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CUBAS
o Deputado
percorrer
de abrir
consultas

.

.

UUJ

de

II'
f '

"

para depois
.intenções

eleitorado para

Cubas espera ser

IW

expoe
�
:;

-

planos' e' promete trabalho'

siosamente e em expectativa. Esta
platéia ·é a Assembléia, que encar

na o povo daqui e de toda !parte.
Esta platéia é inteligente, tem à ne,

cessáría sensibilidade para distin-

guír realizações de encenações, a

lém '(la prática que tem na arte de
ouvir e filtrar- o que se disse.

.
.

Porisso mesmo é que endossamos

os boas intenções, de que deve es

tar irnhuido a esta altura dos acon,

tecimentos o deputado eleito. En

dossamos 'porque o sabemos reali
zador e plenamente capacitado'
para levar em rumos certos o des-
tino da reg}ão. Não esquecemos sua

experiência anterior no !pcren.ário
da Assembléia, como também nino

�uém deixa de dar íniportâncía a

êsse aspectp que representa Uma

grande responsabilidade para sua

excelência, como fator ponderável
de 'Prática e conhecimento na arte

de legislar e se Iocomover _ pelos
tapetes da grande casa do povó ...

Heneau
seus redutos eleitorais em visita de agradecimento.

escritório em Florianópolis onde. receberá seu

ordem indi vidual. Itaiópolis merece agradecimentos
(LEIA

\
REPORTAGEM, NA TERCEIRA PAGINA)'

.

...

eleito diplomado
Tem

•

especiais
•

ÉSPERANCA
.

. ,
� �

E PREOCUPAÇAO
':: o 'deputado eleito Reneau Gubas

{cm pesada responsabíltdade ante a

tegião que o consagrou e no mo

Ínento em que se 3Jproxima o dia

�e sua partida, não podemos deixar
de tecer algumas considerações a

�s�e respeito. Considerações de
.

9rdem geral que no entanto envol

Vem o problema!pol1ítko e o jpro

blema social.

l Sua existência política depende
faquilo que irá fazer em benefício

do povo que o prestigiou, e suas

idéias, embora não conheçamos,
silo na verdadc o fiador de um

crédito de confiança que ninguém
(

�eve lhe negar,

i A experiência ensinou que nin

guém transpassa a !porta de uma

�ssellJlbléia Legislativa com idéias

.llcsagregador-as, e que a história se

.repete em se tratando de declar-a-
. ções de recém eleitos, antes de em,

.possarlos. .. Porisso mesmo I)wefe··
rirnos as idéias às lP'allavras;

': Não podemos, por outro lado,
deixar de ressaltar a responsabili
dade que Reneau CuJbas levará con,

sigo, quando se sabe que terá o pe,
sado encargo de substituir o d'el?ü
.�do Terezio de Carvalho, compro,
vadarnente eficiente, atuante e de
hrilhante passado Iegfslatívo.

,A cidade, tem o direito de espe

rar, que dentro em breve seja ela
lembrada e que receba corno pré
mio a escolha que fez, algo que vá
de encontro a suas reais necessida,
(1<'5; fazendo sentido' 'com o pro
gresso de que tanto, necessita e fa�
}Íls, Evidentemente nínguém deseja
mHa�res, "nem sucessivos "shows"
de capacidade ou prestígio junto
ao executivo do estado. Ninguém
ignora a posição em que irá se si.
luar o conceituado médico. Mas
enlre o tudo e o nada vai diferen
ça: justamente nesta zona neutra
em que prevalece o equilíbrio, qne
se espera v-á cÜ'locar-se o represell_
tante da cidade.

.

Sem demagogias. sem preven
·çúes, com espirito desarJl\9.do e no

rJeno uso da razão P. do' senso co-

1J1.um, é como deve se apresentar o
sr. Cubas ante a platéia - a grap._
de platéia _. que Ilhe. aguarda au.

Maior do que a .responsahillda
de 'é o pêso dos votos, que tão leves

parecem quando estão sendo con

lados e consignados . O povo que
I

não reclama IPorque é sábio, nem

esquece porque tem consciência,
tem papel de expectador passivo.
seu juizo, no entanto, quando in

teiramente formado não comporta
qualquer tergiversação. Porisso,

mesmn..no momento em que o ílus,
Ire homem público apressa-se para
deixar o convívio de sua ,g,<nte, te
mos estas palavras 'francas; possi·
btlitando-lhe ínclusjve que expo

nha seu plano de ação e suas

idéias básicas, a respeito da atual

conjuntura política e social do Es
tado.

,

Não deve o deputado repousar
nos louros da vitória neun iPe\lsar
que seu trabalho encerrou-se com
o pleito de 7 de outubro. O POV1)
t' a ,cidade estão

,
atentos e espe

rançosos, na certeza de que na'

substituição de uim ,grande .dCjputa
do,' TeréziÓ de iCarvalho, i irá um

outro na mesma !!.Jtura e ,COlIl1 a

mesma vontade de a'celrta,r, A subs_

lituição I� um imperatÍlvo das fTan

quias democ'Táticas. ESiperamos que

('la nos traga a mCSIIla conifiança
e o meSlIllo orgulho.

Correspondentes no I'nterior,
Ape�amos aos nossos amigos residentes rio interior ,do mllmicípio

para que nos indiquem pessoa' de eom!provada idoneidade moral, pam\
sl'rvil' COI ° nosso Correspondente.

Cada localidafle l)Joderá ter seu representante credenciado, cuja
'llJssà·) seril colher dados a respeito de tudo que interesse ao progresso
da rc�ião.

Não será !_1ecessàrio que êste correspondente tenha prática de

"olaçü.): o que iIlteressa é que seja dig,no de tôda com'Í3'nça, porque
nnra nós é suficiente o dado, .com o ,que redigiremos a nota.

Da efetivação de um corpo de Correspondent�s, depende o gran
')!' impulso que noss.o jor�al poderá tomar.

Ano 16

Oiretm�s: R. R. DA �llYA [ P��W I. JA�ij�[�
FONE, 128CAIXA POSTAL, 2

I

Aroldo Carvalho
participa' de esFor
ço concentrado

o deputado Aroldo Carvalho en,
contra-se presentemente em Brasi,

lia participando de nôvo esforço
concentrado que está sendo levado

a efcitó na Câmara Federal de de

putados.
Como se sabe a convocação de

tal "esfôrço" deve-se-a necessidade

que existe em ser dado rápido an

damenlo a matérias que dizem res,

peito a estrutura econômica e po
lítica do país,
AroIdo Carvalho corno [leça in

tegrante da engrenagem do legisla_
tivo, pa'rticipa ativamente em tais

deliberações que vão, ao encontro

do bem estar de todo o '(lovo bra
sileiro.

Bibliote-ca Infantil

Numero 710

. Gerente: IlHASS . SmMl
CIRCULA AOS SABADOS

de Canoinh�s
destaquemerece

.

mais atenção'
A BIC, uma das organizações or,

gulho J do Brasil> está sendo esque

cida ou se não tanto, pelo menos

relegada a plano inferior em que
IWHca deveria permanecer.

