
Audiê'ncia com o Procurador Geral da República

Novos
caso da I

rumos no

Re,avaliacão
.

,

por: Alfredo O. Garcindo
"-

Vem se tornando bastante Clara a situação dos
lavradores que aguardam da justiça, decisão final no

julgamento dos Processos de Reavaliação. O aparente
impasse que parecia ser a causa da demora .do julgá
menta, foi agora explicado pelo dr. Volney Colaço de

Oliveira, Procurador Geral da República com quem tive
uma audiência na semana passada. Atendeu com tôda
a' solicitude e, explicando-me os inúmeros motivos da de
mora e dizendo das razões do emprêgo de seus esforços
no sentido de ajudar a .solucíonar definitivamente a si
tuação de desespero que se ericontram lavradores e

industriais que foram desapropriados nos Municípios de

Canoínhas, Três Barras e Papanduva,
Assistí o dr. Volney dar parecer nas últimas Ações

que se encontram na sua Repartição e encaminhá-las à
4a. Vara, prontas para seguirem, após [ulgamnnto, para
o Tribunal Federal de Recursos. Segundo ainda informà

ções do mesmo Procurador, faltam cumprir quatro pre
catórias que estão aguardando nomeação de Peritos.
Ainda se encontram na Comarca de Canoinhas. Dos 86'
Processos de Reavaliação que é o total, 51 estão no

TrR em Brasilia prontos aguardando julgamento. Efeti·
vamente, tive informação, de fonte credenciada, - segundo
a qual, após revisão geral dos Processos, será sorteado
o Ministro-Relator.

Acrescente-se a tudo isso as obstruções que as

circunstâncias adicionalmente impõem, não raras vezes

originadas pela burocracia que Ações dessa natureza exi

gem - o que não. deveria ocorrer em nenhuma hipótese
'pois, é uma Ação que se entende, do povo contra um

. Govêrno, especialmente tratando-se do conteúdo da mes-,

ma: Desapropriação.
A confiança e a esperança estão agora no Tribu

nal Federal de Recursos. A responsabilidade máxima na

conciêncía soberana dos Mínistros ",_ a estes justamente
que não se impõe limitações - no que conhecem sobe-

. ranamente a missão para a qual foram nomeados. Seja
qual for a solução; novos rumos serão dados nos Preces
sos de Reavaliação. E os motivos serão certamente
conhecidos. v

cria o Serviço Autonomo
Esgotos no Mun,icípio

Lei "que
de Agua, e

Após muito trabalho e campanhas patrocinadas
pelo Rotary e Lions Club de Canoinhas, inclusive

sugestões dêste Jornal, resolveu o Prefeito Municipal
encaminhar a Câmara de Vereadores Projeto de Lei
criando o Serviço Autonomo de Agua' e Esgotos do

Município.
.

O Serviço será uma entidade autárquico municipal,
com personalidade jurídica própria, dispondo de autonomíà
econômico-financeira e administrativa dentro dos limites
traçados na Lei. Estudará, projetará e executará, dire
tamente ou mediante contrato com organizações especia
lizadas em engenharia sanitárias as obras relativas à
construção, ampliação ou remodelação dos sistemas

públicos de abastecimento de água potável e de esgôtos
sanitários, que não forem objeto de convênio entre a

Prefeitura e os órgãos federais ou estaduais, específicos.
As taxas serão fixadas em termos percentuais

sôbre o valor do salário' mínimo da região, calculadas de
modo a assegurar em conjunto com outras rendas, a

auto suficiencia econômico financeira do Serviço. O
referido Projeto ele / Lei está nas Comissões da Câmara,
para estudos e aprovação. • n

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANblNHAS
Aviso .aos Srs. Agricultores

o Sr. Prefeito Muntcrpal
'

ri':! I Oanoiuhas, comunica aos

AGRICUL'J,"ORES dêste Municipio, de Major Vieira e Três Barras,
qUEj encomendou sementes de Trigo e de Milho híbrido. Os
Agricultores que tiverem interêsse na aquisição dessas sementes)
deverão fazer o pedido de RESERVA na Associação Rural de
Canoinhas.

.

PRÊÇO: \

Trigo: Cr$ 15,500, mais despesas de frete. saca de 60 quilos.
Milho: Cr$ 12.000, mais despesas de frete, saca de 40 quilos.

Canoínhas, 17 de maio de 1965.
Dr. João eolodel _- Prefeito Municipal v

I'
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Povo através

apela para
Germano

,

Diante das notícias propala
das de que a filial da Firma
Com. e Indústria Germano Stein
S.A. estaria propensa a retirar
sua Filiál de nossa cidade, dei
xando apenas um escritório de

representações, o- vereador Al
fredo O. Garcíndo na sessão dó
dia 18' do corrente, apresentou
uma Indicação na qual aludindo
ao fato, disse dos prejuízos que
ocasionaria ao Município se tal
notícia fosse confirmada. Apelou
também para a direção da fir
ma em Joinvile solicitando a

permanencia da Filial em nossa

cidade. Na mesma ocasião re

quereu que constassem em Ata
um voto de louvor pelos 35
anos de serviços prestados' a
população e um oficio foi en

caminhado a Direção Geral, cujo
teor transcrevemos abaixo:

Senhores Diretores:

Nà reunião ordinária desta
Casa Legislativa do dia 18 do

corrente, o vereador Alfredo O.

