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Na analise do' massudo, massante e teórico documento
dado a publicidade pela direção do Banco de Desenvolvimento

. do Estado de Santa Catarina, existem muitos pontos a ponderar.
Mostravamos em' nossas considerações anteriores que o

rela,tório traduz a teoria do Seminario Socio-Econômico ,- mais
,

uma vez exposta aos catsrtnenses. (

A certa altura, _a exposição deriva para o Plano de Metas

do Governo e, aprofundando-nos na leitura, vamos encontrar a

afirQlativa do que o' Banco do Estado é a espinha dorsal do
PLAMEG e de todo o Govêrno Celso Ramos.

A afirmativa, expressa em documento de uma instituição
que tem como presidente o professor Alcides Abreu, revela a

secreta mágoa, do teórico e ídealísta, que foi afastado do Plano
de' Metas, órgão que havia preparado para si, mas de onde foi

habilmente afastado.

Injunções de ordem politica, dentro do PSD, foram res

ponsáveis pelo fato do senhor Abreu, entregar, depois de estru

turado, o Plano de Metas a um grupo, que ele próprio considera

superado, pelos seus métodos antiquados no exereícío
administrativo�

\ '

.

Vai' dai a posição e a importancia que o senhor Alcides
Abreu deseja colocar o estabelecimento estatal dentro do governo
do senhor Celso Ramos.

Sem o Banco, fracassará o Plano de Metas 'e fracassará
o Govêrno.

Disto Deus é testemunho.

A afirmativa, o professor, Abreu ,transferiu ao governador
Celso Ramos, no discurso que preparou e que foi proferido: pelo
Chefe do Executivo quando, o Banco do Estado, iniciciou as suas

atividades, nesta Capital, apenas nesta Oapital, porque as anun

dadas agencias \
do interior, ainda não surgiram.

Seguindo Q relatório, deparamos com alguns dos

planejamentos executados pelo Banco. -

Planejar, parece que é o "hobby" de seu presidente,

Fugirido à esfera credítícía, o estabelecímento .procure o

campo da administração' pública.
Assim é que planos foram feitos, para a construção de

armazens, aproveítamento hidro-elétrico, aproveitamento do
carvão, construção do porto de Anhate-Mírím.:' rêde de água e

esgoto'para vári'as cidàdes do interior e, também um plano para
a erradicação da malária.

.

...
.

I

Nada' de objetivo, nada que dê resultados ímedíatos,
nada que fuja à teoria e entre na realidade, fazendo com que o
Banco sirva aos verdadeiros .ínteresses economicos de Santa
Catarina.

.-(
I .l'

_ Pare finalizar,' apontamos a contradição em que entram
os redatores do documento, ao indicarem a pessoa de Celso,
Ramos como idealizador e fundador do Banco.

Em suas primeiras linhas, diz o relatôrío que o
.

estabelecimento fundamentou-se no Seminário Sócío-Economíco.

Empolgados com a bela teoria expressa' no relatórío os'
seus autores preferiram transferir a idéia ao Chefe do Executivo,
tilo conhecido como governador pródigo em idéias geniais, que
afirma ser um Banco, com seis mêses de atividade, a espinha
dorsal da; administração e, responsável pelo sucesso ou fracasso
do seu govêrno. / "

Parlamentares . eur Transito
Po-r ' Canoinhas

Procedentes de -Porto União, onde estiveram par
ticipando da concentração udenista, transitaram por. nossa
cidade, domingo ultimo, os seguintes parlamentares: Sena
dor Irineu Bornhausen e seu filho -Paulo Konder Bor-

e nhausen. Deputados, srs. Fernando Viegas, de Florianópo
lis, Aldo Andrade de .Blumenau, Arno Encke, de Joinvile
Celso Ivan da Costa, de Caçador, Otto Hermes, de Con

cordia, Gentil Belaní, de Chapecó, e' o Vereador, Wilson
Bender, de Joinvile. Quarta feira, transitou por Canoínhas
rumo a Palmas, o Dep. Federal, eleito pelo PTB, do Pa-

raná, sr. Antonio Babi.
.

/

Canoinhas a Blumenau
Diàriamente

Exceto' ; OSI�, Domingos'I

Desde o dia 2 do corrente, a Emprezas Reu�idas ,

Ltda. está mantendo uma linha direta de 'Canoínhas a

:Blumenau, via Mafra, com partid-a desta cidade, ás li horas
da manhã, e' partida de Blumenau ás 6,30 hora�.

Ano 17 Canoinh.s, S...ta Catarina,.'" de ,Dezembro de 1963 �Llmcro 760
.

Diretores: 'R. R. DA Sll�A ( AlfR[OO O. GAR�INOO
FONE, 128

o

CAIXA POSTAL, 2 '

Gerénte: IlHASS· SmMI
CIRCULA AOS SABADOS

.

. \'

Com a Çriação do SEPROC o Comércio de Ca�oinhas
Moderniza-se e a

\

,População·' se BeneFicia,
Em reunião realizada recen

temente pela Associação Comer
cial Indústrial de Canoinhas foi
criado o SEPROC (Serviço de

Proteção ao Crédito).
, Com a concretização desta
iniciativa o comércio crediarista
de Canoinhas modernízasse, co
locando-se em condições de

igualdade ás maiores cidades
do nosso Estado.

O . SEPROC tem a fínalídade
de cádastrar num escritório

· central todos os cUentes que
gostam ou precisam comprar

· a prestações. Tem também, a

finalidaqe de separar o [ôío do

trigo, isto é, relacionar os bons
e máus pagadores. O maior
benefício do SEPROC é, sem

dúvidas. .o de informar dentro
de curto espaço de tempo, a

condição moral e financeira de
qualquer cliente interessado em

abrir, ficha de crédito.

O primeiro fícbárío do� Ser
viço de Proteção ao Crédito
(SEPROC) da Associação co
mercial e Industrial de CanOl
nhas será organizado nos pri
meiros dias de janeiro de 1964,
baseando-se nas relações de

freguêzes em atrszo por mais
de 30 dias, que cada Firma'
usuária do

.

SEPROC remeterá.

Portanto, aqui vai nossa pa
lavra de advertência a todos'
os correntistas em atrazo, para
que regularizem suas contas
ainda' no corrente ano. Lem
brames, ainda, que, de acôrdo
com as disposições estatútárias
SEPROC e da Associação Co
mercial de Canoinhas, todo
cliente, registrado como máu

· pagador, isto é, que atrazar
• seus pagamentos ,por mais de

<.