Uma Biblioteca seja ela qual fôr,
merece a príori, a mais atenta con,

sideração e o máxímo de carinho

por parte do públlico. Se no entanto
por razões naturais e compreensí
veis, o leitor desliga-se pouco a

pouco do contacto útil dos Iíveos,"
cabe às classes mais 'esclarecidas,
mais afeitas ao estudo e à medita

ção, uma providência à altrura que
só pode ser traduzida através es

clarecimentos e palestras a res
peito,
Não nos parece ser 'enóclOjpé-di

co a prática de pOUlcas palavras
diárias, em linguagem accessível, a

quem deveria se iniciar no 'bom
hábito de conviver com' os Iívros..

conta a nossos leitores do que vi

mos e o que sentimos visitando a

BIC, Antes de tudo, no entanto, .'eS

ias palavras preliminares são' OIPor�
tunas e acreditamos substanciosas.

Referimo-nos aos mestres, que
sem embargo de suas [,unções espe,

cíficas, poderiam com (perda de
três ou quatro' minutos de cada'

aula, dizer a seus. seguidores, do
valor inestimável do livro na for

mação do homem, o caráter, a ra

zão e a vontade,

Não seria uma campanha publí
citácia na dos moldes de refrige
rantes. Mais simples porque seria
mais sé.ria. Sem estaroalhaços por_

1 que seria honesta. SilelliCiosa por

I, que seria proounda.

I Na p,róxima seunana daremos

Poeira
das ruas

acabar:

e ,Lama
'1

podem
(;.

vassoura
As ruas calçadas da cidade estzo

permanentemente cobertas ,de ter

ra; sêca ou molhada de acôrdo C&1� ,�

o tempo.
O calçamento da 'Tua 'que foi co

locado justamente 'para abolir 'o

b�nômio no.civo do barro ou �,
nao vem diante do abandono em

oue- se encontra, preenchendo suas

finalidades e assim não traz qual
quer benefici? à lPopruil�ção, qoe
permanece, embora' com suas :çrl<l:ll,
calçadas, a mercê do 'Pó 'Ou do bar

-.ro ...

O problema não: traz qualquer
dificuldade "para ser solucíonado,
'bastando que se faça uso de vas
souras em tôdas as ruas .caíçad�;�,'
quando' o tempo fôr bom.

Varrendosas ruas, tírundo-Ihe c:a'

poeira, 'estaremos coleíborando pa-ra'
a limpeza .pública e permítíndo
também que 'O povo não seja vitima,
dos flois maiores inimigo :rd'e seu

'bem estar.

(Vai part\ a quinta página)
y

SEU· NATA(1;�.'
.

- "".. '

CLUB NAO�ESQUECE
.o Lions Clulb de Canoi'nihas, eo- prOjporção nem se ofusca o

patro-I
tos sentimentos e s,e ,desUna a mi-

mo faz todos os a'nos, iniciou a cinio do Natal dos póbres. Nest� ligar dificuldades ,CI()'DiCretas e reflQ_
,campanh'a em favor do Natacr dos étpoca em que as boas ações a. f1- rescer a alma de cada um ,benefi-

b
e

,

po Tes. '.. lantropia e o sentimento de solida_ ciado.

riedade humana são vitimas de
violentos ataques jp0r !parte'do es,

quec.imento dos bons e deSJPlI"êzo'
,dos maus, ,é dever d'e todos, dentro
de suas !possibilidades, incenUvar,

, aplaudir e p,restigiar o tanto quan_
to possivel, estas manifestações de
humanidade e civiJi,dade.

POBRES
PORQUE

TERÃO
,LIONS

Este ato filantrópico que já é

uma' ,constan1te dos "leões" anais

uma vez deve ser ressaltado e mos_
.

trado em s�as devidas prOjporções..
Por ser um ato normal da vida da-

quela entidade, ,é 'que não vàmos
deixar de registrar e ap.Jaudi-Io,
porque as atitudes de glI"ande aI,

cance sOlcial devem ser, semp,re, dL
,vulgadas e colocadas em seu ,devido

lugar.

,Por, ser rotina, não diminui de
,

"",

/

Seria crime deixar passar sem

destaque esta atitude que está à
frente de qualquer eX!piressão escri
ta ou v.erbal, porque é fruto. de al-

,I

Dariamo-nos por' mll:ito bera re

compensados se tivéssemos a opor
tunidade de, s�,re, ,registrar um

acontecimento conw-(lsie, que s-ó
não brilha e reSlJ)andesce em quú;n
se dei.xou inadrvertida!1nente Cále»<1f
seu sentimento por Iproblemas ma·,

teriais, que muito ,pouco signiltie'tl3
em conf.ronto com 'OOn 'belo gesto
como êste, que 0_ LiOIlS inaU@lrâ' e
leva até o fim ,com o "m'esme ânimo
e orgulho.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'Correio do Norte
fUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. DO Cart. Tít. Doc." s/o o 844

( JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Canoinhaa- S. C.

Assíriatura Anual (52 ,nú�eros)' Cr$ 300,00
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

Anuncios:: Por vez e por centímetro de altura de coluna:

ÚLTIMA PÁ.GINA PAGINAS INTERNAS
� 1 vez Cr$ i35,OO . 1 vez Cr$ 25,00

4. vêzee 30,00 4 vêses 20,00
8 ou mais 25,00 '8 ou mais 15,00
Publicações em destaque ou lugar determinado na pagina

tem. um acrescimo de 10%.
"A Pedido" ou "Seções Livres" serão cobrados pelo

espaço ocupado, com o acreacimo de 50%.I \

A Redação Dão endossa conceitos emitidos em artigos assinados.
I

_,

Pedra
.

Chaufer
Casa Esmalte /'

Farmácia Santa (ruz
Grande e variado .ortimento

de medicamento••

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

'Confecções finas
para senhoras Vi

CaSi:) Erlita

Churrascaria I n E j L
de PAULO ]ARSCHEL ,

Um bom churrasco, a

qualquer hora.
\

Rua Paula Pereira, 774

"'"

Casa Erlita

Lãs para Tricoto'

De Porto Alegre
Rio' de l Janeiro
'São Paulo e Curitiba

Confie: suas, cargas 'a

-,
... /

Romances e- Livros
I

CAS,4 ERLITA

Assine! Leia! Divulgue L
t Correio .do Norte

MelhÓ'r, serviço e preço justo
. '.�

.

. ',';."/' '_'

/
1'.-'

L

í
1

i, AMPlAf,1ENTE
, ,FINAN(I�DOS

,

E::J'�.:.=---��
"

�'

, .( r

.�,

., ..'t'ii-

•

mensais
... "

*- Ent�ega Automática
* Aparelhos prêviorrrente testados

*,Conjuntos fabricados especialmente para Ultragaz' ,

CONCESSIONÁRIO
'

� c.••
R01�HERT &, cix.

