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Canoinhas saiu-se bem no pleito de outubro.. AléÔ1 dê el�ger'
dois representantes para a Assembléia Legislativa, nas pessôas dos' drs, Reneau Cubas e Haroldo Eer':"
reira, reelegeu o Deputado Arolde Carvalho papa a Câmara Federal, onde outro canoinhense se fará

presente, dto Zacharias Emiliano 'Seleme, eleito ,que foi pelo Estado dó Paraná

TERFM0S ;'l\:SSIM 'Um "j'ortia:l d'e Olfni1inhliS, !para Canoí

IlhaS, que só interessa, também, a Canoinhas, na verdade 'o ca

'BÚhho certo é [ustamente êste, 'porque 's'éria 'sliiêidfo mental, pen
sar que daqui tentaríamos 'flÍ'ier :üm jer,nal para ;,informar o he

mlsfério...

"

'

ESTA ORIENTAÇÃ:O AGRADA, também" aos asshl8p�es '·P.ErROBRA'S' I Mocidade canoinhense da exemplo de
�i'ie não mais residem no Município, que só assínam o semaliáJ:lio Ifevado pelo interêsse ou pela curiosidade de saber como vão 9S diz -que tem pressa:: capacidade empreendedora:
�ousas por estas bandas. 'Quem recebe q., CORREIO 'DO NORT�" A mocidade cánoírihense la- I !E dom irÍtensa satisfà,ção qqe,
Jlo Rio Grande ou 'em São Paulo, não deseja encontrar, ali notí- , Catteiras '(ie vrou um gra,nde ténto perante I constatatnes esta vit'6ria de ce:.;
�as sensacionais .sôbre o Marte I e sim estar um pouco em Ca-

Wa ÍI
'. 8 Socíedade local quando atra- �. teg(\ria alcançada :pela moc,idade

�oinhas atravé� o pensamento, pelas �otas que �spera lêr sôbre I. IVldroristas de'moram i'
vês seu órgão representativo, de Canoinhas.

� Município . .Um jorna'l 'local signi'fi�a aCima de túdo um porta- r -

'Grêm-io XV de ,Julho, deu -Ibos- j
�oz das necessidades municipais e nunca, um arauto dos 1>roble-

1 A -Pe·tréleo Btasiileiro S.'�. (ii!t� í tiras de 'que é ce'Dez. 'p'romoven- i
" , tem es'crI'to'ri'os. em Seo Mateus

' r-

IDas mundiais.
'

do um baile de características
do Sul, tem pressa das, Cartei- 't'd t" i t-

�

.,
COM ""'Q,TE PE'NSA'M'ENT"O' I, tentaremos circunscreve.'r Dl I amen e reglona s, ao a gos-

..r....... ras de Motoristas que seus fun- t d I�sa atuação aos limites ditados pelo prQprio interêss,e público, cionários lograram obter em
o o povo em gera.

il'ssim fazendo estamos certos que grande parte de nossos leitores ,Canoinhas, através exame 'rea- ''Os joveils do !XV de JiJlho

'i1entirãa, em cada sábado, uma real satis'fáçã,o em ,."êr estampados Uzado -há pouco tempo.
mostraram com ,a impecável

",em !;lossas folhas, problemas locais, apreciados à luz da razão e organização que demonstraram
. lO interêsse da PETROBRÁS' 'd d d

.

�om tôda a imparcialidade necessária pró,prio daqueles ,que dese- pOSSUIr, que a mOCI a e . 8 CI_:-

,'18m apontar o êrro e sugerir algo de aproveitável; e não apenas
deve-se à necessidade que tem dade nã'P está adormecida nem

à'pontar para desmoralizar. seus funcionários de empreender alheia à vida social da cidade, Cada localidade' poderá ter
viagem para São Paulo, dentro e 'muito 'pelo contrário, bastante seu representante credenciadQ,

ADOTAMOS 'AQUELE PROVÉRBIO àntigo que diz cOm de poucos dias, onde irão rea- atualizada e capacitada para cuja missão será de colh.,.f da";,
g·rande propriedade, que o sapateiro' não deve,ir -ilunca além do lizar cursos, de especialização. promover qualquer reunião so- dos a respeito de tudo que in-
kapato...

/

�'lte pessoal está na depen- eial de inegável repercussão, bÔá, J ter�SSe ao, progresso da regiio:
dência de 'receber �, Carteira <de I para Canoinhas.

,

Motorista que será expeàida Sem usar de improvisações e
Não será necessário que ês!'

pelo Serviço de Trânsito do Eso:. '! deixando de lado inteiramente te correspondente tenha práti-e!l
tacto, para então .poder seguir qualquer precon<!eito prejudicial

I de redação: o que interessa 'é

rumo ao nôvo local de estudos. ao. êxito de tôda realização de que seja digno de tôde confialH'

vulto, '0 Grêmio voltou a dizer ça, porque para nós é suficieb'-
Com a demora' que se faz

por fatos\ concretos que a boa te o ,dado, com o que redigire-:
sentir na entrega de menciona- mos a nota.'

::-

dos documentos, a PETRO- vontade, a disciplin.a e o amor' ,_J

BRAs encontra-se em dificul-
ao trabalho a que se abraça, j' Da' efetivação de um corpo de'
ainda continuarão ser pai' mui- Correspondentes, depende 'Oidades para resolver o impasse,

\
Apela, então, por nosso inter- to tempo as estacas de qualquer grande impulso que nosso jor..

'

médio, ao sr.' Delegado Especial id�a no campo prático. nal poderá tomar.
"

de Polícia, para que interfira
,l..

junto às autoridades ,estaduais
em Florianópolis, com o fim de

que seja simada esta dificulda-
de que se afigura para a com

panhia \estatal de petróleo, bas-
tante incômoda.

'

São quatro ao todo o núriie- !

ro de Carteiras que estão para
ser entregues, entre as 'quais as

dos seguintes senhores:

Guido Geraldo Gomes Pereira' �
e Mário Neves.

novo's rumos
:" Dentro de poucos dias êste .semanárío deverá reíncontrar
se consigo mesmo, após o término da batalha eleitoral em que
w,da atenção foi dirigida para o esclarecimento popular, no setor;
político partidário.

'

PRETENDEMOS dar o 'má'ld·mo de notícias que ínteres- j

sem ao Município e só' a êle diga respeito, porque entendemos ': I

falha a divulgação de noticiário nacíonàl ou internacional em:

�ma fôlha de limitados recursos para informações; em, contraste 1

som outros periódicos de grandes capitais que aqui chegam. Não .

�-àm6s e nem, podemos lnformar 11 'nessos leitores sôbre assuntos,
mundiais, porque seria entrar em -duro contraste com os jornais
'Blais poderosos e mais bem equipados.

