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CaíiOinhas - Santa Ceteriné, 24 de dezembro dt 1969 _' Número 1057OBRI81DO DO DT 8 R
escreveu Sydney Côrte

Pelos ido� anos 'de 1914, para ser mair. preciso, exatamente
em 22 de maio, vinha ,IlO mundo, um garotinho que muito haveria
de dar à nossa cidad�, de sua vida. Naquele dia emitia os, pri
meiros grttmhos, Osvaldo Segundo de Oliveira. Com uma infân
cia idêntica a tantas outras, o querido Segundo, como passou a

ser conhecido e' carinhosamente, a ser .tratado, deixava que cs-
'

anos se escoassem até que, teve que enfrentar os bancos escolares. J

Nasc1a ai, 'uma etapa que iria dar, uma definição completa e

'real à sua vida, pela longa' trajetória que' tinha a frente. '.
,

,
Na minha terra existe um ditado que se resume apenas

nestas palavras: «filho de peixe, peixinho é». Segundo, como

filho de médico, tería como muita propriedade que seguir aquela
,

maravilhosa carreira, e, como o ditado de minha terra, 'aí temos
o, valoroso médico que todos conhecem.

Findo os primeiros anos escolares' e' terminado o 'en�ino da
época nesta região, Segundo 'teve, como tantos out,tmi' .jovens, '

'proctlrar em cidades outras, os meios normais que possibilitassem
a sua continuação, até que' os louros fossem no final da etapa
estudantíl, o símbolo de mais uma vitória.

,( .

'.!

Terminado o ciclo ginasial;, .aquela vontade de ser, igual '.0
velho. Pai, não lhe permitiu outra escol� senão 'NU�18, de,
enfrentar um vestibular de medicina, para que então os seus

:

pensamentos para um futuro, fossem na
.

verdade uma autêntica
,

realidade. _

Vinha,in assim os primeiros dias de faculdade, tudo estranho.
. tuqo, tão diferente da sua" velha e· querida terrinha, tudo era

.

' nôvó, como novos seriam daipara f'rente os caminhos que surgissem.
A 12 de dezembro dê 1939, nos salões nobres da' Faculdade

Federal deMedicina do Estado do Paraná, se formavá mais uma
turma de jovens que, com bravura e deaôdo, at'ingiaID o fim da
meta.; \da· meta de símples estudantes; e, entre aqueles rostos
felizes �e risonhos, um nosso 'conhecido ali estava.
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Rubens Ribeiro da Silva
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

,Ainda as solenidades de,

inaus.nação da luz,
em Taunay

Prezado amigo, \; ,

, Sr. Therêzío Netto
,Seg�ndo, Me juntava aos demais colegas, 'para receber' o tão,

ambícíonedo titule de médico das, mãos de seu' paraninfo, o' Saudo-lhe,

mestre ·João Vieira de Alencar.' Minha intenção era pronun-
Vencia esta etapa, era necessário um preparo para dar 'ciar algumas palavras ontem,

,. prosseguimento, .. :,s):1a carreira, talvez na fase mais difícil, "que mas como nãp houve opor tu

'" seria a de: pôr .em- prática todo aquêle emaranhado de conheci- nidade, remeto-lhe por escrito
,

mentes que, dia após \ dia; os mestres ministravam, prccurando e peço, se possível, publicar no

com que 6S alunes decorassem nomes e mais. nomes, fórmulas e programa Tribuna Muatcípal, o

. mais fórmulas, enfim, uma complexidade de conhecimentos' que seguinte:
por si só: demonstrevem 'que havia nÉ!ce!:ls�dade de possuir uma «Exmo. Sr. Prefeito, dignís
dosagem de inteligência, para que o final dos anos surgisse como simas autoridades, bom povo.
prêmio um titulo. de médico.

'

Boa aoíte. Verdadeira "boé
,

Segundo, formado,' sentfu ain9a a, necessidade de maiores noite" porque" neste momento

estudos, antes de localizar-se 'em alguma cidade, para o exercicio histórico; abrem-se novos hort
da sua nova profissão. Assim é" que procurou através de novos zontes para o futuro e marca o,
cursos, ampliar seu cabedal de conhecimentos, e, dois anos, bus- \ inicio de uma vida mais con

cou êstes eenhecímentos, tirando cursos de Raio X T�berculúse, fortável ,e progressista para esta

Cirurgia e outros, que 'serviriam de cabedal para a sua fixação, região. Transmito .em nome dos
como y:�' grande mestre. da profissão.

.

, "I (nioradoru daqui, o nosso preito
��l' 1944, Segundo aqui se instalava com seu consult(>ti6" de :gratidão e reconhecimento

,

par. ,;d�r vazão 80S seus largos conhecimentos. Como ji!;):Vl!in pelos benefícíos que tivemos,

dibâ�;íco, jamais. podería ficar afasf;ado da flexa jdo cy;pid{), e, a felicidade e o privilégio de

assim';,' em 22 «!ii;! maio de 1945 levava ao Altar �. simpática receber do vosso govêrno, com

s@O'hõ;ita Haidée .Cervalho, filha de Benedito Therézío de Carva- 'a colaboração de outros órgãos
lho, ,hoje de saudosa memórra. Dêsse feliz matrimônio, duas e

.

de uma �quipe de elite, re

rosas ,floriam', 'uma na pessoa d'a gentil Ana, Rita e a outra na movendo montanhas para nos

fórmaçãe., do simpático Osvaldo Rogério., entregar essa bela rêde de ener:-

Aqui exercendo a SUB nova profissão 'se impôs, tornsudo-se' gia, além da' excetlen�e r,odovia

o .migo certo de todo!> oS canoinhênses, tendo durante êss'es que ai está, como mlIagres do

trinta anos de fornlatura, desempenhado relevantes funções em sécul�. Estamos certos que te-

'--noi!sa cidade, por diversas _vêzes, Diretor do' Hospital Santa Cruz, ,remos no, voss,o sucessor um

Médico-Chéfe do 5;0" Distrito, por muitos anos médico responsável continuador de tantas realiza

pelos serviços do IBDF, e' hoje desempenhando a's altas funções ções, para- satisfação de todos,

'de Coordenador dos Serviços Médicos do INPS, a.lém de alto Apresentamos também nossos

func,ionári-o do Estado. sinceros agradecimentos aos

;'Na ,sua vida social, por diversas vêzes des�mpenhou as amigos que nos, honram com'

funções de Presidente do Rotary, de clube� sociais e de diretor suas presenças, desejando a

de diversas emprêsas comerciais e industriais. '\ todos um Feliz Natal e prós-
.

d J pero Ano NQvo. com a pro te-
Quando sentimos Que neste mês está o «q!lerl o oão», para,

ção de Deus. Mui,to o'brigado.»,
muitos, o «Segundo», para outros, e o «Dr. Segundo» para alguns,
completando Oli seus trinta anos de forwature, -sentimos que Pedro Oallotli Neto
aquela alegria também é nos88; pois foi çonosco que êle, viveu
éstes anos tOdôs, p.rticipandó ativamente da", vida s'ocil:ll, ,e pro-

-

,flssionalmente da vida de cada um, e como velho amigo que
semp�e soube ser, foi élo em todos os :ares, em' tôdas as vidas,
que aqui labutam e vl,:,em. Nesta geração que est! a' se ��rmar, Ma,pi ."eral das apura'C,õ,es'

quantos 'não vieram ao mundo, através 'de suas maos hablhdosas õJ

de médico fabuloso e fraterno?

Quanta coi&a s�\poderia dizer de uma figura notável r.omo
a do meu q9�ri:]:io ·ám,igó «João», como o se.mpre c�amei, seria
Um escrever 'po.r, muitQ. 7 tempo, para tradUZir só p8�:te de seus

atos, que dignjfi,çalil ,"sua exis.tência; " , .' ,�

A VD'c'ê,' ,Segun,do, uma só frase assumirá, ,pe.,téitamente
tudo o que me :vai na alma e, com absoluta cede�a, n'a alma de,

todos o.s canoinhenses: OBRIGADO DOUTOR.
.

\

'Mensagem de gratidão
Ainda a respeito das so-.

lenidades de. inauguração
dos serviços" de luz; na lo
calidade de Taunay, o Pre
feito Benedito Therézío de
Carvalho Netto, recebeu a

seguinte mensagem:
, ,

Teuney. 9/dez�mbro/1969.

AT'ENÇÃO

,Numa das páginas: internas,
esta(Qos publicando o mapa/ge
ral .das apurações' do últh;DO
pleito, urna por urna, nos mU

nicipios que compreen(jem a

8a. Zona Eleitoral, respectiva
mente, Canoinhàs, Três Barras
e Major \Tieira

'

/

A têrro da 'Paciência Rufi ":0
'Obras a'taca.das

A estrada que demanda para. a
localidade da Paciência do Rufino, na

margem' do Rio Paciência, fica tôda
alagada, com pequenos e ligeiras chuvas,
Impossíbtlitando o seu tráfego as vezes,
por vários dias.

.

.

O problema desafiou v,árias admí
nistrações, pelo volume e 'custo' da
obra, efligi'ndo diretamente o povo da

quela região; impossibilitado de traas

portar a. sua produção para os centros
,

consumidores. '

.

O Prefeito 'THERÉZIO ,NETTO,
, dentro do' seu programa administrativo,
já no fim do seu govêrno,' atacou de.

rijo o problema, fazendo deslocar o' maqutnário neeessáeio para
o local, sob o cómando do sr. Boleslau Kvíencíen, prevea,dó.;;ae
a conclus'ã? dos trabalhos para o p. mês. /'

,',.

Assim, mais uma importante .e grange obra :que t�rribi�m
marcará, sem dúvida, a fecunda admini'streçãO: do joy,'i;!o:i 'i;vdi'nâ
mico Prefeito Benedito Therézio de Carvalho Netto, ,.' "

,

f '

I'

IORREU··COSTI ··1< SILVA
'.,'"

. Presidente Médici decl'etou luto "t "
'

nacional por oito dias !

, " :-� ,lo \. 7
-:-'_'_,
t '

BRASíLIA" 1 7 Faleceu': às 15' ;, horas' e' 4Q,
'

minutos de hoje, no Palácío das Laranjeíras, no' "�ib de
Janeiro o Marechal Arthur da Costa e Silva. () ex-Pré-

\ .

,
_ I

sidente da República foi acometido de enfarte fu.Jmin�nte
às' 15,30 hór�s,. 're�e�endo medicaç,ã?. de .ur�ên:�ia dada, 1pelo seu \ médíco-assístente dr. Hélcío Símões GOIIles.
Assist�r�m �o �assamento do Mare��al, sua espôsa Dona [I.Yolanda seus fílhos e outros familiares. '

,

O ex-Presidente da República 'recebeu, o sagrado ISacramento da Extrema Unção, dada pelo Padre ,Walde,;. f
mar Solliun, do Colégio dos Jesuitas. .I

,PAZ E "AMIZADE
são os votos da Comunidade Francl$çanà

...

A Comunid'ade Fra,nciscana não' poderj;" Jt1?car
passar as festas natalinas sem externar em püblico os

,mais sincerOs ag,radecimentos pela colaboração 'recebida
em 1969. As assoCiações leigas, e religiosas empenh.

.

'ram-se positivamente a serviço de Deus e do próximo.
Deus lhes dê continuarem. a servir Aquêle que ve'io
" -

"d ." A
'

nao para ser servI o mas para, servir. s outr'as
e�tldades de s'erviço, quer públicas quer particulares�
por :tõda colaboração o �osso muito Obrigado e que
as' alegri,as 'e 'paz do Natal do Senhor lhes sejam a

recompensa.

A paz em todos os lares canoinhenses seja a

�
grande sorte) do . Natal de 1969.
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SOEL y"'BERTÃO
INFORMA:

Bqi1e das; debutantes em Santa Catarina
/' Realizou-se. em Camboriú o L° baíle oficial das debutantes

catarin_e':lses, �o MsrI:Hnbai.�, C8ssióql Hot�l, numa promoção do
famoso jornalista Çarl�s Muller, de"Blumenau. A exma. senhora
Zilda Luehí Silveira, éSPQsa do. lImo. Governador Ivo Silveira
toí, a madrinha de honra. Entre ss várias debutantes estava U:
a' mínhs colega', srts. Rosane Peixoto, filha do casal Hugo e

Irmengard Peixoto. Rosane estava �implesmente' lindinha de morrer.
,

-

A Rosane e aos, seus pais, os cumprtmentos,
.

No Clube, dia 26 de de;,eembro
Nos salõ!!l!!. dó Clube Canoinhenae, está programado para dia'

26, às 21 h, mais um sugestivo baile dedicado à jovem-guarda e

velha-guarda. O traje será esporte.

Aniversários
* Aniversariou dia 18, o [ovem Mário César Galcttí Silveira.

Mário é
_

um dos famcsõs cantores da Guanabara e ex-solista
do conjunto Os Atômicos.' A você, mil felicidades. .

