
NOSSO
(:OM E NT-A RI O

,

) "O Govêrno catarmense recebeu um elogio pela
realização do Seminário FIscal.

'

Os cumprimentos vieram dirigidos ao governador
em exercício, deputado Ivo Silveira, e partiram do ex-di

retor da Fazenda Nacional, que aqui «steve pronjmciando
uma conferência, durante o citado conclave.

Disse o ilustre professor Almiro Afonso, em seu
r despacho telegráfico 'que se sente feliz por tudo que·

aqui viu.
Não acreditamos que o destacado personagem, em

,algumas horas que aqui permaneceu tenha visto alguma
coisa. Caso contrário não teria comprometido o seu nome,
na assinatura de tão meloso telegrama.

Não acreditamos que sua Senhoria tenha visto
alguma coisa.

-

Ou teria -ele ficado feliz, por' aprender que
matéria .de finanças, pode-se transformar num passo

mágica um deficit em superavítf .

j Os malabarismos e

praticados realmente são

cumprimentos.
/

Para que o povo, em dois anos e .meío de admí
� nistração, venha conhecer o que é/feito com o dinheiro

público se faz necessário que vinte deputados requeiram
uma comissão parlamentar de inquérito.

Aqui se faz tudo às avesas, em matéria' de econo

mia e de finanças., Aqui parece mesmo uma' escola de
como não se deve praticar atos fínanceíros.

.

PO,r todos os, cumprimentos do professor Afonso
e por tôda a sua felicidade é que temos a maior percen
tagem, em todo o Brasil, no Impôsto de Vendas e

Consignações.
Por tôda a felicidade do conhecido mestre é que'

o pobre funcionário público catarinense está percebendo
salário de fome enquanto o seu governador deixa um

vale do Tesouro e sorrindo vai passear nos Estados Uni
dos da América.

as metamorfoses que aqui são
dignos de admiração e de

TRA TOR
ternbem paga

bolsos já vastos de nossos he
róicos lavradores, responsáveis
diretos psla alinientação nas

eidades. O pagamento do tríbu
to, é feito na Ccletorta Estadual

por ordem do Covernador
Celso Ramos e na Prefeitura,
a mando do Prefeito Colodel.
Os nossos colonos marcarão,
por certo, os aludidos, políticos
e, na época oportuna. no pró
ximo pleito, lhes darão a

resposta que merecem. 65 está

pe:-}o.

o cultivo mecanisado da ter
ta já é um fato em nossa re-

. gião, fruto, em claro, de me

trJuraveis campanhas neste sen

tido, encetadas por várias dire
torias da nossa Associação Rural.
Agora, ós homens da aliança
PSD, PTB. que se diziam amigos
dos lavradores, sóme nte em

époc!fs de campanhas políticas",
é óbvio, decidiram taxar im
postos sôbre os tratores. Balda
dos foram todos os esforços da

blincada/udenista no sentido de
eVItar mais esta sangria nos

•

i
•
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Devastação
de

• •

cnrmnosa

nossas- florestas

Será que sua Senhoria ficou mais feliz" ainda, por
saber que em Santa .Catarina o Govêrno determina a

� O mesmo já foi ventilado
abertura de créditos adicionais sem recursos e fora dos em sessões anteriores, quando
quadros legais, atentando assim contra as leis financeiras ,informações a respeito foram

âisciplinadoras da matéria? solicitadas ao Instituto Nacional
� do Pinho, que respondeu nada

Ou será que a felicidade do ilustre mestre é por poder fazer a respeito. Agorá,
saber que a mensagem ique

-

o 'Executivo encaminhou à então, com a, dinamização a

Assembléia está eivada de incongruencias eírregularidades, aludida devastação, eis que são

no que toca o' setor financeiro, do qual 'sua Senhoria é vistas diariamente, viaturas do
mais diversos tipos, transporta-

um apaixonado? rem lenhas de pinho que são

Pode ser tambem, que a grande felicidade do mes- transportadas para o Estado do

tre visitante se]' a por' saber que 'os balanços do Estado Paraná. para a firma Klabin, os
vereadores Therezio Netto, Cle

só. são dados ao conhecimento do público, após seis mente Pieczarka e Nilton
meses de encerrados, e mesmo assim, porque a Oposicão Bayertorff, respectivamente, das
denunciou o fato na Assembliéia e a imprensa não parou bancadas da UDN, PTB e PSD

de abordar o assunto. numa e-rr preítada das mais cora-

josas e cívicas que merece todos
Pelo que vimos, a .Ielícídade do senhor Almiro' os nossos encomíos.vestão a es-

Afonso, prende-se ao fato dele ter aprendido muita coisa tudar um projeto de lei criando

inédita em admisnistração pública. uma taxa municipal de amparo
ás nossas florestas, com impostos

Tudo O que não se
_
deve fazer, é feito aqui em elevados, porque proibitivo, afim

Santa Catarina.
"

de que possamos legar 8 nossos

'netos um pouco do muito dei
xado por nossos avós. Um ilus
tre filho de Canoinhas falando
a respeito deste palpitante as

sunto, assim fie expressou: "a
continuarem as coisas como vão,
de futuro, teremos apenas, o

frondoso pinheiro da Praça
Lauro Müller para mostrarmos
ás futur,as gerações o que foi
Canoinhas no setor florestal".
O

\ .

s- nossos cumprimentos, en-

tão, aos aludidos vereadores,
com o nosso incondicional apoio.

em

de

Ainda 8 respeito da impiedosa
e também, podemos dizer, cri

minosa, devastação de nossas

florestas, com repercussão' em

.
todas as camadas, a nOSSA Câ
mara Municipal, �empre sensivel
aos anseios populares" também
vem de tratar do assunto.

Câmara Municipal
de Canoinhas
Resolução n. 69

Aprova o. Bàlencetee do.
mesee de Maio e Junho 1963.

O cidadão Ney Pacheco de
Miranda Lima, Presidente da
Câmara Municipal de Canoinhas
Estado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Municipal
decretou, e eu promulgo, a

segtlinte .

-, R E S O L U ç Ã O:
Artigo 1. - Fica aprovado

por esta Câmara Municipal, os

Balancetes da Receita e da des

pesa Orçamentária, referentes
aos-meses de Maio e Junho do
corrente ano.

Ésta Resolução entra em vígçr
na data de sua publicação, re

vogadas ás disposições em

contrário.

Sala das Sessões, em 19 de

agosto de 1963.

Iss. Hey Pacheco de Miranda Lima
, Presidente

Iss. Hilton José Bayestorff
1. Secretário

Ass. Clementino E. Pieczarka
2. Secretário

V·ERBAS
)

nossa
...

reglao,
Continuamos hoje, as verbas consignadas no orçamento

da união, beneficiando a nossa região e de autoria do deputado
canoinhense, Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho.