... '

SALVO EXCEÇQ,ES que' não invalidam 'a regra, voltare
,mos tôda nossa atenção __para os, problemas de iDOSSO Município,
que nem sempre encoh�l'àiin quem 08 ,(Íiv-u�ue e 'fá!;ã fôrça por,
suas soluções. As diversas localidades do interior também mere- ,

cem um lugar ao sol' e 'suas r�i'vfr}:d'icaçÕés, pôr lisso mesmo, de-
'

vem ser focalizados não sómente durante o periódico pré eleito-

1al, como geralmente a'contéce, ls'Etnão 'ta;lllbém durante todos os

dia's, no caso, tôdas as semaaas,
, " , " ,I, , ,

, QUEM COMPRA. um jornal local deseja acima de. tudo,
, assim se supõe, saber das novas da cidade e de seu interior, não :

�er. saber absolutamente 'a .quaetas .andem 'as escaramuçes em
,

Serra Leoa, Mauritânia, Tchad .ou no Iemen ... Porísso mesmo, pe- i
la imposição natural da curtosídade de nossos leitores, é que nos i
�emos na obrigação �de 'focalizar ';priJj)"éira e 'co'nstanteme,nte nos- I
ses problemas, nossas dificuldades e, tão quanto possivel, apre- !
'sentar solução aos :i'mpasses.

'

RA,DIO CANOlNHAS
THAN�MITiE
rIROLESES ,E

ESTU·PENDO

MISSA COM

ALCANÇA
SUCESSO

.

Causou ótima repercussão nos meios católicos de Tôda

legião a transmissão esplêndida que a Rádio Canoinhas proce�eu
,aomingo último da Matriz Cristo Rei, quando os Tiroleses de

�apUã em um gesto bastante simpático, fizeram o acompanha
lIlento da missa dominical.

,

A repercussão dêste ato rompeu nossas fronteiras e pe
�etrou pelo Estado do Paraná a dentro, onde em várias cidades,
hOuve júbilo geral por parte das autoridades eclesiásticas locais.

Segundo notícias oriundas de diversos m�micipios parana
��ses notadamente de Rebouças, Palmeira, e Ponta Grossa, a irra
êlação da emissora do- Trabalhador foi comentada nas altas es

feras sociais do mundo católico, não faltando mesmo po,r parte
de, alguns chefes religiosos a afirmativa textual de que á emis
SOra de Canoinhas dá exemplo e lança sementes das mais férteis
llo campo rad,iofônico de tôda a região".

/
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R R. DA Sll�A [ :PAUlO 1 JACij�[Srmritmcs: '_ Gerentg.: .tlHaSs, Sm�[
CIRCULA AOS SABADOS'CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128

Fracassa totalmente reunião
• "', t�

de P�efeitos . �a reg'ião !Iguaçú
�em rs:ôbfe -o �imfte natural en
tre Três 'Barras e Divisa.

pelos Executivos 'MunICipais. no 1
sentido de pressi'bnÍl'r o 'Go:vê'r- !
no Federal �a lill)'e'rar Ílov'ifm�nte i

<"

�r.aca'3sli)u,int,eil1a,mente a êReu
�ião de ,B-refeitos -dos Munící
.píos de Oenoíahes, 'f.rês Barras,
Major V:ieira, PapanQ;uva eSão
Mateus .do -Sul, .no Paraná.

'

(1) fr4icassó" !se'gundo revelou
o sr, João Distefano Prefeito de
São, Ma'teu!! '�o 'Su'l, decorreu
aa falta 'de 'iladão e 'c'obráe.naçaej,
da ;pa'rte 'do -prrdci'pal 'realiiàdo-r
'â'êstâ lift�úil1à'ô: '

b �atutin0. ,po, .'Pà,.aná suge
verba para a" construção da riu esta medída 'tendo em vis
.ponte .sôbre o Bio Negro. ,I ta () ,péssimo 'ies,t'ado ·em '(llte"íle

encontrava a balsa sôbre squê-
A idéia desta reunião d�ve";'Se; llé ril1l, que a ,qual'quer momen-

ao matutino paranaense O ES-; to ameaçava sossobrar e#fase:r.'
ii'ADO DO 'PARANÁ que em \Víti>mas, além' dos irievitãVJi�:
'sua ediçãp de 12/6/62 sugeriu i --prejuí�os materiais.

.

corno medida imed'iI�t"a, uma u-
I 'Mencionada Reunião, no �-'

inião efetiva de todos os prefei- tanto, fracassou ínteírsmenje,
tos a. 'regtão, para réiõviindlca- segun,ao revelou o Prefeito, de ..

ção conjunta da verba' necessá-, são 'Mateus, pela de coordena
ria à construção daquela pa�sa- 'cão e boa ortentação.

Como todos �abem "êste en
.

-eontre \teria cómo IfIJ:i1alfdaQe iUm

:8'jlu,S\te de 'pos'iCãp iqu'a1nto fãs�pro
V'idêndás que '8'eri,am tOBlladas

BA I,L E

Corresponaenles no InlerÍDt:
Apela�Qs aos nossos amigp�;

residentes no interior do Muni-'
:cipio para que -nos indiquehl
�essoa de comprovada idQnei,.,'
dade moral, para servir cooo,o'
nosso Correspondente.

Dê"'nos estimtilo cooperanêio

d,o, N orie
Aos nossos Assinantes

,

Solicita -a Ge�ência, dado a difiotildade em lorga
nizar equipe' de representantes e cobradores quer'
na cidade, ou nas ,diversas localidades do interior,

a fineza de virem a redação, regularizarem
sua situação com êste, Jornal.

-

. J ':,Transmitimos esta solicitação .

ao Delegado local, como um ob- :

séquio à Petrobrás em São Ma
teus do Sul.

" ;
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COrreio do Norte
FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart. Tít.· Doc. a/n. 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA-SE AOS S�BADOS
Rua Paula Pereira. 755/761 - Fone, 128 - Carioinhsl - S. C.

Assinatura Anu�1 (52 números) Cr$ 300,00
TABELA DE' PREÇOS'DE 'PUBLICIDADE

Anuncios,: Por vez e por centímetro. de 'altura de, colunar.
ÚLTIMA PÁGINÃ PAGINAS INTERNAS'
1 vez Cr$ 35,00 1 vez Cr$ '25,00
" vêzes 30,00 4 'vêzes 20,00
8 ou mais 25,00 8 ou mais 15,00 .

Publicações ,em destaque ou lugar determinado na pagina
tetít um acrescimo de 10%.

..

"A Pedido" ou "Seções Livres" serão cobrados pelo
esPaCO ocupado, com o acreacimo de 50%. I'

.

A Redação não endossa conceitos emitidos em artigos assinados.

