
NOSSO COM[NIARIO
Muita' gente compreendeu que o tema reforma

agrária está servindo para exploração demagogíca, por

parte de uma minoria que pretende manter o país num

clima de agitação e insegurança.
Em nosso país o problema agrário não está na

simples distribuição de terras, mas- sim, reside na direta

e efetiva, assistencia ao homem do campo.

É muito justo que se reforme, com leis adequadas
o regime de propriedade rural.

Para ta�to devem ser levadas em consideração as

circunstancias, de cada região.
.

Por exemplo ___. o caso do estado de Santa

Catarina é bastante e bem diverso, dá situação do
nordeste do país.

-

Aqui, predomina a. pequena propriedade e é dentro
deste' sistema que o trabalhador rural fundamenta � sua

economia.
Reside aqui o exemplo mais típico da necessidade

de se -prestar maior e melhor assistência ao trabalhador _

da terra.

Ensinar-lhes novas técnicas, novos métodos que
diminuam o esforço e aumentem o rendimento,

Os financiamentos convicentes, tambem devem
estar presentes.

/0 agricultor precisa de dinheiro para preparar a

terra, rpara fazer o plantio,
-

é necessário que lhe _ seja
fornecido crédito barato e sem aquelas dificuldades, hoje
impostas pela burocracia dos órgãos oficiais. Ou, então,
na base da troca de favores políticos.

No capítulo da reforma agrária, há que se cuidar,
antes da distribuição de terras na defesa do
trabalhador do campo, da gana açambarcadora dos

parasitas do trabalho alheio, justamente aqueles que se

enrlquecem às custas da miséria' e da fome de milhões.'

A reforma é urgente, mas dentro de uma legisla
ção adequada que coloque em ígúaldaae o ,esqueçido

,

homem do campo com os demais membros da coletivida
de brasileira.

Há, ainda, outros
-

requisitos, dentro da - reforma

.agraria, antes de se pensar e de se falar na distribuição
de terras

É a -assistencia educacional - a proximidade dos
mercados _: a

-

mecanização - a eletrificação e a abertura
de rodovias. Sem estes fatores de nada adiantará a

-

Re
forma. /

Serão nulos os esforços e as lutas que hoje se

travam na imprensa e nas tribunas em prol desta causa.

Sem isto, o homem do campo continuará esqueci
do, isolado e as· terras do interior - que se querem dis
tribuir permancerão como agora - completamente des
povoadas.

Grande Prova Ciclista em'
'"' \

Resistência está se

"na Praça Lauro
realizando
Müller

Numa promoção da firma - Germano Stein S.A.i
está sendo realizada, desde ontem, - ás 1(L horas, na' Pra
ça Lauro Müller, no jardim Alinor - V. Côrte, uma inte
ressante prova ciclista, inédita em nossa cidade. A mes

ma está cargo dos Irmãos Menegassí, da Agremiação
Brasília, com séde em São Paulo, em preparação para o

Sul Americano em ciclismo, em resistencia. Consiste, a

prova' em pedalar 50 horas consecutivas, dois
\ dias, duas

noites e duas horas, sem comer, dormir e descanar. As
mesma está sendo feita pelo sr. José Menegassi, com

assistência tecnica e total de seu irmão Clarindo Mene
gassí. O final da referida prova dar-se-á, amanhã, ás
18 horas.

AVISO
Dr. OSVALDO SEGUNDO DE OLIVEIRA,

avisa sua distinta clientela qu�� encontra;
se em Curitiba, fazendo Vá,lOS cursos de
especialisacão, mas, aos sábados estará
atendendo normalmente, em si consultório.
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UMES Fez
2a. feira passada, a UMES

realizou o enterro simbólico do
Ginásio Noturno de Mafra .

Grande multidão compareceu à
Rua Felipe Schmidt para assis
tir o enterro. Enorme caixão
preto com o nome do defunto
era carregado pelos estudantes ...
Os estudantes que acompanha
vam o féretro choravam pelo
defunto.; Out-ros carregavam
tabuletas alusivas ao fato.

Posteriormente surgiram boa
tos dando o enterro como sen

do de inspiração política, uma

vez que o caixão foi deixado
em frente ao escritório do ca

pitão Pedro Kuss. O presidente
da UMES, éstudante João Carlos

Gonçalves, em palestra com a re

portagem repeliu energicamente
tais aleivosias: "A iniciativa da

passeata foi nossa. Não precisa
mos de pessoas estranhas para
nos darem idéias. Estamos apren
dendo a não ficar alheios aos

problemas mafrenses, principal
mente 09 do ensino. Quando
for necessário, iremos novamen
te à rua em defesa dos estu
dantes. A atual diretoria da
UMES, não decepcionará os es

tudantes de Mafra".

