
.:

Problema· Insoluvel
Os pais de família que possuem filhos em idade escolar,

estão vivendo verdadeiro drama com o problema quasi insuperá
vel dos gastos com a educação de sua próle. As Escolas Estaduais
que deveriam facilitar tudo, porque não foram criadas para dar
lucro, mas semear .e base. de uma cultura futura, não vem

preenchendo suas finalidades.

Não se facilita de modo 'algum a permanência de meno
res na escola, porque ao invés de haver colaboração dos setores
ofícíaís,' há, quasi sempre, impecílios criminosatnente antepostos
á vida escolar de cada um.

O material didático alcançou hoje um preço' proibítivp
para as classes menos favorecidas e não raro observa-se que
alunos abandonam seu curso, por falta de' capacidade financeira
de seus responsáveis. 0\ Estado que a tudo assiste sem o mínimo
de responsabilidade, está assim contribuindo para seu nôvo slogan
'no .setor educacional: "nenhuma criança com escolas" em vez

de "nenhuma criança sem escolas"...
- .'

Como usar o slogan' "nenhuma criança sem escolas" se'
não há o mínimo interêsse em, pelo menos, conservar o pouco
Índice de comparecimento ás salas de aulas. Que método confuso
é êsse de incrementar o estudo, a audiência ás aulas, se se 'sa
bota direta e implacavelmente taL comparecimento através a

irresistível pressão financeira que amarra e escraviza 'qualquer
trabalhador honesto, que por ser honesto é póbre e ,quase fa
minto ...? Onde está a sinceridade do slogan adotado pelo Executi
vo do Estado que diz estar interessado na alfabetização em

massa, mas não propicía, os resquisitos mínimos para tal...?

,

Por que - se há bons propósitos - não -se cria grupo
capacitado e especializado para estudar o problema que aflige
os pais responsáveis por menores em estabelecimentos esta
duais? Porque não se doam livros 'escolares, quando se sabe que
o Ministério de Educação e Cultura possui departamento especta
Iízadó e capacitado para ajudar o Estado nêsse setor. Por que
não se pede ao vizinho Estado do Paraná, seu plano de alfabe
tização, e também material escolar, que lá sobra, para distribuição
no Estado �os necessitados ...? Por que não se faz absolutámente
nada nêsse importante aspecto para o progresso' do Estado ...? A

que se deve êsse amortecimento espetacular? Em quem se deve
debitar êsse marasmo vergonhoso ...?

'

Um peí que possui 4 _fihQS matriculados em estabeleci
mento estadual, dispende sómente com material escolar, em seís
meses, mais de oito mil cruzeiros, além, é claro, de outros gastos
com vestuário. Por' aí se percebe que é quasi humanamente ím

.possível para o humilde trabalhador, alfabetizar seus filhos, por
que não poderá êle necessàriamente dispôr de tal quantia;' quan
do se sabe que seus minguados vencimentos, mal dão "para o

sustento diário; para o regime de fome, que lhe foi imposto pela
aspíral inflacionária 'que devora e ameaça fazer cair a pirâmide
social - base de um regime democrático verdadeiro.

Incrivelmente no Muntcípío ninguém até o momento

'preocupou-se com êsse problema, com honrosa exceção do ve

reador Alfredo de Oliveira Garcindo que apresentou, à Camara
Municipal redação de um radiograma dirigido ao sr. Governador
do Estado em que solicitavâ providências' a respeito - sendo' o
ifilesmo na ocasião, como acontece com tôdas suas iniciativas le

gislativas aprovado por unânimidade, e encaminhado ao sr. Go
vernador do Estado - o IOllegado.

de Primeiro de Ma,io
Bêneflcente Operár,i;á

A Sociedade Beneficente 0- jos. Os torneios de bolão, xa

peráría, por, suas diretorias, em drez e tenis de mesa, terão

conjunto, houve por bem de suas inscrições terminàdas dia

organizar um grande e interes- 21, às 12 horas. Nos demais a

sante programá de festejos para inscrição irá até a véspera, ou'
o dia internacional do trabalho. seja, dia ao. A inscrição foi

Assim, foram programados va- estipulada em cr$ 200,00 por
rios torneios, tais como: bolão, pessoa, cuja renda reverterá
dominó, xadrez, truque, tennis para a construção da nova can

de mesa, sessenta e seis, galmão cha de bolão da SBO e também
e tiro ao alvo, todos eles cdm para a aquisição de premios e

as suas respectivas comissões, .medelhas aos vencedores, cuja
assim constituídas. Churrasco: entrega, está prevista para o

dr. Mário Mussi, Wiegando dia 11 de maio, no grande baile
Wiese e Carlos Nunes Pires. da cerveja, patrocínio do Gremío.

Propaganda: Rubens Ribeiro da XV de Julho. Os festejos terão
Silva, Newton Bayerstorff, Cas- seu inicio dia 30, a noite, com

.to Pereira e Irineu Gonzaga. o campeonato de dominó e dia
Bolão: dr. Silvio Mayer, Afonso - primeiro. às seis horas, com a

Lüdke, Silvino Voigt e Luiz tradicional alvorada a cargo do
Flores. Xadrez: dr. Milton Stra- Batalhão da Polícia Militar,
mari e Erasmo J. de Andrade. queima de fogos e hasteamento
Sessenta e seis: Otto Hoffmann das Bandeiras Nacional, do
e Vergilio Trevisani. Dominó: Estado e da Sociedade. A tarde,
Francisco To!o�iotti, Wefner I com início as 15 horas, grande
Kellner e MarIO Sprot FIlho. tarde dançante e as -1'7,30, a

Truque: Agenor I Kreiling, AI- atual diretoria, sob o
\ comando

berto Aquino e Mieceslau Bo- do dr. Mário Mussi, entregará
jarski. Gamão: João, Ithass e oficialmente, os destinos da So

Rimon Seleme. Tiro ao Alvo: ciedade, a nova, liderada pelo
Aleídio Zaniolo, Ale:lÇ. Michel, sr. Wíegende 'Wiese. Por nosso
Otto Hoepfner e Guilherme intermédio, a SBO convoca

Prust, Tenis de mesa: Major todos os seus associados para
Décio, Capitão Schmidt, Tenen- que prestigiem, com o seu

te Dinô e Zeno Benedito Ri- comparecimento e com 'a sua

beiro da Silva. Tesouraria:' pai:ticipação nos jogos de sua

Francisco' Zaziski,' Waldemar preferencia, o programa acima
HoffmaIÍn e Arnaldo Hauffe. Os elaborado, para que o mesmo

clubes de' bolão das madames tenha o exito e o brilho que
tambem participarão dos feste- dele se espera.

I');!

Cirandes festejos
( ,

Sociedadena

,.;"

��, .'

/
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Irregularidades na Delegacia
do Tesouro em $anta Catarina
o Deputado' AROLDO CAR

VALHO (UDN-SC), na sessão

de 21-3 63,' denunciou irregu
laridades praticadas na Delega.
cia do Tesouro Nacional em

Florianôpolís, onde surgiu, flo
rescente "a indústria de' criar

dificuldades para vender faci
lidades". Cêrce dé 25 munícipíos
de Santa Catarina, segundo re

velou o parlamentar, não rece

beram, até hoje, as cotas fede
rais a que têm direito. Algumas
comunas porque os atestados
de exercício dos prefeitos foram
firmados pelo Juiz de Direito e

não pelo Juiz Eleitoral, outras

porque deixaram de exibir cer

tidões negativas do IRGA, re

partição do Govêrno Gaúcho,
de que não foram �ntregues
cotas de arroz às municipalida
des ,e, fínalmente, outra, Gua

ramtrrm, porque funcionários
municipais realizaram operações
de crédito na Caixa Econômica
Federal e devem a esse \estabe
lemento Importâncias irrisórias:
O parlamentar catarinense con

cluiu apelando à Presidência da

República e Ministério da Fazen
da no sêntído de serem feitos os

pagamentos aos municípios de

Santa Catarina e de serem apu
rados as graves 'irregularidades
que estão ocorrendo na Dele
cia Fiscal do Tesouro.