Melho.r serviço e preço justo

De' Porto Alegre
Rio de Janeiro
São Paulo e Curitiba

Confie suas cargas. a

Pedra Cheuíer (
Casa Esmalte-

". FarmáCia Santa (rUI
" Grande e variado .ortimento

de medicamento••

Rua Senador Felipe Schmidt
(ao lado do LA,P.I.)

Confecções -finas
para senhoras

Casa Erlita

. Churrascaria I D E AL
de PAULO ]ARS€HEL
Um bom l. churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 774

-RolJla�c�s e Livrosl
'

CASA ERLITA'

Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte

. Casa Erlila, /
Lãs ..para Tricot

LE "iM

E'ND4 ESpfC'AL
""'"

FOGOES A

rn�l], �8
AMPLAMENTE
F'INANCIADOS

desde

Cr�l.5,�O,OO ASS= ({j) COZER

EJ .

,

•

m en sais

* Entrega Automática
.,J. Aparelhos previamente testados
* Conjuntos fabricad�s especiolmente pÓra Ultragaz

,I
• I

CON�ES510NÁRIO . ULT AGA.
ROTHERT & cix.
I

Rua Paula Pereira; 430 -' Fone, 305
•

. I
. ",

\

'Dr. ARNOLDO PEITER F LHO" ",'
"

A O V ° G A 0,0
CfVEL - COMÉRCIO - TRABALHO
Rua V��al Ramos, 310 - (em frente ao Hotel POpular)

/

Mais informações no seu concessionário V)/ILLYS

Basilio Humenhuk'& (ia. Ltd,à.
'i '

__
.

Canuinhas -' Rua Vidal "Ramos 203 .- Santa ColoriDa

1�lmllllmllml�llli[IiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlII.llmll�llmUlllmlml!lIIlIllmllllllll��III"1III111��lllllli�mlllmIIIIIIIIIIIIIIW
== 'ã§
§ :�
.a AGORA VOCE PODERÁ IR A BLUME. �
55 NAU, SEM BALDEA�ÕESi SEM ATRO- .�
:::: ='
== PELOS ... VOCE IRÁ AI BLUMENAU if'
� SEM ESCALAS, SEM CONTRATEMPOS !é55 ,,�
� �
§ PELA .§l

� "�

; Auto Viação I
ti ,I

I H S S E I
• I

I ai Part.idas de CANOINHAS às 4,30 horas do I'!§51 '. BAR GUARANY e chegada em BLUME- !5;
. �

� '1 NAU �s 12,30 horas. �
= O TRAJÉTO É O MAJS RÁPIDO E OS I
.SE �
= ÔNIBUS SÃO CONFORTÁVEIS. !iii
• i
I Eis o trajêto que fazem 08 veículos da ii
I A:uto V�ação H�SSE � 'I
••••

MAFRA - ITAIOPOLIS· PARAGUASSU ::::
••••

MOEMA. BONSUCESSO -
. DOM PE- ;ij

DRINHO - TIMBÚ E INDAIAL. I
;lllllllllllllIIlIIlllllliimlllmllllllllllllllllllllllllllllllmlllIIImlllllllllllijm�I��IIIlIIIIIIIIIIIIII�lmlllllllllllll!iillllllllllII

José Yvan da Cosia
Bacharel em Direito

\
"

Advogacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Osvaldo d'Oliv.ira, - Fones 236 • 314-
CANOINHAS SANlA CATARINA
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H,oje,
.

'

horas,
,

as ]4 na téla

,

LIONSpatrocinado pelo e

•

Comercial'
de

Associação
Industrial

e

.
Canoinhas

A ASSqCIAÇÃO COMEHCIAL E INDUSTRIAL DE CANOINHAS

(.olllunica a 'INDúSTRIA e COMÉRCIO e aos CONSUMIDORES de ener

�;a elelrica, que a assembléia dos acionistas da "CANOINHAS FOnçA
E Ll!Z S/A", em. 22 de outubro último, homologou o aumento de ca

pilaI da sociedade de Cr$ 30.260.000,00 para Cr$ 6'1.4:10.0úO,{)O subcsrito

pelo governo do estado através da E�RESUL.

FICOU assim constítuida a Sociedade de Economia Mixta, parti
cipando da mesma o comércio e indústria, particulares, Prefeitur-a Mu

nicipal e Govêrno do Estado.

Neste sentido solicitamos a todos que firmaram compromisso de

�\omll)i'a de açõ�j} e estão em atraso. a regularizarem sua situação, bem
1'01110 apela aos demais consumidores de energia e interessados que ain,

!13 nâo contribuíram na subscrição, a colaborarem c� esta -Associação
a fim de ser cumprido o compromisso fi.rmado com, a emprêsa CANOl

NHAS FORÇA E LUZ S.A.

Pede-se, outrossim, a Iodos os interessados em creceber energia

elétrica para que comumquem á esta entidade as. suas preterições,
imdicando..o numero de HPs que pretende) afim de poder defender

,illnf(j a Ernpresul e Govêrno do Estado a construção da nova linha de

transmissão CANOlNHAS-'MAFRA, com início previsto para' janeiro
. pr�?,imo., a altura das necessidades de CANOINHAS,

NOTA - Todos que solveram integramente seu compromisso,
são convidados a comparecerem a secretaría da Associação Comercial e

Iudnstrial de Canoínhas a fim de receberem as cautelas das ações a

\lUC' fazem juz.
A DIRETORIA.

do Cine Vera' Cruz:
, .

em benefício Criança- Pobre:do Natal da

Hoffmann assevera:
.

Frigorífico vai bem, mas pode·melborar
o Frigorífico Canoinhas B, A.

vem alcançando um, desenvolvi
mento francamente favorável, su

perando �esmo as nossas melho
res expectativas, informou ° dire
tor gerente da em\prêsa. sr. Arno
C. Hoff�anlll, indagado :pela nossa

reportagem a respeito do ritmo do

trabalho que, vem sendo realizado

naquela prestigiosa organização.

Hoffrnann disse que apesar das

dificuldades naturais com que lula
à emprêsa, muito próprias aliás de

qualquer nova organização, têm
obtido resultado animador, perrni
tíndo, mesmo, !prognosticar para
muito breve UIm amplo sucesso,
mostrando-se bastante eulfórico

quanto ao caminho vitorioso que
está destinado ao empreendimento
de que é diretor gerente.

Na verdade - - aduziu - existem

alguns detalhes que não correspon,
dem inteiramente a nossa previsão,
no entretanto estamos certos de'

que nossos acionistas compreende,
rão as dificuldades maturaís que
surgem vez por outra à frente de

'um empreendimento de vulto como .

êste. Este pequeno impasse - con,

cluiu - deve-se apenas, a algumas
Iàlhas no que diz respeito ao saldo

de suas obrigações para com nossa

organização, que nào sendo ainda
totalmente auto financiável, ressen,
te-se 'com estas mequenas lacunas.