* Recebi o_gentil convite da srta. Marlets Milhoretto para 8
festinha de seu aniversário, à qual acolheu 8 atenção- dos rio

mafrenses com' SUa fabulosa festinha. Marlete, felicidades,
* Completará idade nova dia 27· o jovem Amilton Luis Bertão,
',funcionário .do H��erin.jl\s e.m Cul}tibe. : AÇ> Bertão caquêle»

abraço de seus famílíares e amtgos. ,'"

Pinguim está de parabéns
Bar e Restaurante. Pinguím é onde a juventude canotnhense

se reune todos os fins de semana. Bar Pinguim é dírígtdo pelo -

Ilmo. Sr. logo Bollmsnn e sua Exma. espô§a sra. Ursula Bo11mann.
Vá 'até o Pmgutrn saborear os pratos super sabcrosos.. 'Você é
atendido por gente muito competente. A vocês, um abraço.

X X X

'* Daqui. agradeço as palavras elogiosas, referente 18. minha
coluna; do jornalista Lázaro Bartolomeu e dos locutores Dr.

Ellszar Nascimento, Paulo Martins e João ,Ari Outra, de Floria
nópolis, ,de sua Rsdio Guaruja, ...

a mais poderosa em Santa Cata
rina.. Obrigadinho! ...
'*

.

Doi'$ funcionários do Banco do Brasil, Ivo e Marcos Auréljo,
estão se'ndo muito paquerados pellts garôtas canoinhenses.

'* Recebi diversas felicitações de Ncta� e Ano Nôvo. No próxi
mo' número estarei citando os nomE(s. Obrigada !o' "

'* Um dos ,bonitos cartões' que receb�!de felicita'ções pf'la minha
,

. formatura foi da minha querida colega Dorotti Ramos, resi
dente em Malf:!t,. Paraná. Doroti·é· alta funcionária' .do Banco
Comercial dQ paraná S.A .. '''lA Ooroti fe!!cidades e obrigada.
'* O Ilmo. Sr. Sidney Côfle contando muitas novidades pelo

«girolt que fêz por Lages. Muitos negócios em pauta.

*' 'Cito. alguns nomes da nossa geração: Marilde Cordeire,
_ Maria do Carmo -de Lima, Adelina Simão, Leci Ivete Ma·

chado e Luiza de Lima.
.

Pois a nossa geração tem muitos bro
tinhos canoinhenses lindinhae de morrer.

Entrevista com a, srta. Sueli Meister,
uma daS debutantes. de 1969

"ueli Heister é castanha de olhos callta·

nhos, tem 15 ános, l�70m'de altura, naseidà
no dia 29/9/54. Sua ,origem é alemã com

i:i!ilii;i�\ suíço, nator.l _de CBDoiohBll, é filha do
industrial Waldemiro Meialer e, sua exma.

sra. Dolóres Koeh Meister; estuda no Colégio
Sagrado Coração _de Jesus. na 4a. série
ginasial e DO futuro pretende cursar o cien·
tífico e a faculdade demedieina. Tem' como
passatempo predileto pintar,·e ler; gosta
muito de ler os livro de J. G. de Araújo
Jorge. Adora ouvir 88 músicas: As Flôres
-de Nossa Ga!18 e Cantiga por Ludana; o

filme inesquecível foi «Dio oomo ti amo».
Seus ídolos -cinematográficos são Elvi8 e.,
Toni Curtis e AlaiJa Delon... S1l88 côres favori.
tas são azul e preto. «M�cQ. Anrélio Schmidt
foi o seu lindo par nâ noite de gala do seu
debut». Seu vestido era braneo com o

corpo bordado com' rosióh. côr de rosa,

mangas bpfanles, punho bordado e sapatos
, brancos.

Á Sueli e aos sena progeDÍtores. um abraço desta eroDista.

.

�MensaÇ}em desta Cronista�
A todos meUS familiares" e amigos, meu' desejo sincero de

um NATAL felicíssimo, e que .,0 ANO NOVO que se apro

ximá seja de paz, amor, e alegria, trazendo. a vocês a

realização de todos os seUs sonhus.

r.
ANIVERSARIANTES

\

DA, SEMANA
ANIVER,SARIAM"SE

HOJE: as' sras, donas:.
Ceci esp. do sr. Adauto N. "

Allage e Ana Silvia' esp. do
sr. Ciro C. Bastos; o sr.

Joaquim A. Pereira; a me

nina Jaci Maria filha do sr.

'Pedro Vieira; os meninos:
Osmar Manoel filho do sr.

Oswaldo Voigt, Oswaldo filho
do sr. Marcos Franz e Nelson
de Jesus filho do sr, Walde
miro, Henine.
AMANHÂ: as sras. donas:

Nézia esp .. do .sr. Frederico
Sachsueb e MáriO' Luci esp.
do sr, Waldomiro Medeiins;
os' srs: José Emiliano Uba
e Oswaldo Haensch; a me

nina Iria de' Jesus filha do
sr, Feliks Bialeski.. �

DIA 26: a sra. d�na Zelinda
esp; do sr. João S. de
França; o sr, Ithass Seleme
residente em Curitiba; as

.

srtas.: Alaide Tomporoski,
Arlete Tomporoski, Yvanilde
Reiner t e Marilene Furtado;
o jovem Ayrlon Humenhuk;
as meninas: Otilha filha do
s-. Ernesto Herbest, Véra
Lucia filha do sr. José O.
Wrublewski e Rosélia filha
do sr. Irineu larrocheski; os'

meninos: .10# filho do sr.

Ananias Petrintchuk e Luiz
Cesar

.

filho do sr. Miguel
Oiiskooice.
DIA 27: a sra. donà Nair

esp. do sr.. Alcidio Zaniolo:
o sr, Teotilo Prates; a srta.
Magrid Hedler; a .menina
Mariangela filha do sr, An·
gelino Fer'reira; os meninos:
Orlando Gil filho do sr. Orlando
Gatz e Nilber to Antonio filho
do sr. Antonio Santos Veiga.
DIA 28: à sra. dona Edith'

esp. do sr. Osmario Dauét;
o sr, Julio Wendt; o menino

.

Valmor filho do sr. Francisco
'Alves Pereira.'

.,

DIA 29:, os srs: Reneau
Cubas. Aleixo Czarnik e
Ademar .Benkendort; as me.

ninas: Arilda filha do sr.

José Ináciodôs Sardos, lanete
filha do sr. l,..ouripaZ Ferreira
e RosatÍ .Maria filha do sr.

Jair Lessack; os meninos:
Osmar Ney ,"'ilho do sr. Ro
dolfO Jublonski e Aroldo filho
do sr. José InáCio dos Santos'.
DIA 30.' o sr. Alvino

Koehler; as sr.tas.· .Rita de
Cassia 'Schramm residente'
em Curitiba e Dorita Tremi;
os jovens: Fernando Celso
Crestani, e Osmar José Simm;
o menino Luiz Alberto filho
do sr. Ladislau Knorek.
DIA 31: a exma. vva. sra.

dona .Irene Buba; as' sras.
donas: Luiza esp. do sr•

.

Pedro Komochena, Mira esp.
do sr. Leonel Barcellos e

Sinira esp., do S1. Nataniel �

Ribas ,es. em Papanduva;
o S1. Pedro Lis.· ,

DIA 1,° de janeiro: a exma.

vva. sra. dona Bi/da Soetber;
os srS ..

1 João. Seleme, Silvino
Salomon res. em Joinville e

,À�tonio da Silva; os meninos:
E/!on filho do sr. Dietrich
Sierns, Marcelino Antonio
filho 'do sr. Adib Sakr,
Rodolto filho do sr. Alcides
Grosskopt, Gilson Luiz filho
do sr. Euriço Wagner e Wilson
tilllro do sr. Nereu Fontoura;
a menina Rosemar Angela
filha 'do sr. Orlando Gatz.
DIA 2: os srs.: Iaroslaw

Sidor'ak e Silvio de Siqueira;
os jovens: Oldemar Mussi
'Iunior, fose Raul de Li-ma
e -/osé Evelásio fungles; o

menino fanio losé tilho do
sr. Lydio Seccon.
Aos .niversariantes nosso's

parl'lbéns e votos ds perenes
telicidades.

UM PE�UENO CONTO
"'"'

DE NATAL
Dia de Natal;
Para uns um bafejo de amor

E para a pobre Joanínhe que dorme numa encherga
Em redor de si é só sacrificio e dor
,Abre os olhínhes, nem' pão para comer.

Ajoelha-se e pede, mãezinha do. céu
I

,Eu queria uns doces para comer

E uma boneca para me
'

entreter.
.

Ne�temomentodesúpli,cas, abré-seaporte de per em par
E surge uma môça, linda e bela como um, flor
É Nossa Senhora, à Santa Virgem Malia

Que acariciando Joaninha, acalenta sua dor
" \.'

E dísse, Joaninha, foLa ttl'8 última prova
Hoje tudo terás junto a08 pés do Senhor
E de manhã, quando abriram 'a porta
Joaninha estave morta ...

Washington Tup» da Costa
@ @
®@�-�-��--�-�-----�---�-�@@

,--_.----------,--��-----,
Teatro Vela CruzCine.
-:-. A P R E S E N T A -:-

HOJE, à. 14 hora., GRATUITAMENTE à ,todo.; pela
paasegem do Natal, o filme

!ARENAS SANGRENTAS
com Michel Ray, EIsa Cardenu e Rodolf� Hoyos,

. Úm drama que .chega a tecer ao fundo do coração,
comovente... - Em Cinemascope e 'I'echnícolor.

, . .

.

HOJE, às 20' horas - NAQ HAVERA SESSAO

AMANHÃ. dia 25 .. a. 14.00 hora. - cen.ura livre e

a. 20,00 'hora•• Imp, 14' ano.
,

"ALVAR,EZ KELLY"
com William Holden, Richard Widma,rk �. Janice Rule.

Uma guerra 08 fêz alíados.; Uma mulher os fêz ínímí

gos... Uma. batalha os tornou uma lenda ...

DIA 26, 6a. feira, • aI 20.00 horae • ceneura 14 anol

"Alvarez Kelly"
....._-----

Dia, 27, .ábado - •• 20,00 bor•• ceneuea 14 &'no.

NÃO FAÇA ONDA
com Tony Curtis, Cláudia Cardinale

-

e Sharon Tate.

Quando êstes três se juntam... é fogo (e dá ressaca).
Em Panavision e Metrocolor.

DIA 28, domingo • aI 14�OO hora. -' eenlura livr-;
Não faça onda,

II DO!\1;NGO,. { a. 17.00 hora. cen.ura livre
aa 20,00 hora. - cen.ura 14 BnOI

Revólver de um "Desconhecido
com Rod Taylor, Ernest Borgnine, John,Mils .

e Luciana Paluzzi.
Era êle o'" melhor de seu grupo... lutando, amando

quando necessário, D:latando.- - Em Technicolor.
e, _

I
I
t

,

�.

Dia. 29. 2•• feira. a. 20.00 hora. - cen.ura 14. 8no.

Revólver de um Desconhecido
�Dia 30 e 31, 3a. e 4a. feira '.,a. 20�00 hora. - c�n•• 148no•.

'-ESSES ITALIANOS'"
com Sylvia Koscina, Virna Lisi, Caiher,ne, Spaak, Jean
Sorel e out'tos. - Um filme loucamente humano, diver-

.'

tido e picante. - 'Em Tech'nicolor e Techniscope.

Aguardeq:t para brevel

Por uns dólares· mais
2 sargentos do Genar�1 Custar

Chegou I
Vid s a Conserva�

UM L'ITRO e DOIS LITRO�

n1de

rachas avulsas para 05_ mesmos

asa Verde
. I

Jo o Abrlo Seleme & Ua.

II
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,Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida
I

Formandos de' 1969
Dia 13 do corrente, em cerimônia realizada no salão de nossa

Sociedade, receberam seus certificados �e conclusão do curso ginasial os
seguíntes alunos: Arno Reikzigel Junior, Amilton Prestes Mede-iros, Olau
demír Novaok, Egon Braulío Vieira, Nelson Teixeira Lisbôa, NEli da Cunha
Ramos, Osvaldo Souza, Roberto Zesczelinski, Valmor Gloneck, Vilson'
Maria Teixeira Lisbôa, Alaide Simões dos Santos, Anaír Oracz, Anil.
Jossélia Tabalípa, Ana Rita Adam, Bronislava Gloneok, Clara Maria
Mendes, Doraci Wiliczinski, Dirce de Souza de Oliveira, Dirce Terezinha
Schiefter, Eunice das Dores de Souza, Estanislava Kímíecer;' Eliana
Muenster, Gecira Soares Fragoso, lvete Oracz, Jerônima Procheira,
Joséte Tabalípa, Lídia Mikalovicz, Leatrice Terezinha Furtado, Marli
Marx, Maria Amélia Sphaír, Maria Inês Pechebela, Rosa Staidel. Silmara
Scharíeck, Sueli Terezinha lzídoro. Tereza de Lima Hass e Zuleica
\Kopitoski. Às 17 horas, foi celebrada Santa Missa, 'em ação de graças -na
<Matriz São Sebastião; ,às 21 horas, entrega dos diplomas; às 23 horas,
Início do baile; às 24 horas, valsa dos formandos e coroação da Rainha.
Agradeço o convite especial envlado pela Direção e Docência do Glnásío -

Normal Professor Marcílio Santiago.
'

.

Vírus' doCíenti�stas. Isolam Câncero

.

.