�

Pelo Minfstêrio de Viação- e Obras Públicas
25) Santa Catarina

INCLUA-SE
Obras de esgôto sanitário na cidade de Canoinhas, dire
tamente ou mediante convênio com a Prefeitura, cr$
10.000.000,00;

25) Santa Catarina
INCLUA-SE:

,

Obras de canalização e urbanização do Rio Agua/' Verde;
na cidade de Canoínhas, inclusive pontes nas principais,
travessias, Cr$ 20.000.000,00;

25) Santa Catarina
INCLUA-SE
Obras de serviço de 'abastecímento d'água em Canoínhas,
ci$ 10000.000,00.

25) - Santa Catarina
INCLUA-SE:
Prosseguimento das obras de saneamento da baixada dos
rios Canoinhas e Agua Verde, nas proximídades da zona
urbana de Canoinhas, cr$ 2Q.000.000,oo;

25) Santa Catarin�
INCLUA-SE:

,

Obrras de canalização -e urbanização da "Sanga da Vaca",'
na cidade de Canoinhas, mediante convênio com a Pre-:
ft"itura, cr$ 5,,-,000.000,00;

25) Santa Catarina
INC'Ll]A-SE:
Obras da estação ferroviária e do pátio na cidade de. '

Canoinhas, servida pela Rêde de Viação Paraná-Santa;
Catarina, cr$ 10.000.600,00;

25) Santa Catarina
IN\. LUA-SE:
Retifícação e dragagem do Rio Canoinhas, nas proxnm
dades da cidade de Canoinhas e daí à confluência com o

Rio Negro, cr$ 25.000,000,00; "7

Pelo Ministério da Agricúltura
:Serviço Florestal - 1) Manutenção d9S ser.viços diversos nos

seguintes órgãos do Serviço Florestal:
-INCLUA-SE:

Manutenção' e ampliação, trabalhos experimentais e pes
quisas no Pôsto de Reflorestamento anexo à Associação
Rural de Canoinhas, diretamente ou mediante convênio
com essa, cr$ 5.000.000,00;

Proteção à Lavoura - INCLUA-SE:

25) Santa Catarina
Combate a doenças e pragas nas lavouras do Planalto de
Canoinhas, diretamente ou mediante convênio com as

Prefeituras, cr$ 5.000.000,00.
Defesa Sanitária Animal - INCLUA-SE:

25) Santa Catarina

Ampliação do Pôs to de Defêsa Sanitária Animal de Ca
noinhas e aquisição de vacinas -e 'sôros, cr$ 2.000.000,00;

(continua. no próximo número)

CAMARA FEDEHAL
Brasília, 22 ,(O Estado) -

Reunida desde as 9 horas a

Camara federal prosseguia as

11 horas examinando o projeto
de lei que prevê o pagamento
de salário família a todas as

categorias de trabalhadores.
Espera-se para qualquer mo

mento o início::, da votação.' da
matéria, tão logo fique com

provada a verificação ,dé
"quorum" regimental. -As lide
ranças. já .encazninharam o

projeto, sendo boas as perspec
tivas de aprovação.

SALARIO FAMILIA
AOS TRABALHADORES

Brasília, 2� (O, Estado) - O
plenário da Câmara dos depu
tados aplaudiu hoje de pé

-

a

aprovação do projeto que
institui o -"sala rio família" aos

trabalhadores em geral. Pelo

projeto aprovado de autoria do
'

deputado Franco Montoro, os

,

trsbalhadõrea terão direito ao

salàrio família correspondente a
.

5% do salário mínimo por filho
menor de '14 anos.

)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'16.a CRMá_quinas -de Escrever
'e Barbeadores Elétricos
Ferros - Aram�s. Chapas ·-Tubos -uMA'CIFE"

Semen,tes "C�-M PA N I" - Farinha "5 U R U H Y"
Fumo "FIO DE OURO" • Móveis "CIMO"

,
'

REMINGTON

Informações com

'ITHASS SELEME

D,JSPONHA '-DÀ •.

.
,

Para os transportes de suas cargas
Rio - São Paulo - Curitiba

CAÇADORES E PESGADQRES' DE CANOINHAS
COMPLETO APARELHAM�NTO PARA c.\çÀ PESCA

FLUVIAL E MARITIMA
,

,

Revolvere� "TAURUS",e "ROSSI" todos calibrei Elpingafdal
.p/ caça, nacíonaía e

.

eatrangeiraa dai melhores procedências.
Balas • Chumbos • Espoletas • Polvoral . Vareta I de limpeza
de armaa » Camae de campanha • Lanterna•. Pilhas:« Focal
.. Facõea . Canivetes -. CapaI p/ armai e coldcea. Cartuchos

de metal e papelão "SUPER REPELEX".

,O maior sortimento de apetrechos para- caçadorel _ e pescadoree.

J .

,/ Praça Lauro Müller, 751 (ao lado Banéo INCO)
CANOINHAS SANTA CATARINA

.--- �..
- ,

I

Refaça sues
"

e A FÉ
forças, tomando

.8 I G
,

- Torrado -a car qu�nte
S&boroso até a ultima gota

Rua Paula Pereira Telefone, 241' "

� 18'10 é gran�e - mas ém Canoinhas

BIG é '0 melhor café

248.1963

14.a DR

Junta de Alistam�nto
Militar - Canoinhas

"SERVIÇO MILITAR"

Campanha do Alistamento
Militar Ano 1963 - 2.a Fase

,_

Todos os Jovens das classes
de 1945,1946 e 1947 - e de
classes anteriores ainda Cem de
bito para com o serviço militar
deverão alistar. se.

"Todos os brasileiros são obri

gados .áo serviço militar ou+

outros encargos necessários à
'defesa da Pátria. nos têrmos e

sob as penas da Lei (Artigo
190, da Constituição e arts. 2°.
e 4°. da Lei do Serviço Mili-
tar)".

'

Brasileiro Cumpre Teu Dever
.Alista-te para o Serviço Militar.

VEN'DE- SE
.Umapropriedade .em Alto

das "Palmeiras, .Casa com

luz e dois poços; áre-a de
1.340 m2; diversas árvores
frutíferas, etc.

Vêr 'e tratar com o

proprietário Senhor Abel'
'Mateus Vieira (Abelzinho)

ALUGA-SE
Du Vende-se
Em Rio da Areia do Meio,

na beira da Estrada Dna.
Francisca, um terreno com 2

êlqueires, todo' cercado: conten
dai bôa casa de morada' eorn
todas as dependencias, patól,
1 barracão com ferraria monta-
.da (podendo também entrar
no negócio), criações diversas,
gado, porcos, car-neiros etc ... ,

metade do 'terreno é cercado

também" para lavoura, todo

plantado.
'

'Aos interessados "Informações
e detalhes no local corri o pro
prretárío Senhor José At·en·
dartchuk, Ix

Proibicao /

-

,

Aviso aos que, tem invadido
meus ,terrenos e respetivas
propriedades, em Marcilío Dias,
que doravantefíca expresssmen
te proibida a. invasão, quer
para caçar ou com qualquer
outros propósitos.
Marcilio D-ias: Agôsto de 1963.