Rua PquliJ Pereira, 430 - .Fone, 305

;(
...

, /'
I

,Dr. ARNOLDO PEITER' FILHO
ADVOGADO

CIVEL - COMÉRCIO - TRABALHO
Rua Vldal R�mos, 310 - (em frente ao Hotel POpular)'

Mais informações no seu concessionário WILLYS

,'Basilio Humenhuk & (ia. Ltda.
I

Canoinhas - Rua Vidal' 'B.amos 203 - Santa Catarina
,

.
' I

'4J1Jlllllllllllllllilmllllll!imll�ml�lm��II�llIllllmlllllllllllllllllIIlijllllll!mlllllllllllllllllllmlllllllllllldllllilllliillllllll1�llllllmlll_
�

AGORA VOCE PO'oERÁ' IR A BLUM E·
ª"

.� NAU, SEMI BALDEAÇÕES, SEM ATRO· :=.
�� �

PELOS.;. VOCE IRÁ A BLUMENAU i. SEM ESCALAS', SEM CONTRATEMPOS
�

PELA "§
� . ��

�

: ,Aútor,Via�ão I
� §

iH SSE1!.,

� 'Partidal de CANOINHAS às 4,31) horas do II
= BAR GUARANY e chegada em BLUME- =sr

':5. \ ( �
= NAU às J2,30 horas. ii

I ., O TRAJÉTO É O MAIS RÁPIDO E\ OS I�'� 6NIBl,JS 'sÃO ,CÓNFORTÀVEIS .

ii Eis o trajêto que fazem os veículos da 'I�=

Auto Viação HASSE

5iiP MAFRA - ITAIÓPOLIS. PARAGUASSÚ , ....
I:::

U ESSO O a;MOEMA • BONS C - D M PE· �DRINHO - TIMBÓ E INDAIAL �

;lllllllIIllllIllIIllllIIiimllllllllllllllllllllllllllllllllllll1IIIIIIIIml1111111lmllllllllll11111ll11111l1ll11l111l1ll11l111111ll1liilllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�
José Yvan da Cosia

Bacharel em Direito

Advogacia em geral, especialmente crime, ';',

Praça Dr. Osvaldc, d'Oliveira, - FO;PEf$ 2'36 e 31:"4,
CANOINHAS SAN _IA' C�lARINA

""'If�,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TRIBUNAL DO JURIponto Automóvel
ARCO IRIS

Lima
Edital de Revisão do Corpo de Jurados

Fiedler & o doutor Reynaldo Rodrigues
Alves, Juiz de Direito da co

marca de Canoinhas, Estado de
Santa, Catarina, na forma da lei,
etc.

I Faz Saber a todos que o pre-'
sente edital virem ou dêle co-

Praça Lauro Müller

defronte Bar Carlito

Plantão à noite

FONE, 138

Refaça suas forças, tomando

B I GC'A F É
"Torrado a ar quente

Saboroso até a ultima gota

Rua Paula Pereira Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor.café
I III

.E����'������§!.II

VENDE-SE PROPRIEDADE
No melhor ponto da Xarqueada, a um klm. e meío.vda cidade de

Canoinhas, na estrada .Oanoínhas-Maíra, está a venda bôa propriedade
eom as características seguintes:

' ,

," ,

Terreno medindo 80 ms, de frente por 150 de fundos (meio al

Ilueire) totalmente cercado com ripas de imbuia. com' cerca interna sepa-
rando .terreno deplanta de potreiro. '

,

Nesta gleba ampla residência com 8 peças, sendo 3 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. .

.,Mais nos fundos da propriedade dependências servindo para es-
trebaria, criação de porcos e galinhas. '"

,

Lugar apropriado para granja, já tendo em ,formação um ótimo
pomar,

Negócio, de ocasião. ': " "
..

Motivo da venda: mudança de residência.

. .��

Os interessados queiram procurar a proprietária'

Vva. APOLÔNIA
I

SCHMITT REITZ
em Xarqueada ou dirigir, se a PEDRO REITZ.

nhecimento tiverem, que, de
"conformiddade com o que dis

põe' o artigo 58, da Lei n., 634,
de 4 de Janeiro de 1962, no dia
30 de novembro próximo, ás 10

horas, na sala das audiências, no
Fcrum, sito no Edificio da Pre
feitura Municipal, andar supe
rior, procederá a revisão, anual
de Jurados, para o ano de mil
novecentos e sessenta e três

(1963). E, para que chegue ao

conhecimento de todos, mandou
expedir o presente edital que
será afixado no local do cos

tume e publicado na imprensa
local.. Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas, aos 30
de outubro de 1962, Eu, ZBRS.
Escrivão o datilografei e subs
crevi.

Reynaldo Rodrigues Alves

Juiz de Direito

Confére e d�u Ié,
Data supra.

O Escrivão Zeno Benedito Ri

beiro da Silva

pÊ PARTIDA •..
E X I D'E GARANTE

BATERIAS

EXIDE
Carregadas

ou Seco Carregadas
EXCLUSIVISTAS:

'I,

,

Deodato de Lima
& Coelho Ltda,

Rua Paula Pereira, '391
Fone, 248 - Caixa Postal, 281

CANOINHAS - - S., c.

à R�a Paula Pereira, em suas novas instalações, em CANOINHAS

•••tllm.II••íIIl1�IUflE••Ili1U.II1.IIBII!lI.IIBIIIIJ.BR
'�' 1

' I

�
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(-U B A S
. expõe planos e

promete trabalho
'-..'"

{ .,.

o lavrador é um desamparado, um esqueeído que ::oão
tem direito a nada e é exigido em todas as ocasiões. Trabalha
de sol a .sol, produz, ganha .pouco e não tem oportunidade de
teivindicar nada, porque não são organizados em sindicatos. GO,m
estas palavras o deputado eleito Reneau Cubas ínícíou suas
declarações ao "CORR�IO DO NORTE" em palestra informal' de
pouco mais de quinze minutos,
LUZ

O dentado eleito manifestou-se favorável a um trabalho
organizado na cúpula das "esferas' estaduais, para que de fato
venha funcionar o convenio mantido entre a municipalidade" 'e

'

a

empressul, no que diz 'respeito ao fornecimento de energia elétríea
em' nossa cidade. Qualificou a luz da didade : como sendo fraca

�, incompatível com o progresso: e, o nível, do Munícípío. Não
entrou em detalhes a respeito; preferindo antes conhecer' mais de .

perto o problema �ruciante.
"\.:: ' ','

AUMENTO DE IMPOSTOS .

.".� .

Sou contrário a todo aumento de impostos, porque a

bolsa do povo não suporta mais ser onerada, e tambemi' porque
não é esse o único caminho existente para se providenciar e da(
a coletividade, e informou. Esta prática que já se tornou norma],
precisa ser abolid� sob 'pena de vser desencadeâ��,. uma crise d�
grandes proporçoes nas classes menos favorecidas, que nãp
suportando mais a tais pressões podem ,chegar ao" desespere.
Minha atuação nesse sentido será a de total defesa do homem
do povo, que não pode trabalhar unicamente para pagar ímpos
tos. Tendo ponto de vista formado a respeito ,e com ele irei r.
luta em defesa da maioria que é estrangulada por impostos :e
mais impostos.

