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',DIVIRTA-SE, J09UE E' DANSE, no grande festival
da Sociedade Beneficente Operária, quart� feira, dia

homensgern ao DIA DO TRABALHO• •

pnmeiro, em

Numero 731

Nosso Comentário
A falta de interesse do governador Celso Ramos

para com os problemas catarinenses, que dependem de

solução federal, já foi aqui apontado, no caso do carvão
e da siderurgia, fatores de peso na economia da região
sul.

Tambem, no norte catarinense há uma reivindica

ção que beneficiaria não só, vários municípios, como

tambem, o próprio desenvolvimento do estado, e que
depende' apenas de .gestões do nosso governo junto aos

órgãos da administração federal.

Para tanto, basta o exemplo dado pelo dinâmico

governador do Paraná, senhor Ney Braga, que encontrou

pronta solução, para problema comum, na região limítrofe
Santa Catarina-Paraná.

No município paranaense de São Mateus do Sul,
a Petrobrás constroe uma usína piloto para o aproveita
mento do

-

xisto betuminoso.
'

O Governador do vizinho. estado, ,conseguiu junto
a Petrobrás, uma verba de 140 milhões de cruzeiros,
para a pavimentação asfaltiva da rodovia São Mateus do
Sul-Curitiba, por onde a produção da usina poderá ser

escoada.

, Ocorre, porem, que o escoamento da produção da
usina da Petrobrás, poderá ser feito, tambern, pela rede

Viação Paraná-Santa Catarina, cujos trilhos passam em

nosso território em demanda ao porto de São Francisco
do Sul.

Uma ponte sobre o rio Negro, ligando os municí

pios de São Mateus e Canoinhas e a construção de uma

estrada asfaltada ligando São Mateus-Tres Barras-Canoí
nhas ia BR-2, viria favorecer" a uma vasta região catari

nense, alem de servir a usina piloto da Petrobrás. .

-,

A concretização deste grande benefício, depende
apenas de' uma ação decisiva do senhor governador Celso
Ramos,' junto ao governo central e �ais diretamente

junto ao órgão que controla a produção de combustíveis
no país,

As populações da regiao norte catarinense, por
mais uma vez tem pleiteado a rodovia de acesso a BR-2
e 'a ponte sobre

-

o rio Negro, para servir tambem ao

vizinho estado do Paraná.

Até agora o governo do senhor Celso Ramos, com
todos, os seus planos, não atendeu aquela reivindicação..

O governo do Paraná, conseguiu uma verba de
140 milhões de' cruzeiros, para ligar São Mateus a

Capital do Estado, por .uma estrada asfaltada, porque
sempre atento aos problemas de seu estado, mantem

perfeito entendimento com o poder central.
.

Aqui em Santa Catarina, o senhor Celso Ramos,
afundado em planos e teorias, enterrou-se no emaranhado
das siglas pomposas, enquanto as realizações praticas
não aparecem.

, Como no caso do carvão e da siderurgia,
realizações que dependem de uma ação conjunta dos

governos da União e do Estado, tambem a construção da

ponte sobre o rio Negro, com acesso a BR-2 aos trilhos
da Rede Viação Paraná-Santa Catarina no norte do

Estado, ficarão na nossa história, como aspirações não
realizadas pela, incuria e pouco caso de um admínistrador.

DO T R A BA L H.-ODIA
. Comemora-se quarta feira próxima, dia 10.

de maio, em todo o mundo o Dia do Trabalho. Sim,
é com trabalho que se dignifica o homem, ergue-se
uma nação, provocando o bem estar geral da coleti
vidade.

Correio do Norte, .associando-se á grande
data, envia a-todos os _ trabalhadores, em suas díver
sas categorias, o seu saudar, com votos de melho
res dias para todos.

CanOlnhas,. ::'aflta
'_

BCBnnB, 27 de Abril de 1963Ano 16

o -·-0

Oiretor��: R. R. D� �Il�� f ummo �. ��R�I��U
FONE, 128CAIXA POSTAL. 2

�

�erente: II��S� ,�H[Mr
CIRCULA AOS SABADOS

Aroldo Carvalho pede
vários projétos de alto
O deputado, Aroldo' Carvalho

ocupando a tribuna da Câmara

pediu O desarquivamento de 12

projetos de sua autoria, apre-
- sentados na legislatura passada.

-,_

Todos são de grande interesse

para o nosso Estado E', entre

outros, encontram-se os seguin
tes:

Abertura de um crédito es

pecial de 12 milhões de cruzei

ros, destinados à construção de,
predios para li instalação de

agências postais telegráficas em

Santa Catarina.

Projeto autorizando a conces

são de um auxilio anual de 300
mil cruzeiros para a Biblioteca
Infantil de Carioinhas.

'

Convenção Udenista
em--CURITIBA .

PROGRAMA
O diretório regional da UDN

divulgou ontem o programa- da
convenção udenista. É o seguin
te: Dia 26, ás 15 horas, entrega
das credenciais; ás 21 horas,
sessão de instalação no _:-Teatro
Guaíra. Saudação - 80S conven

cionais pelo deputado Newton
Carneiro. Relatório da presí
dencia e secretaria do diretório

nacional; Dia 27, ás 9 horas,
discussão dos relatórios e moções
que forem apresentadas; ás 15
horas, visita as hermas de Nilo
Cairo e Victor do Amaral; ás

. 18 horas, visita ao governador
Ney Braga; ás 21 horas;

! prosseguimento dos debates

políticos; Dia 28, ás 8 horas,
visita a Vila Velha; ás 13 horas,

, almoço de confraternização na

Sociedade D. Pedro II, ás 17
horas; visita a exposição de ar
te para amizade 'mundial, na

'Biblioteca, e coquetel; ás 21 ho
'ras, sessão solene de encerra

mento.
..

o desarquivamento de
interesse para o' Estado

UDN'do Paran� vai pedir prioridade.
para a reForma eleitoral no Brasil"

Abertura de um crédito ex

traordinário de 15 milhões de
cruzeiros para atender os pre
juisos causados pelas enchentes
do sul de Santa Catarina.

Abertura de crédito no Mi
nistério da Agricultura, de 2
milhões de cruzeiros para au

xiliar
. ..:.a l.a: Exposição Agro

Pecuária e Industrial de Mafra
e Rio Negro.
Crédito especial de 20 milhões'

de cruzeiros, destinados a auxi-
liar -a construção do Hospital
dos Servidores Públicos de San-

Os Governadores da Guana
bara, Minas Gerais Mato Gros
so, Ceará e Rio Grande do
Norte estarão em Curitiba dia
26 de abril, nas .aberturas dos

trabalhos da XIV Convenção
Nacional da União Democrática'
Nacional, que contará, ainda,
com a participação de mais de
mil udenistas de todo o País.
Tambem os ex" q.Qvernad'ores
Cid Sampaio (Pernambuco),
Dínarte Mariz (R. G. Norte),
Paulo Sarazate (Ceará) e Milton
Campos (Minas Gerais) e uma

centena de senadores, deputados
federais e estaduais virão até a

Capital paranaense, dando ao

conclave político ampla signífi
'cação.