Eugenio 'Noernberg 2x

A quem interessar possa João,
Antonio e :Mario Szcsygiel lo
catários . dos terrenos de pro:
priedades do Dr. Clemente
Procopiak situados em _C�pão
do Herval e Espigão da�,Vovó,
avisam que fica terminantemen
te proibído o trânsito e caçadas
nos referidos terrenos, não se-;
responsabilizando p- Io que pos
sa suceder aqueles que desc be
cerem o presente aviso.

'

Canomhas, .é gosto de 1.963
João Szc.ygiel

Antonio Szcsygiel
Mário Szctzgiel

MISSAS
para Vidraças

CASA ESMALTE

. Precisa de:Óculos?
, �

,

o "FOTO JOÃO" instalou junto ao seu

foto uma bem instalada Óptica, -

com apare
.Ihamentos que garantem um serviço esmerado
e perfeito. Adquira seu óculo no "Foto João"
Foto e Óptica e estará, bem servido.

"FOTO JOÃO FOTO E ÓPTICA"
O Melhor em Fotografia e Óptica

'

Praça Lauro Müller, 514 CA-NOINHA,S

I,
'

PlásJicos Santa Cruz S_ A�
ASSEMBLÊIA GERAL ORDINÁRIA C�NVOCAÇ.ÃO

São convocados, pelo presente edital, os senhores scío
nistas desta sociedade, para se reunirem em assembléia geral
ordinária, a realtzar-se no dia 17 (dezessête) de setembro próximo,
às 14 {quatorze) horas, na séde social situada à Rua, Princesa
Isabel s/n, Campo da A-gua Verde, afim de deliberarem sôbre a

seguinte ordem do' dia:
.

- .

1. - Leitura, e xsme, discussão e delíberação - sobre o

balanço geral, .conta de/''Lucros 'e Perdas", contas da diretoria e

parecer do conselho fiscal relativos ao período social de 62/63;
2. - Assuntos de interesse 'geral para. a sociedade.

NOTA -- Acham- se às ordens e disposição dos senhores
acionistas, no escritório da sociedade, à Rua Princesa Isabel, s/no
Campo da Agua Verde, os documentos de que trata o artigo 99

QO Decreto-Lei nr. ,2.627 de 26 de setembro de 1940.

Conoínhas (SC), 1. de' agostp de ,1963.

Oito Friedrich Diretor Presidente x.l

Plástic-às Sta. Cruz S�A_
Assembléi'a Geral Extl:aordinária onvocaç_ão

.' Ficam convocados os senhores acionistas desta sociedade

para, se reunirem. em assembléia geral extraordinária a realizar-se
no dia 17 (dezessete) de setembro próximo, às 16,horas �a séde

social, situada a Rua Princeza Isa6el s/n, Campo da Agua Verde,
afi:n de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. - Aumento do capital social.
2 - Alteração dos Estatutos Sociais.
3. - Assuntos de interesse geral para a scciedade.

Canoinhas (Se), 1. de agosto de 1963.

Oito Friedrich __ Diretor Presidente xl
-.

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart.v'I'ít. Doc. I/O 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, -755/76\ - Fone, 128 - Canoinhas • S. C.

Assinatura. Anual (52 números), 'Cr$ 500;00,. .

,"'- -' -'

TABELA DE PREÇOS'DE PU'BLICItOADE '
-

AnunCies: Por vez e por centímetro de altura-de 'coluna:
ÚLTIMA PÁGINA 'PÁGINAS INTERNAS!
1 vez Cr$ 70,00 1 vez � Cr$ 50,00
4 vezes Cr$ 50,00 4 vezea Cr$ 40,00
8 ou m'ail Cr$ 40,00

' 8 ou' mail Cr$ 25,00
,

Página inteira Cr$ 12,OOO�00 Página inteira Cr$ 8.000.00
Meia página Cr$ 7�OOO,oo Meia página Cr$ 5.000,00
OBSERVACÕES:

Originai" de artigo. enviados a Redação, publicados ou

não, .permauecerâ em podder a mesma.

A Redação não endossa couceitos emitidos em artigol!l alJlina�os.

"

, \

-Vieira'"Prefeiturá' Municip.al de Maior
Santa Catarina

Edital, de Concorrência Pública
COMPRA DE - VEICULQS

O' sr. Prefeito Municipal de Msjor Vieira, faz saber que
.coníorme Lei aprovada pela Câmara Municipal do meemo Município"
le acha

_ em concorrência pública, a -compra do seguinte veículo:

1 (um) Jeep Willy., ate o valor de Cr$ 1,000.000.00 (um
milhão de llruzeirol),

'

O. intereseados deverão apresentar -propolta, em envelope
lacrado, à Secretaria da Prefeitura Municipal, até o dia 30 do cor

rente, à. 18 hora, afim da referida proposta ler examinada pela
Cumillão Julgadora.

'

Mlljor Vieira, 17 de agoeto de 1963.

Antonio Maron Becll - Prefeito Municipal,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Revolução em Face das Reform�s
Joel Rogério furtado

(Florianópolis, julho de 1963)
É grandemente desagradável constatar, que pseudo-naciona

listas e neo- brasileiros, prostituem o conceito de revolução, a ponto
de torná-lo joguete fáeil para empreendimentos excusos,

Entendemos a revolução como sendo uma modificação radical
de estruturas Aquela que desejamos' e pela qual 'lutamos, deve ter

como caeacteriatica o desejo de mudar psra melhor através de pro

éessOS modificatorios consentâneos com uma determinada conjuntura,
Interpretamos ainda a revolução, como sendo a conscientização ele

uma' determinada reálidade ,e mudança para idéias novas. atravês
de métodos mais viáveis e racionais, com o fito último de prover o

desenvolvimento harmônico e completo.
'

,
Revolucão. no sentido autêntico da palavra, é a maneira' de

os governantes tomarem consciê-icia de sua responsabilidade, premo
vendo uma mudança completa no que esteja falho. tendo sempre por
fim último e exclusivo o alevantamento moral, soeial e econômico do

,povo
\

Quem fala em revolução, fala em modificação. em transfor-
mação, em reforma.

,.

'I

,
Nós queremos e lutamos por reformas/ consequentemente,

queremos e preconizamos uma revolução alicerçada em idéias cristãs
e democráticas. Aquela movimentação pacífica, sem sangue, sem

subôrnos, sem falcatruas, sem logrcl!l, sem fidéis, e sobretudo orienta
da pelo solidarismo cristão.

