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Canoinhas viveu uma noite agitada sábado último,
quando o Delegado do visinho município de Três Barras,
Sargento João Fer�az,' num ato dos mais deploráveis,
provocou sério conflito no Bar e Restaurante Guarany,
sito a Praça dr. Osvaldo de Oliveira. Eram 20,30 horas,
quando a irresponsável autoridade, após ter ciência de

um comentário a, Radio Canoinhas da respeito de arbitra-.
riedades cometidas pelo Delegado local, Tte. Lidio Fer

reira, ao prender, sem motivos que [ustificassem a medida,
mas simplesmente por méra sus�eita, o radialista d'Avila,
funcionário da emissora local, dirigiu-se, de imediato e

premeditadamente, àquele local onde se encontrava o

radialista, juntamente com outros colegas, para a refeicão,
provocando sério conflito, quando detonou a sua arma

por cinco vezes, ferindo de raspão e levemente o seu

desafeto e também o sr, Edú Miranda. Felizmente a má

pontaria do agressor evitou consequencias maiores. Após
o ato covarde, o Sargento Ferraz fugiu, deixando ainda

no local o seu quepi, afim de evitar a' prisão em flagran
te. Eis,' caros leitores, como estamos com autoridade

policial. Ela que devia ser a nossa segurança, o nosso'

� guardião, é a que promove êsses atos propiciando clima
. de agitação e insegurança. Onde os mandões da polícia
local que não põem fim a este' estado de coisas? .Quere
mos esclarecer que no fecundo govêrno "udenísta o

,delegado atual não teve vez em nossa cidade, embóra

o pretendesse. Urge, então, e aguardamos tranquilos que
os dois inqueritos instaurados li respeito, o civil e o

militar; apurem, em todas minucias o caso, aplicando o

corretivo legal, no indiciado.

Ginásio Industrial
necessidade inadiável

Quem quer que se preocupe com o desenvolvimento de

Canoinhas e o bem estar da nossa gente, haverá de concordar I

conosco que é inadiável ii 'instalação de um Ginásio Industrial
em nossa terra, capaz de preparar a mocidade· sobretudo os

filhos dos nossos traba\lhadores" para I,lS tarefas de amanhã.

Os "doutores" ....,..- médicos, advogados, engenheiros e ou

tros profissionais de nível universitário, constituem uma parcela
ínfima da população do país, cuja estrutura não pode prescindir
de pilastras de sustentação que são, exatamente, os trabalhadores
os mestres de obras, os técnicos, os executores de todos os pro

jetos, os que modelam e dão vida aos desenhos saídos das pranchas.

Canoinhas se recente da falta de um Ginásio Industrial.
Os nossos jovens que não possam frequentar universidade, têm
limitados os seus horizontes. Poucas vezes vão ao fim / do curso

ginasial. Desvendados 'os mistérios do .alfabeto' e apenas sabendo
lêr e escrever, premidos pela necessidade buscam trabalho braçal,
sem .especíalízação, e ficam adultos, e casam, e têm filhos e 'en

velhecem, sempre executando as mesmas tarefas e enfrentando
os mesmos sofrimentos ...

.

Atividades há que quasi desapareceram em nossa cidade.

Depois da morte dos velhos Danerriann e Zimer e da saída do
, Rohrbacher, não temos funileiro ou latoeiro especializado. Em

Canoinhas, centro madeireiro, não hà entalhadores de madeira.
Os nossos técnicos, mestres e contra-mestres, se formam

á custa do próprio esforço, em plena _luta pela vida, valendo-se

quasí sempre; da própria imaginação e do inato talento. Eles não

têzn mestres que os ensinem.

Num Ginásio Industrial, que poderá funcionar no Ginásio
Santa Cruz, como dependência desse e sob. a orientação pedagq-'
gia dos próprios Irmãos Maristas, a nossa mocidade poderá
Iormar- se para os embates da vida, especializando-se em mecânica,
eletricidade, pinturas, móveis, tipografia, lanternagem, moldagem,
funilaria, entalhação, desenho industrial, etc. �

Os Irmãos Maristas, educadores notáveis, haverão de
recrutar técnicos, aqui e fora daqui, em condições de .mínistrar
ensinamentos à nossa mocidade.

Coopere 'com o LIONS aderindo à

Campanha "Pró Nutrição Criança Pobre"
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Deputado Reneau CubasESTADO,
DE SITIO

Após pertinaz moléstia e com

avançada idade, veio a falecer,
dia 30 último, no lugar Pinho,
o prestante cidadão Antonio
Pazda. Chefe. de tradicional

famílía, o saudoso ex ti-n to
residia no distrito de Pau
la Pereira, onde exerceu por
varras vezes os cargos, de

Suplente de Delegado e

tambem de JUIz de Paz.
Militante da União Democrática
Nacional, era um dos seus

maiores baluartes naquele
próspero distrito. Seu sepulta
mento ocorreu dia 1.0,' terça
feira, com grande acompanha
mento.

