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,OS CA"NHÕES DE NA'VARONE
com Gregory Peck - David Niven - Anthony Quinn

-

de assistir

aventu ra clássica dê
e Cinemascope

todos os -ternpos -

que resume todos
Fabulosa Película em Eastmancolor
os superlativos imagináveis!

a
/

partir do DIA 29 DE

Ano 17 - Canoinhas

. �

Sta. Catarma, 14 Março de 1964 - N. 773 Câmara Municipal
----

de Major Vieira

Resolução n, 23
Aprova Balancete Mensal
O cidadão Odilon Dsvét,

Presidente da Câmara Munici..

pal de Major Vieira, Estado de
Santa Catarina, no uso de' suas
atribuições, etc, faz saber que,
a Câmara Municipal decretou
e eu promulgc a seguinte

RESOLUÇAO
'Artigo 1, - Fica aprovado por
esta Câmara Municipal o balan
cete da Receita e Despesa
Orçamentária do mês de De
zembro do ano de 1.963, apre
sentado pelo Prefeito Snr. An
tônio Marcn Becil.

Artigo 2. - Esta' Resol�ção
entre em vigor Da data de sua

públícação, revogadas as dispo
sições em contrário, '

Atividades du Deputado Aroldo Carvalho
I, J .

(Conclusão da ) a página)
blíca e no Regimento Interno
da Casa, requer_ a Vossa Exce
Iêncía sejam solicitadas ao Se
nhor Ministro das Minas e Ener

gia, por intermédio. da Mesa,
as seguintes informações:

1 - Se o Ministério das Minas

� Energia, no exercício de 196 �
_ pagou ao Govêrno de Santa
Catarina, às Centrais Elétricas
de Santa Catarina ou a Comis
são Estadual de Bnergis Elétrica,
total ou parcialmente, a dotação
sob nO.' 25, iten 17, página 597
,da Lei Orçamentária de 1963,
de Dês Milhões de Cruzeiros,
destinada à construção da linha
de transmissão "Salto Grande
do Iguaçu - Canoinhás";
2- Idem quanto ao item 16

referente à verba de Dés Mi-

lhões de Cruzeiros destinada à
linha de transmissão Mafra
Itaiópolis - Papanduva - Monte
Castelo - Major Vieira.

3 - Quais as diferentes dota
ções orçamentárias pagas pelo
Ministério das Minas e Energia
ao Govêrno do Estado de Santa
Catarina, 'à Sociedade Termo'
Elétricl:! do Capivary (SOTEL
CA), as Centrais Elétrtcas de
Santa Catarina - CELESC, ou

à Comissão Estadual de Ener
gia Elétrica, nos exercícos de
1961, 1962 eI 1963, destinado ao

'setor ELETRIFICAÇAO díscrí
.minando-se, porminorizadamen
te, verba :por verba entregue
nos tres exercícios.

Sala (de sessões, em 3 de mar

ço de 1964

_ Deputado Aroldo Carvalho

\

Notícias de
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Titulo de Cidadão Papanduvense:
Em secção realizada na Câmara Municipal, em 24/2/64

foi apresentado pelo vereador Snr. José Réva Projeto conceden
do ao Rvms, Pe, Onofre Babinski o titulo de Cidadão Papandu
vense. A referida proposição foi aprovada por unanimidade.

Realmente mui louvada a atitude. do vereador, pois Pe.
Onofre tem sido para Papanduva o verdadeiro percursor da
verdade e da fé, sua humildade seu coração bondoso está sempre

I pronto a prestar sua valiosa colsboraçâo e aqueles que necessitam
um balsamo para sua alma ou uma palavra de esperança e fé
para seu cotpo.

'

Esta coluna se congratulando com tão significativa horne

nagem, apresenta ao virtuoso sacerdote efusivas felicitações
extensiva a calenda câmara municipal.

Dr, Reneau' Cubas visita nosso Municipio
Esteve em visita percorrendo o interior de nosso Muni

eipio o Deputado Estadual Dr. Réneau Cubas conhecido médico
de Canoinhas. O ilustre médico aproveitou a ocasião para clinicar
à todos aqueles que necessitássem de seus serviços profissionais.
Em Taiosinho, Pinhal e adjacencias foram atendidas mais de
317 pessôas, em nossa cidade foram assistídes 122 pessôas de

ambos os sexos.

Assim procedendo Dr. Cubas vem cumprin\do aquilo que
foi prometido na sua campanha eleitoral que não esqueceria seus

corréligionários e amigos.

Candidatos à Vista

para Prefeito de nosso Municfpio
,

Noticias não oficiais chegaram 8 nosso conhecimento.que
já foram escolhidos os candidatos para concorrerem ao pleito
que se aproxima para a Preféitura de nosso Município. Consta

que pelo P.T.B. será o Snr. José Réva, pelo P.S.D. o Snr. Jahyr
Damaso da Silveíra, quanto ao candidato da U.D.N. será apre
sentado depois de sua reestruturação e será candidato para valer.
Em nosso proximo número esperamos poder fornecer aos nossos

leitores um relato mais completo tocante aos candidatos que
disputarão o cargo de Prefeito de nosso Municipio.

