
Inaugurado os ,servicos
de ·Iuz .;' em Taunay

r
.

FestaAlêgria I, e do povo
,

Segunda feira 'últíms, dia santificado de Nossa Senhora
da Conceição, foram 'inaugurados os serviços de luz e fôrça n�
localidade \ de Taunay. ' � I

'.

O melhoramento chegou� àquela íoc�Ii(j�'de' quinta feira,
dia 27, dentro do programa traçado pelo Prefeito Benedit-o Th.
de 'Carvalho Netto, o executor da' Importante obra, o pioneiro
em eletrificação r�ral em nossa região. "-

A decisão d.e ipstalar-se luz em nosso interior,' prímeira
mente em Bela Vista, Tauoay e Paula Pereira, surgiu no ano

agrícola, em fevereiro de 19138, após a grande reunião d'e técnicos,
agrônomos e outras pessoas ligadas ao meio. rural, em nossa cidade.

Presente ali, o advogado dr. AldO' Belarmindo, da Co
missão E;�tadual de Energia EfétriclS, representando o. dr. Haroldo
Pedermeiras, Presidente do Orgâo, foram criadas, ante grande
-júbílo, as Cooperativas de 'El'etrificação Rural em Taunay e Bela
Vista do Toldo.

El.ócaminhada tôda a documentação. para aquêle órgão
em Florianópolis, a conhecída burocracia sepultou as; últimas
esperanças do 'empreendimento.

. Então, o. Prefeito "I'herézlo Netto, deci-diu êle mesmo,
com recursos da Manicipalidade e verbas, do Govêrno da União,
atacar à obra, o, que fêz de' imediato, com apenas a' cooperação'
técnica das Centrais Elétricas de Santa Cat;idn8, Escritório desta
cidade. Assim, em' Bela ,Vista do Toldo, os serviços foram
inaugurados em outubro e agora em Taúnay.

'

I 'o povo da localidade de :I'aunay, satisfeito e agradecido
prepapou grande recepção às eutorídades e convidados ali pre
sente, oferecendo a todoa Uma grande , e, suculenta churrascada,
acrescida de gostosos assados de galinha, etc ..

, Na ocasião, dizendo do acontecimento, falou o Vereador,
da região,' sr. Alfredo Steileín, -.Prefeito eleito sr. Alcides Schu
macher e Preferto Benedito Th. de Carvalho Netto, que, em

belíssima e áplaudida oração, transcorreu e disse' de todos os

lances da concretização daquela grande obr:r.

A fe�ta foi tôda do' povo de Taunay, nada custando aos
cofres da Municipalidade,· satisfeito é agradecido pelo grande

,

melhoramento, fator de nôvo impulso e progresso da, região.
Ali estiveram, para prestigiar, o grande evento, além do

Prefeito Benedito Therézío q,e Carvalho Netto, os srs, Alcides
Schumacher e Nivaldo Rosder, 'respecti�ament,e'" Prefeito e Vice
Prefeito eleítos no último pleito, Vereadores Michel Seleme,
Alfredo Steilein, João Seleme, Jayr ' Lesaak.> Alfredo Franco 'e
dr . Paulo Rocha Faria, dr. Arle� Avay dos, SOD�OS, , Delegado
Especial de Policia, industriais, Miguel Procoiek Filho e Augusto
Haag, Honório Schafer, e um grupo de funcionários da CELESC,

. Zeno 'Benedito Ribeiro da Silva,' Serventuário da Justiça, Moacyr
de Paula' f! Silva, contabllista, engenheiro dr. João Alberto.
Niéolazzi e advogado dr. Moacyr Budandt, Intendente Pedro

Tyszka com uma delegação de Bela Vista do Toldo, Waldimiro
Meister é Osny Vieira, comerciantes, Anisio Rodrigues Netto e

Alvín Koch; 'yendelin Metzger e funcionários da Prefeitura'

encarregados da construção da linha.
'

Vê, assim, o dinâmico Prefeito Therézio Netto, já 80

final do seu fecundo mandato, a inauguração de 'outra importante
obra, ,da eletrificação rural, levando para o n08SO interior, mais
confôrto e progresso.

Líderes autênticos
comando

erenistes,
revolucionários, '

'no

, t

',/ O Prestdente da República, General Médici, abrindo. o
diálogo democrático, com a reabertura do Congresso Nacional,
eleições dos Díretór íos Politicas e eleíções tie 30 de novembro

último, vem de indicar, junto às classes políticas, os, postos de
comando no cenário nacional.' Assim, 'além da escolha do Presi
d�nie do Diretório Nacional da Aliança Renovadora Nacional, na

pessoa do Dep. Rondam Pacheco, ex-Chefe da Casa Civil do
Presidente Costa 2 Silva, convidou o Senador João Cleofas 'para
a Presidência do Senado da República, Dep, Geraldo Freire para
a Presidência da Câmara -dos Deputados e Dep, Raymundo
Padilha, para líder do Govêrno na ICâmara Federal. Note-se, que
'todos são sutêatícos revolucionários, fíhados à Aliança Renova- .

dora. Nacional e, oriundos, todos, da extinta UDN. Apenas no
. I)

Senado, foi conservado 'o ader Felinto MUller, do extinto PSD. O
Deputado Raymundo Padilhe foi líder do Govêmo Castelo Branco e'

Geraldo Freire líper do Govêrno Costa e, Silva, na Câmara Fedeul.

AI t e n 'e ã o.�·.
,

" �

Correio do Norte não circulará r.p :_p-r�ximo -,�ábad6,
voltando com ,edição especial natalina, dia. 24, .pela
manhã ,'e dia 31,' na ,sua derrade,ira ediçã,Q do corrent'e

ano. (Assim, todos que desejarem publicação' de
mensagem de natal e fim

I
de ano, deverão procurar a

I
nossa. redação até o dia 19.

\
'
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celcemento
-

'\ "
O,. da cidade
OSC , ,

numeros falam' mais, alto
Não obstante têrm�s, co

meçado já um pouco tarde
com o calçamento da cidade,
a . partir de 1950, quando"
da eleição' do saudoso Pre
feito Be!)édito, Therézio de
Carvalho Junior, o popular
seu Dito, quase todo o centro
da cidade' já conta' com o

imprescendivel melhora
mento.

Benedito Th. de Carvalho
Netto, dedicando' tôda' aten
ção ao assunto, calçou nada
menos 47.800 m2, em 3
anos e 10 Ifleses de gestão,
inclusive as Praçás Lauro
Müller e Osvaldo Oliveira,
a blokret, com maiores 'dee
pesas para a Municipalida{ie.
Então, os números falam

mais alto e só resta ao

futuro Prefeito, sr. Alcides
Schumacher, após terminar

pequenos trechos do centro,
levar o calçamento para os
demais setores.

mátíca de outros.
.-

'Contudo, levou avante o

'seu 'intento, como' pioneiro,
e o calçamento aí está,

, dando nôvíp aspecto urba
nístico à nossa cidade.

Assim, ·com iôdas as na

turais dííículdades do início,
como . dissemos, seu Dito
calçou' em sua gestão,
1-7.200 m2 de ruas; seu su

cessor, Dr. Haroldo Ferreira,
cem o serviço já implantado,
29.400 m2; Dr. João 'Colodel
27.800 m2 e o Prefeito

/

De início, .para levar à
frente � sua tarefa, seu Dito
encontrou alguma dificulda
de, dado a

_ incompreensão
de alguns e oposição siste-

J

Agradecimento ao

eleitorado de
Ma'jor Vieira,;

N'ota de
ag,radeciméntoOs cidadãos MIGUEL MA

RON BECIL e CLAu.DIO GA
DOTTl, veêm por intermédio
desta coluna agÍ'ad�cer �ensibi- ALCIDES SCHUMACHER e NrVALDO ROEDER, Prefeito
lizados a todos aquêles que e Vice-Prefeito, eleitos no pleito último,

-

vem, pelo presente"sufragaram seus nomes no pleito agradecer os sufrágios que réceberam, prometendo corresponder
re�lii8do dia 30 de)' novembrq, plenamente a confiança depositada em seus nomes.
do corrente ano, elegendo-os /

Prefeíto e Vice-Pré feito respec- I Esperam e convocam a colaboração de todos, Indístínta,
tivamente. mente; para bem cumprirem a sua missão, respeitando, aqueles

que, por, motivos: obvias não acompanharam a solução' adotada,Junto cem o nosso síncéro motivos que' reputam "legítimos, eis 'que estamos vivendo e
agradecimento, concitamos 8 respirando uma democracia plena.

.

'união de todo o povo de Major
Vieira, para que unidos possa- , Terminando o plei�G, que transcorreu sem anor�alidad@,
"mos melhor governar! e traba-: levem também. seus agradecimentos às. autoridades e pessoas
lhar por êste próspero município, que o conduziram, como também, à Junta Apuradora e auxiliares,

-

esquecendo as divergências po- pela dedicação e rapidez nos trabalhos.
.

at�cas.· 'Esperam, -na Prefeitura, dedicarem os melhores' e!!fprços
em pról da coletividade canoínhense, .para que a nossa terra
prossiga em ;paz, harmonia e progresso.

No ensejo, levam a' todos os lares'. cônoinhenses, da"
cidade e do interior, os melhores votos de FELIZ NATAL e

PROSPERO ANO NONO.
.

Óanoínhas, 11 de dezembro de 1969.

Alcides .Bchumecher -- Nivaldo Roeder

Major Vieira, 9 de dezembro
de 1969.

Miguel ,Ma�r�m Becil
Cláudio Gadotti

Nota .. de
falecimento

Con -M i ssa

�dministrador .

Repercutiu em tôda a cidade,
a infausta notícia, domingo úl-'
timo pela manhã, do falecimento
do jovem- FREDERICO JOS:É
SA!:HWEH, em . fatal desastre

automo1bilístico, Da rodovia fe.,
deral. O saudoso extinto,. que
residia com sua família na vi
úoha cid�de de Mafra, estava
matriculado na Faculdade de
Direito de Passo Fundo" Rio
Grande do Sul, para onde se

dirigia,. à noite d,e sabado, para'
os exames finais. Frederico era

filho. do ,sr. Frederico Sachwech
é hma. espÔsa e' deixa' viúva ,

Dona. Maria de Lourdes Lima
Sachweh e duas filhinhas. Seu
sepultamento foi reâlizado na

manhã de segunda feira \ com

grande aco91panhamento.
A f�u�ilia enlutada, as con�

dolências deste semanário.
'

-

de seu faleeímento, li ser

ezada na Matriz Cristo Rei,
a, 9 horas, no dia 14 �êste.l"
Canoinhas, dezembro d� 1969 �

------------��----------------�'----- 1
.
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Agência Regional d Canolnhas
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CORREJO DO NORTE

, Chegou

Vidros para Conservas
I ...... •

...

I

MEIO LITRO, UM LITRO e ,DOIS} liTROS'

Tampas e Borrachas �vulsa5 para os mesmos na

Casa Verde,
de João Abrão' Seleme & (,ia.

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

I: ::

ii pra; Zoé'Walkyria Natividade' Seleme ��
U Cirurgiã Dentista' ii
" _,
.. ..

i! Clínic.a dentária de senhoras e crianças. :;
•• I ••

: 55 Especialização em Odontopediatria. 55
:5 Hora marcada

, ,

/ -<. 55
'

5i Praça Lauro Müller, ,'94 - Fone, /369 ii
" -
..,' , ..
•••••••••••••••••••• 111•••••••••••••••_ ..

•••••••••••••••••••••••••••• a•••••••_ ,.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Leial Assine! Divulgue! Correio do Norte.