Avisa. aos seus clientes e

amigos que mudou seu es

crítórío de advocacia pará
,a Rua Felipe Schmidt ao

'lado da Farmácia Santa
Ct'ut

fBLISRERTO A•. RUO
Transferiu-se para _

a cidade
dos príncipes, Joínvíle, o nosso

presado amigo Felisberto A.
Bub, que aqui residiu por mui-

, tos anos. Profissional competen-
te, exemplar chefe de familia,
Felisberto deixa. um grande
circulo de amisades na capital
do mate. O sr. Felisberto vai
trabalhar, como professor, na

Fundição Tupy, uma
. das maio

res or-ganizações industriais do

país, convidado que foi para'
assumir aquele alto posto,' após
Um teste que fez ha mais de
dois anos. Correio do, Norte,
que teve sempre em Felisberto
um grande amigo e um' assiduo
leitor, leva ao mesmo e exma

família os melhores votos de
felicidades. na manchester cata
rínense. ,

AVISO
Dr. Moacyr Budant

, ,

30 dias, terá, automaticamente Seleme & Filhos, Casa Esmalte
seu crédito cortado em todas Casá,Verde de João' Abrio Se
as Casas comerciais que parti- leme, Aristides MaUoD, Comer-
cipam dêsse Serviço. cial Pedrassani .Ltda., Abrl.o 'c

Participam do SEPROC as
Mussi S.A. Ind. e Com" Posto.

, de Serviço Canoinhas Ltda,seguíntes Lojas: Basílio Humenhuk & Cia. Ltda.
Loja. Unidas Ltda, Cas8

Fischer e Físeher Magazine, Casa' O Seproc (Serviço de Prote

Mayer, Com. Ind., Germano ção ao Crédito) foi criado para
Stein S.A.; Com. Ind. H. Jordan o seu próprio beneficio.
S.A., Loja J. Côrte, Alfaiataria Com a existência do SEPROC
Popular de Otto Hoepfner, Ca- Vecê poderá comprar a crédito'
S8 Pereira, Irmãos Trevisani, nas principais Lojas da cidade.
Casa Trevisani, C�8a Para Todos
Henrique Voigt & Filho!!, Com. ,O SEPROC é Proteção e

Ind. ,R.. Fischer ,&. Cia, Merh� Confôrto 80S bons pagadores ...

,'" PA.UL: I
. \

Ai primeiras horas da noite de domingo, toda a
..

cidade recebeu -coasternada, a notícia do subito faleci-
� ,\

mente do sr. Alfredo Paul, ocorrido no Hospital Santa
Cruz, desta cidade. O saudoso extinto, que residia .no

lugar Rio da Areia, deste município, era .exemplar chéfe
de numerosa família, exercia varias atividades, na lavou
ra,� na industria e também na peêuaría, Progressista e

grande amigo do município, era querido por todos, dado
os seus altos dotes de cidadão e. amigo. Correio do Norte,
que tinha no estímado, extinto particulares laços de a

misades, envia a toda a família enlutada, os mais senti-
dos pesares.

'.
.

,ALFREDO

Planejamentos;
Healização:

Os planejadores acadêmicos
do Govêrno Celso Ramos, não
descuidam' da propaganda em

tôrno de tudo aquilo que pla
nejam.

,

Milhões de cruzeiros são cons

tantemente gastos pelo PIaDO
de Metas para fazer publicar os
trabalhos dos assessores, con

tendo os planejamentos'. que /

nunca se realizam.
.

,

O Gabinete de Planejamentos
do Plano de Metas divulgou,
recentemente, a Escolarização
de Nível Primário em Santa
Catarina -- Consíderacões sobre
um planejamento.
Depois do plano executado

vêm as considerações. _

O trabalho, enfeitado
.. para'

impressionar, porém. vazio no

seu conteúdo, foi elaborado pelo
Assessor Técnico para assuntos
de Educação do Plameg, Osval
do Ferreira de Mello.

O moço, em questão. aureo-

<I'
I I'o E Z -c.:

• "',I

Z en O'
lou.s� de grande autoridade no

ensino; .em- Santa CatariQa e,
perdido nos seus planos _;_

afirma no seu recente trabalho
que. em Santa' Catârina, até
1961, não havia elementos quais
quer que servissem de ponto
de 'partida para um planejadoi.
'No�em, pois, a pretensão do

moça.
. ,.

Faz a afirmativa mais levia
na, convencido de que sómente
êle, e sómente- o Govêrno Celso
Ramas fizeram algo no setob
do ensino em Santa Catarina.·
,

�s Considerações sôbre um

Planejamento.. publicação
que está sendo. dístríbuída à
granel por.' todo o Estado, deve:
ter custado alguns milhares d�
.cruzeíros aos cofres públicos. ,j

Dinheiro que o Plameg com;
as suas taxas arrecadou, par�
ser esbanjado na propaganda'
.de uma- administração que só:'!
mente planeja � nada' realiza;']

/
'

I

FORMATURAS i
I
! '

pezembro,
. ultimo mês do ano" férias.' a�egrias,i

decepçoes e, esperanças, Formaturas, quarta .feíra tivemos,
as dos, tecnícos agrícolas, do Curso de Mestria Agrícola;
de Marcílío Dias. Hoje, teremos as das Normalistas doi
Colégio Sagrado Coração de Jesus, d-a Escola Profíssíonaf
Feminina Santa Inês e também do Curso Normal Regío-]
nal do Grupo Escolar

.

Almirante Barroso, A todos o�
formandos, mestr�s. e familiares, os nossos' cumprime_ntC?�1
com votos de Ielícídades.: com

: agradecímento do gentil
convite. .

.

\

I":
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Praça Lauro Müller, 514

.Si O seu problema, é ÓCULOS
Procure' a seção de Ótica do Foto João,
o qual poderá fornecer-lhe todo e qualquer tipo de

,

óculos que você precisar.
Aparelhamento moderno e serviço feito com todo a

precisão, inclusive avia receitas.

Também executa consertos.

JOÃOli FOTO FOTO E OTICA fi

C'ANOINHAS

, ,

·TRllHADEIRAS VENCEDORA
ENTREGA IMEDIATA

,

Intorm.ações com
\

W a I d ema r K n ü p p e I
Rua Gil Costa s/n Caixa Postal, 92

CANOINHAS -.- SANTA CATARINA

Compre a preço justo
Uma calça de vinco permanente

UMA CALÇA DE

a fibra Polyester Exclusiva da'

SUDAMTE'X

PEREI\�A
, Rua, Getúlio Vargas, 882

I·

Refaça suas forças, tomando

B�I GC A FÉ
Torr�do a aÍ' quente

"

Saboroso até a ultima gota,

Rua Paula Pereira Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas'

BIG é O
r

melhor café

, "

DA

Para os transportes de suas cargas

Rio - São Paulo - Curitiba

Máquinas de Escrever REMINGTONe Barbeadores Elétri_éos '

Ferros - Animes - Chapas - Tubos uMA C I F E "

Sementes "CAMPANI" - Farinha uSURUHY�'
Fumo "FIO DE OURO '. Móveis "CIMO"

,
-

Informações com

I.T,HASS 'SELEME

de Citacão,
'i .,

prazo de trinta
o cidadão FRANCIS.CO ALVES

PERElRA, Juiz d c Paz em exer
cício da Co,m�,fca de Canoí

nhas, Estado de Santa Catari

na, na fórma da Lei, etc. e

FAZ 'SABER,' a TODOS os her

deiros de LEOCÁDIA PACHECO
DOS ,,sANTOS LIMA, assim .como

os interessados íncértos e desco

nhecidos, que por parte de IRMÃOS
PAUL & CIA. LTDA.;me foI apre-.
sentado a seguinte petição: Exmo.
Sr. Dr..Juiz 'de Direito da, Comar=
ca. IRMÃOS PAUL & OLA. LTDA .•

firma brasileira. com sede nêste
, ,

município, por seu bastante pro
cu�ador ínfra ;{ssinadá - advogado
inscrita na Ordem, Secção dêste
Estado sob n.o 428, com escritório
e resíslência à Rua Cél. Albuquer
que, 520, onde recebe os avisos e

mtimações - vêm, pela presente
petição, expôr ,pa;ra afinal Taque
rer a V. Excia., o seguinte. 1.0t
que a- requerente, em data' de 14,

de agôsto do corrente ano, por es·

crítura pública lavrada a fls. 58 a

60 do livro 113 do 1.0 Tabelionato
desta cidade, adquiriu por eompra
feita a Francisco José Hatschhach

-
. ..