.

Sala das .sessões ria Câmera
Municipal, em 6 de março de
l.964..

,

As) ODILON DAV�T
Presidente.

I

As) DAVID PAULITZKI
1. Secretárto

TJ!:ODORO BARANKI:E!VICZ
2. Secretário

Resolução n. -'24-
Concede Licença ao Snr.,

Prefeito M-,.nicipal
O cidadão Odilon Davét Pre

sidente da Câmara Municipal
de Major Vieira; Estado de
Santa Catarina no uso de suas

atribuições faz saber que.: a
Câmara Municipal aprovou e

eu promulgo a seguinte

RESOLUÇAO
Artigo 1.- De acordo com o

requerimento do Snr. Antônio
Maron Becll,' Prefeito Mqnicipal
de Major Vieira, Estado' de
.Santa Catarina,. e de conformi
"dade 'com o que faculta o arti-

go '63, item I 'da Le-i Orgânica
dos Municípios, fica-lhe conce

dido Licença por trinta (30)
dias para tratar de assuntos

particulares, 8 contar de seis

(6) de março de 1.964

Artigo 2. Para efeito do artigo
anteríor, assume o Executivo
Municipal em substituição,' o
Saro Odilon Davet, Presidente
de sta Câmara Municipal, até o

término da licença solicitada.
Artigo 3. - Esta Resolução en

tra 'em vigor na data de sua

publicação revogadas as dís
posições em contrário.

,

Sala das sessões da Câmara
Municipal de Major Vieira, em

6 de março de 1.964
./

As) ODILON DAVÉT
Presidente -,

As) DAVID PAULITZKI

1.. Secretário
'

TEODORO BARANKIEVICZ
2. Secretário

.. ..Bilhete Azul�"
Segundo noticiou' o "Diário da Tarde", de FIo-

; . rianôpolis, o Governador Celso Ramos, ,alarmado, :

com o "rombo" de centenas de milhões de cruzeiros .no DER ,

- o déficit levant�do teria atingido UM BILHÃO DE CRU
ZEIROS - determinou que a Contabilidade do citado Depar
tamento, órgão autonomo por força de Lei, fosse feito na Se
cretaria da Fazenda eJnão mais sob o controle do Diretor do .

Departamento. Se
_

o nome disso não 'for "bilhete azul"
não sabemos como interpretar, o fato ...

Convenção Udenlsta
escolherá. rururo Governador
Em recente reunião re&lizada em Florianópolie, pre

eeote toda � repreeentação federal do partido, presentee
oe deputado. eltaduai. e o Diretório Regional, além de

Prefeito. e creecido número de oorreligiouâeios, foi fUlada
a data para a rea'!ização da Convenção Partidária que

- indicará o nome do futuro Governador do Edado. ,o

problema suceesôrlo foi democràticamente debatido •

Generaliza-ae DOI meio. udeni�tae a convicção de que
o Partido� unido e coêso em rôrno de um can"ídato,
comparecerá ao pleito com a firme diepolição de demolir
o deagovê:D:, que se in.talou DO Eatado· e de iniciar,

. outra vez, a tarefa de reeonateuí-Io, para o bem' do povo.

Faltam' apenas vinte mêses •.• t

Faltam apenas .20 mês�st..'para t"erminar o desastrado ma�
dato do sr, Celso tRadlos. Nos tres anos e pouco que lá
decorreram, nada de útil ou de proveitoso para o povo fez o

Governador pessediata, responsável pelo PLAMEG e pela
tremenda alta do custo. de vida que se verifica em todo o.

Estado. ,
.

,

Sem nenhuma obra digna de nota, sem nenhuma reelisa

ção, o desgovêrno pessedista procura enfeitar.se com penas dé

pavão e aponta à, opinião pública, como coisa sua, todas as

realizações do Presidente Goulart.
Foi assim no dia 3L de janeiro em Florian6polis, quando

Celso, na inauguração de um trecho da BR.59, da Capital a

Biguaçú e depois na inauguração do Viaduto próximo a Ponte
Hercilio Luz, descaradamente enganou o povo procurando insi-
nuar que as duas obras eram do PLAMEG.

'

. Todas as obras de eletrificação em desenvolvimento no

Estado. todas sem nenhuma exceção. têm sido custeadas pelo
Govêrno Federal.

.

Até os Grupos Escolares inaugurados em Ftorianôpolis,
com os nomes do Governador e da Exma. Senhora, foram CUI·

teados com verba.s do Fundo Nacional do Ensino Primário, do
Ministério da, Educação e Saúde.

I ,
•

Do desgovêrno pessedista, dentro de 20 mezes, teremos ,

apenas triste lembrança ...

'Inten�a Atividade
Desde que retornou a 8ra.ilia o Deputado Aroldo

Carvalho vem de.envolvendo intensa atividade não só ne

Câmara maa, tambem. junto aoe Ministério., encamí
nhando Inumeros pedidos recebido. de prefeito. udenhtae
e de correligionários de todo o interior.

