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o dinâmico plarla�entar, conterrâneo, que
esteve entre nós durante alguns dias e prosseguiu
viagem' para Florianópolis .antes de retornar a

Brasília, em declarações a nossa reportagem revelou

que a sua iniciativa' de aumentar o abono de

família, instituido pelo saudoso Presidente Vargas,
foi coroada de êxito.

'Realmente, na' Câmara dos Deputados, fez

incluir na recente lei que aumentou os vencimentos

do funcionalismo civil e militar da União, dispositivo
que consagra a iniciativa do Deputado Aroldo

Carvalho em favor das famílias numerosas.

o Artigo 45 da Lei dispõe: "O Artigo 29
do Decreto Lei nO. 3.200, de 19 de abril de 1941,
passa a ter a seguinte redação: Artigo 29 - Ao

chefe de família numerosa não incluído nas

disposições do Artigo preeedente e que, exercendo

qualquer modalidade de trabalho, perceba retribuição'
que de modo nenhum baste às necessidades ,essenciais
e mínimas de subsistência da sua prole, será

concedido, mensalmente, o abono familiar de Cr$
3.000,00 {três mil cruzeiros) se tiver seis filhos e de

mais Ct:$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) por filho
excedente, observado o disposto na alínea "a" do

Artigo 37 do mesmo Decreto Lei."

Assim, graças a iniciativa tomada pelo Deputado
Aroldo Carvalho, cuja luta por essa causa vem da

Legislatura' anterior, as famílias numerosas de
trabalhadores que não possam prover à subsistência
da prole com o que percebem, terão direito; em

todo o Brasil, ao abono de família agora aumentado.

O citado dispositivo legal começou a vigorar
em 1°. de julho.

Parabéns ao Deputado Aroldo Carvalho pela
grande vitória que obteve em favor dos trabalhadores
de todo o país! it

/ 'i"

Nosso Comentário
Realizou-se em Florianópolis o I Seminário Fiscal] do

Estado de Santa Catarina.

I Nesta mesma semana, festejou mais um aniversário a

Contadoria Geral do Estado.

Dois acontecimentos que se desenvolvem paralelamente,
Ambos com palestras, analises; defesa de teses e, também

peixadas.
Falar em Seminário Fiscal é falar no cuidado e no inte

resse que o Govêrno tem em arrecadar sempre muito bem os

impôstos.
.

Falar em Contadoria Geral e falar 'em contabilidade.
Contabilidade lembra-nos registros, controles, análises,

somas, dímícutções e fraudes dos dinheiros públicos.
Nesta hora em, que os, mentores das comemorações de

aniversário da Contadoria geral do Estado, desenvolveram a sua

programação festiva, é de se lamentar u� esquecimento.
,

.
Esqueceram, imperdoavelmente, de

I
colocar entre os con-

ferencistas o senhor Celso Ramos, o governador do Estado.

Exímio contabilista que é, por certo, o senhor governador,
iria deleitar o povo catarinense, expondo-lhe co. a máxima

fidelidade real situação financeira de nosso Estado.

O temário, de sua conferencia, não causaría qualquer di
ficuldade. :Ele já está elaborado. De hámuito tempo foi elaborado.
Ademais, perdeu êle ótima oportunidade, de, responder a várias

inquirições que tem partido da Assembléia Isegíslatíva.
O povo!de Santa Catarina, através a palavra dos seus

'representantes no Legislativo, de há muito que vem fazendo uma
'

série de perguntas ao Chefe do Executivo.

Elas podem ser resumidas' mais ou'menos assim:

, Porque, ainda, não foi publicado o Balanço Geral do

Estado?
Quantos milhões o Estado de Santa Catarina recebeu,

dos chamados Fundos Federais? Por que sistema contabil o Es-

tado tem registrad9<,estes auxilios?
I,

Qual a diferença 'entre o Orçado e o Arreca,dado?
E, o senhor Governador poderia explicar mais:
Poderia - em sua conferência - dizer se as Letras do

Tesouro, estão sendo imputadas no Passivo do 'Éstado. Poderia,
dizer, também, quanto foi arrecadado" de Fundo Estadual de

Educação e Saúde. Quanto foi gasto.

Poderia, o senhor Celso Ramos, explicar se a contabili

zação deste fundo confere com o escriturado pelo Tesouro e pelo
Plameg,

E, lfinalmente, o senhor governador teria uma oportuni
dade para dizer porque foi transformado um deficit em' supera
vit em face da terceira mensagem anual.