N6s sonhamos com uma revolução que vise:

I - Uma reforma' agrária justa, equânime e racional.
Racional, no intuito de dotar se os agrjcultores e homens do campo
de meios e métodos de produção e5icazes, pois os atuais quase em

nada diferem daqueles' introduzidos pelos portugueses nos prim6rdios
do século XVI; justa, no sentido da obtenção e realização de uma

jU8tiça social mais humana, e que inclua: assistência médica-técnica
escolar; equânime, com o fito da distribuição de terras aOI)l não pro
prietários. Não preconizamos a desapropriação àqueles que adquiriram
• terra com seu próprio esforço e, sobretudo licitamente, porque
achamos que a desapropriação com êsse jaez é nO mais das vêzes
fruto e consequência da extinção da propriedade privada. O Govêrno,
,como mai"r latifundiário dêste Paíz, deveria começar a exercer a

justiça P(l!- casa, di"tribuindo as terras devolutas que dormitam num

mara�mo secular, E' bem verdade que grandes "senhores da terra"
'expolism levas e levas de trabalbadores; qne a sombra negra da
miséria continua rondando grande parte de nossa gepte; que a popu
lação campesina não recebe a mínima proteção dOI 6rgãos públicos,
mas não é tirando-se de quem tem e dando:se a quem não tem que
promove se uma sã política agrária. Respeite;se antes de tudo o di
reito adquirido, respeite-se mais a8 cart:as oncíclicll't, e teremos uma

iu�tiça social melhor aplicada. Rezaràm 011 Santos Padre�' "A .pro·
pr�edade é inalienável e inerente 'à pr6pria qualidade de ser bumano".
Não será investind.o na pr(lpriedade privada que o G()v�rno r,esolverá
_os magnos problemas nacionais. .

.

.

II - Uma reforma tributária que vise: fazer intidir com
mais rigorosidade Uma tributação imediata sôbre as caalladas mail
aquinhoaJas da sociedade; ,reverter os impostos lem: progressivos -

,Dão regressivos; modificar o processo rle incid�ncja dos impostos indi·
retos; movimentar assim com maiol' potencial monetário tôdas as

forças da produção, reordenando e orientando os f"tores que se

acham dispersos, liberando assim todos os elementos com capacidade
produtiva.

III - Uma reforma universitária com o obletivo de

!evar a univenidade ao povo. n.ãó torná· la obieti.vo ioalcaoçável (ve
lHe a �ropo'lIta do Rio Grande do Sul, no leotido de estabelecer-Ie
Uma taxa de vinte e cinco mil cruzeiro. 'para cada univer.itârio).

, IV - Uma reforma administrativà que eltabeleça: a

de.burocratização dos poderei públicol e I�UI órgãos inerentel; a

morlllização do lerviço jPúblico, no .entido ôe não fllzer· le da Junção
Um trampolim para cárgos eletivol, nem objeto palla negociata. in.

con'euávei8; a realização de concursol "honestol" para o procello
de admissão de funciol!ário!.· �

\

,

V /- Finalmente uma refort):la da consciência, com o

fIto de pouibilitar a8 outras r�formal. urgentes e no precípuo intuito
�8 reversão do "deficit" de qU81e Um trilhão de cruzeiro. para um'

�uperavit"· de re8ponlabilidade. .

Atenção, e Senhoritas ISenhoras
Acha-se aberta a Matrícula
para aulas de

CORTE E COSTURA
As interessadas deverão dirigir-se a

Dna. MARIA PEREIRA, no Hotel Ouro Verde
-

"

Edital de Citação
com o prazo de
15 (quinze) dias
o Cirladão Francisco Alvell

Pereira. Juiz de Paz em Exercí
cio da Comarca, de Canoinhes. E�.
tudo de SllIIta Catarina, na Fôr-
IDa da Lei etc.

.

FAZ SABER, a quem interee
lar possa que procedendo-se no

Cartorio do' Escrivão de Orfãoe
delta Comarca, o Arrolamento
dos bens deixado! por Ialecimeu
to de Francisco Perciak, ficam
OI herdeiro. (filhos d� irmã fa.
tecida: - Maria Perciak Durau):
Francisco, Bronielava, Romão,
Wladi.lau. Floriano. Vicente. Da
vid, Miguel, Apolcnia e Aleixo;

.

(Filhos da irmã falecida Leonora
Perciak Kawa): Helena· e Cata
riua. (Filho•.da irrflã falecida·
Broni.lava Perciak Wosniak):
Francisco, Bernardo, Miguel. An

tonio, José, Ana e Maria. (Filhos
do irmão falecido João Perciak),
ROia, Francisco, Floriano, Pedro:
Catarina, Joana, Apolonia, Victô
ria, Leonora, Verônica e Vicente,
residente. em lugar incerto e não
sabido, Citado., por este Edital,
com o prazo de quinze (15) dias,
contado. da primeira publicação,
para dentro de cinco (5) diae,
dizer sôbre ai deolareções de her.,
deiros e. valor atribuido e seguir
atê decisão final o referido Arro·
lamento, sob pena de· revelia.
Para OI devidoa fins, mandou o·
MM. Juiz' de Direito expedir o

presente Edital, que na f6rma da
Lei lerá afixado no lugar de COI,

tume e publicado uma vez no
• Diário Oficial do Estado", . e

dual no jornal local "Correio do
f'corte". Dado e paliado nesta
cidade de Csnoinhae, aOI nove

dial do
.

mêl de ago.1o de mil
novecentoll e tellente e trê.. Eu
Zaidem E. Seleme :E.crivão, o

lublcrevi.

Franei.co Alve. Pereira
Juiz de Paz em Exercício

Prefeitura MunIcipal
de (anoinhas

AVISO
o Sr. Prefeito Municipal

,. chama. a atenção dos Srs. Pro-
I prietãrios . de animais

/

(gado
vacum, cavalos, cabritos, cães
etc). soltos. vagando pelas vias

públicas e prlsças, para o que,.
dispõe o ,Código de Posturas

Municipais.
\".

Os Srs. ProprietáHos de ani·
,

mais apreendidos. serão multa·
i I·'

dos em Cr$ 100,00 (cem 'crrizei-
ros) por cabeça de gado apreen-
dido.

'

"
Se os fatos se repetirem, os

animais serão transportados
para os terrenos do Campo
Experimental de Sementes, em

Marcílio Dias, correndo as des

pe!'8s por conta do proprietário'
do animal apreendido.
Quanto a cães, não é permi

tido soltos, sem açaimo e colei
ra com placa de Matrícula o que
se dará após a vacinação contra

a raiva.

Canoinhas, 20 de agosto 1963

João Colodal
Prefeito Municipal

Aviso- ao PÚblico

PELOS L�iRiE§'
..§aJ O ([)�e§ .' J

ANIVERSARIANTES DA SEMANA"

r-c-il-n-e-�r-�-a-tr-o-v-e-,r-a--c'-ru-z-l,.. '.,.•A P R E S E N T'A: '. :11
HOJE - ás 20,00 horaa impr6prio até 14 ano. '

MARAVILHAS DE ALADIM J-..apresentando Donaldo O'Connor .

