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AMANHÃ, OUTRO ANO, 1970,' esperança de fodos os brasileiros, para um ano
J '

CORREIO DO NORTE, leva a I iodos seus assinantes ede paz, l' b IhTá a o e emor.:

colaboradores, sua mensagem de élegrie e paz;

'.

I

Nôvo
_' Adeus 1969 ..• Benvindo 1970; ..
Um ano que vai, outro que desponta, Uma flor que

fenece, outra que desabrocha. Desiluções que passam, ilusões,
que vem, esperanças que se renovam. E 8 constaate da vida.
E a história dá natureza, num complexo de passado e futuro,
sempre de ronov�ções e transformações, em, que o sêr humano
está colocado como o centro de atrações, e 'db qual emanam

radiações que se vivificam a cada segundo, a cade minuto, a

cada dia, numa constante igual e paralela à história da natureza.
'E o homem que observa, é êle que cataliza, manda e, transmite.
Dotado de inteligência e persistente nas suas idéias, conseguiu
transpôr os mares da terre, descobrir &lOVOS' continentes, descer
às profundezas dos oceânos, subir até o seu satélite ,e pelo dom
desta mesma inteligência, já se propõe ii alcançar outros planêtas.
Contudo, não conseguiu e jamais conseguirá controlar o tempo.
E, é �esta luta, contra o tempo que' foge tão ràpidamente, que
mal recebemos e já estamos adiante, que o homem se materia
liza, se agiganta na vaidade, cresce na injustiça e se fortalece
na mentira. E no afã de vencer o' tempo, que' o homem se

:aoça às aventuras perigosas, que se dedica à 'construção de

máquinas, cada vez mais perfeitas e ultra-rápidas. Contudo, é
êle, o homem, o único sêr : pensante até agora conhecido no

mundo, e, "mesmo que, à semelhança intelectual do homem da
Terra, exista sêres em outro plsnêta, êles poderão ser mais

evoluídos, porém nunca superiores, porque Superior só é «Aquêle» -

que criou a vida, e que a pode controlar segundo à Sua vontade:
«DEUS». ,,�le» está acima de tudo, acima do próprio tempo,
porque rio tempo �le está como que corporificado, e com o'

tempo, semp�� existiu e com êle nunca terá fim.

Sua sabedo�ia � Sua vontade compuseram o, mundo, e

quando da criação do homem, deu-lhe o dom da inteligência e

com ela o direito de contar, marcar e dividir o tempo como

melhor desejasse, nunca porém, o poder de controlá-lo. E assim
o homem passa, mas o tempo continua, e no tempo o homem
ficará marcado segundo as, suas ações, segundo o seu evoluir
material e espiritual. E é no trabalho do dia a dia, na labor
constante da 'vida, que o homem, apesar de seus fracassos morais
e espirituais, apesar dos atos desumanos e dos erros que comete

continua, a andar no tempo, marcando na _.-história da natureza.
vitórias sem conta, progcessos e evoluções constantes, vencendo
dificuldades e transpondo obstáculos, sem se dar conta do
sacrifício que se impõe, sem perceber que é para o amanhã que
que êle hoje imagina e concretiza.

Portanto, nêste aDO nôvo que aI vem, voltemos um

pouco o nosso pensamento à Deus, percamos algumas horas ou

simples minutos de, vida material, para refletirmos sôbre nós
mesmos e sôbre os que precisam um: pouquinho de nós, e

através 'dêste pensamento intimo, possamos marcar C? nosso

tempo aqui na Terra e nêste mundo, com a melhor de' nossas

intenções e de nossas ações, para' o bem da humanidade e

tranquilidade de nossos espiritos.

Que 1970 seia o marco da' paz no mundo, do encontro
do homem com os ideais à que. foi predestinado, com a felicidade
terrena à tôdas as criaturas, e que' as ciências e progressos do

homem venham em' socôrro dos aflitos; pàra que tôdas as

'conquistas de sua inteligência sejam em pról da humanidade.
FELIZ ANO NOVO. "

Cauomhas, 27 de dezembro de',1969. ,

Paulo Adão Frank

"

,

Govêrno
.

cria .'. Concurso'
Projeto d� lei encaminhado à Assembléía Legislativa pelo

GovérnadorJ Ivo Silveira Instituí DO Estado o concurso popular
«Talões do Progresso» destinado 8 promover e ativ�r a fiscaliza

ção indireta do Impôsto de Circulação de Mercadorla.S.

Estabelece o projeto que I> con.cur�à terá como instru

mento!] operacionais básicos as notas flsc�ls c�rrespondentes. a,
vendas feitJls a consumidores finais não ínscrttos em �xatorJa
Estadual trocáveis por «couponl!l-figura8� 8. serem cole�lOna,�os,
em álbuns especiais. As figuras terão flDa�ldade educativa, de

maneira a alcançar principalmente a populaça_o escolar, do Estado».
,

Segundo especifica o projeto, co�o incentivo aos colecio

nadores serão dístríbuídos mediante sorteiO e em v,alo�e.s a sarem
,

fixados pelo Governador, prêmios periódicos aos participantes do

concurso, com base em extrações !otéricas.

A Secretaria da Educação colaborar�, na
.

divulgação do

concurso através. dos estabelecimentos de ensmo do Estado,
ficando aberto um crédito e-sp@cial no próximo ano no va�or de

N�r$ 30Q.000,OO destinado a cobrir as despesas com a realízeção
do referido concurso.

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

ANO NOVO
Justificável

A história se repete.
Ano após ano, &S esperanças

sempre se renovam, por me

lhores dias para ano vindouro.

Assim, mais uma vez, para
1970, todos os oanoinhensee,
agora com justificada e meri
diana esperança, aguardem e

esperam por días melhores.

As perspectivas, baseadas em

fatos concretos, justificam ple
namente o fato.

A admíniatraçâo municipal,
tendo a frente, o dinâmico Pre
feito BENEDITO THEREzIO
DE CARVALHO NETTO, aplau
dida por todos; não deverá
sofrer solução de contínuídade,
nas mãos de ALCIDES "'sCHV
MACHER e seu substituto sr.

NIVALDO ROEDER.
, Todo� os problemas de base,
no setor público, foram ataca
dos de frente e alguns .deles
solucionados, de 'vez. Escolas

'foram semeadas em todo o

interior, com a respectiva se

leção d�s .mestres.
As estradas do nosso .ínter

land, as que demandem às sedes
distritais, tôdas revestidas, per
mitiram o tráfego' com qual
quer tempo.
Resolvido o problema ener

gético na c�dade,' Inaugurou-se
em nossa região, a eletrificação
rural, serviços já implantados
em-:- Bela Vista do Toldo' e

Taunay.
.

Urge que se destaque, mais
uma vez, que nesse importante
setor,

.

o Prefeito Therézio Netto
€o o pioneiro em todo ô norte

catarrnense, somando recursos'

da, Municipalidade com os pro
vindos, do Govêrno da União,
àquele 'fim.

