
Cam·nhoa
•

seguir
Em São Mateus do Sul, Município vizinho no Estado do

parsná, a Petróleo Brasileiro S.A., através a Superintendencia
Industrial do Xisto - xisto pirobetuminoso - foi alvo de bene

ficio por parte da munícipalídads. Resolveu aquele Executivo

que os impostos n;tunicipais não seriam cobrados àquela empresa
estatal de petróleo, por Tése intocável. ..

Uma medida como esta, sob todos os aspectos digna de

aplausos, deve ser imitada ,pelo nosso Governo. A Petrobrás
é, queiram ou não queiram, principalmente no interior, fator
essencial de progresso. E' a mola mestra que impulsiona e im

pulsionou vários municipios brasileiros; veja-se por exemplo no

nordeste e principalmente na zona do recôncavo baiano ...

Toda uma imensidão, d'antes pràticamente inabitável, es

téril, indesejável e desprezada, teve com o advento da

petrobrás nova vída., Respirou novos ares, revitalizou-se, for
tificou-se, e partiu em busca de melhores dias. A empresa de

petróleo teve o mérito, e ninguem o nega, de salvar grandes
áreas brasileiras, principalmente nordestinas, do cáos - da mor

te certa mesmo ...

No sul do país a realidade já é bem outra e as condições
sociais diferem bastante .daquelas de nossos irmãos do setentrião.

Aqui felizmente não existe o fantasma do naufrágio nem a mor

te rodeia a região. Para a felicidade de todos e .para a garantia
da unidade nacional, o sul goza de saúde e barriga-cheia.

Não é por isso, contudo, que se vá deixar fugir fatores
de progresso ainda mais para a região. Não vai ser por estarmos
razoàvelmente instalados que vamos desprezar maior progresso.

-

É bom que se esclareça tambem que não estamos tão
assim em situação previlegiada a ponto de não nos interessar
melhores condições de vida. Tambem nós, temos aqui, se bem
que em pequena escala, a fome e sobretudo os famintos. Inúme-
tos famintos. . •

Verificamos não sem uma ponta de- mágoa que existe em

nosso município várias familias ao abandono: inteiramente mal

trapilhas a caça de comida, que não encontram e na expectativa
tão sômente da chegada do inexorável...

Por aí se vê que a fome aqui, é apenas em menor esca

la. do que lá, nos confins dessa terra que é fértil mas estéril,
pela preg'fliça geral e o máu hábito generalizado do comodismo.
Assim não há porque negar apoio a um fator de progresso cer

to e garantido, que poderá __:, é verdade' - não resolver o pro
blema dos maltrapilhos, nem dos famintos, mas sem dúvida algu
ma trará maior conforto e civilidade para o Estado.

A Petrobrás. merece, portanto, de todos nós, qual
quer colaboração que possamos dar. 'Merece abolição dos impostos,
merece crédito de confiança, merece respeito pelos seus atos

certos, e tambem ..:._ é otesro - reprovação por atos incertos

que por ventura venha a praticar qualquer um de seus elementos.

O Executivo e o Legislativo por estas razões e por tan
tas outras decorrentes dessas, devem pensar bem na possibilidade
perfeitamente viável de dispensar impostos à empresa. Dispensar
sumariamente: de todos ... não de alguns. Será um ato de patrio
tismo que dirá bem alto a todo o país, que tambem aqui, se .faz
uso da razão e se pensa em função do progresso geral do país e

bem estar do povo brasileiro - tão infeliz mas tão esperançoso ...

Lacerda
Levy em

e Deputado Herbért
Santa Catarina

Carlos

Dia 9 e 10 do corrente, deverão visitar Joinvile, Blume
nau, Itajaí e Florianópolis, os senhores Carlos Lacerda, o maior
líder

-

anti-comunista da América Latina e o Deputado Herbert
Levy, atual Presidente da União Democrática Nacional. Em
Joinvile os dois líderes participarão das solenidades do 25°.
aniversário da Fundição Tupi e em Florianópolis, participarão
do encerramento da Convenção da UDN regional.

França transige
-

propoe
conflito

soluções
LAGOSTArazoáveis para o

PARIS, 28 (DPA) - o Mi
nistério das Relações Exteriores
da França revelou hoje que o

governo francês está interessa
do em estabelecer '''modus vin
dendi" sobre a pesca· de forma
que não prejudique a popula
ção do Nordeste brasileiro.