Dentro deste esquema o temário estaria perfeito. O chefe
do executivo acabaria recebendo aplausos populares se explicasse
contabilisticamente a todas estas interrogações que pairam entre

os catarinenses.

Ocorre, que a oportunidade não foi aproveitada pelo senhor

governador.
O dialogo não é linguagem propria para Sua Excelencia.

O povo e os deputados que continuam perguntando por
mais dois anose meio, porque ele não tem a grandeza democrática /

para dialogar, nem como político, nem como de�ocrata.
É pena que duas comemorações importantes para a vida

financeira do Estado, de Santa Catarina, se desenvolvam

paralelamente sem contar com a participação de principal
responsável pela confusão fiscal e contábil que hoje atravessa o

Estado.

CrS 500�O'OO,OO PARA O SINDICATO DE CANOINHAS '

O Deputado Aroldo Carvalho fez incluir na Lei Orça
mentária Federal, para 1964, em favor do Sindicato dos' Traba

lhadores em Serrarras, Carpintarias e Tanoarias de Canoinhas a

totalidade da verba do Fundo Social Sindical que tinha direito
de distribuir entre entidades sindicais do Estado.

, "

O destacado Vice líder da bancada udenista na Câmara
dos Deputados, não esqueceu os trabalhadores de sua terra natal
e comtemplou o nosso Sindicato com a maior dotação, que vai

receber desde a sua fundação.
.

Desconhecemos até este momento quais as verbas das

quotas que tinham direito a distribuir os outros dois deputados
federais �otados em Canoinhas, sr. JDoutel Andrade e Antonio·

Gomes de Almeida teriam destinado ao mesmo Sindicato.

___I·
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AroIdo defenderá nosso patrimônio florestal
Já noticiamos. noutros locais

da presente edição, que o Deputa
do Aroldo Carvalho esteve em

Canoiohas nos primeiros dias d�
semana que está a encerrar-se.

Notas Esparsas'
Podemos informar, com ab

soluta segurança, que ainda no

. corrente ano, terão início os

trabalhos de canalízação do
riacho "Arroio do Menjolo" e,

posteriormente, retificação do
rio Agua Verde e dragagem do
rio Canoínhes.

'

x x x·

AI obrai do Frigorífico Canci
nhae S.A. vão bem adiantadaa,
fato que le deve ao encarregado
da mesma, o recordista em CODl·

trução de pontes, o dinâmico Ir.

Mário Poasamai.
x x x

.

Amanhã, no Municipal, em co·

memoração ao jubileu de cristal
da Rádio Canoinhae, uma ótima
tarde esportiva, com a realização
do quadrancular, reunindo as e

quipes do União S. C.,· de União
da, Vitória, Peri Ferroviário, da
cidade de Mafra, Santa Cruz e

Botafogo, OI expoente. do futebol
local. Ao quadranoular denomi
nou-se Augusto M. dOI Santos,
numa homenagem póstuma e ius
ta ao saudoso e popular Bode.

x x x

É muito comentada na cidade
a falta de dispoaição do senhor
Prefeito Municipalem empreender
uma viagem a Brasília onde,
[unto ao Senhor Presidente da
República, que é do leu partido,

.

poderia conseguir alguma - coisa
para Canoinhas, principalmente,
uma solução para o angustiante
problema da água, (rêde de água
e esgotos), que dia a dia, mais
le agrava entre ,nó•.

x x x

Unir-se-ão hoje em nossa cidade,
pelos eageados laços do matrimo
nio o. jovens, senhorita Maria
Parecida Freítas e o conhecido

. advogado Dr, Nilo. Rio Bastos
que paeaarâ, novamente, a residir
em Canoinhas.

x- x x

Acompanhado de lua família,
rumou lexta feira rumo a Campo
Mourão, o sr. Hugo Peixoto,
alto,' funcionário do Banco Inca
e um dos dinâmicos dirigentes do
Santa Cruz E.C.

x x x

Estiveram em Canoinhas, na

semana finda, 'alem do Deputado
Federal, Dr. Aroldo Carvalho, OI

(conclúe na última página)