I Correio do Norte leva à
familia enlutada os seus mais

.

'

.
sentidos pesares.

Têm. tôda razão o Deputado Aroldo Carvalho, fmió desta

terra, quando defende com tanto entusiasmo a idéia do Ginásio_
Industrial. Praza aos céus que o nosso representante na Câmara
dos Deputados consiga a verba federal de Dez Milhões de

Cruzeiros que vem pleiteando para a instalação do Ginásio
, Industrial de Canoinhas, anexo ao Ginásio Santa Cruz.

Quando estavamos. encerrando
esta Edição, corriam rumores

da possível decretação de Esta
do de Sitio' afim de por para
deiro ás inumeras greves que'
eclodem diáriamente em. todo
o país sob o. incentivo, segun
do certas fontes, de elementos

, vermelhos do proprio
i

Governo,
Mais noticiário no próximo nú
mero.

Soirée 'dos
Formandos

Os Formandos do Ginásio
Santa Cruz, através do "Gre
mio João Cruz e Sousa" farão
realizar no dia 12 do corrente,
ás 20,30, no Club Canoinhense,
uma soirée.D feliz acontecimen
to, primeiro a ser realizado pe
los Ginasianos de Canoinhas,
está prendendo a atenção das

famílias de nossa sociedade.

Gratos pelo convite.

Fatos e Motidas
Mês (fNM)

Da conceituada firma Abraão
Mussi S.A. Indústria e Comér

cio, Concessionários dos afama
dos produtos da Fabrica Nacio
nal de Motores, caminhões FNM
e automoveis JK, recebemos o'
numero 17 de Fatos e Noticias
do , Mês, muito bem ilustrado
e contendo notícias atualísadas
sobre o desenvolvimento dessa
indústria que orgulha o nosso
país.

.

kgradecemos a gentilesa da
firma Mussi.

Antonio. Pazda

RelógiOCorrente de
Perdeu-se uma, banhada

a Ouro, no trajeto Prefei
tura - Relojoaria Scheide.

Gratifica-se a que .m

entregá-la nesta redação.

do

\

Encontra-se nesta cidade em visita a seus amigos, clien
tes e correligionários,. o deputado Reneau Cubas, eleito pela
legenda da União Democrática Nacional nas últimas eleições.

O deputado Heneau Cubas que todo o fim de mêsi vem
a. C?arnoinhas atende� ?s. seus clientes, nesta mesma oportunidade
visita todos os Municiplos d,a Zona Norte Catartnense, nos quais
tambem recebeu votação para a Assembléia Legislativa. Seu
trabalho em pról da solução dos problemas ligados ao desenvol
vimento das comunas que representa no Poder Legislativo do
Estado, tem sido dos mais -srduos e eficientes. Incansavel traba
lhador dos .problemas agrícolas, deputado Cubas tem sempre
poocurado -junto a seus pares, atender todas as reivindicações
dos homens rurais.

. .

"Correio do Norte" almeja ao deputado conterrâneo,
votos de feliz estada em nos�a terra.

Com�uem�stá a Solu�ão1
Perguntam-nos todos os dias. Recebemos inumeros

telefõnemas Cartas e mais cartas chegam-nos diariamen
te buscando solução para saber quem é que poderá
resolver e mesmo

r,

decidir o caso do atual Delegado de
Policia, . que apezar de nossas constantes advertências ,

continua praticando as mais profundas barbaridades con

tra . o povo de Canoinhas. Sabado passado,' conforme
noticiamos n'outro local, o sargento Jão Ferraz, Delegado
de Policia do Município de Três, Barras, praticou tentati- i

va de homicidio num movimentado Bar desta cidade
sôbre ti pessoa do radialista Duarsan d'Avila, da emissora
local. Nessa tentativa, disparando cinco tiros, um deles
quasi atingiu a Sra. Astríd Snhneider, na cabeça. Con
tinua solto o sargento Ferraz, passeiando pelas ruas da
cidade. Acresce que o f,efer:ido sargento é genro do, Ten.
Lidio Ferreira, Delegado, de . Polícia de Canoinhas. .

E então sr.. Governador do '. Estado, Sr. Secretário
de Segurança Pública. Srs. Aliancistas, com quem está
a solução? Quem éo responsável pela permanencía dos

d?�s Delegados arbitrários em funções de alta responsa-
bilídade da segurança do' povo?

.

\

A
.

Companhia GOODYEAR DO BRASIL

Congratula-se com seus dinâmicos revendedores

V. MERHY SELEME & FILHOS
por ocasião da inauguração de suas .novas, modernas
e magníficas instalações nesta cidade, augurando-lhes Isinceros votos de pleno sucesso e co�tinúo progresso.

CANOINHEN�E
CONVITE-BA!LE

A Díretoría têm o prazer de convidar Seus' Associados
para o monumental Baile a realizar-se dia 18 do corrente com
inicio às 22 horas. ORQUESTRA TROPICAL RITMOS �ob a

Direção de LEONEL o "Trombone de Ouro do Brasil".
SHOW - Com a apresentação da'Revista - SAMBA CAFÉ

E MÚSICA e ainda grandes atrações, aÍém de
JAFAR, o mágico do filme EUROPA DE NOITE.