Prefeitura Municipal
,dei Major' Yieira

. ,Certamente nossos prezados leitores notaram a ausência de
minha coluna nDS dois últimos números. A. razã� evidentemente não
poderia 'ser outra, a não ser, a campanha eleitoral em nosso município'
finalmente tudo passou e aqui estou para dar as novas.

I '

"Eleições municipais
MDSSO município foi sacudido pela voz da democraéía que solí

citava de tDdDS os eleítores inscritos em nossa zona eleítoral para que
se pronunclassem por meio das urnas, escolhendo. livremente seu can
didato. preferencial para governante do municípío, assim como os
vereadores que integrariam a mesa do Legíslattvo. O pleito. fDi renhido;
a comparência dé eleitores fDi relativamente boa e o resultado do pleito
surpreendeu a todos, admitia-se a vitória do vencedor, mas com uma

. votação mais reduzida, 0.. que no. entanto não aeonteceu. Damos a seguir
o resultado .registrado nas urnas do memorável pleito papanduvense:
para Prefeito, Dr. Rubens. Alberto Jazar e vice Olímpio R. Schadeek
obtiveram: 1.717 votos; sr, José Guimarães Ribas e vice Jahyr Damass
da Silveira, obtiveram 954 votos. Vencendo a chapa da sublegenda � com
Dr. Rubens com a expressiva vitória. de 763 votos, Para vereadores :

a
mesma chapa elegeu 5 vereadores, a sublegenda 1 e o MDB também,
elegeu 1 vereador, Realmente foi 'uma das maiores vitórias eleitorais
registradas em Papanduva. Ootn o resultado verificado nas urnas de nosso

municípío: fiCDU assim, a situação: Prefeito. eleita: Dr. Rubens Alberto
Jazar; Vice-PrefeitD:' Olímpio Raulíno Schadeck; para vereadores Joram
eleítoj, os seguintes candidatos: Pedro. Gíacomo de Luca, Lauro
PDvaluk, Osni

.

Schadeck, Nicolau Oracz e Anibal Becker, todos
são companheiros de sublegenda da chapa do Dr. Rubens A.
Jazar, assim sendo. o. legislativo conta com 5 vereatíores que
darão apoio ao. Prefeito eleito. que é Dr. Rubens A. Jazar,
que

.

dará' continuidade à administração. do grande .. prefeito
Aloíslo Partala- que muito trabalhou para a grandeza de Papan
duva e de seus munícipes, tendo o eleitorado livre de Papanduva
e todo o município reconhecendo o que já foi feito. e o que
ainda está por fazer, responderam pelas urnas o. seu desejo

.

soberano de que nosso município não sofra solução de contínuí-
dade elegendo o candidato de sua preferência.

. '

.

,

Médici convoca os brasileiros para dar

graças e mãos
Corno iíltimD orador do almôçorealízado no Hotel Nacional

para comemorar o. Dia 'de Ação de Graças. o Presidente
Garrastazu �édici fez um apelo ao congraçamento de todos os

brasileiros, terminando sua oração com estas palavras: «Convoco
a. tOdDS a que, ,filhos do. mesmo Deus. nos demos uns aos outros
as graças e as. mãos». Ao Vice-Présidente Augusto Rademaker
coube durante o almõço intitulado «Encontro Nacional da Oração»,
a leitura da Passagem do. Nõvo Testamento em que Jesus Cristo
é levado ao julgamento. de Pôncío Pilatos. O tema Ioí alvo de
eomentáríos dos deputados Geraldo. Freire, Raimundo. Padilha e

. do pastor alemão. Herman Gorgen. Mais adiante, em seu breve
díscurso, que proferiu o Presidente Médici, assim se expressou:
Senhores membros do grupo parlamentar: ontem, Dia Nacíonal

'. de Ação, de Graças, como em cada dia mais que em todos o�
dias dêste comêço de meu Govêrno, voltei-me para Deus. E nos

passos do. solene .«Te Deum»- do Palácio. do. Planalto despojei-me
todo e, homem. só deíxeí cair a seus pés' a' minha gratidão.
Agradeci ao.�)riador as graças da criatura qualquer, agradeci-lhe
a vida a saúde à, família' e o' amor, a esperança e 8. paz, meu

caminho, meu tempo, minha luz,' Hoje é -aquí da mesa do. almôço
do grupo parlamentar cristão, alímentando-noe do mesmo pão. ,e

do. mesmo vinho, altar e ato de adoração quero. confessar que
êste meu dia dê Ação de Graças foi diferente dos outros de

'\
minha vida por ter ido agradecer ao Deus de. todos nós a CDn·

fiança de meu povo que SE:) acendendo a minha volta, sinto

acender-me o ânimo para melhor servir-lhe. [G. P,)
.

Identidade única para todo o país
Por sugestão do. Serviço Federal de processamento de

, dados, íoí aprovada em Brasília no 'primeiro Encontro Nacional
de dirigentes de órgãos civis' de tdentíücação, um modêlo único
de carteira de ídentídade para todo o. país, cuja implantação
depende agora do Govêrno Federal. A carteira seria um papel
moeda, verde, tamanho 6 ·po.r 9 centímetros, com Ioto 5 por 7,
,impressão digital e fundo de segurança. Sua vantagem está na

unítormízação dos documentos, que teriam o mesmo. número,
.

e

unificando .assím as íntormações-eôbre tôdas as pessoas naturais.
[G,P .. 25-11)

Escreveu:
Comunlc6çã.o

A

de dezembro
Ix

Jair Direchnabel
Chefe da UMC-IBRA

Ganhar dinheiro. é uma das
coisas' boas da' vida.

Por' isso tem tanta gente
tentando, por todos os meios '

A . �

pasSiveis,
Um dêles, por exemplo', é

I transportando cargas: sempre da
'

para fazer entrar um bom
dinheirinho, . .

,

Mas sábe quem sempre acaba
ganhando mais? \

Aqueles que deixam menos
dinheiro sair,

Éles usam a Kombi Volkswag.en,

porque em cima, ela tem o
,

que é indispen,sável para fazer
entrar m.ais dinheiro: um

grande espaço para a carga. .

Maior que o de qualquer outra
camioneta.
Corri duas grandes portas

laterais, para nao perder telT;lpo
carregando e descarregando.

-

,
E embaixo: ela tem tudo aquilo

que evita o dinhe'iro sair,

�lJa. mEJ,Cânica é a mais simples
que existe, é Volkswagen;
Não dá tôdas aquelas

MALLON &

complicações de úhc1na.
E. nem têdas aquelas despesas

de ..gasoíina, óleo, p�eus,
'

.

V. está entre aquêles que estão
tentando ganhar dinheiro?

Experimente, transportando
cargas.

Mas aceite um conselho:.
esçolha uma camioneta
para fazer bastante dinheiro
entrar. sem' deixar

.

,

bastante dinheiro sair.
-"

Venrt-a conhecer a Kombi

Volkswagen/em nossa loja.'

C,'I A.
CANOINHAS �ua Vidal Ral;l1os. �sq. Barão do Rio Branco - STA. CATARINA
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13.12.1969

Notícias de,
Esmeraldino M. de Almeida
I'

,

A ..». dnottcía . as

.

I
.

notfcias:

Passarela da 'Soci�dade \

,/

Aníversarlou, 'dia �3;ll/69, a senhorita, llma Maria
Kaurz, de nossa socíedade, A aniversariante íoí muito, felicitada
pela passagem de seu nstalícío, tendo a mocidade local prestí
glado o acontecimento com suas presenças.

x 'X x X

O meu caderninho verde registrou a passagem de
«níver» da Exma.' Sra. Silvia Hirth, virtuosa consorte do. sr.

Modesto Hírth; a data festiva fo.i dia 23 último. Os cumprimentos
rumaram para a residência do casal em alto estilo, sendo. na

ocasião recepcionados os presentes com um apetitoso coquetel
, , x x x

Quem comemorou idade nova dia 24.de mês de novem

bro. p,p .• Ioí o sr. Lucíndo Sonaglío, do. alto comércio local; o

'estimado cidadão foi muitíssimo cumprimentado. na data de sua

passagem de «níver». A. turma amiga lá esteve para abraçá-lo e

renovar os votos de felicidades, ocasião. em que Ioí servido. ,à
sua turma amiga aquêle célebre «Maracujá com Bauru», preparade
com tôda a perícía pelo amigo Tarcífio.. v

·

� x x x

Dia ao p.p. viu passar mais um ano de sua pr�cio.sa
existência, a bondosa e jovem senhora Terezinha Sonaglío Zanéla,
filha do nosso. particular amigo sr. João SonagHo.; sua residência
-torno.u-se pequena para recepcio.nar a grande caravana de se

nhoras, inclusive lmoças e senho.r.es que lá estiveram prestigian'
do com suas, presenças as festividades decorrentes da signifi
cativa data.

;X x,' x x

Aco.ntecimento transcendental na vida social de nossa

cidade, aconteceu dia 6 do co.rrente, data em que se uniram peloS
laço.s sagrado.s do matrimônio !l prendaJa srta. Arlete Schadeck,

·
filha dileta, do casal Olimpio Raulino Schadeck e Sra. Tel'eza
Schadeck, cDm o. jovem Cláudio. Atanásio, filho' da Exma. Vva.

. Messias D. Atanásio.. A cerimônia religiosa teve lugar no altar'
·

mór da Matriz da São Sebastião., 'às 17 horas, Fo.ram testemunhaS
por ,parte da no.iva o.s senho.res: Dr. Rubens A.' :Jazar, João. F.
Schadeck e exmas. senhoras� No. civil o.s senhores: Victor Mala
ko.visnki" Antonid Silvio. Schadeck e exmas. senho.ras.! A noiva
estava inrradiando beleza e simpatia, com seu lindíssimo vestido
nupcial que mais ainda so.bressaía a Eua natural f,ormo.sura. os
convidados forain recepcionado.s na Sociedade H. R. Papanduvense
onde se noto.u grande número de co.nvidado.s o.riundos dos diver
so.s po.nto.s de o.utros Estado.s.' Foi um dos casamentos maiS
bDnitos do. ano., ..

A cDluna felicita os nubentes, votos êstes extensivo.s a

iodo.s os 'aniversariantes.
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INFORMA:

Passando o eomêço de semana na'Capital do Mate, o'
jovem Laércio TabaHpa, estudante de Curitibà.

..,
,

x . x x ,x

Passando o' fim de semana 'em Canoinhas, os jovens da
capital paranaénse, Marcos Antonío Pamplona Machado, estudan
te da Administração da Emprêsa, Acir Wilson Guena, Renato
Pemplona Machado, funcionário do Banco Banmérclo de Curitiba,

'

Erasmo �en(iosa SOUZB, Adilson Buck, Ciro Jacques Moura. João
AIl>erto Bíanculína e Feliciano Vertuoso da Silva. Esperamos
que essa turma "super pré frente" tenha gostado de nQssa
cidade, e apareçam sempre por aqui ,certo?

Nascimento '}

Guid:o Fuck e Márcia Allage Fuck, estão radiantes de
felicidades com o nascimento da.. seu "prtmogêníto", no ,dia 8 de
dezembro. Ao casal' felicidades.

, 4'.;
Quadrd cia semana
Buscando a felicidade,
8 vida inteira, corri.
Quem sabe! se, Da verdade,
passei por ela e não vi?