Durante a sua rápida permanencia, depois de visitar as obras
do Frigorífico Canoinhas e de capacitar do adiantamento das obrl,ls,·
não escondeu o seu júbilo e o seu entusiasmo pelo empreendimento.
Mas, observador atento, sempre procurando ouvir e informar-se sobre
a realidade canoinhense, tomou conhecimento do Cementáeio divulgado
há dias pelo "O Jornalzinho", referente à devastação florestal e ao

criminoso comércio de pinheirotes e assegurou-nos a sua inteira
solidariedade à campanha ditada pelo patriotismo da mocidade
canoinhense. Tão logo retorne a Brasília, assegurou-nos, fará incluir
nos anais da Câmara dos Deputados o citado comentário e formulará
um requerimento de informações ao Ministro da Agricultura. Deputedo
Osvaldo Lima Filbo, de quem é amigo pessoal, interpelando.o sohre
as providências que as autoridades federais pretendem adotar a fim
de coibir o crime. previsto no C6digo Florestal e para o qual sfio
capituladas penas que vão da multa à prisão, Se o requerimento, de
informações não surtir efeito, resta�á ao Deputado o recurso de
propor a constituição de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
que investigue os fatos.

As autoridades federais, declarou o Deputado, tem obrigaçfio
de obstar a devastação de nossas florestas, sob pena de permitirem
que transformemos a região num novo Nordeste, de tantas tristezas
e de tão pungentes dramas sociais.

Os que se entregam a essa atividade, 'visando obter lucros
fáceis, inconcientemente. estão co;�truindo um deserto para os nossos

filhos e para os nOSS08 netos.

CAREQUINHA - o

dia 30 de Julho
amigo das crianças
em 'Canoinhas

Conforme telegrama recebido ontem pelo Grêmio XV de
Julho, Carequinha, o ídolo da petizada, por motivos de fôrça
maíor : transferiu de 23 para 30 de Julho as suas apresentações
na Capital do Mate.

Como noticiou "O Jornalzinho" em sua última edição,
Carequinha será recepcionado às 11 horas em frente à Rádio.
Canoinhas e ás 15 horas fará a sua primeira apresentação, es

pecialmente para as crianças no Estádio Municipal, ou, se fizer
máu tempo, na séde da Sociedade Beneficente Operária. A noite
em audição especial para adultos, Carequinha se apresentará no

Cine Teatro Vera Cruz, gentilmente cedido pela sua direção,
A Rádio Canoinhas, que no ano comemorativo ao seu

jubileu de cristal, está "lapidando" as suas programações, fará
uma completa cobertura radiofonica deste grande acontecimento,
sob os auspícios de nosso comércio e indústria.

O Rotary 'Cltib e o Lions Club distribuirão gratuitamente
às crianças pobres, ingressos para o chow das 15 horas.
Rotaryanos ,e Leões compreenderam' que nenhuma criança poderá
privar-se desta grande e rara oportunidade para de perto ver,
aplaudir 'e cantar com Carequinha, o cômico que com suas

canções alegres ajuda a educar.

Ao Carequinha, nossas boas vindas'. Ao Grêmio XV de
Julho nossas congratulações ,por mais esta brilhante,

.
extraordinária e arrojada promoção.

: rI' ,

FRIGORIFICd'VISITAS
"

Kurt Friedrich, Sebastião Marko, João Sczigel, Durval
Ruppell, Miguel Woiciechowski, Agenor Kreiling, Isaac Zugmann,
Mário Sprote Filho, Aluir Gensura e Rubens Ribeiro.

Salientamos a presença de: Dr. Fernando O. Oliveira
DD. Secr. Saúde; Dr. Luíz Gabriel - DD. Secr. da Agricultura;
Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho - Deputado Federal.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EDITAL -DE. CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Velcufo à Venda

.

". Q Senhor' Prefeito, Municipal de Canoínhas faz saber a

quem interessar, "que se acha à venda em concorrencia pública
o seguinte v�ícuID:

-

Uma caminhonete "Ford", modelo 1950, oíto cilindros,;
motor 8B8RT6520, lotação 500 kgs., avaliada' em

.

Cr$ 400.0ÓO,oo.
�

-. .; f"1 • '
,.

�' J.
.

Os interessados 'deverão apresentar proposta para paga-.
J mento à vista, em moeda corrente nacional; em envelope lacrado,
:: a� 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. n'a
I Secretaria da Prefeitura Municipal.

'

.

" '�,

Canoinhas, 2 de julho de 1963,

Dr. iJoá'ó COlodel .- 'Prefeito
.

Municipal

DISP·QNHA DA

Para "os transportes de. suas cargas
. ..' r

.

Rio - São. Paulo. Curitiba
....................................................

