
".

Nosso Comentário
Insencivel à situação humilhante em que se en

-

contram os servidores públicos, o governador Celso Ramos,
não se pronunciou, ainda, sôbre o aumento de vencimen

tos, pleiteado pela classe,

Desde janeiro que os "barnabés" estaduais, vem ape
lando para o Chefe do Executivo. face as condições preca
rias em que vive-m, em virtude do baixo salário.

O assunto foi objeto de memorial da Associação
dos Servidores Públicos de Santa Catarina, endereçado
ao senhor Celso Ramos, que não se dignou a responde-lo,

Posteriormente, foi abordado na Assembléia, onde
a requerimento de parlamentares, o presidente daquele
poder, encaminhou telegrama ao governador, contendo

apelo em favor da classe.
'-

A té hoje não tivemos informações de que o Chefe
do Executivo Estadual haja respondido ao despacho ori

undo da Assembléia.

O silencio do senhor governador, está sendo inter

pretado como. completo desinteresse por uma questão
que representa o que de mais sagrado tem o homem, es

pecialmente um • chefe de família, que é a manutenção
do seu lar e os meios para educação dos seus filhos.

Um descaso que vai ímpopularízando nas camadas
mais modestas o governador que até aqui só tems e pre
ocupado com as classes ricas e mais abastadas.

Numa análise superficial vamos encontrar um
• quadro estarrecedor .entre os servidores catarínenses.

Basta dizer que 22 "niveis' de servidore� extra-nu

merarias, tem os vencimentos mensais classificados em

média inferior ao salário mínimo, que aqui no estado é
de 17 mil e 800 cruzeiros.

Esta grande maioria, està percebendo hoje, de 10
a 15 mil cruzeiros,

Alem disto, no quadro geral do
16 niveis de vencimentos, estão com

inferiores, ao mínimo.

Poder Executivo,
'salários também

/

Isto significa que pelo menos, 7Ü' por cento dos
funcionários catarinenses ganham hoje, menos do que o

estipulado para o salário mínimo.
E o que estarrece.
O que é condenável.
O que compromete este governo, é o salário que

hoje paga a um professor normalista.

Depois de frequentar 4 anos de ginásio.
Depois de 3 anos dedicados ao Curso Normal, o

professor normalista em Santa Catarina é admitido pelo
Estado, que lhe paga vencimentos de 16 mil cruzeiros
mensais.

Um, professor, no estado de Santa Catarina, fato
inédito no Brasil, ganha menos do que um operário de
obras, cujo trabalho dispensa qualquer escola.

Se a condição do funcíonário público já é humi
lhante - mais humilhante, ainda, é a condição do profes
sor catarinense, perante os seus colegas dos demais es

tados da União.

Quando se cuida de todos os meios, -de alfabetizar
o povo brasileiro é lamentavel que o govenador catari
.nense promova o desestimulo ao professor catarínense,
Com o que lhe paga mensalmente.

,

É inconcebivel.
É inexplicavel, que o governador demonstre tão

pouco caso para com os funcionários que trabalham em

favor do próprio estado.

Aó par disto tudo.
O governo continua criando altos cargos' e nome

ando os seus apaniguados, para postos com vencimentos
superiores a cem mil cruzeiros mensais.

NOMEAÇOES A DESFAZER
RIO, I (Asapress) - O minis

tro Carvalho Pinto pretende anuo

lar todas as nomeações feitas p�lo
,

sr. Sen Thiago Dantas às vêspe- V
. ·

t tras de aua saída do Ministério da I S I a n e
Fazenda e que foram consideradas Visitou Canoinhaa, após trinta

desnecessárias. Entre 08 contem- anos de ausência, o Tte. Orlando
.

pl"dos nesse "testamento" estão Baltol Schroeder, que aqui viveu
sessenta tesoureiros e déz corre- OI melhorei dias de lua infância.
tores da Bôlea de Valores. Anun
cia'se ainda que o titular da Fe
zenda aguarda o regresso do Pre-

sidente João Goulaet, para nomear
.

� presidente do Banco do Brasil.

conforme nOI afiançou em
-

viiita
a eata redação.

Somos .gratos pela sue visita.
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AROLDO CA RVA'L,H O consegue
de concursados

Após entendimentos com o poucos dias da tribuna da Câ
Ministro darvalho Pinto, o De- mara, pronunciou um discurso

putadó Aroldo Carvalho, recebeu apelando ao Ministrei da Fazen
do titular da pasta das finanças, da' e ao Presidente Goulart, no
que no próximo despacho deste sentido de que, os concursados
com o Presidente João Goulart,

-

aprovados fossem nomeados

proporia ao Presidente a ime- imediatamente, de vez que os

diata nomeação dos concursados mesmos estavam já aguardando
ap:� vades para o Instituto dos suas nomeações há mais de 1
Bancários. Como se recorda. o ano. Como se sabe, Os Institutos
Deputado Aroldo Carvalho. há não vêm atendendo a contento

UM PRÉDIO INAUGURADO
A rua Coronel Albuquerque

foi embelezada com a Inaugu
ração de mais um prédio de

alvenaria, agora de propriedade
do sr. Alfredo Paulo, comerci
ante atacadista de frutas e le

gumes. Dois pavimentos, ser

vindo o primeiro para comércio
e o segundo como 'residencia
do proprietário. As estatísticas
demonstram que Canoinhas dià
riamente se agiganta no setor
da iniciativa particular. São os

comerciantes Je industriais que
mais trabalham para o engran
decimento de nossa "urbs".
Outros prédios brevemente se

rão inaugurados -- outros estão
em vias de acabamento O
inaugurado sábado, é uma-pro
va evideate da vitória de Ca
noinhas no setor de construções
particulares, conceituando-a en":
tre as cidades que evoluem
através da iniciativa privada.
O sr. Alfredo Paulo querendo

testemunhar o seu reconheci
mento a Canoinhas, convidou
seus amigos e autoridades por
ocasiao da inauguração e

ofereceu uma churrascada.Gratos
pelo convite que recebemos e

nossos votos de congratulações
por' tão brilhante empreendi
mento, :almejamos exito e

amplas possibilidades no desen
volvimento de .seus negócios.

Enlace Matrimonial
Na cidade de Londrina, no

Parand, casar-se-ti, sdbado
próximo, .dia ·13,

,

o jovem
_ Od»acir de Oliveira, tilho do
sr. Ricardo de Oliveira' e

exma. esposa, com a senho
rita Arme/inda Mazzer, dileta
filha do sr. e sra. Antonio
Maese«.
Correio do Norte envia

congratulações aos nubentes
e familiares.

NaScimento
Está em testas desde odia

22 p.p. o lar do feliz casal
Do, iual Gritens e sra. com o

nascimento de um robusto
Garoto que na Pia Batismal-

, receberá o nome de DOR}:.
VAL BATISTA.
Nossos cumprimentos.