'

A aludida eletrificação, deverá
prosseguir atirigind� Paula Pe
reirá, Felipe Schmídt, Rio dos
Poços, Salto ,da Agua Verde e

Fartura.

O cruciante problema do
abastecimento de, água para .a

.cídade, reclamado por todos,
está todo equacionado e a cus-
'tosa obra já foi "íníciada, em

convênio firmado com o Serviço
Especial de Saúde Pública, pre
vendo-se o seu término na

próxima gestão. De acôrdo com

o convênio, a MuniCipalidade
coloca à disposição daquele ser

viço, a Importância de dez mil
cruzeiros novos, todos os'mes es.

Também em convênio com a

ACARESC, a, Municipalidade
atua diretamente para a solução

o1imismo, para 1970
de vários problemas do nosso

homem' do interior.
Contudo, é mister que se

destaque também, a atividade
ao setor privado, acompanhando,
«part-passum», o e�ôrço do
Poder Público e aseím, pera
surprêsa de mtUtos, o nosso

Município ocupa a invejável
posição dos dez, que mais arre

cadam para os cofres do Estado
e conseqüentemente para os

cofres da Muoicipalidade,
Aguarda-se para o próximo

ano o início da construção -da

�rande fábrica da Rjge_sa no

vizinho Município doe Três�Barras
com repercução, sem dúvida,
em nossa economia. .

\

Também o Frigorífico Canoi
nhas SA., obra herculea cons

truida com o sacrifício de muitos
e a írrrêompreensão de alguns,

deixará de ser o «elefante
branco» da estrada da Fartura
e deverá funcionar, com tôda a

sua capacidade, levando para o

nosso homem do campo aquelas
vantagens 'que justifiquem a sua

�undação e construção.
, Uma nova' indústria de Plás�
tico instalada há pouco no

bairro do Campo da Agua Verde
após os testes iniciais, irá tra
balhar em tempo 'integral e

outros cometimentos industriais
são eguardados pera 1970, en�

quanto que o comércio ervateiro

norrnalízou-se, após quetro anos
de crise. i
Plenamente justificável, assim,

o otimismo _ de todos, para o

próximo ano, 1970, esperança,
de tôda a' nação brasileira.

O veticineo é lógico e válido;
aguardemos a sua concretização.

Médici comanda as. eleicões
�

BRASILIA 28 - o presidente Médici mandou avisar
80S governadores e aos sistemas políticos regionais que vai
comandar pessoalmente a escolha dos candidatos da AreQa aos

Governos dos Estados, O aviso foi feito através do presidente da
Arena, deputado Rondon Pacheco, logo após sua última audiência
com '0 presidente 'da ,,República. Os círculos polítícos não acham
que o' presidente �édici pretenda realmente indicar candidatos
aos governos de todos, os Estados. Mas não sebe ainda o que o

chefe do govêrno pretende fazer.
A única coisa que sabem. é que o deputado Rondon

Pacheco vai percorrer o Pais com 8 dupla responsabilidade, d'e
estimular a Arena na sua Reorganização e reunir dados para
habilitar o presidente a decidir sôbre a orientação que vai adotar
nas sucessões estaduais.

_

O presídente pa República iniciou ontem oficialmente o

seu veraneio. Acompanhado de, seu filho Roberto e O!] três netos,
mudou-se para 8 Granja do Riacho Fundo, onde pretende ficar
durante .ós meses de janeiro e fevereiro. Durante êsse periodo,
o chefe do govêrno irá, diàriamente ao Palácio do Planalto, para _

j

os despachos de rotina.

O presidente Médici irá a Jupíá, dia 9 de janeiro, aten
dendo o convit� do governador Abreu Sodré. O chefe do govêrno
vai acionar as, três novas turbinas da usina .hídroelétrtca, do sis
tema Urubupungá, com capacidade geradora de mais de 30 kw.

, )

AGRADECIMENTO
A familia enlutada de

Edwlges Zlerhut Scholze.
( "OMA" )

vem, de público, agradecer aos parentes, amigos, vizinhos e, a

todos quantos trouxeram confôrto em seus .sinceros abraços, e,
em especial, externa sua gratidão ao Frei Henrique Müller, pelo
seu emparo espiritual, numa hora tão dolorosa.

Outrossim, agradece aos que easísttram a missa de 7.°
dia, celebrada dia 22 do corrente mês, na Matriz Cris'to Rei.

Canoinhas, 23 de dezembro de 1969.
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.

De ordem do Sr. Presidente, e de acôrdo com o artigo' � . �
19.� do Capitulo III, dos Estetutos Sociais, 'convoco todos aSSaM � .�
cíados portadores de TITULOS PATRIMONIMS ORDINARIOS, �

à' Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 10 de, � �
janeiro do ano de 1970, às 20,00 horas, na Sociedade 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 1970i71.; ;§

/ .�
. 3. - Prestação de contas; �

. llt!
4. ,":"".,Outros aseuntos de ínterêsse do Clube. m'i �

. J.� 1'\1 � - �,
NOTA:. As CÉDULAS ELETIVAS deverão ser registradas na �

JVOVO_ �
secretaria com antecedência minima de 8 días antes das � �.

eleições, contendo o «DE ACORDO» dos candidatos. mi �

Regi!trando-se :1 falta de Quorum, em l.a e 2.a convo-
'�

� ���'i:t;� �.
'. '�

cação, funcionará em 3.a com qualquer número .de assoctedoa ��������������J:����������..d9.fi,���������������WH�r«
presentes, 1,00 hora após a 2.a convocação. !

Ganoinhae, 10 de dezembro de 1969.
Arno JOlé dOI Santo• ...:... 1.0 Secretário

VISTO: Michel Nacif Seleme - Presidente

.
Publicação Oticial\ da

,

P r e F e i tu r a M uni c i p a I
de M'a'jo-r

Clube
"

Democrata'Bolão
I

Edital de Convocação
ASSEMBLEI� GEltAL ORDINARIA

2x Leia 1. Assióe·! Divulgue!

Correio do Norte

'Fiqu
venh
CO 5
d U ri

gre. "
,I

/

/

Nós estamos convidando tôdas as

pessoas que .gostam de.viajar e levàm
,

sempre muitas malas, para ver
.

a Variant Volkswagen em nossa loja.
E beber. À saúde' de 'um carro com

motor 'plano, refrigerado a ar,' de

mecânica simples mas muito forte,
E que tem espaço, muito espaço.
Venha bebemorar a chegada da

Variant VW 1.600 em nossa loja .

"
E como a Variant não bebe, v. tem

.direito à dose dupla,

MALL'ON C I A.
Rua Vida·l',Ràmos esquina Barão do Rio Branco REVENDEDOR

AUTORIZADO
I,

CANOINHAS 1_:- SANTA CATARINA

'.