Sucesso absoluto O, Baile do Cf)opp
Correspondendo, e �té ultrapassando as espectarívas, o

baile do chopp, no sábado passado, fõi sucesso absoluto. A Banda
Tíroleza de Curitiba, stmplesmente bárbaros, contribuiram com

,grande parcela para a anímscão desta festa. ° Grêmio XV de
Julho está' caqa vez mais avençado em suas promoções. Notamôs
a presença do casal MM. .Juíz Tycho B. Fernandes, Neto e espôsa,
o qual sangrou o primeiro barril de «chopp Scol»; o nosso amigo'
Duche-e sua eocantadora espôsa Céris, Guida, Dsvet e sra., Drs,
Adair Díetrích, 'Rubens, Stulzer; e sra .. Mário Mayt>r e sra. Dr.
Renato Neumann e sra., Dr. Jaime e sra., Rf!fael Boeíng e sra.

E da' [ovem guarda notamos a presença de Nera Lúcia' Davst,
muito bem acompanhada pelo jovem Roberto Sabota, Márcia
Regina Rodrrgues e Amílton CarUm, Oldernar Mussi Filho e

ClauGete Werka, Roselis F. .e Gláucio Allsge', Salíba Nader e '

'Márilei Lombàrdí," Amílcar Ribeiro e sua noiva muito elegante,'
'Antonio Carlos e' Euníce Bartníck, que tiraram em primeiro
lugar a valsa, parabéns!... , '

�,

Tàmbém muito bem nq;tada a lpre�enç8 de Beatriz Helena

Wojciechowski,. Sálvio Boreck. Fátima Cubes, Nicéa Wi�se, N.-uzeli
Fischer, Joana Raquel Seleme, Sérgio Berquembroch, Cristina
Lemke, Alfeu Bastos, Flávio Antonio de Lima e José de Souza.
De Blumenau a pr._esença de Rubens Obrich. De Curitibanos
Júlio Heins, Paulo Roberto de Souza,Hairton Hens e Amilton Carlim.

Uma presença muito bem
anotada no baile foi de

SOL'ANGE NADER e seu

noivo RàGÉRIO (foto):
,.

,

Aos componentes do Grê

mio XV de, Julho des@j.o que
continuem sempre com êste

grande êxito.
\ ,

Os formandos do Gioánio Normal «Professor Silvio Pélico
de Freitas Noronha estarão, hoje, recebendo os seus diploma!! é

participando de um almôço no Restàurante Apolo a êleg ofe,reci
do. Aos formandos parabéns.

Aniversário (da Deisy),
CompJetou dia 20 último-, I suas' 15 primaveras; a gentil

senhorita Deisy Maria, filha dileta do casal Louriveldo e Olinda

'Burgerdt. Oferecendo a tpdos os seus colegas uma alegre e Boi·

nada festinha. A D"isy e 80S seus progenitores os cumprimentos
desta cronista.

Entrevista
Vera Lúcia Davet concede 80S nOs80S-1€itoi'.es esta �ntre

v,ista. Vera é filha do casal sr. ,Odilon Davet e Waldemira Davet,
industriais de Major Vieira. Nascida em Major Vieira no d�8 30
de outubro de 19�0. Tem como seus pessa-tempos prefer:idos
endar à cavalo pele sua fazenda e viajar muito;CaDtor preferido
Roberto Carlos Braga, No cinema ela tem preferência por
Charlton Heston, Alaim Delon, Sidney Poitier e ,Giulisno Gem�.
Vere é loura, de olho,! azui'l, é uma garôta esporti,va, adora uma

praia, é romântica e dirig,é em alta velo<!idade seu carrão., Ela
lê muito J. G. de Araújo Jorge, Machado de Ag,sis, José de,
Alencar e óutros... 'I
I '.'

Vera Lúcia passará suas férias na bela praia de Camb�riú,
juntamente com sua família. A você um abraço desta croDlsta.

HOJE: as sras. donas:
Elly esp, do sr, Diirick
Siems, Erna esp. do sr,'Felix
Demikeski e Aglae esp. do
sr. Osvaldo Bueno res. em

Três Barras; o sr, Waldemar
Alves Grein;' a menina Lia
Esther filha do sr. João
Taporowski res. em Três
Barras,

AMANHÃ:' as 'sras. donas:
'

Gentita. esp. do st. Waldomiro,
Holter e Cristina esp. do sr.

Pedro Celaço; os srs.. Arno
Court Hoffmann e Ernesto
Herbst: a srta. Hieda Reinert;
a menina Benilde Maria' filha'
do sr. Nivaldo Damaso da
Siloeira; 'o menino Edenécio
Manoel filho do sr. Manoel
FeUcio.
DIA 15: a sra. dona Ca

rolina esp. do sr. .Eduardo
Dias de Miranda; os srs.:

Mario Seczygiel, Antonio
Grosskopt e Adão Tdmezyk
residente em Paula Pereira;
.a menina Anna Maria filha
do sr::Mario, Ferraresi; o

menino Paulo filho do, sr.
[oão Augústo Brauhardt.,

. I
" ./

DIA 16: a exma. vva. sra.

dona Gertrudes de Carvalho
res. em Florianópolis; os srs:

Emilio Ssbottka residente em

.Marcili« Dias, e Firmino de
Paula e Silva; à srta. Luiza
Maria Silva; a menina Daría
filha do S1:. Siegfried Anton;
os meninos: Luiz Alfredo
filho do Sr. Gustavo Mae«
res. em Joinoille e, Aluaro
Ricardo filho do sr. Orlando
P. Souza. '

DIA , 17; as sras. donas: I

Catarina esp. do, �r, Emilio
Guteruill, Stanislauà éSp. do
se. Miguel Oliskoviez e Venine
esp. do -'sr. Waldemar Caâor;
os srs.: Romualdo Schroeder
e Erhard Kocn; os meninos: .

Sérgio Thomés filho ao sr.

,waltrido Langer e Wilmar
José filho do sr. Romão para

Niedgelski.
-

i

DIA is. a exma. vva. sra. -

dona Ana Humenhuk; a sra.

',,5o.lcOleda'd"dona R.osa esp. do sr. Este- �

tono Ostroski; os srs: Eraldo,
�pitzner e Reinaldo Crestani;
as srtas,: Maria Edilete
Karvat e Leonilda ,Bail; os

meninos: Aldo filho do sr.

Jovino Roester e Albino filho
do sr. João S. Ferene.

'D/A 19: a sra. dona Marta
de� Lourdes esp. do sr.

laroslaw Sidurak; o sr. Wie- B)
gando 'Fischer; a senhorita
Terezinha de jesus Padilha; C)
a menina Mari Lis filha do'
sr. Romuilldo Carvalho; os

D,\meninos: Edson Luiz filho'
,

do sr. Jair Lessack ê Anto ...

nio , filho do sr. Teodoro
Tarche�ki.
Aos aniversariantes no'ssos

parabéns e muitas felicidades;

Aniversariantes
'da Semana
ANIVERSAR/AM�5E

Certificadó
extravi do
De

de propried de de

Fedalto, �1pedida pela Del�
gacia Au� Bar pe Policia de

Canoinha�; ficando o, mesmo
sem efeito por haver requerido
2.8 via. Ix

Roselio Modesto redalto

Asso,ciaçãol Espírita
L'a' r d e

/

.

J e s u S
. ,

Receita s e despesas da testa do Lar de Jesus
R E C E I T A,

NCr$ 324,10
100,00
566,90
500,00
550,00
855,20
300,00
500,00
123,00
80,00
200,00
824,,20

Líquido bebidas
Festeiros
Barraquinhas
Venda de um fogão 8 gaz
Venda de, galinhas assadas
Venda de churrascos
Donativo do Clube Sigilo
Rendiaientos de boletins
Leilão
Diversos donativos em numerário
Prendas não vendidas
Vendas de' doces, c!lfé!!

DESPESAS
NCr$ 75,00

2,5,00
55,50
52,50

159,55
4.555,85

AçQug�e Bora
Padeiro

Despesas alimentação músicos, pessoal da festa
Material elétrlco .

Despesas 'corridas automóveis, lenha, temperos
para churrascos p outras

RENDA LIQUIDA DA FESTA

SOM A S NCr$ 4.923,40

Canoinhas, 10 de dezembro de 1969.
,

Hilda Õstraske - Presidente Assoe. Esp. Lar de Jesus
Walmor A. Furtado - Coordenador da festa

Associação Espírita Lar de Jesus
A G R A o E C I M E N.T o

A Comissão realizadora da festa em beneficio do LAR
DE JESUS, vem mui respeitosamente' por intermédio dêste,
agradecer, as pessoas que colaboraram na organização. da festa,
a8 firmas Comerciais e Industriais, os Agricultores e Criadores

pelos seus brindes, e, o povo em geral.
Canoinhas, 10 de dezembro .de 1969.

,Walmor A. furtado - Coordenador'

Associação Espí�itfl Lar deJesus
AV ISO

'\ ,
.

.
-

A Direção do «LAR DE JESUS», pede encarecidaraente
as pes,soas generosas que 'desejarem oferecer presentes p'arB o

«N A T A L», favor comunicarem a sra. Presidente Hilda Ostroske,
ou fazerem a entrega na Séde do Lar.

Outrossim comunica, que não autorizou nenhuma pessoa
angariar presentes,

Agradece a Diretoria

. Beneficente Operária
Comunicação aos Associados

A Diretoria da S.B.O. leva ao conhecimento. de todos" os
seus associados 'que, em assembléia geral extraprdlnária, realizada
no dia 10 de novembro de 1�69, 'em a sede social, ficou
deliberado o seguinte:
A) A Jóia! a partir f! J.o de

NCr$ 100,00, (ce
1970, passará a ser de'

A anuidade será NCr$ 40,0 (quarenta cruzeiros novos),
paga, em 4 tri�est de NCr,$ 10,00.

"

'
"

Os 'pagamentós trim fais everã� ser realizados nl') LU
mês do trimestre a ven r,,'

Os sócios que estiverém atrazo com suas mensalidades,
terão o prazo até o dia' de dezembro do �orrente aDO,
para regularizarem o� ag (mentos, caso contrário, !lerão
!lumariamente eliÚl�� os do uadro de sócios (Capitulo 2.0
art. 20.°, letra E) d s estatuto Sociais dà' Sociedade.

E) Para erientaçã'o <te associados !le' des@jarem' saldar seus
, débitos em atraz51 o cobrador da Sociedade estará a dispo-.
sição do dia 1 31 do corrente, o horário das 14 às '18
horas, diària,1ll nte, na secretaria da ociedade ..

NOTA:
'

Dorava9,:t , em t{)das as atividad�,s Sociais, bailes, soirês,
tardesl} nçBntes, ip::lusive Bolão, será exigida a apre

sent9ção da re pectiva Ca,rteira de Sócio, juntamente com o,

talão de pagatnento das mensalidaQes. ,
'

I

I

Certa 'de poder contar com o elevado espírito, associativo:
de cada associado, antecipadamente muito agra,decemos.'

'

'Atenéiosamente 3x

Sociedade, Beneficente. Op�rária Canoinbas SC.
Jo.é de A.Imeida Pereira Sobrinho - Presidente

Emiliano A. Seleme - 1.0 Secretário

,)

Bri,�quedo
Sem concorrê -...UíI__

Joã

de pinheir.in�o
Casa Verde de

r I

Seleme: & Cia.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO NORTE 13.12.1969

lnstituto Brasileiro
A VI,5 o

Solicitamos aos srs. proprietários rurais abaixo rela

cionados, 'a comparecerem impreterivelmente 'até o dia
30 do corrente ii Prefeitura Municipal, afim de efetuarem

pagamento de seus impostos:
·N o ME S

Alinor Alvel Martin.. Alfoneo Porta, Alfredo Kusohler,
.ç\ntonia e Joaquina Ribeiro de Lima, Ariltidelll Dranka, Alberto
Frederico Wo.grau, Amezônse Leandro de Souza, Angelica Mayee
Antonovicz, Ano Novaok, Alexandre Iurkiv, André· Iurkiv, Aleixo
Dcmbroski, Albino Hibeiro doá Santo •.

