
Vida
Canoínhas caracteriza-se essencialmente, sob o

ppnto de vista 'estético, pelas belas praças: tres belas

pr�ças, ainda que, uma p,equena, mas não menos linda ...

. Quando não havía conservação das mesmas, o

vozerio era geral contra a administração municipal e

chegava-se até mesmo a temer uma rebelião contra o

Executivo local, pelo abandono em que relegava aqueles
logradouros públicos. Todos se exasperavam e excediam
em condenações, as vezes as mais absurdas, pelo então
atual, estado de cousas. De tanto se bater na mesma

'tecla, por fim, a administração municipal compreendeu
q\le deveria haver zelo e carinho para

.

com a conserva

tão daquelas áreas. Efetivou-se o pensamento e concre

tizou-se a idéia: as praças foram limpas e conservádas,
conforme desejo geral.

Pensava o Executivo canoinhense que, em se

mudando o aspecto das mencionadas áreas, haveria
logicamente um afluxo de pessoas para admirarem e

viverem um pouco do jardim, das flores, do ambiente
acolhedor e mesmo romantico que proporciona qualquer
lugarejo bem cuidado; sobretudo quando. salpicado 'de·
fíores., Pensava bem a municipalidade mas pensava
errado, porque nada disso aconteceu. Inexplicàvelmente
a limpesa das praças para nada serviu a não ser para
melhor aterrisagem dos passarinhos, de 'dia, e das coru

jas, de noite ...

A praça que todos reclamavam, estar suja, tor
nou-s- limpa, mas conservou o despovoamento absoluto
e total. Ninguem, como antes, interessou-se em passear
na praça, em viver alguns minutos na praça, em meditar
na Qraça, em vaguear pela praça, em Sentir a praça, em

aproveitar a praça, em pulsar com a praça ..• nem mesmo,
os jovens animaram-se em namorar na praça ...

E ela assim continuou ao abandono, abandono.
maior ainda, porque, limpa pede justamente admiração
e povoamento. o que não acontecia out!,ora... A popula
ção "repelíu o convívio do jardim trocando-o não se sabe

por que. O povo virou as costas para sua sala de visitas
e des-disse seu cartão de apresentação. Tudo foi esque-·
cido inclusive que o local é tradicionalmente, em qualquer
parte do Planeta, ponto de encontro não sõ de jovens'
mas de cidadãos idosos, ilustres que alí vão ter para
uma recuperação' mental mais amena. Esqueceu-se de

que a praça, em Paris, em Londres, em Viena, em

Roma, é convergencia de celebridades que passam horas'
a fio fitando uma rosa, ou uma papoula graúda ... Esque
eeu-se o povo de que sentar na praça é sinal de bom

gosto, de amor a Natureza e de respeito ao Tempo, que
melhor se percebe .

a "sua passagem sentado em um

banco da praça, meditando a respeito do que temos feito
ou pretendemos fazer... Ah!. a praça, se ela não fosse

esquecida, quanto problema poder-se-ia resolver na sua

confluencia... com mais calma, com mais exatidão, com

mais humildade é portanto com mais sabedoria.
'.'

O' povo 'está adormecido para com suas praças,
tão lindas, diga-se de passagem e tão acolhedoras. Urge
que se crie uma nova consciencia do que seja uma pra
ça, e frequentá-la. Pensam alguns, só pode ser ... , que
frequentar praça é "profissão" de desocupado, de vadio
ou de derrotado. Talvez em parte seja, porque os derro
tados quando não tem onde apegar lembram-se de sua

alma, de sua conscíencía, recordam-se que tem, a força
do pensamento para fazer desaparecer a mágoa ou a

derrota, Paradoxalmente o homem ocupado, o útil, tam

bem necessita, para descanso .mental de alguns minutos

ele recolhimento suave, melancólico mesmo, para renovar

Imergias ...

l, E quanta beleza há quando se depara em um

?quadro natural, um sábio e um desocupado lado a lado

'sentado em um banco de praça, cada qual meditando

.dentro de suas possibilidades mentais. Haverá beleza

.maíor para quem sabe tirar desse qu .dro, proveitosa
>lição de solidariedade humana? Não, não há. Custamos'

'8 acreditar que possa haver...

Por isso, amigos, é que . convidamo-lhes para ír

8 praça. Convidaino-lhes para povoar a praça. Convida

'mo-lhes a nova sensação de sentar-se em uma praça e

escutar dentro de nós mesmos, o barulho de nosso

sentimento e o estardalhaço que a 'alma faz quando está

. :'a, gargalhar ...':'-� -,
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CIRCULA AOS SABADOS

Deputado Aroldo C.
de . Carvalho está
em Canoinhas

Encontra-se nesta cidade,
afim de percorrer a região
norte, o Deputado Federal
Aroldo Carneiro de Carva
lho. Sua Excelencia vem em

visita- a seus correligionários
cumprindo assim, o prome
tido quando na época das

eleições, de que retornaria
à sua região logo após o

embate eleitoral para uma

'visita de confraternização.

CN agora é cre

denciado junto à

Mêsd da Câmara
C0RREIO DO NORTE, está

agora ,credenciado junto à Me
sa da Câmara Municipal para
acompanhar livremente os tra
balhos legislativos que se reali
zam diàríamente. O plenário da
Casa resolveu aceitar por unâ
nimídade o sr. Paulo Jacques
como credenciado para acom

panhar seus trabalhos. Assim a

partir da próxima semana have
rá detalhada informação a res
peito de tudo que se 'passa no

segundo Poder.

Balsa emerge'
e submerge
A balsa colocada no Rio Ne

gro ligando Três Barras a Divi
sa, no Paraná, emerge e sub
merge sem maiores causas. Lo

go que foi instalada afundou,
deixando os usuários da passa
e- rn novamente em dificuldades.
Quinta, feira novamente foi para
o fundo e hoje, parece que já
voltou à tona. Assim como fun
cíona - mais em sentido verti
cal do que horizontal - não

poderá prestar reais serviços
àquela região. Urge que as au

toridades competentes tomem
conhecimente do fato e se faça
algo no sentido de sanar essa

irregularidade .

THEREZINHO
REVELA-SE NA
UM GRANDE

(�AMAHA
LIDER

O vereador Benedito Therézio de Carvalho Neto vem se

destacando nesse início de trabalhos da edilidade como um ver

dadeiro líder. Seus atos de perfeita harmonía com os interesses:

partidários e em consonancia com a posição política de sua agre
miação, sem nunca no entretanto relegar !l plano inferior os

superiores interesses do povo, só podem deixar transparecer, que
em breve o jovem vereador transformar-se-á em um experimen
tado e atuante líder. Líder não sàmente partidário, mas tambem
das aspirações populares.

'

O vereador em apreço tem todo comportamento que
revela um grande político em início de carreira: possui proprie
dade em apartear; tem oportunidade em falar, embora não COm

muito desembaraço; sobra-lhe malícia política para argumentar,
e tambem, é dono de irritar adversários...