Lembrou o Presidente da
UMES que Mafra já teve curso

científico e Curso de Comércio,
e que esses cursos foram fe
chados. Disse que o Ginásio
de Mafra está sofrendo um

retrocesso e comparou o Giná
sio de Mafra com o de Rio
Negro: "0 de lá tem pouco
mais de 10 anos e o daqui tem
mais de 25 anos. Lá abrem-se
cursos. Aqui os cursos são fe
chados; A UMES não ficará de
braços cruzados diante de tal
situação".

Prosseguindo, o presidente da
UMES declarou: "Repito mais
uma vez: o nosso movimento

Ministério da Ind. e

do Comércio

Centro de Estudos
Econômicos'

Divisão'de Estatística
Industrial e Comercial
Rio, 3 de maio de 1963.

Senhor Diretor
A Divisão de Estatística In

dustrial e Comercial de Estudos
Economícos do Ministério da
Indústria e Comércio, está em

penhada em dar divulgação,
ainda no corrente .anc, aos

resultados da apuração da pro
dução Industrial Brasileira do
ano de 1962.

2. Assim, por intermédio da
rêde de coleta do Instituto
Brasileiro de Geografia e Esta
tística - IBGE - estamos fa
zendo a distribuição dos

questionários do Registro·
Industrial de 1962 em todo o

Brasil, nos, estabelectmentos
industriais, que devem preen
che-Ios, rios têrmos do Decre
to, Lei nO. 281,' de 18 de feve
reiro de 19,38 modificados pelos
Decretos-Ieis nO, 4081, de 3 de

(continúa na 3a. página)
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r.'I -

tinterro
de

do Ginásio
Mafra: .

2a.
Noturno
Feira

-

não teve caráter político. Aque-Iles que nos acusam de receber
ortentsção política querem nos

Idesmoralizar porque sabem que
estamos com a razão. Não nos'

intimidaremos. Faremos o que
o povo de Mafra devia estar
fazendo há muito tempo: cobrar
em praça pública as promessas
que nos são feitas".

Importante .P�ojeto Apresentado Plelo
O-ep. Aroldo Carvalho na Camara Fedéral,·
criando a Comissãó de· Desenvolvimento
do Planalto de Canoinbas (UODIPLAN); DO
Estado de Santa Calarina, Subordina.da

ao' Ministério da Agricultora

Deputado Aroldo Carvalho, Governador Ney Braga
do Paraná em palestra com o Presidente da VDN.

Paranaense na Convenção Udenista

o Congresso. Nacional:
.

Art. 1°. - É criada a Comissão de -Desenvolvinfento do
Planalto de Canoinhas (CODEPLAN), no Estado 1� Santa Catarina
subordinada ao Ministério de Agricultura.

.Art. 2.° - A Comissão terá por objetivo promover,
mediante planejamento prévio e assistência técnica financeira aos:

proprietários rurais, 80S seus órgãos de classe ou' ás cobperatívas
agrícolas ou de eletricidade existentes, ou que se organizarem, a

recuperação econômica e 0- desenvolvimento da região, e o seú '

'prazo de funcionamento será de 20 anos.
,

(continúa na 4a. página)

CATARINENSE SERA
EM SÃO

HOMENAGEADO
PAULO

o CENTRO' CATARINENS� DE. SÃO PAULQ"
entidade que congrega os catarinenses residentes em São

Paulo, promoverá no dia de hoje, um monumental ban
quete ni Sociedade Escandinava, em homeIlagem ao ilustre
catarinense sr. Genésio de Miranda Lins, outorgando-lhe
o título de sócio honorário da entidade.

.

Expressivas figuras da vida política nacional, in
dustriais de São Paulo e

I
Santa Catarina, bem _como' re

presentantes dos mais importantes órgãos da imprensa.
rádio e televisão, deverão participar de. grande aconteci
mento, que acima de tudo, visa por em relevo o espírito
empreendedor .do' homem catarinense.