Anistia para a Policia Mllltar
Em regime de -urgência. na ordem do dia da Câmara dos

Deputado o Projeto do Decreto Legislativo N. 57/A/63. que
anistia os militares e civis participantes do chamado "Movimed
to de Brasilia", de 12 de setembro de 1963.

O Deputado Aroldo Carvalho, da represeuteçâo de Santa
Catarina. na sessão de 4 de março ofereceu emenda ao projeto
citado visando anistiar, tambem, todos os militares das Policiaa

Estaduais que tenham participado de movimentos reivindicatô
rios e, porisso, sofrido punições,

'

Irineu em Brasilia
O Senador !rineu Bornhamen, Presidente da UDN

catarinenae, chegou a Capital na tarde de 4 do corrente,
mantendo, em segtiida, longas conversaçôee com o' Preai- {

dente Bilac Pinto sôbre a auceSl_ão Nacional •
Battlsto"i em ação

O Deputado Luiz Battistotti esteve na Capital Federal
cuidando de diversos assuntos de interêsae de Santa C,\tarina.
Depois de se avistar com os seus companheiros de representa
ção e de percorrer diversos Ministérios, regressou 80 Rio de
Janeiro, devendo viajar, em seguida, pára Santa Catarina.

I·,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o Santa Cruz sem problemas. \

Caso venha a enfrentar o Internacional de Lages, domingo,
não há problemas na equipe dírígtda por Jacobus,' Titulâres e

suplentes em fórma. (Confirmados os jogos da la. rodada)

I Finalizando
'

..

Resultante de um trabalho mental e fisico. sobrecarregado,
acha-se internado no Hospital local, Silvio Bsuer, chefe do ex

pediente da LEC. a� .Sílvio, nossos desejos de plena recuperação
e breve retorno ao nosso convívio.

;t Pedimos escusas aos leitores desta
-

seção péla incerteza'
de José Kicheleski e de DODa das notas. relacionadas com o certame estadual, causa da irre

\

Martha Marehinack, Ialecidos, ponsablidade da FCF.

. Ouçam todas as terças feiras, .em Esportes ReL. da
. -Csnotnhas, o comentário de Canelinha ....:.. TIRO EM CURVA.

I

,7:. · I
víeiraPrefeitura

'1, Major
'Balancete mensal da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal

de Major Vieira, referente ao mês de outubro de 1963.

Mun. de

RECEITA GERAL DO MUNICIPIO I ARRECADAÇÃO
Anterior I Do Mês I TCTAL

Código
Geral TITULOS DA ,RECEITA

ORDINARIA
A) IMPOSTOS
Imposto Territorial Urbano
Imposto Territorial Rural'
Imposto Predial
Imposto sobre Transmissão de Propiedade Imobila-

ria (INTER-VIVOS'.
Imposto sobre Industria e Profissões
Imposto de Licença
Imposto sobre Jogos e Diversões

B)TAXAS
Taxa de Conservação de Estradas
Taxa "de Assistencia Social
Taxa .para fins Educacionais
Taxa de Eletrificação
Taxa de Expediente

-

Taxa de custa Judiciária e Emolumentos
Taxa de fiscalização e serviços diversos.
Taxa Cadastral

45.984,00 500,00 46.484,00
662.794,00 16.532,00 679.326,00
31.,(06,00 240,00

.

31.646,00
980.221,10 4:l.800,00 1.023.021,10

127.828,00 38.060,00 165.888,00
187.650,70 15.223,80 202.874,50

7 . .'500,00 7.500,00
-

76.926,00 3.847,00 80.773,00
7.655,20 74,OU 7.729,20
48.989,40 3.516,50 52.505,90
40.777,00 23.146,00 71.923,00
15.300.00 540,00 15.840,OU
24.039,00 2.'10,00 :26.649,00

I. 8.430,00 1.230,00 9.660,00
6.909,00 100,00' 7.009,00

106.750,00 6.700,00 113.450,00
7.959,70 ' 7;959,70

1.700,00 200,00 1.900,00
189.280,00 309.520,00 498.800,00

685.293,80 685.293,80

71 497,00 2.721,00 74.218,00
26.4139,40 4.669.60 31.159,30
3.369.319,30 �72.230,20 3.841.609,50

,

778.013,90
4.619.623,40

DESPESA

0.11.1
e.n.u
1».12.1
;0.16.1

0.1'1.3
".18.3
0.2'1.3
"

1:11.2
1.15.4'
1.16.4
1.19.2
1.21.4
1.22.4
1.23.4
1.!'1.4

2:01.0
2.02.0

PATRI�ONrAL
Renda Imobiliária
Renda de Capitais
RECEITAS DIVERSAS

4.12.0
4.13;0

4.14.0

Receita de Cemitérios
Quota-parte Imposto Federal sobre

Lubriticantes
Quota-parte Imposto Federal sobre

RECEITA EXTRAORDINARIA
Cobrança da Divida Atlva
Multas �,

Combustiveis e

Consumo

6.12.0
��1.0 )

)