Nota de FalecimentQ
Vítima de fatal desastre

de caminhão, faleceu aia pri-'
meiro último, na cidade de
Campo Mourão, Paraná,· o sr. '

Alexandre Tomporoski, de
conhecida família canoinhen
se.

Apresentamos nossas con

doleneias.

seus beneficiários por falta de

pessoal. Depois de 30 dias de

ingentes esforços o Deputado
A roldo Carvalho, conseguiu sua

primeira vitória com relação ao

problema dos concursados,-
sendo que já nos próximos dias,
serão nomeados os concursadoB

\'

do IAPB.

Energia InsolúvelElétrica, Problema
Diante das negociações tomadas pelo Govêrno Estadual

para a solução ao problema de energia elétrica, o que se conse

guiu apurar até agora, foi exposição dos objetivos através dos
orgãos subordinados a administração estadual, o racionamento de
energia elétrica ainda perdurará por muitos anos. Os esfôrços
feitos nêsse sentido, o povo de Santa Catarina ainda não sentiu
os efeitos benéficos do anuciado êxito' e parece mesmo que tãó
cedo 'não veremos o problema solucionado.

Assim, é que a CELESC, orgão criado para dar a solução
do problema num curto espaço de tempo, tem se limitado exclu
sivamente a melhorar algumas linhas do litoral catarinense, a

ampliar certas rêdes 'com a instalação de alguns geradores e se

limitado ainda a publicar que o Govêrno Estadual está construin
do através do Plameg, mais e mais estações de armazenamento
de energia elétrica e que o problema será solucionada no espaço
de dois anos. Enquanto isso, a vida índustrial-come-r-íal de' san-.
ta Catarina, está à merce da capacidade e dos recursos governa
mentais de que dispomos para a solução do problema' Aí, duas
advertências saltam à vista: primeira, a Irresponsabihdade dos

,

que se dizem técnicos no assunto de energia elétrica t vem pro
telando essa solução ano após ano, tapando o "bursco" com ins
talação- de geradores que funcionam apenas algumas horas
diárias; segunda, não existe data pré-estabelecida para o término
final' da exploração de novas fontes de energia, justamente na

fonte geradora, natural, onde o govêrno. teria que apresentar a

exploração. \

'

Convém lembrar nestas linhas que no Seminárto Sócio
Econômico liberado pelo sr. Celso Ramos e financiado pela Fe
deração

'

das Indústrias de Santa Catarina, do qual o atual gover
nador se serviu para eleger-se, apregoava em todos os recantos
do Estado, que se êle eleito, em dois anos, o problema estaria
solucionado, com fôrça e energir elétrica para quem quisesse.
São decorridos três anos e o impasse continúa cada vez mais
grave, coníessando-se recentemente que nem os estudos prelimi-
nares estão prontos.

'

,

Uma Comissão de Canoinhas, composta do Prefeito Mu
nicipal, Presidentes da Câmara de Vereadores e Associação Co
mercial, estiveram a pouco em Florianópolis e foi-lhe prometida
que viria para Canoinhas .doís geradores de 250 KWA, para,

minorar o racionamento até que se possa contar com uma cor
. rente determinada de energia, ou mesmo até a solução final.
Estamos agora seguramente informados através da CELESC .que
os geradores prometidos não mais virão para Canoinhas, isso
porque .um desses geradores.prometidos, está instalado em Lages

, e o outro necessitando de reparos, que para ser colocado em

funcionamento, seria preciso gastar nele importância quase idên
tica ao seu valor. :f; mais, uma promessa que não será cumprida e

enquanto isso, a nossa luz de lampeão a queroz.ene, \

ya� rompendo anos a fio.....
'

Muito breve o Govêrno Estadual instalará aqui o seu

escritório, assumindo a direção da Empreza Canoinhas Foeça e

I;uz, dada a transformação que a mesma, sofreu, passando a
Sociedade de Economia Mixta. São 8S alvissaras que nos dá fi

admistração estadual antes de empreender tôda e qualquer ini
ciativa de mais luz e fôrça abundante. Os cofres públicos estão
cheios de recurso. A Secretaria da Fazenda anuncia milhões de
cruzeiros em caixa, o que não dá para adquirir alguns geradores
para Canoinhas. Com essa 'notícia, não acreditamos a solução do
problema no quinquenio administrativo do sr, Celsa Ramos. Os
nossos industriais" devem continuar com os seus motores em
funcionamento, se não quiserem ver paralisadas suas atividades,
mais cedo do que esperam. .

'

Banco Nacional do Comércio
Por gentilesa do sr. Carlos

Nunes Pires, gerente ativo do
Bamercio em nossa cidade, rece

bemos e agradecemos a remesa

do relatório do ano de 1962 e

balancete referente a maio último,
das atividades do Banco Nacional
do Comércio, um dos sólidos es·'

tabelecimentoa de crédito do país.

Visitas ao 'Frigorífico
Peeeoas '

que visitaram as obra.
do Frigorífico, Da semana finda:
Tarcísio B. Fuck, Jacob B, Fuek, \_

Otto Hoffmann, Aldo HoffmanD,
Vitória Hostins, Isidario Cham-'
berg, João Sabatke, Rafael Bra
ganholo e Moacir Broldo.
Os dois últimos silo visitantes

de Joaçaba. '
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Prefeitura Municipal de MAJOR V I·E I R 4
Balancete da Despesa Orçamentária referente ao mês de dezembro de 1962

TIT,ULOS
CÓdigo' ILocal

8 1

8 11
8 11 1
8 13
8 13 1
8 14
8 14 1

8 2
8 21
8 21 t
8 22
8 22 1
8 23
8 23 1
8 24
8 24 1
8 24 2
88
8 84
8 84 1

89
8 9(
8 94 1

894 2

9
9 °
9 00
I} 00 1

9 2
Q 24
924 1

93
9 30
9 30 1

9'31
9 31 1
-9 34
9- 34 1

9 34'2
9 4

944
9 44 1
'944 2

,9 8
9 84
9 84 1
9'84 2
984 3

9, 9
9 94
9 94 1

? 94 2
9 94 3
9 94-4

-

(conclus6o)
Construção e Conservação de
Logradouros Públicos
Pessoal variável
Operários dos serviços de ruas da séde
Mate'rial de Consumo
Para o serviço de ruas, praças e jardins
Despesas Diversas
Transporte de matertal para serviços de ruas, praças

e jardins <,

Construção e Conservação de Rodovias
Pessoal variável '

Operários serviços estradas e pontes
Material Permanente
Aquisição de, ferramentas
Material de Consumo
Para o serviço de estradas e, pontes

, Despesas Diversas
Combustível para veículos -

Custeio de veículos
Iluminação Pública
Despesas Diversas
Energia para motores, reparos de instalação e

.outras despesas
-

Diversos '

Despesas Diversas
Para aplicação especial em benefício da ordem

rural, consoante ° disposto no artigo 20, § 4°.
da Constituição Federal, na construção e con

servação de rodovias, inclusive aquisição de
material rodoviário.