BODAS DE OURO
,

Casal PEDRO BERTAO
e dona ROSA BERTAO

_

Festejou ontem suas Boda� de

Ouro, o venerando casal sr. Pedro
Bertão e sua exma. esposa Dna.
Rosa Bertão, sogros dos industriais
conterraneOI Alcidio e Miles
Zaniolo. O referido çalal reside"
atualmente, na Praia de Camboriú
e aqui veio festejar a feliz data

juntamente com seus faD;liliâres.
A toda a familie do feliz casal

os cumprimentos, os mai8�fusivos
do "Ccrreío 'do Norte". _

BODAS DE PRATA
Igualmente, festejarà Boda\J'

mas de Prata, no dia' 21 amaohã
o casal conterrâneo, sr, Michel e

Chimone Seleme, residente no

bairro da Agua Verde.' ,Michel e

e sua exma. esposa festejarão el'
ta feliz data, juntamente, com a

sua filha e genro. na longinqua
Baia; para onde já seguiram em

principies desta semana.

A familia 'Michel, assinantes
desta folha. os cumprimentos. com
votos de felicidades deste sema-
, '.

narro.

Encadernação
.

Aceita-se encadernação de

'romances, revistas, etc.

Informações. nesta, reda
ção.

Compra-se Casa
Compra-se uma Casa de

madeira para mudar de

lugar.
Ofertas nesta, redação.

CRUELDADE
DELEGADO AGRIDE LAVRADOR
Já se, tornou bastante conhecida a atuação do atuál De

legado de Polícta, pela sua crueldade e pelo modo violento 'C0OOO

vem conduzindo a 'trarrquíltdade da vida municipal. O povo tem

reagido aos excessos de violencia pratícsda pelo Delegado, tenen
te Lidio Ferreira, mas parece não encontrar éco no meio das
autoridades a que o mesmo está subordinado. Parece que alguém
está amordaçando a

_ justiça � suprimindo a liberdade, mostrando
se incapaz de investigar fundo as crueldades praticadas pelo De
legado de Policia. A culpa maior; cabe, ao Secretário 'de Segurança
Pública que conhecedor da sltuação, permite que o povo pacato
desta cidade, víva a mercê da ígnorância, de um homem que nâo c

tem capacidade para uma Delegacia Especial como ,a de Canoinhas.
.r

O último áto de barbarismo foi' praticado num lavrador,
Eurídes Padilha, residente em Serrito, nêste Municipio. Intimado
para comparecer na Delegacia de Policia, a fim de prestar de
clarações de uma queixa apresentada pelo Inspetor de Quarteirão
de sua localidade, antes mesmo que pudesse explicar' as razões
d1zendo que a versão da queixa não (.,era como as testemunhas
haviam falado, for o bastante para que o Delegado Lidio Ferreira,
inopinadamente o agredisse com bofetadas, machucando o sr.

Eurides Padílha no rosto conforme laudos médicos dos drs.
Mario Mussi e Reneau Cubas.

.

O' sr. iurides Padilha: banhado de sangue, foi ainda
trancafiado na cadeia, alegando o Delegado que êle o havia
agredido. -,

Convém notar que o sr. Padilha é um homem que- nun
ca foí chamado a Delegacia de .Polícía, nem teve até a presente
data, nenhuma encrenca com as autoridades de Canoínhas. É um

lavrador que sempre cumpriu com suas obrigações. Seja corno
fôr, tenha ou não razão na queixa apresentada contra êle, o

'Delegado de Polícia não tem o direito de se. prevalecer de sua

autoridade. quanto mais dentro. da 'propría Delegacia, e agredir
quem quer que seja. .'

Para que não cheguemos a outros extremos, nem a ou

tros. abusos de autoridade, inquérito rigoroso deve" ser aberto
para apurar mais essa responsabíttdade de um Delegado incapaz
de conduzir a tranquilidade do povo ordeiro de Canoinhas.

,

Notícias Nacionais
. Rio, !9. - Está pronto no (APl"
para' ser assinado pelo Presidente

'

Goulart, decreto que reclassifica e
atribui gratificação de nível uníver
sitário Ia contadores diplomados e

funcionários que, mesmo sem diplo
ma; vem exercendo estas funções
na autarquia. O fato representa
grave sangrís

:

para os coíres da
autarquia e procedentes 'de conse.

quencías imprevisíveis pelos retlexos
que deverá ter nos demais, órgãos
Jia previdencia social.
'. x x x x

, Rio, 19. -. Todo o litoral carioca
está sofrendo os rigores de violenta
ressaca. As águas invadiram várias
ruas. A Avenida Atlantica foi inter
ditada devido ao acumulo de areias.
O tráfego de veículos pela ólra
marítima está seriamente prejudi
cado, enquanto o' tráfego de barcos
pela baía da Guanabara está prãtí
camente suspenso. Informam as
autoridades do serviço de metereb
logia que isto é' uma consequencia
dos fortes temporais que estão
ocorrendo em alto mar.

I x x X x

Brasílía, 19. - Várias emendas'
já foram apresentadas ao projeto
de' aumento. do funcionalismo. A
mais importante eleva a média da
majoração para tO por cento. Con
tudo, existe posição firmada pelas'
lideranças do P'I'B e PSD no senti
tido de manter incólume o projeto
'apresentado pela presidencia.

Nota de Falecimento
Faleceu dia 8, na cidade de

Curitiba, o sr. Pedro Prim, que
aqui residiu por muitos anos.'
, A família enlutada, Correio
do Nórte envia sentidos peza-

-:'res.

VITOR FERNANDES
DE SOUZA

E' com satisfação que estam
pamos em nossas colunas o

nome dêste honrado cidadão
Canoinhense, que, convive
comnosco, completando há dias
15 anos de resídencía fixa em

nosso municipio; tendo ocupado
durante êsse periodo, 11 cargos
publicos Municipais e Estadoais
desempenhando sempre com

honestidade e honradez as suas

funções. Hoje afastado das li
des públicas, vive sómente para
sua família, junto a sua Exma.
esposa, sua, fiél companheira,
completando 48 anos de feliz
matrímonio.

.

.,.....

Conta o nosso amigo Vitor,
com �8 anos de idape, e sempre
o encontramos alegre e animado
pelas causas de Canoinhas, de,
quem sempre adquerimos dados
estatísticos e detalhes relaciona
dos com a vista de nosso mu

nícípío,
. Correio do Norte ao registrar

este acontecimento, almeja ao

cidadão Vitor Fermindes de
Souza, muitos anos d'é vida e

de felicidade, junto aos seus

familiares e amigos.

ÓCUL,OS X

Perdeu-se de grão, trajeto
Clube Canoinhense-Liga Es

portiva - Bar Senhor Farid
Nader.
O . proprietãrio tem' pre�

mente �ecessidade gratifi�
cando a quem o achou ei
entregã-Io nesta redação.
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C A FÉ.
forças, tomando

B I G
Torrado a ar ,quente

Saboroso até a uUlma gota
Rua Paula Pereira Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é ,0 melhor café

Participando da

la. Festa . da Cerveja
você eStará colaborando para que Canoinhas

tenha o seu Ginásio de Esportes.

DISP,ONHA ,DA

Para os transportes de suas cargas

Rio, - São Paulo .. Curitiba

�

Citação pom
ô

prazo de 30 (trinta) dias
da segunda Zona da comarca ges. Nestas CondiçõeJ, na �on:.:
de Curitiba (Portão);(doc. [unto); formidade dos Arts. 316,317
II - que após o casamento n, IV, 322 e 324 do Cód. Cl::'
passaram a residir no lugar vil, o peticionário vem reque�
denominado "Salseiro", deste' rer a V. Excia., se digne orde�
Município e comarca III - que Dar a citação da Ré ANA FÓN�
desta união não existem filhos TOURA GRABAS. para respoti..
nem o casal possue bens. IV - der aos termos 'da present�
que a mais de dois anos, a Ré, ação ordinària de desquite, pelos
sem motivo justa ou plausível, motivos, aduzidos, publícando;
abandonou o lar conjugal, indo se os editais de Lei, afim d� /
residir em lugar incerto e não afinal, ser decretado o mesmo

sabido do requerente. O Direi- desquite e a ré condenada nas

to: Não' havendo motivo que custas e demais pronunciações
justifique o abandono, isto de direito, tudo na fórma da
basta para ser decretado o des- Lei, e à suá revelia, com a .au

quite (E dos Santos, "O desquite" diência do Sr. Dr. Curador de
pago 130). O Cód, Civil, eonsa- Ausentes. Presta, outrossim, o

grande esse principio, reconhece peticianário, para a citação
motivo determinante do des- / da Ré por editais a compe
quite ,o abandono voluntário tente afirmação do Art. 178
do lar conjugal, durante dois N°. ) e do Art, 177 N°� 1
anos' contínuos (Art. 317 n. IV) do Cód, de Processo Civil.
Esse motivo presupõe a um Dá-se a presente, para os efei

tempo o animo de não voltar tos fiscais, o valor de Cr$ � . '.