Um mundo de mil e uma noites de puro enc&ntàmento.
---�-

DOMINGO - ás 13,50 horaa - censura livre

.MARAVILHAS DE ALADIM'

Cen.ura livre
-

inwr6prio até 14 ano.

P R A ç A' �I

com Holivia de, Havilland e Ross8no Brazzi
Que reserva a.vida para.umh jovem de corpo e paixão de mulher
e mente de crIança? ..FIl.mado em Florença para mais apaixonar

voce, em behssImo metrôcolor e cinemascope.
--_._._

2a. Feira - àl 20,00 hu_ - imp. até 14 anos - REPRISE

3a. feira !- às 20,00 horas .;_ impr. até 14 ano.

O Nosso Homem em Havana
com Alec Guinnes e Burl Ives'

4a. Feira lis 20,00 horas imp. até 14 ano.

Crime na Ratoeira, de·

e

ANIVERSARIAM"SE
HOJe: as sras. donas: Olga

Marza esposa do, sr, Mário
Ferraresi e Anita es-p. do sr.

Sérgio Caoski; as SI tas.:
Carmem SiLveira e Lidia ar
gekoski; a menina Eliane
filha do sr. José Schmitt; a

garota Lélio de Lourdes filha
do sr. Benedito Therezio de
Carvalho Netto; , o tovem
Anatar Bialeski.

Amanhã: a sra. dona Edith
esp. do sr. Moacyr Grane",
mann Costa 'res. em Santa
Cecília; as meninas Regina

. filha do sr. Pedro Paulo
Koller, Célia Maria filha do

s,:. Pedro Kotlevski; e Tere
zinha filha do sr. Antonio
da Silva; a garota Neuea
filha do sr, Paulo Senczuck;
os srs.: Antonio de Barros,
Jacob 'Seleme e Rodolro
Frantz; o jovem [anil Cador;
o menino Luiz Edmar filh�
do sr, Bernardo Wendt 2.0;
os garotos: Wilson filho do
Afonso Knopp e Luiz Fran
cisco filho do sr, Idalino F.'
Tulio.

Dia 26: as sras. donas:
Ema esposa do senhor Willy
Gorselte, Oenoueua esposa
do senhor Estetano Miretzki
e Maria esposa do sr. Oly
Pereto, residente em Santa
Cecília; o sr. Vitorino Fer»
reira; o iouem Ovandi .04.1.
berti.

.

Dia 27: a sr a. dona A"lda
esp. do sr. Ttoduro Schroe
der; as srtas.: EuZalia Tu.
karski, Clutilde Preisler e

Marly Caldas; os' senhores:
�iegando Mdzger e Pran.
czsco Rodrzgues; a menina
Zilnia filha do sr. Nivaldo
G Padi/na; as garôtafj,

DOMINGO
à. 16,00 hor�.

_ à. 19,00 hora.
à. 21,00 horas

.LUZ NA

gêmeas Margareth e Morilene
filhas do sr. Henrique Bora;
o menino Céear Duarte filho
do sr, Orlando Nascimento.

v -;
Dia 28: as .sras. donas:

,

Cecilia esposa do sr. Miguél
veiga e Ri/da esp. do sr.

Roaoito Frank'. a srta.: Ma.
ria de Lourdes (Iranemonn;
as meninas: J.larilse Berna
dete filha do" sr. Nazir
Cordeiro, Nildi Mari filha do
sr Osôrio Bueno e Marise
Elizabet filha do sr. Naeir
Cordeiro; os srs.: Oswaldo
Piotrowski, Oady Nader,
Augustinho Kornatski, João
Taporóski, Emilio Kücb ler,
Afonso Linzmeyer, Raimundo.
Preisler e Altamiro Léski: e

jovens: Iintridt Mohr; Bol�s
lav lf ardenskt \e Heriberto
Plothow; o gorôto Felipe filho
do sr. Ladislau Dambroski.

Dia 29: as sras. donas:
Ana Dorothéa esposa. do sr,

Julio Wendt, Vaiesca esposa
sr. Constantino de Paula
Bueno e Ermenilda esp. do
sr. Evaldo Plothotn; as srtas.:
Nelty (Ireinert e Terezinha
Caldas,' o sr. Abdo Ossaif:
o jovem Gustavo Priebe.

Dia 30: exma. viúva sra.

dona '�M a r t a K n o Pp,' II

sra. dona Sibila esp. do
sr. Eroino Wiese,' as S1 tas.:

\ "

Silviá Siems e Olice Buss:
a garôta Leoni filha do sr. '

Rodolfo Bollout,· o sr. Theo
doro Schroeder,' os iovens:
Antonio Carlos 'Schaidt e Acir
Lemos Sphàir.
Aos anivérsariantes desta

semana os votos sinceros de
felicidades deste semand,iiJ...

Ouro
Todos tipham algo contra aquela j:ovem e um deles tentou

mata-la, mas quem seria?

Mercadora
5a. Feira -:- aa 20,00 horas - impr. até 14 sno.

de Felicidades

' ..",\

f''''

o sr. Alfredo Paulo ,avisa a

sua distinta freguesia que trans

feriu o seu estabelecimento co

mercial para edificio proprio,
sito á RiJa Cél. Albuquerque, O tipo do filme romântico que todo o mundo gosta de ver.

em frente ao Hotel Ouro Verde I --'-

e onde já está atendendo seus 5�. e 6a. feira, no palco. \

,

'fregueses na parte do atacado, PROCOPIO F,E.RREIRA ,e sua companbl-a desendo que em breve também
atenderá aq varejo, para melhor teatro e cqm�dla apresentando divertidissima
servir ao público de Canoinhas com'édia e um grande drama.
e municípios vislnhos. 4x .,", '''II__lIIleee ':AI':,

\... "'EH ..,.
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• Tudo' Com «GRANDES» -

. Vantagens
f. I NO,

I
I, 'MES ·DA BOA COMPRAII
II
II
,.

-. DAI

\

li
, II
" II
,

. I 12 . anos 'vendendo bôa qualidade - Onde o bom gosto não custa mais

1���m������������mB���������������m��������EBmamm

I

CURREI® D� N€JRTI! 24.8·1963
"

A ,G O S T O
� c,

MES DA 'BO'A
.'

/

NA
f

<
•

SUA
/

I . I •

.r Tudo com 10./' de desconto nas compras A V 1STA ou

em 5. PAGAMENTOS sem acréscimo,' pelo facilitado/

/

- I

<;

.' Ternos, Calças, Paletós, Japonas, Camisas social e esporte, Camisas
.

_ de Ban-Lon e Wardé, Calçados; Malhas de Lã-

.Meias, Pijamas, Gra vatas, 'Cintos, Capas Ideal.