,Porta-voz afirmou que entre as

soluções a França aceitará alu
gar seus barcos a- companhias
brasileiras ou vender ao Brasil

todo o pescado por preços re

duzidos. Insinuou ainda a cria

ção de uma companhia mixta
brasileiro-francesa para a pesca
da lagosta. Acrescentou que a

Convenção de Genebra reco

nheceu a soberania do Brasil
sobre a plataforma continental
mas acentuou que a Convenção
de Genebra não incluiu a la

gosta como riqueza da plata
forma.
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Aumentadas as ta
. rifas telefônicas

em 50'/.
As tarifas telefônicas foram

aumentadas em cinquenta por
cento - esta a informação ofí
cil do Poder Executivo. A me

dida foi aprovada
-

em vista dos

argumentos (apresentados pela
emprêsa concessionária e em

.

sua decorrência haverámelhoria
(?) dos servisos telefônicos in
terubanos, Segundo consta re

feridas modificações. para me

lhor, serão iniciadas êsse ano.

Grande acontecimen
to social, hoje, em

Florianópolis
Unir- se-ão hoje, em Floria

nópolis, pelos sagrados laços do
matrimônio, a senhorita Heloiza
Helena Carvalho com o sr.

Amilcar Fóes Cruz Lima. A
noiva á canoínhense, filha do

Dep, conterrâneo Aroldo Carva-
-lho e Dna. Divair Zaníolo
Carvalho e o noivo descende
de tradicional família catarinen
se.

AoS nu-bentes e familiares
"Correio do Norte" envia efusi
vos' cumprímentos, com votos
de felicidades.

Léo de Almeida Neves
em Canoinhas '

Deverá visitar Canoinhas,
ainda no corrente mês, o sr.

Léo de Almeida Néves Diretor
da Carteira de,Crédito Agrícola
e Industrial do Banco do Brasil.
Seria interessante e de toda a

conveniencia, que referida visita
coincidisse com o. solene lan
çamento da pedra fundamental
do Frigorifico Canoinhas S:A.,
"Frícasa" emprendímento, sem

duvida, de emancipação ecoao

mica de toda nossa região nor

te, bem corno, o sul do Paraná.

Calouro
Agenor Cordeiro da Silva,

nosso ex-funcionário é mais
um canoinhense q\le

.

teve
seu trabalho, esforço.testudo
e dedicação coroado de
êxito ao ser aprovado no

vestibular da Faculdade de
Medicina da Universidade.
do Paraná.

Nossos sinceros parabéns.

da pedra Fundamental do
�

FRIGORIFICO.

Aguardem para breves i�ias a data . do lançamento

.

=-

"

(ANOINHAS
OÍ'came�to

, .

União 1963
no

da
Entreguei-me, agora mesmo, 8 êsse beneditino labor. Do

Orçamento da União para o corrente exercício, volume maçudis
simo, folheei, Iôlha por fôlha, as 912 páginas, Ministério por Mi
nistério, dotação por dotação, à procura de Canoínhas. Arrolei
os nossas subvenções, com a preocupação de prestar benefício a

instituições nossas, cujos procuradores no Rio, quando os têm,
nem sempre fornecem a lista completa.

.

Ai estão, sôbre ° papel... Ainda poderíamos dar-nos ao

luxo de alguns foguetes, se estas. verbas, uns poucos milhões,
chegassem, um bendito dia, a seu verdadeiro destino, e chegas
sem, 'a tempo., Não nos iludamos. Os cortes serão inevitáveis, c

outra vez. Tudo indica que em 1963 serão drásticos. Começou o
I
"Plano Trienal", em cujas metas edificantes não entram cortes
nos subsídios de Senadores, Depu-tados e amigos de peito, nem

fiscalização alguma no sorvedouro sem fundo que sao as "Obras
.

do Govêrno". Exigem-nos, com requintes de luxo palaciano,
prestação de .contas sôbre a aplicação de dois mil cruzeiros.
DELES, que manejam bilhões em proveito próprio, nada se

exige senãc "fidelidade". Acresce que, em obediência a outra
edificante praxe nacional, numerosas verbas caem sempre em

"exercício findo", embora tenhamos em perfeita ordem tôda
.a nossa documente ção sôbre a mesa de algum dos milhares dos
amanuenses dos Ministérios. Ali, para nós, ninguém está com

pressa. Eis porque a necessidade, sempre urgente, de enviarmos
os nossos papeizinhos O QUANTO ANTES, torna-se urgentíssima.
As nossas instituições beneficiadas �tão cientes do que devem
fazer. E agora, eis, as verbas para. Çanoinlias, três delas sem

enderêço certo.