FESTA DE -SANTA CRUZ x

Dia a de maio próximo, sexta -feira, será Iesteja-:
do em Canoinhas, o dia' de Santa Cruz, Padroeira da Pa-:
roquia. Corno nos demais anos, será feriado municipal,'
havendo. na Matriz Cristo Rei Missa Solene, e festa po-::
pular no Pavilhão São Cristovão. As Novenas prelimina-,
res, bastante concorridas, já estão em curso.'

ta Catarina.

Projéto que permite a indús
tria madeireira a deduzir do
imposto de renda as .ímportân-,
cias aplicadas no refloresta
'menta.

,

Como se pode depreender,
Jssuntos de relevante importân

-: cia contém os projetos apre
sentados pelo deputado Aroldo .

Carvalho.
"-

Nas próximas sessões da Câ--
mara Federal a matéria deverá

entrar em pauta, sendo de Se

esperar a sua aprovação.

DETALHES

O local dos trabalhos será
público: O Grande Auditório do
Teatro Guaíra. As moções da
bancada udenista na Assembleia
Legislativa do Estado estão

redigidas especialmente no sen

tido de que a 'UDN tome para:
sí a iniciativa de fazer transitar
em regime de,urgencía a re

forma eleitoral, na formá do
projeto Milton Campos; insti-,
tuindo as eleições dístrítaís.:
Congressistas do' interior -já
estão solicitando p'edidos de in�.
formações a Secretaria da UDN.
em Curítiba, revelando disposi- .

ção de partícípar intensamente'
dos trabalhos, que irão até o:
dia 28 de abril.

.

Nota .aos Nossos Leitores
Devido aos feriados da próxima semana, dia

primeiro e dia 3, esta folha não circulará no proxí
.mo sábado, devendo reaparecer, no dia 11 de maio.

NOTAS
Logo mais, dia prímeíro,

abrirá' oficialmente. a tempora
da de caça em nosso municipio
e nos vízinhos. Os caçadores
locais, rígidos cumpridores da
Lei. até o momento, não deram
nenhum tirinho. Excursões,
uma e outras que emprenderam

E S P'A R S A S
destínaram-se,
a treínamehto

simplesmente,
,

dos cachorros.
x x x o

.:Está 'mesmo empolgando a

cidade o grande festival' do :

Operado a _t�r lugar dia primei�· ;
: (con"lue na última página)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Faz saber que" pretendem
casar: Adio Ningeleski e IZ8b�1
Franco dei Oliveira. Ele, natural
deste Estado nascido em Colonía
Vieira, n] úi�ri�Cipjo h�, dia' l�,
de Dezembrõ" de' 1938,lávradot;
solteiro, filho de' Francisco
Ningeles�i �e ,d� Dna.. a:osall�:
Ning�Jésb;, reside��e�i;�� B..utj�
neste ,Ml1nicipio.:, �l�, q,,�tura,�

'A. deste 'Estado," nascída
'

nésta'

'S.E", L,EÇo, ES,,',," ' Procura-se ,"cidade/no dia'28 de'r:Darço de!
,... 1946, doméstica, solteira, filha!

1�4.2 � M,ARCO,. ABRIL • JUNHO • JULHO., AG0Sa'O .de '�t�lvln� :F��9CQ . .d�;}Oliveira
É NOVEMBRO. '

,

i.\'
"

',�ii���i!i�:bni�i��d�;denl�s: em,!
Ofertas' para estã Redação., 1s" <�:;�t, "'·C;j��p���e���r��',ps.'.90C'��,��tos;

"< '

,exigidos pelo. C.{>digo Civil ,�rt
,', '180. /' ,"

' ,

, i

,

.;".i��§�ê§§§§��ê§ê�§§.".;, (M.jQ(h�i�b:a, 18 del:�,bril 1963

ii
�, ..
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Santa Catarina 'i

opfG',f�i� >Mi',,�ç'Â"r�{i!CA �
I

r ,ii A�êneia '98' '.I Pecas- e Acessor�o$,
P�,�. para: VOLKSWAGEN, FORD, CHEVROLET.

WILLVS" ETC.
1";' ':\.;,

;lJ'"

'Para OS transportes de suas cargas
'" .'

Hio - São Pa�lo - Curitiba
.

. .

i

_,,,_' \

"._,

Torrado ft ar queníe
. '.Saboroso até a UUID:lél goía

-

Rua "'Paula Pereira � Teleforie, 24f
BIO é grande ,';'; mas em Canoinhas'

BIG' é' O melhor café'

De;),' Porto :'; Alegre
','

:;;�;:',a:;io;;' ,d�"<:) Janeiro
i.

';-,

São Pl\rilo, 'e Curitiba
.

c"'.
'-.

.

'_",

r ',

_"C,Q,nf'i:e !.,.,$,uas�"·".ca,rga�, .a

I
I

,

Refàça suas forces, tomando

BIG
� ;

,M�lhor ;; serviço e' preço justo
}-_ _,:'

-,
• .4- .:

Par1icip�ndÓ_',dâ: � ':':;'; "

Ia. �esta da Cerveja,
você e.i�:��� ,col;��raDdo para que 'Cánoinhas

te.:ha o seu, Ginásio de Eaportt!..
-

;
"

PCHEGOU PARA MOSTRAR O QUE É "PERFORMANCE", t
. "i
Gordini é emocionante! Famoso na'

Eut:Ppa, onde se destaca entre os carros

•• comportamento. esportivo, agora está

..ndo fabricado; pela Willys. Potente,
Ia", Gordini é antes de tudo máquina!

4-0 H P Gordlni tem motor de 40 cavalos
"

• potência superior à de 'qualquer
• • outro carro de sua classe I

4
Gordini 6 carro que tem impeto

, MARCHAS· cada uma de suas 4 marchas
oferece grande faixa de utilização I

Estável: suspensão reforçada - Sólido:
estrutura monobloco - luxuoso: esme

rado acabamento, numerosos detalhes
de bom gôsto - Confortável: 4 portas,
grande porta-malas, amplo espaço i�terno.

um �n)duto da

IWILLYS-OVERLAND
Fabricante de veículos de alta qualidade
São Bernardo do Campo '

E,atado de Slo Paulo I
'

�

,
-

venha conhecer o novíssimo Gordin;

'BASILIO HUME:.NHlJK & elA. LTOA.
I

lANOINHAS RUa Vtcal Ramos, ':,i:" - Sta. Catarina

.

\ i

• ' li
, ",Se.basttão.;Grein Costa, 7oEscri�
vão de Paz e Oficial do Registro
Civil do Mun., de ,Major Vieira,
Comarca de Canoinhas, Está+
_do de Santa Catarina, etc.: t

'c

Pedro Veiga' Sobrinho
Oficial d� Registro Civil

",C, M.ri� Ç;óss <Glínskí Escrivi
de Paz e, 9fi.ct.1 do Registro,

.