Notícia que despertou a atenção do' mundo inteiro. foi sem
dúvida alguma a descoberta de um vírus de câncer humano, mal que jã
ceifou milhões de vidas' e outras. tantas, condenadas ao mesmo- fim.
Vamos transcrever artigo da Gazeta do Povo da Capital do Paraná em
sua edição do dia 5 do corrente; «Cientistas Isolam o Virus do Câncer»
Um virus de câncer humano' foi isolado pela primeira vez pelos 'cientistas
norte-amerícamos, Norton e Frederích Hilbert. que revelaram, .sua des
coberta, na União Internacional contra o Câncer, nó Instituto de Cance
rologia e Imunologia de ViIlejuif. em Paris. Os dois cientistas do Instituto
Nacional de Saúde de Bethosa, em Maliyland, descobriram no sôro de
doentes atacados de sacoma (tumores malígnos derivados de tecidos
conjuntivos), 'um anti-corpo atuando contra as células cancerosas. A
seriedade das pesquisas, demonstram Hilbert, foi confirmada pelo cancero-

,

logísta Líyod' Sloãn, do Keterins Institute de Nova Iorque,' que' ajudou
na demonstração da descoberta aos 40 pesquisadores, todos franceses e',

estrangeiros. Até agora só se' tinha conseguido isolar o virus canceroso
com êxito em alguns animais como o gato. Segundo o eminente cance

.rologísta Mathe, o isolamento de um virus de câncer -uo homem- abre
caminho para o tratamento da doença pela imunoterapia, como jã
acontece com a leucemia. '

Assal.tante , r

e prêsa na Lapa
I. Venaní Pires, de 27 anos, companheira do famoso assaltante

«Língüíça» que atuou em CU'l'itiba e está prêso em Pôrto Alegre, foi
prêso na Lapa; após, ter assaltado, no Portão; a, Madeireira Oeste do
Paraná, em compania de Celso Anicki. O assalto ocorreu às 10 horas,
tendo o casal fugido para a Lapa em um Volks .roubado sem placa.
Naquela cidade. Celso resolveu assaltar um cidadão que conduzia um
Corcel vermelho. fugindo em seguida para Curitiba, onde teria sido visto
em frente ao' Canal 12. deixando Verrina na Lapa onde foi prêsa após.
No assalto a Madeireira. cónseguíram roubar NCr$ 450,00 dos quais NCr$
221,00 foram recuperados em, poder de �enina. (G.P.)

Grandiosa Festa em Rio da Ponte

• Dia 11 do mês de janeiro, .próxímo, será realizada uma gran-
'diosa festa na progressista localidade de Rio da Ponte. Vasta programação
foi elaborada cuidadosamente eeperando-ae que os resultados sejam
bastante compenssadores O resultado ,da mesma será revertido em
benefício das reformas da Capela. São Integrantes da Comissão os

seguintes senhores: Emílio Has Guerbert e Exma. senhora; Sr.. Eugênio
Drosdeck e Exma. senhora. A comissão convida o povo em gerair, para

. tomarem parte nas festividades. <'

Passarela dá Sociedadt!
Dia 8 do mês em curso. quem festejou mais um aniversário,

foi o sr. João Lemos de Souza. do comércio local aqui residente hã
vários anos. «A ·turma do sabe tudo)) organizou a «batida)), é lã forilm
levar as suas leUcitaçoes e votos de saúde ao natàliciante; a surprêsa
ncou completa quando apareceu o famoso sanfon�iro, (Baiano) que
animou' sobremaneira o' acontecimento.

.

x. x x x

Dia 14 dêElte, quem festejou id,ade nova foi a Sra. Anita 'rabalipa
. de Almeida, virtuosa. consorte do industriaVsr. Nivaldo M. de Almeida,
os cumprimentos pontificaram em alto estilo. Os presentes foram
reêepcionados com um variado «drinque)) que a todos muito agradou;
esteve presente, também, a-jovem guarda que muito contribuiu para a

grande animação que impe�ava no simpãtico ambiente,

.'. x x x x

.

'Dia 17 do andante. quem colheu mais uma. flor no a.legre
jardim de sua existência, foi a simpâtica senhorita. Suely Terezinha
Cio Ia. professôra em Residência Fuck. A turma jovem elaborou um

ótimo programa para comemorar a festiva data. A aniversariante corp.' a
sua cativante simpatia. a todos dispensava a sua abitual e amável
atenção. v

x x x x

Dia 14 último foi dia de muita alegria para os familiares e

amigos do sr. Nicolau Oracz. proprietário do ,,,Pôsto Matinhos)), cidadão
simples e prestativo sempre pronto a amenizar o sofrimento alheio,
razãe pela qual foi muitíssimo cumprimentado no dia de seu aniversãrio.
A residência do anivel'sariante tornou-se pequena para acomodar o

grande número de amigos e admiradores que lá foram levar o seu

abraço amigo e os votos de felicidades. O colunista se associando às
festivas datas de «niver)) almeja felicidade!,! e que a mesma seja renovada
por muitos anos. ;

x x x x

Classificou-se em 1.° lugar com 'justificado merecimeIito, simpatia'
e radiante de 'beleza, no concurso dos formandos para escolha de sua

Rainha, a senhorita Silmara Schadeck, filha do distinto,.,.casal, Antonio
Silvio (sra. Silvia) Schadeck. A Rainha eleita estava sillltplesmente linda
com rara beleza;' desfilou pela Passarela sendo veementêinente aplaudida
pelos presentes e integrantes da comissão julgadora. Evidentemente foi

I acertadíssirna o «veriditum», mereceu plenamente o t(tulo de Rainha dos
formando!! de 196�. Parabéns da coloma à sua, Magestade da ,beleza

l
feminina de nossa t.erra. .' , '.,

I, I
'

.

x x x x.'
•

Encontra-se em nossa cidade o famoso colunista social Sr. Dino
I" Almeida, que veio acompanhado de sua família ,�ara visitar seus ,fami

liares aqui radicados" inclusive seu pai que e a pessoa dêste que
, escreve esta colmla. Sua permanência entre nós será curta, visto suas

I atividades sociais' não permitirem sua ausência na Capital do Paraná..

, "
I

, I

Direito
da Crom'a�cà. de
'Cano'inhas - 5 C

Juiz de

Portaria
o Doutor Tycbo Brahe Fer-

-

nandee Neto. Juiz· de Direito
da Comarca de Cenoinbaa,
Eetado de Santa Catarina, 00

forma da Lei, etc.

RESOLVE - teodo em vista
o que conste dOI autua de A.ver
hação ,de tempo de Serviço do
Servidor OSVALDO FERRElRA
CHAGAS - Servente do For'u�
da Comarca
ceder-lhe a

como aendo
e 18 diae,
duzentos 6

de Canoiuhaa, con

averbação pleiteada
de 3 "anos, 3 mesee

perfazendo um mil,
'trê. (1.203). dia! de

serviço, que nrestou, como com

batente, na Fôrça Expedicionária
Braaileira (F E B), no .teatro de

operaçõea da Itália: Publique-ee
Da forma da lei. Dado e paseado
nesta cidade de Canoinbes, Estado
de Santa Catarina. 001 vinte e

quatro dias do mês ·de. fevereiro
de

.

mil. novecentos e leuenta e

nove. Eu. Zaiden E. Seleme, E� •.

crivão, o aubacrevi,

Tycho Brehe Fernandes Neto
Juiz de Direito

(âmara Munidpal
de' Major Vieira

\

Resolução N .. 95, de 9
de outubro de 1969"

AProva balancete 'mensal da
Receita e Despesa Orçamentária

O cidadão Cláudio Gadoiti,
Presidente da" Câmara Municipal
de Major Vieira, Estado .de Santo

.

Catarina, nc 'U80 de 1mUI atribui··
'

çõe. faz saber que a Câmare
Municipal aprovou e, eu promulgo
a seguinte RESOLUÇÃO:

.

.
.

� \
'-.

Art, 1. - Fira aprovado por
esta Câmara Municipal, 01_ balan
cetea da Receita e Deepese Orça.
me�táris da Prefeitura Muo'c'pal
de M8ior Vi�ira, referent
melei de iUQbo e julho
rente ano.

Sala de. Se õe,1 da Câmara
Municipal de , alor· Vieira, em

9 de outubro de 969.
'

Claudio Gado$, i, - Pre.ideote

.Lindolto CordeiriJ; Lo Secretário
.

Eurico Trem o Secretário

Resolução N.
de nove bro', d

de'11
1969

o cidadã Cesário Koa! Pre-
.i:iente da âmara Muoicip' I de
Maior Viajrs, E,tado de anta.
Catarina, no UIO de .pa. Rtribui
çÕól faz laber que a Câmara
Municipal 'aprovou e, eu promulgo
a seguinte RESOLUÇÃO:

,

Art. L - Fica aprovado por
eata Câmara Municipal o blihm
cete da Receita e De.pela Orça
mentária da Prefeitura Municipal
de Maior .Vieira. referente ao

mês de BgÔ,tO do corrente ano.

- Art. 2. - Ellta Re.olução entra

,em vigor Da data de lua publi-
·

cação,
.

re\Togadal 81 dilpogiçõel
.em contrário.

I

Se,la dai 'Seuõel da Câmara
· Mun'ic!pal de Maior Vieira, em
·

11 de nov-e�bro de -1969.

Cesário Koas/;'i - Preeideóte
Lindolj:o Cordeiro 11.1;0 Secretário

(.

/

PreFeitura Municipal de, Canoi,nhás
TributaçãoDiretoria da Fazen

AV
',,-

Avisamos aos Senhores Coat' uin\es que estejam em
débito com, a Prefeitura, que ficam i a', s fe multas, juros de
mora e correção mona,tária, aquêle' q'Ue . etusrem os SeU8
pagamentos até 30 de, dezembro do ?orrente

Canolnhas,
..

12 de dezembro de 1969.

Reinaldo Crestani - Diretor. de Ftnsnças e Orçamento
/vilasio C0i31ho - Chefe de Rendas e Físcalízsção

.

,

PreFeitura de (anoinha,sMunicipal
Dir�.toria da Fezends
Â \r I 's

A Secção. de ·Fisca�'\.ão Muni, paI,' AVIsA 8' todos 08
I contribuintes de impôsto s] 'Servo os' de Qualquer Natureza, qus
mantenham éJ;D dia suas _obrigaçõ t�ilut"ária8 sem i.nterferê_ncia
fiscal. Chamamos atenção dos pro l�rtárlos de hotéis; pensao e

cungêneres que, o valor da alimentaçã. uando incluído no preço
da diária ou mensalidade, fi!!a sujeit�' ao' Impôsto sôbre serviços.

A aplicação de multa varia até 200%; mais· juros @

correção monetár!a.

Cennínhas, 12 de dezembro de 1969.

VISTO: Reinaldo, Crestani - Diretor de Finanças
lvilásio Coelho - Chefe de Rendas e' Fiscalização

Prefeitura Municipal de <:anoinhas
Secção de Fiscalização
Edital

'. A Secção de Fis Iízação

S�Cita
a todos os contribuintes

industriais � co.merciaiS, I .lízado no Mupicípio; ,declar.ação q�e
conste os numeros exatos em' egados e empregadcres regis-
trados Da respectiva firma. A ed aração poderá ser entregue na

.Secção competente, até 20 de ja� iro próximo..:
" .

A hlta de cumprimento or parte dos interessados,
obriga" nos lançar 8 taxa de Iocàlizaé O a ex- ofício, sujeitando-se
as penalidades cabíveís, determinada pela Lei em vigor.

Canoinhas, 16 de dezembro de 1969 .

lvilásio Coelho Chefe de Rendas e Fiscalização

4x

Municipal de CanoinhasPre-feitura
Diretoria

.

de Obras Públicas
ditaI,

, .',

NCr$
r

0.99 O m2

1,76 'o m2
19.00 pi unidade
13.58 pi metro
10,69 o m2

NCr$ 14,44.

De cooformida
M;uniciprsl, �a D. O. P.,' P
elementos referentea a

da Rua" Paula Pereira,
Joaquim <te 'Peula Vieira, e

de '20 de agôsto de 1969.

A � Orçamento do

com o Art. 276 do Código Tributário
blica mediante o presente Edital, os

x.a de Melhoria, sôbre a paviment9ção
'ire 8S Rua!! Marechal Floriano e

arte já publicada pt"lo Edital

da obra\
Preços unitários:

Acêrto do leito.
Preparo da ,base
Bôca de lobo
Tubos de 0,30
Calçamento �' p,aralelepípi'íios
r B-- 'Custo por metro quadrado:

. I

C - Parcela do éusto da obra a ser financiada
pela contrib�ição:

Prefeitura Municipal de Canoinhas:
157,50m2 a NCr$ 14,'1�· .

NCr$ _2.274,30
2 _;_, Darcy A. Franco: 27,80 de frente mais. esquina

.163,00002 a.NCr$ 14,44
Laura Pazda: 20 m de frE"nte:
91,00m2 a NCr$ 14.44

.

Julio Bere·zoski: 20 00 de frente meis esquine:
136,00m2 8 NCr$ 14,44

TOTAL

1
2
3
<1:
5

1

2.353,72
3

1.314,00 .

4
1.963.84

/ NCr$ }.905,86
.