Vieira
,Edital de Concorrência Públic;a para venda de

'uma .Camionete Pick-Up Willys ,.

ri Prefeito IMunicipal de M�jor Viei·fa se. no uso
de suas atribuições, na conformidade da Lei Orgânica ,/

dos Muntcípíos e' Lei Municipal N. 225 de 24 de ,dezem
bro de 1969 torna,

r

blico, à quem íntereasar possa que,
nesta Prefeitura Mu

. ipal, acha-se aberta a CONCOR
R�NCIA PÚBLICA P lo espaço -de 20 (vinte) d' , para
a venda de uma Cam neta Píck-Up Willys, ano, .l967,
em perfeito funcionam nto, pelo' melhor pre' o e condições.

A's propostas dever "O ser enviadas para a Secr�tari'a
Munícípal em horário ?e �xpediente,' em envelope devi
damente lacrado até o di 15 (quinze) de j.aneiro· de
19'70, contendo, nome E res ectivo �nderêço do proponente
e no caso de firma, fazer prov de sua idoneidade comercial.

Prova de estar quites cO,m a Fazenda Municipal'
Estadual e Federal; .

.

Prova de ter o propoQent votado no último Pleito
Eleitoral ou da respectiva �u!lti ativa;

Certidão Negativa do iNPS Impôsto 'Slndtcal.
As propostas serão abertas, assificadas e julgadas

no dia 16 (dezesseis) de faneiro do no próximo vindouro
às 10 (dez) horas, na Prefeitura M ícípal, na presença
do 'Chefe do Poder Executivo e co ' ssão para êsse fim
desígnade.

.

Os proponentes não terão o direito de optnar, sujerír,
ou de qualquer forma, interceder nos t balhos de aber-
tura e julgamento dae propostas.

'

A Prefeitura I

unicipal de Major Vie' a, reserva-lhe
o

.

direito de rejeitar' tôdas.' 8S proposta' e anular a

presente Concorr ncíe Pública" antes ou depois da aber
tura, não, cabendo aos proponentes q!lalquer indenização,
sob qualquer titulo: ..

E' para qu chegue ao éonhecimento' de todos,
lavrou-se o presente Edi· 8' de Concorrência Pública, o

qual será publicado o local de costume da municipali
dade e no jornal Correio dó Norte de Csnoínhae.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 26 de de-
zembro de 1969. '.2

Seb�stião GreiR Costa - Prefeíto Municipal
Jair Dirschnabel - Secretário Munici!)al

De 220 'mil a taxa para. VW
Um Volkewagen último tipo deverá pagar 220 cru

zeíros novos de Taxa Rodoviária, de acôrdo com a

te beia divulgada pelo Departamento Nacional de Estradas
de Rodagem. A tabela fixa OR valores pera cobrança, em

1970, da Taxa Rodoviária Üníce,: a que estarão sujeitos
todos' os �eiculos automotores registrados e licenciados
em todo 'o território nacional. Abrangendo os mais
diversos tipos de veículos, desde o pequeno ciclomotor
áté 08 pesados camínhões de, potência superior a 250'
HP; a tabela foi dividida em 9 classes e em tantas outras

subclasses, de acôrdo com as carectertstlcas e a potência
c das .mâqutnas. A �axa de um caminhão pesado pode ir

. até 6 mil cruzeiros novos. O pagamento da taxa s�rá
!eito por: ocasião do licenciamento do veiculo, que em

1970 obedecerá a nôvo critério: o último algarismo da

chapa corresponde ao mês de Iícencísmento..

r.

Ajude, o progresso do seu

Município.
Comprando. nas Casas Co ..

merciais aqui estabelecidas:
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ANiVERSARIAM.SE
DIA '3: as sras. donas:

z.Qrq_ÚJe �sp. do sr: Francisco
Zaziski e Elisabet esp. do sr.
Gabriel Niedzielski; 0·5 51'S.:

Ademar Schumacher, Artur
Bauer, João Rutquevicz e

Afonso Carvalho Kohler; a,
srta. A1aria Aparecida Wa.r�
'denski; ii jovem VilsonMiretzki;
a menina Adriana filha do
sr, Mauro de Aquino res. em

· Xanxerê; oe meninos: Aloisio
filho' do

.

sr. Aloisio Partalá
·

res. em Papanduoa e Walde
* Sábado últi�o uniram-sE! pelos laços sagrados do'mstrtmônio

.

mar. 'lrineu {ilho do' sr .

. '. a srte, Denise Rosa, .filha do sr" Raul e exma. espôsa, com o Wa,ldemar Carlos Stange.
Jovem Celso C. Peluso; ftlho do casel Eliseo Péluso residente no
Balneário de. Camboriú. AOII noivos e seus fltmiliares os cum- DIA 4: a exma. uua. sra.

primentos desta colunísta, "'.," dona Cbalbie Seleme; as sras.

* 1· d
.

, donas: Paula esp, do' sr:
". Uma 10 a moreninha de morrer que anda circulando por ai Gúilherme Moh,.. Angelinaé a querídoce Adelina Símões.

esp. do sr. [osé Indcio dos
* Quem encontrei dias atrás' foi a exma. sra. Malia de Lurdes ,San.tos e Lina esp. do sr,

dignissima espôsa do sr, Walmor 'Furtádo. Quase não � Bernardo Metzger; as srtas.:
conheci, pois está mais magra e muito elegante.' ,Maria Oen« Nooak e Eva

* Um lindo postal de' Ji'lorla�ópolis que recebi foi do' brôto '
Judith 'Burriaki; li menina

Odení Gel'ciaia, Cordeir�, onde atualmente está estudando. Regina Celi filha' do sr: Felix
. ' , '

, '. da Costa Gomes:
'

'* Nôvo p�f,zinho que ��r;�e, er;n noas� juventude é o IVQ f! a
srta. Fétlm!l ��Q,[I.

"
'

.

DIA ,,5: a sra. do�a. Ines
esp. do sr, Mario Eroehner;
os sr s. Alberto (lreffin e Tufi

, I$phair; II
'.
srta. fane Cherem

Côrte.ajouem GuidoSchreiber
a menina Solange Terezinha
'filha tio sr. Orlando Gatz; o'
menino Luiz Renato' filho do
sr. Pedro Kotleuski.

'SOEL Y BERTÃO
)

INFORMA:

* Marilde Cordeiro sempre, com aquêle sorriso
desfilando por ai. Continue' assim coisa rica.

simpático

* Brilhante e muito animada, estava a danctnha de domingo
passado no APOLO. Realmente, o sr. Guimarães e exma.

espôsa estão de parabéns, pois o antigo Salão, Michel, agora com
o nôvo nome de «Apolo», depois de uma pintura espetacular,
fiçou muito bonito. Estava preElente muita gente bonita. e- a

o;úsica esteve a �argo' do conjunto Trl�pican8 Ritmo: da vizinQ.a
-

cídade. de Mafra. A vocês, os meus pàrebêne. ....
.

* Uma noticia que- fiquei sabendo é que o meu colega Fláv.io
.

Antonio de Lima está firme com a bonita e elegante Mui-
-r lhs, residente em Curitiba.

* Esta' cronista recebeu muit�s felicitacões de boas' festa� de
.

muitas colegas. Agradeço a' todos vocês, e que o ANO
NOVO seja um ano da muita paz, amor e alegria.