· Afonlo ,dOI' Santo. Leite.
Ani,io Pinto da Silva, Alinor Adameki, Alexandre Paul, Antonio
Nivaldo Porta, Alceu Lachmann, Amandio Leite Ml1rtinl, Auguste
Hoeder Pereira, Americo B. Pontarollo, Augusto C. Maia, Agenor·
J. Krailing,

.

Alberto Bonaseoli, Antonio Joaquina Bezerra Carlin,
Airton Pereira, .Agenor Pereira, Ana Augusta Pereira, Altair Pereira,
Adão Kauwa, Albina Cardo lO dOI Santos, Adeule .TOIé Machado,
Abel ROlIs ,do Naecimento, Adão Cbamboeki, Adélia Avelina Maron
goni, Adelino Francisco doe Santos, f\dolfo Karvat, Adolfo Tomaehita,
AdoIdo Graff, AfGolo Edgar Pannei,tz. Afonlo Schieesl, AfoOlo Boge,
AfoDlo Schiok, Aíonso Pazda Milocheaki,' Agenor Rocha Bueoo,
Ageu Ramoe COllta. Alinor Pereira, AJadia Ow.iaoi, Albino Grucz
kowlki, Alceu Vieir� de Lima, Alcide. Cubai, Alexqndre, Kallao,
AlexBndre Kauwa, Alfredo Woitexen, AlfredG Noemberger, Alfredo
Schultze, Alfredo de Souza Pre.tel, Aloiz Padevlki, Altavir Machado

, de Miranda, Alvino Mulmann, Alviz Rinccoo .. A
.

Ma:iereira Ltda,
Amandio Bernardell Demetrio, Amondio Wunlch, Amario Wjch,
Amildio Lidio Wippich, Ana Maria Rank, Ana JelOl Quadro.,
Analtácio Chench�k Gonçalvel, An:lré Pila ti, André Durau, Angelo
dOI Santo., Anita Rank, Antenor Soniza, Antenor Taborda de Car
valho, Argemiro de Oliveira Problt, Ari Vieira de Lima, Ariltide.
de Oliveira, A,rno Vemke, Arnoldo Vaz, Artur Burgardt, Artur
Marotzki, Artur Hatschbach, Augutto Haulch, Augu.to Pauluk,
Antonio Guembinlki •. Antonio Salomonn, Antonio Gro••kpf, Antonio
Corrêa da Silva, Antonio Bai e outrol, Antonio Pietchoncolki,
Antonio Schimbonki, Aotonie Stafi e outro, Antonio Kowal, Antonio
Grollkopf, Antonio Machado Soarei, Antonio Bento de Oliveira,

, Antonio Cubrl" Sobr •• Antooio Tremi, Aot '0 dOI S&nt.oB Veiga,
Antonio Ribeiro Batida, Antonio Petera da • Antonifl PaUlucka,
Antonio Marconde'l, Áotonio Mâuaneirq, Anton' Nune. Cavalheiro,
Antonio JOlé dOI Santol, An�onio' de Lara Cor ,Benta Prado
de Lima, nrallilio Conceição. Benta Lourenço Sch, Bazilio Be-
dretchuk, Baqilio Kutenlki, Bénedito Durau, Ben' Batida,
Eudocia H. Woitexen, Bermudo Skolareck, Bernardo er, Ber-
nardino Crettaui, Bernardino Iarrochelki, Bertolioo F r ira de
Souza, Bolel18u BoranOtk'i, Bra,ilio9 'Rodriguel de Almeida�, Beaz
Silveira, Bruno Kohler, Cebo Rei Champo.ki, Ciilmeotina Bethi'n n,
..candido Ferreira de Souza, Catarina Sabala ZieHnlki. e out
Celao Kohler e outr�'!. Cal.emiro Kurpiel,' Carlito Steilein. Carlol
Petar, 6aroliDa Alve. Viana, Carlol Reichardt, Ceramica AI \fio
Voigt S.A., Carlol Frederico Sachweh; _ Carolina Fernande. de Lim ,

CarIai Müller, Cario. AodrelkoOlki. CariO' Stelzoer, Carlol Nigel ki,
Clluemiro Kukiack, Catarina WOlniak e eutrol, Ceramica Marmlio
Dia'. Ltda, Clara da Silva Pioto, Claudioa Wun.ch Placheck. Cle,·
mente' Beckel, Conceiçã'o Aparecida Wendt. <Conltante SZ8 rarki,
Divai, de Souza Weodt, Dorvalino Leandro Córdeiró, Daoie Fer.
nandeJ, Divair Demolo, da Silveira, David Rodolfo Scb.ioemanll,
Daniel Wardemki, Daniel do ,Na.cimento Campol, Da ,pi Mello.
David Ferreira dOI Santol, DaviDo Ferreira, de üaltro, Daouilia
Meriegolo, Diomiro de Oliveira, Dioni,io Miromlau, 8\'czynaki,
Djalma JOllé Flôrel, FJomingoll de Lima, Domingoll Kar at. DODaldo
Voigt. Dona lia Alvee Pereira, Dorvalino Domiogue. B bOlO, Durce.
lioo 'Fllrmiano Buem), DUrYal Nei.er, E.tefoni Padenk Gluczkonki,
Eurico MartiDl!, Etka Schroeder, Elvira VJ,rei Meirele., E-tmuodo
Rilke, Evaldo Witt, Emílio Rodri�uel. E,t�oillau J Imkmkí, Ervin
Niediehki, Eroeato Koch, Edi.ou HstschbBch E,lmird{)' "Ferreira de
Souza, Eltaoidau Piu§hi, Eetefano G1)n�Areck, E,tfllJiB�llu Adsmaki,
E'polio A. EogeJ, Erfredo Mohr, Enlomo Nupel Eraldo Stelmer,
Erich Schiodler, Emilio Mello, Ema Fi�cher, Elvira Correa, Elibio
Pinheiro, Edvino Ianovililhi e outrol, Elfridll LlIIer Paulo, Emílio
Taborda de Carvalho, Eroe.tino de Lima Rala. Eroeltina Agoltioho
de, Qliveira, Ernel.ltinll Funt Schad, Erneato Noembel'g, E'polio de
João Todt, Eepolio de Antonio S(:)arel Fragolo. Espolio de

.

Pedro
Veiga. E.polio de João Maria Carvalho, E,polio de Antonio Simõel
Mendel, Eopolio de Benedita BelIa Cruz, E9polio de, Matiu Lioo
de Lime, Eupolio de Fremcilco G. Santo., E.tani.lau Z81elki, E'ita
(Iillsu Goncharkenki, Eatani»lavll Adam.ki, E,tela Creltaoi Bolitzhi,
Euclidell Pereira e outro,. Eugenio Beiro K�lil]o!lki. Euclide. de Lima
FraDco, Eva Durou, E\fa Pruu, Evanilda Fuck, EV80dira Tereziuha
Hubnet Paulo. Frigorífico Canoinha. S.A. Frederido HSilg, FflrDando
LachmanD, Felicio, Dobrycblop, Floriabela Hadur. FlorentinB' F�
Cuba., Fabiano Navro.ki. Faultino Pre�i.e. de Souza, Felipe Chud
lenlkj, Fel.ix Karvat. Felix .Andrekovlki, Fernando Ferreira dOI
Santol, Fidencio Rodrigue., Florentino Bueno da Rocha, Feaoci.co
Carvalho, Francillco Janchel, Francilco An�onio Kohler, Francilco
Novack. Francilco Anil Sabatke e outro., Franci.co Bueno Rocha.
�rancilco Cielliolki, Francilco DemetlÍo, Fraoei.co Melgiolki" Fran
cilca Pei:eiran DiBl, FrsDciaco Stelzoer, Fraociwco Schikohki, Geoo
veva Bazievicz· GiJimarãell, Gregório Kurpiel, Gildete Marly
Iarrochemki, Gregório Mortiohuk, GI1ilherme Prolt, Gabriela F.
Ferreira, Gabriela Feroondell Ferreira, Gabriel Zoreck. Geni Kuchlar,
Genoveva Olibkovlz; GerooDo Rei�hold Germano Bayerl; Gertrude.
Kutall; Gertrude8 FraDcieca Kobler; Getulio Mirauda do Prado;
Gr:egório Chupei; Gregório Iurkiv; Gregório ,�Rocha de Almeida;
Gruelioo Soarei de Lima; Guido Jolé, Jant.chtGuido GonchorolV�ki;
Guilherme Schnvitzki; Henrique Kovallki; HiHena Schipitolki Iarro
che.ki e outro!; Helena Schipitolki Inrroche.ki� Henrique Marko
Zucco; Henrique Soetbeen; Herculano Woitíie�ko.ki; Harry Voigt;
Hamilton JOlé Huboer; Hary Voigt; H'U�ldo Gr�akopf; Henrique

�".
'

de Reforma Agrária
Plochek Filho; Heroilia Bompeixe Artner; Hibran Cardose dOI Santo I;
Horacio Marquei dOI Sentes: Hugo Josê Novak; Isidoro Uliekoveki;
Ivo Albertí; Irene Ferreira de Souza; Irineu Herbst; Ind, Madeirai
João Groukopf Ltda.; Ilidia Pereira; Irineu Czernia; Inácio .Stem
penhak: Ind. de Madeirai Mafra. S A.; Isabel Vaz de Matol; Ieolina
Damaso da Silveira. Ituino Heiohardt Munhos: Ivanilde Soarei
Lourenço e outros; Ivan Ormin Procopiak; Ivo Grillo Muhlmann e

outros; Joseíe Kowal; Julio Kowal; Jorge Miguel} Jorge Schuertz e

outros; Jorge KuroJi; Josué Porte; Jovino K;u.chler; Julia Mechado
Miranda; Joaquim Alvel Miranda; Judite Gomes Nevei; Joaquim
Vieira; Jaiko Ferreira dOI Santos: Jair Grein; Jeremia Marceynlkij
Joaquim de DeUI Bueno Filho; Joaquim Ribeiro Geitem; Joaquim
dOI Santos: Joaquim Lino de 'Oliveira; Joaquim de Lima Prado;
Joaquim Bueno' de Oliveira; JODa.' Leme. de Matos: Jordão dOI
Santoa, Jordão Alve .. Das id: Jorge Pereira; Jorge Antonovicz; Jorge
Groth; Jorge Kotkolki; Jovino Padilhs;"Julia Haiden de Lima; Jutia
Ferreira de Souza; Julio Schneider; Julio Jarel)ko; Julio Durau; JOlé
Pedro Ribeiro' dOI Santo. e outros: Joté Melnechenco: JOIé !\.Ive. de
Oliveira; Josê Gaplki e outros; Josê Schiessl; Josê Pituaki; Josê
Antoche.ki; Josê Schimboraki; José Chimnlgevimki. Josê Cavalheiro.
José Leal de Barros. Jorê Tarcisio Gro'lÍkopf. JOlé Adão Fuck. José
Burzi. Josê Carloe. Josê Caetano de �OUZ!l. Joaé Dclores Cubai.
Josê Otacilio de Baetoe e outra. Josê Ferreira de Souza. Josê Felicio

Adriaop,. Jomé Farial de Oliveira, José Ferreira dOI Santos. Josê
Fiatcmki. JOlé Geraldo. -Josê Haralíaki, Josê Crich. Joeé Kava e

outro. JOlé Maximiano de. Souza, José Marquell dOI. Santo.. José
'Sobez.8ck JOlé da Si1�a Pinto. Jo.é Iendroll. João Hoppe. João
Roque de Souza João Neve•.- João R. dOI Santo•.. João Miguel
Junglel. João Souza de Oliveira. João Stafin. João Ribeiro dOI
Santos. João Padellki. João Piekalzevicz. João Kovalki.