COOPERATIVAS
Sou adepto do cooperativismo - disse - e veja cottlO

tudo se resolvêria se agrupássemos todos os lavradores e lh�s
mostrasse o valor do método, da ordem, da disciplina e da
racionalização do trabalho. A maioria dos homens do interiô�
trabalham sem a menor orientação sob o ponto de vista econo

mico; por isso mesmo nem sempre possuem o necessário para se

mant�[ e desconhecem por completo as etapas do progresso que
o trabalho permite alcançar. Na Assembléia farei esforços toda
vez que a oportunidade se apresentar, no sentido, de que sejam
fundadas cooperativas de todas a� modalidades de trabalho no

campo.

TERRA
, ,

Quem lavra. a terra merece ao menos reconhecimento
pelo que produz, porque colabora com a economia do Estado.
Alem de todo o desamparo, muitas vezes o trabalhador tem
contra si a própria terra, que por fatores diversos não se, presta
àquela modalidade de cultura que se propôs. Por, isso, tambem,
serei um soldado em favor da inauguração de um Laboratório
de Análises de terras na região - concluíu .

«continua na sexta pãgína»

.,

"J',
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ú CAMINHÃO INTEIRAM,ENTE' NOVO!

" '� ..
' .
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*
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. ,
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....

À [únicaj I�nh� completa de caminhões. nacionais!

NOVO SUPER F.tOO NOVO SUPER F·35Q. NOVO SUPER F-600 NOVO SUPER F -600
CAVALO-MECANICO

..i

"

.. ,_

. �', .

•

Venha conhecê-Ia de perto no seu Revendedor FORD
•• I'
,I ..

Comercial·· Pedrassani Ltda.
4x R.ua Postal, 66Ramos, 1.206 Caixa

Telefones': 104 e 304

CA:NOINHAS Santa Catarina
.
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Prefeitura Municipal
de Major Vieira

I

LEI N, 39, DE 8/10;62
Abre Crédito Especial
de Cr$1.240.000,00
Antonio Maron Becil. Prefeito

Municipal de Maior Vieira, Es;
tado de Santa Catarina, faz saber
que a Câmara Municipal decre
tou e eu sanciono 8 '8e�uinte. i;;

L E I
Artigo l° Fica aberto o cl'édito

Especial de Cr$ 1.240.000,00 (Um
milhão duzentos e quarenta 'mil
cruzeiros), por conta do exCeS8!l
de arrecadação do corrente exer.
cícjo, para atender as seguintes
despesas;

.

a) Resgate emprêstirno contra],
do com o Banco (INCO) Cr$..
1.165.554,00

b) Juros Selos e porte CI'$....
49.646,00

c) Taxa Expediente 24.,800iOO
,

'

Total Cr$ 1.240.UOO�OO
Artigo 2. - Esta lei entra em

vigor na data de sua publicação
revogadas aa diaposiçõea em con
trário.

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 8 de outubro de 1 9ó�.

Antonio Maron. Becil
Prefeito Municiqal

Publicada a presente Lei 011

Secretaria Municipal a08 9 dias
do mês de outubro de 1.962.

Eduardo Klodzinski
Secretário

/

LEI N. 40, DE 8/10/62·
'

Autoriza Abertura de I.

Cre�:Jito Especial de Cr$;�
1.039.400,00
Antonio Maron Becil, PreCei·

to Municipal de Maior Vieira,
Estado de Santa Catarina, faz 88·

ber que a Câmara Municipal de:
. cretou e eu sanciono a seguinte .

L E I
Artigo l° - Fica o Poder E

xecutivo autorizado a abrir, por
conta do crédito oriundo do em

préstimo contraído com o "Baa
co Indústria e Comérçio Santa
Catarina S/A. (lNCO), da impor
tância de Cr$ L039.40p,00 (Um
milhão trinta e nove mil, qua
trocentos cruzeiros). destinado 8

fazer faca a seguinte despesa, con
forme Lei Municipal n? 32 de 27

.de julho de 1962.

a) Aquisição de um trator Za

druga tipo 40.A Cr$1039.400,OO
Artigo 2. - Esta lei entra

em vigor na data de sua publi·
cação, revogadas 88 disposições
em contrário.

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

Antonio Maron Becil
Prefeito Municipal

Publicada. a presente Lei Da

Secretaria Municipal aos 9 dias
do mes de outubro de 1.962.

EduardÓ Klodzin.ki
Secretário

LEI N. 41, DE 8/10/62
Autoriza Aquisição de

Viaturas Crédito Especial
O Prefeito Municipal de Major

Vieira, Estado de Santa Cotori·
na, faz saber que a Câmara Mu
nicipal decretou e eu sanciono 8

seguinte.
L E I

Artigo l° - Fica o Senhor
Prefeito Municipal autorizado ,o
adquirir, mediante cllncorr&nC10
pública, um Jeep Willyll para a

tender os serviços da administro,
ção Municipal.

I
.

Arti�o 2°1 -,.A deapesa decor:

(continua em outro local)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Amanhã: a sra. dna, Erna
esp. do sr. Willi Hoeptner:
as

' srtas.i- Elena Ferreira,
Editk Voigt e An,a Benda;

_--_--------------_.4111"'__..
as meninas: Maria [osé filha
do sr. Paulino Furtado, Alda
filha do sr. José João Gon-,
calues e Irma filha do sr.

Jooino Roesler; os senhores,
Frederico Werdan e Esme
raldino Maia de Almeida,
os meninos: Walfrido filho
do sr.' Tose Tarcheski, Luiz
José, filho do senhor Vitor

Borges residente em Major
Vieira, Glercio, filho do sr.

Orlando Tremi e Ricardo
José filho do" SI'. Arno Court
Ho.ffmann.

'

Dia 19: a srta. Matilde da
Silva; os srs.: Miguel Lessak
e Bruno Schroeaer; o meni
no Edilson Neilon filho do
sr, Ioão Artner Leandro
Gonçalves.

'

,

� A,'
,

,

Anún�i� Humorístico... , mas' . pode valer I!!
,GarçãQ

Ordenado inicial Cr$ 15.000,00
Precisa-se de moço educado, honesto e trabalhador (que

esteja quites com o serviço militar), para desempenhar s=rviço
de GARÇAO no uCafé Expresso". Exige-se polidez e desem

baraço.
Necessário apresentar referências

,

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

"

Dá-se preferência à pessoa jóvem, poliglota; (que domí-

'De perfeitamente dois idiomas, pelo mínimo). ,

É indispensável a apresentação de atestado de vacina

8Dti-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 ("Café Expresso"),
tom o Sr. "Waldemar", no expediente das 12,00 ás 24,00 horas,

.