'

'I

É, sem dúvida nenhuma, um gigante que dá seus primei
ros passos em uma pequena comuna brasileira, que poderá, e o

será, futuramente, um brilhante representante do Estado no

cenário federal.
.

A observação é oportuna porque apenas esse vereador
tem possibilidades de galgar novos degraus, sem contudo desme
recer os demais, que tem qualidades, mas falta um quê que
permite tão lisonjeira previsão. É verdade que o sr. Benedito
Therézio de Carvalho Neto ainda está um pouco desambientado
na rotina' parlamentar e encontra algumas dificuldades em se

expressar. Mas isso debita-se na sua inexperiencia e na falta de
tarimba, que sp o tempo permite adquirir.

Na semana passada o edil em.debates no plenário da
Casa, com duas ou tres palavras, sem intenção é claro, confun-
diu um seu colega, que malgrado sua experiencia foi obrigado _,

a confessar um erro que na verdade não existia mas que por
tensão,emocional, admitiu-o. Está aí a profundeza da malícia que
tomam as palavras do sr. Carvalho Neto quando argumenta ou

.

debate. Há uma sensação de que, sempre, o edil esteja certo,
embora a majoria das vezes não o esteja.. ,

Esta qualidade, que é a desenvoltura mental para "brigar"
com argumentos não é, necessàriamente, qualidade de todos, o

que lhe confere, portanto, uma supremacia e maior campo polí
tico 'para suas aspirações futuras. Aspirações que diga-se de
passagem poderão sei:' pequenas, mas caminhos imensos existem
para permitir seu crescimento.

E' este o resultado que obtivemos ao assistir duas cru
tres sessões da Camara M;unicipal desta cidade. Uma Câmara
paca-ta, sem estrelas, mas honesta e trabalhadora - reconhece
mos. - O resultado dessas considerações que já chegam 80

fim, foi fruto de observação e análise individual de cada um dos
senhores edís, e portanto é uma consequencia de nossos traba
lhos, que serão intensificados, ainda esta semana, junto aquel€
Poder. '.

Com esta atividade faremos esforços para dar' ao público
uma .noção melhor do que fazem seus representantes. Seremos o

"porta-voz do trabalho ou da inércia dos senhores vereadores. O
que fizerem será propalado e o que não ·fizerem da mesma

forma ...
Pena é que a Camara Municipal não tenha local reser

vado a imprensa especializada, e desta maneira dificultem em
muito o trabalho de divulgação: é necessàriamente 8 prestação·
de contas de seus componentes ao eleitorado.

FELIPE SCHMIO'T
continúa sendo s_,botada
pela MUNICIPALIDADE

Em Felipe Schmidt. o mais próspero Distrito do Munici
pio, a ponte sôbre o Rio Preto, entre o Rio d' Areia de Baixo e

Valinhos, está caindo aos pedaços ... cada dia que passa despren
de-se um pedaço de madeira pôdre diga-se de passagem. Ceda
chuva que cai, menos um pedaço da malfadada ponte. Antes Ide
mais nada não se compreende porque mencionada passagem
- talvez para o abismo - ainda não foi interditada pràtíca
mente. Dizemos pràticamente porque teoricamente já SI foi pela
municipalidade.

Enquanto a ponte geme e espreme-se quando passa um

(conclue em página. interna)
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MNJOR VIEIRA
Análise dos Serviços por Elementos - Exercicio de 1963

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

C'ódigo
Geral

/1 (.

SERVIÇOS Pessoal Fixo Pessoal
Variável

Material
Permanente

Mate.rial
.
Despesas

.

Diversas
TOTAL

de Consumo

-o .'. Administração Superior·0.0' <. Legislativo- � Camara Municipal
0.2. : . Executivo .' Govêrno
0..4 'Adminiltração Superior
O: '7

.

Serviços, Técnicos e Eepeclallsadoe
10.9 Serviçol Divenol .

1

ro
1.1

ã:

5.1

6

6.a

180.000,00
144.000,00
240.000,00

144.000,00 20.000,00 10.000,00'

65.000,00

3.000,00

196.000,00
260.000,00
280.000,00
250.000,00
8.000,00

22.000,00
80.000,00.
'71.000.00
10.000,00
5.000.00

TOTAL

�xação e Fiscall�ação Financeir�
.

AdminilltraCio Superior .

Serviçol de'Arr'ecadacão

)

564.000,00 188.000,00 994.000,00

150.000,00

144.000,00 20.000,00 78.000,00 ,� 14,20°/,
)

100.000,00 80.000,00
80.000,00

330.000,00
80.000,00

160.000,00 410.000,00 5,85%TOTAL
./

Segurança Pública e Assistencia Social
Alllliltência Social

150.000,00 100.000,00

28.000,00 28.000,00
TOTAL 28.000,0028.000,00

Educação Pública
Adminiltração Superio» .

Enaino Primário, Secundário e Complementar
Serviçal'de Inspeção

'

14.000,00 144.000,00
390.000,00 10.000,00 400.000,00
72.000,00 72.000,00

------�--------------------------.----�------------------

462.000,00 10.000,00 130.000,00 14.000,00 ) 616.000,00TOTAL

130.000,00

8,80%
Saude Pública
Serviços Diversoe 15.0.000,00

.

150.000,00 _

TOTAL 15.0.000,00 150.000,00 2.14°/8
Fomento
Fomento da Produção Animal 60:000,00 60.000,06

TOTAL

Serviços. Industriais
ServiçoI Divenol

60.000,00 60.000,00 0,860,'0 .

10.000,00 10.000,00
TOTAL 10.000,00 10.00,000 . 0,14°/"

8: ServiçoS' de 'Utilidade Pública
�;O Adminiatração Superior -

8'.1 - CODlltrução e Oonseev. de Lograd. Públíoos
S.!.

.

Construção e Conlervação de Rodovias
8;'8 Iluminação Pública

.

8�Q Divenol

It·

9,0
!r.!
lU
9;'
\9.8

.

9,Q

120.000,00
25.000,00
500.000,00 1.030.000.00

25.000,000
1.280.000,00
400.000,óo

- 120.000,00
50.VOO,00

15.000,00 2.825.000,00
400.000,00

620.000,00 620.00Ó,00
525.000,00 1.030,000,00TOTAL 120.000,00 1.705.000,00 635.000,00 . 4.015.00U,00 57,36%

·24.000.00
5.0CO,oo 5.0'00,00

280.000,00 310.000,00
52.000,oá 52.000,00
137.000;00 137.400,00

72.000,00 115.ÚOO,00 188;600,00
----

44.00_0,00 82.000,00 591.000,00 717.000,00

10.000,00

10,25% .