Garcindo, apresentou .Indicação
aprovada por todos os demais

vereadores, solícítando voto de'
louvor e reconhecimento pelos
35 anos' de atividades comer

ciais pela vossa Filial na cidade
de Canoinhas e arredores. Nil
mesma ocasião o vereador so-

Deu entrada esta semana Da Câmara de Vereadores, Projeto
de Lei do Poder Executivo, solicitando autorização da Câmara, para-
8 cobrança da Dívida Ativ9 com correção monetária. Alegando que
os contribuintes não foram previamente cientificados a respeito da vi
gência da Lei no País. o vereador Benedito Terêaio Netto apresentou
requerimento solicitando a' baldeação do mesmo para as, sesllões legis
lativas do mês de agôsto próximo vindouro. O requerimento mere

ceu aprovação unânime de todas as -banc.adas. Vai agora o Prefeito
Municipal, conforme foi ainda aprovado. cientificar a todos os con-

tribuintes que estão com eis seus impostos em atrazo, que a Dívida

NaCâmara
Ativa .edi """'ada com ..neção mooetá,ia. r

P1

.M.un 1·cipal Cooperativa Agrícola Mixta Morte ,(atari'nense Ltda.
. .60nvocação

. E o anunciado projeto de su- De ordem do Sr. presidente, e - de acôrdo com as

menta dos subsídios\ dos nossos dísposíçõss estatutárias, fica convocada uma reunião de todos (i)S

edis foi mesmo aprovado, one- associados, e do povo em geral, para dia 6 de junho próximo às

rando, em consequência, os co- 10 horas, nos Salões Bechel.
fres da Prefeitura na' ímportân- ORDEM'DO DIA: Reforma dos estatutos sociais

,

-eia de cinco milhões e mais Inscrição de novos sócios
alguns cruzeiros, por' ano. T d

. >'
*' �u ooico Dambroski Bernardino Pedolto.

.

**' Presidente Diretor Gerente
O Vereador Garciádo entrou

com 'indicação no sentido da
Câmara oficiar à firma. Stein,
para que a mesma continue suas

atividades em nosso município.
***

Deu entrada na, semana cor-

rente na Câmara de Vereadores,
o projeto oriundo do poder e

xecutivo que cria no município
o Serviço Autônomo de Agua
e Esgotos. Bôa iniciativa.

***
Do Executivo tambêm, a co-

municação que o Dep, Aroldo
Carvalho assinou convenio com

o MEC para a construção de 2

prédios escolares em Canoinhas.

.**
O Vereador Ewaldo Zipperer

apresentou indicação no sentido
de se fazer inserir em ata voto
de aplauso pelos bons serviços
'prestados ao município pelo a

grônomo da ACARESC, dr. Con
rado Zimermarrn, e aplauso pe
la sua justa promoção para
maior posto.
n Observador

da Câmara de Vereadore's
da· 'firma
cidade

•

a
, ,permanenCla

Stein em nossa'
licitou que endereçásse a Vv.
Ss. apelo no sentido de perma
.nencie da Filial de Canoinhas
- isso porque, Srs. Diretores'
a firma Stein como é conhecida
entre nós, .

diante do longo tem

po que comercialmente opera
na praça de Canoinhas, é con

siderada um-patrimônio do Mu
nicipio e da população.' É uma

firma líder' no comercio ataca
dista. É um patrimonio de hon
radez, de trabalho e de interêsse

pelo desenvolvimento comercial
industrial, não só de uma cidade
como de um Estado. É orgulho
para uma cidade onde a firma
Stein tem Filial.
Inúmeros artigos de primeira

necessidade. são fadricados por
Vv. Ss., o que diminue o custo
de venda ao consumidor. Moti-

Clementino Pieczarka'
Vice·Presidente no exercícioda

Presidenciá n

vo parqué, & Camara de Verea
dores não poderia siienciar
diante das notícias que circulam
nos meios comerciais, da' reti
rada da Filial da Firma Stein.

Apelamos pois a Vv. Ss. que re
considerem o ato, se é que hou
ve ou vai haver, dando se pos
sível esclarecimento público 8

respeito, mantendo com isso, a

excelente tradição e o ótimo con

ceito que desfruta no meio da

população, Com. ii! Ind. Germano
Stein S. A.
Sem mais, valho-me do en

sejo para' apresentar: a Vv. Se.
.os melhores votos de alta esti
ma e distinta consideração.