8 partir desta data (11/11/62), todos os dias, (nunca) exceto aos

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

-,

'DISPONHA' ,DA

Para os transportes de suas cargas

Rio - São Paulo - Curitiha

Prefeitura Mun. de Major Vieira (conclueãe)

Dia 23: a Exma. viúva
senhora dona A d e I a i d e

Varella, resido em Tijucas;
as meninas: Rome/ia filha
do sr. Antonio de Barros e

Mariá de Lourdes filha do
sr, Antonio Cubas; os srs.:'
Rui Seleme, Adelio Karoat e

Narciso Leonordo Ruthes; o
jovem'Afonso Czéch; os me.

ninos: Aroldo filho· do snr.

AlexandreKnopp,Silvio tilho.
do senhor Antonio Karvat, e
Elimar filho do sr. Elimar.
Fiedler. "

.

Pelos L a r e s e
ANIVERSARIANTES DA

ANIVERSARIAM"SE

Hoje: As senhoras donas:
Zayde esp. do sr. Dr. José
Pedro Mendes de Almeida e

Jurema esp, do sr. Osmar
Nascimento . residente ftm

Florianópolis; as gemeas:
Sonia Maria p, Solange Maria
filhas do senhor Wilmar
Friedrich; os meninos: Dir...
ceu filho do . senhor Nelson'
Scheidemtintel residente em

Porto União e Antonio filho
do sr. Claudio Lourenço de
Lima.

Wilma! tose filho do senhor I

Cirilo Medeiros.

Dia 21: as sr tas.: Catarina
Perciak e Betty Friedrich; as
meninas: Ivanir Maria' filha
do .

sr. Miguel Andruczeoece
e Gilda filha do sr. Darcy
Vilanova; o menino Argos
filho do sr. Felix Rudolt.

Dia· 22: as snras. donas:
Ana Maria esposa do snr.
Justiniano da Silva Quadros
e flosa esposa do sr. Alfredo
Roesler; as srtas.: Cecilia
Costa e Maria daÜloria Pa
checo; a menina bis Maria
filha do sr. Oscar Ptau; os

srs.: Carlos Caldas, Dr. Adyr
Seleme e Alberto Tokarski
ri/ho; o jovem Henrique
Herbst; os meninos: Ronaldo
Nelson filho do sr. Alvaro
Uhlig, Edson Luiz, filho do
sr. Nazir Cordeiro e Luiz
tilho do sr. Alfredo Trapp.

rente com a presente lei, correrá
por conta do excesso de errecsda
çito do corrente exercício, ficando
desde já aberto o crédito eepecial
neeessârio a fazer face ai despe•. ,

181 proveniente dêsta Lei.

Artigo 3. - Esta Lei entra em

vigor na data de lua publicação

revogadas aa disposições em con- Dia 20: a senhora dona :

trario. .

Nessirin esposa do sr. Elias
Prefeiturá Municipal de Maior Cury residente em Curitiba;

Vieira, em 8 de outubro de 1962. a srta. -Zilda Mülbauer; os

Antonio Maron Becil srs.: Adão Cori ea, Miguel T;
Prefeito Municipal lsphair e Odilon Caldas; os

Eduardo Klodzin.ki meninos: Jairo Agileu filho
Secretário do sr. Antonio de Barros e

1I1111.nllm.II•••II••II•••••II1••fllI�.B.II1I1•••••II•••••II••R.tlllI••••••111111111•••
H

.

•

I •

i Compre mais barato" ganhando CrS 10n�oon,oo I
I (cem mil cruzeiros) de prêmios, no sensacional "PLANO I
I DE VENDAS TRIMESTRAL" de fim de ano I

i 'LOJAS 'UNIDAS LTOA. I
I III As' Lojas que têm de tudo para todos e pelos menores preços da cidade.

DI

• •
. • . 1 Máquina de Costura _. 1 Rádio Cabeceira - 1 Jogo de Jantar Schmidt com •

I 42,peças, 1 Jogo de Café Real com 28 peças - ,1 Jogo de Cafezinho com 9 I
II t peças e mais 5 prêmios menores. I'
;;

,.'

II

I .Cada Cr$ 1.000,00 de compras, dará direito a 1 cupom numerado, III

I '
,,:

15 di outubro a 15 de janeiro I
I · I
I * I
I I·
M .• II "

. Rua Caetano·"Costa" 5�3 e Rua Paula Pereira 1.068 .�."

••�•••B R.B.� e••� � I

Nossos poraõens.

- '.�

&rJ,fl, ��ttit(J,.
SA,IAS,:'útima. moda

17.11-1YO�

Sal Õ e s
SEMANA

,"

NOIVADO
Contrataram casamento a

senhorita Iara Terezinha
Colodel, filha de Eugenio
Dona Inês Colodel, e o 5111'.
Dovino Roque Gonçalves,
filho de Walfr ido-Dona Ma
ria Gonçaloes.
O grato acontecimento tev�

lugar dia 10próximo passaão.

, Nascimentos
Acha-se, em testa o lar do

sr. Guilherme T. A. de Souza
e senhora, com o nascimento,
dia 16 de outubro passa,do,
da menina Rosangela

.

de
Souza. .

Da mesma maneira, o ca
sal Tarcisio Fuck. encontra-se
em grande, alegria com o

nascimento, de um robusto
garoto.
O feliz acontecimento 'úeri

ticou-se dia 13 práximo
passado.

Vende-se uma propríeda
dade 1600 m2, com boa
casa, luz instalada, diversas
benfeitorias e muitos arvo

redos.
,

Tratar com o propríetá
rio Sr.

.

2x

Wladisláu' Brozoskí

XARQUEADA "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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dizem .� ...... :Contabilistas
'"

aFirmo,"

••'I,;

"O
Eu

r'J

Ano' li· CANOINHAS· S. Catarina. 17 de Novembro de 1962 ' �. 710 Câm,ara
MunicipdJ

Em 'l.di�ãO a� providências toma..

das por, esta casa J�!;(isativa, atra

vés do Ol:��-:: .i.o C.M. 4111.962, o

qual solicitou a interfoerênda do

sr. p,residente' do Conselho de Mi-
,

nistros junto ao IAP dos Industriá
rios a fim de que esta região seja
íncluída no plano de construções
da "casa popula�".