ao domicílio conjugal e a au, 10.000,00 (dez mil cruzeiros), �
sência de uma justa causa para protestando pelas provas acima
assim proceder (Arq. Jud., v. mencionadas, bem como pel�
VIII, pago 358). O caso presente depoimento da Ré, pena

.

d�
é pois de desquite. PROVAS: confissão, caso não compareça
No decorrer dê processo, e a Juizo. Cumprindo a exigência
quando assim for determinado, 'do Art. '14 do Cód. de Proces

provará os fatos acima alegados so Civil junta somente cópia
com o depoimento, das teste- desta, uma vez que os demais
munhas: FRANCiSCO VIEIRA. documentos constam de regís
ADELIO KARVAT E LUIZ tros públicos. Têrmos em que;
DAMASO DA SILVEIRA bra- P; éE. Deferimento. Canoinhes,
sileiros, casados, lavradores; 19 de março de 1963, (a) Dr,
residentes no lugar. "Salseiro", Rivadávia Ribas Corrêa. Está
desta Comarca, os quais com- devidamente selada, DESPAp
parecerão a depôr independen- eRO: A. Designo o dia 7 'de

temente de intimação. Assim, maio próximo, para a audtên
deve a Ré ser condenada como cia de conciliação, ás 10 horas.

conjuge culpada, a perda do Expeçam-se editais pelo prazo
nome do peticionário (Cód. Cí- de 30 dias, intimando-se a R.

vil Art. 324), e demais pronun- para comparecer à audiência e

ciações de direito; Ainda nos ter- citando-se para contestar, que
mos do art. 678 do Cód. de Pro- rendo no prazo legal, que será

cesso Civil, não há necessidade contado 8 partir da data desíg
de separação de córpos pois já nada para a audiência, caso a

se acham separados os cônju- ela não compareça. Canoinhas,
21 de 'março de 1963. (a) Dr.,
Reynaldo Rodrigues Alves, Juiz
de Direito. E para que chegue
ao conhecimento dos interessa

dos. e não possam, de futuro,
alegar ignorância, expedi o pre
sente, e outros Iguais que serão

publicados, uma vez no "Diàrio
Oficial do Estado" e duas vezes
no jornal local "Correio do
Norte" e afixado no lugar de

costume, na férma da lei. Dado
e passado nesta cidade de Ca

noínhas, aos 29 dias do mês de

março de 1963. Eu Zaiden E.

Seleme, �scrivão, o subscrevo.

Reinaldo Rodrigues Alves

Juiz de Direito

Edital de
O Doutor Reynaldo Rodrigues

Alves. Juiz de Direito da Co
I marca de Canoinhas, Estado

de Santa Catarina, na forma da

Lei, etc.

'20.4.1963

Faz saber, aos que o presen
t"e ,Edital virem ou dêle conhe

cimento, tiverem que, pelo
presente cita Ana Fontoura
Grabas, casada, brasileira, que
se encontra em, lugar incerto e

não sabido, com o prazo de 30

dias, para responder aos termos
da ação Ordinária de. Desquite
Judicial, que se processa nêste

Juizo, movida por José Grabas
brasileiro, casado. residente no

lugar "Salseiro", podendo con

testa-Ia;' sob pena de revelia,
no prazo de 10 dias, que cor

rerá em Cartório, após a termi

nação do prazo do edital, nos

têrmos e de scôrdo com a pe
tícação e despacho a seguir
'transcritos: Exmo. Sr. Dr. Juiz
de Díreíto da Comarca de Ca
noinhas. José Grabas brasileiro
casado, lavrador, residente em

"Salseiro" deste Município e

Comarca, por seu bastante
procurador, infra assinado,
advogado inscrito na Ordem
dos advogados do Brasil, Secção
de Santa Catarina sob n. 162
com escritório á Rua Paula
Pereira n. 207 nesta cidade, vem
de acôrdo com o Art. 317, n.

IV, do Código Civil, propor a

presente ação ordinária de des

quite contra a sua mulher Dona
Ana Fontoura Grabas brasileira
doméstica, pelos motivos que
passa a expor: 1. � que casou

o peticionário com a Ré em 5
de dezembro de 1959, sob o

regime da comunhão de bens

perante o M.M. Juiz de Direito
conforme consta do termo de

casamento, sob n. 1.462, a fls.
37Ó do livro ri. 32 do Cartório

Rua ,J'aula..,.....Pereira, 774 Ix-

,

- NOVO Lj!\.NÇAMENTO DAWILLYS-OVERLAND DO BRASIL
O utilitário "Jeep" Universal modêlo 101 apresenta as mes- QUATRO PORTAS E SEIS LUGARES

IDas caracterlsticas que consagraram o utilitário "Jeep" O utilitário "Jeep" Universal mbdêlo 101
Universa,l: . potência- de .sobra, tração nas quatro rodas e

reduzlda, grande versanlídade. Ampliada a distância entre
eixos para 101 polegadas - 20 polegadas a mais _ acomoda
6 passageiros. ,Quatro portas facilitam o acesso. O banco
dianteiro - de posição' regulável - é de um só 'elemento.
O utilitário "Jeep" Universal modêlo 101 se transforma íme-
"diatamente para � transporte de carga, dobrando-se ou

-removeudo-se o banco traseiro - operação que pode ser

feita sem se retirar um único parafuso. ,

EM EXPOSIÇAo,

VENHA

CONHECER/O

4
,

UTILlTÁ.RIO

'Imodêlo

D� PARTIDA... 'I

.E X I 'D E GARANTE I'

BATERIAS

EXIDE
Carregadas

ou Seco Carregada.
EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima

& Coelho Ltda;
veloz e macio,

oferece amplo espaço para seis pessoas e

grande facilidade de acesso. Seu rodar é Rua Paula Pereira, 391

Fone, 248 - Caixa Postal, 231
I ,

ESTABILIDADE INCOMPARÁVEL

A maior distância entre eixos garante se.

gurança, estabilidade, grande mobilidade
em qualquer tipo de estrada, quer nos

buracos, quer em curvas a velocidade.

Basilio Humenhuk & Cia. Ltda.

..
.

CANOINHAS Rua Vidal Ramos, 203 SANTA CATARINA

CANOINHAS S. C.

OFERECER NA

Churrascaria I D EA L
.'

i'

."

,.,' ," "'. ;\ff:� .�

'�".. 'i.
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H01(': a srta. Isaura Rol'
drigues,' a menina Marize
filha do sr. Lindolto Cordei»
ro; os srs : Djalma Wendt e

Cláudio Lourenço de Lima.

.Amanhã: as sras. donas:
Esc(llástiia esp. do sr. José
Tarcheski e Teodora esp. do
S1. Tertuliano Leandro,' as

meninas: /-Josny filha do ;sr.
Carlito Krautchechen, Alda
Maria filha do snr, Donato
ltlaak, Tania Elisete filha do
do sr, Ewaldo Gonchorotnski,
(iladis filha do sr. Guilherme
Lohse e Edaise Kelly filha
do sr. Ewaldo Gonchorowski;
os senhores: Michel Seleme,
Lorioaldo Burgardt, Eroino,
.Treml, Ewaldo (Ionchor owski
\ e Ricardo de Oliveira; os

jovens Amilcar R.ibeiro da
Silva c W ilson Seleme; os

meninos: Francisco filho do
sr. Tertuliano Leandro, Edui
no filho do 51. Rodolfo Frantz
e Volney José filho do sr.

, Simão Maron Becil.