.

Carlos Kattar, de São Paulo; Adalberto Marquês e fa�ilia e Àirle Tei
xeira, de Curitiba; Renato Scheünemann, de Joínvílle; .srta. Dorottí , Ra-
'mos, de Màlet (Paraná); jovens AmUton Adur e Glàudío Ltnzmeíer, de
Cascavel; José Lucas Bez Batti, de Urussanga; Jannil Bencke, Olaudeneí
Ferreira, ·familia Maria Côrte, cronista social J. Sartori, Roself ratzsch e

srta. GicéU Maria Decks, de Rio Negro; ,Mauricéia Martins, de Itararé;
João Baptista Teixeira e Nilton 'Hausmann, dtt Rio do Sul; DiQney José
Colombl de FlorlaBópolls; Cláudio Werle, de São Paulo; César Toledo,

, de Campinas; Maria Clara Erzinger, de [taiópolls; Edson Antonio Marron,
de Arapongas; Flávio Ramos Maciel, dé Iguapé; José Afonso de Carvalho
e Pedro Paulo Melo, de .Imbituba; srtas. Suell Meister, Márcia. Regina
Jtodrigués 'e Marilze Silv;a, jovens Marco �uréliC? Werneck e Diom,a:r
,Soares, familias Euclides Gabardo e Sérgio R.carào, de Ganoinhas,.

* O mep colega '. Vitor Emanu@f Soares Machado, em janl;!iro
�!:!guirá, vlagel:Il paJ;'B o Rio de Janeiro, onde pa"sará suas

férias. Espero que .0 «maninho» traga basta�te novidades.
I

* Que,m Bn,tmoU a tard'E! dançante, 40 dia 25 foi o cOnjunto O",'
.

Bacamarte.s" nos' salões dQ' Clube, Canoinh@nse. 'Notei a8

p'resenças das srta�.: Rosângel& Olseo, Rosi, Davet. Maria Helena

.. �urara, fY.la.rize Ribeiro, Joana Raquel SelE'me, Carólina Postal �
Cristina Lemke; entre os jovens: Jósé de Souza, Wolnel Burgardt,

\

Olivio. Soare8, Cícero Co'rdeiro, Lucio Luiz Colombo, Luiz Carlos
W�rk8 e Modesto Z9nlol6.

.

,. ')

. * ,t\niversaria hoje 'a
.

bonita e elElgaqte srta. Raquel Adélia
. Olsen, filha ,do industrial sr. OrlÍindo e' exma. espôsa Ester

Olsen. A Raquel os votos de m!)itas felicidades.
-

* Dia 2 de janeiro completa mais' um, ano de existência o

jovem Oldemar Mussl Filho. 'Parabéns!
'

'

* Domingo' último' a juventude estava por completo no «Bar e

Rest&urante Pinguim". Entre multa gente bonita e c!leganté
l.lótei as seguintes presenças: foctas. Neuzeli Fischer, Araci Santos
Lima, Ma'ria de Fátima Cubas, Leci Ivete Mechado, Cleide Meyer,

,
' Clomara Schroeder,

'

Meria do Car.mo de Lima, Marli Dreveck,
M.arilde Cordeiro, Marilda" Hor&ki,. Anete Jantsch, Inês Horski,
Mária de Fátima :Klempom, Sueli Pietzarka e 9S jovens Volney
Í:3�rgardt, José de SoUza, Marco Aurélio Werneck, Oldemar Fur-:
lado· Itamar Diniz Cicero Cordeiro, Joaberto KalemplI. Reno

3écke. Ao �r. Ing� e sra" Úr�ula Bol�r:tillnn, mais uma ve� os

cumprimentos. 'E', cóntinUe ilidô· ao Pinguim que você sairá
mUito satisfeito. Par!lbéns!

'

__

.

/

* Saila q6elha é 8, jovem' que foi representar Canoinhas �ro
1.0 Baile Oficial 'das Debutantes Gatarinenses,,:'éfu CamQorlU.

$aila desfilq\1 na boate Maramb�hl Cassino,H?tel e .foL um� das

figuras mais elegantes e aplaudidas." t filha do sr.-Domlngos
e 'j:!xma. sra. Cile Coelho. Seu par foi o seu primo Ademir. A
Saila e aos seus progenitores muitas. felicidades e OS" parabéns
dêsta cronistil.
* Passando o Natal em CanQinh.as os cariocas António Vital

'. Camargo, Nelson Passamafa e Jacók: EsperQ que este turma

tenha gostado daqui. E voltem sempre, OK?
.

* No próximo sábado" estarei ap�esentando em minha coluna

a relação das 10 .senhoras e das 10 senhoritas mais elegantes
"

d� nossa sociedade, feita por minha critica. Aguardem
* úr./rlMA: :s: �6 por hoje, DO Qla!s, pen$a�entQS vcltadol!l

para ó' Toni.

Pelos" Lares,
e Salões

'-

DIA 6: os, srs.:. Darci
· Guebert e Pedro Tolla.rski;
a 'srta. Maristela Colodel;
o Jovem Lourenço Nooak; as

· meninas: Maria José ,filha do
sr. José Portinha e Terezinha
,7.lha do sr. Alfredo Trapp;
os meninos: Gladstone Rei de
filho do sr. Nelson Ferreira
das Chagas' e José filho do

.

sr. Adão Tomczyk;
.

D.IA 7: a
.

sra. dona, Wanda
esp. do $1'. Henriqu� Artner;
a srta. Ivete A. de Souza.

DIA 8: as sras. donas:
Amalia. e.sp. do sr.' Jorge
Stoeberl e Nadir esp. dQ sr.
Alvino'Koehler; o Sr. Paulo
Tokarski; os .

'meninos: Ilario,
filho do sr. Sétgio Oapski e

Carlos Otávio filho do �r.
Carlos Schramm.

.

(

DIA 9: as exmas. vvas. sraS:
donas: rrida Kreis e' Gabritla
Sabatke; as sras. donas: Ana
esp� do sr. Ataide Emílio e

Dirce esp. do sr. Erotides P.
,

Prales;. (JS srs.: Sadí 5eleme,
Alwin F. G.· Beulke e Fran
cisco Szczygiel; as srtas,:
Sálua Seleme, Magali Fied,zer,
Denize Rosa fJ Iso/ete .Tiirezi.
nha A. de Souza; a menina
Walderes .)iii��cy filha do 51•.
Antonio Sp�tes,;

,

, AQS aniversariantes nossos

parabéns e 1Íluitas felicidad�s.

,

Participacão
Olice. Fcrreira e Senho"a

'

Joio Sib'eira ,c Sebhora
,

participam o n.oivlldo de seus filhos

Maria da Luz e Renato
ocorrido dia 24 de dezembro de 1989.

Canolp-has - S C

A ,T E N' ç Ã O!
Vende-se um terreno com 4

·

datas, medindo 3.200m2, com

uma' casa de mlideira, em per
feito,estado, terreno tQdo cercado
à rua Duque de Caxias, prolon
gamento da Vidal :Ramos.

