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MAIORIA VEREADORES. APROVA AU.MENTO

DE IMPOSTOS E- TAXAS ·MUNICIPAIS

VEREADOR
MINERVINO

o ir. Prefeito Munícípal, tem um 'grande mérito, não

podemos negá-lo, paga as contas da Prefeitura em dia. No mais,
a sua administração é de pasmar. Nada de concreto, nada que
apareça, nem uma obra de vulto. Ele vai levando, vai levando.
Os problemas se avolumam com o crescimento da cidade. En
churradas constantes, em ruas residenciais, dão prejuízos de
monta a seus moradores. Em 3 anos, calçou, a duras 'penas, 5

quadràs, a derradeira, ultimada há dias, na Praça Lauro Müller,
inaugurada com foguetório, que provocou comentários em toda a

cidade. Melhorou, é verdade, a estrada de Paula Pereira, onde

ele,' o sr. Prefeito, é um dos sócios de poderosa indústría. Não
condenamos o fato, 'pois o beneficío foi geral para toda 8 t:egião.
Mas... 8 estrada de Taunay, um dos lugares de maior cultivo de
�8rroz. no municipio, cujos moradores, estão, como que, ilhados?
E a estrada que demanda 80 próspero distrito de Felipe Schmidt,
completamente abandonada? Estas e outras, as indagações de
todos, sem uma resposta "convíncente, Por que sua senhoria não

emprende uma viagem a Brasilia e, junto aos seus correligioná
rios eventuais de hoje, não consegue, o que todos conseguem,·
inclusive Prefeitos de outras legendas? Sim, recursos reais para
a solução do saneamento da baixada e

.

do serviço .de água na

cidade, problemas que dia a dia mais se agravam? Não, os outros

que (> façam. Ele, no seu entender, carecendo de maiores recur

sos, vai! pelo mais fácil, vai buscá-los nas já minguadas bolsas
do povo. Irão argumentar, que o P-refeito udenista de Blumenau,
no grande parque industrial do Vale� do Itajaí, solicitou e. obteve,
na Camara daquela comuns, maiores recursos. Por favor, não
podemos, nem devemos, nos comparar com aquele importante
centro, orgulho de todo o Estado. Lá, o povo pode arcar com o

novo tributo, aqui não pode, eis tudo. O sr. Prefeito sabe disso,
como o' sabem todos os vereadores de nossa Camara, Pois bem,
apesar disso, o nosso ilustre edil encaminhou à Camara novo

pedido de aumento de impostos. A bancada oposicionista tudo
fez para evitar o absurdo, ajudada por outro vereador da situação.
Posto em votação o absurdo pédido, verificou-se, por quatro
vezes, empate, e, por quatro vezes, o Presidente do nosso Legis
lativo, sr. Ney Pacheco de Miranda Lima, agora, com pretenção
de candidato a Prefeito em 65, votou com o sr. Colodel, votou
contra o. povo, e este, em sua verdadeira' sabedoria popular, está
eonguominando o sr. Pacheco de vereador minervino, dado os

seus constantes votos' de minerva, sempre contra o povo. \.

Três,Anos de Govêrno e Canoinhas'
Sem Administração Planificada

A falta de informes de parte do Poder Municipal de
obras 'administrativas, dá-nos o direito de pressupor, ao fim de
três anos de govêrno, que Canoinhas está sendo administrada
sem nenhuma planificação. Apenas nota-se o trabalho de rotina
do Prefeito João Colodel, indo diàriamente à Prefeitura Munici.

.

pai, sentando-se no leu gabinete de. trabalho, assinando alguns
papéis, alarmando a população. contra os seus Fiscais. Constroem
se alguns boeiros e as máquinas alisam as estradas, raras vêzes.
Sim, três anos são decorridos dêsde que o atual Prefeito assu

miu suas funções e, no entretanto, possivel não foi ainda, saber
ou conhecer da justeza de sua escolha para a administração
municipal. Daí tem surgido es centenas de interrogaçõe-s: Nestes
três anos o que Canoinhas recebeu da iniciativa de João Colodel?
Qual a obra administrativa que justifique tantos e tantos aumen
tos de impostos e taxas? Além dos problemas que já existiam,
outros surgem, ràpidamente, como consequência do desenvolvi.
menta citadino e, no entretanto, os problemas antigos como os

recentes, permanecem imutáveis" à espera de um
- administrador

capaz de solucioná-los.
-

-

Estamos vendo pot certo,' um vazio, no campo dos co-

metimentos urbanos e suburbanos. A iniciativa particular continúa
sendo a verdadeira administradora, a responsavel pelo progres
so que se nota em Canoinhas. Três anos de Govêrno, três anos
de impostos altos, e podemos dizer, respondendo a todas ás

iiiêiagações, administração dê João Colodel, como foi a de Haroldo
Ferreira, é 'uma administração fracassada, porque, será difícil,
nos dois anos que ainda 'lhe faltam para completar o mandato,
apresentar obra administrativa maciça que coadúne com o desen
volvimento de Canoinhas, com o que ela realmente meréce como

Cidade, Líder do Planalto Norte Catarinense.

Todos os aspectos que motivaram este rapído palanço da
administração municipal no fim de mais um periodo, domina o

marasmo existente na iniciativa do Poder Executivo Municipal
de Canoinhas. O povo recebe apenas neste fim de. ano, do Pre
feito Municipal, mais um aumento de impostos e se essas inicia

�vas forem administrativas, então, teçamos louvores ao Prefeito'
olodel...'

.

Ano 17 N-.mero 761

, mretm�s: R. R. O� �llYA ,[. �lfRmO O. GARCI�D�
FONE, 128
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Ginásio Santa Cruz
R�é:�be da Câmara de
Vereadores, AuXilio.Até
Cem Mil Cruzeiros
-Tomando conhecimento das

dificuldades -porque passa o

Ginásio Seuta Cruz, diante do

grande numero de alunos cujos
pais não puderam resgatar to

das 8S' prestações e o Munícípío
não cumpriu com o pagamento
integral das bolsas escolares,
o vereador Alfredo O. Garcindo

apresentou Projéto de Lei con
cedendo àquele estabelecimen-

-

to de ensino secundário, o

auxilio até cem mil cru1eiros
�'\'"

O referido prõjéto de Lei
recebeu aprovação de todos os

vereadores inclusive a' sanção
do Prefeito Municipal, que pa
gará a- Direção do-Ginásio, ain
d, este: ano, uma parte da

subvenção aprovadá. .'

É sabido que os Irmãos

Maristas; eles proprios, mantém
quatro alunos internos e

-

mais
dez bolsistas, interessados que
'estão em melhorar o nivel in
telectual do nosso póvo. Este
foi também um dos principais
motivos porque surgiu a idéia
de uma melhor assistencia ao

Ginásio Santa Cruz que apezar
dos enormes sacrificios vem

. mantendo quatro serres ginasiais,
e facilitando todos quanto quei
ram possuir um curso ginasial
completo. ..,

Levantamento' do' Xisto
de São Mateus

-RIO, 1 (M) - A Petrobràs
firmou convenio com o Mi
nistério da Guerra, para o leván
tamento aerofotogramétrico de'
uma área de cerca "de 240 qui
lometros quadrados entre São
Mateus do Sul e Três Barras,
nos limites dos Estados do Pa
raná e de Santa Catarina, dentro
do plano de prospecção, do xis
to da formação ge ológica do
Irati. A, empresa pagará ao

Exército, por tal serviço a im

portancia de Cr$ 10.580.000.00
dividida em,. três parcelas.