.

João Alfredo
Lopes, João Alves Martins. João Alves dos Santos. João Alves
Ma!l9aoeiro. João Batista Fiarmonc' . João Busko,· João Corrêa da
Silva. João de Deus Bueno e tra. João Didt'k. João Ferreira dos
Santos Filho. ' João Ferreir (Je Souza. João Ferreira dos Santos.
João Helio de Faveri. Jo-: Ivas. João José Arbigaus. J;oão Jo@é de
Oliveira. João José da :Ivei..a. João Marcondes.' João Maria dos

Santos. João Maria 'rl�g�. Bernardo Hat8chbach. Evaldo Voigt.
João Maria Alves: J. ao de. Moura; João Ocbica. João Oliscovicz: João
.Ostroski de Oliveit1l; João de Paula; João Pinto de Almeida; João
Roque Corrêa d Silva; João, Roque de Souza; João Soares Frag�o;J ()lIo de Souza' João Watzko; João Wosniak; Jcão Zaczinski; Lauro
Melnechenco; . Lídia Nogatz; Leodonis Kobler e outros; Leopoldo
Mas_ssntliro; Lauro Ferreira Alves. Ludovico Schimborski, Luiz Dranka; •

Leopoldo oisser; Leopoldo João Stein; Lizete Witt; Luiz Gapski;
Luiz· SérgiO Marco Zucco;' Lucinda Ferreira de Souza; Le'onilda
Greffin-íKowal; Ladislau T,adra; Lsudilio Ferreira Padilba; [Jauro
WBld,,�nn; Leonardo Boge; LeoDardo Mora.!!s; Leonildo Elmidio
Sou�iriski; Leonilda Tgborda Ribas; LeflOidas Fuck; Leopoldo Fuck,
Le�o'do Sabatke, Lídia Gritens Dreher, Lidia Antonovícz, Lindonor
Jpao Nunes, Louri Grein, LQcirio IJ\!!ite, Luiz Damaso da Silvei ..a
obrinbo.

.

Marcolino Duarte Cavalheiro, Merio Domingo!, Meciel,
Max Voigt, Mauricio Fariss de Oliveira. Mil!eli Luiz Zsniolo � outros,
Mariano GoraI. Madalene Zacalusne, Msylor Cubas, Margarida de

Margarida Goestemeyer, Mario Gluczkoski, Mario dos Santos
Martha RaQk, Marta Mas8aoeiro, Martin' Fundai, Martin
Martin Mundt, M8X Maros, Metodei Klutcbkovski, Maria

Carva,l. o Waltmann, Maria Corrêa de Oliveira. Maria Adamski e

outros.·, ria Zelia Alveos Pinto, Maria F. Nunes Rocha, -Maria Fuck.
Maria F;ile 'Da Schultz e outros, Maria Dorfilia da Silveira. Maria,
Dinancir Bo es e outros, Maria Dreber Gritteo, Maria Francisca
Nunes, Maria' ., ontareck. Maria.Gonçalves dos. Santos, M,aria Helena
Kubiak, Maria abel Lima Cub9v. Má'·ia; Kocian. Maria da Luz
Mass8Qeiro Lopes, aria Lascas, Maria Otilia Ra�oe Camaróo. Maria
Rocha de Oliveira,

.

ar ia Simões dos Santos, Manoel Pereira de
Souza, Manoel Pereira, anoel Pereira Filho, Manoe! Abilskió Miguel
Scbiessl Sobrinho, Migu(! Sil,va, Miguel Dombroski. Miguel Didek,
Miguel Gogola e outros, ,.'guel Oiiskovicz, Miguel Diniz Fernandes,
Miguel Ferrei�a de França, Miguel Lucas, Migu�1 Ricardo, Miguel
SkodlharP.ick. 'Miguel Woitexen, Neiso Gevieski, Nilton Pfleg�r.
Nivaldo Ric!lfdo, Nicol8u Segundo. Marko. Natalis Hort Herbst,
Natalia Dembioeki, Nadir Rodr)gues, Natalio Corr(!a; NdsOD
Cesconetto, Nelso Ho�pfner, Nilo Klutcbkovski. 'Nivaldo/ Antonio
Lachl]}a[lD. Odilon Davet e outro, Ottm:!lr H'lag, ,Orestes e Silve�tre
Kogi, Olivio Dranka, Ottp Randiog e outros, Ondioa· Silveira
"Morescbi, Osvaldo Adoifo HeilmaulI, Otavio G. Cor)'êa, Od!lndo
José da Siiveira, Odeite Nunes de Figu�iredo, Olibio Mello; Olimar

.

Sarda; Olivoeil'a da Silveira dos Sao.tos, Oliverio de Souza Ferreira,'
Onair Grein, Oneaio Ribeiro, Onofre Champoski, ,Oridés Castro dos
Santos, Orlando Ols�n. 09valdo Carlos SOI'g, O�v8ldo Vieira, Otilia
Maria da Conceição, Ozorio Borges Ferreira" Pedro Kowel. Pedro
Dcmanski, Pelahia Meloeczeoko, Paulo Soares. Pauló Scbreioer.
Pedro Abel ColladeI. Psulo Nogath.. Pedro Peruei. 'P�ulo Pavarim.'IPaulina Tadr�. Placidina Soares de Lima. 'PorfiriQ_ Antonio N-unes.
Pauio . de Carvalho. Paulo Erzinger. Paulo Piechontkoski. Paulo
Gurczkovski. Paulo Szymzerzm. Paulo Todt. Pedro Ba�ista de Bastos.
Pedro Dolla. Pedro FUI'maon. Pedro Lecbinovski. Pedro Ribeiro.
Ruth Ziperer Gonchorovski.

.

Rivadavia [)amaso da Silveira. Renato
Piekarzevicz, Rafael Bay Rigesa Cell1lose Papel e Embalagens Uda ..

Rosa - Fe�reira de .SOUZ!l. Rôsa AlvCI!I Ferreira. Romeu Burgsrdt.
Rosalia KOll8k. Raulino Pereira. Rosa M. Drzevieski. Rosalina dos
Santos. Rafael Dethiuk. Rafael Teodorovitz Ramiro LiDO de Oliveira.
Raul Veltz, Raul Kubn. Reinaldo'de SOIl�lI Oliveira. Roberto Pfleger.
Rodolfo Boenboldt. Romlio ·Laskor Romili� Maria Duarte. Rosa
Alves da Cruz Rub�ns S'ilvino, Wolf. Sizinio Kuhn. Sebastião Soares
Lima. Sofia Bazievicz Salvador Munhoz . Sebastião Vieira. Silvestre
Igoacbeskj. Sebastião N. Soares. Sebastião G de Almeida. Serafim F.

. Alves. Salvador Gracilba de Almeida. S�badião dos Santos. Sebastião
Ma'rques dos Sauto.. Sezefredo Corrêa da Silva. Terez� Oli8kovicz
Nunes. Teofilo Popovicz. Teodoro Tai'cheski. Teodoro Augustio,
Tadeus Zigmundo Knorek. Tecla Haiss8 Neta. Thelemaco Vieira.
Teodoro Cheuchuk, Teodoro Diedek Teodoro de Lima. Teodoro
Krueger. Tereza Leoncio Pauluk. Tereza Soares Padilba. Terezinha

- IBRA
Gerret Teodoeovica. Tomaz Bene,
dito Olis,tovicz. 'Tomai Martins'
de Oliveira. Ubaldo Padilha da
Silva. Venceslau Chofltok. Vitor
Kosowski. Vitor Gonçalvell de
Lima.. Vitor Jankoski, Vidal Cha.
ves da Luz. Vicent" Fund�l.
Venceslau Scnipamki Valdir Pe.
dro Temotbio. Valde�iro José
Holler. Vitor Iendras, Valdira
Pereira. Vilmar Pereira. Valmcir
Bleíchuvehl. Vali Schurnachsr e

outros. Vergilio Martins. Wa�.
demiro . Fuck Wigando Frantz,
Waldemiro Kurpiel. Wald.emar
Stein. WilJi Voigt. Waldemiro
Gonchorovskí. Waldemiro Iarrn,
cheskí e outros. Walerio Demín
kovski. Waldemar Carlos Stan
gero Wally Linzmeier. Wences
lau Suchara. Wigando Frantz.

. Willy Engelhardt. Wilson Pereira.
Yara Izeozuk. Zacarias Moissa.

Zeoon Mario Píeczarke.

-Análises
Dr.

Agencia
Pelo present

aos aposentados e pensio
nistas que, exce:g i nalmente,
os pagamento no mês de
dezembro s· ão efetuados
somente até o di 19. Após
esta data 's haverá
pagamento

Osni nhoz de Paula
Resp. Setot' Benefício

ATENÇAo
.

AGRICULTORES
/ ..

E CRI'ADORES
A firma VEIBULL DO

BRASIL tem depósito de
mIlho híbrido com ciclo de
120 dias, e sementes de

capim forageiro, como seja,
Pensacola a NCr$ 4,50 o kg,
em Passo Ruim - Município
de Papanduva, com o. sr.

J O S É H A H N. ' 3x

Declaração
Dillermando de Brito, pos

suidor daiCarteira NacionaI
de Habitação n.o 29.438,
dêste Estado, d"à Categoria
Profissional, declara para os

devidos fins, que extraviou
a mesma.

í-
"

Canoinhas, 05 de dezem
bro de 1969. 2x

Dillerm�ndo de Brito '
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Primeira �ama �e�e fé' e 'confiança
, .

. } 'I,+- ,

BRASILIA. 9 � A Primeir�' se um homem simples e confiante 'nbeço por dentro' a al�a do

Dama do Pais. see,
-

Scila Médici. que sempre foi. Fazer o presidente homem que começa agora a ser

lançou ontem, Dia da. Família, encontrar. se com as raizes de si presidente, sem que tivesse que
um' epêlo à' mulher brasileira, mesmo no amor de nosso lar. rido, só porque o destino' . lhe

, ,I
êd despecialmenta. Desejarei dizer a fadas as outras mandou, peço li to as e a ce a

'Eis a integra' de sua fala! espôaaa, neste ,
diá nacional da uma, que lhe dêm um pouco de

«Desde que o.jrome de meu ma- família. às outras avós,' outras sua confiança, que lhe dêm a

rido foi escolhido para o exercício mães, filhas, irmãs. amiga", cem- sua fé.

da presidência da República, em panheiras, direi a tadas as mulhe- E peço que ajudem outras p�s.
súbstitu;ção ao grande' presidente reli de meu País, àquelas mulheres, soas a acreditarem �, li confiarem

Costa e Silva, formou-se ao .meu assim como eu, que tem a família nê!e . também. Mas peço que ve

redor intense e
.

compreensível acima de jada8 as coisas. Direi jam o navo presidente, no meu
3x movimento de curiosidade. Come. que a elas me identifico,' me marido, no pai de meus filhos,

cei, então, a conhecer melhor os associo, me integro, na silenciosa UIII homem que não traz milagres
homens da iíÍ:aprens8 de meu Pais. tarefa, de fazer o Brasil crescer na palma de' sua mão, lÍlas um

Agil, dioâmica, inquieta, i�fatigá. primeiro dentre de casa. E vol- homem de quem semp�e podemos
vel. Sempre se' superando na tándo meu coraçâc para o caração, esoerar lealdade. trabalho, suste

missão de ioformar. Não bas- da mulher brasileira, eu que co- ridade e jusfiça».
tava minha" imagem. Qperiam
saber quem fui, quem sou. quem
serei. Procediam-me entrevistas,
procuravam junto a meus amigos.
.Buscavem particularidades em

mim mesma: gostos. preferências,
maneirismos, pensamentos:
Vendo subir: com a. posse e

com os primeiros dias da investi
d�ra, essa ânsia de informação é
também para' não pa ...ecer assim tão
e!lqÍliv�, 'á!lsim tão distante, aqui
estou, não para dar uma entrevista,

os seguintes doeu- ,não para falar sôbre coisa de que,
nunca falei" mas para tratar uma

palavra. fazer um aceno. atadas
as mulheres como eu. ,

,

.