, }i,.
,

EÍn re$posta re4���mos, o seguín,
le ofício d osr. diretor geral do De_

rpartamento Nacional da Previdên

cia Social, o qual passo' a transcre

ver na integra o teor do referido
ofício pro-a o conhecimento dos in.

teressados.

que
-

nao Formaram-se
Quinta Feira

Continua alcançando gran
de exíto a campanha Pró
Natal da criança Pobre promo
vido pelo LIONS CLUBE.
- domingo p. p. o "CLUBE

DE BOLÃO FANTAsMA" inau
gurou o local, onde será cons

,truida sua Séde campestre, com
UÍDa suculenta chutrascada,
sendo a fita simbólica cortada
pelos Industriais: MODESTO
ZA,NIOLO, ABRAHÃO MUSSI
E JOÃO CARARO,

A 108. Turma de
'

Contabilis_
tas da Escola Técnica de Co.
mércío CeI. David Carneiro de
União da Vitória, fQrmou,se
quinta feira última com grandes
solenidades e brilho. Dentre Os
formandos.recebemos o convite
especial do sr. Vinicius Marcos
Allage, que nos distinguiu 'corn
a lembrança'

Não só a Vinicius mas a tôda
turma, auguramos uma brilhan.
te e' rendosa carreira, na esps,
'rança de 'que o termino do CUro
so signifique ó inicio de ativi
dades duradouras.

\

BENEDITO TE,REZIO
CARVALHO,

Deputado

inForma que verbas
à disposição
beneFiciados

Tendo' como Presidente o sr.

Alcidio Zaniolo, a atual diretoria
do "Elite Tenis Clube" está
reconstruindo, em ritmo bas
tante acelerado sua nova e

moderna séde.

Acham-se em São Paulo tra
tando de assuntos desse Jornal
� da Rádio Canoinhas Ltda. os

srs. Rubens Ribeiro da Silva e

Paulo Jacques.

estão

dos
Ministérío do Tralbalho e Previ

dência Social.

Departamento Nacional da Previ,
dêncía Social.

\
,

o deputado Benedito

Therézio de Carvalho Junior
obteve do Governo Estadual

liberação de várias verbas

para instituições da região;
trabalho este que deve ser

ressaltado pelo grande folego
que exige e alta significação .

que tem para os beneficia
dos.

o� PARTIDA •••

E XID E (GARANTE
�

,

\

Em �3110'11.962.
Do diretor geral ao sr. presiden;

,

te da Câmara Mrunidp� de Canoí
, nhas - S.C.

Assunto: Presta informação.
Senhor presidente:
Heportando-me ao ofício n.o

CM-41162, de 18 de maio do cor

rente ano, no qual essa casa legis
lativa solicitou ao exmo, sr, presi
dente do Conselho de Ministros

�ôsse autoríaada a construção de

casas para operários residentes
nessa cidade, cabe-me inlormar a

v. sia. que, segundo. eselarecímen
tos prestados pelo IAP' dos Indus

triários, a proposição em causa me.

receu a melhor receptividade por
parte daquela administração, quo
determinou a abertura de inseri.

cão, em agôsto próximo passado,
para a concessão de' empréstímc
imobiliário pelo plano "B". satis

fazendo" assim, a justa aspíração
dos contribuintes da citada' autar•

quía nessa regiio.
'

Valho-me da oporturridade para
apresentar a v. 'sía. meus protestos
de estima e eoesíderação.

BATERIAS

EXIDEFormavão de Ofichlis
da (PI:' Inscrições
abertas até 15/12' Carregadas

ou Seco Carregada.
EXCLUSIVISTAS:

Deodato de' Lima
& Coelho Ltda.

São as seguintes as verbas Iíberdadas e que se, encontram a dis

:,f)sição dós interessados: Estão abertas até o dia 15 de
dezembro. próximo vindouro as

inscrições para o exame de Ad
missão ao curso de Formação
de -Ofícíaís da: Policia Militar
do Estado. Os interessados de
vem dir ígir-se ao 3° Batalhão
de Policia Militar, onde rece

berão detalhadas informações a

respeito
.

I

"; .,

-(ia União de Santo 'Antônio, de Canoínhas .... '., o •• o,

pi hlioteca Infantil de Canoínhas o ••••••••••• o

i' uvenato Lar Santa Inês, de Canoinhas '. o •• o

: ,,)�nllna Evangélica de Canoinbas, o . o . o . o o .

\ 'nrónuia de Canoinhas
,

o ••

A.,ssociação Rural de Canoinhas •....•... o •••• o ••••••••

I
.

I
"

Assoclação Rural de Papanduva . o ••••••••••••••••••••

Associação Rural de Major Vieira ...............•....
Hospital São Sebastião, de �Pa'Panduva

'

.

fiinásio Santa Cruz, de Canoínhas ......•....... �
.

50.000,00
50,:000,00
50..0Ü(),OO
50,OOO,(IU
50,OrOO,00
50.000.01)
5D.OOO,OO
50.,,000,00

50.ÓO)),00
50 . .oQ-OI,UO

Rua Paula Pereira, 391
Fone, %48 - Caixa Postal, 231

CANOINHAS S. C.

Cubas E}Çpõe
Promete

Planos
Trabalho

Por outro. lado 'o denutado .mformou que para o corrente ano já'
fm'um requeridas as seguintes subvenções:

. �,
. .

eHospital São Sebastiãe, de Papanduva .........•......
.

frospiLa,( São José de Paraguaçu, de itaiópolis .

liloIjpital Sauto- Anto,nio, de Itaiópolis � ; ..

'�Para obras assistenciais .da Pia,União de Sto. A�tonio,
de Canoinhas .

Escola Técnica de Comercio de Canoinhas .

Colegio Sagrado Coração de Jesus, de Canoinhas '.

b lioteca Infantil de Canoínhas (al6)' ,

.i Io -de Velho Dr. Rolando iMalllceli, a cargo da p'ja
União de Santo Antônio : .

(:r:)lTIuna Evangélica Luterana de C�'lloinhas, pora obras
obras assistêrrciais .. o \ •

Paróquia de Santa Cruz, para obras assístenciàis
o

.'•••••

.)Qcieda:dé' Beneficente (\)perária ' .

Santa Iaês, de Canoínhas ......•...............

50.000,00
50.000,(;0
50.000,00 (conclusão da terceira página)

ESCRITÓRIO EM FLORIANÓPOLIS50.000,00
50.,000,00
5Ü.,oo0,f)O
100,'000,00

Assinatura ilegíveL
Do diretor g�ral do Departamen,

to Nacional da Previdência Social.

Saudações cordiais.

Logo que diplomado abrirei um escritório na capital do
Estado. Este escritório terá destinação especifica: atender todos

,j os moradores da região em suas dificuldades e problemas. Natu
ralmente que resolveremos os problemas dentro daquela realida
de administrativa, que não permite de maneira nenhuma o ma

nejo puro .e simples de nossa vontade. No entanto o povo pode
procurar-me em Florianópolis, que será atendido com a mesma

solicitude _com o que está abituado a ser recebido e tudo
farei, podem ter certeza, para que ninguém seja desapontado,

Todos os pedidos de intervenção pessoal junto a qualquer
órgão público ou privado, que eu receber" será devidamente

. provídencíado e acompanhado, explicou o sr. Cubas referindo-se
ainda as finalidades de seu escritório a ser inaugurado dentrç
em breve na Capital do Estado.

lGO, DOO,aO
(As.) DR. RENÉAU CUB.AS -

;/

'Presidente da Câmara MuniCIpal' de
Canoínhas,

50',OOO/iO
50.000,00 -

50,000,00
50,OOO,nQ

f'

Poeiora Lama .•..
'

Como se 'percebe o deputado Terésio de CarvaiIJho vem, ainda

que no fim de" seu �andato, trabalhando concretamente no sentido
':'.' conseguir melhor amparo por parte dos poderes- estaduais a insti-

.çócs da r�ião, que de fato necessitam.
.

e
Conclulão 'da primeira págin�
A, solução não é implrati.cável"

porque nos parece que varrer ruas
não é um emipreendimento que vá
arrasar os cófres da municjpalida, O deputado eleito disse que considera-se um represen-
de nem fazer periclitar o equilíhrio, tante da região, porque sua eleição foi puramente proporcional,
do orçamento.