TOTAL DA REC�ITA
Saldo Provindo Do E�ercicio Anterior
EM CAIXA
Na Tesouraria

TOTAL GERAL DA RECEITA

-Verba I DESPESA GERAL DO MUNICIPIO
Anterior I Do Mês I TOTALTíTULOS DA DESPESA

I, I ,

ORDINARIA
O Adminístração Geral 485.571,00 165.231,00 650.802,00
1 Exação e Fiscalização Financeira 137.960,00 1.270,00 139.230,00
2 Segurança Pública e Assistência Social 8.243,00 8.243,00
3 Educação Pública 173.580,00 18.600,00 192,180,00
4 Saúde Púdlica - 15.294,60 15.294,60
,5 Fomento 40.000.00 5.000,00 45.000,00
'6 ,Serviços Industriais 960,00 '6000
8 Serviços de Utilidade Pública 2.585.U34,10 216.0'7,40 2.801.012,10

-

9 , Encargos Diversos 155.41:14,70 28.353,50 183.838,20<'

Credito Especial , 109.187,60 109.187,60
,

TOTAL DA DESPESA 3.111-315,60 434.491,90 4.145.801,50
RESIDUOS PASSIVOS,
RESTOS A PAGAR /

\
. Do Exereícío de 1.962 24.000,00 2.(.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA 3.135.315,60 434.491,90 4.169.801,50
,

FÚNDOS DISPONtVEIS
EM CAIXA
Na Tesouraria 349.815,«)0 449.R15,90

,

4.619.623:40

Prefeitura Municipal de Major Vieira, em 31 de outubro de 1963.

/Antonio Maron Sscil
Prefeito Municipal

Jair Dlrschnabel
Secretário

./

Registro Civil EDIT A L
Apresentaram .todos OR doeu •

mentol exigido. pelo Códig-o Civil
art. 180. Si alguem tiver conhe.
cimento de etl:i.tir algum impedi
mento legal, aouae-o para fins de
direito.

Maior Vieira. 6 de março de 1964,
Pedro Veiga Sobrinho

. Escrevente Juramentado

Sebastião Grein Costa,. Escri
vã6 de Paz e Oficial do Registro
CiVil de Maior Vieira, Comarca I

de Cenoiuhes, Estado de Santa
Cãiarina, etc.
Faz 8a�er=que pretendem casar:

Teodoro Firakoski e Vitoria Ki

olu�lel!!ki. Êle. natural dêate Estado
nascido em Rio Novo. Deite mu

Bic1pfo no dia 6 de abril de

1923, lavrador, solteiro, domicilia
do em Rio Novo, Deste municipio,
filho\ de Leonardo Firakoski.: fa
lecido e' de Dona E.taDi.lava Fi
rskoaki residente em Rio Vermelho
neste municipio. Ela natural deli.
te Estado, nascida em Serra Prê
.ta no dia 6 de abril de 1923,
domêstica, solteira. domiciliada e

residente . em Rio Vermelho, filha

Metropol foi a atração máxima
Confirmando o que previamos, a apresentação do E.C. Metropol
em nossa cidade foi a atração máximá da semana passada. Seu
cartaz atraiu enorme massa ao Estádio, da Municipalidade. Jo_1
gando frente ao Botafogo local. ambas as equipes grangearam
a simpatia do grande público, com seu futebol brilhante e correto.

A renda de Cr$ 447.135.00 por si só, fala bem alto do
que foi ,a espetacular promoção da LEC. Botafogo. Recorde ab
solutos em arecadação e assístêncía.

A . Delegação de Criciuma
Faziam parte da Delegação do fyietropol os segulntss

elementos: chefe: 'Sergio Luciano; Tesoureiro e Diretor Social;
Estev&n Mastela; Técnico: Luiz Angei; Dep. Médico: Romeu Seelig;
AJibitro - Afonso Câmara Ávila; G. Esportes: Osvaldo e Patrícío:
Atletas: Rubens, Dorni, Paneco, Arpino, Flázio, Amilton, Tenente,
Nadir, Sabiá, Chico, Prêto, Silvio, Calíta, Waldir, Idésio, Arildo e

Galego.
-

-

Todos os integrantes da Delegação do Metropol foram
agraciados' com uma lembrança de Canotnhes, que constava de
cuia, ,bomba, Chaleira e tri-pé' em miniaturas. Ao Deputado
Diomicio Freitas, embora. ausente foi ofertado ri mesmo brinde;

.

porém bonita cuia com bomba de ouro, tamanho normal.

O mau tempo reinante na região de Itajai e mesmo na

Serra de Joinville impediu a vinda dos Deputados Federais
Diomicio Freitas e Arolde Carvalho. Seriam aqueles homens
públicos dignos de grandiosa recepção e homenagens.

Metropol 5 Botafogo 1
Prevalecendo a categoria profissional, o Metropol abateu

o Botafogo local por cinco tentos a um; mesmo assim o onze da
casa mostrou-se correto os 90 minutos.

'Reunião de Protesto
Estarão reunidos hoje, na LEC. os presidentes das ligas

e clubes que disputarão a-certame estadual na IV chave, quando
em comum acôrdo farão veemente protesto a Federação Catarinense
de Futebol .pelo descaso e insensatez que vem dando ao certame,
que hoje se inicia. Note-se que até a presente data nenhuma das

Ligas recebeu algo oficial do campeonato.
Conforme notícias radiofonicas, visto a LEC. nada rece

ber da FCF., seriam êstes os jogos da la. rodada: da 4a. chave:
Mafra: Peri X São Bento de P. União; Canoínhas: Santa Cruz
X Internacíonal 'de Lages; Porto União: Tamandaré X Botaíogo
désta e em Lages: Olígrsft, X Operério de Mafra.