Civil de' P'841a Pereírs, MunÍCi-
'

pio e Comarca' de' Canóinhas
: ' Estado, de, Santa ,Catarina,

Faz saber que pretendem casar:

Pedro Vieira e, lolita Figueiredo:
Ele, natural deste Estado nas

cido em 'Cancínhes, no 'dia 4
de Fevereiro de 1943 lavrador,
solteiro, filho,' de Thelemaco

- Vieira e de ,Zdona Armíuds
:

. Forbek, residentes neste Dístrí
to, Ela,,' natural gest� Estado
'nascida em

'

Paulá
"

Pereira
,
no

dia 14, de Janeiro de" 1945
doméstica, solteira, filha de
Otavio NUnes Figueitedo e de,
dona Maria

' José Figueiredo
domiciliados e residentes peste c'

Distrito. '

. "-

"Àpresentaram os 'd�c'umentos
exigidos pelo Código Civil art.
180.'

'

Paula Pereira, 9 de abril de,
1963

'

"Mafia Góss Glínskí
Oficial do Registro Civil

-

D� -PARTIDA •••

E X I D E GARANTE

BATERIAS

EXIDE
Carregada.

ou Seco Carregada.
EXCLUSIVISTAS:-

Deodato de Lima
& Coélho Ltda.

Rua,Paula Pereira, '391
Fone, 248 ..., Caixa Postal, 231

CANOINHAS S. C."

/

Cborrascariá 10 B AL
-

d. PAULO JARSCHEL
Um boni' churrasco, 8

qualquer hora.

Rúa Paula. Pereira, 477,

Ferragens e
Ferramentas

Casa Esmalte
'/.,lt

�.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PElUS !.;%JRES
e JaJ O ([).�e§ l�
ANlVERSAR/ANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM"SE'

Hote: o sr. José Portinha;
os -meninos Ademar Antonio
filho do sr, Leonardo, Brey,
'Aroldo filho do sr. Augusto
Bess e João Roque filho do
sr. Nivaldo' G, Padilha; a

-menina Miriam filha do sr.

Jahyr Damaso da: Silveira.

Amanhã: os, srs. Odioal
dos Santos, ' 'res: em Blume
nau, 'e 'Paulo Neuburger; o

jovem Flavio Zippel,' 0$ me
'ninos Nelson .Adolar filho do
sr. Adolar Stratmann, res,
em Xanxet é e Ationso do
filho do sr. Henrique Wald
man; as meninas �EITi filha
do sr. Rupprecht Loettier e'
Yeda Lúcia filha do sr. Aca
cio Pereira.

'

Dia 29: o sr. Darcy Wiese;
'o jovem, Leopoldo Pereira;
a sra. dna. Julia esp. do sr.
Eliseu Barcelos; a menina
Maria Odete filha do sr An ..

tonio J. .dos Santos,' o meni
no Silvio Carlos filho do sr.

Waldomiro Medeiros.

Dia 30: os srs. Raul Roes
ler, Ernesto Noernberg e

Nestor da Cunha Ramos; o
menino Osmar filho do, sr.

Iuoenal Gonçalves; as sitas.
Anéte Scheide e Clara Bau
kat; as meninas Rose Mary
filha do sr. Felix Demikoski
e' Ingrid Celeste fi/fta .

do sr.

[ean Edmond Pierrard; a
sra. dna. Elvira esp. do sr.
João Hessel.

-

.
,

Dia 1'. de Maio: as sras.
donas: Zilda esp. do S'I, Dr.
Rivadavia Ribas (Iorrea e

Herminia esposa do sr, Oito
Hoeptner; as meninas: Mari
se Marta filha do sr. Felix
Rudolf, Roseliane filha do
sr. Elimar Olimpio Fiedler e

Rosune Maria filha do sr.

Erotides Pacheco Prates; os

srs.: Pedro Grosskopt, João
Üreinert e Pedro Frank; os

jovens Altino Kretzer e Osi
ris Rene Nader; o menino
Osmar filho do Sr. Bernardo
Wendt 2°.

'

Dia 2: a S1·a. dona Isolde
esp. do sr. Alvino Frantz; as
sr tas.: Zenüda Kosouski e

Adelia Kretzer; li menina
Dóra' Beatriz filha do snr.
Adolar Stratmann; os srs.:

Theodoro Tarcheski e Pedro

Paulo Eernandes; os meninos:
.tlny filho do sr. Paulo Olsen

'

e Itamar Frederico' filho do
sr. Haroldo Koepp.
Dia 3: a' exma. viúva sra.

dona Ezilda Pacheco; as
sras. donas: Isarina esp, do
sr. Aristides Guebert, Anna
Zelia esp: do sr. João Batista
Ruthes e Lenira esp. do sr.
Estanislau Schiuinski; a me

nina Rose Ma'ly filha 'do sr.
iQuintino Furtado; os srs.:
.Soliba Nader, Nelson. Ban
nach, Manoel Jungles, Felix
da Costa Gomes, Antonio
(irosskopt, losé Gonçalves e

Dr. José Pedro Mendes de
Almeida res. em Lages; os

jouensz.Lutz ,Rogé1'io lyfichel
e Waltrido Herbst.

Nossos parabens.

ENLACES
Unir..se-ão, pelos sagrados

laços do matrimonio, dia 5
proximo, no lugar Barra
Mansa, diste município, Lu
dotnna, tilha do casal Romão
e florentina Niedzielski com

o sr. Faustino, tilho dá casal
Estanislau e Rosa Galeski.

- Realtzarse terça feira,
dia primeiro, às 11 horas, o

enlace matrimonial do iooem
Silvio, filho de Pedro Alves
Siqueira e senhora- com a

senhorita Zaga la, filha do
casal Simão Seleme e senhora
aqui residentes.
Aos noivos e familiares, os

cumprimentos 'do Corr-eio do
Norte com votos de felicida
des.

NASCIMENTOS
Esta em testas o lar do

casal sra. dona Norma e sr,
Reinaldo Kruger, com o nas
cimento de um robusto garoto
que recebeu o nome de
ROBILSON.

- Nasceu em Florianópolis,
em dias desta semana, oro ..

busto garoto Bruno, filho do,
advogado Dr. Arnoldo Peiter
e exma. esposa.
CN cumprimenta os recém

nascidos e seus pais dese
fando-lhes felicidades e longa
vida.

Programa do Festival da 5.8.,0:',
Dia 28 de abril, com início ás 14 horas, Jogo de

Rei. Inscrição livre.

Dia' 30' de abril, as 19,30 horas, Braço de Ouro,' femi
nino._Inscrição livre.

As 20 horas, início dos torneios de gamão e dominó.

Dia Prim�iro de Maio
As 6 horas, alvorada, a cargo da Banda de Tambo

res do Batalhão da Polícia Militar e, em �eguida" grande
queima de fogos.