MESAS No Clube, Canoinh,ense. 2 x

CLUBE
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Edital' de 'Citação para
I nteressados com o

,
( I �

'. o 'cidadão Francisco Alves o chefe da sociedade' conjugal.
.

munhão de bens do casal, sob
Pereira, Juiz de Paz em exer- Qué. hà 13 (treze) meses, pouco ás' penas de .lei e bem assim
cicio da Comarca de Canoinhas, mais ou menos, sua espôsa,' sejam, também. por edital, os
Estado de Santa Catarina, na sem que houvesse motivos pláu- terceiros possíveis interessádos
forma da lei,' etc.

.

. siveis, abandonou o lar. Que., a nas ofertas que vem. faz�ndo
FAZ'SABER aos que o pre- par dêsse abandono, a Suplicada' . para a venda' dós bens comuns,

sente virem cu dêle conhecimen- vendeu alguns. bens pertenceu- sob pena"de se verem, oportu
to tiverem que, por êste edital tes ao casal e fê-lo sem consen- namente, acionados para a

com o' prazo vinte (20)' dias, timento do suplicante, seu ma- anulação dessas alienações, que
ficam notificados todos Os ter- rido, infringindo, desta forma, não poderão prevalecer, por
ceiros interessados, para"a ci- o disposto no item II do artigo serem' contrárias ao Direito.
ência do protesto, na Ação de e Código supra citados. Que,' Nêstes têrmos e dando á causa

Notificação, requerida pôr agora, tendo vindo ao conheci-
.

o valor de Cr$ 2.000.00. P. e E.

José Duarte Cavalheiro,resi- menta do referido requerente Deferimento. Ganoinhas, 30 de

dente em "Lageado Liso",Muni- que sua espôsa, ora suplicada, Abril' de 1963, (a) pp. Saulo

cípio de Major Vieira, contra vem oferecendo. para venda, Carvalho. Está devidamente

sua mulher Etelvina Alves várias cabeças de gado vacum, selada com estampilhas Esta-

Cavalheiro que se' processa pertecentes ao casal, bem como duais no valor de cr$ 22,00,
nêste Jutzo, nos têrmos e de outros objetos do mesmo patrí- inclusive taxa dê Saúde e

acôrdo com a petição e despa- mônío e ainda, sem sua autorí- Plameg. Despacho: Notifique
cho a seguir transcritos: Exmo. zacâo, está' praticando atos de se de conformidade com o Re

Sr. Dr. Juiz de Direito da Co· comércio, com evidênte desres- querido 'na inicial. Em 8/5/63
marca. JOs:E DUARTE CAVA-- peito ao disposto no item Vl1 (a) Reynaldo Rodrigues Alves,
LHEIRO, brasileiro, casado. la- do artigo 2.42 da leí substantiva Juiz .de Direito. E para que
vrador, residente no. Municipo civil, que poderão importar em chegue ao conhecimento dos

de Major Vieira, desta Coma r- alheação dos bens do casal, interessados e não possam de
�
ca, por seu' procurador, infra pelas obrigações que venha as": futuro, alegar ignorância, expedi
assinado � advogado inscrito sumir, as quais poderão ocasio- o presente Edita", que na forma
na Ordem. Secção dêste Esta- nar sérios prejuízos ao reque- da lei, será afixado no lugar
dó, sob nO. 428 com escritório rente, quer, por isso, Com Fun- de costume é puplicado uma

e residência nésta cidade, Rua damento no artigo 720 e seguín O) vêz no "Diário Ofícíal do
CeI. Albuquerque, 520, onde tes� do Código de Processo Cí-' Estado" e duas (2) vezes no

recebe os avisos e intimações vil, que seja sua espôsa, ETEL- Jornal local "Correio do Norte",
. vêm á presença de V. Excia., VINA ALVES CAVALHEIRO, Dado e passado nesta cidade

a fim de expôr e requerer o brasileira, 'do lar, residente e de Canoinhas, aos quatorze dias

seguinte: O suplicante é casado domcílíada no Municipio de do mês de Setembro de .míl
com ETELVINA ALVES CA- Major Vieira, desta €omarca, novecentos e sessenta e três. Eu

,VALHEIRO, pelo regime de NOTIFICADA,' por mandado, Zaiden E. Selem., Escrivão,
comunhão de b-ns, sendo, des- qUE" se abstenha da prática de o. subscrevi.
ta forma, por fôrça do artigo tOQ08 os átos acima denuncia-

I

Francisco Alves Pereira
233 do Códico Cívíl Brasileiro, dos, enquanto perdurar a co-

.
Juiz de Paz em Exercício.