'

a Rainha
Cinqüentenário

Vai Casar
do
A senhorita Miriam Soares

Corrêa, Rainha do cínqüentená-,
rio de Canoínhas, vai contrair
nupcias no dia 11 de janeiro do
anc. p. vindouro. A noticia cau

sou verdadeira alegria entre
todos os munícipes dado a ma

neira magnifica com que a snrts
Miriam 'representou o nosso

Municipio nas festividades de

1961, com graça, beleza e inte

ligência.

Maioria Vereadores
Aumento

Taxas

Aprova
Impostos

Municipais
de e

A partir de janeiro de 1964, teremos mais um aumento
de impostos e taxas municipais. O Projeto de Lei oriundo do
Prefeito João Colodel, foi amplamente debatido pelos Vereadores
da UDN, tendo até a Associação Comercial e -Indústrial, ofereci
do sua .colaboração e respeito ,a sugerido que não fosse o-mesmo
aprovado até que o problema de energia .elétrica tivesse pelo
menos, por parte do Govêrno do Estado, solução mais urgente.
Não recebeu a devida consideração da maioria Idos vereadores
nem do Prefeito Munícfpel - os impostos foram

.

aumentados, a

pezar de tudo. Escondendo a tabela de Industria 'e Profissão, e.tn
muitos casos, o aumento de roo por cento.ia justificativa do
Prefeito Colodel foi que o aumento não ultapassaria de 20%,
quando a realidade é bem diversa, COJ;ll este aumento, a fiii.
recadaçlo municipal ultrapassará a casa dos. setenta milhões
computando todos os impostos e taxas. Amparou-se o, Prefeito
Colodel para 8 aprovação do projeto de lei que encamínhou a
-Cámaraç.na maioria, os vereadores do PTB-PSD, . tendo o verea

dor José Tocarski, (PDC x PSD) votado contra o aumento. O
desempate coube ao vereador presidente Ney Pacheco de Miranda
Lima, a favor da tabela:'

Mesmo contra a vontade dos vereadores da' llDN, os

impostos e taxas foram aprovados. As consequencias desastrosas
desse aumento sobre o comércio e· a indústria, logo se farão seno

tiro Se pequenos industriais -este ano, com o racionamenío de
energia elétrica, conseguiram com enorme dificuldade manter os
seus opera rios, com 0- novo salário mínimo que está para ser

aprovado em 1964, salário moveI e outras obrigações, e mais o
aumento de industria e profissão municipal, dificilmente se po-
derão manter com suas industrias em funcionamento.

o Sr. ,Secretário I

Educação Deu o

da
Bolo

Todos sabem quão difícil a educação de um filho, São'
anos e anos de sacrifícios e lutas, em que participam alunos, pais
e mestres. Depois, o final do curso, a esperada.' a tão sonhada
formatura, para alegria e gaudio de todos. Então, os preparativos.
A escolha do quadrá e também do orador. O programa e ao

paraninfo. Para (a escolha deste, os cuidados são especiais e o

assunto é olhado com carinho e
.

os mestres e os progenitores
também dão o seu palpítesínho. Ele deve ter méritos autenticos. -,

Será dele a última lição, como serão dele os derradeiros' conselhos;
para o norteio seguro e firme da vida prática que se deslumbra.
E as formandas da Escola Normal .do Colégio Sagra-do Coração
de Jesus, tradicional estabelecimento de ensino de nossa cidade
um dos de maiores' conceitos de toda região, por íssovorgulhodo
'municipio, houveram por bem de escolherem, para seu paraninfo,
o muito digno Secretário de Educação do Estado, o Sr. Elpidio
Barbosa, conhecido e abalisado mestre do Estado, agora exercen

do altas funções do governo. Sua senhoria, consultado, aceitou a

alta investidura, prometendo estar presente
�

ao ato solene. Pois
bem chegou o grande dia. Pela manhã, missa solene e comunhão
geral. Igreja cheia. Júbilo e alegria de todos os lados. Em seguida
a entrega dos diplomas. Chegou a hora e nada do paraninfo.
Aprensão de mau estar no ambíente. Súbito, para alivio de todos,
um extranho ingressou no recinto e anunciou-se como represen
tante do paraninfo, justificou a ausência deste e quando chegou
a hora de sua oração não disse nada, absolutamente nada. Até
o seu traje não condizia com a solenidade. Causou espécie, tam
bém, a presença de 2 deputados, na, ocasíão, que não foram
couvídados a participarem da mesa. Isto tudo aconteceu e está

, acontecendo em Çanoinhas, no atual govêrno. O fato, por si só,
condenável, provocou e está provocando protestos gerais
de muitas formandas.' 'Que fatos desta natureza não mais se

repitam, pois Canoinhas não merece tanta desconsideração. Ad
mítímos, é obvio, o não" comparecimento involuntário, esperamos,
do sr,"paraninfo. Não admitimos e jamais admitiremos, em casos.

semelhantes, um représentante que nada representcu,
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Prefeitura Municipal. de Major Vieira
PORTARIA DE 3/12/63

',APROVA· ESCALA DE F�RIAS
o cidadão' Antonio Maron Becil. Prefeito Municipal de

Major Vieira, Estado de Santa Catariaa, no uso de suas atríbulçõea,
RESOLVE:

Aprovar 8 escala de férias; anéxa a esta Portaria, dos
Funcionários desta Prefeitura Municipal, para o exercício de 1.964.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, em 3 de dezembro
de 1.963.

Ass.: Antonio Maron Bacil - Prefeito Mnnicipal

N. de
NOMES

Ordem .

CARGOS ÉPOCAS

1 Eduardo Klodzinskí
2 'Bento Bueno de Farias
3 'Jair Dirschnabel
4 Pedro Allage Filho

Tesoureiro
'Fiscal do (DMER)
Secretário

.
Escriturario do (DMER)

Setembro
Setembro
Outubro
Outubro

.

Prefeitura Municipal de Major Vieira, em 3 de dezembro
de 1.963�

Ass.: Atnol1io Maron SacI!
Prefeito Municipal

Ass.: Jair Dirschnabal
Secretário

/

DECRETO N. 40, DE 30/11/63
Antonio Maron Becil, Prefei

to Municipal de Major Vieira,
Estado de Santa. Catarina, no

uso de suas atribuições resolve: .

NOMEAR:
De acôrdo com o artigo ] 5;

item IV .do decreto Lei n", 700
oe 28/10/1.942.
Maria Rosa de Almeida Car

doso; para exercer interinamen
te o cargo de Professôr, Padrão
"A", do Quadro l!nico. do

Municipio, para .ter exercício
na escola da localidade de Rio
D'Areia (Entre Rios), neste Mu
nicipio, a contar de 10 de de
zembro de 1.963 ..