'

Aplicação da taxa de conservação de estradas
E ncargos Diversos
Pessoal Inativo
Pessoal Fixo
Aposentados
Indenizações, Reposições e Restituições
Despesas Diversas
Restituições de impostos e ,taxas de exercícios

encerrados

Encargos, Transitórios
'Pessoal Fixo '

Para substituição de funcíonáríos e extr8n�merários
'licenciados

Pessoal. variável
Para admissão de extrímumerários,
Despesas Diversas
Construção de prédios escolares'; e aquisição dos

respectivos terrenos
Salário Família

Premios de Seguro e Indenização por
Acidentes
Oespesas Diversas
Seguro contra acidentes no trabalho
Seguro de bens móveis e imóveis

Subvenções, Contribuições e Auxílios
Despesas Diversas
Contribuições 1:\ institutos de aposentadorias
Emolumentos, custas .judicíár íes, Registro Civil e Juiz
Subvenção a Associação dos ex-combatentes
Diversos
Despesas Diversas
Despesas imprevistas
Pensões Diversas
Despesas policiais e judiciárias
Aquisição de Placas

c-s
,

Créditos Esp'eciais
Gratificação ao Secretário da J.A,M.
Gratificação ao Contador
Gratificàção ao Vacinador
Gratificação ao Secretário da Câmara
Aquisição do trator

Resgate de empréstimo do Banco INCq
Cr$

Restos a Pagar
Despesas a pagar-exercício de 1961�

SOMA., .

Fundos Disponíveis
Na Tesouraria
Em Banco

II D_E_S_P_E---,Zc-A_O_R_Ç�A_M_E_N;-'T_A_R_IA__-I Empenhada I DOTAÇÃO
,

Anterior I Do Mês _,_1__T_o_ta_I_--'-_8_te:_o_m_ê_s_'-- _

1.443,00 1.443,00 1.443,00 1.443,00

8.280,00 8.280,00 10.onO,00 10.000,00

4.300,00 4.300,00 4.300,00 5.104,00

263.0�9,00 366.251,40 629.340,40 629.340,40 630.000,00

,9.642,00 2;075.00 11.717,0.0 11.717,00 12.000,00

439.548,60 50,096,00 489.944,60 497.144,60 498.000,00

40.467,00 231.274,40 271.741,40 271.741,40 272.000,00
42.720,00 1 �2.797,00 165.517,00 1'65.517,00 166.154,00

114.615,20

392.414,30
118.753,20

24.000,00

9.702,00 99.809,00 99,809,00 100.000,00
'3.600,00 13.200,00 ' 13.200,00 1 � 300,00
140,00 1.830.00 1.830,00 �.00(l,00

10.000,00 10.000,00 10.000,00
1.329.345;30 3,816.373,50 3.929.060,40 4.200.000,00

12.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
50.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000;00
25.000,00 25.uOO,00 25.000,00 25.000,00'
96.000,00 96.000,00 96,00(\,00 96.000,00
1.039.400,00 1.039.400,00 1.039:400,00 1.039.400,00
1.240.000,00 J.240.000,00 1.240.000,00 1.240.000,00
U9.1745,30 6.330.773,50

'

6.443.460,40 - 6.114.400,00

312.090,60
3.191.745,30 6.642.864;10 6.443.460,40 6.714.400,00

778.013,90
'4' 1.420.878�ÕÔ

24.000,00

20.000,00

27.600,00

15.621,90
500,00

90.107,00
9.600,00
1.690,00
10.000,00
2.487.028,20

18.000,00
34.000,00

2.539.028.20

312.090,60
2.851.118,80

31.997,7.0
746.016,20

147.456,70 147.456,70'32.841,50

70.984,00 0463.398,30
118.753,20

483.978,30
118.753,20

24.000,00

20.000,00 20.000,00

t1.000,00 38.600,00 38.600,00

15.621,90
500,00

29.974,60
500,00

43.954,20
2.500,002.500,002�500,00

77.8.013,9p

ANTONIO MARON BECIL

Major Vieira� 31 deDesembro de 1962.

\EDU.ARDO KLODZINSKI
Prefeito Municipal , Secretário

Construção da BR-59 e

BR-36
Desperta o mar , .nteresse �.

esforços que de-envo ve a banca
da cntarinense IK Conareeso, em
favor da liberação d�r verbru
para a conclusão de trechos da
rodovia federal BR·59 e igu�}.
mente da BR-36 no trecho qye
liga Flurianópolis a Lages.
Constituindo antiga aspiraçãc

do povo catatinense, que vê na
5 construção daquelas rodovt$u0.000,00 d

. .

f' ;; Iponto e importsncra un amenja

para õ desenvolvimento QO EA�.
do, o esforço ooajugado que vêm
,lendo desenvolvido pelos par{a·

30.000,00 . mentsres ') catarinenses no Cdn·'
1.000,00 gresso, está seudo acümpanhllao

com o maior carinho e intereJie.
.�

Tambem tem repercutido da
45.700,00 maneira. mais simpática pal,sítal
2.500,00 - por uso mesmo - a Ilde.Jo

que parlameutares de outt\s
unidadês da Federação tem dado
a nona representação 'o
Congresso.

148.403,00

484.000,00
120.000,00

24.000,00

2.000,00

20.000,00

Servi�o Informativo
TUPI

Joinville reverenciou a me

mória de . um dos seus

maiores homens públicos
Na manhã do dia 16 de Junho

a cidade de Joinville prestoa
magnífica homenagem póstuma ao

grande batalhador que foi João
Colin.
Com a presença de diversea

autoridades estaduaie e municipais,
e com grande massa de povo,
Iõi ioaugur ado o 'monumento ao

grande homem público que
projetou no cenário nacional ,8
cidade oatarinense que mais con
tribui ao Estado e à União.

Operários tornam-se sôcios
de uma empresa

Recentemente, dezenas de ope
rârioe da Fundição Tupy S.A.
subecreveram açõee daquela gran
de índúetria catatinense, teDC�O
em viata 81 Iacilidadea que para
tanto lhes foram eneejadas pela
Direção.
Procura; assim. 'aquela empresa

ioinvillense dar seguimento 8

sadio programa, social. Considera
se que um dOR espectoa que
precisa ler ressaltado - devido
à lua importaneis - é justa
mente ene da participação direta
e, íntima dos empregados na orga
nização.

3a. Feira Industrial
Deverá realizar lifl em Jeinville,

por ocasião dos IV J ogos Ab-ctoe
em Santa Catariu«. em setembro
pr6ximo. 8 39. Feira Iodu�tri.�1.
O certame está despert1!ndB,
inusitado interesse, preveudose
que alceoçarâ grande repercussão.