100%

Antonio Maron Becil
Prefeito Municipal

I·
D� ·PARTIDA •••

I!X I D E GARANTE A tenção Motoristas
�1 BATERIAS tários de Veículos

Encargos Diversos
Peseoal Inativo
Indenisações, Repoliçõel e Reltituiç5el-
Encargo. Tran.it6riol

.{

Prêmio de Seguro e Indeniz. pi Acidentei
Subyençõel, Contribuiçõel e Auxiliol

. Diveraos

24.000,00

20.000,00

TOTAL

TOTA,L GERAL 1.340.000,00 821.000,00 L150.000,oo 2.083.000,00 1.606.000,00 7.000.000,00

,
__-------------------- • 1�9�,1�4�%� 1_1_,7_30_� 1_6._43_��0 2_9,�7_60��� 22_.9_4���0 1_0_üO_/o _

Prefeitura Municipal de Major Vieira, em 25 de novembro de 1962

Eduardo",Klodzinski
Secretário

EXIDE Já está funcionando
Carregadas

ou Seco Carregadas
.

EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima
&, Coelho Ltda.

e Proprie
em' Geral

POSTO· DE" LAVAGEM
E LUBRIF�CAÇAo

Anexo a oficina de Emilío C. Dams à rua Wolff Filho, stn
Rua Paula Pereira, 391

Fone, 248 - Caixa Postal, 231

C�NOINaAS - S. C.

Aguarda sua honrosa visita-

para bem seivi-Io!!! Ix

I

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S.
INFLAMAÇÕES,
C o C E I R' AS,
F R I E I R fi S.

NUNCA EXISTIU I B UAL ESPINHAS, ETC.

Refaça suas forças, tomando

CAFÉ 81 G
Torrado a ar quente

.

Saboroso at� a ultima gota.
Rua Paula Pereira - Telefone,. 241
'I;3IG é grande·. mas em Canoinhas

BIG ·é· omelhor café

PARE! ( TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA

J
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�RE�TAM,ISTA da CO L,U M,B'US CANOI-NHAS
ganha casa. de um milhão de .cruzeiros ,...

1. o prO�'.!.i�.Q!;.�i'.�OQ; S�:fOi sue..Lhooloto
A. feliz contemplada com uma

1
des Mannrich, port'adora do \ dia 22 de junho (sorteío de Já existe, maia de cinco firmal intereseadea em patrociná-lo.

asa no valor' de um milhão carnêt Columbus nO. 92.418 sé- São João) 2. "lA Heportagem da Semana" vái a9 ar 'domingo à. 12,30 \:e cruzeiros foi a sra. Gertru-
- riE1 A, sorteado pela loteria: no Uma d'as grandes vantagens, horas. ..(

.'

em ser
-

prestamista Columbus
,

3. Altamiro Ricardo revela se, nOI programas que' apresenta,
é de poder escolher; caso seja um grande locutor Sem dúvida alguma estav.a esquecido.
premiado a cidade onde 'deseja

'

4. A P.6
-

é ouvida em' Tubarão, Crisciuma e regiões adja
a casa. E doria Gertrudes, ceutes com o mesmo 10m que a ouvimos na cidade. Trabalho, sem

aproveitando desse notável pre- dúvida, valoroso de Arthur' Mende: técnico: ótimo.' e locutor: bom•.
vílégto escolheu> sua casa 5. Firmae de outras cidades estão interessadas em patrocinarColumbus -em Joinville, a rua

programai na Canoinhas. O motivo é a nova linha "63". .

Ottokar Doerfel.
-

r ,

(6, "Penaando em Voz Alta.�' está,lem patrocínio. Motivo: O
Para' lesse ano de 1963,' a prêço ,nã",_o é barato porque o horário é nobre, e, também; já possui

Columbus está apresentando sintonia certa.
.'

inéditas inovações em seus

'I 7. Irineu Gonzaga mail ativo do- qUA nunca. Só pára para
quatro tipos=de supercestas: _o dormir. A parte administrativa da emissera está, sem dúvida, primo- - "

comprador da supercesta nao
roea, ,A disciplina .tambêm logo alcançará êsse Índice.

terá . mais preocupações com

N 1 AI d 8. As tardes eliporti�al de domingo têm' dado à émiill.op!compras de ata. em e , /

contar com melhores artigos novos motivo! .de aatisfsção. E que de tôdas ai regiões ehegam tele-'
gramai e cartas aplaudindo 08 irradiações de partidas dé

.....

futebol.
natalinos, vai receber tambem

presente 'na retirada do carnêt, 9� Haverá cobertura do c8rn�val. Os locutores ainda não

presente no dia,das mães, brin- foram eacalados.
'

.quedo para a �iIhinha,'�rinque- 10. AOI sábados está aendo uma dificuldade c�mpTir a pro'..
do para o filhinho, e um lindo gramação entre 12,00 e 12,30 horas. Há exceu�, de patrocinadores ...

,

presente para a mamãe. Agora, X:, X X ,/
numa só compra dois problemas Damos a seguir o inteiro teor do escrito "PENSANDO EM
resolvidos. "

VOZ ALTA" levado ao ar segunda-feira panada;
-

. I
".

A SUPERCESTA COLUM- A Câmara-de .Vereadores incentivada pela cobertura qué Jhe
BUS é o mais completo pre- vem sendo dada pela imprensa escrita e falada do Município, tomou

sente de Natal, ânimo nôvo, conseguiu vida nova e .psrece que entrou em ritmo, tão

, Qllsnto ,80S prêmios, 80S deeeiado por todos. A bem" da veedade é bom que se diga que nun-

grandes prêmios,
/

a, Colurnbus ca 011 senhoreé vereadores mereceram atenção especial "por parte da

em 1963 fatá o maior "sorteio imprensa, élicrita e falada: Eram relegados a segundo plano e mesmo

quando se' irradiavam 88 seaeões- .o fato tornava- se monótono pelado mundo": Dia 22. pelaLoteria, \

.•-íalta de entuaiasmo com rrue o faziam, Da mesma maneira oa jorneisFederal serão sorteados sete (7) ,
_.

'
...

carros. de um milhão de cru-
nao davam destaque' aos 'trabalhos dos represestantes do povo. EI-

zeíros. Tôdas as semanas e to- poràdicameate .o faziam .apenas,

dos. 'os meses os prestamistas, Fic�va assim a Câmata de Vereadores amortecida pelo dea-
Columbus estarão concorrendo. caso da fmprenea que não intendendo bem seu papel contribuiâ para'
a fabulosos a-atraentes prêmios. fazer FENECER o entueiaamo dos: seuhores edis. Por mais que êstea

Se você ainda não comprou, trabalhassem e se eeforçassem por fazer algo de útil à coletividade,
sua cesta de Natal, procure perdiam fôlego ao perceberem que não encontraram êco suaj ativi-' '-

hoje mesmo o vendedor sutorí- dades. Esmoreciam quando notavam que ninguém sabia o que lá fa-

zado Columbus
-

desta, cidade, ziam e a quê .eatavam.... Suas atividades eram coberta I, por um véu

SR. JOS:E: DE ALMEIDA PE- do desinterêese e untadas por uma morna displicência dOI órgãos de '

REIRA, nos escritórios da Ca- divulgação, de maneira que incentivavam .aqueles cidadâoa a nada
fazerem, porque lIe o ,fiz�.,lem' ou não, '.eria a mesma cousa: nadanoinhas Força e Luz e faça a '

sua encomenda. leria divulgado, ninguém. lal:)e-!ia �e nada e as, crítica. injustaa a

êles continuariam. Críticas, aliá., tradicionalmente' injuetas, ôcas ,8
felinas ••••

i'

, A CASA COLUM�US entregue à sra, Gertrud�s Mannrich, contemplada'
WUI o carnet n. 92.418, onde aparecem na frente a feliz contemplada e

__
o

sr. José de Almeida Pereira, agente para Canolnhas ,

.
.