'

hrasileiro, casada, residente e do-
miciliado na cidade de .Rio Negro,
'Estado do Paraná, os direitos de

pósse que o mesmo exercia sôbre
.

uma gléba de terras com a área
de 455.242 m2 (quatrocentos e cín-

,

coeuta e cinco míã, duzentos e -qua
renta e dois' metros quadrados),

. situada no higar "Lagôa", Municí
pio de Três Barras desta Comarca,
•

. .J '

area essa em comum com terras

da requerente e adquirida dos her
deiros de Nalr Hatschbach, esposa
do,mnecionado Francisco J. Hatsch

chbach; 2°.) - que, a gleba de ter

Iras acima referida, é lP,arte da área
total de, 1.263.24.2 m2 no condomí-
nio já citado, achando-se compre
endida nas· seguintes confronta
ções : ao norte com o lote n.o 3 di.
respectiva planta, de proprjedade
de Salim Zattar, por uma linha re

ta, na extensão de 1.04'0 metros e

com terras de Joaquina Pacheco
dos Santos Lima, também por uma

linha reta, com 340 metros de com

prímento; ao sul com terras de
Fírmíno e Pedro Pacheco dos Sim

tos, Lima, aÍll;da por um� Unha re

ta, cujo total de extnsão é de 2.160

metros; a oeste, com o Rio d� Bu

gre, até encontrar o marcoaivisó
rio que determína.u confrontação
<com o lote D.O 3 do já mencionado
Salim Zattar e dai faz angulo à <i'j�

retta até encontrar outro marco,
onde Q.f.'az angulo a esquerda, con

-fron tando ainda com o late
_

n.o 3,
numa Iínha de 191 metros, e daí

para frente, sempre em Iinhà reta,
com o lote n.o 4, de propriedade
de Simão Pacheco Guimarães. nu-

,

ma extensão de 2,66 metros até en

contrar o manco que divide com

terras da referida Joaquina Pache

co dos Santos Lima; 3J leste cmo o

lote n.o 1 de propriedade de Fír

mino Pacheco dos. Santos Lima, _

por 'uma linha reta de 770 metros,
feichando desta forma o lPerime"
tro; 3.0) - qiUe, a totalidade da

�rea em evidên.cia foi, . adquirida, .

por FranciSlco José Hats'chbach de

herdeiros de Leocádia Pa.ch�co dos

Santos Lima, há mais de vinte

anos, sendo Ique 808.0.00 m2 (oito·
centos e aito mil metros quadra
dos) se transferiu nos' próprios
autos do. Inve:ntário respectírvo', por
cessão de direitos hereditários, e

455.242 m2 (quatro.centos e cin

coenta e cinco mil, duzentos e qua
renta e dois metros quadraJdos)

Edital
com o

após. a conclusão do mesmo, sem

que os pudesse .legalizar até a pre-

,sente data; 4.0) - que, o referilo

Francisco José Hatschbach, desde

a aquisição mencionado, que' con
fónne já ,f'Üi dito, data de mais de

'vinte anos, sempre exerceu sobre o

mesmo, na sua totalidade, a posse

mansa e pacífica, sem interrupção,
oposição 'Ou contestação de quem

quer que sejam, retendo-o e usan=

dt-o como dono, como notória pu·
hlicidade; 5.0) - que, desta fo,r- ,

ma, a requerente, na qualidade de

sucessora do já tantas vêzes men

cionado Francisco José Hatscír

bach, está, iPor acessão, na posse

-jurddíca e direita da referída gléba

I de 4'55.24,2 m2,' com os mesmos re

!I' quisitos
da de seu antecessor, isto

-

é, na sua contínuidade, Iivre uso e

-'gozo e anímns domíní, tudo em

virtude .da compra, dessa mesma

posse, cujos direitos lhe foram
transferidos na' aludida escritura;
6.0) - que, a-ssim sendo, se a,cha
perfeitamente configurada com to

dos os requisitos Iegaís, e a favor

da .suplicante, o USOCAPIÃO EX.;,
TRAOHDINÁRIO defdnido no art.

550 do Código, Civil, alterado por

lei especial, não obstante achar-se
o referido Imóvel transcr-ito em

nome, de herdíros de Leocádía Pa

checo dos Santos Lima, cujo para
deiro é desconhecida' da 'postnlan-'
te, os quais jamais se manifesta

ram, por qualquer ato, há mais de
vinte (20) anos, contra ocupação
da r�lerente e de seus antecesso

res; 7.0) - que, pretendendo le-

gitimar a sua situação de fato, a

suplicante, na forina dos artígos
454 e 456 do Código de Processo

Civil, requer a V. Excia., a desig
nação de dia, hora e lugar, para

que, com as testemunhas abaixo ar

roladas, �e proceda a [ustíftcação
do alegado. após o que deverão ser

pessoalmente citados (por manda

do, os autos confr-ontantes e suas'
mulheres se casados forem, citan

do-se ainda o órgão do Ministério
Público e por editais por IPrazo de

trinta dias, TODOS (JS herdeiros de

Leocádia Pacheco dos Santos Li

'ma. assim como os interessados

�ncértos �. desconhecidos e o do

mínio da União) na pessôa de seu

representante no Estada, a quem,
igualmente; por «Ieterminação de

V. Excia. se dará Ciência desta

ação, afim de que dentro' do prazo

legal; a contar da citação e sob

pena de revelia, apresentem, que-
/ rendo. a contestação que tiverem;
8.0) .:_, que, não sendo contestada
a ação, deve ser desde Iog� reco

nhecido e declnrardc. jpOl' sen teuca

o domínio da Autora sôbre as terras

desoritas. Dá-se à causa o valor de

Cr$ 5.000,1j1), paru ',s efeitos ris�aj;.

Protesta-se por todo o gênero de

provas admissíveis, inclusí've d_e-'

poimenfo pessoal dos interessados,
vistor-ias, perícias, etc. Nêstes têr

mos, P. Deferimento. Canoínhas, 8

de agôsto de 196.2. (as.) pp, sr.