Sou e serei o que sempre fui:
a espôse de 'méu, marido, duae
.vêzes mãe. Ao longo de minba
vida não me tem feito maior
diferença a função- que êle exerça.
desde que 'permitidó me seja ,estar

,Ca ,rto-e5
' dsempre !tO seu lado. Por isso,

'

e:
também ',agora quero dizer que
tudo que desejo é ser somente -

o

'6x que sempre fui, a companheira de
tôdss as horas. a companheira da
vida intei�$. Minha, valia é tão A mais Ifnda v��ri�dad�, você encontrerâ na

pouca, minha missão é tão fáci! e
, ,

tão sueve, A mim importa fazer- '"

Im'pressora' Ouro ·Verde Ltda
, _' .

, me amiga e serena, fazê, lo sentir-
'

, '

"

,

,

•

Instituto NacioDal d'8 Previdência Social' ���'������������i:����i:Ie;i��i:��i:i:�i:�����,�
�uperlntendênciõ Reglona� em SI_. Catarina�' '�

,

Ag
A,

a _ S.C. � .�
AVIS � Eletro êcnica ,,:Lt'da,� �
A Secretàrí rrecadação e Fiscalização 'do � �

IN P S avisa às Em ê s que, de acôrdo com o Decreto- �
,

�
Lei n.? 959j69,. a p ir da" competência novembro de. � e 'ários, �

,

coa ibuição de 8% (oito por cento) � \ �
sôbre a rernuner o pa ;' a qualquer título, a traba- � cgradecem dos '.se treçueses e �
lhadores Autôni mos, sem vínculo empregatício. �

, '

�.' amigos neste �,
-:

Essa." fitríbuíção se "incluída na .Guia de Reco-
_ �" ano e '�lhimento no ' al, do mês a Campo �B ,,,,_ dem 's recolhimentos - Código 10, sob a rubrica _/� um

�«Contríbuíção Decreto-Lei 95.9/69», cancelando-se a rubrica'
§ti e 3x '�«Seguro Aeronauta». � . �

Ix ���������������������� ������������WÉ��

Instituto' N'8cional de, Previdênuia' Social
Super'i(1,tendêocia -Regícna] em Sant� 'éata'rimi

.\

Çoordeneçêo A�re�adação ,�. Fis_calizàção
,

A�iso aos, co 'de c,a.�,�,-J,r�pri,8
Chamamos a at Cão" os construtoiés' de casa

própria". do término," á _;1 e. dezembro d.e 196�., do
praZ9' para.srequerer parcel ente. de débjto cOIIl favores
,do. Decreto-Lei n.? 579, d r de, maio de 1969�

/-
. -.

Esclareçimentos do prestados aos .ínte-
ressados, no Grupam to de Arr Ea:iação; à Av. Hercílio
Luz s/n.o nesta Cap· al e Agência

�lorianópor , 28 de novembro de 1,969.

Ewaldo Mosim�n

,coor?
or de ,Arrecadação e ,c�IiZ_a_ç_ã_o\_�__....

Instituto 'Naciooar de Previdência Social
,

Agência do INPS em Cenolnhes - 5 C

, Deverão coro :!l.:taOLia das 8 às, 10
-

horas e das' 12,30 às 16 horas, 0S Senhores, Segurados
EMPREGADORE.S, 'A TÔNOl\í1®S e FACULTATIVOS,
afim de receberem suas CAR �IRAS PROFISSIONAIS».

2.

3.

Deverão
mentes:

1. - 2 com data recente;

A �arte' a Profissional é ocumento importante
e necessário p, ra obtenção

_

de' alquer oenefício na,

Previdência S cial, motivo pelo qual deve ser ,procurada
com brevidar e nesta Agência.

Canoinhas, 10 de dezembro de 1969.

Moacyr José de Lemos Agente

Moacyr José de :r.,emos - Agente
�v.:.

T T·'
v tu Buba

de todos,

e amigos,

-, FELIZ ANO NÔVO.

, 3x

, '

feli.citações
nemoredos:

natalinas

para

PRE'SErNTES E NATAk
de. panela
Geral �- Qoringa,

Jogos

Hércules

, OFertés'

ooIÍf
I

'

I

9 peças 'NCr$ 30,00

210,,00

40-,5:0 ""I

"",

"
" ,

S� A.em 'H. JORDAN
.

� �" ;"

• "J. ,
b- " '.\
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®� cCTrlbpna Cívica",�®

seu prédio em 1964 e concluin
do-o em agôsto de 1966, quando
foram colocados em movimente
os compressores frigoríficos.
Já, em 1967 efetuou os pri
meiros embarques de camarão

para os EE. UU. em caráter,
experimental. 'Fm 1968 duplicou
suas exportações e em 1969,
até o presente momento expor
tou 750 mil dólares, devendo
até o término deste ano ultra

pass,ar a casa dos 900mil dólares.

Ressaltou que a Sul Atlâot�o ,

iniciou suas atividades muito
'antes dos Incentivos Fiscais pois
seu projeto foi aprovado pela
SUQEPE em 29-5 68, pela por
taria 268. Ll

O Govêrno revoluciohárto, pelo
Decreto-Le� n. 221, de 282,67,
proporcionou à/pesca ho Brasil
uma forma espetacular de de

st.nvo\vimento, graces aos incen
tivos flscstsdo Impôsto de Renda.

Enalteée,u o órgão de SUDEPE,
brilhantemente dirigida p'élo seu

Supermtendente, Alm,radte An
tonio M'aria, Nunes' .de 'Batiza' e
seus aeessores que não medem

Analízar à luz do Direito, os direitos e obriga
ções adquiridos com os Registros .Cívil de Casamento
� de Nascimento, é'lt matéria que esta coluna procu

, rará fazer, através de entrevistas com autoridades
competentes, talvez já nos próximos números dêste
semanário. Entretanto, reafirmando a necessidade da
formalização do casamento, feito somente pelo ato

,religioso ou PIla simples união de pessoas em regi
,

me conjugal, é necessárío também que se faça um

apêlo para que sejam registredas tôdas as crianças
que ainda não possuam Registro Civi� de Nascimento.

,

Os problemas advindos às crianças e aos pais
de crianças não registradas, são inúmeros, e esta
tribuna citará alguns deles, os mais comuns:

Os pais 'de crianças não registradas não podem:
1)' Reclamar da firmfl empregadora, o salário

família mensal, a que tem direito � assalariado, por
cada filho menor de 14 anos.

.'
,

2) Usufruir dos benefícios da Previdência
Social em favor dos dependentes não registrados. .

3) ,Matricular o filho(a} em escolll�,: se� ,'pri-
meiro providenciar seu Registro Civil. I

'

- Etc., etc.. Inúmeros
....
outros ítens podem;

Ser citados, ficando assím bem patente a obrigação
e necessidade do Registro Civil de Nascimento.

Canoínhas, 10 de dezembro de 1969.'

Paulo Adão Frank

Sul Atlântico de Pesca S.A�
A Sul Atlântico de Pesca

S/A. Ind. e Com., uma das
indústrias pioneiras da Pesca"
em Santa Catarina, com sede
em Itajaí, cidade que dá se

projetou no cenário nacional
como pôrto pesqueíro por ex

celência, se fez presente em

nossa cidade, representada por
um de seus diretores. o conoi
nhense Waldemar João Hof
fmann, ,e' comitiva afim de
distribuir às firmas de nossa

cidade ,as cautélss, de ações
relativas às opções feita& à
SUbEPE ' _:_ Superintendência.
do Desenvolvimento' da Pesca,
e destinadas a Sul Atlântico.

j A entrega de .ações te,ve
II l'ugar nos salões do Bar e Res
I

taurante Pinguim, onde .a Sul
'Atlântico ofereceu um gostoso
coquetel a base de camarões
trazidos de Itajai no - sábado
passado (dia 6/12).

li À exemplo do que já fez em
f outras cidades, como Pôrto
Alegre, Blumenau, Curitiba, e

ainda fará em São Paulo, Rio\
e Minas. I

l ,

II

Na ocasiao 'O Diretf>r f Wal-
I demar João Hoffmann proferiu
palavras de agradecimento aos

investidores canoinhenses dízen- '

I do também que o SULPESCA

I obtou por esta, forma de en
,

trega de ações afIm de poder
manter um contato direto com

, as emprêsas que, confiando DO

empreendimento, fizerani 8 apli
cação dos valôres relativos 80S

Incentivos fiscais da SUDEPE,
e, ao mesmo tempo, fazer uma

exposição da evolução da em-

I prêsa.

1-
Disse que a .Sul Atlântico,

'

fundada em 01/2/1963 pelox.
seu atual Diretor-Presidente sr.

I, Hilário Henrique Fuck, canoí-

I nhense, ix:iciou' a construção de

esforços para sempre bem servir
as empr êsas pesqueiras, técnica
e financeiramente.

I

Teceu considerações fi ABIA,
Associação Brastlefra das Indús
trias Alimentícias, que em forma
de publicidade bem dirigida
vem incentivando o consumo

de pescados em todo o Brasil.

A SUL ATLANTICO ,está
atualmente com o capital auto
rizado de NCr$ 12.783.569,00 e

já reformulou seu projeto para
NCr$ 35,000.000,00.
Em seu plano prioritário está

a aquisição de barcos pesqueiros,
e para isto já efetivou 8 ímpor-:
tsção de' 12 motores' Mer'!edes
Benz que ultrapassem e sifra de

NCr$ 1 000000,00. Está COD!!-'

A . maior novidade
em cartões para Nata,1 e Ano Nôvo

'\

V. Sa. encontrará na

Impressora Ouro Verde, Ltda.

Registro Civil, de Nascimento
truindo em seus estaleiros pró-

, pi íos 4 barcos de 22 metros,
outro de igual comprimento em

outro estaleiro eituado em Ita
jaí, 4 barcos fie casco àe aço
DOS estaleiros da CORENA _ em

S. Vicente, Santos (SP� e, em

fase final de estudos a impor
tação de 26 unidades de casco
de aço da Noruega, estando
destinada para Barcos uma sifra
superior de NCr$ 23.000.000.00.
Paralelamente está dótando

a indústria, de e.qutpamentos,
os mais' modernos, para auto

matização Interna,

Para o próximo aDO, seguindo
o cronograma de aplicação dt'

,

seu projeto, instalará uma mo

derna fábrica de enlatados e

outra de defumados e, �m 1971
a fábrica de farinha de peixe.
Atualmente está em constru-

-ção um prédio de 1.600m2 que'
será destinado- para escritório,
ref!'itório, laboratório, escritório
do ETIPoA (ex-SIPAMA), ves
�iário, tudo isto para, melhor
atender as neeesstdades da

organização da emprêsa, que
contará. quando estiver plena
mente em funcionamento, com

350 operários.
A SUL ATLÂNTICO �stá

instalada a entrada da barra de

Itejaí, contando com um terreno
com a área superior a 30.000m2,
'Iocalizaçã,o esta considerada por
técnicos em pesca, senão a

melhor, uma das melhores do
Brasil. ..,-

'

Após �& explanações feitas, o

Sr. Waldemar João Hoffmann
solicitou ao Sr. Alfredo Fernan
do _Kugler, a�ionista e colsbo
radêr da SULPESCA, para fazer
a er1t'rega das' cautelas de ações.
Cabe, aqui um registro especial.
Sendõ Cánoinhas, à primeira
eldade, que prestigiou 8 Sul
':Atlântico com a aptícscão dos
Incentivos Fiscais da SUDEPE
a ela coube li cautela de ações
nr. 0001 quo! foi destinada ao

aefomsta
\ Abtehão MU&8i S/A,

stmbolízsndo, 'Deste ato todas'
as emprêsas dê -Canuinhas.