Como se sabe o F1rigorífic',) Ca
noinhas S. A., aguarda o recebi

mento do projeto de construção a

provado pe'lo Departamento de

Inspeção de Produtos de Origem
Animal (DIPOA) para em seguida

rniciar a construção ,grandiosa de

sua séde própeía,

As obser-vações do díretor" ge::
Tente da' emprêsa são procedentes
no que diz respeito a as.sjduidade,.
de seus acionistas, porque sem 3-

quela colaboração a grande epJ(p;rI�•.

sa ainda na fase embrfonárla, po
derá entrar na fase de compasso
de-espera; o que positivamente' se
ria uma lacuna em obra tão iiI:W)<or_,
tante como aquela.

.
.;

Futeból
Cenas deprimentes
que por certo não
se repeti rão

Domingo último, como Ié do co

nhecimento�úb-lico, no estádio. mu,

rricipal, por ocasião da disputa de,
um amistoso entre o Santa Cruz e 1)'

Botafogo verificou-se �amentável
desentendimento entre as duas tor,

cidas, tradicional e espor-tivamente
rrvais,

Fruto tão somente dô desenten

dimento momentâneo que a !paixão
provoca, o incidente deve ser en

carado com naturalidade, porque
cremos que tais fatos não mais se

repetirão, como decorrência natu

ra] da formação de cada um.

A partida foi interrompida aos

,35 minutos da fase final. o que não

surpreendeu ao expectador mais
atento que já percebia pelas jogadas
bruscas que outro não seria o. seu

ru,mo.
A invasão de campo e as lamen':

táveis cenas- de iPugilato, em um

verdadeiro atentado ao bom nome
I

esportivo de nossa 'terra, bem mos,

lrarn a gravidade do acontecimento
e a necessidade que todos os des

portistas têm de reformular cada

qua;l sua posição perante o grande
público assistente.

E' imperioso ressaltar, tudo isso,
porque está justamente nêstes fatos

desagradáveis o motivo por que o

público pagante vem se afastando

pouco :l P9uCO da p.rinci'pal !praça
de esportes, dando provas cabais,
assim, de sua total reprovação a

sem ..Ihnntes acontecimentos que
semente servem. para enegrecer a

hoa convivência de 110SS0S homens'
de esporte.
Este j ato, que regrstramos com

pesar f' constrangtm-nto, servirá
'estamos certos" como um despertar
de consciência para todos os dcs

por-listas canoínhenses, permutndo
assim para /hreve uma hegemonia
e uma harmonia tão necessária nas

lides esportivas de nossa cidade.

Esperamos para breve poder re
gistrar com nitida alegria -a volta
ao bom senso e à boa prática do
"velho e violento esporte bretão".

E' necessário, convenhamos, que
todos meditem a respeito de nos

S:lS ponderações 'que só têm um

sentido, que é aquêle dirigido ao

desenvolvimento do esporte e ao

bem estar de nossa gente.

Dizem ....

QUE .•• as agremiações futebo
.

lísticas da cidade estão,
estudando a possibilidadé de.
Ser criado um campeonato mu-:

nicipal...
.'

QUE ••• já sobem a três o nú'
mero de candidatos à.

sucessão de JolÍo Colodel .••
'.. ,

.

QUE •.• a verba para a cons- ..
. trução (Ja ponte sôbee,

o rio Negr,o. foi absorvida pe-'
lo surto desen:volvimeiltista de
JK na construção de Brasília ..•

QUE ,.. haveria mal estar jun-
to à Superintendência do Xis-
to • SIX - pela falta de pre
visão que teria havido com a

não inclusão no' setor a ser es

tudado da faixa de xiE.to Iratí.
em Jerrit6rio catarinense •••

QUE ••• o êxito do Grêmio XV
de Julbo decorrente do

absoluto sucessso do Baile no;
Tir91. foi objeto de alguns re':

.

pares por parte da :'veIba guar-
.

da ....
' '.'

QUE ... o quadro de bolão

Fao-Itasma adquiriu a Cas
catinha, pitoresco recanto sito

'.

em Piedade P. que o' Democra
-ta, o popular terça feira, vai.
comprar o conhecido Salto do
rio Canoinhas.

DÊ PARTIDA •••

E X I D E GARANTE

BATERIAS

EXIDE
I Carregadas

ou Seco Carregadas
EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima
& Coelho Ltda)

Rua Paula Pereira, 391

Fone, 248 -: Caixa Postal, 231r

CANOINHAS s. c.

SAIAS, útims moda.
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Automóvel
.

T.RIBUNA'L DO JURI
EDITAL 'DE NOTIFICAÇÃO DOS JURADOS

.
.' •• I

.11lIlII1!IIIl1IiI__II"_II�_IIIBIIl!I!III"IlIlII�_II__ "BIII!IIIlIII!IIIIl_III!111I11I111I1I1I1I11111
<,

éll
.

,
.: .' I

I· I

I Compre mais bar�to� ganhando CrS 100'.000,0'0
'

I
� I, (cem mil cruzeiros) de prêmios; no sensacional "PLAN.O I
I DE VENDAS TRIMESTRAL" de fim de ano ri,

i LOJAS 'UNIDAS •. LTO'A. I
• •

I . As Laias que têm de tudo para todos e pelos menores preços da cidade. I····
• w
{11 1 Máquina de' Costura - 1 Rádio . Cabeceira - 1 Jogo de Jantar Schmidt com .'

c

I. 42 peças -,1 Jogo de Café Real com 28 peças - 1 Jogo de Cafezinho com 9 I
I, '.' .

I

peças e mais 5 prêmios menores, I
II éada e.rS 1.000,00 de compras. dará direito a 1 cupom numerado. I
• B

: i 15 de outubro a 15 de janeiro I
a �
· �
• •
. ' �
� �
.Ii.'

i II
.� '. '

.'
-

.
.

! III Rua" Ca�tano Costa, 553 e Rua Paula Pereira 1.068 II
II, I

iBIIIIIllIIII. IIEall.�m�.m.E.lllm.mtEIII1E.tfI�m•• IlI.m.WI.m1IIUElAmllrl••llmll;m .IIIIB
\

. .

o doutor Reynaldo Rodrigues ta Catarina, na forma. da Lei. etc,
Alvel. Juiz de Direito da Comar-

.

Faz saber 80S que o presente
• C8 de Canoiuhas, Ellt�do de .San- ' virem e

' ou dêle conhecimento ti-

I§.• ....... eH

Evite_ atropeles de última hora
escompre agora seus

B R'I N Q U E'DOS
I,

NA

.6 &4 U&&
" .

VENDE-SE PROPRIEDAD.E
I

. .' No melhor ponto da Xarqueada, a um klm', e meio, da cidade de
Oanoínhas, na estrada Canoinhas-Mafra, está a venda bôa propriedade
com as características seguintes:

.