Saulo Carv'alho. Está devidamente

selada. Rol de testemunhas para a

jusUficaç�o prévia: FRANCISCO

LACOVISKI, brasileiro, casado, la
vrador residente e domi,cíl.iado na

Iocalid�de de Tigre, nesta Comar:'
ca; SALIM ZATTAR, brasileiro, oa
sado do comércio residente e do

micdiardo nesta cidade; e ABRÁO

ADUR brasileiro, casardo, la-

'v r a d'o r, residente em C'aJ1l1Pi-'
ninha. (as.) Saulo Carvalho. O pre- ,

s�nte edital será afixado no lugar -

de éostume e publicado uma ver:

no "Diário Oficíal do Estado" e
\

7.12.1963

(30) dias
três (3) vêzes no jornal Io'cal COR,
REIO 1;>0 NOHTE. Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas aos vin
te dias do mês de novernbrj, de
mil novecentos e sessenta e três,
Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão, o

suhscreví,
'

(as.) F{an,cisco Alues Pereira
Juiz de ,Paz em exercício.

CERTIDÃO: Cerfif'íco que o pre
sente edital é cópia f'iél dia petição
de fls. 2. ......

O referido é verdade e dou f1é.

Cánoinhas, 2'D dle novembro de
1.�63.

.

(as.) Dr. Zaiden E. Seleme
Escrívâo ,

Serviço de
Extensão Rüral
ACARESC'

Relatório 1961/62 - VIII
.
No Lar
Alimentação,
o homem bem alimentado

tem maior capacidade produtiva.
As Economistas Domésticas

da Acaresc orientam as donas
de casa do IDeio rural, procu
rando melhorar a 'alimentação
diária.

467 familias fizeram portas
caseiras para incluir verduras
em sua alimentação.

674 fàmilias melhoraram o

cardápio.
. \

As Economistas Domésticas
tambem ensinam as donas de
casa a conservar frutas e

legumes nas épocas de abun
dância, para as épocas do aDO

em
_ que elas escasseiam. 376

famílias fizeram 3,-623 vidros de
conserva.

Relatório" 1961/62 - 'IX
Vestuário

As Extensionistás Domésticas
ensinam as senhoras e mocas
no meio rural a fazer o ves

tuário qUE a familia necessita.

530 I famílias aprenderam
costura com as Extensíonístes
Domesticas . Rurais. e fizeram
7225 peças de vestuário.

A dona de casa colabora Da

poupança, fazendo suas próprias
roupas.

V I O R O SY
Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte
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mais ar- t
nt m!

Cine / Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - áa 20,00 horaI Imprôpeio até 14 anoa

Um Bebê Sacode . a Armada
Uma grande película com a partícípação da

"Marinha Britânica".
Sensacional comédia em 'TECHNICOLOR"

.

-

DOMINGO - ás 13,,30 horas - censura livre

Bebê Sacode ArmadaUm ICésta do povo - um presente da
_

Tit.anus à. Família' bresileirePara 1964-
a TITANUS
lançá a

- CESTA DO
POVO, pelo
preço de
custo, pers
dar a todo'
O POVO

_

BRASILEIRO, a

possibilidade
-de
comemorar

condignamente
o Natal!

às 16,00 horaa oeneura livre
as 19,00" horas - '

as 21,00 horas ímp. 14 anoa
DOMINGO -

-,------------------------------------------------�

Do lnferno. para a Eternidade
com Jeffrey Hunter, David Janssen e Vic Damone.

-

Tôda bravura, astúcia e o heróico feito de bravos' que
lutaram em defesa de seus ideais.

A qualidade de todos ÓS premias
da' Big Cesta, por apenas

Cr$ 500,00
28. Feira - à. 20,00 lUI•• imp. até 14 anoa - REPR!SE
38. e 4a. Feira - Ás 20,00 horas - impr. até 14 anos

mensais
,

Os Espiões ,

Atenção.! Prepare os nervos e veja este filme desde o

início •. Observe rigorosamente os horários e não entre
após o começo da projeção. '

cf Curd Jurgens, Petsr Ustinov, Gerard Sety e Vera Clouzot,

I Com direito a 2, prêmios certos

Compare novamente e acerte outra vez:,
Também em 1964, preço, qualidade e prêmios é Jitanus que dát

,

Agente' Autorizado: GERALDO ROTHER-r:
R. Paula Pereira ·430 - Fone 305 _' CANOINHAS - -s.e

58. \ e 6a. feira - à. 20,00 horae - Impr, até 14 anoa

CARTAS NA MESA
com James Davis e Merry Anders..

Registro Civil

EDlT'AIS
Sebastião Grein Costa, Escrí- �

vão de Paz e Oficial do Registro.

Civil de Major Vieira, Comarca
de Canoinhas, Estado de Santa
'Catarfne, etc.

, ,
. iY

-AGORA
,TAMBÉMCOM
TRAÇÃO EM 2 RODAS

b
,

:1
-: O DE ME DR PRECO'
EM SUA ClASSE

Faz saber que. pretendem
casar: Valdemiro da Silvá e

Tereza Beleski, Ele, natural
deste Estado, nascido em Bar
reíros, tx] Comarca,' no dia 11
de agosto de ,1939, operário,
solteiro. e residente em Taman
duá. n] muno filho de Miguél
Possidonio da Silva e de Dona
Elisa Silveira da Silva, domi-·
ciliados e residentes em Tarnan- -,

duâ, neste Munícípío, Ela, .na
tural deste IEstado, nascida em

Rio - Claro, is] mun. no dia 1.2
de fevereiro /de 1945, doméstica
solteira, e residente em Taman
duá '0./ muu, filha de Horácio
Beleskí e de dona Maria da
Lús Lemos domiciliados e re-'
sidentes em Tamanduá, neste

munícipio.

'.

Faz saber que pretendem
casar: Valfrrdo da Silva e Anair l,P"

'ILeal de França. Ele, natural .)'
deste Estado nascido em Bar-
reiros, no dia 2 de Janeiro de
19�8 operário, solteiro, domici-
liado é residente em .Tamanduá
neste municipio, filho de Miguél
Possidonio da Silva e de dona
Rosalina Munh6z, falecida;
ele domicili-ado e residente em

Tamanduá, neste munrcipro,
Ela, natural deste Estado nas-

cida em Tamanduá, no dia 28
de novembro de 1941, doméstica
solteira, domiciliada e residente
neste municipio, filha de' Alcides
Leal de França e de -Dona
Margarida Pinto, domiciliados
e residentes em Tamanduá,
neste munictpio,

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Se alguem tiver conheci
mento de existir algum ímpe-

. dimento legal, acuse-o para fins
de direito.

Major Vieira. 28 de Novembro
de 1963

Pedro Veiga Sobrínho ,'t,

�screvente -Juramentado

o MELHOR CERTIFICADO DE GARANTIA NO PAis: 6 meses

a contar da data da compra ou 12.00,0 km de uso,

FREIOS DUPLOS: os novos freios duplos e de açõo pro
gressivo oferecem segurança e maior precisão
CHASSI SUPER-REfORÇADO: 5 travessas resistem aos mais
fortes impactos.
ALAVANCA DE MUDANÇA DE MARCHAS: sendo na co·

luna da direção, o Pick·up "Jaell" com tração em 2
rodas é mais prático. '

faça-nos uma visita: teremos o,maior

pra�er em colocar um Pick-up "Jeep"
com tração em 2 rodas 'à sua dispo
sição, para que você experimente e com

prove suas ,vantagens sôbre �s demais.