Dia 22: a sra. dona Laura
esp, do sr. Onotre Pigatto;
8S meninas: Maria Lucia fi
lha do sr. .Boleslau Kioiscien,
Iracema filha do 'senhor
Engelbert Zierhut, Maria'
Bernadete filha .

do -senhor
Joaquim A. Pereira e
Esmeralda filha do sr. Adão,
Correa; o snr. Milles Luiz
Zaniolo; o menino 'Wilmar
filho j do senhor Ademar

/

de
Olioeira Godoy; o jovem
Sé,gio Senczuck.

.

Dia 23: a sra. dona Erica
esp. do sr. Alfredo Guilherme
Knüppel; as Snrtas.: ,Maria

IVengr9th, Ivone _I

lmianovski,
w

@#fu#MMW4MMW'#9&"W

(�ine

filA

Alice Maria Simões e Mariee
Hedler; as meninas: Soraia
.e Sumaia (ilhas gémeas do

. sr. Gabriel El-Kouba; o sr..

,Lourival Burgardt; os jovens:
Alceu Tomporoski e Elemer
Langer,
Dia 24: as sras. donas,Maria Consuelo de Oliveira,

Elisa esposa do sr. Felix da
Costa Gomes e Hilda esp,
do senhor Alberto Greffin; a
srta. Anucha Czarnick;

.

as

meninas: Eisa, Emília, (ilha
do senhor; Ione de Souza e

Julieta filha do sr. Edmundo \

Hartmann; o sr. Sadv Ehlke
res. em [oimnle; os meninos:
Saliba Neto filho do senhor
Tuffi !jade! e Lauro tilho do
sr. Zetredo Müller., ! .

Dia 25: as' snras. donas:
Tereza esposa do sr. Afonso
Icohrbacher, Etelvina esp, do ,

Einalde Funka e Frieda esp .:

do sr. Willy Haufje; exma.
'

viúva sra. dona Estanislàuoa
Kosouski; as srtas.: Dagmar
Maria Kohler e Ivete
Seczygiei; a menina Mariclér
Terezinha filha do senhor
Antonio Cubas; o, menino
MarcO....s Aurelio filho do sr.

Dr. BenignarCerdeira.
Dia 26:' as snrtas.: Dôra

Silva e Terezinha Burgardt;
.

os senhores:
..

Albano Voigt, I
Iéoâolro Bayerl; Fernando
Freiberger e -Gustavo,.
Stratmann rl!S. em Curitiba,'
os [ooem Frederico Kohler;
e' Odir . Rachid Nader, os

meninos: Antonio Waldir fi
lho do sr. R.omão· Niedeielski
e Wilson {ilho do sr. Ervino
Friedmann..

Nossos parabens.

e netos,

Vera CrllZ,

HOJE

APRESENTA:",
á8 20,00 hOi'8!'l impróprio até 14 anos

o
-

REI DOS 'REIS
com Jeffrey Hunter, Robert Ryan, Carmen Sevilla, Rita
Gam ,e Ron Randell. - Uma história de Jesus e sua

palavra inspira.dora, O maior drama que o mundo
tesfemunhou. Um filme que você jamais esquecerá.

às l;l.•OO, 17,00 e 21,00 horasDOMINGO

.
0 EI DOS REIS

--.----

28. e 38. feira - as 20,00 hll!�mprópriO alé 14 anosl - REP��E
4a. feiro - ao 20,00 horas - 'impróprio até 14 aD?S

MEU AM·OFt MINHA RUíNA
.

I. I

com Diana D01"s, Yvo-nne Mitchel e Geoffrey Been.

5a. e 6a. feira - as 20,00 horas - Impr. até 14 ano I

SEM TEMPO PARA MORRER
Victor Mature, Leo Genn, Luciana
Paluzzi e Anne Aubrey.

��mu������-������

com

Pensamento, palavra e ação
em . favor da' terra natál
AROLDO CARVALHO \

novame,';te na tribuna
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\ I,

Sociedade Esportiva Recreativa' ','�sperança" ;,f
CONVOCAÇÃO'

A Diretoria da Sociedade Esportiva Recreativa Esperança,
usando das atribuições que lhe conferem os Estatutos Sociais,
resolve convocar a Assembléia Geral Ordínárta dos Sócios,' 8
realizar-se na respectiva Séde Social (Churrascaria MichelLno
dia 20 de abril (hoje), as 20 horas, para tratar da seguinte'

ORDEM DO DIA

1. - Eleição 'da nova Diretoria;'
2. - outros assuntos de interesse da Sociedade,
Para que chegue ao conhecimento dos senhores Associá

dos, mandou publicar nos Jornais da Imprensá local, e na Im-

prensa falada.
.

Canoinhas, Abril de 1�63.
,

A/ex Mic,hel
J O GREMIO XV DE JULHO E O BOUQUET CLU�,
convidam seus associados e os do· 'Club Canoínhense pua a

,
. '

Soirêe do Suéter
que farão realizar dia 22 de abril com início às' 21 horas

Local: Club Canoinhense
Mesas: no Club à c-s 800,00
Música e, Show (com EL, CU)3ANITO E ORQUESn�A
Traje: Esporte ('iuéter) ou a passeio.

41WCWii

PELOS I.�RES
e .JlaJ O (O-e§; �.
ANJ-VERS 4RLANTES DA ,'SEMANA
ANIVERSARIAM-SE

Brasília, 5). lala'ndo na sessão
, de hoje da Câmara dos Depu-'
tados, o sr, AROLDO CAR
VALHO (UON-Se) - depois de
aludir ás obras que a Petrobrás
realiza ém' São Mateus do Sul,
na divisa de Santa Catarina
com o Paraná, onde há imensas
reservas de xisto betuminso que
8 poderosa ernprêsa vai indus
trializar numa usina piloto que
poderá prcduzir 50.000 barris
de oleo por mês, teceu consi

derações sôbre o escoamento
dessa produção, evidenciando à

.

Casa como indispensãvél a

construção de uma ponte sôbre
o Rio Negro, afim de permitir
o tráfego rodoviário de São
Mateus a estação ferroviária'
'situada na cidade catarinense
de Três, Barras, O representante
de Santa Catarina concluiu di

rigindo apêlo ao Presidente da
Petrobrás, afim de que rnsdiánte
convênio com os 'governos es

tadúais faça construir a ponte
e financie a pavimentação asfál
tica da 'rodovia São Mateus- Três.
Barras Cancínhas BR· 2.

•

Presídante. J"
'

lWi! UM mm kH !f!jj@Q-tuBW =

RTÁGE,M
. .

s O C I AJ�
Cássio' L'1onteverdi

BAILE DE pASCOA

Logo' ao iniciar a cronica desta
semana, quero solicitar sentidas escusas

aols Prezados leitores, pelo registro que fiz
do Baile .de Páscoa que seria realizado pelo
Club Canoínhense.

M

� culpa. do cancelamento daquela
festa, cabe unicamente a Orquestra 'que em
cima da hora, cancelou o contrato,' por
motivos ímperíosos e que justificaram a

falha. J
'

.

x x X x

Os bons rapazes âa cidade, corno é
muito natural, procuram as cidades
vizinhas para o desjujurn. Assim'Luiz C�zar
e Edgar -.foram a Riomafra. Casto foi R
Lages e Rio do' SuL Quanto a Oasto, aliás, Iganhou um bonito apelido japonês das." \,

garotas daqui: NUNKATAKI.
x ,x X,x

(
.

A GR,,4.DECIMENTO
Viúva Helena Buba, filhos., genros, nóras

consternados ,com o passamento de seu chefe
,

Anastácio Suba,
'Ocorrido dia 4 do c01'l'ente, vem de plíblico agradecer
aos médicos Drs. Mário MUSSl e Osvaldo Segundo de
Oliveira; gs Irmãs do Hospital Santa Oruz e ao Frei
flávio, pela assistencia e deS7H>lo prestados com huma ..

nidade. A todos em fim, parentes e amigos, 'que de.'

qualquer {orma f o� ,à�xíliar�r,,! e que acompanharaf11: '0
fere(ro ate o cemzterzo Munzczpal.

•

A todos sua gratidão.
Canoinhas, Abril de 1963.

NOIVADOS'
Nesta páscoa muitos foram os

acontecimentos de noivado dos, nossos

amigos. Em" Pqrto União l"!-0ivou com ,a'

Srta. Inês C. Kroetz o sr. Juvenil Gomes,
efICente colaborà"dor das Empresas Reunidas
desta cidade' e �m Rio Negro, com .a Srta.