.,

\:1 .i �Ílil
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,C0RREIO D0 NO� n� 24,8.1963

Prefeituta Municipal, de ,Major -Vieira
Edital de Concorrencia Pública

Res,oluçãõ n. 8, de

Agosto de 1.963-

Antonio Maron Becíl, Prefeito Municipal de Major Vieira
Estado de Santa Catarina; faz saber a todos os interessados que
se acha aberto concorrência pública para o levantamento Topográ
fico e confecção, da planta Cadastral da séde dêste município,
8utorizádo pela Lei 'n. 14, de 13,3· 62. "

Os intejessados deverão 'apres�ntarem suas propostas em
'

envelópes lacrados, na secretaria da Prefeitura Municipal até o

'dia 15 de setembro do ano corrente,

Antonio Meron Becil - Prefeito Municipal
I

Gilberto Grochovski, Presi-_
de-nte da Câmara Municipal de

Major Vieira, nó uso de suas

atribuições € na conformidade
do disposto no número XVIII
do artigo 63 da Lei n. 22, de
14 1·1 - 1 947 (Lei Organica dos

Municípios), pela .presente.
RESOLUÇÃO"

,

Artigo 1. - Ncmear:- o Sr.
Adir Francisco Veiga, para exer

cer em cara ter efetivo o cargo
de Secretário da Câmara Mu
nicípal, Padrão ".1'_' - C.M., com
os .vencimentos mensais de Cr$
35 000,00, conforme tabela Es
caia Padrão de vencimento ané-

O�aDdo fizer seu itinerário de passeio,
não esqueça de incluir uma visita às

ubras� do-
-

FRIGORíFICO ..

noieipal de Ma'jor Vieira
Balancete; Mensal, da Receita e Despesa da PrefeituraMunicipal de

Major Vieira referente ao mês de Março de 1963

Prefeitura
ARRECADAÇAOCódigo

Geral
RECEITA GERAL DO MUNICIPIO,

I Do mês \ T O T A L
,

TITULO DA R.ECEITA Anterior
----��----------------------��-------------------

131.560,00
'

0.16.1

, 0.17.3
-0.18.3
0,27.3

45.808,50
'

10.853.60
522.631,60

Ordinária
aJ _Impostos , ,

Imposto sobre transmieeão de .propriedade
!. Imobiliária inter- v;ivoi

'

Imposto II bre Indústrlae e Profiesõea
Imposto .de Licença
Imposto sobre Jogos e Diversõee

b) Taxas
Texa educacionel
T .xa lie Expediente

'T�xal de cuataa [udiciâriae e emolumentos
",TIIxall de Iiscaliaeção e lerviçol diversos
Patrimonial
Benda Imobiliária
Renda de Cepitais'
Receitas Diversas \

Iteceita de Cemitêrios
, Extraordinária
c. brança da dívida ativa
Multai

"

,54540,00 77.020,00

100.336,06 - 100.336,00
57,384,40 167.931,90

,1.500,00

7:901,90 13.492,90
890:00 3.420,00'

,

6.050,00 9.669,00
2.380,00 5,630,00

-

, 17.150,00
� 31.400,00

429,70

30'0,00 600,00

110.547,50
1.500,00

1.16.4
1.2:1.4
1.22.4
1.23.4

5.591,00
2530,00
3.619,00
3.250,00'

2,01.0
2.02.0

14.250,00
, 429,70

4.12:0
,

300,00

30,736,00, 15.072,50
,6.139,20_ - 4.714,40
233.432,40 289.1992.0

6.12.0 -

,6.21.0
, TOrA� , GERAL·' DA RECEITA

Saldo provindo' do exercício' anterior
_

Em Caixa
'

Na Teaouraria 778.013,90
1300,645,50

(

TOTAL GERAL DO BALANCETE

VER BA j D_E_S_PESA GERAL DO MUNICIPIO
l'lTULOS DA

"

DESPESA
------------------------

'i
I ARRECAD�ÇÃO

,

Anterior I Do mês I T' O T AL

O'
1
'2
3
8
9

.

,
. I

-

'19.022,00 914,óo , .19.936,tlo
,

28.00,0,00 28.Il(lO,00
/1.400,00 1.400,00 2�,800,oo

/
, 7.0.00,00 ]2.800,00 19:800,00
136.267,00 140.538,60 276805 60
29,934,70 6.400,00 36.334,70

A DESPESA 193.623',70 190;052,60 383'.676,30

.- .

-, / ,

,

22.500,,00 1.500,00 24:00Q,oo
A DESPESA

'

216.123,70 191.552,60 407.676,30
,

,_

, /

-

- 288.800,00 ,

i

a Catarina'S/A 604,169,20 892.969.20

BALANCETE
.

13�0 645,50

Ordinária
Admiuirtreção Geral -'

Exação e Fiscalização Financeira -

Segurança Pública.e Auiatência Social
Educação Pública,

'

-

Serviços de U tilidade Pública
Encargo. Diversos

TOTAL D
\ '

Residuos Passivos
Restos a Pagar

'

Do exercício de 1962
TOTAL GERAL D

Fundos Disponíveis,
Em Caixa _

Na Tesouraria
'

Em Bancas
No Banco Indústria e Coméréio. de Sant

,

\

TOTAL GERAL DO

Major V!eira, 31 de �arço de 1963

Eduardo Klodzin�ki
Secretári()

Antonio Maro,n' 8ecil
P,refeitó Municipal

Major
3'1 de Municipal de Major Vieira, faz
de 1. saber que a Câmara municipal

'decretou e eu promulgo à

seguinte.
'

RESOLUÇÃO:
/'

Artigo 1. - Fica aprovado
os balancetes mensais da Recei
ta e Despesa Orçamentária
referente aos mêses de Abril
e maio de 1.96)'

'

Artigo 2. - Esta Resolução
entra em vigor �)a data de sua

públicação, revógadas as dis
posições em, contrário.

Sala das 'sessõ=s da Câmara
Municipal de Major Vieira, em
6 de agosto' de 1 963.

, Resolução n. 9, de 6/8/63
"Aprova Balancetes Mensai�_ 'Assh:�e!.:.Leia] Divulgue t
'o Cidadão Gilberto -Crocho-. C

.:
- d 'N t-.vskí, Presidente da Câmara ( arreio o ar e

Mun.. de
l' xa a Resolução n. 7,- de

julho 'de 1.963, a contar
de agosto de 1.963.

Artigo 2. -, As despesas
decorrentes desta'

'

Resolução.
correrá ,pd,r conta da verba 0-
01-1 do orçàmento vigente, de
vendo constar em' orçamentos
para os futuros exercícios.

'

Artigo 3. - .Esta Resolução
entra em vigor na data de sua

públícação. revogadas as dispo
sição em contràrio.

Sala das sessões da Câmara
Municipal de Major 'Vieira, em

I, cde agosto de 1.96�.

Vieira

Gilberto Grochovski
Presidente

Miguel Maton Becil.
1. Secretário

Teodoro- Baraukiévcz
,

2. Secretário

, Gilberto Gr�chovski,
Presidente

-
.