Industrial catarinense a

graciado com a medalba
"Marechal. Cândido

Rondon"
- Em solenidade realizada pela
Sociedade Brasileira de Ge(]gra�a.
em São Paulo, foi agraciado com
a Medalha "CalJdido Mariano �8
Silva Houdon", _: o índustrtal
catar inense Dr, Dieter Schmidt.
Esaa é a primeira vez que �81
distinção é conferida 8 um homem
de empresa "barriga. verde",
motivo porque o fato CaUROU a

melhor repercuseão.
Documentário co lo r i do
sobre a Fundição Tupy

• S. A. de Joinville
"

Eltá sendo iniciada 'a divulga
ção, em circuito de cinemas
abrangendo todo o E�tadtl. de
filme documentário sr.bre o

preparo do ferro maleável, {la
Fundição TUP1-S�A,. de JoiotJl.
le. O filme já foi exibido f�H
cinemas daquela cidade ceterineu
lIe, eausand« excelente impress_ãe
entre o público.
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***
HOJE é sól E não esqueça: saber recepcionar é uma arte!

Recepcione bem os visitantes que participarão
sábad'o da Festa de Aniversário do Grêmio.

Dia 13, no Club Canoinhense acontecerá mais uma

elegante promoção organizada pelo Grêmio ,XV de Julho
em comemoração ao seu 2°. aniversário.

'

* Muitos cartazes pela cidade anunciando Carequinha
_ o amigo .das crianças - para o dia 23 de julho.
* Hoje no salão Bechel grandioso festival caipira

promovido pela Rádio Canoinhas que está comemorando o

seu jubileu de cristal.
.

.

* Pela tarde, na Igreja Matriz Cristo Rei, receberão
sua benção nupcial os jovens Fábio Nabor Fuck e Marli
Burgardt. Votos de felicidades do colunista.

.

* Em Porto União, hoje, os jovens Dr. Osmar A.
Kohler e Elízabet Miriam de Paula e Sousa tambern rece

.

berão sua' benção' matrimonial. Sete dias em Sociedade

aprpsenta congratulações e votos de felicidades.

* Com as férias chegou tambem o movimentação.
Domingo o club estava com a pequena sala de danças
completamente tomada. A animação e a alegria voltou a

-pontífícar.
***

Está-: causando admiraçãc a elegancia e o bom gosto
da Srta. Marize Ritzmann que tem-se destacado como um

dos mais belos palminhos de rosto do "jovem set" canoí
nhense. Coração vazio por enquanto.
* A sessão dominical do Cine Vera Cruz, ponto de

encontro dos elegantes, tornou-se com o tempo e com o

hábito uma verdadeira passarela de lançamentos da moda
fpminina. Domingo pontífícaram com muita personalidade
as senhoritas Use. Terezinha e Nilsa, inaugurando elegantes
chapeuzinhos de inverno. O bom gosto faz ponto na primei
ra sessão noturna .de domingo do Vera Cruz.

* A mocidade canoinhense movimenta-se para o

grande Baile de 2°. aniversário do' Grêmio XV de Julho,
sábado próximo. As mesas serão reservadas a partir de ho

je, no Club Canoinhense.

iC Denise Rosa, míss simpatia, após longa ausencia
disse presente a reunião dançante do domingo. - Walquiria
Mattoso tambem resolveu aparecer; e muito bem.

* Comenta-se por aí, no-s círculos do "jovem set" a

realização durante o mês de julho de muitas festínhas
americanas. Soube que Terezinha, Ewandina e Marlze re

eepçionarão neste mês. A espectatíva é grande.
***

Gente G. Noiicla
Flávio Zippel. bom canoinbense que reside em Floria

nópolis há aproximadamente oito anos e que lá venceu,
retornou a "terrmhe" para. rever os amigos e parentes. Este
colunista deseja-lhe feliz estada na terra natal.

"

* S'Beat, ultimo lançamento em LP de Ray=Conníft
fez sucesso na reunião dançante de domingo. Amanhã
estará se apresentando em segunda audição.

* Dia 8 de julho, segunda-feira, o jovem Guido Fuc
estará completandQ 21 anos de feliz existencia. Grande pro
grama foi organiz_ado para festejar o grato acontecimento.

* Recebi e agradeço o convite que me foi enviado
para participar do grande Baile de 2°. Aniversário do
Grêmio XV de Julho, sábado próximo. Lã estàrei com ar

mas e bagagens, Barbicha e São Sebastião Rosá.

. * Da paulicéia retornou à �emana passada Ary Paulo
VViese,

.

* Rafael Boeing esteve na Argentina estudando as

possibilidades de instalar por lá uma sub-agência de veicUlos
VVillys e acabou trazendo farta'" bagagem hidráulica de
bom-bafo.

Atenção Lavr�dores!!!
\ Duplique a sua colheita aplicando

ADUBOS'
a�equados p�lra cada tipo de planta comprando
diretamente da fábrica por, intermédio de seu

REPRESENTANTE

W A L D E M.A R- -K N O P P-E L
Rua Gil Costa CANOINHAS

Pelos lares e Salões

- I

ANIVER'SARIAM-SE·
Hote: as sras. donas: Bet

ty esposa do sr. José Allage,
Matilde esposa do ,sr.. Feres
Mansur, lzobel esp. do sr.

Paulo Senczuk e Cacilda esp.
do sr. Mário Colodel res em

Paula Pereira; Arlete Neuea
filha do sr. Atonso a. Lütke;
os srs.: Ludovico Pieczarka e

Germano Hoeptner. �

Amanhã: a exma. sra. dna.
Dalila Kava; as sras. donas:
Frieda esp. do sr. Guilherme
Thoma e [uraci esp. do sr.

Pedro G. Frank; a senhorita
Adaira Veiga; as meninas:
Nilva filha do sr. Dr. Nery
Waltrich, Marilsa filha do sr.

Jahyr Damaso da Silveira e

Raquel Aparecida filha do sr .

Aluizio Marcinichen; os srs.:
Jouino Tabalipa e Miecislau
Boiarski.

.
.

Dia 8: as srtas.: [acquéline
Cornelsen e A,ucy Mlilbauer;
a'S meninas!"gêmeas Virginia
e Elisa filhas�do'.sr. Frede»
rico Werdan·g e Judite filha
do sr, Antonio da Silva; os

srs.: Seleme Isaac Selem e,
Edmundo Hartmann, Cirilo
Granemann Costa e Orondes
Ribeiro residente em Monte
Castelo; os meninos: Edison
Roque filho do sr. Waldemar
Simm e Wanderley José filho
do sr, Alcyr Woitexen.

Dia 9: a sra. dona Leonor
Pietruka est»: do sr. Cirilo
Medeiros; a srta. AgacirJen
sura; as meninas: Edeltraudt
filha do sr. Ditrich Siems e

Melânia filha do sr. Iaroslaw
Sidorak; os srs.: Leopoldo
Wõehl; Alcides Fernandes
"Luis, Aloisio Wibbelt e Mi
'guel Granemann Custa; o

jovem Ewaldo Franz; os me
ninos: Procopio filho do

_
sr.