Ciência de Terceiros
prazo de 20 dias'
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Visite em Curitiba as lojas Az de Espa-
I

,das, que colocam â sua dispOSição a

'mais 'fabu"osa 'linha de artigos especia-

:\
.

li�acduOteS,aermiascaeçautie, i"dPa�dSecas, ad'oémmédset7licaaftsi.90Spara jogos, esportes, fUmantes, férr,agEIOs,
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ORGANIZACOES
I

DE. ES·PADAS S.A.
a maior e mais c ompte ta re'de sul brasl'lel'ra de I

. '.

I
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16a. �R • 14a. Delegacia de Recrutamento

Junta de Alistamento Militar de Canoinhas

lnspeçêe de Saúde ·e S�I�ção
ATENÇAO CLASSE €OE 1945

1) Será convocada para a preatação do SERVIÇU MILITAR
em 1964, a claese de 1945.

2) Além dOI cidadão•• pretencentee 'à clalle de 1945 lerão
ainda chamado. para o mesmo fim:

.

a)' 011 da clasee de 19�4, [ulgadoe temporáriamente
"GRU,PO "C";

b) O. convocado. de olaseea anteriores, ainda em débito com
o SERVIÇO MILlTAR;

.
.

c) o. cidadão. que tendo sidc auhmetidoe à SELEÇÃO e

designedos para a incorporação em organização militar da ativa,
�eixaram de epreeentar-se nOI prazo. e loeal afisadoa (INSUBMISSOS).

3)' A INSPEÇÃO pE SAUDE E SELEÇÃO serão realiza.
da. nOI dias: 15 II 23 de OUTUBRO de. 1963

PARA OS MUNICIPIOS DE CANOINHAS - TRES
BARRAS e MAJOR V1ElRA, apreeentação fica assim dístribuida:

DIAS 15, 16, 17 e 18 de OUTUBRO 1963; • CANOINHÁS
(lede), Agua ·Verde, Campo d'água Verde, Parado, Sereia, Matão,
Serrito, Fartura, Marcilío Dias, Taunay," Salto D'agua Verde,
Compo da. Maçai e Rio Bonito.

DIA 19 de OUTUBRO de 1963: Distritoa de Paula Pereira
e Felipe Schmidt.:

, \
,

DIA 20 de OUTÚBRO de 1.9631 Muuicipios de Tres Bar.
ra. e Maior Vieira. '

DIA 2l de OUTUBRO de 1963: Dietrito de Bela Vi�ta do
Toldo e Iocalidades de Pinheiros, Barra Mania, Serra dáll Mortes,
Timbozinho, Tamanduá e Capão do Herval.

\ '22 de OUTUBRO de 1963: Pahnital, Salseirõ, Arruio.,
Barreiral, 'Rio dOI POÇOI, Paciência do Rufino, Paciência. Arroio
Fundo. Gralha, Entre Hios, Imbuia, Rio Bonito, Rio dó Areia de
Baixo, Rio de Areia de Cima, Hio de Areia do Meio e' Serra do
Lucinda.

23 de OUTUBRO de 1963: Encruziliada, Tira Fogo, Santa
Emydia, Caraguetâ, e OI Faltosos ddll localidades acima.,

4) It'\,iSPEÇÃO E SELEÇÃO lerã,o realizada. DO QUARTEL
do 30. BATALtlÃO da POLICIA MILITAR, com inícl ... ·á,. 8 h(lra.
da manhã, 00•. diaa 'acima previstoe.

'

Canoinhas, 8 de Setembro de 1963

ai) AGENOR FLORES 2°. Teo. as) DR. JOÃO . ;OLODEI.
DELEGADO da 14· DR PRESIDENTE ua JAM

OIS'PONHA .DA

.

\

,

Para os transportes de ,suas cargas

Rio São Paulo - Curitiha
I
i

j

o Melhor em Fotografia e Õptica
Praça Lauro Müller, 514 CANOINHAS

I .

I . �.

Precisa de Óculos?
)

II
,

'j

o "FOTO JOÃO" instalou junto ao seu
-

foto uma bem instalada Óptica. com apare
lhamentos que garantem um serviço esmerado
e perfeito, Adquira seu óculo no "Foto' João"
Foto e Õptica e estará bem servido.,

·i
,

!
I

IIFOTO jOÃO FOTO' E ÚPTICA"
I

Quando fizer ·seu itinerário de passeio,
não esque�a de incluir uma visita às

. obras do FRIGORIFICO '.
.

v
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CÁSSIO" monTEvERDI

(Lacordaire)

v. Mer.hy Selerne õ: Filhos
,

A Firma V; Merhy Seleme & Filhos. concessionária' da'
SIMCA do Brasil para esta regi�o. inteligentemente dirigida
pelo dinâmico Sr. Pedro Merhy Seleme, inaugurará hoje, às
16 horas' as novas instalações de sua casa Matriz, nesta
cidade.

Este colunista, agra ecendo a gentíleza do convite,
augura à Firma V. Mel hy Seleme & Ftlhos crescente pros
peridade, ao mesmo tempo apresente felicitações' pelo Im
portante e significativo acontecimento.