Parà NàmoradosCartões
na IMPRESSORA OURO VERDE

"
.,," ,.�.
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Edital de Citação
1. Vende-se uma Instalação completa para Pgnifíoadora: forno, com o Prazo de

masseira, modeladora, divisora e demais pertences.
2. Vende-se Pick-Up Ford F-IOO com 35.000 quilometros. .Ouinze (15) Dias
3; ," Vende-se um prédio de alvenaria com 220 m2. de $rea COOl!l- ,

truída em terreno medindo cerca de 7.500 m2. Força ligada
" de 30 HP. '

4� Vende-se um terreno nos altos do Bairro Tricolim com 2.030
metros quadrados e bela 'vista da cídade,

5. Vende-se uma bicicleta com três rodas para carga.
6., Vende-se uma máquina para cortar frios.

Faz Saber ii quem interessar

possa que, procedendo-se no

Cartório do Escrivão de Órfãos
desta Comarca, o Arrolamento
dos bens deixados por falecimen
to de Catharina Nogetz, ficam
os herdeiros - Olga Nogatz
Kotauki, ou Olga. Nogatz,
brasileira, maiór, e Ademar
Nogatz Kotaraki ou Adernar -

Nogatz, brasileiro, maior, ambos
residentes em lugar incerto e

não sabido, CITADOS,/por êsta
Edital, com o prazo de quinze
(15) dias, contados, da primeira
publicação, para dentro de' (5)

-

dias, dizer sôbre as declerecões
de herdeiros � bens e valor
atribuido a seguir até decisão
final o referido arrolamento,
sob pena de revelia. Para os

devidos fins, mandou o MM.
JUIZ de Direito, expedir o pre
sente edital, que na forma da
Lei, será afixado no lugar de"
costume e publicado uma vez

no "Diário Ofícíél do Estado" e

.�§�§§��§§ê�§§§�§ê�g§a iiliI F dues vezes no jornal local
';;:: - !Il!f! '''Correio do Norte". Dado e

passado nesta cidade de Cano
Inhas, aos quinze dias do mês
de maio de mil novecentos e

sessenta e -três. Eu Zaiden E.
Seleme, Escrivão, o subscrevi.

DIVERSOS A VENDA

Informações em COM. IND. FISCHER e: CIA_
Ruá Eugenio de Souza 530 em Canoínhas. 4:x

�nJ dofA --)1' � X

DISPONHA DA

,.

Para os transportea de suas cargas
Rio - São Paulo - Curitiba

Refaça suas forças, tomandõ�

�BIG
Torrado a ar quente

Saboroso até a últlma- gota
,

\'. ,/ ' ..
'

Rua Paula Pereira � .Telefone, 241
_'

_" ". ,

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG éornethorcafé

CONS,ER-T·OS·
i" ,.i

Conserta-se ,máquinas . de .vescrever, calcular 'e somar.
." Faz-se tambem reformas. Tudo sob garantia. .

5x

Rua CeI. Albuqúerqi.e; 587,/ (defronte a Estação a'odoviárÍa;)

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart, Tít. Doc. i/O 844

JORNA� SEMANARIO - PUBLICA·SE AOS SABADOS
-: Rua Paula Pereira, 755/761 ...;;. Fone, 128 - Cencinhae • S. C.

Assinatur� Anual (52 números) Cr$ 500,00
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

Annncioa: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁ(ÜNA �'- PÁGINAS INTERNAS
-1 vez Cr$ 70,00 1 vez Cr$ 50,00
4 vezee Cr$ 50,00 4 veaes Cr$ 40,00
8 ou maia c-s 40,00 8 ou mail Cr$ 25,00

Pâgina inteira Cr$ 12.000,00 Página inteira Cr$ 8.000,00
Meia página Cr$ -7 ..000,00 Meia página Cr$ 5.000,00
OBSERVACÕES:

,

Originai", de artigol enviados a Redação, publicadoe ou

,não, permanecerá em poder da mesma, '

, "A Redação não endossa conceitos emitidos em artigos essinados.

O doutor Reynaldo Rodrigues
Juiz de Direito da Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, na fórma da' Lei, etc.

Reynaldo. Rodrigue8 Alve.
Juiz de Direito

D� PARTIDA •••

E X I D E GARANTE

BATERIAS

EXIDE
Carregadas

ou Seco Carregadas
EXCLUSIVISTAS:

Deodatcds Lima
& Coelho Ltda.

Rua Paula Pereira" 391
-

, Fone, 248 - Caixa Postal, 231

CANOINHAS s. c.
>(

Vburrascaria 10 fi A L
,

de PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.'