Prefeito cob ar divida ativaquer ./

monetáriacom
-

eerreçae

Dará consultas
9

\

no Hospital Santa Cruz nos dias
e 10 de Junho.

Médico 'Especialista-/
EM

- Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
,� DR. ANÔR OfTERT PINTO I

C I N E 1 6
Hoje ás 20 horas e Amanhã matine ãs 13,30 horas

O máximo em divertimento

RABO DE FOGUETE
com Jerry Lewis - o cômico da atualidade. '

DOMINGO ás 20 horas

A GARRA DE AÇO
As tremendas aventuras de um bando' de guerrllheiros

nos pântanos e nas selvas das Filipinas.
'Um fllme emocionante

=======-=���

'1,
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. ii

ii·" S f
.

C'
55

, i ou. o á erne. Ix ii
•

. U

" ir J:: - para ,ás .compras à VISTA,' de �t
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Comunico os Srs. (88S.) 'a seguir relacionados qUt', estando

SiaSB situações regulartzadas ante à aquisição de lótes de. ,t�rr�s
de denominado "LOTEAMENTO STUEBER�', adquiridas' por' s(m
int'ermédio, poderão de 'imediato tomar providências no sentido
de ·:es'eriturã.los, para o que fico ao int�iro díspôr para quaisquer
esclarecimentos que julgarem necessárjos, Iosé de Souza Pres
tes,' Alv�no Domenico,. Estanislau l(noreck, Julio Soupinsiâ;
Joaquim Bueno. Eilcil Diori Camiüa., Eduardo' José Ksoi
tschal, Augusto Hde'nsch,. Avelino Vieira, Juoentino Vieit:a,
José de Mattos, Osni Machado, Amauri Trindade Oliveira, Nil
tia Schreiner, -Ouilhermina M02ulon, Ahnno Tremi, WalZy
Treml. Miguel Amir Adur, Dirceu Caldas, Alcyr Woitexen,
Antonio Soares, .loão Ivo Quadros, Renato Salomon, José

. �-arcas. ..

Escritório em Campo d'Á,gua Verde,13 de. maio de 1965.,

Ass. pi Qr. 'ÀUredó 'Scultetus'
.' ,

,

Romeu Müller Íx

S A T I R
,

.

- -

'f

F!!táls:

I.

I

Não

"

�i
<

•

em
.. ',

a

. ,,-
Informações com a

'PINGUIM
, .'

IRestaurante e. -. Sorveteria '
-

.

D�àfiamente Almoço e Janta. .

"Y
'Sociedade

�

BeneficenteOperária ..

'Assembléia, Geral Extraordinária

; Tra tar com H. F scher
:& ,Cia. pelo fOIJ\e �55. Iv

Vende-se Lotes
nas proximidades do Fri

gorífico Canoínhas S.A; ....
Preço de Ocasião -' no
loteamento. Jardim. Espe
rança. ,

Tratar
.

com Henrique
Bóra, na Casa Santa Te-

rezinha.

-
_.

Vende-se por preço de
ocasião, ótima casa residen
cial nas proxímídedes do'

:Quartel da .Polícia Militar;
ótima agua, instalações s'à�
.nttarías completas. 2v

VE·ND:E-SE

Ver' e tratar com o- pro

prietario, sr. Nery Sardá.

··autom'óvel
i!t,'v,enda

, .

15.000

INCORPORADORA A_ seULTE]'US
Campo d'Agua Verde ..:_ Fone, 339

t&:ou com JC?SÉ, M.� ."fARfAS,., rua i2 .de' Setembro (prolonga�ento)
,. '" • <

'
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��4Sil§iiiIiISiif��!Wi*,$i.
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;.J 7)
�, ,

.

-

, ,

/.

"RI�",

. De ordem do sr. Presidente, e, em conformidade com os

Estatutos sociais, convoco os senhores associados- para. a Assem
bléia Geral Extraordtnáría, que será levada a efeito 'nq próximo
dia trinta de Maio as 10 horas, com' a seguinte ordem do dia: "

e) Aumento de Jota; ,

b) Aumento de mensalidades,
c) Assuntos Gerais.

v

, ,

Nota: Não havendo número legal de sócios na primeira convo

.cação, a· IDI;!Sma s;� processará meia hora após, com

qualquer número de sócios;
.

Canoinhas, 6 de M�io de 1.965

Ayrton Perei,ra, - 1°. Secretário

Refaça suas forças, tomando

B I G
Torrad.o a ar quente

.

Saboroso até a ultima gota

Rua Paula Pereira' Telefone, 241

e.U.G é grande -'mas em Canoinhas

BIG' é o' melhor, café'

Ântónio so'uzir�o$tâ
Secretário Administrativo

Frezados acianis'l,.Is:.. "�o ! t_.