José Arendartchuk "e Miguel
filho do' sr. Antonio J, - dos
Santos.

Dia. 10: as sras. donas:
Frida esp. do sr, Adolto
Voigt, EdUhe esposa do sr,

João Schadeck e Irene esp.
do sr. Vicente Flaueinor.a
srta. Cecilia Linemann; as

meninas: Zilda filha do sr.
Friedrich Brauhardt,.Ondina
filha do sr. Vitor Tomaschitz,
Rosi filha do senhor Evaldo'
Bland e Zenilda filha do sr.

Angelo Alberti; o senhor Max
Ziemman; o 'menino Nelspn
filho do $1'. Bruno, Wardens.
ki.

)

Dia- 11: as sras.. donas:
Ecilda Maria esposa do sr .

Osmindo Waldmann e Ana
8SP. do sr. João Tokarski;

" a srta. Sebastina de Lima;
os srs.: Dr. Lauro Côrte,
Lauro Fernandes Luiz e

Fábio N. Fuck; os Jovens:
João e Pedro Rudey os me"

ninos Hamilton filho do- sr.

João Alves Ribeiro e Leomar
filho do sr. Leonardo Brey.
Dia 12: as sras. donas:

Nelly esp. do sr. lamartine
Augusto e Cecilia esp. do sr.

João A. Brauhardt; a srta.
Carmelina Pinto; a menina
Maria Madalena filha do sr.
Zico Senczuk; os srs: Nelson
HoePfnér e Antonio MaChado
de Souza,' o jovem Otávio
Herbst; os meninos: Edgard
filho do sr. Afjonso Knopp e

Waldir filho do S1. Antonio
de Luca. Nossos pa,abens.
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Festival Futebolístico do <iinásio Santa Cruz
Realizou- se sábado próximo passado o grande festival; do

Ginásio Santa Cruz. Foi um sucesso. Certamente não exageramos
.

ao firmar que mais de 2,000 pessoas acorreram ao reéínto di>
Ginásio. E saíram todos encantados e .satísfeltos. Sõmente .i$I!IO
bastaria para comprovar o que, acima aãrmamos.

As partidas transcorreram todas num elevado nível ,"dJ.s.
ciplinar e em boa ordem. Foram nada menos. de nove (9) pa,rti
dss realizadas, todas com transcurso rrormal. Foram os seg�i�tel'l
os resultados registrados:

.

-

Stein X Posto. Essa: 2xO-
Marceneiros X Esquadrias Santa Cruz: lx2
Benfica X Lojas Unidas 3x2

Op=rârío X São Cristóvão: IxO
Paisandú X Olaria Prust: lxO
Bela Vista X Major Vieira: lxO
Caragoatá X Parado: lxO
Ginásio Santa Gruz X Ginásio Aurora: 2x3
Botafogo X Três Barras: 3xl

.

.'.

A partida que mais polarizou as atenções gerais fo� a

que sustentaram os ginasianos. Embora a' partidá de fundo,
disputada pelo Botafogo e Três Barras tivesse tido um transcurso

empolgante e fosse acompanhada com. interesse pelo público,
podemos afirmar que a torcida vibrou mesmo foi com ,a partida
dos Ginasianos. Embora o quadro do Ginásio Santa Cruz caísse
vencido no fin.al pelo apertado escore de 3 tentos a 2, foi ele

que credenciou o jogo durante todo o seu transcurso. Os pupilos
do Irmão Tomás, foram vencidos, mas caíram de 'pé, dando ao

público de Canoinhas uma (demontração como se. deve saber
perder uma partida. Em momento nenhum da par tida os rapazes
do Ginásio perderam a cabeça. Lutaram galh8rdamen-1e de
começo até o fim, perderam chances de ouro pare marcar vários
tentos. Principalmente mostraram que são disciplinados e: tem
educação esportiva. Formou o Ginásio Santa Cruz com Kalempe
- Hermes - Pfau - Juarez I(Silvio) - Edi e Fontana - Gil
-, Nablr - Ivan - LeIo - Ayrton.

Estiveram nã reseva, sem terem jogado: Concíl e QuadroB.
Arbitros: Nery Sardá, Alexandre Steilein, Felíx Kalenipa,

Sadír Santos, Oadír Nader e Guilherme .Prust.
.

�

X X :x
Amanhã, na vjsinha cidade de T. Berras, em prosseguimenjo

ao' torneio W·ladislau Trela, ti Santa Cruz irá enfrentar o e�qu8drllo
local, num' compromisso não muito fácil.

_

X X X
O São Bernardo perdeu doi. preciosos pontos

_J O São Bernardo de M, Dias, que vinha de Uma retumbante
vit6ria ante o Palmeirse, baqueou domingo último. inesperadamente,
frente a representação da Soe. Esportiva Mariana. pelo escore de 2
a 1. O encontro realizou se no estádio Municipal, com regular assistêocia.

'1 - .,
Cine Teatro. Vera Cruz

APRESE-NTA:
HOJE -:_ á. '20,00 boral impr6prio até 14 ano.

O Milagre de Ana Sullivam
com_ ViCtor Jory e Hugo Swe(lsom

DOMINGO _;_ á. 13,30 bóra•• cenàura-livre

O Milagre de
- Ana Sullivam

à. 16,00 hora. Cen.ura livre
DOMINGO _ à. 19,00 hora•.- i.mpr6prio até 14 ano.

,

.�

à. 21,'00 hora.

Onze' Homens e Um Segredo
Com Frank Sinatra • Sammy Davis Junior. Dean Martin,
Pefer Lawford, Angie Dickinson no mais gostolo filme do ano.

,
2a. Feira. - à. 20,00 brao • impo até 14 ano. - REPRISE

------

3a. e 4a. feira - à. 20,00 hora. � impo até 14 ano.

O ÚLTIMO HURRA
5á. e 6a. feira - a. 20,00 hora•. - impro até 18 ano.

SENSACIONAL PROGRAMA' DUPLO
,

VENDEDORA DE CARICI.AS
Piratas da Perna de. Pau

PARA fERIDAS,
(. C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C o C E I R A S,
F R I fi R A S.
ESPINHAS, ETC •

.���,2J
NUNCA EXISTIU IGUAL
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C®RREI® De N(:)� n. 67-1963

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Veículo à Venda

o Senhor Prefeito Municipal de Canoinhas faz saber a

qu'llD Interessar, 'que se, acha à venda em concorrencia pública
0. séguínte veiculo: "

Uma caminhonete "Ford", modelo 1950, oito cilindros,
1,mofor 888RT6520, lotação 500 kgs., avaliada em Cr$ 400.000,00.