Rua Paula Pereira, 4771'

Quando fizer seu ,itinerário de passeio,
não

. esqueça de incluir uma visita às
obras do FRIGORIFICO

, '

CAÇADORES E PESCADORES DE, CANOINRAS
COMPLETO ,APARELHAMENTO PARA eAçA PESCA

<, FLUVIAL E MARITIMA -

'

Revolverei "TAURUS" e "ROSSI" todos calibrei Espiogardae
pI caça, necionaía e eatrangeirae daa melhorei procedência•. ',

Balas • Chumbos • Elpoletal • Polvoras . Vareta I de limpeza
de 'armai - Carnal de campanha - Lanterna. - Pilhai - Focal
- Facões > Canivete. - Capa•. pI armas e coldrea . Cartucho.

de metal e papelão "SUPER REPELEX".

O maior sortimento de apetrecboe para caçadorea e peecadores,

. J'. ; ;�. :.:

Praça Lauro Müller, 751 (ao lado Banco INCO)
',,'

CANOINHAS � SANTA CATARINA
.... -.

.

V E N D E # -S. E�
CASA ·R E S IDE N··( I A L

Situada no perímetro Urbano, à Rua 3 de Maio s/n
Nésta 'Cidade. Dimensão - 72 m2. - Construção em Alvenaria

I Cobertura de chàpas tipo Economit.

Instalações complétas de Agua> Luz e Esgôto; constando de:

LlVING (sala. de estar) - fôrro de eucatex

QUARTOS (2)'
,

COZ[NHA (revestida de azulejos e fôrro de eucatex

BANHEIRO
.

/

JARDIN DE INVERNO

NOT�: Construção moderna, prática, e de fácil conservação,
adaptando-se de preferência à família não numerosa.

Tratar com o sr. Bueno, no Banco Inca.
X 14x

»:

IMAS S A S A -u t
para Vidraças Vende-se, em bom estado 1x

CASA ESMALTE' Tratar -'com o Sr. DOMINCiOS -�COELHO

,

O m O'V e

'TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA

PARA F'ERIOAS,
E C Z E MAS,
INFUMACOES,
C o C E I, R A S,
f R I E I R I Ss
ESPINHAS, ETC.NUNCA EXISTIU IGUAL
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REPORTAGEM

SOCIAL
de Cá..io Monteverdi

FESTIVAL DE BRÔTOS
Hoje, ás 20 horas. no Clube Canoinhense o l° Festival

dos Brôtos da Cidade. Uma inédita e bem sucedida promoção
das Normalistas Canoinhenses, que assim movimentam- se para
a sua festa de Formatura. Quase certa a presença de Selma
Adam, Rainha dos Estudantes Riomafrenses.

ELEITA A MISS PARANÁ
Tânia Mara Franco. uma loura de. 18 anos, será a

representante do Paraná no concurso "Mis9 Brasil" • "Miss.
Universo". A escôlha foi feita na madrugada de sábado. A
vencedora concorreu com 16 outras candidatas e representou o

município de Gua,rapuava, sendo Nanci Stocco, cidade da. Lapa,
a segunda colocada.

ESUDANTES RIOMAFRENSE TÊEM NOVA RAINH A
O Centro Estudantil Riomafrense, em movimentado

baile que encerrou brilhantemente a na semana do Estudante
de Mafra e Rio' Negro (19.a 26 de maio), escolheu entre
dezenove candidatas. a Rainha dos .Estudantes Riomafrenses,
Srta. SELMA ADAM. que possivelmente e�tará. prestigiando
hoje com sua encantadora presença, o lO Fes�ival de Brotos
de Canoinhas.-·

'

0_, ,

:' FERNANDO FERRARI
-.c���l�,t·�;, ..

;. ;

'A morte do Sr. Fernando Ferrari' dei�9'iÇcoÓlpugida '8· r

",Nação, não apenas pelas circunstâncias trágiciis'''quefenvlovúar:ri' ','
o .e pela' mocidade do político gaúcho. mas porque" o Brasil ficou
privado de um de seus melhores homens públicos, cheio de
combatividade, idealismo e capaz de prestar-lhe enormes servi
ços no futuro. O Sr. Fernando Ferraei, foi um dos poucos po-
'líticos brasileiros que soube renunciar a uma carreira fácil

,

",àcomoda:1do·se nos quadros do grande partido a que pertencia.
para enfrentar as dificuldades da aglutineção de urna nova

agremíação partidária. onde pudesse. com maior desembaraço,
defender as suas idéias, Morre Ferrari. mas dêle restará uma

lembrança de coerência e dignidade na vida pública e um exemplo
de plítica de "mãos limpas". (I. S.)

RAINILDA URSULA PROMOVE FESTA
Domingo, dia· 26, a srta .. Rainilda Uraula Kellner, re

cepcionou grande número de amigos na residência de seus pais,
.