"
. \

, VENDE-SE
. ,

. Uma propriedade' em Alto das Palmeiras, Casa

'com luz"; e dois poços; área de' 1340 m2.; diversas
árvores frutíferas, etc.

." .

,Vêr e tratar com o proprietário Senhor Abel
Mateus Vieira (Abelzinho) 2 x

Refaça suas

.

forças,' tomando

B I G2x.

Torrado a ar quente
.

.
I

Saboroso até a ultima gota

Rua, Paula
.. Pereira ,�, T�lefon.�, ,,241

, " , •

." ,. <,

BIG é grande - mas em' Canoinhas
i

-BIG .é O melhor café

� _ I....

, 'I Q�ando fizer ,seu ,itinerário- de' passeio,
não' 'esqueCI": de' incluir' uma visita' ,às

.

obras" doi. 'FRIG0:R,IFICO ',l

- o' cárro' que suajamilia. á'guard�val
\

. ;

;......

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 caracterfsttcas de desempenho, espaço e confôrto! Motor V-8 de 98 HP - Fôrça para
tôdas as tarefas com reserva. de potência mesmo quando o veículo viaja com lotação completa! 3 Sincros!·... Caixa de marchas com

18., 2a. e 3a. sincronizadas, facilitando as .manobras- e permitindo total aproveitamento do motor! Espaço para tudo! � O Jangada I�va
6 passageiros e ainda tem duas banquetas para mais 2. Amplo bagageiro sõbre o. teto, 4 portas laterais e grande porta dupla-traseira.
Sistem'a anti - roubo _Trava especial que imobiliza o câmbio na marcha-ré! Estofamento ultra -durável - em plástico de alta

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

.,. ,

ELEGANTE, VELOZ, ELE PASSA .... E UM SIMCA

, CONCESSIONÁRIOS EM CANOINHAS

V. MERHY 'SELEME & FILHOS
Venha .examlná-to ainda hoje. Co
nheça nossos planosde pagamento.

. Assistência técnica perfeita através
de oficinas autorizadas Simca.

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

. E CONTINUAMOS VENDENDO PELOS MELHORES PREÇOS A VISTA OU � PRASO

Fizeram reviver dois

lagartos congelados
há cinco .mil anos

LONDRES, 28 (AP - "O
Globo") Os cientistas soviéticos
afirmam que conseguirem fazer
reviver dois Tritões préhtstó
ricos - vertebrados semelhàn
tes aos lagartos - que perma
neceram congelados durante
cinco mil anos na Sibéria,
segundo anunciou a emissora
de . Moscou.. De acôrdo rcom li

notícia, o. caso !sugere que os
· astronautas modernos. poderiam
s�r. colocados numa espécie de,
estado" de congelamento para
efetuar as travessias espaciais
sem necessidade de levar gran
des! quantidades de abasteci-
.mentos.

A rádio moscovita revelou

que; há tempos, os' cientistas
.

encontraram um espécime pa
recido a um lagarto· a uma

profundidade, de sete metros e

meio num terreno gelado, na

Sibêria. O animal voltou à vida
ao ser mantido durante certo

· tempo <'l temperatura ambiente

comum, e foi- 'posteriormente·

classificado como, um
•

Tritão,
.dotado de patas

.

com quatro
.dedos, que é uma das ordens
mais antigas e primitivas' dos
anfíbios de cauda que habitaram
a Terra na era Mesozóica _f'a
idade dos dinossauros,

A julgar pelo estado da· terra
em que foi encontrado, os bió

logos concluiram que o anim�l,
· dormira pelo espaço de t cinco:
mil anos. Ao despertar, com

portou-se exatamente como

devia! lazer há milênios: andava,
comia e dormia. Não receava

os homens -e aceítava' os frutos
silvestres e insetos' que lhe da
vam. No entanto, morreu deP9is
de três semarias. Outro animal
da mesma espécie, encontrado
a uma profundidade de quatro
metros, reviveu e permaneceu
vivo durante todo o verão.

.

A emissora de Moscou obser
vou que antes da descoberta
desses animais a Ciência julga
va que apenas os organismj:>s
mais simples podiam permane
cer durante séculos em estado
de híbernação. Entretanto, como
os Tritões são vertebrados, che

gou-se à conclusão. de que, é
possível manter nesse estal�o
os vertebrados atuais. .•

(Extraído de "O Globo"):;

Aluga-se
Morada para um casat.'

Possúe instalação sanitária.
I

Informações:, ,;
tx

Rua Felipe Schmidt, 9�4.