Os interessados .deverão apresentar proposta para paga
, (lléoto à vista, em moeda corrente .nacíonal, em envelope lacrado,
II Secretaria da Prefeitura Municipal, até o dia 31 de julho, às
18 horas, afim de ser a referida proposta examinada pela Co
,.missão Julgadora. no dia 5 de agosto de 1963, às 15 horas. na

SecJ'etériá da Prefeitura Municipal.
.

,

Canoinhas, 2 de' julho de 1963. 4x

;Dr. João eolodel - Prefeito Municipal

A V I S _O
Edmundo Hartrnann, torna público que fechando

suas terras de planta com 4 fios de arame na localidade
'. de Salseiro (arroios), não se responsabiliza a partir de
I julho por invasão de animais de qualquer espécie.

IS�o em virtude de' não ter havido União entre
"seus vízinhos, os quais' foram procurados a mais de ano,

para em comum acôrdo fecharem 'as terras de _plantas.
Não se. responsabilizando pelo que venha a acon

tecer aos transgressores do presente aviso

Salseiro, junho de 1963. 2x

É também o de menor custo de operação
e manutenção _- o que mais rendimento

oferece em cada viagem. Famoso motor

Willys de 90 H. P., potente e econômico.

Caçamba ampla e resistente. Ágil, veloz,
o Pick-up "Jeep" com tração em 2 rodas

é certeza de maiores lucros nas entre

gas urbanas. E, para o transporte nas

piores estradas, existe também o Pick-up
"Jeep" com tração nas 4 rodas ., reduzida.'

VENDE-SE ou Troca,-se por. Çaminhão i

, Uma propriedade recem eônstruíds de llx6 metros em

terreno de 928 metros quadrados, cerca de imbuia, localizada no

Jardim Esperança _ loteamento Drezevieski - com rancho,
poço' dentro de casa, etc.

Tratar com o 'Senhor OLIVIO CARVALHO no

Jardim Esperança, 2x

FUNDADO EM 29/5/194.7
JORNAL SEMANARIO -

Reg. DO Carl. Tít. Doe. _/0 844
PUBLIOA.SE AOS SABADOS

Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Çanoinhas • S. C .

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

Auuncios: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez

-

Cr$ 70,00
�

1 vez Cr$ 50,00
4. veze. Cr$ 50.00 4. veze.

.

Cr$ 4.0,o-º
8 ou mail Cr$ 40,00 8 ou' mais Cr$ 25.00

Página inteira Cr$ 12,OOO,o"()-- Pá/iPaa inteira Cr$ 8.000.00
Meia página

-

Cr$ 7.000,00 Meia página Cr$ 5.000,00
OBSERVACÕES:

Originais de artigo. enviados 21 Ihd8Çio, publicado. ou

não, permanecerá em poder da mesma.

A Redação não endosse conceitoe emitidM em articol 8uioado.,

PROPRIEDADE VENDE-SE
Uma casa em terreno de 1.600 m2 'próximo ao Hospital.

Tratar com o proprietário sr. RAUL ROESLER. lx

AGORA
TAMBÉM COM
TRAÇÃO EM 2 RODAS

o MELHOR CERTIFICADO DE GARANTIA NO PAis: 6 meses

a conlar do dolo do compro ou 12.000 km de' uso

FREIOS DUPLOS: os novos freios duplos e de ação pre
gressiva oferecem segurança � maior precisão
CHASSI SUPER-REFORÇÀDO: S travessas resistem aos mais
forles impactos.

. ./
ALAVANCA DE MUDANÇA DE MARCHAS: sendo na ce

,

luno da direção, o Pick-up "Jeep" com tração em 2
rodos é mais prático.

.
. • • I .•

Faça-nos uma vIsIta: teremos ° maIor

prazer em colocar um Pick-up "Jeepll
com tração em 2 roclas à sua clispo
sição, para que você experimente e com

prOve suas vantagens'sôbre os clemais.

BASILIO HUMENHUK & elA. LTOA. t�

c AN o r'N H A-S Rua Vidal Ramos, 203 - SAN'f<\ CATARINA

.,@. wm��
é UM PROOUTO DA WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S. A.

.

I NOTiCIAS DE PAPANDUVA
Escreveu:

Eameraldino Maia de Almeida

Grandioso Baile
da Sociedade 1pica

Reei z"u se dia 29 de junho
p.p o, gff�nde Baile programadh
para aquela data, o qual foi u�
espetáculo digno de nota, mo�
mente a decoração do salão que
impressionou vivamente todos
os presentes e visitantes que
lá compareceram, provindos das
cidades vtzinhas: Canoinhas,
Mafra; Itai6polis, Major Vieir�,
Monte Castelo e outras: A anl�
mação foi das meteres, prolon
gando-se' 06 danças até as 5
horas da manhã. Em nome da
Diretoria, agradecemos 8 todos

que compareceram e" especial.
mente, a Exma. Sra. Dona
Maria Neuza dos Santos Lopes,
às senhoritas professoras, que
tudo fizeram, especialmente na

parte da ornamentação do salã,q,
o que muito contribuiu para ,0

bom êxito da noitada.
x x x

Cooperativa Agrícola para
a nossa cidade

Estão sendo iniciados os prí
melros -entendímentos pára a

fundação. em nossa cidade, de
uma Cooperativa Agrícola. Pes
soa credenciada, já aqui esteve
mantendo os primeiros contatos
neste sentido Esperamos que
tudo chegue a bom termo, pois
dita iníctatíva muito irá bene
flciar os nossos colonos e

lavradores.
x x x

Camara Municipal
convoca reunião

Dia 2 último, realizou- se mais
uma reunião de nossa' Camara
de Vereadores, onde relevantes
assuntos de interesse coletívo
foram abordados.
_.

x x x

Festa em beneficio do
Hospital São Sebastí�o
Em recente reunião da Dire

toria do Hospital São Sebastião
de nossa Cidade, foi marcada a

data de 8 de setembro para
mais uma grande festa,' cuja
renda se reverterá para ::as
obras do Hospital, de utilidade
premente para o nosso munjcí
pio. Para., a aludida festa, espe
ra-se (, comparecimento ,�e
grande número de pessoas,
t"speciBlmente dos municípios
vizinhos.

, Caminhão
Ford ou Chevrolet
Compra-se.
Informações e condições

completas para esta redação.

Aluga-se
Morada para um casal. .

Possúe instalação . sanitária.
Informações: .2x

Rua Felipe Schmidt, 9�'4.

PEN,AS
de' Ganso, Marreco, Palo, e.te.