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 30 'de novembro de
1.963.

Antonio M. Ba_çil
Prefeito _Municipal.
Jair. Oirschnabel

Secretário

Lei- n. 70, de 22/11/63
Autoriza o Executivo Munici

pal a Conetrui.r a Peaçe
JULIO COSTA

Antonio -Maron Becil, Prefei
to Municipal de Major Vieira,
Estado de Santa Catarina fàz
saber que a Câmara Municipal
decreta e eu sanciono a segín
te:

LEI:

Artgo 1 ° - Fica o Chefe do
Poder Executivo autorizado a

construir a praça "julio Cós ta"
.

na sede desta cidade, em terras'
do Patrimônio Municipal.
Artigo 2° -' Fica o Executivo

\

Municipal autorizado & abrir o

crédito necessário para fazer
face as despesas oriundas désta
Lei.

�.

Artigo 3 - Esta Lei entra em

vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em

contrário.

Prefeitura Municipal de Ma
jor Vieira, em 22 de novembro
de 1.963.

-Ass: Antonio M. Bacil
Prefeito Municipal

Registrada e publíoads a pre
sente Lei, na Secretaria Muni�
cípal 80S 22 dias do mês de
novembro de 1.963, e no jornal
Correio do Norte de n? 761.

: Ass: Jair Dil'sc_hnabel
.

Secretário

J

O PARAISO DOS
CAÇADORES E PESCADORES'

lizados, em caça e pesca,além de artigos

para jo�os, esportes, tumentes, ferragens,

cutelarias. e utilidades domésticas.

Ir':-_.._H_EP-.RESENTANTES DOS FóGOS CARAMURÚ

$, AZ ��G��';���;S S.A.
'--_--u"

'

"
.

t,·
�
I,

\.

OijGANIZACOES

Visite em Curitiba as. lojas Az de Espa

das, que colocam ã' sua disposição a

'.

mais fabulosa linha de artigos especia-

,
,

e maior e mais e crnp le ta rêde sul' brasileira de lojas especializadas IMONS CELSO. 144 • 15 DE NOV.232 • RIACHUELO. 239 • REP. ARGENTINA, 2654 P. GENEROSO MARQUES 138.
FONE. 4·0553 (Rt:DE INTERNA) • ,CURITIBA.

14·121963

Rua Paula Pereira, 6.34

O mais variado sortimento

compre-os com antecedênCia na

II

Casa I i ta
I'

I'

-. 1 -

Si o seu problema é ÓCULOS
Procure a secão de'Ótica do Fotc?

'

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.

UFOTO JOÃO FOTO' E OTICA'''.
CANOINHAS.Praça Lauro Müller, 514

Compre a preço justo
Uma calça de vinco' permanente

UMA CALÇA DE

a fibra Polyester Exclusiva da

S U O-A M T -E X

C.ASA . PEREIRA
Rua Getúlio Vargas, 882-

Refaça suas ícrces, tomando

CAFÉ' BIG
T

Torrado a ar quente
Saboroso até a: ultima.' gota

,

Rua Paula Pereira Telefone, 241
�

BIG é grande - mas em Canoinha�
-,

BIG é O m-elhor café

PONHA DADI

Para os. transportes de suas cargas

Rio � São Paulo - Curitiba
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LITURGIA
ALTAR DE

o

Carátinga recebe com

Governador
AVISO

DEUS Moacyr BudantDr.
D. Policarpo Amstalâen,

Monge do Mosteiro de São

Bento em São Paulo.
-

ALTAR aiguiíica lugar mail

elevado, mail alto.

O altar é colocado em destaque
pars ler bem visivel por todos.

'E' o ponto central da igreja.
Elleocialment,e. é uma mela; o

relto é aceesono, que pode I�r
dilpensado. ,

O altar é mela, porque na ÚI
limll Ceia, Cristo instituiu a

Eucariltia, reclinado à mela do

Cenáculo, rodeado peloa doze

8p6ltolol.
Havia sôbre ella mela Um

prato com pão e uma taça com

vinho, comida e bebida de uma

refeição. Cristo benzeu o pão e

Avisa aos seus clientes e

amigos que mudou seu es- . Do enviado especial'
critório de advocacia p�

_ CARATINGA, 6 - Represena Rua Felipe Schmidt ao
tantes de- todos os partidos po-lado da Farmácia Santa

_ líticos -e delegações de 36 municí
Cruz pios vizinhos, participaram hoje

da entusiaatica manifestação com

que foi recebido aqui o governa
dor Carlos Lacerda.

converteu-o DO leu corpo; benzeu
o vinho e converteu-o em seu

sangue, Deu aOI apostolos, que
comeram e beberam, e lhe. disee.

"Fazei isto em memória de mim!"

lato faz o sacerdote no altar,
consagrando o pão e o vinho.

I ato fazem OI fiêie, comumgan
de na Santa Milla. ,

O altar é, portanto, o centro da
igreja, para êle devem dirigir-se
OI olharei -e a atenção dOI fiéil.

A Eucaristia, que é celebrada
no altar, é o centro de nossa vida
espiritual: dela irradiam tôda. ai
reçal eepirltuais.
Altar. Euceristia. Criito Ião

ainônimoa, - signioou a mesma
realidade.

Churrascaria I D E 4 L
. de PAULO JARSCHEL
Um bom churrasco, 'a.

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 477

o chefe do 'Executivo carioca,
que deixou' o Rio ás 15 horas,
em avião particular de proprie
dade do sr, . Abreu Sodré, veio

. a esta cidade da Leopoldina,
para paraninfar as turmas que
.concluieam os cursos ginasial,
cientifico, normal e técnico no

Colégio local.

'Lacerda desenbarcou no aero

porto cerca das 16 horas e de
uma comlssao

.

de normalistas
recebeu uma braçada de flores.
Entre os proceres que o aguar
davam achavam-se os srs. Joaquim
Nobrega de Matos. presidente da
VDN local; Antonio Moreira Re
sende, presidente do PSD; Antonio
Araujo Cortês. lider do PSD na

Camara; Edmundo Lima e Helena
Bàndeira Ferreira, também pes
sedistas, e o deputado estadual
Athos Vieira.

MASSAS X

para Vidraças
CASA ESMALTE.

Uuondo fizer seu itinerário de passeio�
não esque�a de incluir uma visita às

I
.

obras do FRIGORIFIEO

o Governador Carlos Lacerda
entre aplausos da multidão, per
correu em carro aberto a8 ruas

da cidade, dirigindo-se efinal ao

Cine Itauna, para paraninfar as

turmas do Colégio Caratinga.,· Das delegações presentes ao

Duas
.

mil pessoas lotavam o comicio, a de Governador Valada
- res foi a mais numerosa, fazendo-
s� transportar em doze onibua,
Calcula-se que 15 mil pessoas
tiveram oportunidade de ouvir
o governador Lacerda, em seu

primeiro dia de estada nesta ci
dade.