Mini.tério da AgriculturA:
Pôs to de Suinocultura, em convênio com- a Prefeitura

.extraord. Cr$ '2.000.00000
Cr$ 300.000,00
Cr$ 90.0.000,00

Associação Rural - ordinária
Associação Rural - extraord.

Mini.tério da Jultiça e Negócio. Infeeioreas
Asilo de Menores "Dr. Rolando Malucellí" ordin. C'r$ 50.000,00
Casa da Criança - ordin. Cr$ 50 000,00
Juvenato "Lar Santa Inês" - ordin. Cr$ IOO.OOO,O(}
Obra Missionária de Leigos (Comun. Evangélica Lutherana)

ordínáríe Cr$ 100.000,00
Coral Canoinhense

_
ordinário Cr$· 100.000,00

'Cr$ IOO.OOO,DO
Cr$ 100.000,00

Schola Cantorum "Santa Cecília" e

BfC - ordin.
BIC - extraord.

Miniltério da Saúde:
Hospital de Caridade -. ordin.
Hospital de Caridade "Santa Cruz" - ordin.

Cr$
Cr$

40.000.00
50.000,00

Ministério do Trabalho e Previdência Social:
Sindicato dos Empregados em Serrarias, etc, - Fundo

Soe. da Prev. Cr$ 200.000,00
Miniatério de Viação e Obra. Pública.:

Obras de Saneamento dos Rios Canoinhas e Agua Verde 5.000.000,00
Miniatério da Educação e Cultura:

Escola Agrícola "Vida I Ramos" - extraord. Cr$ 5.000.000,eo
BIC (Serviço Nacional de Bibliotecas) - extraord. Cr$ 600:000,00
B�C - ordin. Cr$ 200.000,00
BIC - extraord. Cr$ 300.000,00
Construção e manutenção de Pavilhão de Arte Industrial

.

extraord. Cr$ 1.000.000,00
Escola Técnica de Comércio - ordin. Cr$ 100.000,00
Escola Técnica de Comércio - extraord. 100,000,00
Juvenato "Lar Santa Inês" - ordin. 120.000,00
Juvenato "Lu Santa Inês" - extraord. Cr$ 100.000,00
Casa da Crfança - extraord, 100.000,00
Ginásio "Santa Cruz" - extraord. 200.000,00

Estas as verbas nominais que figuram no Orçamento.
Além delas, existem as dotações globais, por Estados, em todos
os Ministerios. Destas, entretanto, só por milagre alguma parcela
poderia chegar até Canoinhas.

Frei Elzeário Schmitt, Ofm.

Interessante seria podermos publicar, em dezembro, quan
tos dêstes parcos milhões aqui enumerados chegaram de fato a

destino. Mas esta seria já a história do Calvário das nossa!

instituições

'-.to: •
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Notícias de

Escreveu:

Elmeraldino de Almeida

Nacimento
-

Encontra-se em festas o lar
do casal sr. Antonio Malakowski
e senhora, com o adevento de
uma linda garotinha, que na

Pia Batismal receberá o nome

de "Onésia Gisseli".
Nossos parabens ao casal e

felicidades a Onésía,

Aniversários ,

Completou 5 primaveras dia
26 de fevereiro o inteligente
garoto, Luiz Carlos, dileto filho
do simpático casal sr. Leonidas
Guebert e exma. senhora dona
Lurdes Guebert.

Sinceros votos de felicidades
ao Carlinhos e seus progenitores.
- Em data de 2Tdo corrente

viu transcorrer mais I um

aniversário a sra. dona Alice
Furtado virtuosa esposa do sr.

Jahyr Damaso da Silveira. -

Desejamos muttas felicidades
à dona Alice e sua dígníssíma
família.

Baile Carnavalesco na

na IPICA'
:;A exemplo dos anos

anteriores, realizou- se dia 23 do
corrente o grandioso bafle de
carnaval em nossa simpática
sociedade, transcorrendo o mes

mo com grande animação e

cordialidade, prolongando-se até
altas horas da madrugada.