É tornbérn o. de menor custo de operoçõo
e manutenção - o que mais rendimento

oferece ......em cada viagem. Famoso motor

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

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

é certeza ,de maiores lucros nas entre-

ri' 90S urbanas. E,' par.a o transporte nas

piores estrados, existe também o Pick-up
�

-

"Jeep" com tração nas .. rodas e reduzida�

.'

I

Basilio Humerihuk & Cia. Ltda,
r:

Rua Vidal Ramos, 203

SANTA CATARINA

'�,.', .IUrs �1:

-� UM PRODUTO, DA WILLYS-OVERLAND, DO BR,ASIL S. A. .

'

CANOINHAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Foi Criado Para o Seu Próprio Benefício

Existência do SEPROC Você' Poderá Comprar
Tôdas as Principais Lojas da - Cidade.

MiMiWfdR

o SEPROC de

aos

Proteção Crédito)(Serviço

Com a

ao

a Crédito em

Bons Pagadores • • •o SEP'ROC Proteção e Conforto

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA Alio 17 - Ca�oinhall,S. Catàrina·7 de Dezembro de 1963-N,76�

Balancete Mensal da Receita e _Despesa da 'Prefeitura Municipal de
Major Vieira referente ao mês de Agosto de 1963

-----

Código
"Geral

é

____R_E_C_E_IT_A_._G_E_R_A_L_D_O_M_U_N_I_C_I_P_I_O I ARRECADAÇÃO .

TITULO DA RECEITA
.

Anterior I Do mês I TO T A L

0-11.1
011ll
0.12.1
0.16.1

0.17.3
0.18.3
0.27.3

1.11.2
1.15.4
116.4
1.19.2
1.21.4
1.22.4
1.23.4
1.27.1

2.01.0
2.02.0

4.12,0
4.14.0

6.12:0
6,21.0

778.013,90
365Jí.129,90

/

Ordinária
a) Impostos
Imposto Territorial Urbano

.

Imposto Territorial Rural
Imposto Predial
Imposto sobre transmissão de propriedade

Imobiliária inter- vivos
Imposto sobre Iudústriae e Profissõee
Imposto de Licença
Imposto sobre Jogos e Diveraões

b) Taxas
Taxe de Coneervação de Estradas
Taxa de A.. iatênoia Social
Taxa pará finl educacionais
Taxa de Eletrificação
Taxa de Expediente
Taxai 'de 'CUltal iudiciâriae e emolumento•.
Taxai de fiscalização e lerviço. diversoa
Taxa Cadastral
Patrimonial
Renda Imobiliária
Renda de Capitais
Receitas Diversas'
Receita de Cemitériol
Quota previste art. 15. da Constituição Federal

_ (Impôsto Consumo)

Extraordinária
Cobrança da dívida ativa
Multai ,

40.724,00 . 1.530,00 , 42.254,00
653.955,00 4.271,00 658.226,00
29.446,00 640.00 30.086,00

-

706.761,10 35.760,00 742.521,10
125.028,00 1.900,00 126.928 ..00

182.580,70 1.460,00 184.040,70
6000.00 1.500,00 7.500,00

71,898,00 71.898,00
6.933,20 217,00 7,150,20

48.152,90 382,00 48.534,90
22.372,50 12,676,00 .r 35.048,50
10.490,00 4.176,00 14.665,00
19449,00 2.560,00 22009.00·
7.240,00 . 540,00 7.780,00
6.259,00 200,00 6.459,00

79.550,00 10.000,00 89.550,00
.

7959,7U '. 7.959,70

1.700,00 \

1.700,00.
685.293,80 685,293,80

63.080,00 2700,00 65.780,00
20.525,90 -. 2.206,20 22.732,10

2723.500,80' 154.615,20 2878.116,00. TOTAL GERAL DA RECEITA

Saldo provindo do exercício anterior
Em Caixa

.

Na Teaouraria
TOTAL GERAL DO BALANCETE

. VERBAl DESPESA GERAL DO MPNICIPIO
TITULOS DA DESPESA

ARRECADAÇAO
Anterior I Do mês I T O T A L

Ordinária
° Administração

.

Geral 295..701,00 152.77,0,00 448.471,00
1 Exação e Fiecelização Financeira 112.330,00 25.630,00 137.960,00
2 Segurança Pública e Allistência Social 5.259,00 . 200,00 5.459,00
3 Educação Pública 119.180,00,. 52.600,00 171.780,00
40 Saúde Pública 15.294,60 15.294,60
5 Fomento 35.000,00 35.000,00
6 Serviços Iuduatriaie .' 120,00 840.00 960,00
8 Serviços de Utilidade Públics"'- 1126.499,50 /370.456,10" 1496955,60
9 Encargcs Diversos 133.484,70 13.800,00 147.2�4,70

TOTAL DA DESPESA 1842.868,80 616.296,10 2459.164,90

Resiâuos Passivos
Restos a Pagar
Do exercície de 1962 , 24.000,00 24.000,00

TUTAL GERAL DA D;ESPESA 1866.868,80 616.296,10 2483.164.90

Fundos Disponíveis
Em Caixa .' ,

. .Na Teeouraria 409.575,00 .� .

Em Bancos
No Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S/A 763.390,00 1172.965.00

TOTAL GERAL DO BALANCETE' , 3656.129,90

Major Vieira, 31 de Agosto de 1963.

Jair Oirschnabel
Secretário

-

Antonio. Maron Baci!
Prefeito Municipal

Bi-campeão da: Cidade
_.

Clube de Bolão Democrata
Em torneio disputado na Cancha da S.B.O. entre todo!

os:Clubes da cidade, torneio iniciado em outubro e encerrado em

novembro classificaram-se as seguintes equipes:
1°. Lugar: Clube de Bolão Democrata
2°.«« « Fantasma
3°.«« « Concordia
4°. « « « Temeroso' e Olimpico
Campeão individual do torneio Sr. Afonso Lupke do

Clube de Bolão Concordia.
�

Campeonato Feminin-o
Ouro Verde - Campeão da Cidade

. É a seguinte a classificação das equipes do torneio reall·
zado na cancha da S.B.O. do campeonato, feminino:

1°. Colocado Ouro Verde
2°. « Primavera
2°. « Milionãrios
3°. « 7 de Setembro

Campeã individual do torneio a Sra. Janete Boehing..

'V e n de - 5 e
Casa Residencial com

-

todas instalações no

centro da cidade, preço de ocasião.:

Tratar na Casa Santa Terezinha com o Sr,
.

HENRIQUE BORA, I

. e.

x

BRINQUEDOS
o mais variado sortimento

compre-os com antecedência na

Casa Erlita-
Rua Paula Pereira, 634

....,

rARA FERIDAS, .