Churrascaria I D E A L
de PAULO JARSCHEL
Um bom churrasco,

qualquer hora .

.Rua Paula Pereira, 477

Caminhão
Ford ou Chevrólet
Compra-se.
Informações e condições

completas para esta redação.
I

V I D R O S'
Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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20-7-1963

SantaHospital/

Cruz
EDITAL (DE CONVOCAÇÃO

o Snr. Presidente usando das atribuições que lhe cons

fere o artigo 16 dos Estatutos Sociais, Convoca os senhora
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 I

ORDEM DO 'DIA
REVISÃO E ALTERAÇÃO D0S ESTATUTOS SOCIAIS

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

Canoínhas, 30 de Junho de 1963.

João Seleme Presidente Ix

"

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
cía de, todo seu pessoal e equipamento para outra região, motivo
porque solicita às firmas com as quais manteve movimento' e,
que tenham Importâncias a receber, o favor de comparecerem'
em seu Escritório, nesta cidade, dentro do prazo acima referido.

Aproveita a oportunidade para cómunicar
...
ainda que não

se responsabiliza por compromissos particulares assumidos por
seus funcionários. 1 x

Canoinhas, 2 de [uiho de 1963.

(8SS) João Batista Melchiori - Administrador de Campo

CAÇADORES E PESCADORES DE' CANOINHAS
COMPLETO APARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA

FLUVIAL E MARITIMA

Revolveres "TAURUS" e "ROSSI" todos calibres Eepiugardae
pi caça, necionaia e eatrangê;irall dai melhores procedência•.
Balall. - Chumbos " Espoletas '� Polvoras . Varetaa de limpeza
de armai - Carnal de campanha • Lanterna. - Pilhai • Facal

Facões . Canivetes � Capai pI armas' e' coldre•. Cartucho.
,

de metal e papelão "SUPER REPELEX".

O maior aortimento de apetrechos para caçadores e pescadore•.

Cô rte
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado Banco INCO)

Ct\NOINHAS SANTA CATARINA

MAQUINAS DE ESCREVER
E BARBEADORES' ElÉTRICOS REMINOTON

Informações com

ITHASS SELEM E

NOTICIAS DE

Escreveu.
E.meraldino M. de Almeida

Secretário da Agricultura
visita nosso Município
Dia 11 do corrente nosso

Município recebeu a visita do
Exmo. Senhor Luiz Gabriel.
S.S. foi recepcíonado no recinto
da Câmara Municipal, com a

presença dos seguintes cidadãos:
Senhor Jovino 'I'abalípa, DO.
Prefeito Municipal e Senhor
José Réva Presidente da câ
mara Municipal. Vereadores:
Jahyr D. da Silveira, Brasil
Alves .Fsgundes � Octavío Pe
chebela, Tenente Nelson Silva
Delegado Especial de Polícia,
Aluisio Partala e Esmeraldino
M. de Almeida, Presidente e

Secretário da Asso,ciação Rural
respectivamente, inclusive gran
de número de 'Comerciantes e

Lavradores. S1:1a Excia. após
tecer idéias relativa a Agrtcul
tura e Pecuária do Município,
solicitou a colaboração de todos

para que se procedesse a fun
dação de uma Cooperativa
Agrícola, já em organização em
nosso MuniCíplo, assunto abor
dado na presente seção.
)

\

10 anos de jornalismo
completou Dino de

Almeida
Dia 12 do corrente, comemo

rou � O anos de lutas jornalís
ticas o jovem academíco de
Direito, Dino Almêída, "filho
deste colunista", que apenas
com 25 anos de idade já con

seguiu se colocar no lugar onde
outros de idade mais avançada,
ainda estão lutando para gal
gar. Dino Almeida é colabora
dor' das revistas: Panorama,
Divulgação, jornal Diário do
Paraná e assistente da Direção
Geral da T.V. canal 6. Por tão
tão justo sccnteeimento

,
muito

foi felicitado, tanto pela impren
sa escrita, como falada da Ca-'
pítal do Paraná.