(Sete mil, novecentos e cinco çruze�ros novos e·

oitenta e seis centavos).
Canoinhas, 16 de dezembro de 1969.

Luiz Fernando Fuck - Direto'ria de Obras Públicas
Benedito Th. de Carvalho Netto - ,Prefeito Municipal

Brinquedos e enFeite� de pinheirin"ho
Verde de

& Cia.
Sem concorrência' n

João Abrão
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Testemunhas de Jeová estarão hoje
em Curitiba, em Congresso Cristão

/

As. Testemunhas de Jeová viajarão à Curitiba para
assistir mais urp congresso de Distrito' da religião a realizar nos

dias 24 , 28 do mês corrente no Estádio Durivsl Britto. Durante
08 cinco dias milhares de pessoas, homens e mulheres jovens
e idosos, pais e filhos estarão, ouvindo atentátnente as i��tru'ções
da Bíblia Sagrada aprese(Jtada por mais de 25 oradores; sacros,
capazes, especialmente designados pela Sociedade Tôrre de Vigia
de São Paulo, agência editôra e adminit<trativa das 'I'estemunhas
de Jeová' e, patrocinadora do conclave.

Disse n08SO informante Sr. A. Jair Niels, as Testemunhas
de Jeové�',formam uma sociedade cristã mundial de Míntstroe

que prestam serviço público, anunciando aos moradores de 20IJ
terras que Postamos vivendo no limiar de .;JllDa nova era. Que os

acontecimentos mundiais da presente ge".,fção são cumprimento'
das profecias da Bíblia Sagrada e �ndrc8m a proxtmtdade de
mudanças globais da parte de Deus,

-

o todo-pode roso, cujo. o

nome é JEOVA. Afirmam, segundo muitos textos da. Bíblia. 8

paz e felicidade dominarão para sempre num NOVO MUNDO
/ de Deus, que será f'stirbdecido aqui na 'I'êrr a após a catsstrofe .

Universal dos iníquos, que a Bíblia chama de' eArrnege dcn», .

Seus ensinos são mundialmente difundidos por livros e folhetos,
e com a8 conhecrdas revistas «A Sentinela e Desper tai!», tra-
duzidas em 72, idiomas.

.

:E3te. cougresso é um dos 15 que serão realizados em

todo o pais, folzendo parte da . série de congressos internacionais,
«Paz na. Terra».

O ponto culminante do conclave será domingo. dia 28,
com a conferência pública, intitulada: «PAZ DE'MIL ANOS

QUE SE AVISINHA», por um Orador da Soco Tôrre de \ Vigia
de São Paulo.

.

Antonio Jair Niels

.. <.,. ,

Bolã91�f"j)\'Democrata
I!

,.

Edital de ,qonvocação
ASSEMBLEIA "G'EHAL ORDINARIA

.
. ....

Clube de

De ordem do Sr. Presidente, e de àcôrdo com' o artigo
19.0 do Capitulo III, dos Estatutos Sociais, convoco todos asso

ciados portadores de TITULOS PATRIMONIAIS ORDINARIOS,
à Assembléia Geral Ordinária, 'a ser realizada no dia 10 de

janeiro do ano de 1970, às 20,00 horas, Da Socíedsde Beneficente

Operária, com a seguinte ORDEM DO DIA:
.

1. - Eleição da Diretoria Executiva para o ano 1970;
2. " Eleição do Conselho Deliberativo pi o biênio 1970í71;
3. - Prestação de contas;
4. - Outros assuntos de interêsse do Clube.

NOTA: AS CÉDULAS ELETIVAS deverão ser registradas- na
.

secretaria com antecedência mínima de 8' di&s antes das.

eleições, contendo o «DE AcêRDO:t dos candídetos,
Registrando-se li falta de Quorum, em 1.a e 2.a convo

cação, funcionará em 3.a com qualquer número de assocte dos

presentes, 1,00 hora após 8 2.a convocação.
Canoínhas 10 de dezembro de 1969. 3x

Verea
Santos

·Pedro dos

seus' amigos e

Feliz Natal e prôsper

e um

Feliz Nátal e próspero ADO Nôvo,

CA
·A. W.

desejam a' todos
.

'

R L I T A
Ltda.

e .ptéspero Ano Nôvo.

'ArQo Joeé do. Saotolll - LO Secretário

VISTO: Michel Nadf Seleme - Presidente

Atencãol
.

�

Sabão .8. vendaFábrioa de
Por motivo de ordem particular,' vende-se 'nesta

cidade, a fábrica de sabão em pleno funcionamento, com
tachos, fôrmas e mesa de cortar sabão.

I

Prédio de. alvenaria, ótimo emprêgo de capital
com rendimento imediato. Junto uma residência também

de alvenaria, e um- terreno de 3.000 m. quadrados, com

muitas fruteiras.
Todos os bens são livres de onus.

Alwin F. G. Beulke - Rua Princesa Isabel

Agua Verde Canoinhas

A VERDE de
João eme & (ia.

,

sortimento .de

ens, senhoras e crianças,'
melhores preços da. praça.

Indústria e Comércio'

S'A.�.
. 0/

CANOINHAS ..
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' 't, j. �
� agradecem a pre.�efência, com -qu fOI d�stinguida '�\ "

,

' �

� durante o a��,/�u� se finda e cumprim tam seus amig,4s e fregueses, '\�'
� desél�ndo-lhes F,ELIZ NATAL e Próspero ANO NOVO. Y �
�

"

"�
"'" $-.1 ,. *

�i r,. 1' . .( ,
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(I;; t • "\ J.'#" II
II "
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,

" •

I Quando a famíli!! canoinhense comemora, feliz, mais um
\Natal, "I

I às vésperas do limiar, de � um' Ano Nóvo, nossa mensagem .1
· ' ' '.

I fraterQ.a" de .Paz e Felicidades a. 'todos participam nesta I
i

'

colmeia de trabalho e comum. I
• ,f • '

• •

I Inspirados nos _ verdadeiros ensinamentos C R I S l' 0, a I
I, )�'�' I,,-li '

" ,�:�
"

'

<.:

I .,� I
I Fábrica,,/" de Moveis São José, I
I >

/ I
I o>' ,

-

I
I, de' JACOB / WERKA, augur'a um . Feliz NATAL e Próspero 1970 I
I " ,/

.

a seus fregueses e, amigos.
'

2x
I

I II ,;

,

,

\ ' \. II

l.mB.B••••E.m•••••••••••••••••�•••••e.B•••B••••••••B•••••em••mBI
. '., .

'Bar e

I

almej a as; fregueses e·a
.

os, Boas Festas

deseja a s regueses e igos, Boas Festas

de Nat � Feliz e Próspe IlO! de 1970.
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Cailoinbas (SC). 24 de dezembro de 1969 - N. 1057 Discurso do paraninfo, industrial Oldemar Mussi, da nova turma

,de contadores
/

do Colégio Comercial' de Canoinhas

Natal, 'sem fronteiras
Affonso Grosskopf

NASCER é tomar parte :num mistério chamado
Vida, sem jamais entendê-lo. 'o nascituro vem (nem sabe por
que) a êste mundo, e por tôda uma existência se integra
na chamada humanidade. Rico ou pobre; nobre ou plebeu,
êle não tem uma missão na terra . senão aquela que lhe
ditar a própria consciência depois de formado o seu juízo. Nada
é predeterminado em seu destino porque êle goza do
livre arbítrio que Deus concedeu aos homens desdé o

princípio dos tempos.
("

Mas houve um homem diferente dos outros que,
antes de nascer, jã sabia do seu próprio destino na Terra,
o de redimir' o pecado do mundo com sangue.,Chama-se
Jesus e nasceu em Belém de Judá, filho de José e Maria.
Sua vida foi a mais pura e. a mais útil de quantas vidas
tenham sido vividas sôbre o Planêta .. Sua morte cruel.

Aquêles a quem viera, salvar o crucíficaram e lhe puse
ram na fronte uma coroa, de . espinhos. Mas todos foram

perdoados. Hoje a humanidade recorda, nos dezembros

que passam, o nascimento do filho de Deus, o melhor
dos homens. Nesta época do ano, os cristãos voltam o

pensamento para as coisas do espírito e" vivem em boa-.
,

vontade. Mas é, tão curto o Natal! Logovem janeiro com a

luta pela existência, a concorrência, a pragmatismo, a
ambição. Os corações' se endurecem. O mundo ferve de

egoísmo. A boa-vontade é então um mito. As igrejas';
que naquela ílumínada Noite de Festas; estavam cheias
de .gente buscando as lembranças do Salvador, voltam a

fícar vazias de alegria- e de crentes. A humanidade
retorna à matéria. I

'"

Na verdade, o espírito do Natal deveria continuar

-pelo ano afora. As dádivas pod,eriam ser substituídas. Ein

vez de custosos .presentes os dons da alma, de janeiro
'a dezembro. A boa-vontade e a paz nos corações durante

as vinte e quatro horas de cada dia. Nem falta de amor

,que redime e perdoa, nem indiferença ou crueldade deli

beradas. E canções e hinos de gloria ao Senhor, que se

traduzissem em mensagens de carinho e de ternura entre

os homens.

Um ano inteiro de Natal, eis o que deveria acon

tecer para o bem dos que habitam êste malfadado mundo.
A idéia de fazer caridade, ajudar o próximo e abrir mão

de certas vantagens em benefício dos menos favorecidos,
parece um tanto extravagante se fôr levada em conta

nos 365 dias de cada, ano. Por absurdo que pareça, tudo

melhoraria se Q' homem desse mais do que recebesse,
Seria como uma cadeia de' felicidade. Todos oferecendo

e todos recebendo. ,A idéia é simples e lógica. Mas como

estã distante do raciocínio dos homens! A grande maioria

acha que o Natal (presentes, favores., sorrisos) já é uma
cota, de boa-vontade que vale por' um ano. Depcis a vida

deve voltar ao normal: ao egoísmo. Isso de passar a
,

existência fazen<\o o bem é' ocupação de sacerdotes e não
..

faz parte dos programas de um cidadão. Como estão

errados os que assim justificam esta melancólica forma

de pensar! Não sabem que a. verdadeira vida é aquela
em que o indivíduo Se aproxima de Deus através da

bondade. O culto da bondade 'é tão necessãrio ao espírito

como. o alimento ao corpo. Depois, para o próprio con

fôrto dos homens, é melhor que êles sejam bon� e se

favoreçam mutuamente, ainda quando não, acreditem na

excelência da religião que nos enobrece.:

,

Outro Natal! Ainda assim resta a esperança de

que mais bondaâe seja acrescentada ao mundo (OlP nóme
de Je'sus. Os homens agora esquecein os seus apetites e

voltam a vista empanada de lágrimas para Aquele que

as enxugará, o restaurador das nossas vidas espirituais, ,

o que disse: "Bem-aventurados" os que choreIll porque

serão consolados�'.

Canoinhas (SC), dezembro de 1969.
-,

Não do uso senão do impulso
.de leal gratidão, sejam as mi

nhas primas palavras aos meus,

prezados afilhados e sfílhadas,
a cuja bondade deve a honra

insigne desta tribuna.
.

A êsse
.

gesto aureolado de

sinéeridade, aqui me, tendes

paranínfando uma plêiade de

jovens, que àmbicionando novos

horizontes, anseia por um es

plendoroso porvir, legítímos ta

lentos a serviço dei nobres co

rações, como os que formam a

rútíla falang9 que tem projeta
do .êste 'Colégio.
Bem compreendo que, esco-'

lhendo a minha ,pessoa para
paraninfar esta III01enidade

q U íz e s t e s . prestar uma

homenagem à . todos "'aqueles
que labutam no comércío .e na

indústria.
Eu quízera me apresentar

diante de todos como o enca

necido, não tanto deis aDo's,
se�ão aindli. de virtud'es' e ex

periências, a .fim de que mtnhes
palavras ',de homem afeito no

emaranhado da indústria vales
sem o que valem os conselhos
dos' sábios e prudentes. Não

obstante, aproveitai de mim ao

menos a boa vontade e a 'in

tenção que a sinceridade me

obriga ditar.

Costumam aproveitar as co

lações de grau como despedida
e despedida que as vezes parece
resultar em pranto. Despedem
se os alunos dos professores;
despedem-se, entre si. os colegas.
Há rumos diferentes, que se

traçam, ob�ig8dos cada qual a

seguí-Ios. Outros professores,
outros estabelecimentos, outros

colegas, ou então, outra vida'

começa: a da prâtíce, a da res

ponsabilídede funcional. Tais

ensejos são as despedidas dos

ginésios, dos colégios, porém,
na colacão de grau de uma r

Escola Técnica de Comércio,
do curso de contabilidade, a

despedida que há, é proprla
mente, um' até- logo promíásor,
'um até ·outra-vista paciente e

confortador.
Meus caros afilhados.

O término do curso da ciên
cia contábil, mão (deve repre
sentar para vós um estacíonar
nos estudos. Deveis avançar e

transpassar de estudantes para
. estudiosos.