A, Sul Atlântico de Pesca
S/A tem como diretores os srs.:

Hilário Henríque Fuck � Di
retor Presidente (fundadot);
Waldemar João Hoffmann
Diretor Gerente; e João Marcos
da Srlvs - Diretor Técnico.

NASCIMENTO -

I,

,

Acha-se em festas o lar
do distinto casal, Guida Fuck
e Márcia Allage Fuck, com o

nascimento de um robusto'
garoto, ocorrido no dia 8 de

dezembro de 1969, e que na

pia batismal recebeu o nome

de H E R ON.

Nossos' cumprimentos.

Soei -,dade de Tiro ao Alvo de Can,�'mhas
;

Edital de Convoçação
A�embléla Geral OrdlD'árla

,

De ord\'� do Sr. Presidente, �-áe acôrdo com os

Estatutos Sociais\,!icam convidados os sócios da Sociedade
de

,

Tiro ao Alvo ,oe Canoínhas, B-afa,� assembléia geral
ordínáría, a realizar> e no dia 1-'7 de dezembro próximo
vindouro, às 20,00 ho,as, em I'primeira convocação, e 30
minutos após, em segund,a �' última convocação, tendo a

,seguinte ORDE DO DIA: _

1. _' Eleição da Dir toría Executiva pára o biênio
,1970/1972-;

2. P;esta!çã'6 de cont s; /:
3. '_ Outros" assuntos de

.

terêsse da 'Sociedade.
1

\
.'.

NOTA:
,

As listas ou chapas deverão' ser regis-
tradas com o secretário' com a eÍltece êncía mínima de
oito

'

(8) dias �1:6tes das eleições e, dever- o contar. o «de
acôrdo» dos .candidatos., ,

,

Canoinhas, 21 de .no�embr� de 1969. Ox
Arno Josê dos Santos 2.� Secret do
Visto: Guilherme Prust Vice-Presidente

Publicação Oticial da

Prefeitura'

Municipal de
C noinhas

lei

Benedíto :

Netto, Prefeit
nhas, Estado d
saber que dec
Câmara Muni
Art. 1. - F

Executivo a
anistia fiscal

Grande sortirn
,todos os tipos, rt:nlot'lB�

João ,Abrã
de,

C/'H E/G o U o

,Almanaque do Pensamento
na Impressora Ouro V8r�8 Ltda •.

Benedito Th. de Carvalho Netto
Prefeito Municipal
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Publieecêe ,,·Oficial
� , ' '

PreFeitura Municipal de (anoinhas
Demonstrativo da Receita e Despesa Orca
mentária." até o' mês de 'outubro de 1969

RECEITA

Discriminação II Do mês II Até o mê,s II 'T O T A L

Receita Orçamentária
Re�eitas,Correntes

Receita Tributár:ia
Receita Patrimonial'
Receita Industrial'

'

Tnnsferênciàf Correntes
Receitas'Díversas r,
Receitás de Capital

Operações .de créditos
Alienação de bens móveis
Altenacão de bens' imóveis
Transferências Capital
Receitas Extraor .laias

: 20.1, 83,82 16898Q,89
1'4.99046
1.912,60

563.395,30
69,043,09

189.164'71
14:990,46
8,922,60

633,118,60
72 906,34,

1.010,00
69.7�3.30
3,863.25

22,437,93 140.71551
·5.56�(}2'

16315344
5.563,02

117.218,30 970.qOO.87 L087.819,Q
'Saldo do exercíc'o anterior'

'

Disponl�ilidades .

10.648,33Na Tesouraria ;'
Em Bancos
Nas íntendêncíss

TOTAL
,

. 1.098.503,50

',' 'O E' S P E S 'A
\ '

, Díserímlnação "rll Do mês II Até o mês � r O T A L

.

Despesa Or.çameó 'a,rla
,Poder Legislativo: " \.
Câmara dos Vereadores' ,1.779,11

"P�der Executivo
Gabinete do Prefeito' .202,15 16.167,41 18 369.56
Secretaria Geral

1
555,46 8.980,43 10'.535.89

Díretoría de lj:xpediente , Pessoal 75,54 7.948,39 8.923,93
Díretorrs da Fazenda 8.1 <t4,39 87.039,19i, 95233,58,
Setor de Segurança púlllca 35'2,2,0 j 413,64 1.765,84
Setor do Fomento Agr9��cuário 1.12rn60 530368 6.432,2B
Serviços de Obras e V:'��ção I 2.155, \5 22.225,84 24.381,49
Serviços MUD. de Est. dê .odagem 52.832,1 362.191,76 415023,95
Serviços de 'Saúde

"
1.925,18 ,,14;050,14 15975,32

Serviços de Educação' t'! G:ultura 10.713,31 ,79.367;00' 90.080,31

Serviços Urbenos- 37.940,36 176.526.36' 214.466,72
Intendência de Felipe Sch aidt 148,80 2351,06 2.499,86
Intendência de Bela Vista do Toldo 331,35 2.390,25 2721,60
Intendência de Marcílio Dias 287,03 3322,95 3609,98
Intendência de Paula Pereira 139,30 1 218,10 1.357,40
Intendência pe Pínheíros

'

2.435,43 2.435,43

Créditos Esp�clais

,
,

17,880,93 19.660,04

2.498,66 16.187,46 18686,12Diversas, leis'

Restos a pagar1 .

Pegamentos no exercício 2.215,30 82807,47 85.022,77

127314,58 909.807,49 1.037.182,07

Saldo para o mês de novembro de 196�
Na Tesouraria
Em Bancos

,

Na's intendências.

TOTAL GERAL 1.098.5U3.50
----------------------------------'_'----

9,555,96.
49.636,73
2.128,74 61,321,43

Dívida Fundada Interna

128.500,00Financiamento Ministério Faz suda

Confissão da Divida do LN.P.S.

Prefeitura Municipal de Canotnhas, em 3 de outubro de 1969:

"vidia Witt , Benedito Therézio Carvalho Netto Reinaldo Crestani
Contador Prefeito Municipal Diretor da Fazenda

Decréto N. ,317, da
9 de dezembro de 1969,
Benedito Th de Carvalho Nétt.o,

Prefeito Municipal de Canoinhae,
Estado de Santa, Cstarine, no

uso d'e lual atribuiçõee, - e de
conformidade com o dispoeto no

art. 5.°, letrà. "m" e "p" e 'art.
6.° do Decreto-Lei n, 3,36'5. com

ai elterações introduzida I pela
Lei, n. 2.786, de 21/12/56•.
.DECRETA:
Art. 1. - Fica declarado de

utilidade pública, para finl de

deaepropriação, 'na fo'rma da Le
gillação vigente; um terreno com
a área de 1,328 m2. pertenoénte
ao ir. "ALBANO VOIGT, área
esta, deetiuada a . ampliar a área
indultrial da cidade.

,

Art. 2. - Ê.te decreto entra

em vigor DlI data de lua publi
cação, revo,g�dal fi. dilpo.içõel
em contrário.

�

Ceboínhas, 9 de dezembro de 1969.

Benedito Th. Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Antonio Souza Costa
Dir. Adm. Esp e Penoal

Câmara Municipal
de- Canoinhas .',

.

Resolução N. 280" 'de

I3 de 'dezembro de 1969
Concede auxílio

Tufi Nader, Presidente da Câ-
.

mala Municipal de Canoinhae,
Eat de Santa Catarina, faz
sabe que a Câmera Mupicipal
decre o e, eu prom a a seguinte
R Fú: '0 L U ç ,O: -

Artik�� 1. - J:lica' concedido
auxílio pera pag �ento de aluguel
dai reliQêocial ',dOI funcíonárioa
do p'oder 'Les·'lfltivo. a partir de
1.o de n Víei.õ�ro de 1969 aLo
de noveOl rolde 1970.

Parâgraf único .
- O auxílio

de que traF,l! o artigo' 1.0 da pre
lente Re.<rl·�

-

�� é de NCr$ 80,00
Coitenta c ,ze OI OOVOI) meneais,
para cad

.

'un i nário que poasuir
relirlêoc lug a.

Tuti Nader _. Presidente
Michel N. Seleme

1.0 Secretário
. Adhemar Schumacher

2.° Secretário

TEL'EVISOR-ES ' PH'ILIPS
,

Autorizado PH I L-I P 5
I'

...

.-\

/ '

Decreto' N: ,316 'de 28 de novembço de 1969
StJ'plementa Datações \ Orçamentá'rias

O Sr. Benedito Therêsio 'de Carvalho Netto. Prefeito Muni

cipal de Canoiuhas, Eetadc de Santa Catarina, no UIO de lua.

atribuições e de acôrdo com o art. }.o da Lei 0.° 885, de 11/6/69,
DECRETA:

Art, 1. - Ficam suplementadae na importância de NCr$
, 69 6U,24 ('lIlIenta e nol'e mil leilcentol onze cruseiroe novol e

1 inte e quatro centavos), a-I seguintea orC'ementárial do orçamento
vigente: �.,

001 Ola Diretor ediente da 'Câmara NCR$
001-1b »Sec taria'� :t

,

,OC2 14c Gratificaçõel ,revi.atal em lei
-Q17-02 Subsidie e re elentaçãif.
018- iO Diária.
020 24 Combuetíveis e lu ifi�antel
032·01 Chefe Gabinete
045· 56 Eveetusie
080 6� Juro. de divida pública.
1�2 05b Salário diari.ta.
155 38 Serviço. fu�ariol' I

1�9 01c ProíeesoreeA9bgiolPail
.

162 16b Adicional fi�mpo de lerviço
173, 52 Servi�o••4.tluc8cion?i� 'e

. cultu�al
181 68 Contrlb��el �r?�ldeoc�a �oc,al
184. 75 Con.tr�çoe. ediíícioe públicoa I

185 76 Encargl1. especiaie de financiamento
187.87 Utan.íliol de escritôrioe, bibl. enaino
201 25 Materi:ail,' aceuóriol, etc.
213-73 Prosaeguimento e conclusão de obrai

396.25
396,25
730,64
585,60
500,00
500,00
210,00
500.00

8 COO,OO
20,000,00
1,500,00
5.500;00

.

550,<00
3.000iOO
242,50

5.000,00
5.000.00
2.000,00
5.000.00
10.00000

_ ,69.611,24
Art. 2. - Ê.te decreto entra em vigor a partir da 'pre.ente data.

, Canoinbae, 28 de novembro de 1969.
Benedito Th. de Carvalho Netto - Prefeito Municipal
Antonio Souza Costa, - Dir. Adm. Exp. e Pessoal

"

BRIN EDOS
(

recebeu grande ariado sortimento de
calçados para orne I senhoras e crianças.
que oferecem pelos me ores 'preços da praça.

A CASA VER·DE
& Cia�

de
João

IMPRESSOS EM GERAL (em uma ou mai. côree)
, Serviço rápido e perfeito

Ourol Verde Ltda .Impressora
mI••••II.mll!llIlIl1I1I1••II.IBEllllmmllallll1.lIl1alla��BaB.!II�llnI15j••llmmBllemll.II••

" .