Compra-se na Ix

Churrascaria IDE. A L:

Plano, Martelado e Granito
Casa Esmalta

-
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CORREiO DO N0� rI:. 6·7-1963

Tratar com 'o Sr. CJementino Pieczarka Ix

Torrado a ar quente
, Saboroso até a ultima gota

Rua Paula Pereira �. Telefone_, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

VENDE-SE
EstA A VENDA O SEGUINTE:

DISPONHA DAa - Um ótimo terreno com boas aguadas e contendo ma
.

deirãa comerciáveis, com a área de 29;040.000 metros quadrados, ou
Rei,,_ 1 200 alqueires, situado no lugar denominado -lO FAZENDA
TAl\1BEIRO", no Município 'de Monte Castelo.

b - Um terreno próprio para lavoura, situado dentro de
terr_. de plantas, na localidade de Canudos, Mun. de Maior Vieira,
corri a área total de 2.057.000 rnetros quadrados. ou seja, 85 alqueirei

c - Um automóvel Chevrolet - ario
-

1935 - motor nr,

4945865 - côr cinza - em bom estado de conservação.
d - 2 bicicletas novas, marca' Monark, uma para Homem

e outra para senhora.

e-I Rádio trausiator marca RCA Victor.

Para os -transportee de suas cargas

Rio - São Paulo - Curitiba
..

M I L I T A R 1(0"SERViÇO
Campanha do Alistamento Militar em 1963

Junta de Alistam�nto Militar de Canoinhas

�

Ê dever de todo brasileiro alistar·ue para o Serviço Militar
deo.w,o dos primeiros leis meles do ano civil em que completar 17
8DO. de idade (Artigo 21 da LEI DO SERVIÇO MILITAR).

Para alistar-se o cidadão cuia resideneia seja no Município
de Canoinhae deverá procurar a JUNTA DE ALISTAMENTO
Mlf;.ITAR, anexa a Prefeitura Municipal e epresentar OI seguintee
dooumentos:

1) - CERTIDÃO DE NASCIMENTO
t) - 1 FOTO 3x4.

Presentemente estão sendo alistado. obrigatoriamente 08

eidaJ,lãol nascido. em 1945 e, votuntàriamente, os nsecídoa em 1946.

.
Quem se alistar tora do prazo pagará .uma multa, de acordo

C6'l! o artigo 127 da LEI Ou SERVIÇO MILITAR.

O ALISTAMENTO MILITAR Ê GRATUITO.

Refaça suas forças, tomando

B I GC A F
..

. E

:BIG é O melhor café

- o carro que sua famí lia aguardava!..

\

Versátil .. , seguro ... o Simca Jangada é o veículo de classe mais adequado para os pequenos - grandes serviços na cidade ou no campo.
Conheça-o de perto para julgar suas notáveis características de desempenho, espaço e confôrto! Motor V-8 de 98 HP - Fôrça para
tôdas as tarefas com reserva de potência mesmo quando o veiculo viaja com lotação completa! 3 Si neros! - Caixa de marchas com

ta., 2a, e 3a, sincronizadas, facilitando as manobras e permitindo total aproveitamento do motor! Espaço· para tudo! - O Jangada leva
6 passageiros .e ainda tem duas banquetas para mais 2, .Amplo bagageiro sôbre o teto, 4 portas laterais e grande porta dupla-traseira,
Sistema anti-roubo _ Trava especial que imobiliza o câmbio na marcha-ré! Estofamento ultra-durável - em plástico de alta

quálidade, à prova de manchas. E tôdas as demais características 'de excelência que fizeram famosos os modelos da linha SIMCA!
_

•

•

•

A I

ELEGANTE, VELOZ, ELE PASSA ... E UM S/MOA

CONCESSIONÁRIOS EM CANOINHAS'

V. MERHY SELEME & FILHOS
Venha examiná-lo ainda hoje. Co
nheça nossos planos de pagamento,
Assistência técnica perfeita através
de oficinas autorizadas Simca.

.

Rua Paula Pereira, 735- - Caixa Postal' 220 - End. Telegráfico Comercial

l CONTINUAMOS VEtlDENDO PELOS MELHORES PREÇOS A VrSTA OU Â PRASO

LUPION
A decisão do Supremo Tri

bunal Federal, restabelecendo a

decretação de prisão preventlva
do sr. Moisés Lupion, poderá
levar a Camara a quebrar u'tna
'velha tradição de recusar
sistemàticamente os pedidos :de
'autorização para a sujeição _'de
deputados a processo penal.
A impressão recolhida nos,

mais variados setoros da Camare
.

é 8 de que o caso Luplon
apresenta características novas,

.
uma vez que se trata ::de
suplente que se investiu -do
mandato através de manobra
notoria. fazendo- o quando já
estava "sub-judice". A tendeu
cia dominante parece. ser, assiro,
de conceder a licença tão logo
seja ela requeriQa pela [ustíçe
do Paraná, que informará o

requerimento com o acordão
do Supremo;
(extraído do Estado de S. Paulo)

Em vigor os novos

preços majorados de
Remédios

Rio. 1 (Meridional) - Entra
ram em vigor hoje os novos

preços dos remédios com

majoração de trinta por cento.
A

.

informação é do sindicato
dos proprietários de Iaboratô
rios.

VENDE -'SE
Vende- se uma proprieda

de, com a área de 1.600
m2., com todas as benfeí-

.

torias.
Vêr e tratar com o

proprietário Senhor Paulo
Kanzler em Agua Verde. 1

Churrascaria' I DEI L
de PAULO JARS�HEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 477

CASA
NA P.RAIA
Vende-se uma em excelen

te local em UBATUBA.

Preço a combinar com o

proprietário Senhor' LUIZ
SANTOS. 2

Proibiçã.o
Aviso aos que, tem invadido

meu terreno e respectiva
propriedade, em Marcilio Dias,
que doravante . fica expressa
mente proibida a invasão, quer
para caçar. ou qualquer outro

propósito. 1

.

Marcilio Dias, junho de ises,
Durval· Ruppel

MISSAS
para Vidraças

CASA ESMALTE
..

Correio do Norte
Assine! Leia I Divulgue r
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"

A PRAÇA
A Geo Perfuradora Brasileira SIA (PETROBRAS), encer

rando seus estudos de "Sondagem" em Canoinhas, avisa aos

interessados que dentro de 30 dias deverá concluir a transferen
eia de todo seu pessoal e equipamento para outra região, motivo
Jilorque solícita às firmas com as quais manteve movimento' e

que tenham importâncías a receber, o favor de comparecerem
&m seu Escritório, nesta cidade, dentro do prazo acima referido.

" Aproveita a oportunidade para comunicar ainda que não
,se responsabiliza por compromissos particulares assumidos por
seus funcionários. 2 x

Canoinhas, 2 de '[uiho de 1963.

(ass) João Batista Melchiori - Administrador de Campo '

Sociedade Beneficente Operária
EDITAL DE CONCORRENCIA

A Sociedade Beneficente Operária abre concorrência
Jilública para exploração do bar da sociedade e anexos (restau
rante, bolão, bailes, tardes dançantes, etc.)