O estudante, por mais que
estude, estuda pouco, quer' em
voista.' do que lhe foi ministrado

pelos professores, quer em vista

dos programas elaborados por
êstes, quer pelo número de

disciplinas, quer, por fim, -ern

virtude de outras ocupações
que a vida atual obriga, e não
lembro agora os seus defeitos
naturais e adquirtdos.
O estudioso, não, o estudioso

estuda,' o estudioso ama os

estudos, não por obrigação, não
para colímar a aprovação, não

para talves contentar os pais,
porém estuda, como quem quer
estudar, livre e espontâoeamente,
como quem cumpre um dever,
grandioso dever, dever sagrado
para com a Sociedade, para
com' a Pátria.

O estudioso -não é só O ad

mirador, o enamorado da cíên

cía, mas o investigador, o,' ex

pertmentador, o pesquisador da
ciência. 1l':, pois, o estudioso
parte ativa na criação, no, uni
verso.' RecebE! o facho luminoso
dos mestres e não o' esconde;
e não o deixa apagar, mas

aviva-o, mas alça-o deixando
'um rastro útil e eficiente.

Meus caros afilhados.
Bem o !labeis a dificil situa

ção �conômica que o nosso

Pais atravessa e, mais ainda, a

série intérmina do complexo·
burocráti<:o da máquina erre-

cad'adora que ainda não se

entrosou' com os prdpósitos da

revolução de março de 64 e

que vem de exigir do contador

uma vasta soma de responsabi
lidades. Atendei os encargos'
que foram confiados a vós,
com deligência, 'probidade e

principalmente. com honesta

compreenssão não só dos di

reitos de vossos chefes, como

também da Nação. Não vos

deixai levar por Interêsses ex

cusos, desvlrtusndo a promessa
que fizestes ti! descorando a

a nobre missão de contador.
Onde fordes levar a. vossa Bt:- .

vidade profissional, la deverá
estar a honesta atenção da

imensa responsabilidade que
'pezsrá sôbre vossos ombros e

a� então, ,não deveis esquecer
que tudo quanto souberdes ou

revelado 'fôr, obrigareis' ao má

.ximo sigilo. Repudiai as in

junções que visem prejudlcsr
os ínterêsses do município, do

E�tado�e da União; repeli 8S

ofertas 'tentadores e desonestas
e aceitai � direito e a virtude
como o apanágio 'de vosea

nobilíssima proftssão,
A carreira que escolhestes ,é

.ums garantte .de vitória. Se
tivésseis escolhido outra cerrstra

o vosso paraninfo' tremeria pelo
vosso futuro, pois a pletora
existente nos países mais adi

antados do mundo está se de

lineando também, no Brasil. O
'�rof. João Arruda, da Univer
sidade de S. Paulo, já preconi
zava, há alguns anos atráz, o

perigo dessa pletora, aconse-

.
lhaodo 'aos que se encaminha
vam para a cultura jurídica,
que procurassem de preferência,
outros campos, mais propícios,
mais certos e de' mais utilidade
oara o Brasil, de hoje, quais
sejam' os estudos da eletricida

de; dá química, ds agronomia etc.

Se mI!' disserem que atual
mente 'no Brasil não haverá'

perigo da superabundância, afir
marei. que os 'primeiros indicias
já se fazem sentir.' Inúmeros
dos formados nas classes líbe
raia continuam em seus empre
gos públicos, nos correios, nas

secretarias, nas prefeituras, nas

autarquias, etc., dísputando 08

que estão de fora todos os con

cursos que.se epreseutsm..
Diante disso é que afirmamos'

a principio que 8 carreira que
abraçastes é uma gerantia de

vitória, pois que, quando outros

procuram um pergaminho pom

poso,
.

carreiras para a8 quais
terão dtficuldades de vida, vós

segutstes a carretra de conta

bilista, isto é. a carreira da

coustrucão, a condutora do car-

1'0 do progresso a todos os ramos

da atividade humana. v

Pelo conhecimento que hau

ristes, pelo entrelaçamento da

,multiplicidade de matérias que
se relacionam com a contabili

dade, como o Direito, a Esta-,

tístíca, e Economia Politica etc"

adquiristes csbedal suficiente

para não temer OB precalços
da vida.

A contabilidade é a ciência
que se move em todos os meios
que. se ambienta em todos os

setores da vida humana. Nada
há que de:a possa presindir.
O Estado, o Município e ..

Uoíão, necessitam de seus co

aheclmentos para a escrituração
pública, que é o termômetro da
�ida econômica do Pais, esta

belecendo até o seu controle

sÓciQ-econÔmi�o-político. As en

tidades de ord'em privada ne-,

cessitam da contabilidade civil

para eficáCia, de sua vida,

doméstica, profissional, social e

agro-pastoril, A contabilidade
comerCial atua de maneira de
cisiva no comércio, na indústria,
nos Bancos, .n&s emprêsalil de

transportes, subdívídídas em

terrestres, fluviàll marítimas e

áreas, - na entídade, de pre
vidência social, câh::as de apc
sfntadoria,

.

casas de caridade,
hospitais, intermediários, como

os agentes, os comissários, os

representantes, os armazéns ge
rais, etc. etc.. E os próprios
profissionais liberais, médicos,
advogados, engenheiros e etc.

necessitam de sua escrituração.

A contabilidade é, portanto,
a ciência necessária para todos

11
no tempo e no espaço e que
penetra nos caminhos do grande
coração econômico do mundo,
auxiliando, aconselhando, exem
plificando, comparando, anelí-.
sando e imprimindo em todos
e para todos 88 diretrizes seguras.

1l': a ciência da' construção
do mundo; é a essência básica

que controla a economia pública
,

e privada.
Fsta é .' nobre, a' digna, a

bela carreira
_ que

.

abraçastes
numa hora bem feliz para vós.

Que vos dirá o vosso para
ninfo, como industríal em franca
attvidarJe nessa luta inssila,
nesta hora triste da despedida
e da saudade?

,. -

Que não vos esqueçais nunca
dos ensinamentos de VOSSO!!

mestres, bebidos nesta Escola
Técnica de Comércio" que se

ufana dessa plêiade de con

tadores.

Que não deixai nunca de ser

os estudiosos da Ciência contábil.

Que não arranqueis nunca

de vossos corações a imagem
de nossa/Pátria. Amai-a. acima
de tudo, principalmente nesta
hora de incerteza e insegurança
econômíca-socíal.

�eus caros afilhados.

Permanecei fiéis aos postula
dos da Contabilidade, postulados
de carácter firme' E! intangível;
de honestidade a tôda prova,
de sigilo

-

o mais perfeito pro
curando sempre os caminhos
de Deus, sem nunca vós afas
tardes das virtudes cristãs que
são o nosso apanágio, o apanágio
do povu'brastleíro, Padrinho que
sou por mer.cê de vossagentileza e

bondade, ,�peço ao Mestre dos
Mestres, 80 Doutor dos Douto
res, peço por vós, bençãos,
muitas bençãos, e na longa ou

breve tnjetória desta vida, o

meu coração exultará de satis-,

.
fação e de alegria quando vier

,

a saber das vitórias que tiverdes
obtido, que' serão vitórias dêste
Colégio, vitórias, dos vossos

esforços.
Ide sêde felizes e que Deus

vos guie e vos abençoe em

vossa carreira!
.".':

Tenho dito.

* * *

Relacão dos Técnicos em�
Contabilidade de 1969

\

Alinor Dzuman
Carlos Alvino Wagoer
Cles Maria Gritten
Ezequiel Pirmann
Eliane Schmitt
Guido Gonchorovski
Haroldo Süssenbach
Haroldo Prust
João Sampaio de Almeida
Lineu Pacheco

,

Luiz Alberto Dias'
Marco Aurélio Scbmitt
Marco Aurélio Tack
Nicolau Arendartchuk
Ney Regis Pacheco M.
Osirell Renê Nader
Osvaldo Badaz"
Osvaldo Bruch
Ped�o Jorge Jeuzura
Pedro Salomon
Solange l\Jaria Metzger

Lima
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Cumprimentam seus clientes e

amigos, 'desejando.=lhes um

, Feliz Natal,'.e próspero Ano Nôvo..

..

/
, '
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Vestibular em Canoinbas
.

/

Dia 5 de janeiro de 1970, terá -inicio um curso de fériss
em preparação aos vestibulares de Ciências e' Letras. Geografia.
História e Pedagogia. à Rua Major Vieira: 550, na séde do Instituto
de Idiomas Yázigi.

.

'_ Serã<?_ ministradas aulas de Português. análise morfológica e

sintática, redação e interpretação, Inglês e Latim. pelo professor
.

Nivaldo Antônio Ole/skowicz. estudante de Ciências e Letras na

Faculdade Estadual de Filosofia em União da Vitória. prof, de
Inglês, autorizado pelo. Iostituto de Idiomas Yázigi. professor de
Português e Inglês no Qinásio Santa Cruz e prof. de Português no

curso Ginasial Madureza.
As aul�8 serão ministradas à tarde e à noite até dia 13 de

fevereiro. enquanto os exames de vestibulee, em Uniã� da Vitóri9,
serão nos dias 16, 17 " 18 do mesmo.

Prof. Nivaldo avisa que. está aceitando aluoos Q.srticulares
de Português e Inglê&,,,l

Publicação Oficial da

PreFeitur a Municipal ele (anoinhas
Lei N� �09, de
Concede Anistia

. .de trinta (30) dias, a contar ..

l.0 de dezembro de 1969.

Art., 2.' - A presente Lei.
entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas a8 dieposi-
ções em contrário.

.

Csnoinhas.. 10 de dezembro
e 1969.

Para
. paz e

)

da

enviam a todcs os

votos d

natalinas, I

a todos; \Js

.

t & Filhos
parent e �mig,OSJ

Vieira, parentes e amigos,
e próspero ,1970.

Hugo

v Nôvo.

L E I:

Art. 1. - Fica o
J

efe do
Poder Executivo Munic' ai, auto-
rizado a cobrar sem Ita e sem

. correção monetâcia ex- Taxa de
Conservação de Esb:.adas. dos'
contribuintes insceiros Da Dívida
Ativa da Fazenda M�oicjp81 pelo

Bê edito 'l'h_ Carvalho Netto
Prefeito Municipal

Esta Lei foi registrade e pu
hlicada Da Diretoria de' Adm •

Exp, e Pessoal. �8 data supra.

Antonio Souza Coda
Die. Adm..�x . e Pessoal

Zoé WalkJri'

um Nôvo. _

ornecedores,
e exmas. familias. -,

-

S. A. Rodoviários

e clientes, desejando
, áspero Ano Nôvo.

PaIm Allage
Ano Nôvo

NÇA

es e. colaboradores,
. e próspero ano 1970..

IMPRESSOR,A

OURO VERDE LTOA.

Grata pela preferência e pelas mensagens recebidas"

envia a todos
.
os

. SIeUS treçueses, tunciotxàrios,

colaboradores e
-

amigos, votos de um teüz: e cüeore

Natal e também um venturoso ano de 1970.'
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Soc�:dade Ben�ficente Operá(i�· ;�����f1i!�����illCi'liit������1fI!�������lr!!�i!léii!��1, Comunicação- aos Associados m' , ... �

A Diretorí. da
.

S.B�, leva 60 conhecimenlo de todo. o. ·1 Eletrotécnica ant
�Ana Ltda� ;seus associados que, eIP 'assembléia geral ,e aordinária, realizada' m �

no dia 10, de novembro de 1969, em a sede social, ficou � �deliberado o/seguinte: �,,' 'e seus tu 'l-O'n �A) A Jóia a psrtír dI! ).0 de janeiro d 1970, passará a ser de
mi

.

�NCr$ 100"QO (cem cruzeiros nOJosD, � aoracieeeti: aos se �B) A anuidade será de NCr$ 40,00 quarenta cruzeiros novos). :I �paga em 4 trimestres de NCr$ 0,00. � ainiços �
C� Os pagamentos trimestrais d erão sei', realízados nn 1.0 � ano e ciesei !li.!

mês do trimestre a vencer. �

D) Os sócios que estiverem em atraza" com suas mensalidades, � um Felis: �.terão o prazo até o dia 3I-! e dezembro do corrente ano, � e p'ros'pero I no., Not:o. 2x �
para regulari em os pai amentos, "csso contrário. se o m �

sumàrraménté e nínados i o quadro de sócíos (Capítul 'o' �
.

�
art. 20.°, letra E) s estf utos Sociais da Sociedade..$c ��������������������������������������

E) Para ertentsção dos s�' cíados
'

que desejarem s8Idai;'1'seus
débitos em atrazo, o c radar da Sociedade estará á dispo
sição do dia, 15 a 31 til corrente, no horário das 1'4 às 18
horas, 1iàriamente, n' s ,etaria da Sociedade. .�

, ' fi
NOTA: Doravante, em das as ttvldades Sociais, báiles, soírês,

tardes dançant s, ínclusí Bolão, será exigida a apre-
sentsçãc da respectiv Carteira d Sócio, juntamente com o

talão de pagamento s mensalid�de. ,'Pi'
_

Certa de poq contar com o elevado espírito ,associativo
de cada associado, a t4:!cipadam�Dte muito agradecemos.

Atencíosamente
SO.ciedade Beneficente' Operária Can.iuhas se.