'

não tendo por isso mesmo/ preferencia por qualquer localidade
em particular. Afirmou que embora tivesse pouco tempo pare

Cinco ou seis trabafhadores de- realizar sua campanha, obteve, êxito devido àquilo que conven
dicados resolver-iam. o problema cionou chamar de colaboração de amigos. Não fosse o curto
que tanto afUge os habitantes da espaço de tempo que teve para trabalhar em favor de sua eam

cidade e espanta o� visitantes. panha, teria obtido um outro número de votos; foi o, que deixou
Abol indo a poeira estaremos dissL' transparecer em suas palavras quando perguntado a. respeito. de

pandp a lama, afastando êstes dois como .encarou a vitória.
'

inimigos da higiêne, "'a cidade será No entanto � ressaltou 'Cubas - não posso deixar de in-
outra porque estará limpa e o cal- dividualizar meus

-

agradecimentos ao povo de. Itaíópolis, que me
çamento, por fim, aparecerá e jus. distinguiu de maneira especial com sua preferencia. Esta atitude
tíf'icará sua existência. muito lisonjeira que muito me desvanece, será retribuida em tr'aba-
A crítíca tem sentido porque

.

lho e carinho, destinados a toda a' região setentrional do EstádQ,
mostra solução e· a solução é pDa-

'

ticável porque não requer o imo

possível: apenas vassouras.

.

AGRADECIMENTO ESPECIAL

TITANUS- Ímp. Índ. e Com. ltda. São Paulo

Ot.,:l�, DA SORTE (iANHA A PARADA
,

ESTE ANO É TITANUS
QUE FAZ A FORTUNA

com a BIG CESTA V. gal!lla ,

uma casa e um automóvel de uma só vez,
nos sorteios "pela Loteria Federal

30 prêmios por dia nos Concursos Diários
Um premio certo que este ano V mesmo e�colbe
Uma cesta ric,� e de excepcional qualidades

DIPLOMA
AGRADECIMENTO .•.

ANTES O
DEPOIS O

Antes de recpber meu Diploma, fez questão de frjsar,
não con"idpro-me inteiramente Deputado. Por isso mesmo que SÓ

após a diplomação que visitarei todos meus amigos em miss�o
agradecimento e simpatia. Antes o diploma depois o agradecI-
,inento ... concluiu taxativo ..

O dpputado eleito "que ;deverá viajar dentro em breve,. a

Florianópolis paIra ser diplomado, esta' ultimando providencias
para que detalhe nenhum seja esquecido no que diz respeito a

seus compromissos,. com os· eleitores que lhe ,distinguiram. Adian
tã·se mesmo quP Sua E?Ccelep�ia após empossado no cargo, não de�'
cilidará nunca de sua zona de. influencia, ,fazendo visitas conti
nuas aos principais redtl,to!? 'eleitorais no intuito de estar perfei
tamente sintonizado com os reclames e 8S dificuldades da massa.

. Ponto �Automóval
ARCO IRIS

Btei (ESrA DE HAJAL TITANUS
'

Fiedler & ,Lima
a cesta da feliGidade sempre supera tudo que V, conhece

'Agen'te 'Autorizado: Geraldo Rothart
CANOI,NHA'S SANTA CATARINA

Praça Lauro Müller

defronte Bar: Carlito

Plantão à �ite

FONE,. '138

'Jt' ,

"',�',..

.�i�lí'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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••.mas" o nosso plonel-"
rismo no comércio ban

cário começou em San

ta Catarina.

Hoje o "INCO" �is
põe de 105 agãncias
em 6 estados brosllei-:
ros, mas 60 delas se

', situam no território co

tarinense.

.
"Isso, significa que, além

de tôda segurançá ori

unda dêsse crescimen

to,
.

onde quer que o

catarinense se encon-·

tre, contará sempre
com a presença certa

-de seu amigo. de tô

.dos as horas: O INCO

, , \
...\

,

. BANCO I DUSTRIA E COMERCIO
�., \

DE SANTA CATARINA S.A�
"

l

,...

MaiS DE 25 IINOS CONTRIBUINDO PIIRI o PROGRESSO DE saNTa caTaRINa
-

,

NUN.GA EXISTIU IGUAL
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Queixas
Onibus não obedece percurso:
CANOINHAS�TRES BARRAS

..;. ,
'

o ônibus dá linha Canoinhas Três Bar�as, quando chove,
nao obedece- a todo seu percurso normal alegando que a estrada
impossibilita tal cumprimento de compromisso para com seus

passa�e�ros.
Com eff'ito aquêle veículo em dias de chuva não conduz

os passageiros até às margens do Rio Negro, deixando-os simples
mente em Três Barras sem qualquer desculpa plausível.

ps pessageiros então, que 'compraram a' passagem para
ser conduzidos até squêle local, onde após atravessar o rio, pela
balsa, são' aguardados por um outro veículo que os levará a São
Mateus do Sul, ficam privados de continuar viagem ou devem

optar pela cobertura da dístâncía de mais .de um quilômetro, na
infantaria. ,'" ,

.

\

,

:Este procedimento condenável que vem tendo o motoris-
ta daquela linha de ônibus não é esporádico mas, sim constante;
tôda vez que chove e a estrada se transforma em barro. Aquê
les que pagam passagem para determinado percurso não podem
ser iludidos ficando no meio da viagem, por razões que não lhes
interessam e dizem respeito.

Por duas vêzes, nós mesmos, fomos vítimas da irrespon
sabilidade de tal motorista. Fomos obrigados" juntamente com

mais de cinco passageiros, cobrir sob intensa chuva um espaço
que j,á estava pago. Apelemos ao responsável pela emprêsa para
que atente para' ,a irregularidade.

!CANOINHAS
;'NO )::ET'ER�

J

Trauscrévemos . abaixo em seu Inteiro teor, � carta de
nosso ouvinte' residente em Tubarão.

o Boletim Rural, órgão ofi
cial da Associação Rural de Ca

noinhas, com o número que a-
'

caba de sair, demonstra que vem t:

fa'zendo 'notáveis progressos em

sua missão de orientar e' divul

gar fatos de interêsse de seus
a's'sociados.
Com o desenvolvimento pau

latino que vem se verificando,
através cada edição, é de se es

perar que dentro em breve a :

Associação RUfai deterá um

prestigioso e valioso veículo de

orientação para seus associados.