.

Terreno medindo 80 ms. de frente por 150 de tundos (meio al-
queíre) totalmente cercado com rípas de imbuia, com cerca interna sepa
rando terreno de planta de potreiro.

. .

Nesta gleba ampla residência com 8 peças, sendo 8 dormitórios,
sala de estar, sala de jantar copa. cozinha, banheiro e tanque de lavar
roupa. Luz 'e agua' encanada. Anexo :à' residência mais três dependências
servindo de alpendre.

'

I ,

.... Mais nos fundos dá propriedade dependências �ervindo para es-

trebaría, criação de porcos e galinhas:
.

,

.'

Lugar apropriado para granja, já tendo em formação um ótimo

pomar
. N.egócio de ocasião. .

Motivo da venda: mudança de residência.

Os interessados queiram procurar a proprietária
. Vva. APOLÔ,NIA S8HMITT REITZ

em Xarqueada ou dírígír- se a PEDRO' REITZ.

'[.'

XARQUEADA
Vende-se uma proprieda

dade 1600 m2, com boa
verem 'que. precedendo ao sorteio casa, luz instalada, diversas
dos vinte e um (21) Jurados que benfeitorias e muitos arvo
deverão servir . na 4, Sessão do
Tribunal do Juri deata comarca, redos.

I
no corrente ano; foram sorteado.' Tratar com ,0 proprietá-
011 eidadãos seguintes OI quais rio Sr.,

..

3x
deverão comparecer perante este

.

Juizo, na Sala das Audiências, no Wladi�lau Brozoski
Forum dia.26 de novembro pro. ----IIlIIIII-------IIIII!Il...,--ximo enteante : ás 11 horas, iode. _'iiM

• W t"'tt'M?*-
pendentemente de intimação pes-
soal, incorrendo o Jurado falto.
10 no multa prevista, na Lei que
regula o serviço do Juri do Ter
ritorio Nacional: "

,

rmA =

" - :

1) Acyr Woitexen; 2,) Cels<)
Bauer: 3.) Darcy Wiese; 4,) �du.·
ardo de Almeida; 5,,)- Evaldo Vogt;
6.) Felix. Kalempa: 7.) Fe�nando i;
Rocha;

.

8,) GilbertO d'Áqnino
Fonseca; 9,)" Rugi? Antonio Pei
xoto; lU:) Henrique, Bora; 11.)
Harry Sohreiber; 12) Yalll Al
fredo Ribeiro; 13.) Julio Wendt
14.)

.

Leopoldo Fallga ter; 15 )
Moacyr de. Paula 'e Silva; 16,)
Nelson Bayestorff; 17.) Reyoaldo
Crestani; 18,)' UDivaldo J\lIage
19.) Victor Bojarski; 20,) Wilson .·_SSIIII- IlI'I1IWIII!!!i1i1l11illll..._.Yll!illli!11'17i1l1r::mm_IIl!!.WlIo;_W_RI�Ill!!iB'l�·mli!ili!!!Ii!lM._
Murara: 21.)' Wigs'ndo Fischer;
. ,A. tedos OI!! quais; a cada, um
de per IIi, convida para compa
recimento I no dia, hora e local
supra mencionados. Para o con

hecimentovde todos, mandou pai.
sar o presente que será afixado
no local do costume e publicado
na imprensa local. Dado e passa
do nesta cidade! de Canoinhas,
a08 vinte .e seis, (26) de outubro
do ano. de mil "novecentos e ses

s!lnta e doi. (1962). Eu, Escrivão
o datilografei e. subacrevi.

,'. R�xnal�o, Rudri�u�1 !(\lve.
.

..' JUlZ de Direito,

SORTEADOS

C�nfere' 'e dou fé.

Data aupra .

O Escrivão Zeno Benedito Ri
beiro da Si{va,

10-11.1962

Ponto
ARCO IRIS

Fiedler & lima
Praça Lauro Müller

defronte Bar Carlito

Plantão à noite
\

fONE, 138

OIS ONH,A DA

Para os transportes de suas cargas

Rio - São Paulo - Curitiba

�.
I
I

Refaça suas

C A F É
l'orr�do � .ar quente'

1...:' ,I ..':':., " '1
Saboroso até,� ultima. gota

-Rua Peuda
,
Pereira Telefone, . 241

BIG é' grand$ _' m�s em Canoinhas

B'IG é o', melhor café'
(

����������.
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CORREIO DO NO� rE ' .. 10.11-,yo�

o I ÚNICOj CAMINHÃO 'INTEIRAMENTE NÔVO!
I

*

,', A I única*llinha completa de caminhões nacionais!
.

'
. .,

/

NOVO SUPER F.tOO NOVO SUPER F-600 NOVO SUPER F ·600
CAVALO.MEC.ANICO

NOVO SUPER F -350

Venha conhecê-Ia de perto no seu Revendedor FORD

Comercial Pedrassani ,Ltdà.
\

" Rua Vidal Ramos, 1.206 'Caixa 66Postal,5x

Telefones: e 304104

CANOINHAS Santa Catarina_+_
�-+-

«, ."..�

•

: Prefeitura Municipal
de Major Vieira

.

LEI N. 36, DE 8/10/62
,Autoriza Aberturra de
Crédito Suplementar
Antonio Maron Becil, Prefer-

.

to Municipal de Maior Vieira>
Estado de Santa Catarina, faz s8'�;
ber que a Câmara Municipal de-:

: cretou e eu sanciono a leguinte;
L E I

Artigo 1. � Fica. o Poder Exe� ,

cutivo Municipal autorizado a �:.:
brir. por conta do saldo result8�
nte do empréstimo, conforme L'�i�
Municipal N. 32 de 27 de [ulbo
de 1.962, o crédito luplementat.
de CR$ 126.15",00 (Cento e vinie
e leill mil, cento e cinquenta .�
quatro eruaeiros), para suplemeú- �

tar ai seguintea dotaçõel do oi:·
çamento vigente,

�

8· 24· 1 - Combuetivel para vir.
culos CR$ 40.000,00
8.24-2 - Cueteío de veículos.

CR$ 86.154,00

: Total CR$ 126. 154,00

Artigo 2. - Esta lei enira
·

em vigor na data de IU8 publr
cação, revogada. ali di�po.içd�s
em contrário.

Prefeitura Municipal de MIlí)�r
Vieira, em 8 de outubro de 19..d2.

Antonio Maron Becil
;, Prefeito ,Municipal

� ,

Publicada a presente Lei 'o,
�ecretar'ia M�nicjpal aOI 9 dJas
do mei de outubro de I�62;

\

Eduardo Klodzinlki
Secretário

LEI N. 37, DE 8/10/62
Autoriza Abertura' de

Crédito Especial
o Prefeito Municipal de Ma'or

Vieira, Estado de Santa Cata,i·
na, faz saber que a Câmara Mu.
nicipal decretou e eu aaneiono

"
a

seguinte..
L E I

!