Infor�açõ�s da Rádio Canoi
.

nhas e no jorn!ll Corl'eio do
Norte.

Beneficente OperáriaSocãedade
CO'NVITE ,PARA BAILE

,A$ reservas de' m/sa,s, 'p,o�erão ser feitas' na sede da
_
Socieda

de, com o sr. E onomo, a partir do ia 15 do corrente,

Contalldo CO,I!l vossos compare ,if!lentos, antecipadamente
nossos melhóres agradecimentos. '

/.

'A DIRETORIA Íx

S'ociedade Beneficente
Comunicação aos, Associados,

A Diretoria da, S.B.O. leva. ao conhecimento de todos os

seus associados que, em assemblêie geral extraordinária, realizada
no dia 10 de novembro de 1969, em 'sua sede social, ficou
deliberado o seguinte:

" (

A) �. Jóia a partir de L° de janeiro d 970, passará a ser de
NCr$ 100,00 (cem' cruzeiros novo'

. "

B) A anuidade será, de NCr$ 40,0 quarenta cruzeiros novos),
p.àga eÍ!l 4 iri,mestres de NÇr/o . 0,00.'

C� OS pag".m�ntol!l trimestrai everão ser. reaH��dos no LU
mês do 'rinles�re' a vence

. "

D) Os sócio

.

terão o' pr
para regula
sumàriament
art. 20.°, lt;tra

E) Para erientaçãa associados que desejarem saldar .seus
débitos em at"'8zo, cobrador da Socíedade estará a dispo-
sição do di,! i5 a 3 do corrente, no horário das 14 às , 18

horas, dià,[ mente, n ecretaria da Sociedade.

NOTA: \ Dor ante, em, tôds as ,atividades Sociais" bailes, soirês,
tar es dançantes, inw sive Bolão,' será exigida a apre

sentsçãe li respectiva C�rteil" de Sócío, juntamente com o

talão de a�amento das mensa 1 ades.
,

'Certe de poder c ...ntar com o elevado espírito associativo
cada associado, anteclpademente muito agradeCemos.

Atenciosamente
Soc:iedade Beneficente' Operária Cantinbas IV •

JJo•é de Almeida Pereira Sobrinho - Presidente

Emiliano A. Seleme -- 1.0 Secretário

Ix'

EM GURITIBA
Alfredo HeronOsmar Arzua

..

E TRIBUTARIAS
Edit. Bantiba - Fone, 4-4995

Horário dali cODsultas: ,das 9,00 às 11,00 h e da 16,30 às 19,00 h

Prefeitura �Municipal ,de Canoinhas
Secção de Fiscalização
Edital"

A Secção de Fiscalização solicita a todos os contribuintes
industriais, e: comerciais, locallzados no Municipio, dech�ração qu�
cooste os nqmeros exatos de empregados e empfegad-::res regis
trados na .respectiva firl:Ila. A declaração poderá ser entregue .na

Secção coIÍlpetente, até 20 de janeiro próximo.
.

A falta de cumprimento por parte dos interessado"
obriga-nos lançar a, taxa de loealização a ex-oficio, sujeitaDdo-se
as penalidades c6bíveis, determinada pela Lei. em vigor.

Can9inhas, 16 de. ctezembro «tI:! 1969..

Ivilá�io Coe/há Chefe de 'Rendas e Fiscalizaçlo,
3x
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CORREIO DO, NORT'E 31·12.1969

Notícias de
Esc'reveu: Esmeraldino M. de' Almeida

Eleitos já receberam seus diplomas
, Em observância. às lnstrucões determinadas pela Justiça Eleitoral

de nossa jurisdição, ou seja, 38.8 Zona Eleitoral representada na pessoa
do Exmo. Dr. José Geraldo Batista. Dia 18 do corrente seguiram a Itaíó
polIs os senhores: Dr. Rubens Alberto Jazar, eleito Prefeito de nosso

,

município nas eleições de 30 .de novembro p.p., inclusive o sr, Olimpio
Raqlino Schadeck, na qualidade de, Vice-Prefeito, eleito, mais 08 srs.:
Pedro Giacomo de Luca, .Osní Sehadeck, Lauro Povaluck, Nicolau Oracz

,
e Anibal Becker, eleitos Vereadores, todos' oriundos da ex-UDN os quais

,

.

também, receberam seu li diplomas legais. Assim' sendo, está o Exmo. Sr.
t pr.' Rubens Alberto Jazar com a maioria absoluta no Legislativo, sendo
fi .eontra 1 eleito pela sublegenda n. 1 e eleito pelo MDB 1. De conformi
dade com instruções baixadas pelo T;R.K tomarão posse os eleitos no dia
:U de janeiro de 19.70, ocasião em que' Q Sr. Aloisio Partala, atual Prefeito
terminará sua profíqua e proveitosa admlnlstração c municipal.

'

. A Pátria perdeu um grande Filho
, Dia 17 do corrente, o Brasil inteiro recebeu consternado ii triste

notícia do falecimento, do ex-Presidente de todos os brasileiros, Marechal
Arthur da Costa e Silva. A noticia veio colher de surprêsa tôda a Nação
Brasileira, uma vez, que a saúde do ex-Presidente vinha apresentando
sénssíveis melhoras, sendo acometido de forte gripe na semana anterior,
sua saúde modificou o ritmo que vinha sendo. mantida. 'Foi umr perda
Inrreparàvet, o extinto foi um valoroso e bravo soldado, integrou a Fôrça
Expedicionária Braslleíra, no pôsto de Capitão, pôsto êste que honrou
nos campos de batalha da Europa, colheu os louros da vitória para nossa

�
e.s·tJ;'emecida Pátr.ia, e

org.ulho .para
nessas

Fôrç.as .Armadas. Como Presi
dente da República, lutou com sabedoría e ponderação, para os bons,
t�hha no seu coração a b.randura do, caniço, para os corruptos a regídez
d� Ipê. Elogiado por muI os, criticado por outros, só agora tardiamente
chega as flôres do reconhecimento. Descansa em paz, Presidente, teus
filhos saberão rememorar e cultivar vossa imagem em seus corações.

Tôere Repetidora será em V. H. F.
A tôrre montada' no alto de nossa cidade, à,beira da BR. 116,

que deveria repetir a imagem e som do Canal 4, não só para Papanduvà,
mas também para outros municípios do Oeste Catarinense. ,Teve seu

programa alterado; isto é, a, tõrre será instalada no mU:ni�io da Lapa
Pr., que fornecerá a repetidora para os municípios dó Oesle Oatârlnense,
será. transmitida em U. H. F. para. imagem e som, quanto a. nossa, (que
foi rebaixada) será em V. H. F. fornecendo a repetidora, somente para
Papanduva. Assim sendo, muito virá beneficiar os possuidores de aparêlhé.
de'T V de nossa cidade, pois não terão interferências de outras imagens
em seu canal, devido a transmissão ser' direta' do canal 4 para nossa

praça. Vamos aguardar mais um pouco e então, veremos que a espera
foi compensada.