I

Você já pensou em comprar' um T ELE V I SO R de qualidade
P,H,tLlP,S.'

.-

.

,OI! !
.

- M E Rnv 'S E L E M E &-
Rua( Paula Pereira, 735 - CANOINHAS

IIt1JlI1eIlBl!l1ElI1m.lI.eli1••�ImBII••III1I1•••Em.mB.B1.mm�EIIIIII•••�.m••RIIII.mmm.1I
. . .... ". .

.

Você acabaná ,p'reJerindo'
23 polegadas. eutomético, Revendedor

(9� ,,�'si�tênda Técnica .garantida
..-',' ..

, ,

C I À.

� - Ó",
.
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So(�edade Be n eficente Operária
CONVITE 'PARA BAILE

, A Diretoria da Sociedade Beneficente Operária, tem a

grata satisfação de CCIDV:' ar os seus 'asso
.

dos e excelentíssimas
famílias, para o baile e fará rea' r em sua sede social no
dia 31 do corrente (fim ano], baile será realizado em

conjunto com a Socisia Ti Alvo Carfo}nJl'as, portanto, o

convite é externado també s seus associados.

NOTA: Aos associados da . O. será exigido a, apresentação
da Carteira de ócí Os associados "contrtbuintes'[

deverão apresentar alé (Ia Ctt ira, o talão relativo ao paga-
mento do 4.° trimest de 1969. I,

As reservas de me S, poderão se feitas na ysede da Socieda
de, com o sr. Ecônomo, a partir d dia 15 do corrente,

Contando com vossos compa cimentos, antecipadamente
nossos melhores agradecimentos.

A, DIRETOR 3x

Terceiro Batalhão' de Polida,Militar «Januário Côrte»
EDITAL

o Senhor Tenente Coronel _ Comandante do Terceíro
Batalhão de Polícia Militar, faz saber a quem interessar possa.
que se acham abertas Da Séde do 3.°, BP�, sediado em Canor
nhas, até o ,dia 10 de janeiro de, 1970,' as tnscrtcões para o

Exame de Admissão ao Curso de Formação de Sargeutos Com
batentes, da Policia ·Militar do Estado de Santa Catartne, o qual
funcionará na Sede do 3,° BP M, sediado em Caooiohas.

'

Também acham-se abertas, até o dia' 20 de janeiro de
1970, as inscrições para o Exame de Admissão ao Curso de
Formação de Cabos de Fileira, da Polícia MHitaf do Estado de
Santa Catarina, o qual func\onará na Sede do 'I'erceíro Batalhão
de Policia Militar, sediado em Canoinhas,
II - Para os candidatos militares:
- Deverão ter no máximo _ 30 Ctrint8� anos de idade.

I II - Para os candidatos civis:
- Deverão ter DO máximo 25 (vinte e cinco) anos de Idade.

,

I V - Me!hores Infcrrnsções serão cbtídes na sede do 3.° BPM,
nas Companhias Destacadas da PM ou nos Destacamento Polícíaís.

/Quartel em Csnoinhasf��,5 de' dezembro de 1969.

Roqlle de Oliveira Mettdes
Tenente, Coronel - Comandante do 3.° 8a.,. slhão de Polícia

o;

1 ------------------,
Cine Vela

I /
CruzTeatro

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

JI o J E - aí 20,00 horal - cenlura 14 �no.

Desapareceu um E�ião
com Robert Vaughn, David McçàUum e Vera Miles.

O atilado agente da U. N. C. L. E. enfrenta novas e perigosas
aventuras. - 'Em Metrocolor.

DOMINGO,. a. 13.30 horae - cenaure Jivre

DE8APARECEU ,UM ESPIÃO
fi"!

{a. 16,00 hora. - cenaura livre
D0!\11NGO. a. 19,00 e 21,00 hor8� _ censure 14 ano.

O Jéca 'e a Freira
com Mazzaropi, Elizabeth Marinlro, Geny Prado e Carlos Garcia.
Uma magnüíca interpretação de Mazzaropl. Emoção, alegria e
.tudo o mais que você -posea querer. você achará em: "O Jéca e

a Freira". -;- Em Eastmancolor.

DIA 15••eg'urrda-feira - a. 20,00 hora•• cenaura 14 ano.

O JÉCA E A FREIRA /-

I,

NA MIRA DO ASSASSINO
I

.
com Agildo Ribeiro. Glauce Rocha e Wilson Grey.

Um impacto dramático -e, violento. . . Tudo.o que o público
espera de' um bom filme.

DIA 20," lábado - a. 2C,Oll h�ra. - censure 14 ano.

Um Tigre Caminha pela Noite
com Brian Keith. Vera Miles, Pamela Franklin e Sabú.

• Uma jovem tão cheia de mêdo quanto de coragem, desafia o

perigo quando, um tigre ataca nas ruas. - Em Technicolor.

Aguardem para breve:
O Circo, ao

'

Redor
..

do Mundo
lSu 'e amo mesmo assim

Alv".rez Kelly

Dia. 16 e 17.38. e 4a. feira. a. 20 hora. - ceneura 1800'01

A E P I OE'M IA DOS ZOMBIE'S
com André Morell, Díane Clare e Brook Williams.

Uma. onda de terror invade uma aldeía, causando morte e pavor.
Em Côr de Luxo.

Dia. 18 e 19, 50. e 68. fejra -0.20 hora. -'cenaura 18 ano.

---------------------------,

NOTA.S ESPARSAS
Como o previsto, o Baile do

Chopp, feliz' e oportuna pro
moção do Grêmio XV de Julho
alcançou absoluto sucesso. Os

amplos salões da Socíedade
Beneficente Operária tornaram
se pequeno pará abrigar a grande
afluêncle do público e as danças
sempre arfímedas, prologaram
se madrugada a dentro, com a

participação efetiva de jovem
e velha guarda.

x x x

Dois' novos restaurantes pres
tes a se írrstelsrem no bairro
db Piedade afim de atenderem
o grande movimento de tran
suentes no trajeto do oeste e

sudoeste, via Curttíba,' passando
por nossa cidade.

'

x x x

O Prefeito do vizinho muni

cípio de Mafra, sr, Raul Leão
Níebisçh, esteve 2a. feira em

,nossa cidade afim de assistir
a08 funerais .do saudoso jovem
sr, Frederico Sachweh Filho.

IX x x

O Deputado Aroldo Carvalho,
radicado em ,Bcasilia, onde já
tem duas filhas casadas, deverá
passar o primeiro natal Da, ca

pital federal, vindo para a nOS8a

região somente em janeiro, '

na

O farmacêutico Adauto Nunes

Allage é outro vovô coruja
que anda por ai, com o nas

cimento do seu primeiro neto,
filho do industrial, sr. Guido
Fuck e exma. espôsa.

x x x

Funcionários do Bancu Na
cional do Comércio da agência
local e das filiais de Curitiba,
confraternizaram-se domingo úl
timo em nossa' cidade numa

pelada de futebol, com 8 vit6ria
do pessoa) da casa. No primeiro
jõgo venceram ,os currtlbanos
e a decisão será na' prata de
Camboríú. Parece coisa arru

mada, jôgo de compadres.
x x x

Segundo informes, a constru

ção da agência pr6pria do Banco
do Brastl deverá, ter o seu

inicio em janeiro próximo e

término num prezo de seis'
meses. A planta do imponente
edifício ja foi aprovaria e Da
pr6xima sem,!na fuucíonâríoe
encarregados deverão vir a

nOSSA cidade para a's primeiras
providências a respeito.

x x x

O Prefeito e lerto sr. Alcides
Schumacher; acompanhado" de
sua exma. família, deverá seguir
na próxima semana para � praia

\,

para um longo descanso, afim
de, bem disposto, cumprir a

sua pr6xima missão de Chefe
do Executivo.

x x x

E· falando em, praia, regres,
saram da mesma, 3a. feira à
noite, os srs, Odilon P8Zda e

Ozortnho de Lima, onde estio
veram para descanso epós o

trabalhado pleito no vizinho
município de Três Barres, em

prol da candidatura 'sr. Dorívs]
Bueno, afinal vítorlesa,

x x x

'Já instalado em sua nova

loja em edifício próprío e tam.
,bém nôvo, os dinâmicos comer

císutes, irmãos Sérgio e Argos
'I'revísaní, ,na esquina Felipe
Schmidt e Vida1 Ramos.

'

x x x

Belíssíme, sem
_
dúvida e elo.

giada por todos, a decoração
natalina da cidade, fl'ita pela
Prefeitura, como também as

outras, de :ni�i8tiva particular.
x x x

E falando em futebol, termi
nou o tonnetó da LEC, com o

Palmeiras, campeão invicto do
mesmo. Parabéns aos periquitos
e também ao alví verde de
São Paulo, campeão do Robertão.

Ofertas de Natal
Passe um Natal feliz, presenteando tôda a família com roupas da sua

Casa Para TOdos, a mais barateira da Capital do Mate.

Preços de ataca-ao no varejo, agora
C\asa Parà

A rtigos para cavalheiros

Ternos de 'linho
, 30,00

Ternos, tropical 45,00
Ternos casemíra 45,00
Camisas 100�/' nylon,,

'manga curta
J) »Ionga

Camiseta 'física Hering
Cuecas tricoline
Finíssima camisa

J) 'J)

targal '

curta

longa

ouco

Xadrês Catarinense
Brim Gabardine
Algodão '

�. ,

í Liquidação de um saldo de

�te'rgal, largura de 1,60, por

,penas 10,00 o metro,
/

Êsses são alguns artigos que anunciamos, para j:Ihes 'dar uma idéia da vantagem
de suas compras' na Casa Para T.odos •.

•

'
,

l' -l
Visite-nos sem compromisso, e verifique por sq::a veracidade da nossa propaganda.
E não se esqueça caro cliente, ao faz�� a sua' co�pra na Casa Para Todos, o seu
brinde uma bonita folhinha. Comprar nâ, Casà Pàifa Todas, é satisfação, pelo bom
atendimento, pela aquisição de bons produtos, pela �çonomia oferecida pelos bons preços.

�,
,

:: .�
Casa Para Todos avisa ainda a sua' distiâta c�ientela" que estará a partir do dia
15 de dezembro, fazendo horário de Na,��l e ,fim de ano, 'abrindo às 7,30 horas, não
fechando para almôço, .estendendo o hór:�rio de trábalho até' às 22,00 horas. Solicita
inclusive a sua clientela da cidade, para de 'preferência serem atendidos no horário noturno.

-

"

,,'( "',,
' \

CASA PARA� TODOS
! 'i,o ,':' I ,��.: �,,;' ,

,

, , I ,'-J� ,
, •

Rua Paula Pereirá;' �Q;1 "

� '�Tàlefone, ,?55
'

"�� :"
'

!,:,,:.,,

��),.
$� ".
;,.;'t':t.

Artigos p�ra crianças
Ternos de casemira

'

Camisas nylon curtas
:t :t longas
» gersey curtas

Meia_!i espuma
Camisetas física Hering
Vestidos de tecido a partir de

em ofertas sensacionais
Tod�os_

Artigos _ para senhoras

Saias ter ai plissadas
simples 7,50

J) modernas 11,50
Blu a� estampadas de nylon 9,50
C ·njuntos de. ban-Ion 17,50
estidos de gersey " 11,00

Meias �inas de ta, IBRAM 2,50
- .'

16,50
21,00

Sombrinhas, bolsas, lenços,
artigos Intimes; tudo por
preços de pechincha.

de preços

25,00 0,70
0,70
0,70
1,60
1,80
3,00
'0,70
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