A sra. Gertrudes Mannrich quando assinava o recebimento da CASA
OOLUMBUS que lhe coube como premio no sorteio de 22 de junho de 62_

, -

FELIPE SCHMIDT... (conclusão da 1. pagina)
veiculo, a seu lado uma outranova, est� ..abandonada e e'Íltregue
as int�mpéries. A

�

ponte velha funciona quando não p6deria fun:
cionar e a nova não funciona quando deveria - funcionar... Como
se percebe tudo está á avessas por aquêlas bandas ..

'/

Na passagem nova que d�veria estar' ft,lDcionando só falta
para ser-,entregue ao tráfego pequeno detalhe: arremata-la. Mas iSio
parece, pelos fatos; ser, trabalhÓ mui penoso, altamente ;estafante
e quasi impraticável por parte do Executivo local, para ser feito,
sendo preferivel, então, que se deixe o tráfego pela outra, velha
mesmo sabendo-se que, qualquer' momento pod�rá ruir ocasio-"

oan>i0 graves prejuizos aQ 'infeliz passante, senão; mesmo, a sua

morte... .

.'
.

O que menos se entende é a irrespónsabilid�de flágrante
de quem de direitoA por esta reálidade; Não se admite nem como

piada de. mau gôsto tamanho descaso. A acontecer qualquer aci
dente, naquêla localidade os poderes públicos -serão ,responsabili-
zados e deve'rão arcar com todo o ônus da culpa. "

Em Felipe Sch�idt n�ão é só esse Q problema,' há tam
b�rn um outro, dentre os vários, que merece ser apresentado a

opinião pública: a estrada que liga Canoinhas ao Distrito, é

o?nservada apenas até a divisa, do Rio Paciencia e de lá em

diante fiéa aO a bandono. A máquina que conserva aquela via. de
acésso quando chega as margens do mencionado cllrso d'água,
retorna a sua origem. Não segue mais, nenhum p�lm9... Porque
ISSO, senhores responsáveis por esta atrabiliaridade? Qual o mo

t�vo honesto; plausível, que podei, justificar tamanha prevarica
çao ...?

. Pretende-se, parece, iS01ar o Distrito de Felipe Schmith
do �unicipio. Mas por_ que? A que se d�ve tamanha, maldade ...?
A motivQs políticos não pode ser ... negamo-'nos a 'crer. Fechamos
9s ouvidos! a aqueles qUE! dizem que a municipalidade não con

serva aquela estrada nerr{ a sêde do \ Distrito porque em época
d.e eleições a votação é para um partido só ... Não é possível que
ainda exista, tamanha mentalirjade -negativa em nos&os

administradores. 'Não deve ser verdade, mesmó porque o �nhorPrefeito. Municipal é homem _ esclarecido, inteligente, razQavel
lllente atualizado, e não deve, portanto, estar i�toxicado ainda
cOm t8i� procedimentos" arcáico's ...

, Deve haver, sem dúvida, alguma outra causa para essas

IrregUlaridades ·e que certamente serão dadas a público na opor
tunidade. T�lvez mesmo, ,quem sabe, já se esteja provide�ciando
Os devidos reparos que exigem a, ponte e li estrada. Preferir�lOs
Pensa�assim porque J;)ão há outro modo de encarar tal estado
de cousas 8, não sér pelo comprometimento das 8utoridad�s
lllunicipais e estaduaiS, 0/ que não deve ser feito sem plena cer-

teza e segur8Qça.
.

/

, .....

\

/

Você só tem a ganhar com

prando COLÚMBUS·_ A SU

PER CESTA. P9is ninguém dá

mais do quee COLUMBUS.
'

Notícias de
PAPANDOVA

,Jl:.meraldino de Alme�d.
Ca�amento "

.)...

Realisou- se dia 16./00 corr�n
te �a cidadt de Rio de Jane��o,
o enlace mstrimoni,al do jovem
Decio }ironze de Almeida, com

a senhorita, Vimia Lucia, ele
filho do colunista' desta secção,:
elà, filha dileta do casal Vicen
te Céruttl Junior, aos nubentes
almejamos toda sorte ,de' felici
dades.

'

Farililia
,

- (Damaso da Silveira
Regressou das praias, onde

se encontrava em' verant;!io,
-

o

casal Jahyr Damaso da Silveira
'e exma familia.' \ Compriménta
moS os mes'mos pelo se-u regres
so em n08"0 meIO socIal

Cine Glória
Apresentou um dos SE'US me·

lhores espetaculos"com ,a exibi
ção do filme: FAMILIA TR.'\PP,
em sua tela panoremic<>, real

mente foi um optimo fIlme qut-'
ficarà por certo na recordação
de todos' que assistiram a fun
ção. Para breve teremos: SISSI
A IMPERATRIZ, ESCUTA mI
NHA CÁNÇ';O "com Joselito"
o gsroto da vôz de ouro.

Camara Municipal
DandQ proseguimento em se

US trabalhos encontra-se .reuni
, dos os senhores legisladores que

NO' ETER
'j
I

,"

'.'l'
•

Ficava alllim o Município sem nenhum recurso para
�

se

ergue! perante '8 opinião pública, uma vez q!le a imprensa não
preénchia IUal finalidadea positivae. O Legislativo era eclipsado pelo
anonimato résultante do ailencio dOI '[orneis e o Executivo. fone
qual o Partido no P,lJder, da mesma maneira· era elmagado lem· pie
dade OQ, dó. Contribuia'lIe' allim 'p'ara o ·retrocello e labolava·se o'

. próprio progrel'o qú'e interella a todo•. Ninguem .eotendia que dar
cobt:rtu!a

.

g�r8 �nimo. e ânimo impulsiona trabalho, e trabalho OC8-

,iona. geralmente e. leu'l- dú vida. algo
�

de útil e concréto em beneficio
de alguem ou de alguma eoula - no caio - da coletividade...

.