'

. Isolado Virus, 'Puro' de Câncer
Um patologista do Instituto Colombiano. de Cancerologia anunciou

que sua equipe de cientistas conseguiu isolar um vírus puro de câncer.
O doutor Julio Ospina disse que o virus foi isolado de um tumor nas
glândulas linfáticas. Acrescentou que essa descoberta permitirá aos cien
tistas determinar se êste -virus realmente produz a doença: «a relação
entre O virus 'e o câncer ainda não foi totalmente .demonstrada.. mas
estamos quase conseguindo» disse o '''Professor Ospína. (G.P.) ".

'.

.. I
.

Visita Ilustre em Papanduva
. Em serviço, esteve em nossa cidade, o 1 ..

° Tenente do Exército,
Sr, Osvaldo Conrado Narloch, Delegado da 13.8 Circunscrição do Serviço
Mi.litar. O brioso militar visitou também o município de l\1onte Castelo e

ltalópolis. Em Monte Gastelo êste colunista manteve um ligeiro bate-papo
c,om o ilustre militar. Aqui em nossa cidade esteve no edifício da
Prefeitura onde inspecionou os serviços [uríádlcíonados a sua [urlsdlcão,
tr ou também de outros assuntos atinentes a sua visita.' ,

Ad�us ·1969 ••• Boas Vindas 1970
, �' Ao a-pagar das luzes do corrente ano, ao amanhecer do nôvo
ano, êste colunista também, encerra seus comentários, seus artigos, suas

notícias, etc .. Esperamos que o ano que está despontando seja cheio' de
alegres venturas e que se multipliquem por todo O ano, são os sinceros
votos dêste que redige estas linhas. Um agradecimento todo especial aos
n:o!,�os, queridos leitores que sempre colaboraram' conosco. A todos
reaíírmo a certeza de minhl mais .reconhecida gratidão, estando esta
coluna à disposição de todos, pois �mente com a colaboração deles não,
sofrerá solução de continuidade esta modesta reportagem que traz' a
mi�ha ohencéía. AgradeCimentos também, a Direção do jornal. funcionários'

r
e f�nalmente a todos que de uma forma ou de outra, labutam conosco na

árdua e delicada missão, de íníormar. Salve 1970 com «Glória a Deus nas
Alturas e Paz na �erra aos H?mej de BóQ.' Vontade». '

,

Direito 3:e Escolher
O Deputado Raymundo Padinha disse. em Niteróí, que o Presi·

dente Garrastazu Médice não abrirá mão do direito de escolher os novOs
Governadores de Estados, a serem eleitos indiretameütà, em ]970, «do
Acre ao Rio Grande do Sul». AfirmõQ, ao receber

\
uma homenagem de

amigos em Niterói, por sua escQ!ha para lider do Gov,êrno na Câmara
Federal, que não é candidato ao Govêrno do .

Estado; julgando «muito
cêdo para se colocar na pauta de discussões um problema que por suas
implicações de ordem polftico-rev,ol.ucionária. não deve ser ptecipitl1do».
(Gazeta do Povo - 16/12í69.) ..' fi' v

" ;"'k
\ Flôres' volta a Chefiar CiÍ'cunscriç�o ,

O Tenente Coronél Washington Flôres voltará 'a chefiar ,a 16.8
Circunscrição do Serviço Militar, na sede da 16.8 eSM .. A passagem ,<le
chefia será feita pelo atual comandante da Guarnição Militar de Floria
nõpolis, Corónel Hélio Duarte Pereira de Lemos; que exerce aquela
�tividade desde o dia 8 de setembro do corrente ano,_ tendo' sido,
designado para o Departamento de Ensino do Ministério Jo Exército,
Após o ato de .posse, assumirá o comando da Guarn(ção Militar o Coronel
Ivan Dêntice Linhares, Comandante do 14.° Batalhão de- Caçaâores. (de
O Estado - 16i12/69)� .'

,

. Câm,ara Mun. 'IDSlituto la�ioDal de' PrevidêD�ia So�ial
,

,
\

. ,Supedotendência Regional 'em Santa Catarina
'

- de (anoinhas Coordenação de Arrecad�ção e' fiscalização. ;

Aviso aos' construtores' de casa própria,
. .� (

Chamamos a atenção dos construtores de casa

AProva o Balancete do mês própria" do término, á 31 de dezembro de /1968, do
de novembro de 1969 prazo .para requerer parcelamento de débito com favores

do Decreto-Lei n.? 579" de 14 de maio de 1969.

Resolução·N. 281 de 22
de dezembro de 1969

Tufi Nader, Presidente da Câ
mara Municipal de Cenoinhea,
E.tad'o de Santa Catarina, faz
sabee que a Câmara Muuicipal
decretou e. eu promulga a seguinte

R E S O L U ç ..\ O:
Art. 1. - Fica aprovado por

êlte Legislativo Municipal. u Bs
lancete da Receita .e Despesa
Orçamentária, referente ao mêe
de novembro do corrente ano.

Art. 2. - Eata reeolução entra.
ero vigor na data de IU8 publi
,c�ção. revogadae ai dilpoliçõel
contrário.

Sala da. Seuõel da Câmar!l
.
Municipal, I

em 22 'de dezembro
de 1969.

Tufi Nader - Presidente
Michel N. Seleme

1.0 Secretário
,

) Adhemar. Schumacher
, 2.o Sécretâêió

Resolução' N. 282 de
23 de dezembro de 1969
Altera dispositivos regimentais
Tuíi Nader, Presidente da Câ

mara Municipal de Cenoinhes.
Estado de Santa Cateríue, foz
laber que a Câmara Municipal
decretou e. eu promulgo a leguinte

R E S O L U ç Ã.O:
Art. 1. - Terá a seguinte re

dactõ o artigo 49 do Regimento
I'oteroo da Câmara Municipal:

cArtigo 49 .;_ A, Se.�õe. ordi
nária. terão início ã. 17 hora I,
durarão atê àil 19 horai, reguladae
pelo relógio da Sala e, seeão
públicas,»
Art. 2. - Rovogam••e 8111 db·

po.içõel em contrário e, especial
mente 'a re.oIÍlç�o D. 183, de
13/2/1969, entrando elta reeolução
em vigor � partir de 1.0 de ja
neiro de 1970.

Sala da. Seuõe. da Câmara
Municipal, em 23 dê desembro
de 1969..

Tufi Nàder - Presidente

Michel N. Seleme
1,° Secretário

Adhemar' Schumacher
2.° Secretário

••�m.B.B.�.��•••�.�••••BB��•••••B��.�••��aR••��••a 1
Você já pensou em corpprar um TELE V 18.0 R - de qualidélde -I
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Resolução N� 28-3 de 24
de dezembro de 1969

.'