.. casal Sra. Emmi _Sr. Aifredo Kellner, para festejar a passagem
do seu 16°. aniveraário. A festa transcorreu num ambiente de
muita animação e franca camaradagem, e. na ocasião pude des
tacar a presença de Neusio, ostentando elegante botão de rosa.
o jovern Moacir Lemos, sempre em forma, o sr. Werner Kellner,
muito divertido. A' Rainilda Ursula os cumprimentos desta
coluna pelo seu natalício e pela limpática festa que organizou.
GENTE & NOTICIA'

• Está colaborando com esta coluna o cronista social
.

Airton Dárcio do jornal Tribuna da Fronteira de Rio Negro e

Mafra. o qual semanalmente nos envia farto noticiário sabre o

"society" riomafrense.

PENSAMENTO DA SEMANA
• Quem se arrepende de ter errado é quase inocente.

Esport.e Clube
Recebemos e' "agraç!ecemos o seguinte:

OFICIO N. 8/63
Canoinhas. 14 de maio de 1963.
Do Secretário do BQTAFOGO E. C.
Ao Jornal Correio do Norte. Nésta.
Prezados Senhores:

Cumpre-nos a grata satisfação de comunicar á V(v). S(s).,
,que em data de 12 do corrente último, em Assembléia Geral
Ordinária foi eleita e empossada a nova diretoria que regerá os
qestinos dêste Club, no exercício de 1963/64. ficandó a mesma
assim constituida:

Presidentes de Honra: Oldemar Mussi - Luiz D. Miranda
Agenor Vieira .Côrte - Carlos ·Nunes Pires - Isaac Zugman.

<

Presidente: Sady Seleme. - 1°. Vice Presidente: José
Theodoro�: Kohler - 2°. Vice Presidente: Ludovico Dambrovski
Secretário Geral: Moacir de Paula e Silva - 1°. Secr.: Herbert
Sachweh - 2°. Secr:: Nelson Bosse - Tes. Geral: Paulo Scheuer
1. Tes. Gabriel Seleme Neto - 2°. Tes.:_Otávio Wagner -_ Orador:
Nery Nader - Diretor de Esportes: Acacio Pereira - Departamento médico: Dr: Mário Mussi - Conselho Fiscal: Castro Pereira
Farid Nadp.r - Walmor Furtado - Tarcisio Fuck - Victor Kuminek
Lindolfo Kloppel - Domingos Coelho - Antonio Vailatte - Emilic
Dirschnabel - Argemiro Bueno - Departamento de Propaganda:
Arthur Kurt Mende - !tass Seleme - Edonalson Davet - Cons
selho Deliberativo: Nivaldo' Roeder, Galdino Fuck. Fernando Frei
tas, Alírio Dias, João �osé Pereira, OnéIio Wisnievski, Julio Mar
cinichen. João F. Rosa, Ervino Trela. Clemente Dambrovski.

Contando comta distinta atenção .de Vv. Ss, subscrevo-me
CORDIALMENTE

Herbert·Sachweh- 1°. Secretário
,

.,

, 1'

APRESENTA:
-

HOJE - á. 20,00 hora! impr6prio até 14 ano.

SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO

Bruma. Sêca
com Luigi Pichl, Maria Dilmah, Francisco Egidio e

Ationiram Barbosa.

Recebemos para pubhcação
o seguinte:
Of nO. '18/63FA
Em 28 de Maio de 196:1.
Do Ten. Cei. Ditetor do CIMH
Ao Senhor �:,,:':�:- :cc j:::-m.l

Correio do Norte.
Assuntor- Leilão de material

no CIMH.
(Comunica)

1. - Comunica a V. S. que
o Diário Oficial da União, no

dia 4 de abril p. p. página
3394, publicou o edital para a

venda de' material existente
neste. Campo de Instrução.

2. - O LEILÃO terá início
neste Quartel,' no dia 4 de
junho proximo vindouro, a

partir das 0800 horas, com a

duração provável de 2 (dois)
dias.

Ovidio Souto da Silva
Tenente CeI. Diretor do CIMH

Teatro

Deparram, Saúde Pública

50. Distrito Sanitário
Ofício N. 45
Cancinhas, 25-5-63
Ilmo. Sr. Rubens Ribeiro
Diretor do Correio do Norte
Nesta.

Levo ao conhecimento de V.
S. que, possivelmente, o. D.S,P.
do Estado; durante o mês de
junho de 1963, receberá trezen
tas mil dozes de vacina "Sabin",
para aplicação por via oral "1
gota". Esta vacina destina- se a

prevenção da Paralisia Infantil
.

it será aplicada em crianças de
três mêses a 6 acos de idade.