Organizada a Cooperativa
Agrícola de Papanduva

Ltda.
foi finalmente fundada a 14

do corrente em nossa cidade
a Cooperativa Agrícola, com fi

presença dé 116 lavradores, in
clusive o DO. Prefeito Munici
pal, Senhor Jovino Tabalipa;
Senhor José Réva, Presidente
da Câmara de Vereadores;

, Rvmo. Padre Onofre Babinski,
Vigário de nossa Paróquia;
Senhor Aluizio Partala, Presi
dente da Associação Rural; Ve
readores: Jahyr D. da Silveira,
Brasil Alves Fagundes e Octa
via Pechebela. Sob a presidencía
do Senhor Tadeu e acessoriado

pelo Senhor Guerra, ambos
estudantes de Direito em nossa

Capital, � organizadores da
Cooperativa em referencia,
secretariada pelo Senhor José
Reva. Exposta a finalidade da
mesma, foram lidos os estatutos
e discutidos assuntos 'de inte
resse, sendo aprovados por 51'
sócios fundadores que aderiram

- 8 Cooperativa hora organizada.
Procedeu-se em seguida avo-

CÁSSIO mOnlEVERDI

2,0 Aniversário dó Grêmio ,

* A festa de 2. aniversário do Grêmio XV de Julho pode ser,
considerada como a mais animada promoção social desta temporada.
* Apesar da ausência quase total dos tradicionais casais

freqüentadores do Club, a festa revestiu-se de grande brilho e en

tuslásmo, Com a presença de toda a nossa mocidade e de inúmeros'
jovens das cidades de Mafra, Rio Negro e São Mateus do Sul, o baile
de aniversário do "XV de Julho" constituiu-se num verdadeiro "Ies
tival de brotos:'.
* Tudo estava favorável à animação na noite do dia 13: o

Conjunto Síncopado, que ultrapassou as expectativas, apresentando
um repertório atualizadíssimo e bem ao gôsto da nossa juventude,
contribuiu decisivamente para o sucesso de mais esta vitoriosa pro
moção do Grêmio XV de Julho,

, **,*
Baile Despedida de Férias

,

* Em primeira mão noticiei na edição passada, a realiza- Ição, dia 27 de julho do Baile Despedida de Férias.
,

, Esta nova promoção do Club Canoinhense, que contará com a
'

animação de Carlos Lombardi e sua orquestra, promete ser uma das '

mais elegantes noitadas desta temporada.
***

-o JORNALZINHO"
* Circulou, sábado passado, em edição' comemoratíva ao

transcurso do 2, aniversário do Grêmio XV de Julho, mais um número
de "O Jornalzinho". E' sempre um prazer renovado o surgimento de
uma nova edícso dêsse órgão da mocidade canoínhense. Do número
de Julho, destacam-se os magníficos escritos de Carlos Schramm.
.Freí Elzeàrio Schmitt, e a poesia de Waldir Carvalho (belíssima) e

o Comentário do Mês.
Aos dirigentes; redatores e colaboradores de "O Jornalzinho"

os cumprimentos de Sete Dias em Sociedade.
,

***
,

Baile de Formatura
* Hoje, no Salão Bechel, os formandos do Curso de Sar

genjos do Soo Batalhão da Polícia Militar .de Ganolnhae oferecerão'

grandioso baile em regosijo ao encerramento do curso e às novas

promoções.
*.*

Bodas de Prata -,

* Acontecerá a 23 de julho próximo, terça-feira. a data das
Bodas de Prata do casal Ana e Afonso Kohler, aqui residentes

Cercados de seus filhos Osmar Alfredo e Elizabeth Dagmar,
Cezar, Diná, Nelson, Ary, Stela Máris, Ana Maria, 'parentes e ami

gos, eles assistirão a Santa Missa ás 7,30 horas na Matr'iz Cristo Rei,
e a noite, em sua residência' festejarão o grato acontecimento.

***
Destôques da Semana

* Dia 15, na residência de seus simpáticos tios, casal Jair
Côrte, a Srta. Tânia Cherem, da sociedade curitibana, recebeu pe
queno grupo de amiguinhos para uma festinha íníormal.
* Dia 17, Osvaldo Rogério, revelando-se um perfeito e aní

mado ariütríão, recepciooou na residência de seus pais, Dr ()svaldo
e Dona Haidê de Oliveira, um selecionado grupo de amigos para
uma movimentada "pedida". A magnífica Semp Stereoíônlc do UI',

Segundo funcionou das 2\ à hora da madrugada com dl-cós super
selecionados, A brotolândia esteve presente e a dança do chapéu
zínho foi motivo de movimentação e alegria A plaudidtsaimos Fernan
dinho e Naná, Mickei, Terezinha e Antonio em suas apresentacões
de "twist"; Foi 'bola no barbante" a reunião do Osvaldo Rogério-

***
HOJE é só. Amanhã, �randiosa tarde-dançante no Club

Canolnhense.