E C Z E M n S,
INfUMACOES,
C o C f I R ft S,
f R I E t R AS,

NU N CA EXISTIU IG UA� ESPIKHAS, JJ�,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



C.AREle De fiI.ar! 7-12-1963

Concilio Ecu
liberda'de

menico Aprovou
Religiosa

Proposta de!. ,

Mund'o
Documento Codena o Anti-Iemitilmo e Exime OI Judeus da culpa pela Crucificação de CridoCIDADE DO VATICANO, 20

(Por I...ouís Call1el., UPI�
- OI Prelados participante.

do Concílio Ecumênico acolheram
ontem com uma estrondosa ova

ção, a proposta de que OI homens
devem ter liberdade para prestar
o culto a Deu. segundo os dita-

mel de lua conoiência. OI hiapos
também calorosemente aplaudiram
a apresentação de um relatório
que condena' o anti-semitismo e

exime OB judeus de, toda eulpali
dade pela morte de Je!U1I Cristo.

,

Estai lalval de aplausoa tanto'

y

Câmara Municipal de Major Vieira
Edital de Concorrência Pública

Compra de Móveis Para Sala da Câmara
o CIDADÃO GILBERTO GROCHOVSKI. Presidente da

Câmara Municipal de Major Vieira, faz saber que conforme Resolução
nO 2, de 29 de novembro de 1.961, le acha em concorrencia pública.
a compra dos seguintes môveia:

1 (Uma) mêsa com dual gavetas e' Iechaduraa 2.20 x 1.10;
12 (doze cadeiral aaeento de madeira reforçadas: 1 (Uma estante ar

mário para livros eto., com dual pórtal; fechadura, lendo metade de
vidro, prateleiras, medida 'l.60 x 1.50; 1 (Um) balcão de' grade em

doai parte. com uma portinha no centro - tamanho cinco metroe de
cumprimento, pórta 85 cmt ...

011 interessedoe deverão apresentsr propôsta. em emvelope
lacrado à secretaria da Câmara Municipal, até o dia 30 de dezembro
do corrente ano, à. 16 horas afim da referida propôsta ser examinada
pela Comjalão Julgadora.
Sala da. lIell8Õell da Câmara Municipal de Major Vieira, 20 de no- "

vembrO de 1,963. '�
Gilber to Orocho'l]ski

Preaideate da Câmara

em

mail significativas porque oons

tituem uma infração dai regras
do Concílio. foram arrancadas
pelai intervençõea do cardeal íe
Imita Auguston Bea, chefe da
secretaria para a Promoção da
Unidade Cristã. O projeto solici
tava apreaentar inequivocamente,
pela primeira vez na história, o

critéria da Igreja Católica de
que o aer humano tem um direito
divino ao livre exercício da reli
gião sem coação do Estado.

O prelado Belga declarou qoe
é hora de que a Igreja adote uma

atitude clara Delta questão.
/ "Muitos não-catôlicos, diiee,

tem magoas da Igreja a tornam

suspeita de maquiavelismo, acuo

Bando-a de exigir liberdade reli
giosa onde se encontra em mino
ria e o contrario quando tem
o predominio",

c.A Igreja não pode manter
silêncio quando materialismo ateo
esta privando quase meio mundo
de liberdade religiosa; Bea apelou
o caso dOI judeus, frente à. oh
jeções formulada. por bispo. do
Oriente Médio de que ai minoria.
catôlices dOI paisee ârabes pode.
riam ler vítima. de represàllae
le o Concílio falane bem dOI
judeus.

o PARAISO DOS
·CACADORES E ,PESCADORES

r

"
!.r

o R G A N I Z A C O E S.

AZ DE ESPADAS
Visite em Curitiba as lojas Az de Espa-

dás, que, colocam à sua dispósiçâo a

mais fabulosa linha de artigos especta-

Ijzados em caça e pesca,além de artigos

para jogos, esportes, fumantes, ferragens,

.'

cutelarias e utilidades domesticas.

REPRESENTANTES DOS FóGOS CARAMURÚ1_.--.....

.1' ,

I.
I

, '

Firmoe-se em que a declaração
me preocupa exclusivamente de
queetõea' religiosas e não tem re

lação alguma Com "nenhum as

sunto nacional nem politico". e

advertiu' que, "em particular,
não ae trata de reconhecer o

Estado de Israel por parte ,da
Santa Sé".

o cardeal alemão declarou que t�
anteriormente o Papa João XXIII
apoiou uma verlão preliminar
dele. I

O documento declara que toda �
a humanidade comparte a culpa- J�
bilidade pela crucificação de Jelos l,
Cristo, e que é um erro fazer do 'I
judeu uma vítima. ��

Fisiogeografia
Sulamericana

Noções de
Econômica

Por SEIXAS NETTO
€cont. do número anteríor]

XVIII

A Ilha'< Brasil. Um sonho
dentro das convulões geológicas.
Um paraíso, talvez, à margem
do telurismo continental, As
lendas dizem muito; quem sabe,
dizem tudo?

Não estamos
'

percorrendo a

história dos frágeis, vagos, ím
completos, políticos feitos hu
manos; estamos fazendo, por
contrário, a história fisiogeo
gráfica do Novo Continente.

Euclides da Cunha, o grande
geógrafo, o' mais notável sócio
fisiografista que o .mundo sul
americano já possuiu. ou mes

mo já teve, refere, quando a

naliza o evoluir histórico do
Ccr.tinente Sulamericano, sob e

post conquistas espanholas: -

"Tedo o Continente mal chega
a escrever-se um título vago e

magnifico - Perúvia - em sete
maiúsculas dominantes, alinha
das, em curva, apreensora, pelo
centro das terras, desde o' Pa
namá ao cabo Horn." fj9) Diz
tudo. E o' centro Incáico a'

preocupar ,08 cartógrafos qui
nhentístas;' mais dados 6 encher

, as arcas dos reis com o ouro,
rIH.I'S ocupados a fazer-se sablos,
a t.: tular-se profetas da Ciência
q:lio fazia milagres de advinhar
novos mundos, esquecidos que
ti sncestraltdade _individual faz
mais pelo futuro que equações,
numéricas, Esta é a única cita
ção que fazemos nêste estudo,
e com um propêsíto: O ouro

Inca valia, para o conquistador,
mais que o' saber o progresso,
o sociologismo de uma Civílí- /
zeção inteira. O Perú era o

Ouro; 0- Inca era o Perú. Tudo
era terra Perúvia a encher as

arcas reais de �spanha,' não
importa o tamanho e o gráu
terrqíco da fogueira que tor
ras- e i::npiedosamente o Incaíco.

Mais antigamente, todavia,
que Perúvía, nos mapas prime
vos, regístrasse a Terra do
Brasil, a Ilha Brasil.

.Mas sigamos adiante.