E O Mistério Continua
Ocorreu dia 9 do corrente

aproximadamente às 17 horas
um fato que até 8 presente
data não ficou' esclarecido. Tra-
'ta·se do objeto luminoso de
de grande porte que foi visto'
aqui por diversas pessoas. Um
supõe ser um avião clandestino,
outros um foguete balístico
teleguiado, finalmente há tam
bem a versão de ser um

aerolito, O estranho objeto per-
rrrta sua trajetória normal

mente e logo a seguir começou
a desprender-se do, mesmo
densa nuvem dê' fumaça escu

tando-se em seguida dois ou

tres estrondos semelhantes a

um 'trovão, incendiando {;\,
aeronáve espacial, fazendo- se
-m pedaços. Pela posição em,
rue voava a mesma, muitas
essoas julgam que caiu em

T.. íó, outras já são de parecer
que caiu em Santa Cecilia ou
Curitibanos. A, realidade é que
algo aconteceu, não se tratando
presenciar de uma miragem ou

ceísa parecida, isto em face do
número de pessoas que presen
ciaram o fato. E O MIST:ÉRIO
CONTINÚA.

'

Visita nossa Cidade
Dr. Aroldo

É com satisfação que regts
trames a passagem por nossa

cidade do ilustre Deputado
Federal, � Dr. Aroldo Carneiro
de Carvalho. S. S. esteve de

passagem a Papanduva, Itaió
polis e Mafra. Prometeu no en

tanto Sua, Excia. que breve
mente voltará com mais tempé
afim de rever seus correlígío
nários e velhos amigos.

Churrascaria ID E A L
de PAULOJARSeHEL
Um bom churrasco, ai

qualquer hora. ti
Rua Paula Pereira, 477

Deodato deLima&Coelho Ltda.
Rua Paula Pereira, 391 - Fone, 248 - Caixa Podal, 231

CANOINHAS Santa Catarina

OFICINA MECÂNICA

Agência de Peças e Acessoriçs
Peças paras VOLKSWAGEN, FORD, CHEVROLET.

WILLYS, ETC..,

/ACUMULADORES ,EXIDE

TilANUS Imp. todo e Com. Ltda. São Paulo

O BI<i DA SORTE GANHA A PARADA
ESTE ANO 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 Diários

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

, Bla (ESTA DE NATAL TITANUS
a cesta da felicidade sempre supera tudo que V. conhece

Agente Autorizado: Geraldo Rothert
C A N O I N H A S SANTA CATARIN-A

São convidados os senhores acionistas para a as

sembléia geral extraordinária, à realizar-se no dia 15 de
Abril de 1.963, às 10 horas, na séde social sita à rua

Senador Felipe Schmidt, 695 na cidade de Canoinhas, SC.
afim de deliberarem sôbre o seguinte:

1°. -, Aumento do capital social
2°. - Alteração dos estatutos
3°. - Assuntos diversos

Canoinhas, 15 de Janeiro de 1.963.

ABRAHÃO MUSSI
Diretor Presidente X

2·3.1963

Abrahão Mussi
Indústria e Comércio

Assembléia Geral Extraordinária

s.

De Porto Alegre
Rio de .laneiro
São Paulo, e Curitiba
Confie suas, cargas a

Melhor e justo
.

serviço

/

-_
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e especialmente projetado para todos
os veículos Willys com tração nas
4 rodas.

(li puxa, levanta, arrasta, derruba e
arranca até 3 toneladas e meia.
• versátil, eficiente na indústria, no
campo, nas construções, na pesca &
na agricu ltura,

DE 6 MESES

ISolicite
uma

demonstração

em"Basilio Bumenbnk & Via. Ltda.
CANOINHAS Itua Vídal Ramos, 302 SANTA CATARINA

A.

2x

<,
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Prefeitura Mnn.
DECRETO N.

de
17

,
.. 2-3.1963"

OuvidaMajor
17-12-62

Vieira' Hádio Canoinhas
Nitidamente em

,

Rádio Eldorado
de

Secretário

144.000,00

20.000,00

10.000,00

2.000,00
4.000,90
16.000,00

90.000,00
90.000,00

40.000,00
40.000,00

144.0QO,00

5.000,00
60.000,00

5.000,00
60.000,00
6.000,00

240.000,00

10.000,00

3.000,00

5.000,00

144.000,00
6.000,00

100.000,00

80.000,00

80.000,00

.