-

Agradeçimento
Viúva Paulina Schroeder, filhas e gem os, vêm

de público agradecer aos humanitários médicos Dr,
Anuar e Dr. Adyr Seleme, pelo tratamento que
dispensaram a sua filha IZOLDE.

Ao Rvmo. Padre Vigário, pelas polaoras de
consolo que tanto os confortaram. Agr adecem tambem,
aos" abnegados vizinhos, que dedicaram horas e horas
incansdueis durante a sua enfermidade.

-A todos, o seu profundo agradecimento.
Canoinhas, 'julho de jg63.

taria: Antonio Janskoskí e Ja-.
cob Kosmala,

Fazemos sinceros votos, para
'que a presente Diretoria, acima
de qualquer outro interesse,
proporcione de fato, melhores

condições à nossa sofrida' e es

quecida classe da lavoura, votos
estes, formulados por esta
coluna bem como de todos os

associados.

taçáo para escolha de sua pri
meira Diretoria que ficou assim
constituída: Presidente, Casemi
ro Zielinski; Gerente, Brasil
Alves Fagundes; Secretário,
.Octavro Pechebela; Conselho
Fiscal: Paulino de Mello, Fran
cisco Komochena e Adão

Michaloviz; Suplentes: Francisco
Zaranskí, Estanislau Fladzinski
e Adão Ozeika; Membros da

Presidencia, Gerencia e Secre-

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFUMAÇ,OES,
C O C E I R A S,
FRiEIRaS,

NUNCA EXISTIU IGUAL � Espumas, ETC,PARE! ( TÔNICO' CAPILAR POR EX�ELÊN(IA
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do senhor João' Dirschnabei,
Suely Terezinha tilha do sr.
Bernardo Metzger; Irene da
Conceição filha do sr. Cirilo
Medeiros e Ursula filha do
sr. Altredo Baukat: 'os srs.:

João Silveira, Bonitdcio J.'
(ialotti, Ludovico Dombroski
e Albino Budant Diretor do
Barriga Verde; o Jovem
Vitor Meneu Tokarski
Dia 25: as' sras. donas:

Lêda esposa do 'sr. João D.
Wendt e Estefania esp, do
Senhor Francisco Koehler; os
srs.: Leonidas' Ziemann e

[uoenal Gonçalves,' os jovens:
Rubens . Stulzer e Leomar
R.einert;, os

.

meninos: José
Hermes filho do sr. Estanis»
lau Dambroski e Luiz
Antonio filho do sr, Boleslau
Kiviscien..
Dia 26: exma. uva. sra.

I

dona Marta Wordell; a S1O.
dona Ana esp. do sr, Nicolau
Burgardt; as meninas: Maria
da Luz filha do sr, felix da
Costa Gomes e Ingrid filha
do sr. Alfredo Baukat; o sr.

Walter Scholze; os\ jovens:Anastácio Buba 'e Moacir
Lemos Sphair; os meninos.:
Roberto Tadeu filho -do sr.

Celso Bauer e Guiao Gilmar
filho do sr. Alex Michel.
Nossos parabens.

, ANIVER.SARIAM.SE
, Hoje: .

as sras. donas:
Elisa esposa do sr. Paulo
Dehner e Adelia esp. dr sr.

Orlando Nascimento; os srs.:
Rodo lTO Wibbet e Sérgio
(Tapski; os meninos: Elias
filho do senhor' Antonio
Sconhetzki e Fernando filho
do sr. Elias Seleme Netto.
Amanhã: a sra. dona Ana

�sp. do SI. Pastor Georg
Wegger res. em São Paulo;
a srta. Ilda (loncaioes; as
meninas: Maria (Iorette filha
do sr. Manoel G. Costa,
Gladis Regina filha do sr.
Oswaldo Werka e Imelda
{ilha do senhor Maximiliano
.Wateko, os srs.: Luiz Flores
e Waldumiro Schulka; o
menino Roberto filho do sr.
João A. Brauhardt.
Dia 22: a srta. Maria C.

Pereira;' a menina Bernadete
de Fátima filha do senhor
.Augusto Pi/ati; os senhores:
Rodolto Bolou! e Jacob
Tremi,' o menino Teófilo filho
do sr. Antonio Sconheteki.