XIX
No Proterozóico, - o algon

quiano, 'o arquíano formam
essa primitiva, Ilha, - vão as

séries desde o Ceará (Borbo
rema] até Santa Catarina (Serra
'Gersl); os cristais de esquisitos,
cristalinos, puros, todos, quar-
tzos, calcareos, dolomitos, íta
biritos, jazidas de ferro, man

ganês, são resultantes tangentes
80 telurismo andino. Ouro, é o

veio 'do anel amazonico em

ascenção;: pressionado ascen

dentemente pelo magma ta. Bem
certo andou Orville Derby ao

denominar série Minas o andar
inferior geológico nesse campo.
�8is adiante, Hartt entende

assím.- manifestações - devonia
nas; carvão, carbono e petróleo,
no Amazonas Brasileiro. no
fíquí moderno. Duvidam os

geólógos e duvidamos nós quan- I

do analízarnos o telurismo geo
físico marginal, reflexo, pres
sionador da existência geológica
cambriana na Ilha Brasil White
estudou o permocarbonífero DO

extremo Sul de Santa Catarina
e ressaltou' a série Tubarão,
que contém carvão, O Mesozoíeo
brasileiro é especifico no Triá
sico de Botuca tú, no Cretáceo
do Baurú; o Cretáceo é o cam

po de petróleo no litoral bra
sileiro moderno. O Cenozoico é
notável, economicamente notà
vel, e ai deve repousar a eco

nomia naseente do Pais; é nas
.séríes terceárias, pelo padrão
da -série Barreiras, que pairam
os lenções monazíticos; a série
Alagoas, é petrolífera fértil; a

série Caçapave é puro linhito.
O Quaternário na Ilha Brasíl
é próspero de metalogenese � -

geminiferação. A riqueza do'
Brasil não e fábula, é sonho;
não é hipótese, é ciência.'
positiva. -:

Gcont. no próximo número)

_. ..

Eftmara Muniéipal -"
de Maior Vieira

;'

Resolução M. 15, 8/11/63�i
,Aprova Balancete M.nsal_:�
O Cidadão Gilberto Grochovs

ki, Presidente da Câmara Mu
'nicipal de Major Vieira, Estado
de Santa Catarina. faz saber
que a Câmara Municipal decre
ta e eu promnlgo a seguinte

RESOLUÇÃO:
Artigo 10 • Fica aprovado

por' esta Câmara Municipal' o
balancete da receita despesa
orcamentáría referente ao mês
de agosto de 1:963.

Artigo 20 - Esta Resolução
entra em vigor na data de sua

publicação, revogada as dispo
sições em contrário.

Sala das sessões da Câmara
Municipal de Major Vieira, em
8 de novembro de 1.963.

Ass. Gilberto Grochovski
Presidente

Ass. Miguel M. Secil
10 Becretâno

Ass, Teodbro Baranklévcz
20 Secretário

Assine! Leia! Divulgue I

Correio do Norte
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Horário de Verão

pará' todo o Bra:sil:'
a' partir do dia 9
o PRESIDENTE da República

assinou decreto estendendo a

todo o território nacional a

,. Ii'ora' de Verão, que entrará em
· vigor no I próximo dia 9 e ter
'minará a 31 de março de 1964.
): O' 'decreto foi assinado ontem,

· na Granja do Torto, durante o
·

despacho com o Ministro Oli
veira Brito, das, Minas e Energia.
O novo horário a vigorar para
todo o' Brasil será idêntico ao

já estabelecido para a Guana=
bàra, São Paulo; Minas Gerais,
Estado do Rio e Espirito Santo,
isto é, adiantamento de uma

hora' em relação ,ao horário,
normal.

Ano 17 - CEanoinhaa. S. �atBrinl • 7 de Dezeinbro de 1963 - N. 760

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
.,/': 'ti

ANIVERSARIAM.SE
Hoje: as garotas: Joecy de

Fátima filha-do senhor Ioão
Cornelsen e. Leda Maria filha

'

do sr. Arnaldo /.' Machado;
os srs.: Orlando Nascimento,
Darcilio Hostin e Walfrido
Kriiger, o garoto Luiz filho
do sr. Estejano Lucachinski.

A�anhã.� As s�as. donas:'
Maria Luiza esp. do sr, Ha-

.
roido Koepp, Anita esp. do
sr. Narciso Rutes Sobrinho,
Sebastiana esp. do sr. Leonar
do Brey e Maria esposa do sr.

Afonso Linzméyer; a garota
Maria Lucia filha do senhor
Zefred() Müller;' os srs.: Raul
Rosa e Rodolfo Proehner, os
meninos: Mareio· Ivan filha
do. sr. Orlando Tremi e An-

.

tonio Haroldo filho do sr.
Bernardo Belinski res. em

Paciencia,

Dia 9.' a sra. dona Ida Aos anioersariantes da $e-
esp, do sr. Antonio Koller;': mana ?� cumprimentos dêste
as 'srtas ..· Helena Krisan e

. semanilrzo:

Bernadete Terezinha Lütke;
as meninas.' Artrid filha do
sr. Reinhardt Krieck e Esiher

V I., O R O SDorothea filha do sr: Dou-
glas Benkendort, o jovem
Luiz Carlos Soares,' os

, meninos: João Qsny filho do
sr. Carlos Dol/a· e José
Carlos filho do 'sr. Mário

.
Ferraresi.

'

, Dia'ji:, 'à sra. dona Edu.
vzrgens' esp. do sr. Francisco
Tchuika., q$ srtas.: Lourdes
Koller e Elvira Koch; a snha.
Maria VilTiza, Kornatzki; a

menina Sueli da Cruz filha
do sr. Pedro Cruz Sobrinho;
o sr. Neylor Cubas res. em

Paranaoai, Paraná; o jovem
Adão Tchaika.

.NOTAS ESPARSAS
visitará toda a região de sua
influência.

x x x

E o Santa Cruz fo.i o gránde
vencedor do classico ,dos elas.,
sicos 80 abater ao" BbtafogOl
,pelo escore de 3 á 2, numa
porfia cheia de sensações e

nervos, cujo final foi dramático;
x x x ,.".,

Afim de atender a compro
missos sociais, deverão estar
em Canoinhas, hoje, dois de'
seus ilustres filhos:' OrDep. J.
Gonçalves e o Cap. Hugo Weber.'
A ele�, nosso abraço com votõs,
de feliz estada em nossa cidad.é:i

x x x

O próspero Distrito de Felipe
Schmidt e localdade de Taunay,
região cognominada já, capital
do errez, reclamam do Sr. Pre
feito Municipal, contra o estado
lstísmâvel da estrada que os

liga a Canoinhas. Providências
e um pouco de bôa vontade,
Sr. Prefeito.

X'i x- x

E amanhã, 'nó ínunícípal, em
'prosseguimento áb 'caIÍlpeofiatij'
da cidade, mais um cotejo, teu;:
nindo as equipes do Santa Cruz
e Canoinhas, num espetáculo
que promete agradar.

x x 'x

O Clube de Bolão Democrata
homenageou seus 'colegas do
Fantasma, sábado à tarde, em

sua sprastvel , séde campestre,
em Marcílio Dias, com um' su

culento e já famoso churrasco
de ovelha, preparado pelas mãos
hábeis do Sr. Otto Friedrich: A
reunião transcorreu num am

biente de alta harmonia e,

camaradagem.
x x x

Em cerimônia realizada. dia
5 deste. na' Câmara' Municipal
foi feita pelo IRÃSC (Instituto
de Reforma Agrária' de" Santá
Catarina), a }8. entrega de tl�
tulos definitivos de propriedade
a antigos posseiros de terras
do Estado.