Felizmente OI tempol paliaram e hoje em dia percebe.se .

grande mudança de meotaJidade. Nota.se perfeitamente que está·
havendo atualização no, principiol que regem o comportamento da

\imprenla. Deixou'I!�; felizmente e para' o bom nome do "Município
em outra! plagal, de le fazer. iornal.:em fuoção um, do outro, ou

melh�r do esp'icaçainento plútuo que só de8ilu8tra�a e envergonhava
o. filholl da terra quando deparavam Já fora com uma folha patrícia:

_
Presentemente a realidade é bem outra e' mostra a capaci-

dade de recuperação que todos p08!mem no lentido de aprimora.men
to social e político. Hoje em dia o lornal - seja quaÍ for .:.... iá
tomou novos rumOR, 'já visa o interesse público � geralmente deixa
aquploutro� subalternol... Trocoul.e �II intereue! individuai. pelai
superiore. Inece88idadél eol(ftivas e o que _e ve na atQalidade é uina

imprPDsa mai8 arejada e limpa, a vista daquela de outrora, de triste
memória ... E 08 resultados estão aí para quem tiver olhos de ver e

sedsibilidade: maior trahalho por parte da Camara de Vereadores que
'tem mostrado. pelo menoS Dé.�e ininicio de atividade, grande vonta-
de de acp.rtar e construir.

'

l
i'

. ,

Churras'caria' I D K A L
de PAULO JARSCHEL

em esforço co'ncentrado tudo
farão para o beIl,l de nossa co°.
letlvidade e o prcl'gresso de nos

sa terra. Almejamos a colenda
casa muitas felicidades no de-
correr dr s trabalhos.

'

Um bprn churraseo,
qualquer hora.
Rua Paula Pereira, 774

a

Grupo. Escolar
Alinor Vieira Côrte

� ,
, ,

Falecimento'
Ocorrt.u quinta feira� dia 21,

o falecimento :do cidadão resi
'dente em €�n:lpo d'AguB Verde
sr.'ONOFRE MATEUS VI_EIRA
antigo morador daquele bairro
e benquisto nesta cidade, onde
servia como trabalhador braçal.'

A seus familiares apresen
tamos n,ossas condolências.

matrícula noFoi abérta a 1
diversos cursos. par& o corrente
ano le_tivo. A sra. DO,na Ne'usa
diretora do estabelecimento dis
tribuiu circular, neste sentido
a fimde otientar os interessados
nas diversas series do mesmo.

,�

Esperamos que no ano em

curso o numero de alunos sej'a·
de maior iQdÍce ao ano ailterior.

v

I ,

r;-i
\ \

'" '., '..t
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Dia 26.:- a senhora dona
Waldemira esposa 40 senhor
Odilon Dauet; as senhoritas:
Celina Pieczarka e Léa Sele;'
me; os srs.: Haroldo Koepp,
JOrge Gonçalves e Pedro
Jacob Reinert; os meninos:
Dorioal filho do sr. Nivaldo
a. Padilha, Rubens filM do

, sr. João Bedretchuk Sobrinho
e Luiz Carlos filho do senhor
Leonidas (iuebert.

.

!+',
"�,

�

PELOS ILAR-iES
e .ffaJ O <D�<e§ .. i�

. ANIVÉRSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: a sra. dona Francis
ca esp. ido sr. João Werka;
as meninas: Carmem Lucia
filha do sr. Odilon Pazda e

Maria Renilda filha do sr,

Cirilo Medeiros�' os senhores:
Orlando Bauer e'Ney Pacheco
de Miranda Lima, operoso
presidente do Câmara de

Vereadores; os gemeos: Ali.
rio Willy e Anizio Ingo
filhos do sr. Willy "ogt. , ,

Amanhã: a senhora dona
Alaíde esp, do sr, Carlos F.
Romais; as snrtas.: Regina
Seleme e Márcia Ma,ion
Soares residente em Curitiba;
a menina Sieglinde Ma,ia
filha do sr. Fernando Frei
berger.
Dia 25: a senhora _ dona

Carolina esp. do sr. Paulo
Bockor; os senhores: Floriano
Krisan, Vitor Bojarski e

Oswaldo Rengel; os' Jovens:
Alvacir Alberto Fedalto e

Cezar io Becker; os meninos:
Anselmo filho do sr. Frederico
Werdan e Mário filho da Vva.
sra. dona Olga LeSiiíÕiki.

Tomporoski e Carlos Bayerl:
'-O jovem Cesar José Rosa; o

menino Gilõertõ filho do sr.

.

W illl Priebe.
"

Dia 28: as sras. donas:
Doris esp. do sr. Eduardo
Knopp e Thereza esf). do sr.

Waldemar Frante.. as Jmeni
nas: Maria Luiza filha da
sra, vva. dona Dalila Kaoa,
Marilea de Fátima filha do
sr. João Moysés e Maristela
filha do sr. Altredo Gross»
kopt; os senhores;

-

Max
Schumacher, Altamiro Hass
Peters e João Dirschnabel;
os jovens: Waldir Seleme,
Iuü: Alfredo de, Oliveira
Ganindo e Pedro Senczuck.

Dia 1°. março: a srta. Maria
Sembkotoski; a menina Ceris
Rosilane filha do sr. Orlando
TremI; os senhores: Eulindo
Treoisani e Agenor Vieira
Corte; o jouem Antonio Sem"
pkowski,
Nossos parabens.

�

Enlace Matrimonial
Unem-se hoje pelos laços

matrimoniais o jovem Her-.
bert filho da exma. oua. sra.

dona Leonor Stulser Oross
kopf com 'a senhorita Wali
Lucia filha \ do casal Carlos"
Luiz Reisdõert e senhora.

Cumprimentamos os noivos
com votos de felicidades.

Completo Estoque em Artigos
1 parai �scritórios - Material para

Dia 27: as snras. donas: Engenharia - Livros Escolares

mia. Dorothea Johana Schaal, e Cadernos - Canetas para tinta

Alice esposa da snr. Jahyr e E .. ferográficas - Cargas -

Damçso da' Silveira e Pal- Distribuidores Exclusívõs de

mira esp do sr. Alexandre Revistas. -

'

Blosteld; a menina Sueli
Madalena filha do sr. Alberto
/Wardenski; 'os' srs: Antonio

Rua Vidal"Ramos, 697

LIVRARIA BAZANI

, ��---.--'I

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - á. 20,15 horas impróprio até 14 ano.

Sensacional Programa Duplo

Amor Para Triês
com Suzana Freyre e. -Fábío Cardoso - O máximo em

comédia já produzido pelo cin�ma nacional.

o CIRCO
"

.

com Mário Moreno o popular CANTINFLAS - E. Schel-
linski e Angel Sala. -

I
Cantinflas enamorado de uma�

bela amazonas, resolve entrar no circo sem pagar ...

Fica tão apaixonado que acaba tornando:se acrobata,
, domador' de leões e eql,lilibrista. "

DOMINGO - á. 14,00 hora. - Cen.ura Livre

o Circo
"-----

DOMiNGO - à. 17,00 hora. - cenlura livre

AMOR . __PARA
·

TRÊS \
\

----'-

Domingo e 26. feira., ã. 20,15 hora. - imp. até14 ano.

Os, Horrores do Mus"eu Negro
cf Michael Gough, June Cunninghan e Graban Curvioni.

-,--------
,

3a.-e· 4a. Feira - áa 20,15 hora. - imp. até.14 anos
. \

AI COURAÇ� VERDE
com Bill 'Fravers, F. D. Begloy e Sidney Jones.