As 8 horas, hasteamento do Pavilhão Nacional,
Estadual e da Sociedade.

As 8,30 início dos torneios de truque, sessenta e seis
e tenis dé mesa.

As 11,30" grande churrascada.
As 15 horas, .início da grande tarde dansante.
As 17,50, posse da nova diretoria.
As 18 horas, encerramento das solenidades com o

arriamento das Bandeiras e proclamação dos vencedores
nos. diversos torneios.

� Prestigie a mocidade canoinhense participando da

ta. �ESTA DA CERVEJA DE CANOINHAS
uma promoção do Grêmio XV de Julho

/ r;

Primeiro de Maio na ,
........ - 1"\

Fundição Tupy S.A.
Entre 'as comemorações que

asssinalarão a passagem de 1°.
de maio, Dia do Trabalho, na'

Fundição Tupy S. A" de Joín
ville, está prevista a inaugura
cão de amplo e moderno audi
tório, nas dependências' da Es
cola Técnica Tupy, entidade
mantida pela ernprêsa.. Na en

trada do auditório será coloca
do o busto do saudoso indus
trial Albano Schmidt, fundador
da "pioneira do ferro maleável".
Na mesma ocasião deverá ser

lançada a pedra fundamental
da praça de esportes da Asso

ciação Atlética Tupy, antiga as

piração daquela agremiação.

Rigesa S. A.
. PrOibição de Caça e Pesca

A Rigesa SIA, Celulose,
Papel e Embalagens, avisa

que é expressamente proi
bido a entrada de pessoas
em seus terrenos e' não
será fornecido a nínguern
autorização para caçar ou

pescar em suas proprieda
,des.

A' GERENCIA 8 x

11SSASk
para ,Vidraças

CASA ESMALTE

Assine! Leia! Divulgue I

Correio do Norte

DOMINGO - á. 13,30 h()ra., - Cen�t1ra Livre

PAIXAo
-

DE BRAVO

Cine Teatro Vera, Cruz
APRESENTA:

HOJE - á. 20,00 horill impróprio. até 14 ano.

SENSACIONAL PROGRAMA D,VPL.Ç)
AL CAPONE

com Rod Steiger, Fay Spain e James Gregory - A história de'
,um homem que Iavou uma nação com :0 sangue de suas vítimas.

Paixã.o de Bravo
..-:

-

com Susan Hayword, Robert Mitchúm e I\rthur K-ennedy.'

com Ankito, Ronald Gollas, Grande Otelo, Neyde Aparecida ê
Nelly Martins. - Uma divertida sátira ao cangaço e a história

de três valentes que se destacam pela "mais
absoluta falta de coragem.

2a. Feira - à. 20,00 hra•• -imp, até 14 ano. -.REPRISE--_,--__

os

s-:'

DOMINGO - á. 16, 19 e 21 hora.,',

TRÊS CANGACEJROS

o
3a� feira - à. 20,00 hora. -' imprópri� até 14' ano.

x ., 15AVIA0 FOGUETE
com David MacLean, Charles Bronson e James Gregory. - Você
não ecreditará em seus próprios olhos! Tudo é fantástico. tabulosol

4a. feiro. a. 17,00 e 20,00 h�ra•• i�próprio até 14 ano.

HOMEM ATÉ O FIM
com Burt Laneaster, Dianne Foster, Diana Lym e John Litel.
Um poema' da natureza, filmado nas matas e montanhas de
Kentucky. Uma luta de morte. a chicote, violenta e emocionante!

5a. feira ,;_. a. 20,00 hora. - Impróprio até 14 ano.

o
4a. Feira - a. 14 hora. - Cen.ura Livre

Avião Foguete X - 15

Homem Até Fimo
-

6a. Feira - à. 14,00 e 20.00 hora•• imp. até 14 aRO.
,

Rastos 'de ódio
com John Wayne, Jeffrey Hunter e Vera Miles. - Grandioso como
espetáculo!... Gomovente como história!... Inesquecível como filme!. ..

'1--__----------------------

-REPORTAGEM SOCIAL

Reallzou-se dia 22, no Club Canoinhense, a
Solrée do Suéter em mais uma vitoriosa promo
ção do Grêmio XV de Julho e do Bouquet Club.
Apesar de segunda-Ieíra, Soirée do Suéter esteve
animadíssima. EL OUB�NITO e sua Orquestra
foram os vedetes da noite. Souberam conduzir
com ânimo e simpatia essa reunião dançante que
se prolongou até àsy1,las da madrugada.

Nunca vi, o Club todo, acompanhando e

-aptaudíndõ 08 artistas na apresentação do show.
A .anímação foi grande. Entre as inumeras pre
senças à Soirée do Suéter destaquei as seguintes:
casais Brl1ulio Ribas da Cruz, Moacir Ferreira,,

Mário Ferreira, Jair G. Qôrte; Anizio Rodrigues
Neto, Donaldo Hoffmann, Waldir Wiese, Tufi
Nader, João J. Pereira; Americano do Brasil
Gomes, novo gerente do Banco do Brasil e Eras
mo J. de Andrade; brotos Arlete, Tânia, Oelina
e as Srtas. Jucira, Use, Terezinha. Nilsa, Miriam
d'aquino, Vaninha, Nilva. Raquel, Juceldi, e, sem
dançar a festa tôda, Stelinha e Guilherme.
Rupens e Berriadete foi um par constante que
tambem foi notado com destaque. Os noivos Sér
gio e Natalinha foram os mais animados.

FESTA POPULAR DA S B O
Movimenta-se a cidade para participar da

grande festa popular da Sociedade Be::1eficente
Operária que será realizada dia 1. de maio, Foi
organizado um vasto programa esportivo para
satisfazer a todos os gostos: Bolão, Tiro ao Alvo,
Xadres, Francês, Ping-Pong, Truk, Dominó e ou

tras modalidades de esportes estarão à disposição
dos seus aficcionados.

Além das diversões, a festa popular do
OPERA'RlÜ estará oferecendo o mais gostoso

�hurrasco do planalto, preparado, temperado e
assado por conhecido mestre no assunto.
,

Á tarde grãnde tard!) dançante com a par-
ticipação dos gremistas. (

x x x x

GR�MIO: ]a. FESTA DA CERVEJA

O Grêmio XV de Julho expôs n8'S

vitrines de diversas lojas da cidade os ca

nécos de porcelana que serão distribuidos
na La Festa da Cerveja de Canoinhas.

Para o campeonato de Chopp muitos
são os que estão treinando, mas poucQs os

,

que se inscreveram.