5.000,00
3.000,00
20.000,00

(CONTINÚA)

ANTONIO MAli.ON BECIL, Prefeito Municipal de Major Vieira, no uso
de suas atribuições, e de acordo com o Item N. 1 do Artigo 74, da Lei Orgânica
dos Municipios,.,

Antonio Maron Becil

D E C R E--T A

Artigo 1. - A cobrança das rendas constantes da Lei Orçamentária
para o exercício de 1963, far-se-á nas épocas estabelecidas em lei e de acordo
com a legislação em vigor.

-

Artigo 2: - As tabelas explicativas da despesa fixada para o exercício
de 1963, - de acordo com a lei N. 42, de 17 de dezembro de 1962, são as que
este baixam.

- -

_./

Artigo 3. - Este decreto entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 1963.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, em 18 de dezembro de 1962.

Prefeito Municipal
Publicado o presente decreto N. 17, na Secretaria Municipal, em 18 de

dezembro de 1962.

Código
Geral

Tabela explicativa da Despesa
==?===========�========

Dotação II TOTAIS
-----

Sub. Divisão ,.do. Serviços Serviços

Eduardo Klodzinski

DISCRIMINAÇÃO

Administração Geral
.

Legislativo - Camara Municipal
Pessoal Variável /

Secretario da Camara
Material Permanente
Aquisição de Móveis e Utensílios
Material de Consumo
Material de Expediente, Livros, Etc.

Cespa.as Diversas
Serviços Postal. Telegráfico
Assinatura de Orgãos Oficiais
Ajuda de Custo aos Vereadores

Executivo Governo
Pessoal Fixo
Subsídio ao Prefeito
Representação ao Prefeito
Despesas Diversas
Despesas de Transporte do Prefeito
Diárias ao Prefeito em viagens Adminis-

trativas

Administração Superior
Pessoal Fixo
Secretário - Padrão D
Material de Consumo

_ Conservação de Móveis e Utensílíos
Impressos e Material de Expediente
Despesas Diversas
Serviços Postal e 'I'elegrafíco ,

Publicação do·Expediente
Assinatura de Jornais e Revistas

Serviços Tecnicos e Especializa-
dos

Pessoal Fixo
Gratificação ao Contador
Despesas Diversas
Despesas Transp. Funcionários a Serviço

Serviços Diversos
<,

Material de Consumo
Material p/ Serviço Limpeza da Prefeitura

Despesas Diversas
Serviço de Limpeza Prédio da Prefeitura
Total dos Serviços de Administração Geral

Exação e Fiscalização Financeira
Administração Superior
Pessoal Fixo
Tesoureiro - Padrão D

Quebras a� Tesoureiro
Material Permanente
Aquísíção de Máquinas, Móveis e Utensílios
Material de Consumo
Material de Expediente
Serviços de Arrecadação
Material de Consumo
Aquisição de Talonários, Livros, Etc.
Total do Serviço de Exação e Fiscalização

Financeira

Seguránça Pública e Assisten-
ela Social

Assistencia Social
Despesas Diversas
Aplicação da Taxa de Assistencia Social

Sepultamento de Indigentes
Amparo á Maternidade e á Infancía

Total do Serviço de Sego Publ. e Assíst.
Social

o
0.0
0.01
0.01.1
0.02
0.02.1
0.03
0.03.1
0.04 .

0.04.1
0:04:2
0.04.3

0.2:
·0.20
0.20.1
0.20.2
0.24
0.24.1
0.24.2

0.4

0.40
0.40.1
0.43
0.43.1
0.43.2
0.44
0.44.1
0.44.2
.0.44.3
0.7

0.70
0.70.1
0.74
0,74.1
J

0.9
0.93
0.93.1
0.94

f 0.94.1

1

1.0
1.20
1.20.1
1.20.2
1.02
1.02.1
1.03

1.03.1
1.1
1.13
1.13.1

2

2.9
2,94
2.94.1
2.94.2
2.94.3

196.000,00

260.000,00

280.000,00

250.000,00

8.000,00 994.000,00
994.000,00,

. 330.000,00

.