:! I

5a. e 6a. feira _. a. ZO,15 hora. - Imp. até' 14 aDol
, MISTÉRIO DEDA ILHA VENUS

com, Walter Reed, Tivre Rodan e Willian Walman'

,-----------------------_1'
I

I

.

O sr. Delegado de Polícia não

deseja colocar policiamento em

frente às escolas, principalmen
te naquelas' frequentadas por
menores. O policial vem esqui
vando-se desta medida porque
crê desnecessária e não acredi-

'

ta que em frente a educandá
rios frequentados por menores

de 12 anos, quando na' saítía
das aulas, todos em grupos, pos
sa acontecer algum acidente ao

atravessarem a rua. O sr. Dele
gado acredita tambem que cri

anças sabem perfeitamente do

perigo em atravessar ruas e que
todas elas .,: até as de seis anos

ao �ruzalrem uma via públíca
acautelam-se devidamente. Tarn
bem os condutores de veículos
são todos extremamente cuida-'
dosos e nenhum deles abusa de'
velocidade oú dirigem distraí
do. Por fim crê o chefe do po
liciamento da

-

cidade que" é per
feitamente dispensável a colo

cação' de policiais em frente às
Foram estes os pensamentos
expressos pelo vereador Cle
mentino Píeczarka : em sessão

da Câmara Municipal ao apre
sentar ao plenário um ofício em

que encaminhava ao sr. Prefei
to Municipal, solicitacão para

que dois policiais fossem colo
cados em' serviço, defronte a

educandários, na hora da entra- "

da e saída. A Casa'aprovou a

solicitação do edíl e o pedido
foi encaminhado.

Câmara de Papanduva
.

' \

Tem Nova Constituição
A Câmara Municipal de Pa

panduva tem 8 seguinte condi

tuição, para o. trabalhoe legislsfi
VOI deste ano.

Presidénter Josê Reva;
Vice: Jshyr Dam810 da Silveira;
t-, Seeret.: Bralil A. Fagundes;
2°. Secret, Octávio Pchebela.·

LIGA ESPORTIVA
CANOINHENSE

EDITAL

,
Para Assembleia Geral

.Dando cumprimento ao que

preceitúa os artigos ns. 26 e 27.
dOI Estatuto. da Liga Esportiva
Canoinhenae, convoco os .snre.

Presidentes do. Clubes filiados a

esta entidade ou as pessôea de
vidamente credênciadas. e quites
com - guai measalídedes. inclusive
o mês de fevereiro para a ASlem
bleia Geral que se realizará, dia

. 5 de março do corrente ano, terça
feira, a8 20 horas em lua séde
I!ocial, para eleição dOI cargos de

presidente e vice-prelidente rel-'

pectivamente, devendo O'I! Cluhe.
aprelentarem SUai chapiu para OI
referidol 'Cargos até dia 1 de

março do corrente ano, para OI

devidos registrol dOIl candidatol
em ata oficial.

Canoinhal. 18 de fevereiro de 1963

Silvio Bauer

Secretário Geral 2x

Compra-se nota de
'Conto de Réis

Compra-se uma nota de
úm conto de' réis. Paga-se
bem. Tratar na redação deste
jornal.

Assine! ,Leia! Divulgue!

Correio do Norte

ff·'IIf.�
•

A b r a h ã

o Mussi
Indústria e Comércio

s. A.

Assembléia
_ Geral Extraordinária

São convidados
-

os senhores acionistas para a
sembléia geral extraordinária, à realizar-se no dia 15�'
Abril de 1.963, às 10 horas, na séde social_sita à 111

�

S�nador Fel�pe Schmid�, 695 na cidade de Canoinhas, sc�
afim de deliberarem sobre o seguinte: (

10• Aumento do capital social
20• - Alteração dos estatutos

30• - Assuntos divetsos

Canoinhas, 15 de Janeiro de 1.963.

ABRAHÃO\ MUSSI
-

Diretor Presidente

•

Sociedade' Beneficente
{

CONVITE
Operária

Bailes Carnavalescos
. .

A Sociedade Beneficente Operária, por, intermédio de sua

Diretoría, sente-se honrada com a presença dos Srs. Associados
e .Exmas '. Familias, bem como dos sócios do Clube Canoinhense
ElIte Tems Clube e Grêmio XV. de Julho, desta cidade e Socie:
dad{e Entre Rios, e Sociedade União Operária da cidade de Três
Barras, para os festejos, carnavalescos que levará a efeito eon

forme programa seguinte.

Sábado, dia 23: - Início dos festejos carnavalescos, ás
22 horas, com a apresentação dos diversos blocos de fo!içõIIs;

Domingo, dia 24: - Grandioso baile, com início ás 22
horas:

-

(
�

.

3, Feira, dia 26: _ Encerramento dos festejos com aoi.
.mada/ noitada:

,

.

,

.

MÚSICA: - A, programação 'aci�a será animada por
PEREIRA E SEU CONJUNTO. __

MESAS: _. Poderão ser reservadas na séde social, a p8r�
tir de sábado, 16 do corrente mês.

.

Contando com a presença de todos para o maíor
'

brio
lhantismo e animação dêste carnaval, agradece

A DIRETORIA Ix

,DIS�ONHA DA

Pára os transportes. de suas cargas

'Rio - São Paulo - Curitiba'
.",

Correio do Norte
Aos Nossos ,Assinantes

Dada em manter umá pessoa a percorrer a cidade,
seus arredores e' subúrbios, bem como interior (onde oS

senhores agentes credenciados encontram dificuldades dian
te das distancias), comunicamos que doravante as assinaturas
devem ser pagas na redação no horário comercial e os do

interior procúrar os Agentes ou na Redação qua'ndo trs"

tando de seus negócios na cidade. .

Serão suspensas todas as assinaturas não renovadas
até o fim do ines de março.

Chamamos a a.tenção e cont�mos com a cooperaçãO
de todos.

A DIREÇÃO
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De Porto Alegre
Rio de Janeiro'
São Paulo e Curitiba

Confie s/uas cargas a
L- ,

Melhor serviço e preço justo

aim��I .!!......!- _ _!_� éI
FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart. Tít, Doc. 8/�. 844.
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA-SE AOS SABADOS.
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone. 128 - Canoinhae i; S. C

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 500,00
(

A PARTIR DO NÚMERO 715

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anunciol: Por vez e por centímetro de, altura', de coluna:

ÚLTIMA PÁGINA PAGINAS INTERNAS
1 TeZ,' Cr$ 70,00 1 vez ,Cr$ 50,00 .

4. vêze!! 50,00 '4 vêzes 40,00
8 ou mail- 40,00 8 'ou mais' 25,00

Página inteira Cr$ 12000,00 Página inteira Cr$ 8,000,00
Meia página Cr$ 7.000,00 Meia página Cr$ 5.000,00

OBSERVAÇÕES:
Originais de artigos enviado. a Redação, publicado. ou

não. permanecerá em poder da mesma.

A Redação não endosse conceitos emitido. em artigos assinados.