SOIR:E:E DO SUÉTER

x x x x

de Cássio Monteverdi
�ste colunista agradece o gentil con

vite que recebeu para
-

participar dessa
'fp.sta, que sem dúvidas será SUCeSSO.

x x x x
J CINEMA

Sem dúvida, a melhor distração do
eanoinhense é cinema. O Cine local tem-se
esmerado na programação dos seus espetá
culos. Na semana que passou tivemos a

satisfação de assistir REI DOS REIS uma

grande produção do cinema .americano.
Esperamos que com a chegada do

inverno, a programação de bons filmes não
sofra solução de continuidade.

x x x _x
UMAS E OUTRAS'

'" Siegfried Thiem é o 1.0 concorrente
inscrito ao Campeonato de Chopp da Festa
da Cerveja. Siegfried defenderá as cores
do Gr,êmio XV de Julho.

* Alguém programou e anunciou uma

luta, colocando o cartaz de propaganda no

pérola. A luta quase saiu lã mesmo!
*, Em 'Caçador, domingo passado, o

Botafogo ganhava a partida por 2 a 1 80S

40 minutos do segundo tempo. A partida,
terminou de 5 a 2 para os locais (A notícia
veio de Caçador). Moacir, não jogou mas

foi bem substituido por 9dir que revelou-
'

se um grande artilheiro..
'" Com o movimento que �estã se, ve·

rificando na cidade com a presença de 220
professoras, os "êalças curtas" e compridas
estão muito interessados em voltar à Escola.

HOJE é só! Amanhã, nov'amente, gran
de reunião dançante no Chib Canoinhense.
Estarei lã anotando presenças.

O PENSAMENTO DA SEMANA
O IÍmor é um capricho cuja duração

não depende de nós.

1
�

l

(Lencleos)
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CI·ube: de Bolão FANTASMA , ,
�

ESTATUTOS E
. : ,

R E G- U' L A M E 'N TOS
CapU\Jlo J Dos fins ".- 1 1 r- ,

Artigo .1 ..� O � Clube de. Bolão "fantasma"
denominaçlo adotada pelos fundadores, é uma

Sociedade Oivil;' com séde e fôro na cidade de
Canoínhes, Estado de Santa Catarina. fundada por
um grupo de: elementos entusiastas do jogo de bolão,
em data de 25 de novembro de 1955.

Artigo Z� - Constitui Patrimonio do Clube de
Bolão "Fantasm,a", tudo o que venha a adquirir em

seu nome, riio podendo seus associados dispor do
todo ou parte, para quaisquer finalidades.

Artigo, ,3. :.... O "Fantasma", denominação gené-
'rica do Clube, tem por fim o increment6 e a prá
tica "do ,"bolão" ou "boliche", podendo, tambem,
praticar outra atividade esportiva que lhe' convier,
d�sde que ém carácter amorista. Sua finalidade
abrange o intercâmbio esportivo e cultural-entre as

ent�dades congêneres, tanto locais como, de outros

munícípíos; "'

';' Artigo 4. - A, sua duração é por tempo inde
terminado e suas atividades são pautadas pelas
disposições contidas neste Estatuto, nas leis interna
danais, estaduais e mUnicipais e nas deliberações
de poderes ou órgãos de hierarquia superior, apli
cados aos desportos.

5. - Possue o. "Fantasma" personalidade jurí
dica, de forma que as obrigações por ele contraído
não se estendem, nem lhes criam vínculo às Socie
dades que v�nha a se filiar, por força do artigo 4'°.

Artigo 6, -, Compete, ao "Fantasma", dentro
d ....s finalidades do artigo 3.°:

a) Zelar" para que a prática do bolão, seja
feita por elementos de formação e aperfeiçoamento
d$ raça.

b) Estimular o desenvolvimento do amadorismo,
coíbír as suas deturpações;

c) Fazer cumprir as leis, regulamentos, delibe
rações e demais atos de poderes ou órgãos de
hierarquia superior;

d) expedir leis, códigos, regulamentos, avisos,
portarías e instruções aos seus associados;

e) Disputar campeonatos locars.. estaduais, na

cionais e internacionais, inclusive promove-los;
f� Realizar campeonatos internos e competições

.bem como treinos entre seus associados;
: g) Inscrever seus associados e regular a trans-

'

!ferencia inter- clubes;
h) Praticár todos os demais atos concernentes

:.0 desporto do bolão ou boliche, de acordo com �,
;regra geral.
I

'

Capítulo II _:_ Dos Sócios
, 'Artigo 7. - O Clube de Bolão "Fantasma",
'�eJ."á composto de sócios ATIVOS E AUSENTES,
sendo que o número de sócios ativos não poderá
Ultrapassar a 30 (trinta).

.

,

§ 1.) Os sócíos ativos sãoos residentes na séde
da. Sociedade, ou' os que contribuem normalmente
com as taxas atribuídas aos primeiros;

,

§ 2.) O sócio ativo para se tornar ausente,
. deverá justificar perante a Sociedade tal atitude, a

'; quel será submetida .a deliberação da Diretoria;
§ 3.) Será assegurado ao sócio ausente o reter

�o a ativa, desde que convier ao interesse da
SOCiedade.

,,' § 4) Os sócios que se retíram da Sociedade,
não toais poderão voltar ao quadro social:

: �.§ 5.) Os s ócíos ativos deverão partícípsr das
reuniões semanais, nas sextas-feires, sob pena de
lhes serem aplicado multa, a critério da Diretoria;

, § 6) Os sócios ativos que' faltarem por mais
de 4 (quatro) reuniões consecutivas, sem justa causa,
serãrrexcluídos do quadro socíal, sob a apreciação
da Diretoria.

Artigo 8. - Constituem direitos dos associa-
dos: "-

.

. a) Tomar parte nas assembléIas, reUDloes,
treinos semanais e participar nos campeonatos, dís

putas e excursões que o Clube efetuar;

i: ,.:'.

b) Votar e ser votado para qualquer cargo na

Díretoría: ,

.

c) Defender os interesses dd clube onde quer
que' esteja. oi

Artigo 9. - A admissão ao quadro social do
"Fantasma" será procedida por uma indicação de
um sócio ativo, cujo candidato deverá preencher 8S

seguintes condtçõesr
a) Ser maior de dezoito anos;

b) Ser casado;
c) Não ser assocíado de outra Sociedade con

genere local;
d) Ter idoneidade moral e capacidade finan

ceira comprovada;
e) Ser aceito por 80%, dos sócios reunidos em

Assembléia.
. Artigo 10. - O sócio aceito pela Assembléia,

deverá pagar uma "jóia" estipulada pela Diretoria,
'não podendo esta, ser inferior ao salário mínimo da

Região.
, .

Artigo 11. - Aos associados que infringirem
/0 presente, ser-lhes-ão aplicados penalidades. que
constarão de' suspensão até exclusão.

§ 1.) A suspensão não poderá ser superíôr
a quatro reuniões consecutivas, perdendo o direito
nas participações de disputas e campeonatos.

§ 2.) A exclusão, com perda de todos os direi
tos de associado, inclusive patrimoniais, s� dará
quando o associado se 'portai', de maneira inconve
niente ou por qualquer modo promover o descrédito
do clube, devendo saldar o débito que por ventura
tiver com a Tesouraria.