Artigo 1. - Fica o Poder Elle
cutivo autorizado a abrir, por con
ta do exceseo de arrecadação do

·

corrente exercício, o crédito tl.l
pecial de CR$ 235.000,00 (duzen
toa e trinta e cinco mil cruzeiros)
destinado a custear 1:111 I!leguiotes.
despesas:

.

8). Gratificação ao Secretâ
rio da Junta de Alistamento Mi
litar, Agôsto a Dezembro Cr$
30.000,00

b) - Gratificação 80 Vecinador,
Agôsto a Dezembro Cr$ 25.000 ...Q\3.

c) . Gratificação ao Contador,
Julho a Dezembro de 1961, ja
neiro a Dezembro de 1.962. er$
84,000,00.

d) - Gratificação ao Nel.on
Bayestorff por aerviços prestados,
Executivo e Legislativo, referen
te Maio a Dezembro de 1.962
cs- 96.000,00.

Total c-s 235.000,00

Artigo 2. Esta Lei entra em
vigor na data de lua publicação
revogadas OI disposições em con

trario.

Prefeitura .. Municipal de Maior
Vieira, em 8 de outubro, de 1962.

I ,

Antoriio Marod Decil
I " Prefeito Muniêipal

. Publicada a presente Lei n.

'Sec�etaria Municipal aOI 9' diaa
·

do mêa de outubro de 1,962.
Eduatdo RlodzinlllÍli

Secretário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•
1

Ano 15. CANOINHAS· S. Catarina. 10 de Novembro de 1962· N. 709.

Zacharias
.

Seleme

Rio Negro sai:

diz que ponte

esForçospromete
o Deputado federal Zacharias Emiliano Seleme, pelo Paraná,

disse que a ponte sôbre o rio Negro sairá dentro do menor pra
zo possível e que para tanto já iniciou demarches junto ao Go
vêrno do Estado do Paraná para que haja apôio total do Execu
tivo araucaríano nêste sentido, através a bancada paranaense na

Câmara Federal.

Zacharías disse que não obstante a dificuldade que se

�.figura para o problema de vpz que a questão envoive libera
ções de verbas, tem tôda certeza

t

que será vitsrioso em sua in
vestida pois conta, não só com a b�ncada do Paraná como tarn
bém eom o decisívo apôio e trabalho do udenista catarinense
Arold» Carvalho, que tem narte decisiva nêste setor como' e
.l�mento influente e altamente respeitado nas altas esferas federais.

O deputado S�leme prestou êste esclarecimento por oca

srao de sua permanência nesta cidade durante alguns dias da
semana que finda.

. Não, obstante a perfeita viabilidade da colaboração do
Govêrno Federal, disee Seleme 'creio mais viável a concretização
ímportante obra através convênio eutre os dois Estados irmãos.

CANOINH4S NO ETEs'l
A programação da Rádio Canoínhas está sendo objeto de

; estudo; Dentro em breve deverão ser incertos novos programas.

,

,

A emissora tem uma audiência tão grande no Sul do Pa
,raná que está conduzindo alguns Diretores de emissoras de Cu
.rttíbe a rever suas Programações e selecionar com maior cuidado
': o pessoal especializado. ,

Artur Mende é o responsável pelo despertar de boa par
[te do sentimento católico dos ouvintes da "Canoínhas" em tôdas
jàs manhãs de domingo: "

,

. .

"

-I .

� .;

r
• Com o próximo início do "Grande Jornal Falado", onde

mão faltará um comentário da atualidade, a Rádio C noínhas irá
.crrstalizar Inteiramente a opíníão pública do setentrião catarinensé.

Rubens Ribeiro tem grandes planos para dinamização de
sua emissora.
!

.

'PreFeitura Múnicipal de MajorVieira
LEI N. 38, DE 8/1Ój62
Concéde O'ratificação

,

"

Antonio Maron Becil, Prefeito
;Municipal de Maior Vieira, EI"
�ado de Santa Catarina, faz saber
9ue a Câma'ra Municipal decre
tou e eu aanciono a seguinte.

vendo ser inclui<Ío nOI futuros
orçamento I.

Artigo 3. - Esta lei entra em

vigor na data de lua publicação
revogadas as dilposiçõe. em con

trário.

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 8 de outubro de 1962.

Antonio Maron 8ecil
Prefeito Municiqal

Publicada a presente Lei na

Secretaria Municipal aOI 9 dia.
do mêa de outubro de 1.962.

Eduardo Klodzin.ki
Secretário

LEI
Artigo 1. - Fica concedida

UnJA gratificação mensal da imo
portância de Cr$ �.OOO,OO (8ei.
mil cruzeiros) ao Secretário da
Junta de Alistamento Militar des.
de municipio, a partir de agôsto
do corrente exercício.

Artigo 2. - A deapesa decor
rente com 8 presente lei, correrá
por conta do excesao de arreca

dação do corrente exercício, de- Ramas de Aipim
Nova remessa de ramas de

aipim das melhores qualidades
de SERRA ABAIXO recebeu a

Casa Sezefredo �

de SIEGFRIED OLSEN

�

Automóvel
\

bate, quebra e

derruba poste
Na madrugada de terca-feíra

última um veículo após desviar
1� um transeuente perdeu a

'direção indo de encontro ,a um

poste, quebrando e danificando
a rêde de energia elétrica.

O 'acidente verificou-se na
rua Paula Pereira em frente à
casa comercial Langer. O veí
culo saiu saiu bastante danifica
do tendo o motorista, Luiz Car
los Gapskí recebido alguns fe
rimentos sem gravidade. Após
�assar pelo hospital recolheu-se
a sua residência.

I

Perdeu-se um relogio de médio
co, com .3. ponteiros, mostrador
preto, marca VULCAN, Trata-

se de objeto de estimação.
Quem o encontrou ou souber
onde o mesmo se encontra fa
vor avisar neste redação ou a

seu dono dr. Orestes Procopiak
mediante' ótima gratificação',

.

a casa que sempre apresenta
as melhores bananas da praça.
Vendas atacado e varejo

,Relógio de estimação perdidO

.

+-, ',i

·PrigotíficoCanoinhasS.A.
CANOINHAS - Caixa Postal, 235 - End. Teleg. "FRICASA" - S. CATARINA

Capital Cr$ 40.00'0.000,00 - Subscrito por 637 acionistas
'

Registrado na Junta Comercial sob, n. 27.229 em 26/7/1962
Publicado no Diário Oficial - SC' n. 7.13.6 em 24/9/1962

BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 1962
HISTORICO ATIVO PASSIVO

DisporHvel
Caixa. Geral

H.