. Como a validade da vacina
é de 5 dias, se conservada no

gelo fazemos um apelo a V. S.
-

para que nos auxilie nesta.,
t�refa.
Oportunamente

ao assunto para
detalhes.

voltaremos
melhores

Cordiais saudações
Dr. Mário Mu••i

Médico Chefe do 5°. D. Sanitário

Cine

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE do sr. Narciso Bartnick: O.S
Dia 1. de junho: as sras. senhores: Rupprecht Loeffler.

donqs: Maria de Lourdes Walter W itt e João Batista
esposa do sr. Bruno Hugo Ferreira; O menino Hildrio
Colodel, Celi esposa do sr. Rudey filho do sr. Demétrio
Johannes Rothert, Estetania Rudey.
esp. do sr. Antonio Karuat Dia. 6: as snras. donas:
e Judith esp. do ·SI. Wiegan- Martha esposa do sr, Adolto
do Knopp; O senhor Horst Hedlrr e Maria Hortensia
Winter res. em Porto União; esp. do sr. Quintino Furtado
o jovem Hugo Hoffmann; os res. em Florianópolis; as
meninos: Sérgio Arno filho srtas.: Olice (Irefiin, Reginado sr. Arno C. Ho{fmann e Maria Carvalho res. em
Antonio Roberto filho do sr. Brasilia; as meninas: Maria
Waldomiro MedeÚos. Euti filha do senhor Manoel
Dia 2: as senhoras donas: Jungles, Paulina filha do sr,

Laurici esposa do sr. Jacob Ananias Petrintchuk e Lucia
Dranka e Marvina de Oli- Nazira filha do sr. Oldemar
veira Wohel; a menina Maria Mussi; os srs.: Tuffi Nader
das (Iracas filha do senhor Oscar Pereira e Francisco
João Moysts,' os' snrs.: Nei Fernandes Luiz res. em Cu'
Cordeiro e Bernardo Wendt; . ritiba; o menino Romeu filho
o jovem Anildo Zapp; o me, I

do sr. Carlos Mülbauer.
nino �mauri ..

fildo d_o senhor Dia 7: a sra. dona Floren»
Antonio Tomporoski. tina esposa da snr. Romão
Dia 3: a srta. M01ia Edy Niedzielski; a srta. Aurea de

Sabatke; o senhor Ladislau Lourdes filha do snr. João
Knorek; as meninas: alivia Triermeiler, o menino Pedro
M. de Fátima filha do sr. Nery filho do senhor rideÜs
Darcilio Hostin e Edilete Carvalho do Prado.

.'

Maria de Fatima filha do
sr. Ernesto Noernberg,
Dia 4: a sras. donas: Es

tela esposa do sr. Ermelino
Veiga res. em Palmttal e
Maria [oracy esposa do sr.

Osório Bueno; a srta. ·Ana
Luiea Isohair; as meninas:
Beatriz Isabel" filha do 'sr.
Antonio Maron Becil e Vai,
deres Maria filha do senhor
Julio -de Andrade; os srs.:

JOSé Daguiomar Wendt e

Antonio Martins de Olioetra
res. em Rio de 1üneiro; o

menino Ubaldo Ricardo da
Silva Neto filho do sr, Jose
Bonitacio da Silva .

Dia 5: as srtas.: Isabel
Sava, Elizéte Mariz e Yara
Terezinha Colodel; IIS meni
nas: Lidia filha do sr. Vitor
Tomaschitz e Mari Stela filha

)
,

e

Vera Cruz'

TARZAN E A DEUSA VERDE
com Bruce Bennet e Ula Holt.
-"---.-

DOMINGO - á. 13,30 horaa - Cen.ura Livre

TARZAN E A DEUSA VERDE

DOMINGO _

à. 16,00' hora.
à. 19,00 hora. _
à. 21,00 hora.

Cen.ura livre

impr. até 14 ano.

As Aventuras de Pedro Malazarte
com Mazzaropi, Geny Prado, Dorinha Duval, Alwim

Fernandes e Nena Viana.

2a. Feira - à. 20,00 hra•• imp. até 14 ano. - REPRISE .

CONTRA
3a. e 4a. feira - à. 20,00 hora. - imp. até 14 ano.

A LEI
.

com Jack Warden, Vera Mille!!, �obert Douglas e' Arch
Johnson. - Naquela casa conspirava o mundo do

. crime ... e era impiedoso. O aviso deles: A violencia! A

recompensa� deles: a morte!