Confirmação
Corno surgiu controvérsias do meu comentário, da

última edição a respeito do novo jornal "O Urro na Mat
Cap", confirmo hoje, que realmente êsse jornal é o sétímo
de Ceuoínhas: Barriga Verde, Correio do Norte, o Jornalzi
nho, Informativo Rural da ARCA, Boletim Mensal da ACIC,
Boletim, Mensal do Rotary Club de Canoinhas e, finalmente,

, "0 Urro na' Ma t- Cap" do Líçns Club, são os jornais edita
dos atualmente nesta cidade.

Soirée' do� Estudantes
i

Finalmente os estudantes movimentam-se para oferecer
a nossa sociedade uma promoção inédita:' A Sairée dos
Formandos de 1963 que acontecerá dia 12 de outubro na'
sede· social do Club Canoinhense sob a responsabilidade do'
Grêmio João Cruz e Souza dos Formandos-63 do Ginásio
Santa Cruz.

A Soírée dos Formandos, considerando-se a maneira
cuidadosa com que vem sendo elaborada a sua publicidade,
por certo alcançará expressivo êxito:

'I
Baile da Prim_avera

Registro, com ,prazer, o recebimento do convite expe
dido pelo Club Canoinhense para a sua promoção, B'aile da
Primavera. Como venho noticiando há duas semanas, essa

nova realização, do "Canoinhense" será o, acontecimento
"top" do décimo mês do ano. Justifica-se esta afirmativa
não só pela antecipação' com que o Club participou aos seus

associados a realização dessa festa, como pela presença da

Orquestra Tropical Ritmos e de Leonel, o' trambonista mais
famcso- da "bela-cap",

Marimba Alma Latina, novamente
Quem não gostou da Orquestra Marimba Alma Latina

que apresentou-se no Baile de Aniversário do Club; dia 7
de Setembro? Creio que a resposta será um anânime "sim".
tanto do "jovem" como do "top-set". Precedida dêsse grande
sucesso, Marimba Alma Latina apresentar-se-á dia 14 de'
dezembro, em grandioso Baile de Formatura' dos Formandos
de Contabilidade do Colégio Comercial de Canoinhas.

Esta coluna envia aos jovens Formandos os mais efu
sivos cumprimentos pela brilhante iniciativa e coloca-se a

inteira disposição.
Gente 'l1. Notícia

* o jôgo de xadrêz está empolgando a cidade, Rb
berto Pôr to da Silveira, conhecido jornalista carioca, assim
se expressou a .respeíto dêsse esporte: "êsse jôgo maravi
lhoso que tanto nos fascina é dirigido apenas por um

escaninho qualquer do celebro e não representa um "bre
v�t" de inteligência. Jogar bem xadrêz é uma forma de
atividade mental, mas talvez seja uma atividade humilde'
.em comparação com outras.

* Circulou novamente em. nossa cidade;' procedente I,'Porto União,' a Srta. Inês Kroetz, noiva do prezado compa
nheiro Juvenil Gomes da Silva, gerente das empresas IReunidas na mat-cap.

.

* Realizou-se dia 3 no Cassino dos Oficiais em Três
Barras, movim�ntado Bingo dançante. Apesar do mau tem
po, Edgar e Oelson (Melado) marcaram presença.<

.
� .

,* Herbert foi muito cumprimentado no transcurso do
seu natalício, dia 2. Congratulações desta coluna.

* É muito, comentada a elegância e a classe da Srta.
Raquel Olsen quando 'passeia com o seu verdindo
Aéro-WilIys.

* Um novo par pode ser visto constantemente nas

reuniões elegantes do Club: Amaury Jeny.
* Bastante animada a reunião-dançante de domingo passado.

Moacir, Nery, Use e Denise foram as presenças, marcantes da
"pedida". A discoteca, escolhida com bom gôsto, foi fator de sucesso.
Amanhã, novamente, o "joveill-set'� tem encontro marcado no

"Oanoínhense" .a partir das 16 horas.

A Frase, da Sema.ná
(A respeito da devastação de nossas florestas)

. VERDADEIRO VANDALISMO QUE NÃO RESPEITA NEM
MESMO AQUELES PINHEIRINHOS, QUE TANTO ENCANTO DÃO
AS NOSSAS NOITES DE NATAL.

Última
Carlos Schramm

"A Sociedade não é senão o desenvolvimento' da família; se
da família sai um homem corrompido" corrompido entrará êle na

sociedade". 1

Teresa Hack, para exercer interí
namente o cargo de Profenor,
Padrão A. do Quadro Único do· 'iiiillI'.*III.,II-.II••' _
Municipio, para ter exercício na

eseola da localidade de Toldo de
Cima, neste Municipio, a contar
de 'l° de setembro de 1.963.

.