Car.men Lucia Bley Martins o Sr.. Antonio

Weinfurter, acadêmico -de Direito.

seus gerütóres,
Aos novos casais e

cumprimentos da coluna.

x x x x . "

i

SOIRÉE DO SUÉTER
\

Aproveitando a passageII? de ,EL;
CUBANITO' E SUA ORQUESTRA., pur
Canoinhas, o GrêrÍlio XV de Julho, realizará;

,

'dia 22, segunda-feira próxima a Soire� do'
Suéter do Club Canoinhense.

.

EL CUBAN1TO já muito conhecido
dos discófilos que apreciam boa mUSica, é
urna atração que merece, ser vista e

apreciada. O seu chow é mag:lÍfico.
A Soirée do Suéter terá início ás 21

'horas., Traje para, esta reunião dan�ante:
esporte (suéter) ou a passeio.

São convidades os associados do
Club Canoinhense, Bouquet Clube. e do
Grêmio XV de Julho .

x x x x

REUNIÕES DANÇANTES
Gostaria de saber se os Clubes da

cidade realizarão as reuniões dançantes que
tanto colorido e animação presta� as IÍos

'sas tardes domingueiras. Ouvi dizer que o

,é-lelÍli'o XV de Julho não mais fará .reali:-/
zar 'essas reuniões. No Clube é onde melhor
;e dança; é 'o melhor local para as

.

tardés
dançante,s. Diretoria do Clube, mãos a o.bra ..

GRÊMIO XV DE JULHO
O Grêmio XV de Julho que é o legí..,

,

x x x ;X

timo representante de, nossa mocidade,
realizará 'dia 11 de 'maio na Séde da So
ciedade Beneficente Operária ala. Festa
de Cerveja de Canoinhas 'que contaná com

a participação dá Banda .Treml (completa)
de São Bento do Sul:! _ '

Entre as grandes atrações desta nova

promoção do �rêmio destaca-se a realiza-,
ção do 10. Campeonato Canoinhense do "

Chopp.' ,..1 •

Particípando 'da la. Festa da Cerveja
de Canoinhas você estará'colabcrando parã
que 8 Capital Mundial. do 'Mate . tenha o

seu Ginási'O de Esportes!
x :xi X X

CLUBE CANOINHEN$E
O Clube Canoinhense está anunciando

para o dia 16. de maio p. vindouro a n�a
lizáção do Bai.le da "Mamãe, com a apre
sentação da extraordinária orquestra
ALEGRIAS 'DE ESPANA mais um grande
sucesso apresentado por ALi3ERTO ROSSI,
firma empresária de grandes atrações.

E para o dia 7 de setembro, o Club
'realizará seu BAILE DE ANIVERSARIO
"em grande estilo; apresentando a Orques
tra MARIMBA, mais, um êxito internacional

. I •

para· o dos associados do Canoinhense.'

"

x x x x

BALLET E CORAL. CANOINHENSE
Continuam com suceeso as aulas da

Escola de Ballet do Clube Canoinhense,
ministradas pela competente e muito sim

pática Srta. Roseli 'Maidl que promete para
setembro, ou talvez antes, mais uma apre
sentação dê gí'lla., Roseli declarou a este
colunista quê está satisfeita. com o \apro
veitamento de suaso aluüas cánoinhenses.

O Coral Canóinhense, um dos baluar
tes da 'nossa vida astística. e cultural, vai
organizar-se jurídicamente e reiniciar s�us

, ensaios dia 7 de maio próximo. O novo

contingente do "novo:' Coral Canoinhense
será composto. de cem' elementos.

x x x x

GENTE JOVEM
- Para o prÓximo mês de maio anuncia· se

a festa de 15°, aniversário de SOLANGE, filha do·
casal Tufi Nader.

- Outra festa muito aguardada é a das
8rtas, llse e Terezinha Pires, para comemorar a
sua permanencia em Canoinhas. Gomo todos sa"

bem, Use e Terezinha não estudarão mais" em
Ja,carezinho. Isto é motivo de alegria e satisfação'
para todos nós, e a festa precisa sair.

,

.- A Srta. Evandina (Dina, simplesmente,
para os amiguinhos, filha do casal Francisco Tol.
lomiotti tambem prometeu festinha. Agjlardamos
a data,

_
- Os terceinaristas do. Oolégio Comercial

de C�noinhas já estão' trabalhando PSl'lt a festa',
de sua formatura. Pelas rifas que organizaram,

,

c�lculo que pretendem fazer uma viagem de dois
meses aos Estados Unidos,

- Encontra-se em nossa cidade desde 11 do
corrente o Sr. Altair Wiese eficente funcionário de
Irmãos f'rocopiak & Cia. Ltda. de São Paulo. Dia 17
festejou seu aniversário oierecendo lauto jantar na
€hurrascaria Michel. Gongr�tulações da coluna.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



C®RREI@) Dfi NO,RTIl
--------------------------

Canoinhas força e Luz
Aviso aos Consumidores

A Diretoria da "CANOINHAS FORÇA E LUZ S.A."
comunica OI leUI consumidores que viu-se obrigada a alterat aI tari-

. tal de energia elétrica. Com a aplicação de adicionaie. a título
precário" até que leia homologada peja Divi.ão de Aguai do Mini••
tério dai Mioa. e Energia, luaI tarifai bá.ical, de acordo com o art.
172 do Decreto n, 41.019, para fazer face a maíoree encsrgoa decor
rente. da elevação da energia comprada, conforme .e extrai dOI raa··
iuetamentos feito. pela nOlla fornecedora "Empreaa Sul Braeileira
de Eletrecidade S.A. em leUI ofício. a esta Empreía de nl. 5797 e

6011 de 8 de janeiro de 63 e 2 de .f�vereiro do mesmo ano e rel
pectivamente e ampaeadoa pela Portaria 204 de 298.61 e Portaria
231 de 12.11.62 do D.N.P M e. mail tendo em vi.ta ao aumento do
custo do lerviço, inserido no art. 166 e leul perâgraíoe do meamo

decreto citada. .

Tal aumento palia a vigorar do corrente mês de abril em

diante e representa um acréscimo de 20% no preço .por Kwh. con-

sumido. "

Não é, demais rel.altar .que ê8tes aumentos já lofridol
o pela noese Empresa, nOI melei de janeiro Ifevereirol março do cor

rente, sômente a partir de abril pa..a a ler rateado entr,e OI consu-
, midores, em vilivel contradição com o parágrafo 2. do art. 176 do
decreto 41.019, que preconiza ° reajuste mensal, uma vez .e

tratando do preço do combuativel para. a movimentação das Ulina.
Diesel e Termo Elétrica do Capi�arí, Como é o caio presente,

Mai. uma vez, oolocamo.noa a dispoaição dOI senhoree
consumidores para outros e quaisquer eeclareoimentos, \iunto ao.

nO.lOI eacritôríoe. .

Dr. Zaiden E. Seleme - Diretor Gerente
'/

Liga Esportiva
Resolução' n. 5/63 )

o Snr, Clementíno E.' Pieczarka, Presidente da Liga Espor
'tiv8 Canoinhense, no U80 de luaI atribuiçõel e de conformidade com
o que dispõe OI Estatuto. desta Entidade, reeolve baixar a seguintes

.

RESOLUÇÃO '

.

,Ficam fazendo parte integrante. dos cargos abaixo discri
minados ai seguintee peesêss:
Vice-Presidente - João Alipi� Jacobus
"Secretário Geral -:- Tenente Agenor Flôres
11. Secretário - Olcar Alcide. da Conceição
':!. Secretário - Hamilton Bertão
Tesoureiro Geral - Nelson Bosae
'T. Teeoureiro - Alfredo Alvel. Martin.
'2. Teeoureíro - Silvio Palladino \

'CONSELHO FISCAL
)

Presidente - Ageoor Vieira Côrte
Membro. - Guilherme Prust e Carlol F. Bcmaie
SUPLENTES - Dr. Renê Machado, Moacyr J, Lemos e Henrique.
&�� .

CONSELHO SUPERIOR
Presidente - Edgar Mayer
Membrol - João Scheuer, Osmârio Davét, Tenente Seatílío A.