80.000,00 410.000,00
410.000,00

28.000,00 28.000,00
28.000,00

,

e

Criciúma:
C at � r i n e n s e I

o Departamento Esportivo da Rádio Eldorado de Criciúma
comunicou a ZYP 6 que a mesma é ouvida com regularidade naquêle
municipio e que, também, 08 irradiações esportivas causam grande
interêsse aos eficcionados do futebol. Para isso aquela emissora teve
o gesto louvável de enviar à emissora local a seguinte carta, cujes
dizeres passamo! a transcrever para que não haja dúvida a respeito
denal! informações:

Criciúma (SC), 12 de fevereiro de '1963

Presados Senhores

Sirvo-me da presente, para levar ao conhecimento de V/Sise;
que, ontem (11-02-63), segunda feira, por volta das 18/30/19 horas
na frequência de 1.300 KIII. tive a grata satisfação de sintonizar essa

conceituada emiasôra, justamente quando estava no ar seu programa
esportivo.

A notícia que lhe. envio através deste, quer me parecer
servir de estímulo e imensa satisfação á V/Sias. da mesma forma
como á mim causou, como pessôa que há 10 anoa deixei Canoíuhas
(estudei entre 1951/1953 na Escola Técnica de Ag-ricultura Vidal Ra
mos)· e que dela sinto muitas saudades.

Como comprovante atinente a recepção que obtivemos por,
aqui, pOSIiO dizer- lhes que, estavam sendo rodados em gravação, 08

goals conquístadoa pelo Botafogo na peleja contra o (Seminário de
Curitiba, em que o clube local venceu -merecidamente por 6 a 1. A

narração, se não estou enganado, foi de Irineu .Gouaaga.
Como faço parte do Departamento de Esporte! da Rádio

Eldorado. noticiei o· triunfo do clube canoinhenee conquistado no

Estadío municipal. Aprêsao-me em comunicar- lhe que, aqui na Eldo •

rodo estamos a inteira díspoaição para intercâmbio de notícias, cago

interease á V/Si811.
-

Palestrando hoie com meu irmão Arnaldo, que por sinal.
também foi eetudante da mesma Escola em Marcilio Dias, fui Bane
dor> de que, em Tubarão, onde reside atualmente, iâ teve oportuni
dade, em diversa. vezes de aintonizar essa prestigiosa organização de
rádio-difusão.

Faço ciente de tudo isto aos senhores, de maneira desin
teresaada, procurando apenai moatrer-lhe que. aquí no sul, a Hâdio
Canoinhal é também ouvida.

Na expectativa de ter- lhes fornecido uma grata notícia, de ...

péço-me antecipando agradecimento! ainceroa pelo atendimento de
um pedido que permito-me formular: o envio de um postal de
Canoinbas, atual. afim de que poaaa eu éonatetar leu progresso (por
nÓII sulinoe, tão comentado, em comparação com aa antiga. fotos que
pOIlUO desde o longinquo 1951.

Atenoiosamente,

'.

"

• Luiz Lopes Vieira

Depto. Esportivo da Rádio Eldorado de Criciúma

Refaça suas forças, tomando

CAFÉ BIG
Torrado a ar quente

Saboro�o até a ultima gota

Ru.a ,Paula Pereira Telefone, 241

'BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é 'o melhor café

,
..

DISPONHA DA

Para os transportes de- suas cargas

Rio - São Paulo - Curitiba

,:� •

I
••• '

�I;""
-,:� ,."1.
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Hoje: as sras. donas: oua.
Augusta Wiese e Natalia eso.
do senhor Nestor da Cunha
Ramos; a senhorita Jundira
Novack; os snr s.: Leonardo
Voigt, Clotardo Stratmann e

Jovino Tabaliõa residente em

Popanduoa; os meninos:
Romeu filho do snr. Carlos
Wagner Filho, Rubens filho
do sr. Ervino Friedmann e

Jaime filho do sr. Pedro da
Cruz Sobrinho.
Amanhã: asra. -snia. dona

Rosa Ritzmann residente em

São Bento do Sul,' os srs.:

Alfredo Trindade, Loriual
. Pacheco, Braz Vieira e Paulo
Grothe; os [ouens: Gabriet
Seleme e Dine Jose Bronze
Almeida; os meninos: Nelson
filho do sr, Alexandre Paul
e José Roth Junior filho, do
sr. José Roth residente em

Campo, do Mourão.
Dia 4: as senhoras dunas:

,Aurora esp. do S1. Henrique
Gonçalves Sobrinho" Josefa
esp. do sr. Zetredo Müller,
Vitoria esp. do sr, Bernardo
Belinski e Judith' esp. do sr.