Joaé de Almeida, Pereira Sobrinho - Presidente
'1., Emiliano A. Seleme - 1.0 Secretário

'$oc�edade
\ ,

Ben'eficente Operária
CONVITE PARA BAILE

A Diretoria da Sociedade B efícente Operária, tem' a
grata satisfação de convidar os seus ssocíados e excelentísaímas
famílias, . para o baile que fará re Iízar em sua sede acetal no
dia 31 do corrente Gfim' de ano], O baile será realizado em

conjunte com a SociedaQa. Tiro Ivo Canoinhas, portanto, o

convite é externado bém 80S, us assoctedos ..

N.OTA: Aos sasociados ds B.·. será exigido a apresentação
da' Carteira rle Sócio. Os associados' "contribuintes" ,

deverão apresentar além da ce r 1 fi. o talão relativo ao paga-
mento do '4.° trimestre de ] 969 '

,

da Socieda-

Contando com vossos comparecimentos, a ecípadamente
melhores egrsdecrmejitos.

Instituto Nacional e Previdência Social
Superiutendêneia R�giCiJDal em . Dta Cat�rina

\. Coordenação de Arr 'cadaç.ã e fi�calização
Aviso aos construto de casa' própria'

Chamamos a atenção construtores de casa'
própria, - do término, á 3 de dezembro de 1969, do
prazo para requerer parcel ent de débito com favores
do Decreto-Lei n.o 579, 14 de aio de 1969.

IEsclarecimento -

prestados aos inte-
ressados, no Grupa· to 'de Arreca:iação, à, Av. Hercílio
Luz s/n.o nesta Capital' e Agências" no interior.

Florianópolis, 28 de novembro de '1Q69. 2x

Ewaldo Mosimann ...

Coordenador de �rre-cadaçãÓ e FiscaUzação

2x

ATENÇAO
,

AGRICULTORES
E CRIADORES Vlúva

agradecendo

cumprimenta

'FELIZ NATAL'

A firma VEIBULL DO

BRASI L tem depósito de

millr híbrido j!Jm ciclo de

120 'dias, e...f'seme�tes 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. 2x

Publicação Oficia] da
,

Prefeitura -

.

Portaria

2x

Beoedito Th. de Carvalho Netto,
Prefeito Municipal de Caooioha.,
no u.o de .ua. atrihuiçõe. �e.oIYe:

, D E S I G N A R: " .

todos,

de

e amigos"

NÔVO .

2:x:

pelo expediente de Auxiliar da
Teeouraria, com vencimentos do
Padrão G. no período de 6/11 a

10/12/69.
. .

Cenoinbas, 12 de zembro de 1969.

Benedito T C tralho Netto
Pref to Municipal

,..

Antoni Souza Costa
Dir. m. Exp. e Pessoal

Porta Ia de 15-12-69

Municipal
/ .

9-12-69
Benedito Th, de Carvalho Netto,

Prefeito Municipal de Cauoinhae.
00 UIO q6,ual atribuiçõee, relolve:

NOMEA.R COMISSÃO

Composta dOI Ses, Ou. Luiz
F. Fuck, Moacyr Budant e Leo-'
poldo Falgatter; om. a finalidade
de proceder a av

.

ção dú. imô
veia dOI aenhores -

o Seleme e

Cllrlol Scguesak, pa finl::le
desepropriação, ouiae á • lerão
deltióadal a resolverem pra I mal;
coai a 'abertura de nováa ruil'l o

C9�PO d'Agua Verde e Re.erva·
tório número 2 para OI 'Ierviçol
de ebaetecimento de água, e a

avaliação do terreno da Prefeitura
Municipal de Cenoinhee, onde
e.tá localizada 8 Tôrre' da TV.

Ceuoinhae, 9 d'e dezembro de 19

Benedito Th. Carvalho N
,

Prefeito Municipal
'

Antonio Souza Cost
Di... , Adm. Exp. e Pell

Portaria' de 12-12-69

RESTANI, Di
e Orçamento,

para proceder a ificação
.

na,
Teeouraria da Prefeitu, 'Munici-r-
de Canoinhas;

.

Ceuoluhas.] 5 de deeembro'de 1969.
,

Benedito Th. Carvalho Netto
,

Prefeito Municipal .

AntoÍttio Souza Cosda., '-.

Dir. Adm.. Exp.' e Pelloal

Decreto n. 318, de 15
de dezembro de 1969De acôrdo cem o 8rt. 97. da

Lei n .. 413. de 24/3/58. LENI Benedito Tb de Carvalho Net�o,
'S. STEILEIN, para relPl:lDder

.

Prefeito Municipal de Canoioha.,
.'

' ...

(anoinhas
no UIO de 'Iual stribuiçõe.. etc:

Constderendo ai Festae Natali-
nal e de Fim de Ano;

. .

-:.._.'

Considerando a oécenidade do
Convênio Municipal de promover
o bem estar" da população e pres
tigiar o Comércio local,
D"E C R ET A:'
Art. 1. - Fica o .Comércio

-eanoinhenee, durante todo o mês
de 'dezembro, liberado do horária
comercial normal em vigor" po
dendo permanecer com lual. portal
abertae, até àl 2-2 horas. ,

, .

.

Art. 2. - O presente Decreto,
entra em vigor, na data de lua

publicação, l'evogadal ai dilpoli
çõel eoi' contrârio. \ ,

-

Canoinhas, 15 de dezembro de 1969.

Benedito Th. Carvalho Nétto
Prefeito Municipal

Antonio Souza Costa
Dir. Adm. E:x:p:-- e Penoal

'.A T E' N c Ã O!·
Veo4'e-se u.m t�rreno éom' 4

datas;' medindo 3200m2; com

uma casa de tnadeira, em per�
feito estado, terreno todo cercado
à rua Duque de Caxias, prolan'·
gemente da Vida! Ramos.

IoformaçõE:8 na Rádio CaDoi
nhas' e no jornal Correio do
Noree .

. ,

TELEV,ISORES PHILIPS
A�t��izado 'pH l·L I P S

ME'R:-'HY
,Rua Paula

..,..,..r'v!l,das - automático, Revendedor
i ênda Técnica garantida

:f

& elA
t
t
(
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1········..··EmE•••B••B�•••••••••R•••••••m•••••B••B•••••••••••••
II'

"

,,' ,','
.

. I. I

',' r

i· Alcides Scbúma
.

e Nivaldo ede:r,',': 1/
I '

.

I

I
· ," .PrefeUo Vice,...Prefeit. II!• 'eleitos no último pleito, vêem, pelo presen .rencvsr se; 'agradecimentos /,pej�s sufrágios, que. .

• / I
-II 'receberam, I

•

prometendo ,,' corresponder plenam confiança depositada em seus nomes.
�

•

I .

Na opottunidade, levam a iodos os lares votos de ·1
...

FELIZ.; NATAL NOVO. I
ii

I ��., I
'I

'

, -#1' =r=: 24 cre de�,
_ ,i

."

•
"

I
III AL.CIDES SC.6UMAC:6E�

r

- é" NIVAY:.DO �OEDE� II

1••m.mB•••B.m••••••••m••B.�.�••••••••••••••B•••••�•••••••••••••1
, \

. Para' o' Natal
pa2 e

são os votos de

FRED.ERlca ,SACH
a todos os seus fregueses e amigos

. \

If·

RETIFICA CA
�

OINHAS LTDA.'

/

almeja. a colaboradores,

Ano Nõvo.

, ,

Lida.

I fi deseja a todos', os eus fregueses e' amigos

I' um éliz Nátal e pr�spero ADO Nôvo,

:����I,�/����,������

"

deseja,
• I

a seus . amigos e

ataI' e venturoso' Ano Nôvo.

, I

�I

, I

Ano Nôvo.

cumprimenta e amigos � clientes, �

Feliz Natal
I

,.-

'hiquinho
.

d� Assis Llm�,

e deseja aos seus

s e amigos,

róspero Ano Nôvo ..

,
'
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». C A N O I·N Fi AS 8a.

Vereádores

. 18. Col�,gi9IS. C. de' Jesus 346 180 I 33 00 16 32 is .14 12 36 5 27 7 ·20 77 6 24. 21
2a.

I

"\,
'

» . 370 188 35 3 13 25 16 20 26 22 : 5 28 11' 1'5 73 1 28 12
3a.» 434 207 38 .3.25 "26 16 17 22, 39,' ,_}2 29" 13,. 17, 100 ." 5 35 20
4a. G. ,E. Almirante Barroso 272 113 24 9 16 11 12 8 10 13 3 20' 4 21 80':3 32 9

56a.» 328176 65 4 17 25/14' 10 16 29 2 19 3 9 83 1 35 12.
a." 385 174 45 . 5 24 19.14 27 14 32 6 17 5 17 103 2 32 22
n« L>ep. de ,Estr. Rodagem 409 181 29 2· 34 25 11 15 11 '28 11 ao 22 10 103 -5 39 17
8a. Associação Com. Ind. 422 203 36 6 19 30 26 16 7 42 11 32 13 14 112 3 36 2"'
9a.

I

Fórum 381 181 30 6 21 14 17, 10 16 32 1 36 15 13 91 5 44' 22'
10a.�· Prefeitura<'.Municipal 340 166 37 2 15 27 :36 12 17 35 11 11 11 95 ,2 35 11
lIa.» 388 187 30 - 13 34 16 15 14 42 2 27 17 1'@ 97 41 19
12a.' Soco Benefij;ente Operária 5�6 254 68 8 20 47,22 27 27 42 7 36 14 17 170 4 62 22
13s. G. E. J. J. Cle S. Cabral 317 135 16 2 8 47 6 ' 3 10 50 3 21 5 10 86 3 I

29 14
14a. Piedade 264 140 12 19 7 46 11 3 ), 26 :3 9 43 1 79 23 7 '

15a. MarcHio Dias 301 18:.i 50 1 10 11 4 1 :i 12 3 10�' 2 63 2 27 21
16a.» 367 2'29 52, 1 11 5 4 3 8 2 4 166 5 78 26 20
17a. Taunay I" 231 15'5 7 - 23 14 2 15 13 15 78 '1 2 ·49 13 15
l8'a. Fartura / 501 345. 10 - 87 25 12 4 29 72 17 97 12. 2 90 1 34 26
19a. Salseiro " 276 179 17 4 38 21 28 10 8 46 2 7 H) 2' 5-t 1 16 25

�ola. PR�lmidt81 125 74 8 7 13 19, 14 3 8 6 1 2 4 7 33 ·8 1,4-
. 8. 10 os Poços '338 204 7 32 35 7 1 1 1 41 22 14 61 3 70 1 33 11

22s. li) 292 151 1 17 32 3 I, 3 35 23 II 50 2 73 1 30 15
23a. Pinheiros 331 195 4 O, 15 '" 4 12 2 12 95 5 47 3 56 1 32 14
248. Belá Vista do Toldo 259 185 1 1�0 , 16 5 3 1 1 6 3 6 32" 4 27 7 3
25a. Barra Mansa 411 173 4 4 6 5 3 7, 1 25 49 1 133 3 158 9 44 ·55

�?a. �:�ii��O�chmidt 378 159
I

27 1 28 7 61 1 ' 5 46 10 16' 1 109 2. 3.5 32

32a. Paula Pereira 220667 155 8 11 21 3 51 1 18 17 6 20 10 43 -2 17. 19
a.

, 114 4 12 14 8 2 22 26 3 28 2 5 46 1, 12 22
33a. » , 124 71, 2 -

9 7 1 17 7 29 1 23 1 10 B
34a. Santa Leoçádís ,

' .
'114 48 1

-

24 8 5 18' 23 50
I

3 9 13
40a. S. Sebastião dos Ferreiras, 262 175 2 105 6 11 3 2 4 ió 1 11 15 29 1 14 21
42a. Est. Paciência 147 -95 3

-

23 5 10 3 7 1 35 1� 31 1 13 16
43a. Bela "Vista do Toldo 2:�8 169 2 137 � 5 1 1 4 1 5 14' 1 21 2 6 5

II 44a. Sereia i72 123 ,24
-

19 1 2 %1 3 65 38 16· 13
498. Rio d'Areia 145 111 2 77 2 1 2 4 6 1 22 1 18 1 6 4

\

508. Rio
_
dos Perdes 77 59 - . 1 1 1 1 6 41 � 8 2 8 2 3 2

51a. ÀaCiêo�e dos Neves' '63 28 7 _ 10 5 5 12 16 1 37 O 8 2

�a. C
gua ��le V d

J 72 120 42 - 14 24 7 3' 1 '1 1 4 2 2 31 18 12

55a. Ssmpod Lgu.a" er e 1186 98 75 1 6 9 4 3 28 7 4 65 2. 18 6
(

r
a.. erra o, ucmno 39 119 4 55 12 1 9 2 17 1 3 '

, 17 2 17 6 3
56a. Imbuia 83 70 1 4 3 1 8

1 578. Anta Gorda 115 7.8' 2
34

29 24 2 1 1 14 2 1� l4 � 1� 1;' �
I
598. EncruzilHada 112 81 9 17 6 2 � 1 12 l' 55 1 27 � 1

)
==�;;;;;;i;;;;;;;;__

Total Ifl6�416431 1874 1678 1759 165714781257 1340 1 '1010 1497 11012 � 713 1261 1 �7391 74' 11'91,5 1637
I

M A-J O R VIEIRA

Vereadores

,

:

Secção _ Localidade I Nr. de I' Para 1'22031- 22081220912,2_051220� 1220,1 122071220212206'� Votos 'Ivotosl'l Votos Ivotos-:=======;o'==================4==e=l=e=i=t=o=r=e=s+=p,=r=e=f='==\l=== ':-�_�==1======ll====_.k====,J,=�...,;;-�""t!...=_= II brancos nulos brancos nulos

225 ,1103
253 '122
264 123
332 210
100 61
'319 158
1-�1 83

1p4 69
79 ,( 60

Gtup� Escol�r -: Sede'�5a.
36a.
37a.
38a. Rio Claro
39a.,

. Paípt Velho
41a. Rio Nôvo
45a. Pulador
46a. Agudos
47a. Rio - Vermelho

6
4
11

2
8

36
32
30
35
8
17'

"

13
4
9

16 50
22 ,42
12 42
10 19
2 7

_ '. 6
86 5,

3,
1 '

9
15
18

170
64
11
2
1

l' 5
'1' ,""15

::, 39

i7
72
83
63
28
120
39
11
10

43
54
53
26
7

11
14

. l'
13

3
10
14

1.
5'
3
3

145

2 11
8
13
3

18

4
5

59

55
2

3 2

, ;

503' 114 II 184 1
iõiiiiiõiiiiiõi.............i-=õiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiõiiiiiõiiiõõiiiiiiiii'...1 iiii1iiii81iiii7iiii';;;;;l;:liii'9iiiiiBiiii9iiii·;.....1'148 1 222 1 ;'30 1 1,23,�'1·295 �TJ'tal 127.