Se V�§. i4 integralizou "seu capital e ainda. não
reeeblliu I!!eu titulo,' prócure-o na A!I&ociação Comercial e

r�dudl'i!)ll de Ç�noinhae.
.

fi CnS:pf"[ Ol}{O�Ü Uf' S[US ..C8·B[lOt U�n'NÔO

I .

I

":i: -t I � '),�. .J .., l, '.1 ( i;;.

--__um ._.mnpp__mBHH �__�----bmR_-�--��amamB--�_;;--W__�am--&m'_"B*5.....'��L"·\ ;/
'. _....

r�lfRa HR IDas, :

ECZEMAS.,.'
�Nn,AJ,f:BçOU, .

C O Cf I R A Sl '

.

f I:lf 11'1,:8.
:U'IN;HAS,. ue.

. Vende-se; um automóvel,
. marca '''MERCURY'',
19{7, coupê.: em ótimo es ..(

".......---.------......---......--------,�'. tado de conservação. . ,":
I

Preço e condições. com: i II .!ê�������.ili���§.�..§.�_§�·gR �.
I Acle, no Banco do Brasil. n' - ,/

p'refeitura Mu�icipal de Canosnhas
E ·D:.I·T � L

MELtlOR �ERVIÇO'A PREÇO .JUSTO
;,

Matriz: Curitiha:
�,

São.Paulo • Rio de Ja�eiro . Porto l\l�gre " : Assine! Leial 'Divulgue I· ':;'
Canoiohas - Rio .N�gro • Mafra •. Barra"

I'Mansa. .' De ordem do sr, Prefeito Municipal,' torno público que

�,-,,------"""!'P-.......-�-------....--_;;:.,�-_........� CO r re io
-

do No rta es responsáveís .pelss terras' margtnadas por estradas e· camí

:; nhos,- devem fazer as roçadas margíaaís com derrubadas de 3

.������������•••���.-�a••���··MGg�••••mw���.m��M�-mi������m�-�a.�.�6•.. �ê� m�kos �� m.h. nos mê�s d� abrU e �al�
cabendo aos responsáveis pelas terras que tiverem na frente sô-
'Ore as estradas e camínhos, árvores, de qualquer espécie que es

- sombreiem durante o dia, o.'deve.r de derrubá-Ias, ., � I
,

.. "Artigo 236 e 237, da Lei .,0. 40, de 25/5/1949."
,:... O Senhores Inspetores de Quarteirão, ficarão encarrega,;"
dos de manter rigorosa· fiscalização pa'fa cumpri�ento das ins-'

,ruções cmitidas nêste Edital, bem c()mo,:' mandarão pr?céder as,
.

roçadas não executadas dos trechos reguhmeptares. por �onta
da' Prefeitura que :cob_rará Iil.S custas'" acres.cid'as dê multo, dos,
proprietários responsáveis. ,

'

.

Prefeitura Munl<:ipal'de Canoinhas, março de 1965.

Visto
.,

Dr. Jóâo- C'olodal
Prefeito Municipal v

tera sua .,Casa ,própria,.. .. ',

que,m 'não" guizetl!!'\ .
'

� " ... :'
.

..' ,

,

'.Vem agora ao Seu �ênc'OlÍlro '0-

l P�I N,Q
., CONS'.TR�.!SJ .1

. CASAS PADRÃO E ESPECIAIS'
\ I

60 'mensalidad.es

partir de'
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quirido por compra feita a

Irene Krüger, conforme escritura .

pública lavrada 'em Nôtaa do
Tabelião Agenôr Vieira Côrte;
.desta cidade, devidamente trans-.

FAZ SABER aOI que n pre-: crita ',no Hegistro Imobiliário
sente EDITAL' virem ou dêle ,desta Comarca, 101;1 u. 28.768.
conhecimento tiverem 'que,' 00 as fia. ',174 do, Livro 3.A·C; ava
dia 17 (deseseete) de Junho de Iiadoa em Cr$ 363 000 (tresentos
1965, àl 10 hora I, na sêde dêste 'e, iêneota e três mil ceuzeiros);
Juiso, .no Fórum. no Edifício da eõmente a ler arrematado a área
Prefeitura Municipal, nesta ciclo- corresponde a 5 ,(cippo) alqueires
de de Canoinhas, Estado de Santa do acima, déscrito e pelo preçe '

Catarina, o Porteiro dOI audi- proporcional aoe � alqueires aci
têrioa, levará. em, praça 011 bens ma referidos, por' quente serão
descritos no Inventário procedido ' levados à' praça. para lerem ar.

por' falecimento de Cecilia .sz- \

rematados, por quem maior .oferta
ves de, Lima.; no qual figura .fizer, acima da, ·avaliação,""len(,j(1'
como, Inventariante, a Herdeira a veuda feita a, dinheiro à vista