»: PreFéjtura Municipal de (anoinhas
De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno público

que durante o corrente mês de (dezembro) se procede nesta Tesouraría
e Dal Intendênciaa distritais de Paula Pereira, Felipe Schmidt e Bela
Vista do Toldo; a cobrança dOI aeguintea impoetos:

A - Imposto sôbre Industriá e Profiesõee (4°. trimestre)
, B '_ Imposto de Licença (continuação para Ind. e Com) -(4�.
�trim.�

Oe contribuinte. que leu efetuarem seua pagamento. nó prazo
acima referido, lerão extraídas ai, certidões para a devida cobrança
executiva.

Canoinhas, 9 de dezembro de 1.963.

Dr. João Colodel Clementino E. P-ieczarka
Prefeito Municipal Tozoureiro Municipal

Sociedade .Esporti v a Palmeiras
Edital de \ Convocação

o Presidente da S. E. Palmeiras, usando das atribuições
.

que lhe conferem os Estatutos da sociedade, resolve;

Convocar
a) Assembléia Geral Ordinária dos Associados a realizar

se na Séde Provisória da S. E. Palmeiras, site Alfaiataria Maiéski
'em Alto das Palmeiras,' no dia 5 de Janeiro de 1.964,:às 8,30
horas em primeira convocação, afim de tratar dos assuntos
constantes da seguinte.

Ordem do Dia
1 a) Alteração dos Estatutos da sociedade.
2a) Não havendo número Iegaí para a instelação da

assembléia em primeira convocação fica dêste já feita a

Segunda Convocação \
la) Para as 10 horas do mesmo dia X

Alcides Peruci Presidente

-

>.

cinema.

DISCURSO
liA formatura _. disse o sr.

Carlos Lacerda na ocasião _ t$)m
um significado que transcende á
festa familiar. porque representa

/ ,/
J

1.1
/

. l

/ l
I )

/r/i,/;
I li

- 1,/
/'

passou! impossível vê-lo - de frente!
Somente em nossa loja! Venha ver .éste recentís
simo lançamento da Willys-Overland. Um carro

verdadeiramente luxuoso, empolgante e despor
tivo. Conceito revolucionário .de carro compacto.

RENAULT-
'1, () ;!;AIJ_�""� ..,

$D

., •

UM CARRO QUE SOB�_ À CABEÇA
�-'=-�-l

Ltda.

entusiasmo

Lacerda
a massa da comunidade que sai
das profundidades. da ignorancia,
através de sua impetuosa juven
tude, para exigir um lugar ao sol
- desde que o sol não se esconda
no crepusculo precoce da- ditadura
e da demagogia".
"N6s não queremos - assioalou'

mais adiante - que em nome das
reformas .venha a subversão e

-

á
custa ô'; paz obriguem-nos/ á
guerra entre . irmãos" .

COMICIO

Ap6s a solenidade no Cine
Itauna, o sr. Carlos Lacerda di
rigiu-se á praça Getúlio Vargas,
onde, do alto de um caminhão,
falou para mais de 5 mil pessoas.

As 22 horas, teve um encontro
com lideres políticos locais. inclu
indo 50 representantes de diretó
rios do PSD. Da reunião partici
param delegações de partidos
políticos das cidades de .Iobemim,
Turumim, Itanhomi. Iapu. Oriente,
Santa Barbara, Sobralia, Itaperuna,
Bom Jesus do Galho. Raul Soares,
Rio Casca, Coronel' Fabriciano.
Manucu, Manhumirim, Presidente
Soares, Ipanema, Conceição de
Ipanema, Pocrane, Governador
Valadares, Teofilo Otoni, Dom
Cavati, Corrego Novo, Abre'
Campo. Matipo. Ponte Nova e _

Teixeiras,
-, DELEGAÇÕES

EM EXPOSiÇÃO E vr�!"rt
-v E N O E - S E

Uma Bicicleta Monark de senhora em estado de
nova. Por preço de ocasião ver e tratar na

ALFAIATARIA POPULAR de

OTTO HOEPFNER
Rua Eugênio de Souza' 425

Basilio - Humenhuk
"

- &
Rua Vidal Ramos, 203

CANOINHAS -:- SAN Cfl CATARINA

-i' '
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SCHOLA CANTORUM, SAN:rA ceclus
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral E�lraord.inária
Pelo presente ficam convocados todos os' sócios da ScholaCantorurn Santa Cecília para a Assembléia Geral Extraordinária,a se realizar no dia 17 de dezembro, às 20 hs., no Clu beCancinhense, afim de tratar sôbre o seguinte:

1 Alteração parcial dos Estatutos
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 Assembléia em primeira convocação, far-sa-á nova chamada, funcionandomeia hora após, com, qualquer número.
Canoínhas, -5 de dezembro de 1.963.

Aluyr Jensura
No exercício da Presidência

_

' *__115114."fll_:lNiI_IIE._IDIl* IlM_-m__,__-giilMWl!iiii_li,Bl'
Cine Teatro Vera Cruz

APR�:SENTA:
HOJE - á. 20,00 horas impróprio até 14 anoll

"Um R'aio Em Céu Sereno"
cf Angíe Dickinson - Peter Finch - Reger Moore, -
A história Íntima de uma mulher amada por dois .homens.Dois homens em sua vida: um' dando. lhe o quanto podee outro tirando tudo que uma mulher pode dar!!!

DOMINGO - áfJ 13,30 horas - censura livre

CARTAS NA MESA.
-_'_---

DOMINGO
às 16,00 horas 'censura livre
ss 19,00 horas - .

as 21,00 horas rmp, 14 anos

A SURDEZ PODE
SER CURADA!

MADAME SANS' GÊNE
Cf Sophía Loren - Robert Hosseín

2a. Feira - àll 20,00 hra•• Imp, até 14 anos - REPRISE
3a. e 48. Feira - á. 20,00 horas - Impr, até 14 anos

SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO

A CORRIDA DA MORT-E
Cf Brett Halsey - Yvonne Lime - Charles Wil!cox.

Ação e Violencia nas pistas, de corridas!!!

INCENDJA'RIOS IA SOLTA

Responde a esta pergunta o
Dr. Wil�ün Cidrel, chefe do De
partamento de Otologia do Hos-

. pital de Clinicas de Curitiba,' e,
que há pouco chegou doa EE.UU
com as mais recentes aquisiçõeeno campo da cirurgia da surdez:
Muitos surdos já podem ser

recuperados mediante moderna mi.
crocirurgia, desde que um exame
prévio coustante tratar-se de uma
doença denominada ctoscleroee. B
qual determina fixação dos
oseículos do ouvido. /

A audição
está prejudicada porque há obs
trução á passagem do liam para
o ouvido interno.

O 0880 causador da obstrucão
é o ESTRIBO, um dOI 3 peque
nos 08808 que trausmitem o 110m
desde B membrana d o timpano
até o nervo acuatico. Forma-se
uma calcificação na base do es

tribo, impedindo aua vibração
, normal.