Treinam os Locais
Embora incerta a efetivação da la. rodada da IV cbave;

os clubes locais treinam ativamente.

Ney
.

Fóra
.

de Ação
o exelente médio Ney do alvinegro estará fora dei ação

por algumas semanas" devido a contusão que sofrera no domingo
último, desejamos-lhe rápida e completa recuperação.

Peixoto- e .Tirne de Profissionais
o senhor Hugo Antonio Peixoto, do alto comando Santacruzense

sugeriu aos demais dirigentes dos clubes locais" a formação de
uma equipe de futebol profissional. Em estudos e já ventilada
na cidade a grande idéia de Peixoto.

MASSAS'
para Vidraças

CASA ESMALTE

P im e n t a
Compra-se qualquer qusntí- ,

dade.

Tratar no BAR IDEAL-,-

PARA FERIDAS,
E C Z E M n S,
INFLAMACÕES,
C O C (,I R n S,
f R I E I li n S.
ESPINHAS. ElC.NUNCA EXISTIU IGUAL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(.Refaça suas forças, tomando

C A F É B I G
-

- <

Torrado a ar quente
Saboroso até a ultima gota

Rua Paula Pereira � -Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas
,

-

e o melhor caféBIG
••_ B�

,

-

Quando fizer seu itinerário de passeio,
não. esqueça de· incluir uma visita às

obras do FRIGORIFICO

Apresentaram _ OI documental
exigido. pelo Código Civil art.
180. Se alguem tiver conhecimento
de exi.tir algum impedimento le
gal, acuee-o para fina de direito.

Paula Pereira, 29 de fevereiro
de 1964.

Maria Gose Gliuski
Oficial do Begistro Civil

I Registro Civil
EDITAL

Maria GÓII Glinald, Eecrívã
de Paz e Oficial do Registro Civil
de Paula Pereira, Municipio e

Comarca de Canoinhas - Estado
de Santa Catarina.

Faz' saber que pretendem calar:
Emundino ROLiriguel Figueiredo'
e Leonor Figueiredo Camargo,
El-, natural deite Estado nascido
em Bom Retiro no dia 13 de
abril de 1935, lavrador, solteiro,
filho de Hercilio N. Figueiredo e

de Dona Maria J. R. "Borgel re-
-

si dente a neste Distrito. Ela, natu
ral do Paraná nascida em Pitanga
no dia 8 de. setembro de 1939;
doméstica, solteira, filha de AI.
cindo dOI S. Camargo e de Dona
Juvelina F. Camargo reaidentes
neste Distrito.

Cburr,ascaria I D E A L
de PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco,' a

qualquer hora.
Rua Paula Pereira, 477

Milho em casca

Compra-se
Tratar com

landualdo'
o sr.

Voigt
AGUA VERDE

Esta afamada máquina de .costura� nos seus modêlos para diversas
finalidades, nos móveis à sua escolha, encontra-se disponivel na

c A SA V E R.D E
de JOAO ABRAo""SEL"EME

Revendedora Exclusiva
Rua Eugenio de Souza, 498 CANOINHAS

=

Presenca da, Quaresma
�

D. Estevão de SOU la, O.S.B.
Monge Beneditino do MOlteiro
de São Bento, em São Paulo.

A preeença da Quaresma deixa perplexo o cristão do sêculo
vinte. Como compreendê-Ia, que sentido dar-Ihej Envolvido pela espiral
que o leu prôprio dinamismo gerou, o homem dêste sêculo concebe 8
Hietôria como um movimento uniforme ascedente, e concebe. se na
Hietôeia como a resultante mais perfeita, do leu evolver e, por illo
mesmo, como um princípio de superior virtualidade, 90 que concerne
a sequência da evolução.

Sem negar ou querer iludir o que há de verdade em tudo
i810, d,elejamol neasae poucas linhas, fixar' a atenção no que há "8
mais" no mistêrie do homem.

.

"O tempo cósmico' - escreve Dalmais - continua leu CUflO

aparentemente imutado; o tempo histôrico recebe uma orientação no

va mal subsiste como antes; aparece _ porém um tempo novo,
o tempo da plenitude. o que deve permitir a realização de uma fale
nova e última do plano divino; a. constituição da Igreja, Corpo do
Cristo total recapitulando tôda a humanidade, à exceção dos' que ee

.

houverem voluntariamente recusado",

Ora, é com a Pâscoa que le inaugura o tempo da Plenitude;
é com a lua celebração que ae realiza em nós a presença do Cristo;
é nela que le constitui a estrutura a Igreja que nós 90mOI. Tôda a

J Igreja se encontra voltada para o Senhor que passe, tôda ela muro

mura com o Apó,tolo dileto ué o Senhor" (Jo, 21, 7); tôda a Igreja,
enfim, alllim como o Senhor, te encontra de "paesagem", em algum
dOI seue instantes ela vive uma Pâscoa Eterna.