)

Prefeitura Municipal
de MAJOR VIEIRA
DECRETO, nO. 36. de 16 8-1936
Antonio'Maron Becil. Prefeito

Municipal de' Major Vieira, E••
tado de Santa Catarina, no U8,0
de lua I atribuições, e 'na confor
midade doque estabelece o n°, IX,
do artigo 74 da lei n", 22 de 14 I

de novembro de 1947, (lei Orgâ.
nica dos Municípos), resolve:

NOMEAR
Pedro Allage Filho. para exer

cer em caráter efetivo o cargo de
'

Escriturário do Departamento Mu
nicipal de Estradas de Rodagem
(O M E.R). da Prefeitura Muni
cipal de Major Vieira. Padrão "A"
do Quadro Único .do Municipio
a partir de 24 de 'agol'lto de i963.

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 12 de' agosto de 1963.

Aotonio Maron Beoil, Prefeito
Jair Dírscbnabel, Secretário

, , ..

DECRETO nO. 35 de 12 8-1963.
'Antonio Maroo Becil. Prefeito
Municipal de M9jo� Vieira. Es
tado de Santa Catarina, no UIO

de suai atribuiçõee, resolve.

NOMEAR
De acôrdo com o artigo .15.

item IV 110 decreto lei n" 700
28·10-1942.

Prefeitura Municipal de Mejor
Vieira, em 25 de setem. de 1963.

Aotonio Maron Becil, Preféito
Jair. Dirschuabel, Secretário

\7ende-se
Bom sitio com a area dê 40

alqueires de criador, hervál,
madeiras de lei lenheiros todo,
cercado. .corn 3 fontes proprías,
com arroio maior na divisa. boa
casa de moradia'

•. paiois, gali
nheiros, barbsquá, estabulas
suinos, estabulos para doze va

cas leiteiras, apr. 30 cabeças
de gado, ovelhas etc.

Mais 16 alqueires de terras
de cultura, araveis unidas a'

mesma.

Distante 13 km desta cídade
de Canoinhas �,C.

Melhores' informações' com
o proprietario Waldemar
Carlos 'Stange, ou na

MARMORA,RIA SÃO CARLOS
LTDA. nesta cidade. x l

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

Casa Esmalte

..

5-10-1963
"

I

em matéria de música

querl1, :dá\ 'J?S discos �. 'a

CASA ;ERLITA
A, mais bem organizada
discoteca da cidade
Rua Paula Per,eira, 634

Compre a preço justo
Uma' calça de vinco permanente

UMA CALÇ� ICE

a ,fibra Polyester Exclusiva da

SUDAMTEX
I

'

CASA PER�EIR,A
Rua Getúlio Vargas, 882,

Máquinas de Escrever
e Barbeadores Elétricos REMINGTON
Ferros - Arames - Chapas - Tubos "M A C I F E ,i

Sementes "CAMPANI" ":" Farinha "SURUHY"
Fumo "FIO CE OURO ,. � 'Móveis "CIMOu

I

Informações com

ITHASS SELE'ME

R�faça suas forças, tornando.

CAFÉ BIG
Torrado a ar: quente

Saboro$o até a ultima gota
Rua Paula Pereira Telefone, 241

, BIG é' grande - mas em Canoinhas

BIG
,

e o melhor café

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart, Tít; Doc. 's/o 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS

\
.'

Rua Paula Pereira, 755/761 ..... Fone, 1�8 -:- ,Cailoinha•• S. C.

Assinat�ra Anual (52 números) Cr$ 500,00
�

,

. TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncies: Por vez e por centímetro" de altura' de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA',

'

PÁGINAS" INTERNAS
1 vez,

"

Cr$ 70.00 ii/vez «, Cr$ 50,00
,
4 vezes,

'

Cr$ 50.00. 4"'vezel Cr$ 40,00
8 ou mais C�$' 40,00, '" '

8 ou mail Cr$ 25,00
Páginainteira, Cr;$ J2.000,oo I, .Pâaine inteira Cr$ 8.000,QO,

Meia pâgjna Cr,$,7.000,00 Meia página Cr$ 5.000,00
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'
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v. Merbv Sê'leme &. fil�us
Concessionários II

\

26 de Setembro veio enri

quecer o lar do casal Alfredo
Guilherme-Erica Knüppel.

Engalanou- se o lar do,
feliz casal {'eliPe Krul e sra.

res. em Bela Vista do Toldo,
com o nascimento de um

garoto que ser!! batizado com
onome de 10AO ALFREDO.
Aos recém-nascidos e seus

pais, nossos sinceros votos
de felicidades:

)
,

Agradecimento
A "tamiüa Perciak, cons

ternada com o talecimento de
sua mãe, sogra e a�ó
HELENA PERCIAK

ocorrido dia 27 úttimo, vem

de público agradecer ao hu»
Dia 10: a sra. dona Silvia manitario médico Dr. MtÍrio

esposa do senhor Ladislau. Mussi, pelo carinho com que
Stascouian; âs garotas: Cla- sempre tratou da extinta,'
rice de Fdtimá filha do sr. aos Rvmos. {rei Ermenegildo
Alberto, Wardenski, Elaine e frei Menrado pela assistén»
filha do sr. Roberto Brandes cio espiritual a ela dispendi
e Evani filha do sr. Vicente da; aos vizinhos, oarentes e