; \
" Dia 23: exma. viúva sra,
dona Nancv Barcelos Morei.
-ra; as sras. donas: Rosa
-esp. do' sr, Ithass Seleme e'
Ana esp. do Sr. Ajonso C.
.Kohter; o sr. José Pacheco
de Miranda; os jovens: Aiírio
Dias e Argos Treuisani; O

menino, Luiz Roberto filho do
sr. Waldomiro Holler:
Dia 24: a sra. dona Maria

esp, do sr, Norberto Fiedler;
a srta. Suely Rita Cornelsen;
f1:S meninas: Rosangela filha

JULHO
1956

Enlace Matrimonial.
Realiea- se haie, o enlace

matrimonial da"srta. Berna
dele Dambroski com o jovem
Renato Salomon.

.

NOTASr
�-------------------------------.-------
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(conclusão da la. página)
srs. Altavir Zaniolo, Henrique
José Bastos, Carlos Schramm,
Evaldo Carneiro de Paula, Se
bastião

.

Carneiro e Antonio
Cordeiro Pinto.'

x x x

Estâ repercutindo intensamente
na cidade, em todas as camadas,
o vibrante artigo publicado no

"u Jornalzinho" abordando a

criminosa devastação de pinheiro
tea que Ião carreados para o

Paraná e São Paulo.

j

A Empresul, dado a grande
estiagem que estamos vivendo,
solicitou a seus consumidores. par
cimonia no gasto de energia e luz.

5a.· e 6�. feira - a. 20,00 hora. -_ impr. até 14 anol

A Máqui:q.a .do Amor
um� grandiosa comédia da Metro em eínemaseope colorido.

Nossos cumprimentos. , ,
I I

. "

••m��.B.�B.��e�m�H�.�.�.�.�••�.EB�mm�m�m.���.�•••Bm�mB.�m�a.�R�R

JULHO I
1963,

Cine Teatro Vera Cruz
A P R E SJE N TA:

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

COM PECADO NO SANGUE
e BOM MESMO É CARNAVAL
Zé Trindade numa super. comédia, com a apresentação

de Virgina Lane e Jaime Costa.

DOMINGO - á. 13,30 horas • censura livre

Bom Mesmo é Carnaval
à. 16,00 hora. Cenlura livre

DOMINGO ..;, à. 19,00 horas _ impróprio até 14 an�.
à. 21,00 hora. ".

O Colosso de Rodes
Uma batalha sangrenta e a natureza em fúria põem fim ao que era

considerado a quinta maravilha do Mundo. Em resplandente colorido.

2a. Feira - -à. 20,00 hra•• imp. até 14 aDOS - REPRlSE

3a. e 4a. feira - à., 20,00 hora• ..,.... imp. até 14 ano.

VINGANÇA, DE FRANKSTEIN
e CONFLITO EM TÓQUIO

A Noite desceu sobre Tóquio e com ela o perigo e a morte;
Amor e morte no misterioso e exôtíeo oriente.

I
,

Mês
.

de . Aniversári'o- -

Quarta feira, Como convidado'
especial, participou do jantar se

manai do Rutary Clube, o Dep,
conterrâneo Aroldo Carvalho que,
na ocasião, falando aOI presentea
abordou, com o leu brilho de
sempre, intere'l!Iantea aseuntos da
atualidade nacional.

EDITAL
Sebastião Grein Costa, Escri

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

Faz saber .que pretendem
casar: Aleixo Tchaícka e Geno

veval Panchinack. Ele, natural
deste Estado, nascido em Calú
nia Vieira, neste município, no

14 de julho de 1940, lavrador,
/- solteiro, filho de João Tchaicka

e de dona Estanislava Tchaícka,
residentes em Butiá, neste mu

�nicípio. Ela, natural' deste Es
tado, nascida em Rio Claro,
neste município, no dia 23 de
março de 1941, doméstica, sol
teira, filha de Paulo Panchínack
e de dona Eudócís Panchinack,
residentes nesta, cidade,

Apresentaram' os 'documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180.

. Major Vieira, 13 de julho de
1963.

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Juramentado

L O J AS
'.-

UNIDA S L 1 M ,I T A O A
7 anos vendendo mais barato em Canoinhas I

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
\
I

de Costura .

mais 7 ,.. .

prermos

Malhas em geral

TINTAS

Acolchoados Cobertores Conjuntos Ban-Lon e Bouclê

linha completa - Descontos especiais
I _

Maquinas
-

de costura - Fogões econômicos - Rádios e Radiolas

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 HERlNG

PLÁSTICOS .. Oleados Linholene

TU DO CO.M
I
I
I
I
I
I
I

DESCONTOS DE
-

ANIVERSARIO
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