Artigo 12, - O "Fantasmà" se reserva o di
reíto de indenizar o associado que se retira, nas'
condições estipuladas para a entrada de novos sócios.

§ único -; Em caso de,Aalecimento, será pago
a viúva e seus herdeiros, 8 mesma jóia atríbuída
aos novos sócios.

atos previstos anteriormente, praticar atos de d�le
gações que lhe forem outorgados pelo Presidente.

Artigo 16� - Ao Secretário competes
a) Substituir o Vice-Presidente em seus

impedimentos;
b) Ter sob sua guarda os livros do clube, bem

como documentos, escrituras e tudo que possa ati.
nar o patrímonío do Clube;

,

c) Responder os oficios e correspondencia em

geral, assinando-as; quando autorizado pelo Presi
dente;

d) Escriturar em livro próprio os pontos das
reuniões e treinos semanais.

'

Artigo 17. - Ao Vice-Secretário compete
substituir o Secretário em seus Impedimentos.

�
Artigo 18. - Ao Tesoureiro compete:
a) Ter sob sua guarda todos os valores do

clube;
b) Fazer a escrituração das receitas e despesas

do clube, com documentação comprobatória:
c) Controlar as-contas dos associados;
d) Assinar cheques e documentos, em conjunto

com o Pre-S-idente; .: .

e) Apresentar o movimento geral do período
de sua gestão a Assembléia.

Artigo 19. - Ao, Vice-Tesoureiro compete
substituir o Tesoureiro nos seus impedimentos.

Artigo 20. - Ao, Orador compete saudar os

visitantes bem como dar a êon�er aos associados
as deliberações' da Diretoria, sendo o porta-voz do
club-e, onde quer que se encontre.

Artigo 21. __: Fica criado o cargo de "Capítão"
o qual será preenchido por indicação direta do Pre
sidente competindo ao mesmo:

a) Capitanear o clube nas partidas oficiais
programadas:

b) Zelar pela conservação do material empre-
gado no clube; ,

, c)-Ter sob SUEl guarda, as chaves dos armários
-do clube;

--

d) Fazer a escalação da equipe para ás parti
das oficiais;

e) Providenciar a respeito dos paliteiros;
f) Reservar a cancha com antecedencia para

as partidas do çlube.
Artigo 22. - Por força deste Estatuto, fica

concedido o previlégio de 'sócio remido, que será
conferido a todo associado que se mantiver como

sócio ativo, por vinte e cinco anos consecutivos, ao

qual será entregue, em solenidade especial, um

diploma, conferindo-Jhe a remissão.

Capitulo IV - Disposições GeraiS

Artigo 23. - A festa máxima, do Clube de
Bolão "Fantasma" será anualmente a 25 de novem

bro, quando, terão lugar, festividades que traduzirão
o congrassamento entre as famílias dos associados.

Artigo 24. - Os, casos omissos deste Estatuto,
serão resolvidos em Assembléia Geral na forma

prescrita no § 2°. do Artigo 13°. em primeira con

vocação e com qualquer número em segunda con

vocação.
Canoínhas, 15 de março de 1963, ano do oita

vo aniversário do Clube de Bolão "Fantasma".

COMISsAo
Zaiden E. Seleme, Luiz Fernando Freitas, Rafael Boíng- '

Capitulo III - Da Diretoria
-- Artigo 13. - O Clube de Bolão "Fantasma"

será administrado por uma Diretoria que tomará
posse no-dia 25 de novembro e terá a duração de
um ano, podendo ser reeleita-e se comporá de um

Presidente, um Vice-Presidente, um Secretário, um

Vice-Secretário, um Tesoureiro, um Vice-Tesoureiro
e um Orador.

§ 1.) Fac-se-á a -eleíção da Diretoria até 15
dias no máximo, antes da posse da mesma..

§ 2.) A Assembléia que eleger a Diretoria, bem
como as que admitirem novos sócios, somente fun
cionarão com 2/3 dos sócios ativos presentes; as

demais com 50% da presença.

Artigo 14: - Ao Presidente compete, além de
outras atribuições estabelecidas neste Estatuto e em

leis complementares:
a) Cumprir e fazer cumprir as leis e resoluções

da Sociedade;
I b) Superintender as atividades do, Clube;

c) Representar ativa e passivamente o Clube
em juizo ou fora dele;

d) Convocar as Assembléias Gereis;
e) Presidir as Assembléias Gerais e as reuniões

semanais;
f) Apresentar à Assembléia, relatório dos atos

de Administração;
g) Determinar o pagamento de despesas;
h) Assinar contratos, títulos, escrituras, cheques

e demais documentos que instituem obrigações pe
cuniárias, bem como o expediente e a correspon
dencía _do clube;

i) Guardar e conservar bens móveis e imóveis
do clube;

•

j) Praticar todo e qualquer ato de administra-,
ção não previsível' neste Estatuto ou leis comple
mentares "ad referendum" da Assembléia.

Artigo .15 - ,Ao Více-Presídente .compete,
I

'

alem da substituição do Presidente em todos
I
seus

José Allage
Rafael Boeing<,
Wilson Murara
Alvaro Mallon
Henrique Bartnick
Darcy Wiese
Mário- J. Maver
Antonio Scopel
Alcidio Zaniolo
Luiz r. Freitas
Edgard A; Mayer

Luiz D. Miranda
Wilmar Priedricb
Werner E. Kellner
Harry Schreiber.
Narciso Bartnick
Svloio Mayer
Zaiden E. Seleme
Oldemar Mussí
Milles Luiz Zaniolo
P, ancisco Zaziski
João Predrassani

raRa fERIDAS,
E C I E MAS,
INHftMnçOES,
c o C f I R A 'S,
f R IE I R A S,
ESPINHas, ETC.

,
......���--�,,"'I

........._----_......_---------------==-�����...�.$

I NUNCA EXISTIU IGUAL
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ceAREI<J 08 N®� f!
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Participe da 1a• F�sta' da C.rveja de Canoinhas
urna" promoç�o' fio Gr�mio XV de iulbo. t

CAÇADORES E PESCADORES D� CANQINHAS
COMPLETO APARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA

-

FLUVIAL E MARITIMA
'

Revolverei "TAURUS" e "ROSSI" todol calibre. Espingardae
pI Caça, naeionaia e eetrangeiras dai melhore. procedênoias.
'Bala. • Chumbos . E.poletal • Polvoral • Vareta. de limpeza
de armai � Cama. ,de campanha • Lanternae . Pilhai • Facae
• Facõel' Canívetes • Capai' pl'arma. e coldre•• Cartuchoa

de metal e papelão "SUPER RE;PELEX".
O maior sortimento de apetrecho. para eaçadorea e peacadore•.

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

CANOINHAS
'

SANTA "CATARINA
.. ,

.

... -

27.4.1963
, "k

, , \

OanoinhasPrefeitura Municipal 'Associação
(le, Ca'nolnhas X

c - TAXA DE LIMPEZA
PÚBLICA - 1·. Semestre:
D - TAXA DE ASSISTÊN

CIA SOCIAL - l°. Semestre.