Nouack; os -8rs.: Waldemar amigos, que estiveram no

Carlos Stange, [àhyr'Les,sak, guardamento ou acompanha
Pedro, Tchoika, Aluizio Mar. ram a falecida ate sua

cinichen res. em Lages, Se- última morada, para isso
bastião Grein Costa res. em não. medindo sacrifícios, pois
Maior heira e

-

Antonio a chuva e o barro eram

Maron Becil
'

res,' em Maior tremendos.
Vieira. A todos sua e t e r n a

Dia 11: a sra. dona Alma gratidão.
esp.-do sr, Hugo Brauhardt; j ,Salto da, Àgua Verde,
a garota Rosalva titha do Outubro de 1963.
sr. Pedro Alves Vieira' o

I
.

'

jovem A,.i Kohter,
'

CONV'ITE

\

�NtVEf<SARIANTljS DA SEMANA
Hote: Exma. vva. sra. dona Kuroli, a senhoriia Joseie

Marta Ja,,!�s�h; as senhoras; Maria Bauer, a menina
donas.: Vitôria esposa do. sr: Eugênia Maria filha do sr,

Estanislau Sempkotnski e Arnaldo ,f'erreira; os srs.:
Auani esposa do snr, Aldo Benedito Therezio de Carua
I'ied?er da Silva; o sr. Miguel lho Junior, Edison. Kuroli e\ Floriano Arnold; os [ooens: Diontzio Andromico 01gel
Walf�ido Tokarski e. Haroldo koski; os

_ [ouens: Iaime
Orossl?opf; o menino Abel Jose Bauer e Lauro Wald"
Maron filho do sr. Antonio mann; o menino João Ricar
Maron Becil; o garoto Adib do filho do sr. Julio JoséSakr Iunior filho do sedhor Andrade.
Adib Sakr.

(
. Amanhã: as sras. donas:
Maria de Lurdes esp. do' sr.
Walfrido Langer e Noe 'I1'J i
esp. do sr. Nelson Azeredo
Coutinho; a srta. Helena
Leandro; os senhores: Derby
Fontana, Jose. Damaso aa
Silveira e Adolro Hedler; o

jovém,Adir Veiga; os minai.
nos: Nestor Luiz filho do sr.
Juliano Wendt e Gilberto"
filho do senhor Elias Seieme
Neto.
Dia 7: as sras. donas:

Erna esposa do sr, Carlos
Mülbauer e Marta esp. do
sr. Donato de Souza; -a srta.
Bernadete Koller, as "meni
nas: Ivone Terezinha filha
do sr. Alfredo Paulo e'
Francisca filha do sr. Felix

( A todos os expressivos cum-
da Costa Gomes; os garotos: primentos deste semanário.

Reinaldo Crestani Filho filho
do sr. Reinaldo Crestani e

'José Portinho ,Junior Filho
do sr. José Portinhp.

Di(1. 8: as snras, donas.:
Eliza esp. do sr. Kurt DUo
Wagner, Lucila é'Sp. do S1.
Oscar J. l1,auen e Inês esp.
do 'sr. Eloy Sudowski; as
srtas.: Marguit Terezinha
Stdnge e Sigtin'de Thiem; a

garota Reni, Clarisse filha
do sr. li'endolin., Mtdzger; os
srs.: Oswaldo Trevisaui e

Leopoldo Buba; o iovem
Leones R. OriUens: os
meninos: Ei ico filho do sr.

Ervino Hinke e Carmelo
Orlei filho do senhor 'João
Ar tner Leandro Gonçalves;
os garotos: Edemar filho do
sr. Rodollo Frantz e Paulo
Anisio filho· do sr. Paulo
Neuburger.

'

Dia 9: Exma. vzava sra.
dona Mercedes'Côrte' a sra.
,dona Marta esp. do �r. losê

Nascimentos.
Acha';se em, Testa o lar do

casal. Osmindo.Ecilda Maria
Waldmann com o nascimento
de um lindo garoto, ocorrido
dia 30 p.p. e que na Pia
Batismal recebe1á o nome de
,WALDECIR.
- MAUREN ROSI é O

nome da linda garota que à

"VAL,SA

NOTAS ESPARSAS'
\

ASociejade Beneficente Ope
rária, egcra com novo, ecônomo
e com a frequencía SOmente
para sócios, está sendo conside
rada o ponto de reunião dos
canoinhenses. .

.