E,;'va o substdio e réfJresen
taçào do Sr.Prefeito Municipal
Tufi' Nader, Pre.idente da Câ·

mara Múnicipal de Càooiohál,
E�t&do ,de S�ota Catarioa, faz
nber que R Câmara Muoicipol
decret.;>u P,- eu ,promulgo 8 .eguinte

R E 80 L Uç ÃO:

PHILIPS
PH IL'IP S

TELEVISORES

Esclarecimentos estão sendo prestados aos ínte
'ressados, no Grupamento de Arreca:iação, à Av. Hercilío
Luz s/n.o nesta Capital e Agências, no interior.

Florianópolis, 2·8 de novembro de -1969.

Ewaldp Mosimann
-Coordenador de Arrecadação e Fiscalização

Ix

Instituto' Na�ioDal de PrevidêD�ia So�ial
.scAgência do INPS em Canoinh,ãS

AVISO
Deverão comparecer nesta Agência das 8 às la

horas e das 12,30 às 16 horas, os Senhores Segurados
EMPREGADÓRES, Aur0NOMOS e FACULTATIVOS,
afim de receberem suas «CARTEIRAS PROFISSIONAIS».

,
"

,( .

Deverão apresentar na ocasião os seguintes dçcu-
.

mentes: "

1. 2 fotografias 3x4 com data recente; ,I

2. Certidão.' de casamento, ou de nascimento;
3. Registro de Firma, 'ou comprovação do início.

das contribuições para a Previdência Social,

A
.

Carteira .Profissional é' documento importante
e necessário para .obtençãe -de qualquer nenefícío na

Previdência Social.:motivo pelo qual deve ser procurada
com 'brevidade 'nesta Agência.

Canoinhas, 10 de dezembro de 1969. 4,x
"

Moacyr José de Lemos -' Agente
, 'I

...

PUBLICAÇÃO OFICIAL DA

P,'efeitura Mun. de (anoinhas
1'0 ,"

Estado de Santa Ceterina, faz
_aber- que a Câmare Municipa!
decretou e eu .enciono a leguinte'

Lei N. 910, de 10-12",69
,

('
Cria Grupo Escolar e dá

outras prouidéncias
Benedito', Th. de Carvalho Netto,

Prefeito Municipal de Oenoinhae.

_ L E I:

Art: 1. - Fica o Chefe do
Poder Executivo autorizado ,"._

.

Criar um Grupo Elcolar Munic;�
pal no Bairro Industeial de.ta
.cidade, em o Núcleo Re.idenci�r·
Benedito Th, de Carvfllho Juniór.

'

Art, 2. - 'O aludido Grupo
Escolar Municipal denomina....e·â
Prelide�te Caltelo Branco.,

Art. 3. - A pre.ente Lei en·

tràrã em vigor na data de Iuli

publicação, r,evogadal ai ,dilpoli�
çõe. em conirário. '

Canoinhal. 10 de dezembro de
1969.

Benedito Th. Carvalho Netto
Pref.eito

'

Municipal

Àrt. 1. - A partir de 1.0 de
fevereiro de 1970; fica fixado o

.ub.Ídio do Sr. Pref�ito Munici
pal. em dez (lO) laláricl mínimo.
dá região. acrelcidol' de .50%'
(cinqüenta por cento) � Utulo de
reprelentoção.

. ,

Art. 2 .
....;. Eata relolucão entra

em vigor na data de lua public._.
. ção, revogada. a. di_pc1icõeii em

contrário. '

( ,

Sala da. Seuõe. da Câmara'
Municipal,' em 2,( de' dezembro
de 1969.

Tufi Nader - Prelidente
Michel N. Seleme

1. o Secretário

Adhemar Schumacher
< 2.° Secretãrio

'

,

E.ta Lei f9i regi.trada e pu
blicada, na Diretoria dé Adm. Exp,

\ e pelloal, Dd data lupra.

Attinnio Souza Costa
Dir. Adm. Exp. e P,elloal

23- ,polegadas ... automático, evended,or
com ,Assistênda. Técnica gar, h:tl
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e-" filhos

TRANS-IGU.

. cumprimenta e .deseja, 8 seus am' 6S e clientes,

um. próspero ANO NOVO.

�I==============�===============SPara Ano Ncoo, �

:
aleQrias' prosperidade.

...

NOS AR."
.

almeja

freguesia, a sua . ensagem de um venturoso ANO NOVO.

Farrnáci Cruz

. ,. AdolFo e Filhas'

"
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elze, agradecendo a preferência I AO E 1969, 'DESEJA I
® ®

<" ® • ,"' , ti
com que foi distinguido durante o an e 1969, almeja a seus amigos,' fregueses.' I A, TODOS. �EU.\ CLIEf:lTE:S,' E i
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I No limiar do ANO NOVO, o PREFEI,TO 1'CIPAL e seus Auxiliares' I
I ' •

I /
.tormulem votos ii -todos OS munícipes para, que as mais gratas .ventums

�" I
I '-,

se concretizem num &bie�e de. p;z, e
'\ prosperidade. I I

I / II
I '

� ./ •
, ••• !f'

I I ,l. " ,

: .•
i, .

.

. i, ' • ' ",'" ',( �
��••••••••tI1.lI.tln••III.IIUII•••••B.IIII•••••••II.III1IJ•••II••••1!•••••••II1•••�l:

.

.

.

.

, I'·)

O· CAF
.

S,50,
na pessoa de sI propríetârío sr.

,

- ,

I
, Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



/

, CORREIO Í)O� NORTE

• I (

j

�
,..,

,

cumprimenta ,e
",. "

'seus smlgos e

ANO NOVO.

),

s
r.

-s, A. Transportes Rodovíários
.

Parma

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



NOTAS E'S,P:)\ R S·)\ S
.

A familia José Allage seguiu
para o norte do Parsnâ, afim
de assistir o casamento do fi-'

I
lho Lu�z <?layton, 8 reali�ar-se
em Rolândía, devendo O Jovem
par residir apôs o enlace, em

Valinhos, São Paulo, onde trs
balha ne firma Rigesa.

x x x

O sr. Ollverío V. Côrte, ex

Prefeito nomeado de nossa co

-mun.. é o nôvo Vice-Prefeito
do município de Biguassú, eleito

.

que foi no
j último pleíto de 30

de novembro. '.
,;

x x x

Esteve ne Río de Janeiro, a

serviço do Frigorífico Canol
nhas S. -!\.. o engenheíro Dr.
Alfredo Scultetus.

'

x x· x

O conhecido 'e famoso Coral
Canoínhense .reapareceu p.m'
público, apresentando-se, com

o "brilho de sempre. no jantar
do. Rotary Clube, sábado, dia 20.

x x x

A firma Wiegando 01sen, de

Marcmo Dias, encerrando o ano,
ofereceu uma grande churras
cada 6S autoridades locais, sá
bado, dia 20.

x x x

O moinho Jsp Tokarski está
instalando o mais, moderno des
cascador de arroz de' nossa

região, cuja capacidade, igual
mente, também é das maiores.

, $,x x x
'

O mundo soetal de Pôrto
União da Vitória, viveu um

grande dia, sábado últímc, com
o enlace matrimonial. da srta.
Rosecler Cesamejour, filha do
industrial sr. Alberto Casama

jour e senhora Rosalina Fer
nandes Casamajour. Muitos ce

noínhenses ali estiveram para
o evento..