Logo, ê mister que Doa preparemoe para a Pâscoa, é mistee
-

que, atentos, nOI diaponbamoe 8 visite do Anjo Exterminador e a
travessia do Mar Vermelho. Para Iazê-Io contamo. com a Quaresma.
Não é ela um anacronismo; não é apenai um -tempo de maie e.trito
jejum. É, antes de tudo, a expressão .Iitúrgica da condição da Igreja
militante em face do Mistério do Cristo: sob OI sinai. do tempo,

-

à
Igreja que ,tive no tempo prepara-se para celebrar a Páscoa
do Senhor, na 'firme eeperança de participar plenamente dOI seue
frutos de eterna vitalidade.

- Um tempo de preparação, 'porém, é um tempo de aecese, É nesee
sentido -que toda a tradição eclesiâeticae nOI

-,

fala dai penitêuciae
quaresmai•.. EstaI, porém, devem atingir o homem todo; assim sendo,
ao mesmo tempo que, pelo ieium, ainda que acomodado ai Ira
quezas do nOllla tempo, subtraimõe ao corpo algo que êle noe pede,
cumpre-nos também subtrairmo noa-a tudo que pOlia desviar nOlla'
atenção da mail importante dimensão do ncsso mietêrio: a lua di
mensão pascal. Cabe: nOI, enfim, a reeponsabilidade de retificar nOllal
intençõea, de nos adquirirmos aquela pureza interior, sem a qual há
de fenecer em nÓI o amor, sob a unidade do ncsso egoísmo.

Preparemo-nos, pois, para a Páscoa; seja a Quaresma aquele
tempo oportuno no qual nOI é dado viver a nossa Redenção. Lem
bremo.nos, porém, que de nó. me.mOI nada podemos: .i01a portanto
a nossa Quaresma um temoo de viva aúplica: imploremos do Senhor
li realização em :9ós do mistêrio de lua Pâscoa, de modo que, cele
brada esta, nó. nos encontremos .íntegradoa nela, ViVOi daquela vida
que nOI vem do Crillto,. atravéz de lua Paixão e Morte, .plena e

perfeita na madrugada da Heseureição,
-

\

, .. ..,;

\

Farmácia Santa
de MARON &

:.>.

Terezinha
'

CIA. -L-rOA. ;�

Sob a direção de um farmacêutico formado e um

licenciado, com assistência médica e atendimento .de uma

pa�teira habilitada. Ix

Major Vieira· Santa Catarina

Atenção Srs. Assinantes
Solicitamos a nossos prezados leitores, assinantes, anuri-

.

ciantes e freguezes, a sua atenção para a nova' tabela
de preços inserta na segunda pagina dêste semanário.
Contra a vontade, fomos levados à referida majoração,
em virtude dos altos encargos

. desta organização,
principalmente na aquisição de papel, nossa principal
matéria prima, como no atendimento do novo mínimo
ao pessoal das oficinas. Esperamos a compreensão de
todos, bem como sua comparência nesta redação para a

regularização de suas assinaturas.

A GERENCIA

Propriedade - AI�'gà-se
Uma casa comercial e de morada. e uma .ferraría,

tudo na, mesma propriedade, em São Sebastião dos
Ferreiras.

Ver e tratar com THOMAS NOVAK em Alto das
Palmeiras, Canoinhas. 2X

-.
;
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.:n (J) Ib � � Este�e alguns dias em nossa
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U.I \Ii;. :Ibl • cidade, procedente .de S. Paulo, \ Ano 17 _ Canoinhas • Sta. Catarina. 14 de Março de 1964 _ N. 773o nosso amigo sr. Dagoberto
SEMANA Schramm.

f!

ANIVERSARIANTES
\ ANIVERSARIAM.SE·,
Hoje: as,' sras. donas: El

Iried Diener.esp. do sr. Afon
so G. Liitke; e Edith esp, do
sr. Nelson, Cordeiro res.::em
União da Vitória; os srs.:

Harry Grodt e José de
Oliveira; o menino Sérgio

" Luiz {ilho do sr. [tllio Gon
çalves Corrêa.

Amanhã: a srta. Dind
Kohler; os srs.: João Maria
Corrêa, Bruno Wendler e

Horácio Costa, gerente 40
Banco Inco em Xanxerê, os
srs.: Cezar Isphair e Wie-
.gando Wiltuchnig; o menino
Irineu José' filho do sr.
Edmundo Webber.

Dia 16: .

as sras. donas:
Iná Maria esp. do sr. titor
Pereira, Astrid esp. do sr.'
Ary W iese e Elmi esp, do
sr. Hercilio Sabatke; a srta.
Dol-ores Hotler; as meninas:
Maria de Lourdes filha do
sr. Waldemiro Pospor e

Ivone filha do sr. Nery COl,"
deiro, os srs.: [air Côrte, A.
maziris Dauét e Benito Gas
tão � Bastos res. em Porto
União. ",

"

/

"

Dia 17: as sras, donas:
Irene esp. do sr. Ernesto
Zukow, [oséfa Conegundes
esp. do sr. Amaziris Daoét e
Dirce esp. do sr. Vivaldo
Crestani; a menina Erica
filha do sr. Alfredo Baukat;

DA
os srs.: Sylvio Pacheco e Es
tanislau Schupoel res. em

.Salseiro; os jovens: Oswaldo
Rogério de Oliveira, Lineu
Pacheco e José Waldir Schul
ka; o garoto José Maurlciu
(ilho' do sr. Dr. l/tliz Adelmo
Budant.