Miguel Meron Becil
1. Secretário

,
Teodoro Baraokiévcz

- 2, Secretàrio

(éntro'; Catarinens� -de São ,Paúló
,

A "Casa do Catarinense' na Paulicéial
Eotidadé ,allociativá dOI ca

t_!lrinenlel radicados em São Paulo,
reconhecida de Utilidade Púhlica
pelo Govêrno paulista, o Centro
Catar'inenle é uma organização
deetinada a projetar Santa Cata.
rina naquela gigantêsca metrô
pole, divulgando 8ual riquezas,
leu. costumes e suaa artes, ati
cerçando íempremaill OI laço. de
amizade que aproximam O! dois
importante. e.Jadol, em. mútuo
beneííeio.

'

,

Sua diretoria, tôda ela conl.'

tituida de cetarineneee mail dai
diferentes regiões dêste Estado, re
une le quinzenalmente, aos sàba-
',doI, em lua sêde .provisôeie à
rua São Bento, 341, 40. -andar.
_Nella. reuniões ião, tratado. üni
camente alluntol qué dizem rea-

,

peito a Santa Catarina, lua cul-'
tura, lua indústria, e seu comêr..
cio. São lidos a maioria doi jornais
editado. nêste Estado e OI aasun

ió. mail importante! Ião de,ía�
cados e levado! à divulgação'
pela imprensa paulista. Para tanto,
conta o C.C.S.P. com a colabo
ração expontânea de importantes
orgão. de imprensa, rádio El te..

leviaão,
'

..,

Dentro em breve espera o Cen
tro poder contar C1>m lua sêde
própria, para cuja aquisição eltá._
•e desenvolvendo intensa campa
nha; lendo justo registrar que
grandes firma., catarinen8el vêm
colahorando deci,ivamente, p'ara
,o êxito da iniciativa. Elia ·.éde
lerá uma autêntica "Cala do Ca
tarioenle em São, Paulo", onde
011 homen! de negócios, organiza
çõel esportiva. e ,ociail, viajan.
tell e excuraionilltas poderão
promover recepçõel, confêrencial
expoliçõe8, reuniõea lIociai., etc.,
bem como obter jôdas ai infvr·
mações referentAI 'à colocação, de
,produto! catarinenlea, fontel de
materias primiu, etc_.
.A Direção dêllte Jornal, fina·

lizando ê.�el comentários, apr��
senta ieuI cumprimentos à Dire�
teria do Centro' Cetarinenee' de
São Paulo, almejando. lhe 'toda _
sorte de felicidade e apela para a
indústrie ti comércio locaia- para
que colaborem com ella' entidade�
poseibilitando-Ihe continuar DO
leu propôsito de mostrar a Sãp
Paulo e ao Brasil a pujança de
Santa Catarina..

'

Civil'
Sebastião Grein Costa; Éscti,.

vão de Paz e Oficial dóRegistro
Civil, de -Major Vieira, Estado
de Santa' Caterína, etc.
Faz saber que pretendem ce,

sar: Augusto Firakovski e .Jo
sepha �Ratkovska. Ele, natural

'

deste Estado, nascido em Serra
Preta, neste município, no 'dia,
20 de, agosto de 1936, lavrador;
solteiro, fiÍho de Ana Ftrakóvs
ká, domiciliados ,e residentes 'em
Rio Vermelho, neste munícípío.
Ela, natural deste' .Estado, nas
cida em Canudos, neste muní-.
cípio, no dia 15 de Julho de
1929, .domêstíce, solteira, filha
de Estentsleu

"

Ratkovski e de

Appolonía Ratkovska, domící
líados e residentes em Canudos,
neste município •

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

" 'r
_

. Major Vieira 13 de Agôsto 196'3,

Pedro Veiga SobrinhO
Escrevente' Juramentado

Churrascaria 10 B 1\L
de PAUL,O JARSCHEL
Um bom churrasco,,;a

qualquer hora.

Rua Paula Péreira, 477:

PAR'E! ,( TÔNICO ,CAPILAR POR EXCELÊNCIA

"

c

-PARA FERIDAS,
,E C Z E M A S,
IN"FtnMAtOES,
C O C E I R A S,
FRIEIRAS,

NU-NCA EXISTIU IG�UAl ESPINHAS, ETC.

>
•
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CÁSSIO mOnTEVEROI

UO Jornalzinho'"
'Circulou qúarta-feíra mais uma edição de "O Jur-"

nalzinho", agora' com sua tiragem aumenteda : para 1.200'

exemplares. Se êsse órgão oficial do Grêmio XV de' Julho
tem alcançado sucesso é porque êle o faz, por merecê-lo,
pois tem mantido, desde a sua fundação a sua linha apo
lítica e tem-se apresentado sempre atual e vibrante.

A equipe de "0 Jornalzinho" que em setembro
completará o Seu segundo aniversário, os cumprimentos
sinceros de Sete Dias em Sociedade.

.

FamiUa Pereira em, Ff'!sta
Fornos surpreendidos, dia 15 á noite, com um exce

lente programa da Rádio Canoínhss: em homenagem ao

casal Dona Maria e João José Pereira que, naquela data
completou suas Bodas de Prata.

�sse grande e feliz acontecimento, 'ap�sar de haver
i . pas,sado quase incógnito foi alvo-de homenagens por parte

de amigos da família Pereira. 1

Sete Dias em Sociedade apresenta ao feUz casal e

seus simpáticos filhos votos sinceros de longos anos de
vida, e felicidades

Quem -será o novo Presidente?
,

'

Dili ,25 de agôsto será realizada a eleição para \
escolha da nova diretoria do Club Canoinhense O desínte
resse é generalizado, pois .ntnguém quer saber de as-sumir
as grandes' responsabilidad-es de dirigir o "Canoinhense"
com seus múltiplos' problemas. Até o momento nenhuma
chapa foi apresentada. Quem e como será o novo presidente?

\

.

Baile de Gala no uCanolnhense'"
Sábado que vem será iniciada a venda -de mesas para

o Baile de Gala comemorativo ao aniversário do Club.
Com a' presença da Orquestra Mertmbas de Cuzcatlan e a

apresentação da Escola Canninhense de Ballet. O 7, de
setembro na Capital Mundial do Mate será "bem comemo-

�rado".
Jovem USet"

* Para uma festinha que foi um sucesso, Jorge Mallon
recepcionou grande número de' amigos em sua confortável

r'

resínêncía Não deixando faltar nada, inclusive animação,
Jorginho mostrou que sabe realmente receber muito ,"bem".

* Fará seu "debut" hoje, ne Cassino do C.I.M.H. em'
Três Barras a, menina-moça Selva Regina, filha do casal
Tte IvanVWollf. A festinha que reunirá todo G "jovem-set"
da Capital do Mate e, de Três Barras promete ser o -acon

tecimento "bem" desta semana.