X'x x

.Para 8S festas natalinas, hos

pedamos'l e-ntre oufros, os srs,

cÍrs. Fernando Osvaldo Oliveira,
Tarcisio Schafer, Gilbf!rto Mayer,
Gabriel Dequech, Nilo Bastos,
Waldimiro Fagundes, Adelmo

, 1'

Cine .Teatro Cruz
.:- A' P R ES E N T A .:

HOJE. ai 20,00 horal - cenlura 14 anal
./'

ITALIANOS
com Sylvia Kosc'ina, Virna Lísí, Catherin� Spask, Jean

Sorel e outros.
Um filme loucamente humano, divertido e picante ...

Em Technicolor e Techníscope.
----_._

AMANHÃ { a. 14,00 horaI - censure livre
.

" ai 20,00 hora. - eenaura 14 anal

o Circo ao Redor do Mu.ndo
com DON AMECHE..

As atrações mais eletrizantes dos circos mais famosos
do mundo. - Em Columbiacolor.

DIA 2, 6a. feira • ai 20,00 hora. • censure 14 OI
.. '�' I

O Circo ao Redor do M�undo
i
",.'

DIA 3, lábado - ai 20,00 hors.1 .....,. cenlural14 anal
,

.:/. 1

A MARCA 0.0 VIN-GADOR-
com Chuck .Connore, 'Joan' Blondell �'@IDria Grah�me.

.

A noite da vingança... a noite em que ri' <!,��igre" voltou
.

para stscar a, sua prêsa. _ E, Columbí �,olor. '

DIA 4, domingo • a. 14,00 hor'à.1:'" c:eolura bvre
I' ,

. A -Marca d,o Vingador
DIA 4. domingo. a. 17 e 20 'hora� - censura 14 anal

I .

I POR' UNS- DÓLARES MA-IS
cl Clint Eastwood, Le� Van cleef e Gien Maria Volante.
Um aangulnârlo ... outro cientifico ... porém muito destemí
dos. Tornaram-se amigos para enfrentar Q

.

terrível
pistoleiro, o INDIO.

. _' ,Em. Technícolor e Te hníscope.
\... {;

DIA 5, 2a. feira • ai 20,00 hóral - cenlura fi, anal
,.

Por Uns Dólares Mais -,

êom' Rex Harrison,' SU8an Hayward, Capucine, Edie.
.

.

Adams e Maggie,. Smith.
"

.

Nuncá um crime envolveu mulheres tão românticas... e

ambiciosas. - Em Techç,icolor.
'

\. "

Dia '10, lábado • ai 20,00 hora. - cenlura 14 anal
, .

.

Dial 6 e 7, 3a. e 4a. (eira. a' 20,00 horal --:- cena, 14 an'ol

Eu te amo' mesmo assim,
cl Ugo Tognazzi, Daníels . de Metz e Reimd"n.do Vianello.
11:le só) tinha uma dúvida: não sabia se c�sava ou se ia

caçar leão na Afrie8.
I

Dia.'8 e 9, 5a. e 6a. (eira .. ai 20,00 horal - ceJiI. 14 ano.

Charada em Veneza

'Os dois Sar�entos do General Cyster
com Franco Fraóki, Ciccio Ingrasda,

Moira Orfei e Margaret Lee.
'

11:Jes teriam'ganho a guerra, se !loubessem onde, ela se

achava. - Em CinemAscope e Technicolor.

'1--__--------------------,

Budant, srs. Séleme Isack Sele
me, Candido Freitas, Waldemar
Nader, Paulo Ftscher, Benito
Bastos, etc,

.x x x

O comerciante' sr. Osny Jus':'
tino Vieira, acompenhado de
sua espôsa e filha, seguiu para
a cidade de Pelotas, Rio Grande
do Sul.

x x x

A cancha de bolão do Sextão,
quase pronta, construída dentro
das normas oficiais, deverá ser

inaugurada com um grande
torneio entre clubes do sul do

país.
x x' ,.

Vem ai janeiro,' j� amanhã e

com êle' a correria para IIS

praias, muitas farnílías canoí
nhenses já estão se preparando
para a, temporada.

x x.,. x

) Em estudos a instalação de
uma fábricÍl de artefatos de
madeira em nossa cidade, apro
veitando a nossa ll:I,atéria prima,
ainda abundante' em nossa

região.
x x ,x

Pelo campeonato da, L E C.,'
defrontaram-se ,domingo, na

baixada, São' Bernardo e Bota

fogo, ,.egistraDdo-se a vitória do

primeiro pelo marcador de 5 a

3, em porfia de equílíbrto e

constantes falhas do goleiro
. alvi-negro.

,x x x

Hoje os grandes bailes de
,

São Silvestre, nos amplos salões
.
do Clube Canoínhense e Socie
dade Beneficente .Operária, noi
tadas de tradição sempre ant
mad�s em nossa terra.

x x x

E agora os nonos votos .de
venturoso e próspero Ano Nôvo;
que em 1970 se realize e se,·

concretize o sonho de todos. .......,

ATENÇ,A-O
. \

AGRltULT0RES
E CRIADORES·

A firma 'VEIBULL DO

RBAS! L tem depdeósito
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.

JOSE, HAHN. Ix

- Análises CI í nicas �

Neumann
143

� Canolnhas

Cano -se

ALU
a

I
'

A g r a d e c im e n t o
Venho, através dêste jornal, agradecer encarecida

mente aos' associados da Esquadrias Santa Cruz S. A.,
pela oferta de carnes aos

.

seus operários, por ocasião da
I .

.

passagem de Natal do ano de 1969. '

'
.

,
.

Adhemar- Wendt

Atencãol
,

/

a . vendaFábrica Sabãode
Por motivo de ordem particular, vende-se nesta

cidade, a fábrica de sabão em pleno funcionamento, com

tachos, fôrmas e mesa de cortar' sabão.

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 .. Go Beulke �
_ Rua Princesa Isabel

Agua Verde' Catlóillhas
-

-:

Í, âm pe d a( 5
0-240 volts

.' ,fluorescentes
#

.-ti'

'cumprimenta e amigos�

de MercúrioLuZ'

CASA· ERLITA
. ..,J'
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�i Dra. Zoé Walkyria Natividade Selem'e- �
ii clrUrgl� DentlS'� '. \. U
i: Clínica dentária de se'nhprss e éríane .

' , �
SE -'. II
i5 Espe,cializaçã� em Odontopediatr.ia. r.
•• Hora marcada 'é\" ..:",.,,;J'
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00 Praça Lanro Müller, 494 - Fone, 369 ...
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Vlúva
.,

agradecendo de .todos"

"
'

augurando

um próspero ANO NOVO.

- �{(!

IMPRESSOS EM. GERAL.� (em uma ou Olail côre.)

Serviço rápido e perfeito'

Ouro �Verde Ltda.
i·
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