Inezita R.ibeiro da Silva, que ou mediante fiador idôneo por
se processa nêste Juizo, eouetante tres dias. Em virtude do que,

de - Um terreno rural. com a expedi .eate e .outroe .iguaís que,
área de 50· alqueires, ou 1.210.000, serão publicados e afixado! na

m2 (hum Imilhão, duzentos' e dez 'forma 'da Lei. Dado e psssado
,

mil metros quadrados), situado nesta cidade de Canoinhas, 801'l

no lugar "Rio do Pocos' dêste quatorze dia!! do mês' de 'maio de '

" . Apresentaram os documentos
Municipio' c'onfrontando por um .mil novecentos e sessenta e ClDCq. "Cexigidos pélo, Código ivil a.r�.
lado, com herdeiro. de AfoDlo E. Eu Zaidem; E. Saleme, EI- �80. Si alguém tiver. conheci-,de Lima; por .outro, lado com crivão, o mandei datilografar, i mente de existir algum ímpe-
loão Ischítski . ou quem de', di . l' conferi e subscrevi;',

" 'dimento legal, acuse-o . para
reito, nr r outro lado com Ber ) .ftns de díreíto.

' "
,

nerdino Fedalto e outro lodo cem Vilson Vida I Antunes
Irene Krüger; terreno êête ad. I

'ceQ�ra�&1;�f�Ui4��1�Qra��,���QQfiU.i1Q�Q���Q�QgQ$�u'a[;1&1
ce' ,'" , """. /mm

. "

, m

; ·,8,' A "5' I'L' IA, R ;
,) referido imposto será cobrado pela' União, em, �

.

t?W

época �, ser fIxada, mais tÇirde, após B; re��:llamentaçãO DL �da -Lei. I ae tu
" ::: as Rua Vidal RamÇ>s, 209 ao lado da Ag�ncia Willys"" mi

< ce m·
ae m'
ce A N U 'N C' I A! eIJ'

..

9III, . Inicio d� batalha para esmagar a ii)flação &lV
ce m
ce �'
ce Com preços e cundições os. melnores da praça. m

� , Tódos .os artigos com IfGarantia .de Fábrica','. <}
, �= �

� /. . t?M

I ':Eis Algumas',OFertas, Sensacio�ais: _\

mi
rIa Máquinas de Costura' :I�ig�rrellí'; .

';
,

eD"

'.� de Cr$ 189.500 por Cr$ 144.000 ·iI, vista
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de ,Cr$ 153.500 por Cr$ 108.000 a vista m.
m ou e� pa'garrtentos iguais dêsde Cr$ 14.500 sem entrada 9!J
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m
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, m
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Edital de' Praça
de 20 (vinte)

com o

dias
O. Dr. 'Vil,on Vidal Antunes,

Juiz de Direito da Comarca de
Cenoinhaa, Estado de Santa Ca·

,

tarina, Da fórma dá Lei, etc. .

'Juíz de -Direito

Pagamento ,do Territoriallmpõste
. Aviso aos, srs. proprietários de, terrenos ,,'

o Sr. Prefeito Municipal avisa os srs.,contribui�tes'
do Impo�to T�rritorial Rural, que está suspenso o Pf-
gamento aêsse impôsto. ,,',

,\ ,

Canôinhas, 8 de' maio de 1965.
, ''.>

Dr. João Colod�1 Prefeito Municipal,
'

.

. T-RANSPORTES

'·1,':' (onfie' ó: tran,S'porte de suas .in�r(adO,rias
pela,

··.TRANSRIO
. ,

: �. � ,

,

'e terá il'.satisfacão de ser bem' ser�ido
,

I � Agência' de Canoínhas
,

�

Rua Vidal Ramos, 1167, ou Rua Paula Pereira 761

Registro Civil
EDlTAL

Sebastião Grein Costa, Es
crivão de Paz e Oficial do

Registro Civil de Major Vieira,'
Comarca' de Canoínhas, Estado
de "Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Clemente Krajevski e Te-
.reza Hack. .EIE'. natural deste

Estado, nascido em ljsg€;8dinho,
Papanduva, a' �1 d1e' setembro
de 1944. lavrador ,: solteiro, do

miciliado e residente neste mu-.

nicípio, filho de Mteczeslsu
l{:tajevski. e de Regina -Woicie- :

chovskí domiciliados e residen-

.tes n/mun. EIs, natural deste

Estado, Dascida' em Toldo de

Cima, n/mun, 8 18 de julho
de 1946, doméstica, soltéira,
domiciliada e residente nê�te
mun. 'filha' de Damasto Hack
Filho el de Nsztra 'Borges. do-

.

mici1iados e residentes em Tol
do .de Cima, n/mun..

Major Vieira,' 12 de
de' 1�65.

.