As condições mínimas exigidas são as seguintes:
.Aluguel Cr$ 10.000.00;
Um bar completo, montado.
A Diretoria, entretanto, reserva-se o direito de, escolher

• proposta que mais convenha aos interêsses sociais.
As propostas deverão ser encaminhadas à Diretoria no

dia 14·7·63, em envelope lacrado, entre 9 e 10 horas, contendo
as condições atinentes a esta concorrência, e serão abertos,
naquele dia, após as 10 horas.

Canoinhas (Se), 28 'de junho 'tje 196'3.

Wiegando Wlese Rubens B. Stulzer
Presidente Secretário

.

H O s p it a I San t a C r u z
EDITAL UE CONVOCAÇÃO

o Snr. Presidente usando das atribuições que lhe con
fere o artigo 16 dos Estatutos Sociais, Convoca os senhores
associados para, tomarem parte- na Assembléia Geral
Extraordinária, a realísar- se no dia

21 de Julho de 1963
ás 10 horas da manhã em sua séde com a seguinte

ORDEM DO DIA
REVISÃO E ALTERAÇAO DOS ESTATUTOS SOCIAIS

Não havendo numero legal na primeira convocação, fica
convocada para 8 segunda, meia hora após com qualquer número.

• I

Cancinhas, ,30 de Junho de 1963.

João Seleme Presidente 3x

JULHO
1956

NOTAS ESPARSAS
Afim de alai!tir o enlace ma-

trimonial de lua sobrinha Elizabet Ano 17 I. .anoinhas
Mirian de Paula e Souza com o

jovem advogado canoinbonse, Dr.
Oemae Kohler, a realizar le hoje,
seguiu a Porto União. o senhor
Benedito Therezio de Carvalho
Junior acompanhado de lua exma,

eeposa,
x X X

NOlla reportagem foi convidada
e aceitou, a participar do armoço
mensal da Sociedade Amigol de
Marcílio Dias. Lá eataremos : no

último domingo de iulho,
X X X

A Diretoria da SBO, houve
por bem em colocar em ooncor

rência pública o Bar e Hestau
rante da referida sociedade, me-

dida que achamo. certa e

legal.
.

X X X
Seguiu ontem para o Rio de

Janeiro, afim de participar de um

Congreseo de Odontologia, o co.

nhecido dentista conterrâneo.oDr.
Silvio Alfredo Mayer.

X X X
Somente o concurso de boneca

viva, na grande feita de São
João, na vizinha cidade de Três
Barras, rendeu mail de quatro
centos mil cruseiros, saindo ven
cedora a menina Samira El-Kouba.

X X X

Carequinha, o ídolo dai crian
çal, vem aí, devendo extrear em

nossa cidade, no próximo dia 23;
exibindo- se DO Estádio Alinor V.
Côrte, e no Cine Teatro Vera
Cruz.

X X X

Seguiu ontem para a cidade de
Itajaí; a serviço, o senhor Luiz
Damaseo de Miranda, dinamico
gerente do Inco, em nossa cidade.

X X X
,E.teve concorredíaaimo o fe.ti.
vai esportivo levado a efeito' lá·

- Mês. de
<' Aniversário -

8. Caearma, (; de Julho de 1963 N, 7.0'

bado, dia de São Pedro e' São'
Paulo, pelo Ginâsio Santa Cruz,
em lua praça de esporte•. Milha
rei de canoinhenses le dirigiram
a histôrica colina participando do
mesmo.

iniu.tiça. e de incompreenaão v·g
oferece tambem momento. de
grande alegria e de intenso jubila
como experimentei ao tomar
conhecimento de leu Dobre e

generoao gesto pt Allim estimu
lado redobrarei meus esíorçoe no

sentido de lervir a terra comum

pt Creia-me sinceramente agrade .

cido pt Sei do seu patriotismo e

de lua dedicação ao povo canói
nhense vg atribuindo por il'o
grande significação a iniciativa
que generosamente tomou pt Cor •
dial abraço. (as) Aroldo Carvalho".

X X X I

Já residindo no bairro da Água'
Verde, o venerando cidadão Pedro
AlIage, chefe de tradicional famÍ··
lia canoinhense que por muitos
anos residiu na (lidade de Major
Vieira.

X X X

Valçyr Novak, empregado da
firma Augusto Haensch. foi o

felizardo ganhador da rifa do soíá
cama, promovida pelo Bolão
Democrata, afim de angariar fUD·
dOI para a construção de sue

sêde campestre O premio já foi
entregue ao mesmo. O número
premiado foi o 252.

_X X X

Hoie, no' Salão Bechel, outro
bailea caipira. desta feita pf@.
movido pela Rádio Canoinhas,
como parte das comemoraçõee <to
leu jubileu de cristaí. no corrente
m�1I de julho.

JULHO·
1963

.L O J A S tU N IDA S L I M 1 T A.O A

X x·x
° Prefeito Colodel, agora com

.

maioria na Câmara, foi derrotado
Daquela cala, DO projeto de au

mento ao funeionalismo municipal.
X X X

O Deputado Aroldo Carvalho,
•egundo certai fontes, estarâ em

sua terra natal no próximo dia 12.
X X X

O conjunto diesel, oferecido pe
lo Govêroo do E.tado para auprir,
nOI.al deíicienciea energéticas não
mail virá à Canoinhae, pelo me

nos, por enquanto. de acôrdo com

informações de crédito.
X X X

O Vereador Clemente Piecsarka,
recebeu de Bra'.ília, o seguinte
telegrama: "Emocionado agradeço
a iniciativa do querido amigo
conterraneo no sentido de inscre
ver nOI anaís da Camara de
Vereadores nona terra voto de
louvor pela atividade que venho
desenvolvendo Da Camara dOI
Deputado. em favor de Canoi.
nhas e Santa estarina pt Por
mêrcê de Deus e graça! a

compreeusão de homens como
você a árdua caminhada que li
vida pública proporciona vg pon
tilhada de obstâculoe vg de

7 anos vendendo mais bara.to em Canoinhas

Comemorando seu 7°. ano de atividade a serviço de Canoinhas as LOJAS UNIDAS brindam 'sua vasta clientela com descontos e

mais descontos que variam de 10 até 50% e mais 10 sensacionais prêmios a serem sorteados fim de Julho.
,

Máquinas de Costura e
.

mais3 7 tentadores ,.. .

premros

Malhas em geral Acolchoados Cobertores - Conjuntos Ban-Lon e Bouclê
Milhares e milhares de metros de Tecidos a preços espetaculares Liquidação total de retalhos "-

calçados - pantufas- confecções em geral .. paletós - camisas - ternos - meias • malhas ARP e HERING

linha completa - Descontos especiais PLAsTICqS - Oleados

., Máquinas de costura. - Fogões econômicos - Rádios. e Radiolas

'TINTAS

TUDO COM- DESCONTOS

I
DE

Linholene

ANIVERSARIO

I Rua Caetano Costa, 55::S Rua Tenente Ary. Rauen .'

. Rua Getúlio Vargas Rua Paula Pereira, 1068 I.
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