Deodato de Lima&Coelho Ltda. ,Cons�l�o Re�ional �e, C�nta�iIi�ai
em . �anta Catarina
AvlsoRua Paula Pereira, 391 - Fone, 248 - Caixa Poetai, 231

CANOINHAS Santa Catarina

OFICINA MECÂNICA
Agência de Peças e Acessorios

.Peças para: VOLKSWAGEN, FORD, CHEVROLET.
WILLYS, ETC.

ACU�UlADORES EXIDE

TITANUS. Imp. Ind. e Com. Ltde. São Paulo

O Bltí DA �SORrE GANHA A PARADA
) ,

'

ESTE ANÇ) É' TITANUS
QUE FAZ A FORTUNA

com a BIG CESTA- V. ganha
uma casa e um automóvel de uma só vez

nos sorteios pela Loteria Federal
30 prêmios por dia nos Concursos Díârios :

Um premio certo que este anoV. mesmo escolhe
Uma cesta rica e de excepcional qualidades

Blei CESTA DE NATAl,TITÂNUS
a cesta da felícídadesempre supera tudo que V. conhece

Agente Autorizado: Geraldo Rothart
CANOINHAS SANTA CATARINA

j'
�Ifj 41
�
j
j

• especialmente projetado para todos -;�os veículos Willys com tração nas F)I
4 rodas. -:,!<,
( .' I

• puxa, levanta, arrasta, derruba e;;"
arranca até 3 toneladás e meia. :�
• versátil, eficiente na indústria, no �
campo, nas construções, na pesca e i
na agricultura. J
GARANTIA DE 6 MESES, .:1

UM PRODUTO DA WILLYS-OVERLAN'D '.�
São Bernardo do Campo - S&o Paulo·

'

·

,--. ,_)

Basilio Humeohuk & Cia. Ltda.
,

.! .

Solicite
uma

demonstraçqo
em:

,r,
o
o

C�NOINHAS - Rua Vidal Ramos, 203 - SANTA CAT," INA

,

,

O CONSELHO REGION!L
DECONTABILIDADE DESAN
TA CATARINA. leva ao conbe
cimento do. senhoree contabiliat8a
que estâ devidamente habilitJl#o
para atender aOI pedido. de rrei·
tificedos de habiiltaçãõ profillio-"
nal, de que) trata o parágrafo S.,
do artigo 28.' da Lei o. 4o.15�,
de 28 de Novembro de 1962.
prestando, ainda, OI- seguintee
eeclereolmentos,

a) O referido certificado, deve
obrigatôriamente, acompanhar' ali
peça. contaheis que instrui '88

declerações a serem aprelentada.
,ao Imposto de Renda;, conforme
ali especificações do Diploma Legal.
acima mencionado, sendo ,de
Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), o CU!!!

to- de cada certificado;

b) O' contabilista deve requerer
ao Conselho Regional de Conta-

D hilidade, tanto. certificado. 'IUan
taR eontabílídades de firmal! .es

tiver sob sua' reeponeabilídade,
citando no requerimento, ,OI no

mes e endereços dai referidas
firmal;

c) O. certificado. 86 poderão
ler expedi�os'. aOI contabilíatas
que estiverem em dia com IUal!l
anuidades perante o Regional, de
acôrdo com lU determínaçõee
contida. no § 1.. do artigo 21.
do D.L.9. 295 de 27 de maio de
1946, no periodo eatsbelecido pelo
mesmo D.L.: para a reepectiva "

cobrança de anuidades, ou seja,
-i de 1. de Janeiro a 31 de março,

de cada ano; e.

'd) O. certificado. requeridos
f6ra do prazo eetipulado no pa
riodo discrimiuado na letra ante:
dor, pagarão em dôbro, 011 emo

lumento. de que trata 8 letra "o"
do presente aviso;

.

Presidencia do Conselho Hegio
Dal de Contabilidade de Santa
Catarina Florianopolis, 25 de
Janeiro de 1963�
JYlartinho Aurêlio Bonetti

Delegacia AuxiHar de -

Polícia de Canoinbas
A V I S O

o sr. tenente Lídio João Ferreira,
Delegado Especial de Policia do
MunicipIo de Oanoínhas, Estado tte
Santa Catarina, no uso de suas

atribuições legais, etc.
�

Avisa aos proprietário de veículos
motorizados. que o emplacamento
para o corrente ano, teve inicio dia
7 de janeiro e terminará a 28 de
fevereiro,

,

A documentação necessária para
o emplacamento, poderá ser infor
mado na Delegacia Auxiliar de
Policia.

'

�Canoinhas, [aneíro de 1963.

Lidío João Ferreira
2°. Ten. Delegado Especial de Policia

,AVISO
A ,comissão pro-organização

da Auociação do. Funcionários
Público. ,- Estaduais, comunica
80S interessados. que deverão
comparecer no Saguão da Pre
feitura Municipal, as 10 (dez) :t:w

horas do dia 24 de Fevereiro
a fim de tomarem parte na

reunião, onde / será aventada' 8
instalação deste orgão

,

\

Canoínhas, Fevereiro de 1.963

Dr. Haroldo Ferreira
Walmor A. Furtado lx

TRATORISTA
Precisa-se.

� i�S ,
�

Apresentar-se na Em-
, presa Fuck, à Rua Cae
tano Costa, n". 30.
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Cozinhar é arte. Faça de suas refeições um prazer.

Experime�te O BIFE

M I C H EL;
, "

que so

sabe fazer. 'Um

-

Um prazer de fato.

A, P I Z Z A I O L A

da-cozinhao principe
prazer a seu paladar. Um paladar que será um prazer..

No Cineminha
Ama�hã, às 14 hs, e às 20,15 hs.

PARA OS PAIS UMA ADVERTÊNCIA,
PARA OS MOÇOS UMA LiÇÃO:

cCTerror da Noite"
com Jack Kelly, Hildy Psrks, Vince Edwards

e, um Grupo de Jovens.

A Tragédia da Juv�ntude Transviada
em versão aceitá.vel.

POLICIA' MILITAR
D� G. E. I. - C. F. S. M.

EDITAL
1 - De ordem do Exmo si. Coronel Comandante Geral,' faço

p�blico a quem interessar possa, que se acha aberta, até o dia 28 de
fevereiro do corrente ano, a inscrição ao exame de Seleção ao (i)urso -de

Formação de Sargentos Músicos da Policia Militar do Estado de Sãnta
Catarina. C.F.S.M.