Pedro Veiga Sobrinho·
Esc. Juram.

maio

v

, '

Obrigatório
I

Mulheres
Voto
pará

o \Congr�sso Nacional deverá 'deputados e senadore"� _:_ é que
aprovar brevemente 8 nova Lei a mulher moderns.que �mtrou

'

Eleitoral que estabelece d.iversas em.. franca competição �om o'

modificações e melhorias no. homem .em quase todos 9,s ter

nosso sistema eletívo, Eg;tre as' renos, em tôdas as, atividades;
principais emendas que, foram não poderia de modo, algum
ap�eseDt8da!> no -ante .projeto

.

ficar alijada do dever Cívico do

e que certamente serãc apro- I
voto. Assim

_

é �u�" mesmo

vadas pela. Câmara, ''destaca-se· aquelas que sao 81m131es Jonas
8 obrígatóriedàde do voto para de casa também terão obriga-
R mulher matéria' da .maior ção

'

de 'comparecerem 'às urnas

importân�i'8 e que já �ioi motivo para escolher .seus legis,ladores'
de longos estudos. por. uma co- e seus dirigentes. Se 6p!ovado"
missão de alto nível, designada, o nôvo CÓdigo Eleitoral, a mu-;,
pelo Presidente 'da Rspúblíce. lher estará plenamente realizada
Como se sabe li obrigatoriedade participando ativamente, através
do voto só existe para aquelas do 'voto, dos destinos do Pais.

"

mulheres qUE trabalham fOI'9, é Vale a pena acrescentar quElt
. que portanto. exercem profissão uma das maiores batalhadoras

lucrativa.' O fato terá grande do voto' feminino foi a 'Dca,

repercussão e confirmará ainda Amélia Duarte (p�irpeira Pro"

mais Q' emancipação da mulher motora
\

do, Brasil) que faleceu
na esfera social. A verdade - recentemente na Guanabara,

segundo a opinião de inúmeros ('AABe)' v '

as

v

Vende-se u�a LAMBRETA 196-0, tipo "'STANDARD�',
máquina' Italiana, tração por' sistema �e' cardan, em pér-'
'feito estado de conservação, e funcionamento. Pintura,
nova. Preço: ;.Gr$ 700.000, sendo Cr$ 35tLOOO de �ntrada
e ,0 restante em 14 \ prestações de Cr$ 25.090. Pata pa

, gamento a vista faz-se preço de ocasião. Tratar em Trê�
Barras, no Bar "Tupã",' com, Lineu

-

Pacheco: 2v- ,

,

t.ambretta -

, -;r
.V'ENDE-SE
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ESPA�RSAS

Esteve em nossa cidade,' .llmll_lIIIiIllMb IlIIMWIIIi'lIIi' _

procedente do Rio de Janeiro,
retornando a seus pagos quinta
feira última, o capitão de in
dústria, sr .. Jorge Spech, Diretor
Superttnendente da Esquadrias
Santa Cruz; importante estabe
lecimento industrial sito no

bairro' do Campo" da �gua
Verde,

Ano 18

. .

ANIVERSARIA�TE"S DA' SEMANi
,

ANIVl:.RSARIAM-SE I Lourdes do Carmo Becil; o�
Hoje: as sras. dnas. Haydée "jovens Alcides Iarrocheski,

esp. do S1 .• Dr. Oswaldo S" Agenor 'fpulo. Sido?,a�, R_e.
de Oliveira e Mercilda esp. nato G_lsen, Helio [osé Simões
do sr. Oswaldo Werka; os e [osé Olegario Benda; (J
srs. dr. Oswaldo Segundo de menino Fernand_o filho do sr..
Oliveira, Francisco =Au.es Pe" Douglas BenkendorE.
reira é Waldomiro Medeiros;
os jovens Anibol. Sudoski e Aos aniversariantes os

José Carlos Tremi; o menino nossos parobens.
.José {ilho do sr, Antonio da.
-Situa. \....

x x x

Segundo rumores a firma,
Stein estaria em entendimentos
com os

.'

proprietários' do Cine
Vera Cruz no sentido de Rer
mutar aquelas Instalações com

os lotes baldios sitos' na esquina'
Major Vieira e Felipe Schmidt;
em conseqüência n�vo .� mo

derno cinema seria construido
no local.

pelo sextinha, o caçula dos nos"
sos clubes de boliches.

deria ter vencido de 5 ou 'mais,
si houvesse maior empenho.

x: x x

E falando em futebol ama
nhâ teremos mais um domingo
em branco, iato tudo devido' o
mau tempo e ameaça' de uma

nova enchente.
'

v

x x x

O Santa Cruz passou fácil
pelo Operário de Mafra no a

mistoso de domingo último pelo
marcador de 3 a O, quando po-CASAMENTOS

•.Amanhã: a sra. dna. DaI-
. .._: oa esp. do sr. Roberto Bran
des;' as sr/as. Maria Elza
Gonçalves e 'Maria, Herta
Artner; os jovens Daniel To.
karski e Mario Cesar Corrêa;
o menino Luiz Roberto filho
<do sr. Douglas Benkenaort.