O. contribuintea que Dão efe.:
tuarem lIeUI pegamentos DO prazo
acima referido, lerão extraidaa ai

certidõe, para a devida cobranca
executiva.

"

•••••••••�.R.�.Be.m.R•••••••••••••••••••B•••••••à••••�•••••

lc A S A
.

P Á R A T O'D O s I,
I DE RIMON SELEME ' I
I CANOINHAS 'Ru,a Paula Pereira. 356 SANTA CATARINA I
• •
• \

e

I Finalmente abriu a CASA PARA TODOS, para éonter os preços altos .dessa praça. I
I Oférece a sua distinta clientela vasta variedade de artigos de 1a. linha" no gênero de confecções. em I
.• geral, para 'o grande e o p�queno, 'J'

.

II

i Tecidos, Cretones, C�mb�aias, Mirino, Flanelas, Cobertores, Roupa de Cama e�Mesa, �tc. I
I· Distribuidora exclusiva dos afamados artigos da T E X T\I L' C A P I T O L I O I

à. maior Fabrica eto 'gênero (artigos -de Ban-Lon e Boucle da América Latina. " ..

I· Anunciamos .. aluuns preços dos. artigos para que Vv. Ss. tenham uma base, das vantagens das nossas ofertas. ,

s, I
I' Conjunto, de \Ban-L�I! para senhoras, 'de 1 a, Cr$ 4.600,00 Sandálias Japonesas n". 21 a 35 par, 380,00 I,
1illiI: "Japonas pesadas para homens, de pura lã - 7.000,00 » »» 36 a 42 » 550,00 ••
- . -

.

d r 7 500 Pelúcia lisa Matarazo largo 80 cm. metro 140 00 -

II ,Casacos pára senhoras,' e pura a . �-oo
Pelúcias estampadas 30 padronagens »

.. 230:00 II

I· �asacos pata crianças, de pura lã a partir de 3 800,00 Cretone branco largura 2,20 metro » 750,00 IMeias para homens de Boucle 300,00» de cor» »lI) »y 1.150,00 '

==II Meias de Nylon para senhoras a partir de . :550,00 » finíssimo estamp.»» » 1.600,00' &mil

• •

III E mais uma infinidade de artigos por preços. reduzidíssimos. I
II A.mai.s completa secção de artigos inFantis conFeccion�dos, da cidade'.-" I
E - &mil
- x -

' -

II NOTA: Vendemos pelos prêços anunciados, e temos qS referidas �ercado"'las em estóque pi;lra II
II atender-mos t�dos os nossosclientes.· -e:

II

I ;
Não perca essa cportunidede ' de' fazer uma bôe compra, dirig-indo-se se� mais demore, '" I

I.i <: à. C A':S A �'AR Â,"T O DOS, á Rua' Paula Pereira, 35.6.... I
'! i, I, I, " '- .••. ,!, r ....

'�"
.'

.

'. II
m.IIi.II•••II.II.II.RE.IBI.!II.IIlIi•••"mI••IlImII1••�II•••!JI.II••il�••mmB••1I1I11•••E

EDITA"L
De ordem do Exmo, Sr. Pré.

feito.Municipal., torno público que
. durante H corrente mês de Abril,
ae procede ne-ta Tesouraria e Da,l

,

Intendências Dj�tritai. de Paul .. ;

Pereira, Felipe Schmidt e Bela
'Vi8.ta do Toldo. a cobrança dOI
seguintee Impostoe e TaX81:

A - IMPOSTO TERRITO·
RIAL - l° Semestre:

,

. B - IMPOSTO PREDIAL
'- l°. Semestre;

Canoinhae, 24 de Abril de 196�.
. Clementino E. Piecserke'

Tesoureiro Municipal

'Compra-se Casa, :
Compra-se uma Casa de

madeira para mudar, de
lugar.
Ofertas nesta redação.

Encadernação !.
Aceita-se encadernação de

romances, revistas, etc.

Informações nesta reda
ção .

Rural de,
EDITAL

Assembléia Geral Ordinária
la. e �a. Convocação

o Presidente da Associação Rural de Canoínhas, usando
das atríbuícões que _ lhe confere o artigo 30 no Item to;, dos Es�
tstutos sociais, resolve convocar:

,

.

"

-'

,i' A Assembléia Ge ral Ordinária dos associados; -8 rea1fi8r
'se' na respectiva Séde Social a rua Paula Pereira s/n, no di,a 3
de Maio d�� 1963 às 14 horas em I a. convocação para a seguinte

ORDEM DO 'DIA'
1.) discutir e votar o relatório do Presidente, bem como

o parE'cer da comissão fiscal; _, .

2,) eleger:, a diretoria e conselho fiscal, que regerão o�
destinos da Associação. durante o bienio: de 196.3 8 1965;

.

3.) Alteração dos estatutos socíaís,
•

.'
,

. .

Não havendo número legal de associados para- .nst.. laçã�'
,da Assembléia em Ia, convocação fica desde jâ feita a, �egund ..
e última convocação para as 14 horas (duas heras da tarde) dQ
dia 12 de Maio de 1963. -\'

C'anoinhas,' 1 de Abril de 1963.
Ewaldo �ipperer -' Presidente Ix

CON,SERTOS
-

Conserta-se: máquinas de' escrever, .calcular e somar.
Faz-se tambem reformas. Tudo' sob garantia. 9x

R�a Cei. Albuquerque; 587, (defronte a Edação Rodoviária�j
.

/" ::'�'.

F A ZEN D'X
Compra-se uma Fazenda ou área de terra contendo

2.500 hectares. - Condições - Terreno, desmatadó.s.Plano
ou com pequenas ondulações, pelo menos com .60 a 70%
em campo. -:- Documentação legalizada - bôar estiada.
Praso para compra 90 dias, pagamento a' vista,
preço módico. Informações urgentes para Vasco:ncel'os,
Rua 15 de Novembro, 967 • JOINVILLE • S. C.
Estará fora de cogitaçõe-s, a área que não se enquadrar
nas condições acima estipuladas. Ix
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" (c�nclu.ão da la., página)
roo Os, campeonatos de B91ã�
com a participação das madamas
xadrez e tennis de mesa, já
estão em curso. Está sendo
muito comentado o torneio' de

�oessenta e seis, com a adesão

d,a velha " 'guarda, comandada
pelos ,'srs. Otto Hoffmann e

Vergilio 'I'revísaní e também
o ele truque,_ com a disputa de

t�rmas do, bairro do' Sossego
e da Xarqueade.