Prenaozi e Va1ério Silva
SUPLENTES - Edmundo Suckow, Agenor Pacheco, Sidney Côrte,

,"
'

Rui Seleme e Tenente Dinô Côrte
Diretor do Expediente - Silvio Bauer <'

Diretor do Departamento de Futebol - JOlé Allage
Diretor do Departamento de Árbitro - João Batista da Silva
Consultor Jurídico -'Dr. Moacyr Budant
Hepreeentante da LEC, perante a FCF - Dr. Haroldo Ferreira
Orador - Alfredo de, Oliveira Garcindo
Delegado - Antonio de Souza COita'
Fiscal - Harold Alves Nunes
Engenheiro - -Osmar

.

Borges de Silveira !

Oep. Médico - Dr. Mario MUlli e Dr. Oevaldo Segundo ide Oliveira
Masaegista - Ernesto Mayer
Guarda Esporte - Ernesto Nunes

c

JUNTA DISCIPLINAR DESPORTIVA
Presidente -llrineu Gonzaga
Auditor - Ayrton Pereira
Juizel ...,... Àltamiro Ricardo da Silva, Benedito Thérézio de 'Carvalho

Neto e Azia J08é Seleme

SUPLENTES - Mario Sprot Filho, Artur Mende e Dr. Silvio Mayer
SECRETARIO DA JDD :,_ Clauco J. Bueno /
QUADRO DE ARBiTROS -:- João Camargo, Felix Kalempa,

,

Alexandre Steinlein, O�valdo Xavier e Sadir dOI Santol.
E.ta relolução entra em vigor a partir de 6.�-63, revogadal

ã. di.po�jçõel em contrário.
Canoinhal. 6 de Março de 1963

Clementino OE. Pieczarka ,- Prelidente

Canoinhense

'

..

.,,--

Delegada Auxiliar de Polída de Canoinhas
AVISO

o st. Tenente Lídio João Férreii:'a, Delegado Especial de
Policia do Município de Canoinhas. Estado de Santa Catarina e

no uso de suas atribuições legais, etc., ,

AVISA para os devidos fins que, no proximo dia 22. do
corrente, estará nesta cidade um funcionário do Gabinete de
Identificação, quando aténde,rá interessados na obten'ção de Car
teir:as, de Identidade.

A' documentação necessária, será informada por esta De
legacia -t-uxiliar de Policia, no expediente normal da Repartição.

Outrossim" informa aos interessados que, o modelo antigo
das Carteiras de .Identidadp, não t.erá ma;s valor, podendo ser

substituido pelo modelo plástico em. vigor.'
Canoinhas, abril de 1963.

Lidio João Ferr,ira - 2°. Tenente Delegado Especial de Policia

"

f,

'204.1963

•

C01Sa .••
Alérta contribuinte. Procede

se na Prefeitura local uma re

visão total do imposto Predial'
e territorial, fala-se que o sr .

prefeito quer um aumento de

mais de 200%':
'E; de admirar este aumento,
pois enquanto no ,ambito Fede
ral a ordem é não aumentar,
em Canoínhas os aumentos par
tem do Jango ...Colodel,

x x x

Falou o sr. Prefeito em seu

dírcurso
-,

por ocasião do lança
mento da pedra fundamental
do FRICASA, que não arruma
melhor as nossas estradas, por
que as maquinas da PM estão

estragadas .'Será que o sr. Pre
Ifeito com tanto dinheiro que
arrecada não pode mandar re

cuperar as ditas maquinas? um

pouco de bôa vontade sr. Pre

feito, e tudo poderá ser arru

mado.
x x x

Sr. prefeito. Somente aquela
limpezinha na valeta, que pas
sa por baixo, do Predío João
Abraão. não é suficiente para
o escoamento das aguas. Se
contínuar assim teremos mais
invasão .das aguas nas casas

que se, situam nas margens da
valeta.

x x XI
E por falar em maquinas,

por que o sr. Prefeito \ não

compra uma nóva? já sabemos.
Ele dirá: a prefeitura não tem
verba. Concordamos com êle,
só que estranhamos, pois até
'uma prefeitura nóva de um

município desmembrado do nos-
.

so está em negócio com uma

motoniveladora.
, "

Nós arrecadando perto de
setenta milhões de cruzeiros
não. podemos adquirir uma ma

quina nóva e a 'tal prefeitura
que só arrecada sete milhões,
pode comprar.

'x ·x x

Prefeitos de municípios vizi
nhos que por aqui transitam e

/'

sabedores' da situação do nosso

municipio, dizem que "é uma

canja governar Canoiuhas". Co
muna pequena e rica, cidade

plana e bem traçada, comentam,
ao contrário das suas, uma aci
dentada e outra alagadiça e com

banhados..
x x x

No torneio de sessenta e seis,
promovido pela SBO, dia pri
meiro, a turma do pingadinho,
cá do Quarteirão do Tigre, pre
tende trazer todos os premias
para o seu baírro. Para isto os

treinos já foram ativados com

a participação dos srs. Vergilio
Trevisani, Otto Hofmann, Salí
ba Nader, Kuminek, Frank,
Eurico Werka e Chlco Bueno.

x x x

Dizem as garotas do Grêmio
XI de Julho, avidos para mos-'

trarem que já aprenderam a

'arte culinária, pretendem, nes

festejos do dia primeiro, forne
cerem os salgadinhos.

'x x x

Dizem tambem e por ultimo,
que o Prefeito Collodel. em

prestigiando os festejos da SBO.,
participará do torneio de do
minó.

,

x x x

Esteve em Canoinhas, reven
do seus amigos e parentes, o

sr. Benedito Terézio de Carva
lho Júnior, ex·Deputado Esta
dual e ex-Prefeito do Municipio,
cuja atuação à frente da ad�i
nistração da comuna é sempre
lembrada corrio' uma das mais
efiCientes que a terra canoi

nhens.e já conheceu.
x x. x

Na administração do Sp.u Dito,
quando eram pequenos os re

I

cursos do Municipio e enorme

a extensão territorial - Papan-

em. pouco espaço ...
tradas, a construção do Parque
Infantil, a doação do terreno da
Associação Rural, e muitos ou
tros cometimentos, resultaram
da operosidade, da honestidade
da dedicação à terra canoinhen:
se, característícos do ex-Prefei_
to Benedito Terézio de Carva_
lho Júnior.

duva, Monte Castelo. Major Vi
eira, Três Barras ainda perten
ciam a Canoinhas, houve fatos
realmente notáveis no progresso
da nossa terra.

x x x

A maior ,parte do equipa
mento mecânico existente na

Prefeitura - motoniveladoras e

veículos - foram adquiridos
quando o popular e sempre'
lembrado "seu" Dito era Pre
feito. Além disso, Canoinhas
jamais esquecerá que o inicio
do calçamento, a reorganização
administrativa, a construção da
Praça Osvaldo de Oliveira, as

obras do .Cemítério Municipal,
a reconstrução de pontes e es-

x x x
�

li'

Nunca, jamais, em tempo aI.
gum, da vida administrativa de
Carroínhas, os funcionários, 08

operários rodoviários, as pro
fessoras receberam de um Pre
feito tratamento igual ao que
sempre' lhes foi dispensado pelo
"seu" Dito, conhecido pela sua
bondade.

AGRADECI,MENTO
Vitor Fernandes de Souza, -sensíbilisado, a todos

que lhe ofertaram músicas pela Rádio Canoínhas por
ocasião ern que completou 68 anos de idade, 48 de ca

sado e 51 resídíndo em Três Barras, Canoinhas e Major
Vieira.

'Major Vieira, 18 de abril de 1963.

F A ZEN D A�,

Compra-se uma Fazenda ou, área de terra contende
2.500 hectares. - Condições - Terreno desmatado - Plano
ou com pequenas ondulações, pelo menos com 60 a 70%
em campo. - Documentação legalizada - bôa estrada.
Pras,o para compra 90 dias, pagamento a vista,
preço módico. Informações urgentes para Vasconcel,os,
Rua 15 de Novembro, 967 ]DINVILLE S. C;
Estará fora de cogitações, a área que não se enquadrar
nas condições' acima estipuladas. 2x

I .'