A operação consiste na remoção
do estribo e do foco de calcificacão
que o fixava, A abertura criada
é coberta com um pequeno seg
mento de veia retirada do dorso
da mão, e um 'pequeno tubo de
matéria plástica é usado para subs
tituir o estribo removido.

Cf Esteve Brcdie - Lyn Thomaz.
.�les espalhavam o terror e a morte na'calada da noite!!!

58. e 6a. feira - àe 20,00 horae - Impr, até 14 anos
SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO

�/PODER DA VINGANÇA"-C] Rory Calhoun - Barbara Bates

AS, LOUCURÁS DE MR. JONES
com Janet"! Blair .... Red Skelton

Uma verdadeira Comédia - rir .e chorar de tanto rir ..

Recentemente foi dispeneado o

enxêrto de veias e outros materiais
já estão sendo usados com vanta
gens sôbre o tubo de plástico.

A intervenção requer' hospita- ,

lisação de apenas 48 horas e o

paciente pode voltar à'l 8Ua8 ativi
dades normais 80 fim de 10 dias.

A operação é indolor, realizada
pelo canal do ouvido com auxilio
de, microscópio otolôgieo.

OPÓll a cura não permanece
vestígio da operação, sendo difícil
até ao especialista afirmar que a

operação foi realizada.

O nome' da operação descrita é
ESTAPEDECTOMIA.

VENDE-SE
Vende-se P?r preço de

ocasião, duas bicicletas mar
ca Monark.: aro 26, em es
tado de novas. Ver e tratar
com o sr. Osmario Dayet,
rua Almeida Cardoso" bairro
do Sossêgo, ou na Delega
cia de Policia. 2xawWi tw:

UM Ganhará A LambretaApenas
(Poda Sar Você)

Mas Todos
\

Ganharão
NO

NO

N A QU�LIDADE
COMPRANDO

NA SUA

a casa da boa roupa

Grande Vitória da Simca do Bra�i
nos 1.600 Kilometros de Interlago
Um carro SIMCA dirigido pejos

pilotos Cyro Cayrp8 e Jaime Silva
obteve marcante vitória nos "1.600
Quilômetros de Interlegos", ob
tendo a lâurea apôs brilhante
desempenho que constituiu um
motivo de orgulho para toda 8

indústria eutomobilística naciont!.No percurso de grande extençao
de quase quinze horas de duração,
sendo mais de ciuco à luz de faróis,
o .. consagrados volantes atingiram
a elevada média de 107 quilome
troa horários. aproveitando, com
tôds sua categoria, a exepcional
qualidade dos v-ículoe Sirnca do
Brasil. O carro vencedor, desde às

primeiras IÍ'rao da competição asumiu a Iiderança Da pi5t8,nâo�I:'
a perdendó, sómente parando parreahastecimento e troca de pi!ôWi

Também o 3. Lugar
Um outro Simca, o de Ilúrn�r�44, dirigido por Ubaldo LlJlli I-

Jcsê Fernando ("Toco") MartimI também confirmou sua alta e1all;
terrninando a disputa em terceir;

I lugar e rmp,ortondo pedeitameOlttôdas fi!) 6 gruras da difícil prova,
, A. vitória uâo é só da Simca d�I 'êra8il e de seus valorosos pilôtol
E também da Indústria Nacional I

,-

CORAL CANOINHENSt
CONVOCAÇÃO.

O Maestro do Coral Canoinhense, usando das atribuiçõel
que lhe foram conferidas, convoca todos os membros do referidoCoral, para urna Assembléia Geral Extraordinária, a se r'ealiz91
no Clube Canuinhense. dia 17 do corrente mês, (terça -feira) ai20 (vinte) horas; para tratar de assuntos de interêsse vital aaentidade.

Cancinhas, 5 de dezembro de 1.963.

Aloysio Soaúis de Carvalho.
Maestro do Coral Canolnhense

A,VIVERSARIANTES DA SEMANA

PElUS
./

ANIVERSARlAM"SE
Hoje: a sra. dona (Ientila

esp. do sr. Waldomiro Boi;
ler; a srta. Ieda Reiner!; a

garota Benilde Maria filha
do SI. Nivaldo Damaso da
Silveira; a menina Roselís
Maria filha do sr. Romeu
Tabalipa; os srs.: Ernesto
Herbst e Arno Court
Hoffmann.

'

Amanhã: a sra. dona Ca
rolina esp. do sr. Eduardo
Dias de Miranda; as garotas:Valéria Maria filha do sr.
Waldomiro Krawchychyn e
Ana Maria filha do sr. Mário
Ferraresi: os SIS.: Antonio ,

Grosskopt, Alcides GrosskofJt
e Mário Szczygiel; O menino
Paulo filho do sr. João
Augusto Brauhardt.

.

Dia 16: as sras. donas:
Gertrudes esp. do sr. Bene
dito Therézio de Carvalho
Junior e Lucie esp. do sr.
Simão Karlick; a snha. Lui ...
za Maria Silva; os senholes:
rirmino ite Paula e Silva,
Oriomar Schaidt ,e Emílio
Sobottka res. em M. Dias; o
jovem Reinaldo Voigt,' o
menino Luiz Alfredo filho do
sr. Gustavo Maes res. em
Joinville,
Dia 17: as sras. donas:

Catarina esp. do sr.. Emilio
Gutetvill, Stanislava esp. do
sr. Miguel Oliskovicz e Te..
nina esp. do sr. Waldemar
Cador; a menina I/ka Rosi"
nha filha do ,SI. Hugo
Brauhardt; o sr. Erhar d
Koch; o jovem Teodoro
Schroeder; os meninos: Sér.
gio Thomáz filho do senhor
Wal/rido Langer e lf!..ilmar
José filho do sr. Romão
Niedjelski.

PREÇO
PRAZO

Dia 18: exma. viúvà sra,
dona Ana Humenhuk; a sra,
dona Rosa esp, do sr. Este'
fano Ostroski: as senhoritas:
Mercedes Furtado e Leoni.lda
Bail; (J snha, Maria Edilete
Karuat; os srs.: Reinaldo
Crestani e

?

Eraldo Spitzner;
o menino Aldo filho do sr,

[ooino Roesler.

Dia 19: a sra. dona Maria
de Lourdes esposa do senhor
laroslato Sidorak; a srta,
Terezinha de Jesus padilha;
a menina Mari Lis filha do
sr. R..omualdo- Carvalho; os

srs.:
.

Wiet,�ndo Fischer
,

e

Hugo Brauhardt, o menino
Antonio filho do sr. Teodoro
Ta rchéski; o garoto tdso�1
Luiz. filho do sr. Jair
Lpssak. "

Dia 20: a sra. dona' Julie,
ta esp, do sr. Antonio Ni�o'
lazzi; a srta. Neiva Clarlee
Barcellos; a menina Janete
filha do sr. Alex Michel; os

srs.: Natan Zugman, Aloe�
Antonovich e lzaac Zugman,
o jovem Luiz Amiltotl
Gonçalves.
-Aos aniversariantes, nossas

felicitações.