Levian�
5a. e 6a. feira - a. 20,00 hora. - impr. até 14 ano. "

Inocente'

r"' .��'� ,ti,
�� � ����k ��1' i}

Nossos cumprimentos.

Falecimento
Faleceu quinta teira, dia

30; no lugar Rio da Areia,
o prestante cidadão, senhor
-Augustinho Machado, antigo
morador do nosso municíPlo
e chete de tradicional família
canoinhense,

.

a que'm aore
sentamos os sentimentos do
..Correio do N01 te». O sepul
tamento ocorreu ontem, com
grande acompanhamento.

>

Enlace
.

M<ltrjmo�idl
Untm,se hoje, pelos sagra

dos lapas da matrtmonio o

jovem Aluir fenzuru, resi»
dente em Três Barras, filhó
da exma. sra. dona viúva
Zaira Poratt [eneura com a
srta; E#ne Wi'snievski filha

. do. sr. João Wisnievski ..

,Co;reiQ do 'Norte
.

c�mpri�
menta o novo casal almejan,
do-lhes felicidades.

'., -�

Ministér,io dá' Indú8tria •• �
,:': "

(�oncl�são da )a� página) :
fev�reiro d'e 1'942, 4736, de 23
de setembro de 1942 e 5241',
dei 11 de'fevereiro de 1943.

'

,<Entret8ri�o, para 8' consecú�
çãl?' d:<> nossp objetivo, qual
seja o de colocar a. dispostção
não só dos órgãos governamen
tais e. dos. estudiosos da&
estatístic,as brasileiras, mas

principalmente da própria in.
dústx:ia, os resultados da pro..:
dução do ano de 1962, precisa
mos

.
da compreensão dos

senh,ores industri.ais, no sentido
de qu� nos fornecem dado,s
fidedignos e entreguem a Agen
cia Municipal de Estatística o

questionáriQ dentro do mais
curto

.'

praz?' poss·ív'el.
Nestas condições, esta Divi

são de , Estatística Industrial e

.comercial velI:l. "formular vee

mente apêlo a êsse· importante
órgão ',da imprensa brasileira
para' concitar os industriais
biasiieiros a cooperarem com o

govêrfio no rápido preenchi
mento e breve entrega do ques
tionário do Registro Industrial
de 1962.'

..Atencio�amente,
Mauricio Simõe. Gonçal,el

Diretor
.,

" \,
, . \

':, �?,·"····�··,\1"·::·'
, .

. '
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Edital de Citação, com o Prazo de - Trinta (30) Dias
O Dr. Reynaldo Rodrigues Alvee, Juiz de Direito da Co

marca de Canoíuhas, Estado de Santa Catarina, na forma da
Leik etc.

FAZ SABER aos intereesados incerto. e deecouhecidos que
pOr parte de Marcílio Cardoso dos Santos e sua mulher dona
Maria Medeiros, Vitor Cardoso dos Santos e lua mulher
dona Narcisa dos Santos, Artur Carlos de Castro e lua

mulher dona Maria Dautina Castro, Walfrido Cardoso dos
Santos e sua Mulher Francisca Ribeiro dos Santos, Tisgo
Leite dos-Santos e lua mulher Balbina dos 'Santos, João
Maria dos Santos Càrdoso e lua mulher Ma'ria Rosa de
Almeida, Jorge Furtado de Souza e sua mulher Nazira. de�ouza, Cláudio Cardoso dos Santo!!! e lua mulher Daltlva
Delfes dos Santos., me foi apresentado' a seguinte petição: Exmo
Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de 'Canoinhal!l. MARCIRlO
CARDOSO DOS SANTOS e lua Mulher Maria Medeiros, VITOR
CARDOSO DOS SANTOS e sua mulher Nárcisa· dos Santos, Artur
Cilrlol de Castro e sua mulher Maria Dautina Castro, Walfrido
.Cardoao 'dOI Santos e lua mulher Francisca Ribeiro dOI Santos.r'I'ia
,go Leite dOI Sanfos e sua mulher Balbina dOI Santos. João Maria
dÓI Santo. Cardoso e sua. mulher Maria Rala de Almeida, -Jorge
Furtado de Souza e sua mulher Nazira de Souza, Cláudio Cardoso
dOIJ Santõs e