Associação Rural de
EDITAL

"

, '<Canoinhas

AS,sembléia Geral Ordinária
la. e 2a. Co�vocação

O Presidente da Associação Rural I de Canoinhas, usando
das atribuições que lhe confere o artigo 30 no item 1°. dos Es-
tatutos sociais, resolve convocar: ,

A Assembléia Geral Ordinária dos associados, a realizar
se na respectiva Séde Social a rua Paula Pereira s/n, no dia 3
de Maio de 1963 às 1'4 horas em 'Ia. convocação para a seguinte

ORDEM DO DIA

1.) discutir e votar o relatório do Presidente, bem como

o parecer da comissão fiscal; \'
2.) eleger a diretoria e conselho fiscal, que regerão os

destinos da Associação, durante o bienio: de 1)9,63 a 1965;
"

• 3.) Alteração dos estatutos sociais.
.

,

Não havendo número legal de associados para instalação
da Assembléia em 18. convocação fica desde já feita a segunda
e última convocação para 8S. 14 horas (duas horas da tarde) do
dia 12 de Maio de 1963.

Canoinhas, 1 de Abril de 1963.

Ewaldo ZiPPerer - Presidente 2x

RIGESA S. A. \�

Proibição de Caça e Pesca
A . Ftigesa SIA Celulose, Papel e Embalagens,

avisa que é expressamente proibido a �ntrada de pessoas
em seus terrenos e não será fornecido a ninglfem
autorização para caçar ou pescar em suas propriedades.

A GERENCIA 4 x

CONSERTOS x

Conserta-se máquinas de escrever, calcular e somar.

Faz-se tambem'\reformas. Tudo sob garantia. ,lOX
Rua CeI. Albuquerque, 587. (d�fronte a Estação Rodoviária.)

TInias
na

ESMALTE
,;.

f

. \ .
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CAÇADORES E/PESCADORES DE CANOINHAS
COMPLETO APARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA

F�UVIAL E MARITIMA I

I

Revolveres "TAURUS" e "ROSSI" todos calibrei Espingardas
pI caça, nacionais e eetrangeíras dai melhores procedênciae.
Balas • Chumbos· Espoleta•• Polvoras • Varetas . de limpeza
de armas - Camas de campanha - Lanterna. . Pilhai • Facaa
- Facões > Canivete. • Capa. pI armai e coldres • Cartuchos

,

de metal e papelão "SUPER REPELEX".

'O maior sortimento de apetrecho. para caçadoree e pe.cà4ore•.

. J . Côrte
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado Banco INCO)'

CANOINHAS SANTA CATARINA

!O

Deodato de Lima & Coelho Ltda.
Rua Paula Pereira, 391

,

Caixa Po.taJ, 231

Santa ,Catarina'
Fone, 248

CANOINHAS,

� OFICINA 'MECÂNICA
,

.

I,

IAgência. de Peças e Acessorios

Peças para: VOLKSWAGEN, RÓRO" CHEVROLET.
. WILLYS, ETC.

ACUMULADORES EXIDE

De Porto Alegre'
Rio de Janeiro
São Paulo e Curitiba

I
'

Confie suas cargas a

Melhor preço justo
.

serviço e

.X

Registro Civil
EDITAIS
Sebastião Grein Costa; Escri

vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira,
Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Porfí::io Cardoso dos
Santos e Antonía larocheski.
Ele natural dest� Estado, nasci
do em Rio d'Areia neste mu-

,

nicipio, no dia 21 de dezembro
de 1931, lavrador, solteiro, filho
de Mareilio Cardoso dos Santos
e de Dona Maria Prestes dos
Santos, residentes 'em'Rio d'A
reia neste munícípío, Ela, natu
ral deste Estado, nascida em

Tamanduá neste município, no

dia 4 de setembro de 1939,
doméstica, solteira, filha de

Augusto larocheski e de Dona
Francisca Iarocheski, residentes
em Tamanduá, neste município.

.
Faz saber que pretendem casar:

Ermildo Ribovski e Ilda Hono
rato de Oliveira. Ele, natural
deste Estado" nascido em La

geado Liso neste munícípío, QO
dia '12 de março de 1938. la
vrador, solteiro, filho de Felícío
Ribovski e de Dona Angelina
Ribovski residentes em Rio
Novo, neste municipio. Elá, na
tural desta Estado, nascida. p.m

Floresta, município de Papan
duva, no dia 18 de Julho de

1944, doméstica, solteira, filha
de Leopoldo Honorato de
Oliveira e de Dona Maria Reu
ter de Oliveira, residentes em

Rio Novo, neste município.'

Faz saber que pretendem
casar: Francisco Manchalowski
e Juliana Szuk.· Ele, natural
deste Estado, nascido em Colo
nia Vieira neste municipio, no

dia 9 de outubro de 1913, la
vrador, solteiro, filho de José

Manchalowsky e de Dona Maria
Kroll, falecida, residentes em

Butiá neste municipio. Ela, na
tural deste Estado, nascida em

Itaíôpolís, no dia 16 'de janeiro
de 1918, doméstica, solteira,
filha de Adão Szuk, falecido, e

. de Dona Anastácia Wesolowska,
residentes em Butiá, neste mu

nicípio.
.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.'
180. 0
Major Vieira, 4 de abril de

1963.

Pedro Veiga Sobrinho
Oficial do Registro Civil

x

Churrascaria ID B A L
de PAULO ]ARSeHEL
Um bom. churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 477

x
F,err:agens e

Ferramentas

Casa Esmalte

------- �_. - -

20.4.196�
"(, " "

Crescem as Vendas de' Veículos lillJ!
.

.

. E�. janeiro e fever,eiro deste aIlc), foram· produzidos
_

e

vendidos pela WilIys n.729 veículos, dos quais 5.780. carros }i�
passageiros e 5.949 utilitários. Em igual período do ano de 1962,
foram produzidas e vendidas 8,664 unidades, entre 3.] 64 carros

de passageiros e 5 500 utilitários.
'. ,

J:
Ó;):.

. O crescimento das vendas de carros de passageiros foi�1õ
82,7% no Citado período de 1963, em 'comparação com os d�:�
primeiros meses de 1962. Esses números se referem 8 todot>;�
P·aís. ��t,

; ..

Em São Paulo e' Guanabara
De outro lad�., no período de janeiro a 15 de (lja�o

de 1963, em São Paulo, as vendas 'assinalaram um crescime�
de 109,1% em confronto com igual período do ano anterior. )�,

.

na Guanabara, esse crescimento foi de' 121,3%.

VENDAS, �M MARÇO �." íl
"; Tanto .em São Paulo quanto na Guanabará, o movimento
dos 15 dias de março registra um crescimento apreciável Das
vendas: em nosso Estado, os' cerros .de

.

passageiros WiUys
alcançaram 215.3% mais que em igual período de 1962, e na

Guanabara, mais 261,5%.

.

l·lt[5l][íj[i��
\ ."

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. DO Cart. Tít. Doc. I/n 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 � Fone. 128 - Canoinhse • S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 500,00
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE,

Anunciol: Por vez e por centímetro de altura de coluna: .

ÚLTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
.

1 vez Cr$ 70,00 1 vez . Cr$ 50,00 ,

4 vezel Cr$ 50.00 " veze. Cr$. 40,00
.

8 ou mais Cr$ 40,00 ,8 ou mail
I
Cr$ 25,00

Página inteira Cr$ 12.000,00 ,,? Página inteira Cr$ 8.000.00
Meia página Cr$ 7.000,00 Meia página Cr$ 5.000,00
OBSERVACÕES:

Originai. de artigo. enviadoi a Redação, publicado. ou
, não, permanecerá em poder da mesma,

A Redação não eudossa conceito. emitido•. em artigol a••inado•.

Caminhão
Vende-se, ano 1949 em perfeito estado de conservação.

Ver e tratar no 1 x

Moinho JAP Tokarski Ltda._ TIF. 26j
\
-,

SEL'ECOES - Procura-si
1942 - MARÇO • ABRIL • JUNHO - JULHO· AGOSTO

E NOVEMBRO.

!

I

1
/. Ofertas para esta ltedação. Ix

Pr�stigie a mocldade canoinhense participando da.

·1a. Festa 'da Cerveja de Ca�oinhas
I

' •

uma promoção do Grêmio XV de Julho..•
i .