'

x x x

Amanhã; novo e' sensacional
clássico, com Santa Cruz e Bo

, tafogo, de novo, em confronto
pelo torneio Wladis1au Trella.

x x x

Nas ruas, como sempre víbran-.
te e etualísadc, mais um nume

ro do "O, Jornalzinho", em

comemoração do seu segundo
aníversário.

x x ,x

Após rigoroso inverno, tivemos

prolongada 'estiagem e, em ccn

sequencia, fogó, que causou so

bresalto: em, toda região. Depois
de tudo, vieram as esperadas
chuvas, copiosas e abundantes
mas...que já €>stão preocupando
pelo exesso, com ameaças de
outro grande mal, as enchentes.

x' x x

Jà transfertdos do 31!! Bata
lhão. aqui sediado, para a capital,
o major Decio Lago e 98 tenen
tes Dínoh, M!!nezes e Nolasco,
com viagem marcada para se

gunda feira. A êles, amigos a

qui de casa e briosos oficiais
de nossa milícia, os nossos' vo
tos de felicidade em suas novas

funções.

Grêmio João Cruz, e Souza
do Ginásio Santa Cruz
Tem o prazer de conoidar

a mocidade em gera? e Exmas.
Famílias para a grande
Soiráe dos Formandos

de 1963
que realizar"se#á no Club
Canoinhense dia 12 de outu-

�

bro às'20,30 horas.
Pelo seu honroso compa-

recimento antecipadamentfl.
agradece.

.

A D.IRETORIA

AO LUAR",

Hoje, finalmente, a inauguração
'da mais moderna loja da cidade,
um presente da firma V. Merhy
Selemeg '& Filhos concessioná
ria da Simca á, Canoinhas.

x x x

Todos aguardam com avidez a

anunciada leí da nossa Câmara
.Munícípal disciplinando e co

brando taxas para o corte de
pinheirotes do município.

-,
x x x,

Uma importante e sólida coope
rativa de arroz está para ser

fundada em nossa cidade, des
tinada também 'a fa'zer funcionar
os abandonados silos construi
dos no alto do cemitério.

..

x x x

Amanhã, eleição em todo Pa
raná para prefeito e vereadores.
Quatro canoínhenses concorre

rão para Camara Municipal em
cidades diversas do vizinho es

tado. Alcides Fernandes e Níw-
- ton Moreira, aquêle pelo P.D.C.
e este pelo P.S P. em União da
Vitoria, Waldomiro Schultz, pe
la U.D N. em Rio Negro e Ali
nor Elias pelo P.S T., em Lon-
driná. x x x

o Congresso Nacional, regei
tau ao que soubemos, o veto
do Presidente da República Lei
que aumenta substancialmente
o abono á familia numerosa e

de autoria do deputado canoí
nhense Aroldo Carvalho.

Frigorífico' (anoinhas A.s.

Um
DOMINGO - ás 13,30 horas • ceneura livre

na Belacap

Cine Teatro Vera' Cruz
APRESÉNTA:
----,-

HOJE - ás 20,00 hora. impróprio até 14 anos

u� ('andango na B�lacap
,..1 e] Arikito e Grande Otelo "

LABERI'NTO
cj Nadja Tíller. e Peter Van Eyck

Candango
--'_--

às 16,00 horas '

.

DOMINGO _ às 19,00 horas ..
Censura' livre

/' às 21,15 horas impróprio até 14 anos

ESPETACULAR! A mais violenta história de amor e

guerra - milhares de figurantes em ação - estamacolor.

DAVID E GOLIAS
cf Orson Welles - Eleonora Rossi Drago

2a. Feira - às 20,00 hra•• imp. até 1� anos - REPRISE
----'--

3a. e 4a. Feira - ãs 20,00 horas - imp. até 14 an08

CORJA DE TRAIDORES
cf Cameron Mitchell - Allis_on Hayes - Eduardo NortegaI

Um excelente progràmB para toda a familia
.

5a. e. 6a. feira - às 20,00 horas - impr•.até 14 ano�

Na noite do baile será sorteado uma B I C I C L E T A
MONARK nova, colaboração da fábrica de bicicletas MONARK

o DONO DA BOLA
Ronaldo Golias.

,--_.------�------------I

o grapdioso baile que, já deixou saudade em Capoinhas '

e, que será realizado novamente na "SOCIEDADE ESPORTIVA
e RECREATIVA ESPERANÇA", no dia 5 de Outubro próximo.

NÃO PERCAM ...

• Outrossim, todas as sociedades CANOINHENSES estão
convidadas para êste baile.

MÚSICA - BANDINHA CONTINENTAL

A DIRETORIA, tendo eoí vi,ta o que foi deliberado em

Allembléia Geral Ordinária, realizada no dia 29 de setembro do
corrente ano, convida o. Senhores Acionistas em atrazo

,
com o

pagamento da! prestaçõea �de seu capital subscrito a' efetuarem, na

sêde eocial provisória, à Rua Vidal Hamos N. 736 (Prédio da Canoí
nhas Força e Luz S.A.), 1°. andar, nesta cidade, o pegamento dai,
prestações venoidae, dentro do prazo de. 30 diae, a contar de 6 de
Outubro do corrente ano e a terminar em 6 de Novembro tambem
do corrente ano, sob pena de ficarem conatituídca em mora.

'
.

Canoinhas, 3 de Outubro de 1963.
/

,---..------------�--------,
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