[oão Artner! Leandro Gon»
çaloes, a menina Maria
Helena filhu do sr, Antonio
Cubas; os srs.: Saul Chuni
Zugmann, Willy 001 seltz e

Artur Bolaut; o jovem Nereu
filho do sr. Noé N. Pinto,' o
menino Pedro filho do snr.
Miguel Piechontkoski.
._ Dia 5: o jovem Reinaldo
Erhardt; os meninos: Carlos
Alberto filho do sr. Sylvio
,A. Mayer, Irineu filho do sr.

. Seuero Senczuck e Edson filho
do sr. Ewaldo C. B'I ando
.Dia 6: a senhorita Oeni
Santos; as meninas: Maria
Oly filha do snr. José Ta1'

,

cneski e Anilir filha do snr,

Alvacyr Leão residente em
São Paulo; os srs : Nicolau ....

Humenhuk e Werner Kelner;
os' tooens: Sérgio Treuisani,
Tarcisio Hoffmann e Ber ...
nardino Schupel; os meninos:
Orlando filho do sr. jovino
Roesler e Wilson Walter
filho do snr. Gustavo Maes
residente em Ioinoile.
Dia 7: a' snrta. Isis Maria

Tack: a menina Sueli Selma
filha do senhor Clementina
Pieczarka; os srs.: José Bley
Nascimento e Otdoio , Peche
bela res. em Pupanduoa.
Dia 8: as senhoras donas: .

Adelia esposa do SI. Miguel
Andruczeoecz, Olga esp, do
sr. João Taporoski e Lourdes
esp. do sr. Walmor Furtado;
os srs.: Adauto Allage, José
Bonifácio da Silva residente
em Chapecô e limo Acir Buss
residente em-Rio de Janeiro.
Nossos parabens.

NASCIMENTOS
Em festas o lar do casal

sr. Edson Ritzmann e sua
exma. esposa Dona Odinacy
Costa Ritzmann, com o

nascimento, em Curitiba, há
dias, de seu primogenuo.
- Iluminou-se o lar do

casal Zakei Seleme e sua
exma. esposa Dona Aire M.
Seleme,

_

com o nascimento,
dia 18 último, do garoto
Simão Seleme Neto. .

Cine

Erwin Schwarz e senhora,
participam aos seus amigos
'o nascimento de sua filha
S/L VlA, ocorrido no dia 23
de teoereiro.
A todos, os cumprimentos

deste semanário.

Teatro Vera 'Cruz
A P R E SE N TA:

-R

;;,

c HOJE :_. áli 20,15 horas impróprio até 14 anoa

Sensacional Programa Duplo
-

-

DEMONIO ,ENFURECIDO
com Robert Lsnsíng, Lee Meriwether e James Congdon,
Ele desafia as leis da ciencia para resolver OS mistérios
da 4a. dimensão! Um filme violento! Sádico! Bestial!

�ANGUE DE
.

PISTOL,EIRO
Cana Tab Hunter, Van Heflín, Kathryn

Grant e James Darren

SANGUE DE
DOMINGO...;.. á. 14,00 horas - Cen.ura Livre

DOMINGO
à. 17,00 horaa censura..Jivre
às 20,15 horas

-

Impr, até �4 ano.

CHOFER DE PRAÇA
com Massaropi, '0 maior cômico do cinema nacional -

Geny Prado e Ana Maria Nabuco.

2a. Feira - i.> 20,15 hr••• imp. até 14 aDO. - REPRISE

de
3a. e 48. Feira - áa 20,15 horaa - imp. até 14 anos

Malda.de
com Mamie Van Doren, Richard Coogan e Brad Dexter.
Uma loura, bem feita de corpo, era li isca de que se

serviam os gangster para seus negócios excusos!

5a� e 6a. feira - a81 20,15 horas - Imp. até 14 anol

A LEI DO
-

MAIS VALENTE
Com Clint WaJker, John Russel e Edward Byrnes -
Tres homens enlouquecidos pelo amor de u::na mulhH
traçaram uma fronteira de sangue entre brancos e indios!