Enlace Matrimonial
Realiza-se hoje �m Curiti;ba o enlace matrimonial d

srta., Elizéte, filha do sr,

Silvadavio de Almeida. MJ;deiros e de Dona Marta
ILuz de Paula MedeiroS, eoll

o Sr. Sebastião Wolff.
Correio do Norte cu.�pri;menta os noivos e f{lmtltaresalmejando-lhes os melhOre

votos de felicidades.
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Serviço
A CA'R

x

,
'

Melhoràmento do Lar
'0 confôrto no lar propicia

bem estar a família, torna 8

vida mais agradável e fácil o

trabalho. Para melhorar a mora

da da família rural a extensio
nista ensina a êsposa do agri
cultor a fazer móveis, colchões
e tudo mais que possa tornar

-, o lar mais confortável.

'Ajuda a tornar o trabalho
da .mulher menos pesado, orien
tando reformas na cozinha,
instalaçãp de água encanada;
lavadores e também o próprio
arranjo da cozinha, quartos ·e

salas.

'1,
-

I,
:�

.
.

202 Famílias construíram prt-
vadas..

'

76 Reformaram cozinha

146 Famílias fizeram reformas
de quartos e sala.

42 construíram chuveiro ou

lavatorío,

XI
Saber- Sentir- Servir- ,saúde

de
ESC

Extencão, Rural
,

Relatório' 19.61/62
um

.

escolhe para si, uma ativi
dade que desenvolverá 90b a

orientação dos extensionistas.

10 jovens ·4 - S Plantaram
Tomate.

58 jovens 4 - S Plantaram
Milho.

Os jovens do
.

meio rural
costura.

aprende técnicas em 'Agricultura 97 Sócias aprenderam a

Pecuária, recebem noções de fazer conservas.

higiene, vida cum}lnitária, civis- 29 Sócias aprenderam a

mo, para que sejam melhores fazer melhoramentos na lar.
agricultores e membros ativos .

.

na sociedade.
O trabalho com a juventude

ti
rural objetiva formar líderes

Ap�en�e.r a faze�, fazendo" II agricultores e donas de ca
é o prmcipio educativo e cada sa para o melo rural.

24 jovens 4-S Plantaram
Soja.

.8 jovens 4-S Plantaram
CeBola.

29 jovens 4'- S Plantaram
Hortaliças

52 jovens 4 - S estão crian
do Suinos Racíonalmente. <;

59 jovens 4 - S estão criando
gado leiteiro.

48 jovens 4 - S dedicaram- se
a avicultura.

51 jovens 4 - S criaram' coe
lhos.

51 jovens 4 - S plantaram
batatinha.

As moças do meio rural tam
bém escolhem para si ativida
des domésticas, nas 'quais rece

bem ortentsções.
153 Sócias aprenderam a

,.

Parà 1964
a TITANUS
lança a

CESTA "DO
PO'VO, pelo
preço de
custo, para
dar a todo
O POVO,
BRASILEIRO, a

possibilidade
de
comemorar

condignamente
o Natal!

Quem Fê21 XII
1. • O maior entrave � a ex

pansão da ACA.RESC 'é· a defi
ciência de pessoal de categoria
técnica, seja. em número, seja
em qualidade.
A prática nos tem dernons

trado a enorme deficiência dos
; P .

nsosos estabelecimentos de en-

sino agrícola: no tocante a for
mação pro�issional. .

A par disso, o reduzido nú
mero de Escolas de Agronomia
existente do país, lança no mer

cado. anualmente, num pequeno
grupo de profissionais que são

prontamente disputados pelos
serviços públicos e emprêsas
particulares; �stes dois fatores
estão a exigir um serio esforço
por parte dos poderes públicos
e das emprêsas particulares
para a formação e aperfeiçoado
técníco- profissional.

F:: preciso dar especial atenção
no tocante' a formação do téc
nico de nível médio por ser,
de preparo mais rápido e com

responsabilidade de serem trei

nados intensivamente para a

execução, de projetos de real
importância no desenvolvimento

agropecuárío do pais.
V ACARESC t-em pro�urado

capacitar seu pessoal por meio
de treinamentos em serviço.

. No setor da agricultura foram
realizados 't treinamentos dís
tríbuídos conforme o quadro
-ds pãgina seguinte.

.

"'

. Argentina: Area atual politica:
2.789.5pO quilômetros quadrados
Chaco. Pantanal do, antigo Mar,
ao norte; Golfo do Prata; alu
viões patagônícos. O pampa,
entre os rios· Negro e Salado
é planície imensa, batida d�
ventos, de frio; a planície chaca
é pavorosa; arenosa e fértil

r---------------------------....,' inundada e 'sêca, a ciclos, refle-
xos prímítivos do estabelecimen-
to do mar. No Golfo do Prata
o petróleo, sob águas, no antig�
leito, pressionado ao telurismo
andino, é, rico; o trigo (alíení
gena) tem seu habitat frio-seco,
entre os aluviais férteis do Pa
raná e do Uruguai. Ouro nos'

Pampas até a Terra do Fogo;
ouro�marginal ao telurismo ao

cadinho do Centro Geológico;
prêmios certos Prata às margens do Pantanai

_________..:.... ,;;;,_,;,..."._.:..::..:._J _ aos limites brasilicos. O gafa-

Compare' novamente e acerte outra vez: ·���!�ls�:�g:i��b��ate�J:i�=�i�::
Também em 1964, preço, qualidade e. prêmios é Titanus que dá! ��r:r;loA������osóu� i��;i��'

quando as neves marginais d�
Agente Autorizado'. GERALDO ROTHERT Kilimandiario remetem ao Egi-

R P I P
,

43 F

.

to, pelo Vale do Nilo, a praga
. au a ereira O - one 305· ._ CANOINH;AS - S.C. milenar. A riqueza nativa na

flora. é a erva mate. O mis-

m
·11

I-S

q u_e
barato

. \

m!ont
«esta do povo IÍIII um presente da
Titánus à família brasile'ira

Noções de Fisiogeografia
Económica

(cont. número anterior)
xx

O homo-brasiliensis talvez
não seja mais' que o primeiro
Borôro, fugido às marginais do
Pântano até exaurir-se em La
goa Santa, Tudo é notável no

arquipélago que se estrutura
continente. Até a repetição ama

zônico. Até isto, no sul, dentro
do .antigo mar-atlântico, cujas
praias chegavam às linhas da
Serra- Geral. A varzea da inun
dação do Itajaí,.a exemplo, está
g precisar estudos; roubada ao

mar, floresce, enriquece, é ha-
.

pitat.
.

XXI
Dêsde os Caraíbas alasko

mongolóide que desceram até
o arquipélago entílhsno, fizeram
o Império Marajô, ou Marajoára,
desceram ao nordeste e repo
voaram os litorais que se .alar
gavam, até os índios pretos
medernos; originários de escra

vos africanos perseguidos (cujos
restos há até O" ínvio sertão
acreano desde .Palmares), flo-'
resta ádentro torna-se preciso
estudar os basilares etnológicos.
A Ilha é um mundo, como o

foi o Andes. Alguns mundos
Mesopotámicos se organizam no

Continente Americano. Convém
apreciar.