'

..;" '"

x x x

•. O Dep. conterraneo Arolde
C,arvalho, no diá de hoje já
deve es��l', em Curitiba, parti
cipando do grande conclave'
udenísts Daquela capital. Pos
f!jivelments, segunda ou terça
feira, si puder, visitarã, rapí
demente, sua terra natal.

x x x

Uma' invasão de professoras
ocorreu em Canoinhas. Mais
de 260 mestras percorrem 8S

nossas ruas. Morenas e loiras,
solteiras e

_ casadas, bonitas e

simpáticas, dão um colorido
diferente à capital do mate.

x x x

Wiegando Wiese, dr. Mario
Mussí e sr. Carlos Nunes Pires
são os respcnsaveis pelo chur
rasco na grande festa da SBO.

x x x

O nosso futebol não estã" tão
ruim, como dizem. Com as

melhorias em andamento no

Estadia Municipal,' os clubes
locais emprenderam excursões.
Assím, o. Santa .Cruz, rumou
a São Bento. onde colheu ex

presívo triunfo 'e domingo ulti
mo, em U: da Vitoria, empatou
com o União local, só não ven

cendo pela falta de preparo
fisico. Já o Botafogo, preliando
em Caçador, foi abatido

.

por

E S ,P A R S A.S
5.a 3, quando mantinha o empa
te até os 42 minutos da fase
derradeira.

'

x x x

As graciosas senhoritas Raquel
Olsen, Neusa Barcelos e Marle
ne Graff, são as candidatas
a Rainha do nosso boliche. A

primeira" apresentada e
,
apoia

da pelo terça feira, o popular
.

Democrata. A segunda apoiada
p e 1 o . qui n t a e q u a-r t a
feira e a ultima apoiada pelo
sextãe, o famoso Fantasma.
A apuração final, dar-se-á, no

grande Baile da Cerveja, pa
troícnío do Grémio XV de Julho
dia 11 de maio, proximo.

x x x

O Vereador Alfredo Garcindo
prestigioso prócer político ude
nista e combativo e inteligente

_ jornalista, voltou, de novo, à
direção deste semánario..

x x x

, Os grandes industriais srs.

Joaquim Fernandes Luiz Wíe
gando 018en, Modesto Zaniolo
e Abrahão Mussi. O primeiro
residente em União da Vitoria,
os dois segundos residentes em

Curitiba e o último residente
nesta cidade, serão convidados
especiais do festival da S80;
dado os auxilias inestimáveis
que sempre prestaramá mesma.

x x x

A turma do Banco do. Brasil
comandada pelo sr. Erasmo e o

Comando do Batalhão da Polícia
Militar, aqui sediado, num gesto
dos mais elogiáveis, está pres
tigiando, intensamente, o pro
grama do Operário.

x x x

Dois Secretários do Estado,
e da Educação, sr. Elpi'dió Bar
bosa e o da Saúde, o conter-
râneo dr; 'Fernando Osvaldo
de 'oliveira, estiveram em Ca-

noinhas, em dias passados. Dr,
-Fernando foi muito cumprimen
tado pelos seus inúmeros amigos
e também foi homenageado com

um concorrido [antar no Res
tâurante MicheL

x x x

, O jovem Amilcar José Ribeiro
aniversariou dia 21 e ofereceu
na residência de seus, pais, um

coquetel a seus amigos .

x x x

O sr -; Silvio Mayer, jà é o

campeão autêntico das inscrições
no campeonato do diaprimeiro
pois está participando dos, -tor
neios de bolão, xadrez e pingue
pongue p participará, ainda,
dos campeonatos, 66, truque:
gamão, dominó,' com dupla
com o Coletor Tolomíotti, dupla
considerada favorita, juntamente
com a de Saulo .

e Miranda.

x x x

, Retificamos a noticia sobre
o .jovem e dinâmico êngenheiro
conterrâneo, dr. João Alberto
Nicolazzi. E: que o mesmo ainda

-

não assumiu a chefia do D.E.R
. local.

ÓCUL-OS
Perdeu-se de gráo, trajeto

Clube Canoinhense-Liga Es

portiva - Bar Senhor Farid
Nader.

O proprietário tem pre
mente necessidade gratifi
cando a' quem Q achou e

entregá-lo nesta redação.

Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte '�
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Convite-Missa, em Ação de Graças
o Vereador Clémentíno Pieczarka, ao transcorrer

a data magna do "DIA DO TRABALHO", tem 'a grata
'satisfação de convidar as classes trabalhadoras das Indús-

-,

trias, do Comércio e ao Funcionalismo Público em geral
e suas' exmas. familias, para sssistirem à" Santa Missa
vespertina, em intenção dos mesmos; que manda celebrar
na Matriz "Cristo Rei" no dia 10• 'de maio, as 19 horas
(7 horas da noite),

Pelo comparecimenro de .todos, penhoradamente
agradece.

\

Canoinhas, 24 de abril de 1963.
,

,.

SERVIÇO MILITAR Y

Participação Ur'gente
INCORPORAÇÃO DA CLASSE DE 1944

MUDANÇA DE QATA
Por determinação superior, a incorporação dos

-....

conscritôs da classe de 1944, designados para o 2. Bata-
lhão Ferroviário foi

-

adiada para" dia 10 de Julho de
196.3. Os referidos convocados deverão apresentar se
nesta Junta. de Alistamento Militar de Canoinhas, dia 9'
de julho de 1963 ás 14 horas, e o embarque via férrea
será dia IOde julho pela manhã., Fica portanto, sem

efeito a data de �. de maio 63. .

Os que nã-o se apresentarem na referida data de
. 9 julho 63, serão considerados "INSUBMISSOS".

,O presente aviso refere-se aos convocados resi
dentes nos Municipios de Canoinhas, Major. Vieira e

Três Barras.
Canoinhas, 22 de Abril 1963

Agenor FI9res �'2. Te,n.
-

Del· 14. DR

Compre já: seu �

presente para o Dia das Mães

sugestões U NIDAS.- estudadas'-especialmente para
Chicaras porcelana (cafézinhô) com pires
Pratos sobremesa (porcelana)_
,Tijelas vidro

Tijelas louça
Garrafas; para agua
Licoreira (vidro) 7 peça.
Saladeira (vidro) 7 peças

Peato dé bolo
� Tijelas Colores

Vasos porcelana- J,l' 'partir, -de
Vasos' cl v,iôleta's (plástico)
Rosas e cravos plásticos
Sacólas

Compare
1';

.

'<"
",-'
,"

32,00
30,00
23,00
36,00
160,00
230,00.
225,00
.140,00
105,00
78,00

145,00
95,00
450,00

•

mais

os preços e

acatando uma

aquele grande
das
dia.

Conjunto malha (tiPC! �!Ja;!1 Lon) 1.580,00 .

3.500,00Conjunto Ban Lon

Bolsas para .passeio
Blusas Ban too
Pantufas de lã

Toalhas rosto

Lenços gaie

680,00

1.900,00

1.100,00

•

140.00

135,00
48000M�ias espuma para senhora.

Toalha. Linholene 380,00
985.00Casacos de malha _

-

Travesseiros espuma

Çamisetas malha'
450,00
290,00.

ba ra-to em Canoinhas
continue preferindo as

"

•
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