Antro

�.--...----..---------------,
,

-

de Ar�roz "5-ao
Schmitt'

J .: II
oseMáquina

de José, Adão

Acha-se aberta a compra de arroz. Aceita-se qualquer tipo,
mesmo molhado. Interessados devem se dirigir à Rua

Duque de Caxias, ao lado do Cemitério Municipal

Ano 16 . Canoinhas - S. Catarina. 2 de Março de 1963 . N. 724Notas Esparsas
- Terminou, por fim, o car

naval, um dos mais desanima
dos dos ultimos tempos,
salvando-se apenas as matínês
infantis.

- Amanhã, grande tarde es

portiva no Estádio Municipal,
com a exibição do Real S.C., - A Fundição Tupi, uma

conjunto do senhor Waldemiro - das maiores indústrias do paíz,
Rauth, ante o Botafogo local. que tem a sua séde . em Join-

Grande acontecimento víle, completará dia 10 do cor-

social hoje, em Florianópolis, fÇ>nte, seu 25°. aniversário.

com o enlace matrimonial de Faturamento da Tupi, mensal

Heloíza Helena, filha dileta do, mente, trezentos milhões de
,

cruzeiros.
Deputado conterraneo Aroldo
Carvalho e sua exma. esposa

- O Clube de Bolão Demo-

Dona Divair Zaníolo
.

Carvalho, crata deverá excursíonar ainda

com o sr, Amilcar Fóes Cruz no corrente mês a Curítíba.
/

Lima, de tradicional família - Rumores dizem que a Pe-
do nosso Estado. Aos nubentes trobraz nada encontrou na

e familiares, os 'nossos cumpri- perfuração de Rio dos. Poços e

mentos. .

que fará nova tentativá, desta
feita, na Agua Verde.
- Tem andado quente o

tempo nas reuniões do diretório'
do PSD, local motivado pelos
cargos a serem preenchidos pela
nova diretoría da Canoinhas De antemão agradece o

Força e Luz. _.--1- comparecimento.
'

- Findo o carnaval, iniciou_
se o período escolar, pelo que
chamamos atenção dos senhores
motoristas para que conduzam
com maior atenção, mormente
nos horários de entradas e

saídas de aulas.

,

ConvIte - Missa
A tamilia do saudoso

Onofre' Mateus Vieira
convidam parentes e amigos
para assistirem a missa que
mandam celebrar em inten-,
çâo de sua alma, dia 9 do
corrente, às 7 horas, na

Matriz Cristo Rei.

- O mâu tempo, reinante do

mingo último, não permitiu a

realização da esperada corrida
entre os animais Vencedor e

Lanterna, corrida esta transfe
rida para amanhã, caso o

tempo permita.
\
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iAPROVEITEM... I
i

.

PARA O MÊS DE MARÇO _I
I As lojas UnidasÜda. oferecem estas sensacionais ofertas: I1'1 Estamparias metro Cr$ 68,00 e 78,00 - Zefir metro Cr$ 65,00 I
111 Brim Especial metro Cr$ 115,00 Xadrezes metro Cr$ 125,00 I
II Cretones Estampados metro Cr$ 350,00 � Um completo sorti- II
li menta da Popelinas, Lonitas a Cretones � Plásticos metro <::r$168,00 I
E 1 linholene metro Cr$ 240,00. I
•

.

I
. g Continuação da liquidação de saldos e retalhos II Material escolar em . geral I
• ·1I E ainda mais...

II_
Pentes a partir de Cr$ 12,00 "/ Lanternas elétricas Cr$ 380,00' - Sabonete

111 Dirce Cr$ 10,00 - Talco Algamar e Colipe Cr$ 42,00 - Meias algodão Cr$ 40,00 III Fannheiras plásticas Cr$ 115,00 - Chocolates e Confeitos KIBOM

mm
�, Chocolates para a Páscoa. I

I E milhares de outros artigos pelos preços do ano passado. I
i Lojas Unidas Limitada I
• Rua Caet�no Costa, 553 Rua Paula Pereira, 1.068 I11,

I-
> em C A N O I N HAS'

I
.

I
��.��••m•••&.g�••��B����m.m••mm.M.m�.1
Cozinhar é arte, Faça de suas refeições um prazer. Um prazer de fato,

Experimente o -� BIFE A' PIZZAIOLA

'que só MICHEL
cozinha sabe

- o
, .

Pflnclpe' da

fa'ze r. Um prazer a, seu paladar,
Um paladar que será um prazer:.
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