Dia 24: os srs. '.Ewaldo
.Kreiss, res. em Mareilio Dias

,., e- Roberto/ (iuginski a srta.
i Leonilda Bialeski; os Jovens
,Ivo Alcy Soares, Célio Rei
> nert, "Drlando Max Olsen e
Waldi'r Elson Novak; a me"

,,·nina .Miriam' ;;filha do sr.

;�Michel·N. Seleme.
Dia 25: a sra. dna.Delour

des esp. do sr, Milles Luiz
=Zaniolo; OS srs. Ttalo Bastos,
Antonino Nicollazzi, Michel
N. Seleme, Idalino: F. Tulio
e Kurt Otto Wagner; a srta.
Regina Dambroski, os jovens'
.Cesar Kohler e Viegando
·

Hautfe; os meninos Renato
Luiz filho do sr. Sadi Seleme,
Adotar {ilho do sr

,

Rodolto
Prantz e Adelmo filho do sr.

· Angelo Alberti.
. Dia 26: a sra. dna. Sueli

'Iaróslava esp. do sr, Saul
Flôres e lnaeia esp, do sr.

. Flavio Borges; os 51'S. Heinz
Hau.ffe e Dorioatdo Nasci.
menta as srtas. Silvia' Blev e

Solange Maria Metzger: os

jovens . Mário Mülbauer e
Aluizio Marcinichen; as me

ninas Maria tlulia filha do
sr. Antonio da Silva, Berna
dete filha do sr; Alfredo Gross
koPf, e Eli�abete Maria filha
do sr. Alcides Gomes.

Dia 27: a sra. Dna. Maria
Edeltrudes esp. do sr. Miguel
ProcoPiak; sr. Clemente Be
,cker; os jovens Mario Ro
berto Fe"eira e Fernando

· Luiz Fr6iberger.

Dia 28: sras. dnas. Noldina
esp. do sr. Vicente Dambros
ki e Beatriz esp. do sr. Dr.
Moacir Budant; os s, s. Ni
valdo Damaso da Silveira fi!

Oebrael B.. El"l(ouba; as

srlas Zelha Burgardt.e

Contraiu matrimonio, 'quin.
ta feira última, em nossa
cidade, 0l jovem Frederico
Sachweh 'Filho com a pren
dada senhorita, Maria de
Lourdes Machado Limq, {ilha
da viuva Dna. Isaura Ma
chado de Lima. Cumprimen»
tos do "Correio do Norte".

x'x x

Canoinhas viverá um gran
de acontecimento social, com
o casamento, sábado proxi ..
mo; na Matriz Cristo Re,
da senhorita Marcia filha do
casal sr. e sra. [ocob Fuck
Jr. .com o jovem, Milton, filho
da viuoa José Deroiche, te
sidentes em Curitíba. Este se

manário antecipa os melhores
cumprimentos aos nubentes
e seus tamiliares.

x x x

E falando na firma Stein a

propalada diminuição de suas
atividades em nosso município,
foi assunto abordado na Câmara
Municipa! pelo Vereador Aifre�
do. de Oliveira Garcindo. E'
nesse sentido, aprovado por
todos os pares, foi oficiado à
'referida firma solicitando a sua

permanência em nossa cidade
nas atuais condições.

.

Cefitro Catarinense
i:com n.ova. diretoria.
Em solenidade. realizada dia

19 de abril, no Centro, Catarí
nense, foi eleita e empossada a

.aova diretoria que deverá reger
os destinos da entidade barriga
verde, com mandato de dois
anos e que ficou assim constí
tuida: Presidente: . Dr. Laércio
Cunha e Silva, (reeleito); 1°.

Více-Presidente: Jornalista Ro
berto -Mello de Faria; 2°. Vice
-Presidente: Dr. Alvaro Bedus
chi; Secretário Geral: Sr. Geovah
José de Freítas Amarante; l°.
Secretário: Jornalista Benedito
F. Silva; 2°. Secretário: Sr.
Mário de Alcântara; 1°, Tesou
reiro: Sr. Telmo da Cunha; 2°.

. Tesoureiro; Sr. Milton de Souza;
1°; Bibliotecário: Ten. Acurcio
Martins Rosa; 2°, Bibliotecário:
Sr. Lázaro Umbelinó de Brito;
1°. Orador: Sr. Nelson Gama
do Nascimento; 2°, arador: Jor
nalista Ilmar de c.er,valho;

Procurador: Sr, Brilhante do
Amaral Carvalho; Departamento
Social; Cultural e Recreativo:
Srta. Iolanda Appel; Departa
menta Estudantil: Sr. José Félix
Pinto; Departamento Médico:

.