-

Dia 18: exmas. vvas. sras.
donas: Berta Schroeder e

Julieta Seleme; a sra. dona
Helena Buba esp. do sr.

Leopoldo Buba; as meninas:
Judite (ilha do sr. lulji Kalil
Sphuir e Irene filha do sr.
Paulo Voigt; o jovem José
filho do sr. Miguel Piechont
koski.

Dia 19: as sras. donas:
Elvira esp. do sr. Ernesto
Noermberg, !racemª,. Silvia
esp. do sr. Gaspar Millbauer
a exma. vva. sra. dna. Olga

..

Prim, res. em Curitiba; a srtà.
Joséta Senczuck; a garota
losane Mara filha do sr.

Gilberto (Irochomoki: o sr,

José Theodoro Kohler.

Dia 20: a menina'Marly
filha do sr, Antonio Nasci
mento; a garota Clarice So»
(ia (ilha do sr. Fernando
Freiberger; O menino Norber
to filho do sr. Max Wachtel
Filho.,
Congratulamo-nos com os

aniversariantes,' desejando"
lhes felicidades.

Esquadrias, Santa Cruz S.- A.,
Assemb'léia Geral' Ordinária

Convocação
Ficam eonvoeados, OI senhoree Acíooiatal desta Sociedade, para

le reunirem em Auembléia Gelai Ordinária I realisar- se no dia 19
, (dezenove) de março próximo, às 14 (quatorae] horae na sêde social,
'I"'tuada à rua Prinoeea Isabel, I/n. Campo da Agua V�rde, afim de
deliherar lôbre a seguinte

Ordem do Dia
1. - Leitura, exame,' díecuesão e deliberação lôbre o Balanço Geral,

Conta de Lucros e Perdes, Cootal da, Diretoria e Parecer do
Consetho Físcel, relativo. ao períodó social de 1963;

t. '- Eleição da Diretoria para o período social 1964;65, por términó
de man�ato;

3.:...,... Eleição dOI membrol efetivol e luplentel pará o Conlelho
Filcal;

4• ..:.... A.luntol de interêlle geral para a Sociedade.

NOTA _ Acham'le a dilpolição dOI lenhorel Acionilta., no e.crit6rio
,

da Sociedade. Miutado à rua Princela babel, IJO, Campo da
AguaVerde, OI documentol de que trata o art. 99 do Decréto·
Lei o. 2627 de- 26·09·1940.

h/I Canoinhal (SC�, 22 de fevereiro de 1�94..
Otto Friedrich _ Diretor Pre.idente

I

Long. ,Play
NOVA

Ca sa

REMESSA

n a

E ri i t a
/

x x x

A última família canoinhense

que retornou da praia foi a do
sr. Natalio Trevisani e �lltima
que seguiu para um pequeno
veraneio, em Santos, foi;a do
sr. Wiegando Wiese.

x x x

Mais uma vez em nossa ci

dade, o Corregedor Geral da
Justiça do Estado, Desembarga
dor Victor Lima, acompanhado
do seu auxiliar, dr. Nílton Che
rem. Ambos foram homenagea
dos

/

quarta feira última, no

Restaurante Michel, pelos cau-

. sidicos locais.
x x x

Os Deputados Diomicio Frei
tas e Aroldo Carvalho, devido
ao mau tempo, não puderam
vir a Csnoínhas, domingo últi
mo, como prometeram. Os mes- -

mos, por isso, permaneceram
em Itajaí, participando das
comemorações do centenârio
.do grande catarfnense Lauro
Müller, rumando segunda feira
para Brasilia.

x x :li.

Pela vez primeira, virá a

Canoinhas uma equipe de bolão
da cidade' de Joinville. Trata-se
do Gloría Bolão Clube, da ci
dade dos principes, que enfren
tará o campeão de' Canoinhas,
o Clube de Bolão Democrata,
na noite de hoje, na cancha do

Campo da Agua Verde. Logo a

tarde, os joínvílenses serão re

cepcionados na séde campestre
do conjunto da terra, com um

grande galeto. Amanhã os Joín
vilenses, quando do seu retorno,
farão uma partida em Mafra,
contrariando 'dispositivo de lei,
a famosa 72 horas. Com visitas
a C.B.D.

x x x

Em Canoinhas, substituindo
o sr. Moacyr Lemos, que se

encontra em férias,.o sr.: Ed
mundo dos Santos, nosso velho
amigo e alto funcionário do,
I.A.P.I.

x x x

Esteve entre nós por
dias o sr, 'Pedro Paulo
residente! em Tijucas.

x x x

O titular da comarca, dr. Wil
son Alves Antunes, deverá
reassumir suas funções� terça
feira dia 17.