'

Colonos japoneses; 3 famílias,
estão adquirindo" terras em

Canoínhas, destinadas às lides
. da lavoura.

x x x

Dois professores que por aqui
baixaram, agora, em épocas de
férias, metidos a cartomancia,
também opinaram sôbre o jôgo
de . domingo.. Enquanto dizia

que escore seria, 2 a .1 para .
o

Botafogo, o. outro afirma na

contagem de 5 8 2, também
para o alvi-negro. Pelo visto,
ambos entraram pelos' canos.

x x
r

x

Na concentração udenista de

domingo último, em.Porto União
observou-se avultar sobrema
neíra, a candídstura d,�. Aroldo
Carvalho 80 govêrno do Estado
no pleito.de 65.

x x x

Rumou pare a praia de Cam
boriú, onde passará uma sema

na, o Vereador Therezinho.
acompanhado de sua família.

x' x x

Esteve em Canoínhos, visi-,
tando seus amigos' 'e�, correle

gionários e também dando con

sultas, o Deputado e: médico,
Dr. Reneau Cubas.

x x x

O jovem juiz, Dr.�osé Boni-
l fâcío da Silva, filho, do casal
Ubaldo Ricardo da Silva e Dna.
Julieta Machado da' Silva; está
honrando a magistratura catarí
nense e também a sua terra
natal, revelando-se um julgador
na verdadeira acepção de pala
vra: humano, trabalhador, culto,
prático � estudioso.

x x x
O clube de bolão terça feira,

o pupular Democrf!ta, conseguiu
dificial vitória, ante o Fantasma,
pela diferença de apenas :3
palitos.

.

/
X X X

O Deputado Aroldo Carvalho
deverã passar o fhn de' ano
em sua terra nata], quando

Dia 13: as sras. donas:
Elly esp: do sr, Ditrich
Siems e Erna esp. do sr.
Felix Demikoski; as srtas.:
Eltrida à,osskopr. e .Aglai
Pacheco; a menina I-is Mari
filhal do sr. Romualdo Car.•
valho; a garota Lia Esther
filha do sr: João Taporowski
res. em Três Barras,' {1 sr.

Waldemar Alves Orein; os

meninos: Viegando filho do
sr. Paulo Voigt e Pedro filho
do sr. Bruno Wendler.

DESPEDIDA
Felisberto A. Bub e tamilia,

tendo transierido sua resi
dencia para Joinville e: não'
dispondo de tempo' para
dsepedir-se de todos," o faz
atraoes destas Unhas, estânâo
a disposiçã8 dos' canoinhen
ses, seus amigos e conhecidos,
no endereço seguinte.' Rua
Jeraguã. 336.

.Alraqeee outrossim, ao'

comércio e indústria a prefe
renda., Q'f8 sempre lhe'
dispensaram com relação". à
sua profissão.
Conoinhas, 4 de dezembro

de 1963.

Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte X

AGRADECIMENTODia 10: exma vva. sra.
'dona Gertrudes Mende; as
s'ias. donas: Nidia esp. do
sr. Herbert Ritzmann e Hilda
esp. do sr. Silvio Wiltuchnig;
os srs.: Edmundo Webber e

Mário Gungel; o jovem Moa.
cirBorges da Silva; o menino
Waldemar filho do sr, Al-
tredo Orosskopf.

.

Dia 11.' exma. vilúJtJ sr a.
dona Marta Bading.. as
'srtas ..· Autora Orgecoski e

Zilda' Borges res. em Najor
Vieira; as meninas.' Veronica
filho do sr. José Wardenski,
Charlote filha do sr. Natal
assai! e Beatris Cristina
filha do sr. Affonso Oros.
skoPf; os, srs,,' Dr. Benigno
Cerdeita e Estetano Wruble.
vski; 'o jovem Edson Luiz I

Heuko; o' meninfJ Sérgio Au.'
gifsto filho, do sr. Sylvio Ã.
Mayer. ,

)(
A familia do saudoso

ALFREDO PAUL
vem por nosso intermédio, externar sua imorredoura
gratidão, a todos os parentes e > amigos que os

confortaram no' doloroso transe por que passaram,
com o inesperado desaparecimenio de seu querido e

inesquecioel chefe,' bem como as, pessoas que.
acompanharam o extinto até sua última morada. Mui
especialmente seu reconhecimento

I

aos facultativos 'Drs:
Adyr Selem,e e especialmente ao Dep. Reneau Cubas,
que tudo fizeram pará evitar o desenlace; às abnegadas
bmãs do Ho�pltal; au bom pastor Egon Mattll'ler pela'
tlsslstlncja espiritual prestada e ao vereador Alfredo
de .oliveira Oateindo pelas pala'lJras amigas proferidas
a beira do. túmulo, que pela sua' singeleza muito nos
comoveram e tlalíquilizaram.

, Outrossim, convidam' parentes e amigos para
assististirem o Culto de Ação de Oraças, na Igreja
Evangllica Lutherana, a ser rezada domingo (dia 8),
às 9 h.ras.

A. todos, mais uma vez, o nosso Deus lhe pague. CEcILIA·SCHOLA CANTORUM SANTA
CONVOCAÇAOEDITAL DE

A5se�bléla Geral ExtraordinárIa
, '

Pelo presente ficam convocados todos os sócios da Schola
Cantorum Santa Cecilia para a Assembléia Gl"ral Extraordinária,
a se realizar no día 17 de dezembro, às 20 hs., no Clube
Canoinhense, afim de tratar sôbre o sJguinte:' "

1 - Alteração parcial dos Estatuto�
2 - Admissão de novos sócios
3 Prestação de contas da atual 'Diretoria
4 - Eleição' da nova Diretoria

,
5 - Assuntos diversos do interêsse da Sociedade.

Não havendo número legal para a instalação da Assem·
bléia em primefi'a convocação, far-se-á nova chamada, funcionando
meia hora após, com qualquer número. '

Canoinhas, 5 de dezembro de 1.963,

Aluyr J.nsura
No exercicio d. Presidência

Apenas UM Ganhará A
(Pode Ser Você)

Lambreta

GanharãoTodosMas
NO PR E 0'0

p R�AZ o 'E

Q U A L I DA, D E

NO

NA
CORAL CANOINHENSE

}
-

CONVOCAÇAO
, o Maestro do Coral Canoinhense, usando das atribuições

que lhe foram conferidas, convoca todos os membros do referido
Coral, para uma' Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar
no Clube Canóinhense, dia 17 do corrente mês, (terça-feira' às
20' (vinte) horas, pára tratar de assuntos de interêsse vital da
entidade.

COMPRANDOI'

! SUA
,

'
NA

Çanoinhas, 5 �e dezembro de 1.963.

Aloy.lo Soar.. d. Carvalho.
.

.

Maestro do Coral Canolnbense

boa roupa\a casa da

.:,,�\ \_4�

'I{.
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