• eIS
,.'

.. � NO'::" Q) '.. 'l'IJ' d o

r=. - ... - -:: �... � � õ � eIS �"', ,'� '!:I
lIIS

.

� � g ;§ � 'Q IS - Q) ft2 I> � "Sl:: o "<:)::s � :s elSN I!"Q).;J GQ
Q) � N

(

.�, o ....�, ��, .... o E3 �
o

o o o ...... -�, - ... .... -

P
, � � � � .� � � � §:'�. .s � � ft2 � 'Q .s..J �... bo::s Õ'::: 'Q):::: � t: refeito Vereadores

..,.= O�...... �o. ?: � Q) Q) �� oE: Q) �o �r;J .., l:i �.� ,gc:o ,

----�----�--)---'----�--�---����',� � <:) �� < �'Q �> .., �---��-..,--��>�<:)--���-)--�h��----
eccão - L'ocalidadc! E��:t.1 �ara Pref. _-I �2�3'U121'23�812311 12302 2310 ,2301 12309' 2:30312307 2306 2304, 230511 V::::s I Votos '11' V::I Votos

i=======;,========l===:d�==;===�=�===.b=..;l",=d_===;\===9==;==:d:.==:=:'==,b.=."b===�==!l:::b�r.�R�co;.bn=ulos. br�eo nulos

�6a. G. Escol�r - ,Sede 364 137 156 22 36 5 13 34 4 '39 19 25 45 6 15' 2 O 8 7
,27a. :t 350131155 18, 45 2 11 30, ,"' 37 10 26 34 5 25 4 3 24 22

�8a. :t '318 135 125 9 �2 7 22 27 5 '39 9 49 2�
.

'6 16� 8 3 10
-

23

�9a. S. J. dos Cavalheiros 280 108,125 4 15 81 6 9 6 19 77 11 7 ,1 16 7

148a. Xarqueada 219 7'1 92 74 1 1 2 � 5 1 2 1-1 56' 1 8 1 '14 8
58.. Km 6 .

1167
60 91 22 24 i 8 23 9 4 3 17 11 20 5 L 5 7

Total. 16981(648174411491143199 146 1107147 1,135143 110511481 �61 178 1134 -I 9 1177 ./ 74

,
'

I'

1
9
1
2

7
1

1

22

Ativrdades
Câmara Mun.

('

Canoinhas

da

t

r

Reunião do dia 5 de novembro
de 1969,' Presidência: Vereador
Tufi Nader. 1,· Secretaria: Ve�
reador' Michel N. Seleme, 2.0
Seceetârio ad'hoc: Vereador AI·
fredo Steilein e mais. o compa,
recimento dos' seguintes edís: sea,

Braulio Ribas da Cruz, Gilberto
Ritzmann e Guilherme Prust .
Havendo . número legal para de
liberar o Sr. Presidente declarou
aberta a presente reunião. Lida
as dues Atas das' reuniões ante.
ripres, foram a8 mesmas apro\'9da8
sem retificações.
Expediente: Oficio do Sr. Pre�

feito Municipal. encaminhaodo' à
C�mar o projeto de Lei que
estima Receita e 'fixa a Des,

o ExerciciQ de 1970,
sendo o amo eocaminhado à
Comissão- se L�gialação. e Justi.
para exara parecer. Ofício o'

Sr. Chefe do Poder Execut o,'
enviando à ase resposta' ndi
cação do

.

ereador P� o dos
Santos Corr" • refl!lfente B insta'
laçilo de T Ipfone� no.s Bairros
da cidade; O ício da./Associação
Brasileira do Munilípios refe
rente a prog me de sção con

centrada. pel Ministério do
Interior. Ofíci, '/(iâ Inspetoria
Escolar, convida do ii Presidência
desta Câmara, ra reunião em

Pôeto União. Ofl '0 da Sra. Da.
Beatriz Ferreira udant, comu

nicando sua designa Q para Chefia
do Setor Régional

-

ottá Catàri.
nense da Campanha Nacional' de
Ali.-oentaçio Escolar, com Féde
nesta cidade. Ofício d FIDESC,
encaminhando 80 Legis tivo-,Mu·
nicipal 'o Boletim N. 2. '

elegrama
do

.

D. Paulo Konder 80 nhausea
sôbr autorização dé no a suple
meu ção operecional da Ag&ncia
loca do Banco do Brasil S,A;
Rn ta o Dieigente , Municipal;
Revista de Finaoças Públicas;
Boletim T"iaiestral do Banco do
Brasil S A ..

Ordem 'do dia: Enêrou em 2·
discussão e votação. o' parecer
da Comissão de Legislação e

Justiça. ,sôbre o projeto de Re
solução que autoriza pagamentp

. de aluguel, sendo aprovado
,.

e

encaminhado à Comissão de Fi
nançes para emitie parecer.

'Canoinbas, 17 de dezembro de
1969.

\ .

i

Altamiro Ricardo da Silva
Diretor do, Expediente da Câm!:ira

Publicação Oficial da

Pre:feitura, Mun. Canolnhas
Lei N. 908, de 10/12/69
Isanta de Multa /e Correção

MORetárls'
Benedito Th. de <i:arvalho Netto,

Prefeito Municipal
.

de Oanoínhas,
Estado de Santa C arma, faz saber
'que a Câmara Municipal decretou e

eu sanciono a seg: inte LEI: .' ,

Art. 1. Fiça, Chefe do Poder
Executivo torízãdo a receber os

impostos Pre al Territorial Ur-
bano, da' ex- eíação Rural de
Oanoínhas, ARC ,sem multa e sem

correção mO,netárl .:
. Parágraío úniclJ) , A beneficiária
terá -o prazo 'impllorr ável de três

.

(3) dias, contado da da: da publi-
cação da presente lei, p a recolher
aos cofres mmt*Fipais o tributos
devidos e const ntes desta i.

/ Art. 2. - Est� lei entra em vigor
na data de sua lIlublicaçã,o, revoga
das ,as disposiçoes em contrário.

"

•

'
, Canoinhas, 10 de dezembro de 1969.

�. '.; BeÍaedito Th. de, Carvalho Netto
'.

Prefélto Municipal
A presente lei foi registrada e

publicada na Diretoria de Adm. Exp.
e Pessoal, na data supra.

ÂDtODio Souza Costa
DI],". Adm. Exp. e ,Pessoal
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Farmácia

sagem de roso ANO NOVO.

2x
�.

®===================�============®

\

deseja N A T A L e

próspero -A O N Ô V O,

todos os seus amigos e fregueses.
\

@=================================�
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Instituto Nacional de Previdência Social . Declaração
EAgência do Dillermando de Brito, pos

suidor da Carteira Nacional
de Habitação n.? 29.438,
dêste Estado, da Categoria
Profissional, declara para os

devidos fins, que extraviou
a mesma.

Canoinhas, 05 de dezem-
bro de 1969. Ix

Dillermando de Brito

Deverão comparece nesta A ,ê cia das 8 às 10
horas e das 12,30 às 16 Horas, o Senhores Segurados
-EMPREGADORES; AUTO OM e FACULTATIVOS,
afim de receberem suas cC 'E IRAS PROFISSIONAIS».

.

Deverão apresentar ocasião os seguintes docu-
mentos:

l.

2.

3. -Anélises Clínicas-
Dr. Renato Neumaon

Fone, 143

Hospital Santa Cruz � Canoinba's
Residência

Rua Barão do Rio Branco, 1051

Canolnhas -: S C

ACarte ra Profissional e documento importante
e necessário ara obtenção de qualquer oenefício na

Previdência ocial, motivo pelo qual deve ser procurada
com brevid e n sta Agência.

Canoínhas, 10 de dezembro de 1969.
, sx

Moacyr José de Lemo� - Agente
t '

r
e#

hJae'
ànoss

_- - __",- .,.

E fêz tudo isso, -imaqine só,
com um motor que trabalha
deitado.
Bem escondidinho. Aliás, é

por isso que a Variant tem

porta-malas no lugar do motor.
E porta-malas no lugar do
porta-malas.

. Diante de tudo isso, a
Volkswagen não teve outra saída: para casa.

pôs à Variant na rua.

E assim' ela chegou até aqui.
Onde V,, pode descobrir por
v. mesmo tudo aquilo que a

Variant VW 1.600 é capaz
de fazer.
Mas venha logo; pois sendo

tão prendada, muita gente
já está de ôlho para levá-la

Veio direto. \

Depois de aprontar umas,e
outras na Fábrica: desenvolveu
até 135 quilômetros por hora
com seu motor de· 65 HP (SAE),
com 2 carburadores.
Fêz curvas fechadas em grande
velocidade, com tôda a segurança,
Andou em lugares onde' nem.
estrada havia.

MAL,LON & CI A'.
Ramos • esquina Barão do Rio Branco

-:- SANTA CATARINA
REVENDEDOR
AUTORIZADO

Grande sortirnent
todos �s tipos, rec

João Abrã

A LU M f N lO de
a CASA VERDE de
& Cia.

PreFeitura Municipal
de Major, Vieira

Decreto-Lei o. 15S, de 5 de dezembro de 1969
I

Anula e s'uplemenfa dotações orcamentdrias
I

Sebaetião Grein COita, Prefeito Municipal de Maior
Vieirs, Estade de Santa Catarina, tendo em vilta o art. 4.°
da Lei n, 207 de 22.11·68, D E C R E T A:

Art. 1. - Ficam enulades, na importância de NCr$
2.500,00 (doia' mil e quinhentoe cruseiroe novos], ai seguintes
dotsçõee orçamentáriae:

'

063·05 Salário. de meuealietaa-operârice
064·08 Salário. de diari.tal

Total dai anul8çõe�

NCr$ 2.000,00
NCr$ 5Q.O 00

NCr$ 2500,00

Art. 2. - Ficam suplementadaa p�r conta dai anuleçôes
constantee do art. L", OI seguiotee doteções orçsmentârise,
na importância de .NCr$ 2.500,00 (doia mil 6 quinhentos
cruzeiro. nevoa), como abaixo segue:

015 25 M teriaie e ecessórioe para máquio�I,.
via e .. e aparelhce " NCr$

014·24 Com ultíveilll e lubrif. p/o carro oficial NCr$
065·24 Comll. tívei. e lubrificante. 'NCr$

NCr$

1.000,00
300,00

1.200.00

2.500,00

, ,
te Decreto- Lei eotra em vigor na dota

de lua publicação. evogadam ai di.po�içõe. em contrário.

Prefeitura Mumeipal de Maior. Vieira, 5 de dezembro
de 1969.

.

Municipal
Registrado e publicadê o presente decreto na Secreterle

Municipal na mesma dota •

Jair Dirschna - Secretário

Portaria de 6

O cidadão Sebastíão Grein COita.
d, Maior Vieira. Esta o de Sànta Catarí

atribuiçõel, R E S O V E:

ApI'ovar a escal de férial, anexa a elt
funcionário. qUB fa m parte do quadro único
Municipel, para o e, ercíeio de 1970.

.,D de ordem:
1
2
3

Cargos: Épocas:'
Jair Dirachnabel Secretário Fevereiro
Pedro Veiga Sobrinho Teeoureiro Setembro

IViI.on GraoemaDli COita Escrít. de DMER Dezembro

Major Vieira, 6 de dezembro de 1969.

Sebastião G -in Costa - Prefeito Muoicipal
Jair Dz'(schnabel - Seoretârio

Portaria de 6 de dezembro' de 1969
"

Sebastião Grein COita, Prefeito' Municipal de Maior
Vieira, Estado de Santa Catarina, no uso de lual atribuiçõe.
resolve, DE S I G N A R:

ADIR FRANCISCO VEIGA. Secretário do Expediente'
da �C.â�alra Municipal e J:\lR DIRSCHN�BEL•.. Sec!etário
Municipal, pa'[a em conjunto proceder a verifieeçãc 08

Caixa da Prefeitura Municipal, em cumprimento à. exigência.
estabelecidae pelo TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO,'
da Besolucão n. 79/69, de 10 de abril de 1969.