K x x

O sr. Erasmo de Andrade é
o novo gerente da agência de
Banco' do Brasil desta cidade.

alguns
Cortes,

,'x x :x

Foi tornada sem efeito 'a trans
ferência do Es'Crivã�Davet para
a Delegacia de Caçador.

x x x
)

Grandes preparativos na
S B.O. para 'Qm grlmdioso baile
de páscoa, a ser abrilhantado
pela f,amosa Banda de Rio Ne
grinho, que também virá ani
mar os festejos de primeiro �e
maio.

x x x

Um cronista esportivo de
Monte Castelo repele, em cor

rEspondencia que nos enviou,
os conceitoljl aqui emitidos a'
respeito do emistoso entre o

Canoinhas F.C. e o Papanduva,
jogo realizado no vizinho mu

nicipio e termina ,desafiando o

Canoinhas pafa um novo encon-,
,

tro, com qualquer arbitro � em •

qualquer gramado.
,I
x JL X

O sr. Alcidfo Zaniolo, pelo
pelo seu anivenário ocorrido
ontem ofereceu um gostoso
churrasc9 de ovelha, a

'.
seus

amigos, na noite de quarta feirQ,
08 séde campestre do sextão.

ESPARSAS

O Prefeito Nando., do novel
municipio de ,T. Barras, nosso

vizinho dali do outro lado do
rio Canoinhas, também adquiriu
para bem servir seu povo uma

motoniveladora Allís Chalmers,

E amanhã, todos no mumct,

pal, para largada do carnpeonatn
estadual de futebol. Aqui. Santa
Cruz e Internacional, de Lages
e, em Porto União, Botafogo
local versus Tamandaré, daquela
cidade. I

x x x

Novo Inspetor -Escolar
Recebemos' o, seguinte oficio:

Of. N. 16/64 I

/ limo. Sr. Diretor do Jornal "Correio do Norte"
E' com real satisfação que, de acôrdo com o que determina

o § l°. do artigo 93, da Lei' N. 2.975, de 18.12.1961, fui transferido
da Inspetoria Escolae da 7la. Circunscrição Esc. da cidade de Xsxim,
para a 80a. Circunscrição', com sede nesta cidade onde me ponho a

inteira disposição em tudo quanto concerne ao, bem do ensino e

educação desta região.
Atençiosameute

'

Fidelle Lovatel - Inspetor Escolar·

,., : WEM_W'

Teatro Vera CruzCine
APRESENTA:

HOJE � ál 20tOO hora. impróprio até ,14 ·ano.

A GUERRA DE· 'TRÓiA
Com STEVE REEVF.S:_ JOHN DREW BARRY

_ MORE - JULIETTE MAYNIEL - HEDY VESSEL ..:._

LYDIA ALFONSI - WERNER BENTIVEGNA.
Um filme faustoso, realizado com magnificência de

cenários, de massas de extras, de cênas empolgantes, de
batalhas impressionantes! Uma das mais interessantes

páginas que a-históriavgravóu, levada à- tela com' grandi
osidade rara!

IA guerra entre Ttóia e 8 Grécia, num espetacular
filme. colorido!

'

/

2.0_ FILME

.Chapeuzinho Vermelho
com Maria Graeia, Manuel Valdes, Enano Santanon.

_ Um "conto de Fada"; levado a tela pelo cinema mexicano"
com a participação de Ma�racia a Menina do Méxíco.:

DOMINHO - á. 13t30 hora. - censura livre

Chapeuzinho V�rmelho
à. 16tOO' hora.
e. 19,00 hora.
a. 21,00 hora.

Cen.ura line
DOMINGO -

,. [mp. 14 anol

Corsárfõ Sem
com Yul Brynner, Claire Bloom, Charles Boyer, Charlton

Heston.
Seus crimes incontaveis foram ' em parte redimidos pela
!!ua bravura na defesa da pátria ameaçada. CeCiI B. de
Mille apresenta umá façanha inesquecível - Juntos no

vamente os dois grandes antagonistas de "Os De?! Man"
damentos". A história de um pirata que salvou uma

grande nação.

2a. Feira. à. 20,00 • hre� • imp. até 14 ano. - REPRIS�,
,

3a. Feira _- àl 20,00 hora. _ impróprio até 14 ano.

A / Morte, Selou Seus Lábios,

com Stephen Macnally,' Richard Eyer. "-

Qual o terrível segrêdo que seus lábios não �uçav,am
revelar?

Ação e suspense!

4a. Feira
/

___. à. 20,00 hora. - impróprio até\ 14 ano.

Pista SangL: inária
de ódio e vigança ressôa e os

atacam furiosamente.
com Rex Reason, Nancy Gates.

comanchesUm grito

---�.--

e 6a. fei;a - à. 20,00 hora_!? - impr. até
. O Terror No Circo

14 ano.5a.

.j"'

COID Romon Gay, Jorge Selcedo" Fer�ando Sot,o � Um
espetáculo que empolga, aterrorisa e ,arrebata, em T�cni1!olor:
�-------_.--._-----------,
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