Ginásio Santa Cruz
Inscrição para o Exa

me de Admissão�
20 até 30 de novembro
Documentos para Inscrição:

Certidão de nascimento. Ates
tado de Saúde. Atestado de va

'cina. Certificado de aprovação
.do Curso Primário. Todos com
firma reconhecida.
2x A, Direção

Tribunal do Juri AVISO

"Prezados senhores: Sírítonízo r:p�ravilhosamente aquí em,
minha eídade; � Rádio Canoinhas. Com �o� quasi local a emís-

sqra é ouvida, nos horários de 7 às' 9,30 e das 15,30 às 21,30: is- Faleceu Jeca de' L'l·mafo diàriamepte. No momento em que estou lhe escrevendo a gra-

'

vação que está::"tocando é ,"O Relógio", 'cantado em espanhol. Faleceu domingo último com

Desejo, outrossim, receber dos senhores, uma flâmula, ou então, a avançada idade de 89 anos,

uJlla carta dizendo-me se receberam esta carta. Ficarei aguardan- .o sr. José Cubas de Lima, mais

qo ansíosamente a resposta. Assinado Olegárío Alves. Endereço: conhecido como Jeca de Lima.
Avenida Acacío Moreira n? 2:857. Tubarão-Sul do Estado de San- Figura tradicional de Canoi-
t� , C�tadna,"

' .

nhas, com vários laços de amí-

É êste, pois, o alcance e o conceito que tem nossa emís- zade, Jeca de Lima com seu

sora em distantes cidades. O rádio leva não só o som como tam- passamento enlutou tôda "a ci-

b,êm uma mensagem de cordiaÍidade entre as diversas Iocalida- dade e consternou a população
des, Acreditamos que tem sido êste o papel da emíssôra do' tra- em geral.
bãlhador, junto às cidades da região. Esta carta que acima trans- Foi sepultado domingo às16 00

crevernos bem diz do sucesso e da recompensa que temos tido hrs. tendo o féretro sido gran
nêsse trabalho de informar e divertir. Trabalho que mal aparece demente acompanhado.
tI18S que fica' gravado na mente de todos os ouvintes, que nem A família enlutada, enviamos

sempre se manifestam mas reconhecem que nossa atividade é, nossos sentimentos de condo-

esforça,da e dirigida para seu bem estar. lências.
í

'
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O Sr. Escrivão do Juri avisa
a todos os senhores Jurados
notificados ,para a sessão do

Juri do corrente mês de novem-

,
bro, que, por um lapso constou

a' data de referida sessão para
o dia 26, quando a data certa

�, dia 28 Ide novembro corrente.
, ,

Zeno Benedito Ribeiro da Silva
Escrivão do Juri.

Promotores, filhos
no �Oeste

Foram designados recente

mente para o cargo de Promo
tor Público os srs. Dr. Nilo Rio
Bastos e José ,Yvan da Costa,
ambos canoinhenses.

A nota nos é grata por
que lembra que os filhos da
terra estão alcançando vitórias
em outras cidades. Com a de

signação destes dois novos Pro-

da 'terra
Catarinense
motores Públicos, a cidade pas
sa também li constar corno uma
das boas fontes de homehs\
'culturas a serviço de Santa Ca
tarina.

Canoinhas, que sempre foi Um
manancial de capitães de indús
tria e de Inteligências, revela
mais uma vez sua reserva ma�
nifica.

Dizem _

•

QUE ... o campeão em rece-
"

ber telefonemas em

nossa cidade, é o ativo e bri
lhante Promotor Dr. Zenon ...

QUE ... as classes conserva-

doras da cidade vão
se cotizar e 'colaborar com a

construção do Ginásio de Es

portes no III Batalhão de
Policia Militar ... ,

QUE , .. esta atitude decorre
da falta de interêsse

demonstrado 'pela municipa-
'lidade em assunto que diz

respeito diretamente ao bem
estar dos munícipes ....
QUE... o principal motivo

pelo qual os' roubos
findaram-se. foi uma caneta

de estimação ...

QUE... se não fôra o dito
material de escritório,

até hoje poderia estar haven
do assalto ...

QUE... a prisão em massa

efetuada na semana

retrasada foi bem recebida

pela cidade e não fosse a

energia demasiada posta em

prática, teria sido um ato de

grande. repercussão policial
em todo Estado ...

QUE ... os clubes através u-

ma intensificação de

programas sociais, estão dis
postos a libertarem-se, o

quanto antes, da quarentena
em que foram colocados por
parte do quadro respectivo .;

QUE ... em matéria de Tor-
neio de, Bolão, onde

,
há maior harmonia e ponto
e vista e ná coníeoção da res

pectiva tabela e regulamen
tos para competição, pois até
as madames são acordes com

os mes�os. O Estatístico e ó '

Português que o digam... ':..

QUE." o Dr. Mario Mussi

operoso Pr=sidente
do Operário; pretende pro
mover um grande baile de

Natal, superior mesmo, em

animação e frequencía, ao,
ultimo baile do Grernio ..,

'

Q ti E. .. 'A turma do Gamão
excursiona amanhã a

Itaiópolis onde será homenageada
por uma comissão composta do' :

Dr. Nevecihio-Ramos Wanderley
e senhor Seleme Isaac Seleme,
com uma churrascada de cabrito.

'1__-_----- ,

APRESENTA:

H01E - á. 20,15 horas Imprôprio até l4 ano.

O REJ 'D'OS MAGICaS
cf Jerry Lewys, Mari MacDonald e Sessuê Hayakawa.
Cuidado com êste mágico! Ele pode faze-lo desaparecer
de tanto rir...

'

OOMINGO á. 14,00 hora. - Censura Livre

O REI DOS M'AGICOS
DOMiNGO '---i

à. 17,00 hora. • censure livre
à. 20,15 hora.. Imp, até 14 ano.

POLLYANNA
com Jane Wyman, Richard Egan e Nancy 01som
Seus olhos azuis, sua alegria e sua inocência apagarama
antipatia a hospitalidade e o mêdo de toda cidade.

'

2A. Feira � ã. 20,15 hte... Imp, até 14 ano•• REPRISE

ESPADACHIM

/ ,----�----'
. 5a. e 6a. feira· às 20,15 hora. - Impr, ,até 14 ano.

MISTERIOSO

Cine Teatro Vera Cruz

Os
3a. feira á. 20,15 hora. - impr. até 14 ano.

da NoiteSubterrâneos
cf Leslie Caron, George Peppard e Janice Rule

'Amor entre os agitados. Novos boêmios de San Francisco.

4a.
(

------------

feira - as :!0,15 hora. - Imp. até 14 aD?S

ESPIRITa DEL PORCO I
cf Zé Trindade, Renata Fronzi e Aida .Campos.
Uma deliciosa comédia do cinema nacional.

..

Tamara Lees
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