Bancos Contá à Disposição

Reaiizi'ivel
Contas de movimento
Pegamentos .diversaa firmas
P/C. materielr-e fornecer
Acionistas cNapital subscrito:
Gestee. ae: i't\!lta'lação e, organização
., "lo . 1\ ';' •

.
I�c)bilii�\do

Imôveis
Terreno invernada
Construção' frigorífico
Casa de moradia n" um

Rêde de energia' elétrica
Conetrução depósito
Benfeitoria. (cercai)

. Máquina.
Máquina. e eqnipamentoa frig,
Ferramentas
Móveis e utensilioa escritório
Móveis e utensilios vigia

Contas
-

compençadas
Bancos o/cobrança recibo. cap.
Carteira cobrança recibo. cap.
Ações caucionada. da diretoria

'I j
.

-

Não exigível
Capital realizado
Capital a realizar

70620.20
618 513,60 689.133,80

3.860.760,00
31.475.400,00

636.936,00 35.973.096.00

1411.�20,00
1.614.294.00

18.000,00
10700,00
101.l01,70
54.998,00

235,395,00
5.900,00

396592,40
5.49650 3.853,697.60

4,494,600,00
58.000,00
650000.00 5.202,600, O O

8,524,600,00
31,475.400,00

·"·<·f
:;',t '.(

305.673',90' ,
59:2,96,00
256.000,00 620.969.90 .

'

40.000.000,00

Forneoedores
'Contas de movimento
Obrigaçõel a pagar

Contas compensadas
Emissão de recibo. capital
Caução de açõel da diretoria

Re�ultados .pendenfes
Administração: •

Juros recebidos c/c. banco.
Deepeses de financiamento
Deepeses gerais

4552.600,00
950000,00 5.202.600,00

14.845,2017,406.40
102,481,30 119.887.70

45.838.415.10 45838,415 10SOM A •.•••• '
••

NOTA: Pelo balancete acima, os prezados acionistas poderão constatar que, realizando-se
o pagamento exigivel, a disponibilidade da sociedade fica reduzida para Cr$ 68.163,90,
9 que vem acarretar dífículdades para o início da construção da 'obra,., tendo-se ainda

por considerar o pagamento da 3a. prestação' da compra de máquinas no valor de

Cr$ 1.035.000,00 que deverá ses realizado até {29ill/6�; É pis imprecindivel a obser
vância por perte de todos' os acionistas para efetuarem o pagamento pontual de suas

prestações de 'capital, huja soma atinge Cr$ 4552.600,00, ficando aqui lançado o nosso
veemente apelo e estamos certos de podermos contar com a pronta colaboração de todos.

i

Canoinhas, 31 de outubro de 1962.

Arno C. Hoffmann Francisco W. Friedrich
DIRE'rORES

DÊ PARTIDA •••

E X i D E GARANTE.

SAIAS, útima moda

Anúncio Humorístico...
·

mas pode valer I!!

Ga.�çAo
Ordenado inicial Cr$ 15.000,00

Precisa-se de moço educado, honesto e trabalhador (que
esteja quites com o serviço militar), para desempenhar s=rvíço
de GARÇAO no "Café Expresso". Exige-se polidez e desem

baraço.
Necessário apresentar referências

Inútil apresentar-se candidato sem-analfabeto ou preten
dente que sofra de cleptomania ou de alegria de trabalho.

Dá-se preferência à pessoa jóvem, poliglota; (que domi
ne perfeitamente dois idiomas, pelo mínimo) .

.

� indispensãvel a apresentação de 'atestado de vacina
,

anti-variúlica, procedida pelo Centro de Saúde local e, do ates

tado de bôa conduta ("Folha Corrida"), expedido pela Delegacia
de Polícia.

Tratar no próprio estabelecimento ('ICafé Expresso"),
com o Sr. "Waldemar", no expediente das 12,00 ás 24,00 horas,
a partir desta data (1l/11/62), todos os dias, (nunca) exceto aos

damingos
E.T.: Aceita-se candidatos de qualquer planeta! ...

BATERIAS

EXIDE
Carregada$

ou Seco Carregadas
.

EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima
&' Coelho Ltda.

Rua Paula Pereira, 391

Fone, %48 - Caixa Postal, 231

CANOINHAS S.. c.

I
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Está aberta a coluna.

ReclamaçõesQueixas e
Está aberta a coluna QUEIXAS E RECLAMAÇõES.
A noticia poderá permitir a profetização de presságios poucos

animadores no que di;; respeito à plena convivência dos poderes 'pú
blicos com a imprensa: isto porque, via de-regra, quando se depara
tom lima coluna QUEIXAS E RECLAMAÇõES, se supõe logo que é ali
t , lnral das críticas descabidas e trrespo�sáveis, onde os inimigos da
;' lrn.in istraçâo pública escondem-se para atuar de modo mais desem
b.uncado, acobertado .pelo anonimato.

Tal no entanto não acontecerá, estejam certos os senhores res

; onsáveis pelas cousas públicas. As queixas e as recamações serão da
rias a púbico na medida direta de sua importância e de sua realidade
t uo que diz respeito a sua origem, será observado, tôda vez que a pru
d l')}C.ia in di car, sigilo relativo.

Não acolheremos contudo matérias suspeitas e nem seremos ino ,

(,'.'IHes úteis para fomentar qualquer discórdia que por ventura haja
'.'!ltrc o reclamante e o' alvo de suas desditas.

$

Informamos aos nossos leitores que já estamos .recebendo tôda
espécie de reclamações que desejam Iazer-, devendo o interessado dirigir,
�,t; a redação do CORREJO DO NORTE, onde será atendido. No entanto,
cselarceemos que será inútil apresentar-se quem não tiver responsahilí
«Iade definida de seus atos, ou seja usar de má fé contra o bom nome

.-l e (lua lquer organização pública e !privada.
Só aceitaremos queixas fundamentadas e onde haja Um r'espon

srivcl direto pelas mesmas, em qualquer circunstâncias e ocasião.
'jUEIXAS E RECLAMAÇõES será limpa, séria e construtiva. Terú

míssâo a cumpnir perante a opinião pública. Não será irresponsável,
i nsens! vel e deletéria.

NO CINEMINHA "SÃO ERANCISCO"
SÕMENTE AMANHÃ, à. 14 h�, e á. 20,15 hora.,

TODA O ENCANTO DA ITÁLIA EM

'�(ARROSSEL ·,NAPOLITANO"
hllt
.

(.. '

:1
FILME DE VAI.lIEDADES

com SOFIA LOREN e FOLCO LULLI,
PAOLO STOPPA e CLELIA MATANIA.