'" A� reuniões-dançantes no "Canoinhense'" conti-
nuam super-frias. Domingo que passou, nem" eu assinei o

ponto.
-

Gente õ: Noticiô
* Circulou pela Capital do Mate .o sr. Ewaldo Car

,

.
neiro, industrial que reside atualmente em São �osé�dos
Pinhais.

'

/

.'

* Alcançou sucesso o' novo lançamento de "O Jor
nalztnho": Fato-Fofoca do Mês. De quem será, a próxima?

* Esteve, em Canoínhas o Deputado Reneau Cubas.
* D� 31 de agôsto a 8"de setembro, Joinville será

o salão de festas de Santa Catarina: 4°.s Jogos Abertos :_
Sa. Feira de Amostras - 2a. Exposição Agro- Pecuária _

Exposição de Orquídeas - 5a. Exposição Filatélica Municí
-pal e Inauguração do' Museu Nacional de Imigração e

Colonização.

Úlfima .

Amanhã a tarde-dançante será muito bem substituída
/

por uma espetacular tarde-esportiva, No "AlinorVieira Côrte"
CAXIAS -de Joinville x Selecionado Canoinhense.

-

Edital de Convocaçã�o'
São convidados os Snrs. Associados, para a As

sembléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 25 de Agôsto
do corrente ano, às 14 horas em sua séde social com a

seguinte oraem do dia:
.

Eleição de Diretoria por término de mandato;
.

,

Obs.: As, chapas' que concorrerão a, eleição, deve-
,

"

rão ser- apresentadas com 8 dias de, antecedência
à' Secretaria do, Clube, com o respectivo -"de
acordo".

-.

\ ,Não havendo número legal na hora, estipulada, a

Assembléia funcionará meia hora depois, com

qualquer número de Associados.

Orlando Olsen Mario A. Ferraresi'
Presidente " ,1. Secretário 1

/

O Dr. Antonio Merhy Filho,
o mais novo .jnédíco da cidade,
já abriu o seu consultórío, ao

lado' da Impressora" atendendo
no horário dI> manhã,

x x x
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A próspera vila de Marcilio

Dias, como não podia deixar de

ser, 'também) terá cancha de
bolão: A iniciativa partiu dos
industriais srs. Herbert Ritzmann
e Bernardo Metzger e desde

C L U Blogo obteve o apôío de muitos
,

'

'

marcilienses.
x x x

CA�'OI N HE'N S 8
C O N V I T ,E,

O dinamico Vereador, sr.
Theodoro Barankievicz, da ban
cada udenista na Câmara de

Major Vi�ira, propôs e conse

guiu, mudar o nome da locali
dade de Agudos para Colonia.
São Roque.

x x' x
__ •

Esteve em Canoinhas, já ten
do retornado a Floríanôpolís, o

"Deputado eleito pela UDN. dr.
Reneau Cubas.

x x x

A coJonia canoínhense em

Curitiba, uma das maiores da

quela capital, pretende fundar,
um Centro Canoírihense, com o

fito 1e congregar. os nossos pa-
'tricíos lá radícados, como tam

,

bém, dar assístêncía aos que lá
abordarem.

'

x x x

São gozados estes cafeiculto-
-res do norte do Paraná Fizeram
e então fazendo uma enorme

onda.j.devído a geada que quei
mou, segundo dizem, 40% .do
cafezal daquela região. Contudo
quando a geada não queime:o
produto. é O próprio Governo
que o faz, como aconteceu hs
dois anos, nas nossas barbas,
ali em Curitiba, cargo do Exer
cito. Durma agora .com um

barulho desses;
x x x

O grande comerciante cítadí
no, sr. Basilio Humenhuk, aca
ba de adquirir um terreno 80
lado- da chácara do dr. Saulo,
onde ínstalàrá, segundo '. 'dizem,
uma moderna granja. P-elo visto

x x X

Dia 7 de Setembro. o grande>
baile de aniversário do Clube
Canoínhense, sendo a atração
principal a orquestra Marnnbas
de Cuzcatlan

x x x

Na véspera, dia 6, teremos 8

apresentação, no Cíne
,
Teatro

Vera Cruz, da Escola de Bállet
do Clube Canoinhense, que
apresentará ao povo de Canoí
nhas um verdadeiro espetáculo

:

de arte, participando do gran-
-

dtoso programa, 60 senhorinhas
de .

nosso ., sociedâde. '

A Diretoria, tem a satisfação de convidar os dís
tintos associados e excelentíssimas famílias para o baile'
comemorativo do 410 aniversário de fundação' do Club
Canoinhense, a realizar-se no próximo dia 7 de setembro,

ORQUESTRA: Marimbas de Cuzcatlan;
TRAotE: Soirée;
MESAS: A partir do dia 31 de agosto às 15 horas

na séde social;
Convites' especiais com a_ Diretoria.

Canoinhas (Se), 20 de agôsto 'de 1963

-de futuro, teremos galinhas e

ovos, mais baratos.
,

(
x x x

Amanhã, no Municipal, tere
mos uma grande tarde .espertt
va, com os cotejos da seleção
da LEC versus Caxias, de Join
víle e seleção B. também da
LEC, com o forte esquadrão do
Atlêtico Sãomateuense.

Propriedade
Vende-se uma casa de 9x 14,

em terreno de 4000 m2, dentro
do perímetro urbano.
Melhores informações com

,( ALFREDO GARCINDQ 3
I _, I

Nas ruas, de novo, rnai� um

número d'O-Jornalzinho, sempre
vibrante e -atuente, agora em

plena campanha cívica, pudemos
dizer, contra a devastação cd
minosa de nossas. já p .. rcas re

servas florestais, carreadas que
são para o Estado do Paraná,

�, )
x x x

Temos em nossa tenda de

trabalho, o jornal Escolar "O
�co" vibrante órgão do interíor
do nosso munícipio, da localida
de de Rio de Areia de Baixo,
do qual são diretores Iolenda
Nunes e_ Irene Silveira. Os nos

sos agradectmentos pela remessa.

��••����mm�m�B�m.�.��B�m��B••B••R••mB.
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t GERMANO STEIN S. À. I
I I
·1 O ANOS I
I ' -I
m _
,I agradecemos a todos os nossos presados clientes-e II amigos pela atenção e preferência com que sempre .".
m

,

nos distinguiram e fazemós votos de que ,também ,oom� _
nossas futuras relações e transações' se processem '<, I,0000 no mesmo' a-mbiente de harmonia: e prosperidade, mmII ,- para que, irmanados num mesmo ideal, possamos eE zelar pelo p�ogresso do nosso estado, do nósso país.m m

I "tradição obriga" é o lema que' sempre há de guiar I
m nossos pensamentos, quer wno presente, quer em tmi

� gerações futuras.- ' Im
� na certeza de bem servir, repousa a nossa maior !tJI
� �
� recompensa! mm'
� R'
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