Dr. Lino Lima Lenz; Departa
mento Juridico: Dr. Zoroastro
Campos; Departamento de Im

prensa: Sr. Victor Márcio Kon

der; Conselho Fiscal: Senador
Antonio Cedas Konder Reis,
Sr. Gil Theodoro de Miranda e

Dr. José Eugênio Müller Filho;
Suplentes: Sr. Erwíno Kirschner,
Sr. Arthur Polono Russi e Sr,
Agamenon Nocetti.

x x x

O Clube de Bolão Sextão
pela sua expressiva. vitória no

último campeonato da cidade,
homenageou segunda feira oi
tíma, "em sua séde campestre,
o seu mais forte" adversário, o

Democrata, com uma gostosa
buchada, regada com o gostoso
vinho Zaniolo.

x x x

Sábado próximo dia 29, em
Florianópolis, a esperada con

venção udenista, uma das majo
res ao que tudo índíca, que
deverá escolher o candidato. para
suceder o" sr. Celso Ramos no

govêrno do Esta,�o.
x x x

Seguiram para Florianópolis
e Curitiba, no dia de ontem os

canoinhenses que irão se sub
meter ao concurso de postalísta
a ser realizado' domingo em

nossa capital e, também na do
Paraná.

o presidente Dr. Laércio
.

Cunha e Silva, cujo mandato
findou e que foi reeleito, sau

dou e deu posse à nova dire
toria, tendo falado em nome

desta o novo Více-Presídente,
Dr. Roberto Mello de Feríe. v

FALECIMENTOS
Em Curitiba, onde residia

veio a falecer, dia 10 ultimo
a canoinhense, Maria das
O'ores Nunes, filha do sr.
Manuel Machado Nunes, aqai
residente. A família da' sau
dosa extinta, convida, par en»
tes e amigos para a Santa
Missa que Tará realizar Dela
sua boniséima alma, dia 10
de junho proximo; na Matriz
Cristo Rei, ás 19 horas.

:x x x

1 ambem falecéu dia 12 do
corrente, vitima de fatal aci.··
dente) em sua propriedade,
no. lugar de Bonetes, deste
municipio, .0 prestante cida.
dão sr. Carlos Oretin.

x x x

Ocorreu ontem '. dia 21 o

falêcimento da garotinha Lú
cia de Fátima, filha do casal
sr. luventino (Rosa) Colaço,
residente em Agua Verde..

As tamiltas enlutaáas. os

mais sentidos pesares deste
semanário.

,. 1

""
CIUZ'

.

,

Cine Teatro 'Vera
APRESENTA;

.

HOJE - a. 20,CO hora. - impr6prio até 14 anoa

INVEN,CIVELPERSEU, O
com Richard Hàrrtson, Anna Ranel!i, Arturo Dominici

e Elsa Cegani
A bravura de Perseu tinha o poder d� vencer todos os

perigos! 'Um dos mais fabulosos heróia!

x x x

Aniversariou-se quarta feira
última, dia 19, o dinâmico co

merciante; sr. Mário Mayer,
oc&sião em que foi bastante
cumprimentado pelos ínumeros

amigos e também, pela turma
do Coral Canoinhense.

x x x

Está sendo aguardado em nos

sã cidade o Deputado conterrâ
.neodt. Aroldo Carvalho'

x x x
.

\

O Clube de Bolão Democrata
está

.

numa má faze e ainda
tp.rça feira última foi superado

I·. DOMINGO - à. 14.00 hora. - cenaura line

oPERSEU INVENCIVEL
DOMINGO _

a. 17,00 hora.
a. 20,00 hora.

cen.ura livra
Imp. ati 14 anal

CARTOUCHE
com Jean Paul Belmondo,- Claudi$. Cardinale,

Odile Versais e Jess Hahn'
"

Terror dos homens! Adorado pela múlh"l!res! Aqui está
o mais irresistivel bandoleiro! �le roubava os ricos, e

era idolatrado pelos pobres! Jean Paul Belmondo o
.

feio
que elas gostam, é .o magnifico herói dest� fUme de capa

e ,espada, ao lado de Claudia Cardinale
. .'

--, ---

2a. Feira. à. 20,00 hora. - REPRISE - Proibide 14 amo.

3•. fi! 4á. feira - .1 20,00 horft. - itnpr. até 14 ano.
\ . -

J TIKO E O .TUBARAO
com AI Kauwe, Marlene Among e Disne Sanioi

As aventur�s mais surpreendentes,. os acontecimentos
mais exóticos, tendo por "cenário a paradisíaca Polinésia!
A história .

mais inesperada... no cenário mais fascinante

a. 14,00 hora. livre5a. feira cenlura

TIKO E O TUBARÃO
ia. e 6a. feira - a. 20,00 hora. - I'mpr. até 14 aoes

CICATRIZES D'ALMA
I

com Peter Finch, Jane Fonda, Angela Lansbury
e Arthur Hill

Um valioso romance dedicado aos que amam com ardor
e aos que já se desiludiram do amor...

Em PanBvision e Metrocolor /

,--_.----------------------I�
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