O GRANDE BALLET DO MARQUÊS DE CUEVAS.
"BALLET AFRICAIN" de KEITA FODÉBA.
"FRENCH CAN.CAN" de JOAN BAROU•.

BENIAMINO GIGLI. GIACOMO RONDINELLA.
f'

.'

+.

,,,, .

Para cada 5.000

de

•

crpzelros
calçadosum par

.

" �
·(NTEIRJ.\MENTE
Aproveite quanto anteso

I
..

esta

,

proxuna semana o início de
..__

A partir do próximo número ini,
ciaremos uma seção destinada. a

divulgar o principal acontecimento
verificado durante o mês, na pes
soa de uma autoridade capacitada
para se pronunciar a respeito.

, Assim é, que, se o acontecimentu

'mais importante no decorrer do

mês fôr o início de urna comstru

çâo de qualquer indústria, íremos
'

ouvir 'o representante do empreen,
dimento na cidade. Se, pelo con

trário, o fato palpitante disser res

peito a um fato esportivo de grande
significação municipal, estaremos

junto ao pr.incípal responsável pelo
, ,

d'feito, para saber de, seu lPont� e

vista a respeito. -

Onde houver, pois, um fato de

realce, estaremos presente e trans,

mitiremos a nossos leitores ore·

sultado de nosso trabalho jornalís
tico Junto ao entrevistado.

A seção será mensal porque os 3.

contecimentos importantes não se

sucedem de maneira a exigir uma

focalização semanal. Se, no entre.

tanto, a necessidade exigir, estam

paremos a 'seção mais seguidamen
te: sempre dentro de critério de
só apresentar assuntos 'dignos de

destaque.

Não teremos predileções ou ten•

dências por qualquer atividade.

Tanto poderemos focalizar mais

vêzes o setôr industrial COlIDO o

anlg'ulo 'policial. Não, seremos nós

que iremos escolher o aconteci.
mento a focalizar e sim, tão só.

mente, a própria vida da cidade
através seus múltiplos prismas.

O sensacionalismo, também, serâ
pôsto à margem devido que a fi

nalidade da seção não é promover
o escandalo nem patrocinar o ub

surdo em espirais. '

A tarefa não 'será, é verdade, fá
cil, más contamos com a colabora
ção de nossos amigos, com a com

preensão do povo e com o bom
senso de todos aqueles que não se

opõem certamente a um desenvol
vimento mais notório da imprensa
local.
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Aceitamos opinião e guardamos
sugestões, mas acima. de tudo nos

reservarmos o direito de decidir a'

t 1
;.
, . .;.

de compras
vidas7

oFerta de

nova seção
respeito de quaíl o assunto a focali
zar. Se assim o faremos é para
que !iutll'ramente iplroblemas não se,

[arn criados com respeito à focali
zação de êste ou aquêle/ assunto,
sugerido por fulano ou .beltrano. i

Será um' trabalho de inteiil'o rei.
peito às tradições da fôlha. que não
-exoluern o arrôio e o eSlfiôrço lie
reportagem, no sentido de dar núvo
rumo a orientação do [orna] q;u�
estamos assumindo.

e muito menos perseguirá o estra.
bísmo, mas também não relegar'á
suas tradições nem eS/quecerá sita
responsabilidade perante iboa part�
da opinião pública .canoinhense, i

A ENTREVISTA QUE SE A
GUARDAVA _. êste o nome que
terá a seção que estamos apresen
tando aos leitores - não terá pre
venções contra quem quer que seja

,DOIS C'ÀNOINHENSES
na Assembléia- Legislativa
Registramos com grande satisfação a presença de dois eonterrâ,I '

•

neos na nova composição da Assembléia Legislativa do Estado.
.

Reneau Cubas e Haroldo Ferreira são os dois novos representan,
tes de Carioinhas per-ante o estado de Santa Catarina, segundo as' ú�ti.
mas informações recebidas de Florianópolis.

Aos representante, de nossa terra, auguramos êxito e f'elicfeláde
na digna missão de n�.rep'resentar e ternos como certa que a missã,�
scrú' rlesincumbida a-contento.

'"

Possuímos, finalmente, urna .grande representação perante o exe,

cuti vo do estado. Esperamos que os superiores lnteresses da terra 8,Q

brcponham-se aos demais.

Schola Canloram Sanla Cecilia
ASSEMBLÉIA GERAL .- CONVOCAÇÃO

Silo convidados os sócios desta entidade, a comparecerem à, .1S

sernbléia geral ordínárta, a realizar-se no dia 15 de novembro P�'I\'
, Xl1110, em primeira convocação �s H horas, no salão Cristo Rei, nésta

cidade, H f im de deliberarem sôbre a sclJUinte ordem do dia:

1.0) Aprovação das contas referentes ao período 1.916,1-6·2.

2.o} Eleição da nova diretoria 1.962-63.

3.0) Diversos assuntos de imteresse da, sociedade.

Não havendo número legal para a instalação da assembléia em

ÍJl'imeira convocação; frca desde já, feita a segunda convocação para

f,,� 15 horas do mesm? dia, que funcionará ;valIdamente com qualquer
-. �';..;�I .11UlJleI'O.

Canoinhas, 30 de outubro ile 1.962.

ARNO COURT HOFf'MAl\TN
Presidente em exercíci ••

�--.-----------------,

Cine Teatro Vera Cruz
APRE'SENTA:

HOJE - á. 20,15

BANDIDO
horaa impróprio até 14 ano.

.

• I

SANGUINARIO
com Victor Mature

"-

DOMINGO - á. 14,00 horu - Ce�.ura Livre

BANDIDO SANGUINÁRIO
à. l7,00 hora. • censure livre

DOMINGO - à. 20,15 ho�a·.. Imp, até 14 ano.

As Aventuras de Joselito- !r

com Joselito, Henrique Rambal e Anita Blanch

Um filme que vai deliciar os admiradores do tenor - Mirim "

Comédia e lágrimas, cansões e danças., em outro
ladmirável filme com' Josebto

5a. e 6a. feira. às 20,15 hora.

-----

2'. Feira - ã. 20,15 hn•• Imp. até 14.aDo•• REPRISE

3a. e 4a•• Feira á. 20,15 hora. - impr. até 14. ano.

o DIA EM .QUE ROUBARAM
O BANCO DA INGLATERRA
com Aldo Rai, Elizabeth Sellars e John Guillermim

Uma 'operação que jamais fôra revelada! Aconteceu em

1.901... E só agora foi revelado o crime do, século

5a. feira a. 14,00 hora. - CensDra Livre

MASSAGISTA DE MADAME
com Zé Trindade, Renata Fronzi, Costinha e pela primeira
vêz DO cinema o Show Milionário de Carlos Machado

impr. até 14 anol

PAGADOR DE PA1XOES
,�--.--.._--------�----I
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