TINTAS
grande sortimento

,./; ,

CASA·
r

ES'MALTE

PARA fERIDAS,
E e Z E MAS,
INFLAM.ÇOES,
C O C E I R AS,
E R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.PARE! ( TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA

;

I,

NUNCA� EXISTIU IGUAL

.��'"..

',

"
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Ano ,l� • eanoinha. - S. Catanne, 20 Oh Abril de t963 N. 730

Animadissimos, sem duvida
os bailes pascoalínos nas prin
cipais sociedades lccais, Clube
Canoínhense e Sociedade Bene
ficente Operaria, devido, é obvio
a bôa organização dos mesmos

a cargo de suas respectivas
diretorias.

'

x x x

Quando esta folha ja estiver
nas ruas, o engenheiro dr.
João Alberto Nicolazzl, depois
de um longo e tenebroso inver
no, ja deverá estar á testa da
D. E. R. local. Segundo as 'más
línguas, ainda a respeito do
assunto, parece �que houve "algo
de podre no Reino da Dinamar
ca".

x x x

'Importante � firma, nacional,
'conforme, texto em outro local
desta -folha, pretende adquirir
neste municipio 2.500 hct, de
terras, o que "equivale a mil
alqueires.

,

. x x x

O' Deputado conterraneo,
Aroldo Carvalho,' agora como

um dos vice-líderes de seu

partido na Camára Federal, tem
ocupado assiduamente a Tribu
na" sempre na defesa dos inte-
-resses do nosso Estado e têm
bem, especialmente, de nossa

, região.
x x ,x

As diretorias da Sociedade
Beneficente Operária, atual e a

eleita no último pleito, em con

junto, estão elaborando um in-

teressante programa que.mar
cará as festividades' do dia

,primeiro 'de maio. É que às
anteriores, comandadas por Rolf
Walter e dr.. Mussi, coube o

difícil mister da ,construção da
.I suntuosa séde, hoje um dos
orgulhos, da cidade e à nova,
caberá a missão de' vesti-Ia e

povoá-la.
x x x

O jovem e dínamíco. indus
trial, sr. Werner Kellner, está
monopolísando os bares da ci
dade. Após ter adquirido o Bar
e Café Pérola, comprou tambem
a cópa do Clube Canoinhense
e está em negócio, segundo
boa fonte, com o Bar e Res
taurante da SBO ...

x x x

Após terem passado a Sema
na Santa e páscoa nesta cidade,
já retornaram a Florianópolis,
os Deputados canoinhenses, drs.
Reneau Cubas e Haroldo .Fer
reira. Dr. Cubas" pela Rádio
Canoinhas, deu conta -d� suas

atividades até o presente. De-.
sejamos,' na oportunidade, feli
cidades e exito aos nossos ilus
tres representantes.

x x x

Dia' primeiro de maio, com
uma grande churrascada, será
inaugurado o nova depósito da
firme Emiliano Seleme Ltda.
Para essas festividades deverão

comparecer as autoridades lo
cais e, de' Curitiba virá uma

caravana dela participando, 'os
, j

-c A S A II'
II
••

a I,
m DE RIMON ·S'E,LEME.' m

I \ I
.' CANOINHAS Rua PaulaPereira.. 356 SAN�A CATARINA Dl
• I1- Finalmente abriu a CASA PARA TODOS, para conter os' preços altos dessa praça.

/

I)

I Oferece a sua distinta clientela vasta variedàde 'de artigos de la. linha, no gênero de confecções em I (

II' J' geral, para o grande é o pequeno. " ii

I Te.cidosí Cretones, Cilm�raias, Mêrino,'Flanelas, Cobertores� Roupa de Cama e Mesa, etc. I
I Distribuidora exclusiva dos afamados artigos da T E XT I L C A P I T O L I O I

a maior, Fábrica do gênero' (artigos de Ban-Lon e Boucle da Améric� Latina. I&(

�, .
II Anunciamoos alguns preços doS' ar(i,go� ",para que !Iv. Ss. 'tenham uma base, das, vantagens das. nossas ofertas. II

III'
\; \

I
Conjunto de Ban-Lon para' senhoras, ,de,l�., Cr$ 4.600,00 Sandálias Japonesas na. 21 a 35 par 380,00 II

mm .Japonas pesadas para homens, de pÚra lã <> 7.000,00 » »;,) 36 a 42 » 550,00 I
I,

Casacos para senhoras, de pura lã
,CA",,,,

7.500,00
/

.

�:i��!:s li::ta����:�o3�arg�d��n�;�ns me>;ro ���,oo I
_

Casacos para crianças, de puni lã a partir de::: 3.800,00 Cretone branco largura 2;20 metro' �
.

750:�� m

I Meias para 'homens de Boúc1e 300,00» de cor
-,

'» "». » » 1.150,00 'I'II' Meias' de Nylon para senhoras a partir de
,',',

'

::S50,00 » finíssimo estamp.» »

, ,\

» 1.60'0,00'
E.

I E mais uma infinidade Ide artigos por. pr�ços reduzidlssimos. i
• ,A _

mais' completa secção de -artigos inFantis conFeccionados da 'cidade. Bt
•. ,

' 11,
, ,

, �
II· NOTÁ:,' Vendemos pelos prêços anunciados, e temos bS referidas mercadol."ié;ls em estóque pata 8&
III " a'tender-mos todos os nossos clien'es_ '11

1- •N�� perca' essa oportunidade·. de lazer uma bôa compra, dirigindo-se sem mais. demore; .

\ II '

_,
à "CA"SÁ' PARA TODOS,' �, Rua ,PaulaP�reira, '350.' .,

Im.R.III1I1I1�E••tiI�mB�E�.fI1.lIm!lj.mllllmm.�mmlB.�mm.II!lI•••m;m•••iliI••IIII�.EEB'
I

"
,

·

r

p

•••m.�•••am�mE�.m.�••�.���m••••m•••m••
II ' '. .'

:1 O "Cine). Teatro, Vera Cruz apresentará a seus 'disti�tos I
I frequentadores a grande película sacra I
,I I
m -

• I
• •
II •
'. .
II

'

Hoje às 20 horas • II

I ,Amanhã às 13 - 17 e,2:1 horas I
I Segunda-feira às 20 hora.s I
II Terça-feira ás 2.0 h�ras
II '. \

I Um. História de Cristo para um 'IMundo Cristão
I Venha Ver e Ouvir a História' do Filho dê Deus!
� .

. �
.�II�.IIBBBBmll.m•••II.B.m••II."rlmi.mllB4.1Il

\ ,

Caixa Econômica Federal de Sta. Catarina"
Serviço de Loteria Federal - COMUNICADO

irmãos Maeder, Otto, ex-Sena
dor da República e Deputado
Federal pelo Estado do Paraná
e Candido ex-Presidente do
Instituto Nacional do Mate.

x x x

Esteve em Canoínhas, quarta
feira, dia 1.0, o sr. Jorge de

Lima, Presidente do Instituto
Nacional do Mate. Sua Senho
ria após visitar a, Cooperativa
do Mate de Canoinhas, a maior
do', Brasil e 8S demais firmas
ervateíras,

..

foi homenageado
com um churrasco no Restau
rante Michel.

A Caixa Econômica Federal
de Santa Catarina, através de
seu SERVIÇO - DE LOTERIA
FEDERAL, comunica às pessoas
idosas, inválidas ou portadoras
de defeito físico que compare
çam 8 sua' AGENCIA em CA
NOINHAS, sita á: Praça Dr.
Osvaldo de Oliveira, 544, para
receber informações sôbre a

destribuíção de BILHETES. Avi
sa,' outrossim, aos antigos agen
tes revendedores e aos interes-

.

sados em geral que estão abertas
as inscrições para revenda dos
bilhetes da Loteria Federal.

a) Requerimento "ao Senhor
Presidente da Caixa Econômica
Federal de Santa Catarrna;"

\

b) Licença do Serviço de Fis�
calização da Loteria Federal.
(Coletoria Federal ou Alfândiga);
c] Carta de Fiança, firmada

por duas pessoas idôneas, de

conhecimento da Agência;
d) Titule .de Eleitor, se fôr

alfabetizado.
. \

Canoinhas, 10 de abril de 1963 ..
"

Paulo Bàuer Filho - Diretor

Wallace doa Anjos Borba

Gerente,

Assine! Leia! Divulgue!

T�O DOS
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