(

Major Vieira, 6 de dezembro' de 1969 ..

Sebastião Grein Costa - Prefeito Municipal
Jair Dirschnabel - Secretárib

.r
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São

Ra·mir.

"

�, "'

Para o NATAL, 'paz e

Para o ANO

alegrias

.
-\

.

\ Come cio em geral,

�Cas�
de

NATAL ANO NOVO.

II
III

.

.' -

, . ..
,
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I In�ústria -�e, Ma�eirás, laniolo s� A. I
ce _FICA REG�TRADA

'

,en
'Cd, "BD'
'm ,\ �
:m Quando .das Festas NATALI'NAS; agra:, ecendo a e as mensagens &n
� i�

l � recebidas,' leva a todos, 'os seus, fregueses, funcione /';os, colaboradores, operários e
'

m
ce

'

\ "':',' '_
,

" ,', ',,;!l' ,

, la
ce' amigos, de Curitiba, São José dos Pinhais, Ca' oinhas, Rio dos Poços, Antinha, \ ',BD

Im �II Im Tamanduá' a' Tirnbo Grande, " melhores votos, 'de 'm
�m m
� Di >'m2
I ce Feliz .Natal e de 19fi.O. 'm
m �, �
m m
m �
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e venturoso 8

egredecendo a preferência,

-
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'
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e ettugos, votos de ano' de 1970.·
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Os casajs enamorados, por
um instante, deixam de pensar
sõmente em si próprios para
elevarem juntos seus pensa
mentes &0 infinito, agradecendo

, \
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'NOTAS
o Prefeito e Vice-Prefeito

eleitos, srs. ALCIDES SCHU
MACHER e NIVALDO ROE
DER, ofereceram um churrasco
a tedos os membros e auxiliares
dlts Juntas Apuradoras, quinta
f�ira, dia 11, na chacara do

'. advogado dr. Saulo Carvalho.
x .x x

Em nossa cidade, em férias
e procedente de Níteróí, o sa

cerdote Frei Aurélio Stulzer,
I

.

. X X X
"

A possa' seleção de futebol
de salão excursíonou domingo
úl_timo, a Blumenau, sendo
derrotada no primeiro embate
e empatando na segunda, com

a seleção blumensuense, pelo
escore de 2 a 2, jôgo aseístído
pelo Prefeito Evilásio Vieira,
o nôvo edil daquele próspero

v município.
'

x x x

O abalizado médico dr. Os-
.
valdo Segundo de Oliveira,
festejou, domingo último; em

Curitiba, junto a sua turma,
30 anoe de formatura' e asstm
os'' nossos cumprimentos.

x x x

Enquanto isso, também os

médicos drs. Reneau Cubas e

Haroldo Ferreira, completaram
domingo

. último o seu Jubileu'
ide Prata de formaturas.

'
'

x x x

O sr, Aldo Varella passou
um mês em nossa, cidade subs
tituindo, o 'sr). "prlando dos
Santos na tesouraria do INPS.
Retornou 5.a feira para Floria ..

·

nõpolís, prometendo voltar tom

sues férias em junho ou julho,
eis que gostou bastante da
cidade e de n08SO povo.

x·x x

Esteve em nessa cidade, 3a.
feira última, hospedado n8' E�
siàência do MM. Juiz dr. Tycho

·

Brahe Fernandes Neto, seu

parente, o Promotor da comarca

de Críctúma, dr. Maurilio Mo
reira Leite.·

x x x
..

O Prefeltç Therézlo Netto,
afim de tratar de problemas
de ensino em nossa cidade,
esteve 30. feira em P. União,

· em contato com' o Delegado de
Ensino e já 411. feira" seguiu
para 'Florianópolis, .áccmpenhado
do Prefeito eleito sr, Alcides
Schumacher, ' Inspetor Louvatel

e um repr esentante da Câmara
Municipal, retornando D9 mes

mo dia.
,

x x x

A nossa calenda Câmara de
. Vere�dores; instalou-se DO pavi
lhão superior· da Prefeitura,
onde por muitos anos fuacíonou
o Fórum da Comarca. O seu

Presidente, sr. Tufi Nader pro
videnciou a colocação ali, de'
um moderno e nôvo mobiliário
dando uma instalação condigna
ao nosso Legislativo.

x x x'
O Clube de Bolão Fantasma,

Q conhecido Sextão, realizou em

sua séde campestre, .dcmingo
último almôço fe&tiv,o, com todos
os seus, familiares', : J

x x X

-Pelo . campeoúeto
' da LEC

defrontaram-se domingo último
no municipal, as equipes da

Rígesa e São Bernardo, regís
trando-se um justo empate �e,
dois a dois.

.

x x x
,

tCom esta edíeâo especial
pelas fe'stas natalinas;' a nossa

mensagernr s to_d'o,s nossos lei
tores, de um Feliz Natal e

Próspero 1970.

.J

O'f e r tas de N a ta I'
P�sse um Natal -, feliz, presenteando
,CaSa \ Para ,Todos, a,

"Preços de atacado na varejo,
Casa.

im arrancá touco

Xadre ,Catarinense
Brim Gabardine

A')godão
Liquidação de u,m' saldo de

tergal, largur,il de 1,60, por
.,' apenas 10,00 o, metro�

Jr', "

�s'ses são alguns' artigos que anunciamos,' para, lhes dar uma idéia da. vantagem
.

\ de suas .compras. na Casa P�ra Todos. .

Visite�n_Qs sem compromisso" e verifique por si, a veracidade da nossa propa,ganda.
,E não se esqueça caro cliente, ao fazer, a sua compra na Ca�a Para Todos/ o seu

b�inde, ".lma, bonita foÍhinha. COIIlprar na Casa Para Todas, é satisfação, pelo bom
atendi�ento, .

p,ela aquisição de bons produtos, pela econo�ia oferecida pelós bons preços.

Ca�a' Para Todos avisa ainda a 'sua distinta çlientela que, 'está, desde o dia
15 de d�zembro, fazendo horário de Natal e fim de ano, abrindo, às 7,30 horas, não
fechando para almôço, estepdendo o horário de traba1ho até às 22,00 horas. ,Solicita
inclusive a sua clientela 4a cidade, para de preferência ser atendida no hor�rio noturno.

na

A rtigos para ;cavalheiros
.,'1

Ternos de linho

,

T.rnos trcplca! .

'Térnos casemira
Çamisas: 1OO�/· nylon,
'. ..' mang� curta,
<

'. 'Í:t. longa
Camiseta fisicá� Hering
Cuecas "tricoline' \.

'. Finj�Jilm� camisa
.

I
•

,

ArtigQs �,'para

Ternos de casemira
,

.

�,

Cemísas . nylon curtas.
:t '

»' lon'g�s. I'

geraey curtas
: .'1

•.

Meias espuma\, ,

Camisetas ,tisica Hering
,vestidcls de, �"cid() a pa

..1

tôda ,�. familia com roupas
. da Sua

�ais 'barateira da Capital do. Mate.
em ofertas sensecioneis

, Todos.
,

,

agora

Para

30,00
45,.00
,45,00

Artigos .para senhoras

Saias tergal ,plissadas
'simples 7,50

" • modernas 11,50
Blusas estampadas de nyion 9,50
Conjuntos de ban-lon 17,50
Vestidos de gersey H,oo

. Meias finas de 1a. IBRAM 2,50

.,: .�. ('

6,50
8,5.0
1,50
3,00

<'

I

Sombrinhas, bolsas, lenços,
artigos. intimos, tudo por
preços de pechincha.

Tecidos com redução de preços

( /

Pano para colchão - metro

Luiaienes em tôdas. as côres
Chita

0,70
0,70

3,80
0,80
1,30
5,50

3,00'
0,7ó

CASA PARA TODOS
Rua Paula Persir-á, 501' -. Telefone� 255

0,70
1,60
�,80

!

�;===,==============="=====i

,Reflex6es dcNetel
,

. MaliJ,'i.Direeu de Araújo Gomes

Há dois míl anos atrás, na [ongíncua Palestina,
nascia numa humilde tnangedour'a," um menino que,
segundo as profecias judaicas, seria ó Cristo preme
tidc.. aquêle de quem' falaram os profetas e .dequem
João Batistà disse não ser digno nem de abotoar as
sandálias, seria êsse menino sem dúvida o' Cristó
Ccnsolador, esperado há muito pelo povo judeu,
sempre oprimido e sofredor.

Acostumamo-nos desde meninos, ao,' se aproxi
mar o Natal, a nos lembrarmos de Jesus - criança,
puro e inocente, 'como éramos então, e quantas vêzes
extasiados naquela doce curiosidade infantil, nÓS
víamos o Cristo no presépio como um recém-che
gado, e sentíamos a 'alegria de sua vinda e participá- ,

vamos com a Virgem Maria da mesma felicidade de
ter o Cristo chegado.

, Hoje, . os anos são passados.' Crescemos e

...... conosco :t8)mbém cresceu squêle menino inocente e

puro do presépio, e .0 Cristo de hoje, do qual nos
lembramos ao se' aproxímer o seu Natal, já não tem
nos olhos a inocência infantil e talvez já não. seja
benvíndo eatre nós'.

É que a alma infantil perdeu Ó seu perfume, o
mundo com suas dôres a burilou e a descrença
tomou o lugar da fé. A inocência foi sUQstituida
pela experíêncía, a mesma vida que nos corria tran-

.

qüila na infâócia, agora nos faz chorar e por isso o

Crísto-menino já não representa para nós a mesma

alegria. Suas' mensagens' são discuttdas à luz de
várias filesofias, cristãos e ateus se debatem quanto

.

a autorídade de lua palavra, mas o importante é

que nos esquecemos de cumpri-la.
Hoje, comemoramos o Natal de Jesus." Não.

.

maís daquele menino,'Deus sorridente e puro, mas
.

o Natal do Cristo-Homem, tão homem quanto nós,
mórto pela vaidade, pela hipocrisia, pela inveja i!

pelo descontentamento que sua doutrina causou nos

corações daqueles que não a puderam aceitar, por- \.
qué isso exigia uma reforma geral, em �uas vidas.

Há dois mil anos,' na longincua Palestina, o

povo. judeu <cantou Hosana 8 Deus. nas Alturas,
porque o Cristo Consolsdor, prometido, -havía' che- .

gado, e trinta e três anos depois de ter cantado
.

Hosanas a Deus nas alturas, o mesmo povo judeu
gritava enfutecido perante- Pilatos: CRUCIFICA·O.

• t

Semelhante aos. judeus, n6íí também, (epulcros
caiados por, fora. máscarados de cinismo, hípôerttas
e vaidosos, fizemos com que o Cristo dos nossos

dias, seja 'tão incompreendido como o foi para os

judeus, e seu Natal nada mai,s que umà data igual
a tantas. outras, um feriado apenas, onde nós' fa.tta
mos daquilo de' que outras mesas carecem, 'Jma .

dàta puramente comercial; onde o· comércio atinge
o climax de vendas .e' nos o .clímex d� vsídade,

Uma data própria para mostrarmos" o. qqafito
somos ainda

�

vaidosos e tôlos, porque o verda'dejr�j,
Natal é a simples lembrança do Cristo, é dar um pão ...
quem tem fome', uma roupa, a quem não • tem e

não nos embriagarmos ,de vinho como. fsztam os

pagãos em honra a Baco .e em plena bebedeira
balbuciarmos o nome de Jesus, brindat.do a& nossas

. próprias fraquezas.
\ ''''r� ,

.'"
Felizes daqueles que conservam ainda em suas

almals o Jesus-menino do presépt,9f,i e quiçá .sel con

servem também com a mesma alma pura e "Inocente
da infância, e semelhante a ,Marcel Proust (sutor de
cEm Busca do Tempo Perdi'Bo»), aprenda reconquis
tar o. tempo perdido, pot;que o verdadeiro sentimento
do Natal.deve ser .0 d'a pure:z;a, OI de bondade, � a

,mais bela mensagem natalina dt've ser tão bela
.

quante a alma in�aBtil.
.

'(DEIXAI VII:\.fA. MIM OS PEQUENINOS-JESUS)

A·gradecimento"t
�\r".

Maria de Lourdes Sachweh e Filhas,
Frederico Sachwf'h, Espôsll e Filhos
e viú,va J$aUr9 Machado. <te Lima

agradeeem a8 manüestações de 'pesar recebidas por o�siio do
doloroso falecimento de �e.. jovem .e,pÔso, pai, filho, ilimio e genro
.'

','. I,t.
.

)
FREDERICO JOSE� SACHWEH

.
,

.

oeorrido no. dia 6 dêste'mês. Agradeeem também a todos aquêlel que
deram seu bondoso comparecimento à Santa Missa de 7.· Dia, celebrada
quinta·feira 61tima e, de maneira tôda espeeial;·'·ao Frei Henrique, Frei
olimpio e Frei Theobaldo, pelo colifÔrto esifirit�al pr_tado neste
árduo transe.

I . . .

, , .
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