A qualidade de todos os premias
da Big Cesta, por

-

apenas

.c-s 500,00 mensais

Com di re,ito a 2

XXII
Mas desta análise gerfisica,

geoastrofisice. há que deduzir
uma geogrefía econômica, uma

geografia econômica de compa
ração. Entendida modernamente
a América do Sul' como' Com
tinente já, temos que estudar

essas .áreas-Conveações que a

geografia politica chama Nações.
Géoétícemente .há duas nações
Chímú (no Andes] e Borôro (no
Brasil). Hístortcarnente, e isto
moderno, há 10

.

Nações e três
possessões européias, (Guianas).
Comparemos, e analizemos a

largos traços, mantindo a função
socioeconomica. '\..

.

XXIlI

14- '2·1963

I,

Sulamericana
Por: SEIXAS NETTO

tério do homo-pátagenensis já
foi citado anteriormente. Car
bono líquido, - petróleo -, é o

sangue do fatalismo geofisico
andino. Economia alienígena,
vária, como o retrato enorme

das mesetas 'ispánicas e gregas:
Bois, carnelro, trigo. O teloris
mo andíno gerou para o futuro
a previsão bela: No encontro do'
mar que se 'eleva, do Chaco.

-

do Pantanal, e da Ilha Brasil, o
centro da hidroeletricidade: O
Uruguai- Iguaçu.

XXIV
No Pantanal sul amazônico,

último resquício do Lago que
procedeu o recuo do Grade Mar
está - no seu. evolver 'o Paraguai:
o país' do Pântano, onde o' gáz
mefítico, os pestilências, oriun
da matéria-fauna e da matéria
flora em descomposição, .

há

_

século e século vem drenando,
aniquilando qualquer manifesta
ção de biologismo organizada,
desdenaodo uma possível so

ciologia. O rio Paraguai, desa
guadoro do Pantano para o Golfo
do. Prata, divide-o em Paraguai
mesopotánico e Paraguaí-Chaco:
no primeiro, aluviões em somi
dificaç.§ó o andulação,. coberto
de florestas densas, enormes,
escuras, lagos, lagunas, poucas
terras há economicamente; no

outro, planicie-varzeada, um

complexo de florestas e desertos
de areais, interpenetrando a es

paços por estendidos'paúes, são
cursados, talados no pouco pos
sivel a uma p.comia nómada .e

quasi enexistente, por alguns
tribus esparsas de selvícoles.
As conquistas espanholas de
ram-lhe povoação :

que tenta,
pelos tempos, aglutinar-se às
margens- do rio Paraguai, não
se aventurando às íncertesas,
as rudezas, aos fatalismos do
Chaco ou mesmo da Mesopotá
mia. paraguai, distendendo pou
co a criação vacum que é-a
base importante na economíà

alieigena desse pais vivente,
. resistente, persistente ao pri-

<,

mitivismo geofísico local; nesse

mundo em formação, ainda uma

terra quasi instável e exsauata
-

(10) a floresta marginal aos

rios da madeira valiosa, e. nas

ondulações mesopotájnícas, po
voam o arbusto da erva-mate.
No telurismo sufocado sob ex

tensas decomposições pantanosas
há ferro, cobre, manganês; o
marfim, expulso As vagas ba
saltícas' primitivas é um dos
elementos de economia que se

não explora em amplitude.
XXV

O Andes é um país. Moder
namente é o Chile. escorrido
pela encosta poente da Cordi
lheira e apresionado á cria do
Pacifico, Faixa estreita de terra

'(4,222 quilometro de extensão;
180 'quilometros de lsrgura, ter
mo médio), com 760060 quilo
metros de área, é retrato evolu-

(cont. próximo número)

VIDROS
Plano, Martelado � Granito

Casa Esmalte

n CaSPA [ �U[OA O[ S[US CAB[lOS usn�DO

I

PARE! [ TÔNICO CAI'-ILAR· POR EXCELÊNCIA NUNCA EXISTIU IB-UAl

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS.
INfUMAÇÕES,
C o C E I R n s,
f R I E I R n s,
ES,PIHHAS, ETC.

; -
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Com Cantinflas I
I I
I IIII Acompanhado de mais 35 grandes astros tais como: I
I Maurice Chevalier Bing Crosby Frank Sinatra Cesar Romero / - Kim Novak I,
I Zsa lsa Gabar Sammy Davis Jr. e muitos outros, será Apresentado no Próximo' Dia 22 no I
I. "CINE TEATRO VERA CRUZ" I
•••••••••••II.m••II1.IlI••••IIIII.III••lJllllllm•••••••••II••••m.llua•••••1111.111.1

-Para os Sonegadores]N O� T ,A S,
Imposto

.

de Renda' E SPA R S A S
Dia 9 último, na séde CEPEC.

à Rua'Major Vieira. foi insta
lado, solenemente, o curso de
parteiras, a' cargo do Centro de
Saúde desta cidade.

Prisão
do
RIO - O Ministro da Fazenda encaminhou projeto de

lei ao Presidente da República, sôbre a' cobrança do imposto
de renda, estabelecendo Art. 40 a pena de detenção para os

casos de evidente intuito de fraude, na declaração de rendimen
tos e bens. Pede o Prof. Carvalho Pinto que fiquem sujeitos à
mesma pena os registros falsos em livros comerciais ou fiscais e

de informações falsas sobre matéria relevante para o Fisco quer
em relação ao próprio contribuinte, quer em relação a terceiros.

Diz o Ministro que a experêncía tem demenstrado
multas não "resolve, pois há sonegadores] assistidos, hoje
dia, "por verdadeiras organizações altamente especializadas
matéria de sonegação do tributo".

Acentua o Prof. Carvalho' Pinto que a prisão já é aplica
da em diversos países; com muito maior amplitude, e a sua ado
,ção é reyestldo de cautela, para não atingir os contribuintes de

baixa, renda e pequenas emprêsas,
'

,

Canoiohas, dezembro de 1.963.

AGRADECIMENTO
-

Missa de 70. Dia
Matilde Seleme Manaur

\

e filha., consternadas com
o prematuro falecimento de seu inesquecível esposo e pai,

FERES MANSUR
I, '

Vêm externar seus profundos agradecimentos ao in-
cansavel Médico Dr. Adyr Seleme e Dr. Antonio Merhy
Seleme que dispensaram todos os recursos para salvar- lhe
a vida, ás abnegadas Irmãs de Caridade e Enfermeiras do
Hospital Santa Cruz; aos Rvmos. Padres Frei Menrado Vogel
Vigário da Paroquia, Frei Edgard e Frei Ermenegildo que,
,o confortaram espititualmente, ministrando-lhe os ultimas
- Sacramentos; as Rvmas. Irmãs do Colegio Sagrado Coracão
de Jesus, ao Dr. Alcalá Oropeza; ao Ten. Cel.,Ovidio Soutto
da Silva, e demais Militares do Campo Mal. Hermes de Três
.Barras; aos parentes amigos e o povo em geral, de Três
Barras e Canoinhas, que as' confortaram neste doloroso
transe e o acompanharam até sua última morada.