II - Os candidatos deverão requerer inscrição ao Sr. CeI ICmt
Geral da Policia Militar, satisfazendo as 'seguintes condições:

a) - Ser brasileiro nato;
b) - Ter no máximo 30 anos de idade;
c) - Ter bôa conduta civil ou militar;
d) - Estar em dia com o serviço militar;

III - O requerimento de inscrição dos candidatos civis deve
conter bem explícito o enderêço do requerente, e será acompanhado dos
seguintes documentos:

a) - Certidão de nascímento ou de casamento;
'b) .;_ Atestado de vacinação anti-varíõlíca;
c) - Atestado de conduta, passada pela autoridade policial

da localidade de domicilio;
d) - Certificado de quitação com o serviço militar;

, e) - Quitação escolar;' f) - 4 fotografias 314;
-c,

"-

IV - Para tormação de músicos destinados á! bandas do interior
será dada preferência à elementos residentes nas sede dss municipios a

que a banda vier a pertencer, devendo os mesmos requerer as suas

inscrições ao Sr. CeI Cmt Geral por intermédio da Unidade ali sedíade.
V) - O exame de seleção contará:

a) - Exame médico

b) - Exame Psteotêciiíco;
c) - Exame Físico;
d) - Teste vocacional

1 - Acuidade audítíva musical (bom ouvido)
2 - Equílíbrío ritmico (bom ritmo)

, e) - Exame intelectual que será realizado por uma comissão
de três Oficiais designados pelo Comando Geral, de acôrdo com as , ma
térias seguintes:,

'

, 1 - Português: Ditado de �o linhas no minimo. Concordância- de
gênero e número. Conjugação dos verbos ser, ter, e haver e dos verbos
regularet;j, no presente, passado perfeito, imperfeito e futuro do indicativo
e. no presente e passado do subjuntivo

2) - Aritimética: As quatro operações fundamentais. Problemas
sôbre números inteiros.

3 - História do Brasil: Descobrimento do Brasil. IndependênciaAbolicão da Escravatura. Proclamação da República Prtncípaís passagens
'da Guerra do Paraguai.

4 � Geografia do Brasil: Superfície. População, Príncípaís cida
des de Santa Catarina. Portos.

VI - O Curso de Música será dividido em (4) quatro fases de
3 meses cada uma, ai compreendido os exames f.nais e férias escolares.

. V I( - O aluno do Curso de Formação de Sargentos Músicos da
Policia Militar, terá direito a ensino, fardamento e vencimentos de
cri 14.820,00 mais crl,4_(46,00 de Risco de Vida .

.

' VIIi - O aluno aprovado no término do Curso, será promovido
á graduação de 3. Safgento Músico, com os vencimentos dêste.

.

Quartel em Florianópolis, SC, 26 de janeiro de 1963.
ADtODio Salles - Ten C!l Res� pI Dir da DGEI

Troca-se Terreno
rroc�m-se' duas

.

datas e meia no perimetrc
urbano por terreno distante do' máximo 10
quilometro$ .

d" cidade.
• I; ,"'" , '

Tratà, 'na CASA FISCHER.

·A.no 16 • Canoinhaa • 8. Catarina, 23 de Fevereiro de 1963 N. 723

Uma Caderneta de Depositas
Populares n. 65.139 - Caixa
Economica Federal - (Canoi
nhas), de propriedade de

PAULO ADÃO FRANK, no

trajeto Bairro Tricolin - Rua
Paula Pereira. Pede-se a quem
a encontrou o favor de entre

gá-la po BAR FRANK.
-

1 x

AVISO
Está aberta a ma

trícula de ginasianas
na Escola Normal
"Sagrado Coração de'
Jesus".

NOTICIAS ESPARSAS,
PERDEU-SE' Técnico, vindo diretamente

da Itália, encontra-se em Canoí
nhas, montando a fábrica de
material plastíco, sita no Campo

/

d' Agua Verde.

x x x

O esforço, aliás louvavel sob
,

todos os aspectos, do Capitão
Medoro, no sentido da norma

lização do trafego entre Canoí
nhas e São Mateus do Sul, não

.

foi totalmente compensado. É
que a balsa cedida pelo D.E.R.
do Paraná, não está em bôas
condições sendo muito pesada e

8S vezes perigosa e ha dias
também afundou.

x x x

O Santa Cruz S.C. rehabilitou
em parte o nosso bom futebol,
ao empatar com o Peri, domin
go ultimo, no Estádio Municipal.

x x x

A casa que servia de .resi
dência para o economo da So
ciedade Beneficente Operária
e que tanta celeuma causou,
quando de sua construção pro-,
vocando mesmo uma grande
assembléia geral, está sendo
removida para outro local.

x x x

A nóva séde do Elite Tenis
Clube, será inaugurada ainda no

corrente .ano, pois Luiz Freitas.
incumbido da construção, não .«

brinca em serviço,
x x x

.

Já há meses que findou o

praso prometido solenemente
pelo Tte. Cél. Lara Ribas, para
a vinda de uma pequena banda
para o Batalhão da Policia
Militar, aqui sediado.

x x x

Segundo consta grandes ma

nobras militares estão sendo
levadas 8 efeito no campo de
Instrução Marechal Hermes, sito
em Três Barras, porquanto tro

pas e material belico já estão
a caminho daquêle local.

x x x

Como acontece todos os anos

quaodo da temporada de praia,
o Iate Clube, do belissimo bal
neario de Camboriú, realiza
torneios de bolão, os mais di
versos, entre os bolonístas em:
veraneio. Já no ano passado,
uma equipe canoinhense, for
mada por Alcidio, Paulo e

Orlando, tornou-se campeã, e

no corrente ano, Alcidio Zsnío
lo, em, plena forma, conseguiu,
galhardamente, o ambicionado
titulo de Braço de Ouro, A ele,
os nossos cumprimentos.

Atenção,
Aos Senhores Luiz Cunha,

Pedro, Cassiano e Alfredo
Castro para tratarem de·
assunto de seu interesse

pedimos comparecer na

Casa Novo Mundo
- Rua Paula Pereira n. 1068

QUADROS
o maior sortimento

Casa Esmalte
_

•••••••m••�B•••••••••••B•••�••••B··1
I APROVEITEM... II
I
I
)DI Estamparias metro Cr$ 68,00 e 78,00 - Zef�r metro Cr$ 65,00
III Brim Especial metro Cr$ 115,00 Xadrezes metro Cr$ 125,00
I Cretones E;stampados metro Cr$ 350,00 Um completo sorti-I._ mento de Popelines, Lonitas e Cretones· Plásticos metro Cr$168,00
II linholene metro Cr$ 240,00.

•I Continuação da liquidação de saldos e retalhos I
.. Material escolar em geral •
• •

I E ain-da mais___ I
li Pentes a partir de Cr$ 12,00 - Lanternas elétricas Cr$ 380,00 _. Sabonete •

Dirce Cr$ 10,00 - Talco Algamar e Colipe Cr$ 42,00 - Meias algodão Cr$ 40,00 •
Farmheíras plásticas Cr$ 115,00 - Chocolates e Confeitos KIBOM I'I

Chocolates para a Páscoa,

E milhares de outros artigos pelos preços do anq passado. '.
" / II

II Lojas UDidas;� Limitada I
• Rua Caetano Costa, 553 Rua Paula Pereira, l.Ó68 •

I em CANO'INHAS I
1 1

PARA O MÊS, DE MARÇO
'"

As Lojas, Unidas Ltda. oferecem estas sensacionais ofertas:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