Agradecem também pelas coroas e flôres enviadas.

Outrossim convidam para a missa de 7°. dia que man
dam rezar em intenção de sua alma, hoje dia 14, ás 20
horas na Igreja Matriz Cristo .Reí.

A todos sua imorredoura gratidão.

DISCOS
long-playing 12"

NllSER
_ (o maximo em alta fidelidade)
nova remesa, ultimas novidades

especialmente para o Natal

Casa Erlita
-

Rua Paula Pereira, 934

que
f!m

em

Falecim;nto
Faleceu repentinamente dia

14, o estimado cidadão feres
Mansur, alto funcionário do
Campo de Instrução Mal.
Hermes, de' Três Barras.
A tacado de mal súbito, con»
dúzido urgentemente para o

Hospital Santa Cruz, apezar
dos esforços médicos, não foi
possivel salva .. lo.

Seu sepultamento foi efe-.
tuado no Cemitério Municipal
de Canoinhas.
A familia enlutada, pesames

do "Correio do Norte".

I

x x x

Vem aí, segundo imformações
do médico Dr. Osvaldo. Segundo
de Oliveira, nova partida de
vacina sabin.

x -x x

Em Cánoinhas, já há alguns
dias, a passeio, hospedado na

residência do seu filho, Sr. Ialu
Ribeiro, o Sr. José Campos
Ribeiro, mais conhecido por seu
Jóca coletor federal aposentado.
Nossos votos de boa estada na

capital do mate',

x x x
I

'

Segundo informes, as CAsas
Pernambucanas, uma das maio
res organlsações industrial e

comercial do pais, fínsncíará,
imponente edifício em nossa

cidade, cujo inicio da construção
será no próximo ano.

x x x

A Sociedade Beneficiente
Operaria, dará grandioso baile
de natal no corrente ano, es

perando-se 8 mesma animação
dos saudosos bailes da sede
snttga, onde se reuniam a nova

� a velha guarda.
x x x

Hoje, no Clube Canoínhense,
as solenidades de formatura de
mais, uma turma da Escola Téc
nica do Comércio, estabeleci
mento de alto conceito e

-

que'
veio preencher grande lacuna
na cidade no setor educacional
propiciando maiores facilidades
para todos. Os nossos cumpri
mentos aos abnegados mestres
e formandos.

x x x

,É o Santa Cruz goleou ím
piedosamente o Canoinhas S,C.
pels alta contagem (de 7 a -O,
com 'cinco tentos, de bela feitura,
do fabuloso Willo.

x x x

É amanhã, no Municipal.
ainda em prosseguimento ao

campeonato da cidade,olencon
tro 'Bota fogo e Palmeiras, com

absoluto favoritis mo do alvi
negro.
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Diretório Regional .da UDN,
A UDN de 'Floríanópells ativando o seu Diretorio

Metropolitano: depois do manifesto concitando aos demais
partidos a se unirem em tôrno de uma candidatura única
á Prefeitura, a agremiação oficiou ao Diretório Regional
que levará á próxima Convenção Estadual um nome de
Florianópolis para disputar, no conclave, a candidatura ao

Govêrno do Estado em 1965, Em cogitações o nome do
Deputado AROLDO CARVALHO, que já por duas vêzes

concorre� á Câmara Federal por esta Capital.

Eleições no ,T. J.
Em sessão ordinária que realizou o'ntem, o Tribunal de

Justiça do Estado, elegeu seu novo Presidente, Desembarga
dor Ivo Guilhon, que, a partir de dois de janeiro sucederá no

cargo o desembargador Arno Hoeshil. Na mesma oportunidade,
foi eleito vice presidente da alta côrte de-Justiça o desembargador
Belisário Ramos da Costa e Corregedor Geral da Justiça o de
sembargador _

Victor Lima. Igualmente, a dois de Janeiro, tomarão
posse, juntamente com o presidente, para cumprir o mandato
que será do biênio 1964- 65.

Convenção' Nacional da UDN: Sem Data
BRAS1LIA, 9 (Trsnspress) - O presídente da UDN,

deputado Bilac Pinto. não chegou ainda a qualquer conclusão
aparente, no sentido antecipar a Convenção Nacional do partido,
para janeiro. O impasse permanece: se de um lado, a tendência
da maioria é pela cansagráção imediata da candidatura Carlos
Lacerda à Presidência da República, os setores ligados ao Sr.

Magalhães Pinto repelem a tese com veemência. Acham que até
fevereiro de 65 poderão ressurgir as possibilidades para indicação
do governador mineiro.

'

�

Colégio Comercial
Entrega mais

Hoje ás 20,30 horas, em so

lenidade especial, a Direção do

Colégio Comercial de Canoinhas
fará entrega de mais 20 diplo
mas de conclusão de curso, aos
Contadorandos de 1963: Ao âto
estarão presentes, além dos
formandos, todos os Professores
daquele Colégio. A nova turma
recebeu o nome de Professor
Dr. Zaidem Emiliano Seleme,
Patrono Adílson Zaniolo e

Paraninfo, Professor Pedro Reítz.
São os seguintes os formandos

de 1963:
Luiz F. Zswalskí, Gilma D'

Aquino Fonseca, Nataniel R.
Ribas, Orlando Nascimento.
Marlene R. Graf, Francisco M.
de Souza, Wilson Seleme, Mário
Marchinichen, Wigando W.

Wiltuchnig, Osvaldo Wrubleski
(Orador), Amilcar J. Ribeiro,
Euzebio 'Ferian. Haroldo Anto
nio, TremI, Marcos José Kohler,
Jónes A. Seleme, Nei Pedro
Nader, Silvio Kawa, Gtlido José
Fuck, Roberto Wilmar Gomes
e Alínor Vieira Côrte.

Após as solenidades, os forman
dos oferecerão aos pais, profes
sores e convidados, uma soírée,

de (anoinhas
20 Diplo'ma,$, ,

Gentilmente convid.sdf;�:,"çor.
reio do Norte" deseja aos noVOS

Contadores, votos de felicidades
na nobre profissão que tão bem
souberam escolher, conceítuan
do Canoinhas no ensino médio
superior.

cc BITRUCA» PARA,
AMERICANOS

RIO, 3 (Asapress) - A ca

chaça é nossa. Quer dizer, po
demos torná-la concorrente do
vodca. E suprir os mercadoS
onde a freguesia não será pe
quena. É isso que vai acontecer,
pois o Brasil vai exportar aguar
dente para os Estados Unidos,
a menos que os assanhados "na

cionalistas" a isso se oponhalll.
Um vespertino informa que a

primeira partida de cachaça. nO

valor de 120 milhões de cruzei
ros vão ,ser embarcadas elll

breves dias para Nova Iorque.
E, para desespêro dos devotoS
da "branquinha", essa- coisa de
vender caldo de alambique por
dólares. pode muito bem fazer
com que a "tímbuca" passe 8

custar preço de uisque ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