-

sua mulher Daltiva Delfes dOI Santos, todos brasileieoe.
lavradores, casados, resideutea-e domiciliados no lugar "Pedra Bran
ca", ou "Rio' da Areia" do Município de Major Vieira. desta Co
OJarca,. vêm por seu procurador adiante assinado, inscrito, sob nO.
82, na O.A 8.S. e c. deste Estado e com escritôrío

.

em Curitihauos,
onde recebe a. intimações, requerer a presente ação de usoca

pião, em que alegam e provarão o seguinte: 1) - QUEl OI suplican
tê. vêm poseuiado, mansa e pacificamente, sem interrupção. nem

oposição, com ânimo de donos, há mail de trinta anos, o imóvel
denominado "Pedra Branca", ou "Rio da Areia". do Município de
Major Vieira, Comarca de Canoinhas, aí residindo permanentemente,
o'a. caiai de' moradia, que construiram dentro do imóvel, no qual,
a.través dOI anoa tamhem oonstruiram outras beníeitoriaa e constru
çÕes, como,' galpôes, cêrcas, potreiros, lavouras, pleutaçõea de árvores
frutííerae, tornando o imóvel produtivo em toda a lua extensão, oul
tivando-o, Cem lavouras e com roçai, em diversa! parceles e, em a.

restautee 'mantendo
.

permanentemente criação de diferente. gados
(bovino, suino, etc.). Durante todo elle tempo, foram sempre reco
nhecidos e reepeitsdoe como dono do imóvel, uma RÓ família, de pai
e filho. 2.) - Que o mencionado imóvel- mede dezellei. mílhões de
metro. quadrados (16.000.000 m2) e confronta ao norte com terra.
de Frencisco Bueno e de JOlé C. do Vale, ao leite com terraI de
Frederico Coita, Alfredo João Antonio, Pedro de Deus Bueno, Ge
neroso Leite dOI Santos, Raimundo de Souza, . Antonio Machado e

Antonio Medeiros: ao, sul com terras dOI Irmão! Procopiack, e a

oeste- com terraI de Francisco SÕUZ9, sempre por divisae certes, pe
�ficas e respeitada. pelos visiuhoa. 3.) Que, por conseguinte, alem do
direito que os auplicantea têm ao ueocapião pro labore asaegurado
pelõ art. 155, § 3.°, da Conttituição Federa', o qual .e estende, po
rem, somente a 250,000 metro. quadrados. para cada um dOI supli
cantei, embora ocupe .efetivamente cada um e todos em conjunto,
muito maior área ou leja quase setecentoa alqueires, têm !:lle. supli
cantes.. pelo longo espaço de 'tempo que vêm mantendo de palie con

tínua o usocapião previsto rio art. 550 do C§dige Civil. Este, �maua atual redação, dada pela Lei n", 2.437, d-e 7 de março de 19a5,
permite o usocapião de qualquer área com apenai 20 anos de pôsse,
motivo

.

pelo qual OI íuplicante. requerem qúe lhes .eja recoohencido
d. usocapião 'Iobre toJlo o imóvel descrito no 'ítem anterior, e que
lhe. deve ler referido em partel iguail eis que ponuem em comum

. O todo do imóvel, coóltituído como efetivamente con!tituem uma
.6 . fámÍtÍa: o pai, Marcído Cardoso dOI Santol e Heua filhol e genrol,
Se, � mais comum, a póue de um, se opôr a' palie do outro, ocor
reu muita8 VeZel, como" no cala, a compóue, pÕne conjunta, que
pern;tite' o UIO dOI interditol contra terceiros; e permite o u80capião
a. favor do conjunto de pOlleiro•. E, para que auim le julgue, re�

qúerem, relpeito!!amento' a V" Excia. que !le digne determinar dia e

hora, para a justificação previ.ta no art, 455 do Código de ProceDso
Civil, fazendo-se em seguida, a citação dOI confrontantel, retro men

cionado, por mandado a ler cumprido por Oficial de Justiça, citando
pôr Carta" Precatória a firma J. Sguariol, com séde em PiroÍ Mirim;
do Estado do Paraná,; que alega ter o imóvel. tranlcrito em leu

leu nome, embora alllim não 8eja,' E citand.o-lIe os intereuadOIl in·.
tereilslÍddi 'in,eert08, por edital com o prazo de 30 (trinta) di88. pu
blicàdo 3 (trêii) vezel! em 10rnal de.ta cidade e uma vêz no "Diário
Oficial do Estado". Todo., para contestarem. querendo, no prâzo da
Lei.. Sendo, afirial proferida a sentença, julgando a ação procedente
e· provado o ulocapião, li qual lirva de título do domínio, a favor
dOI suplicantu, pera ÍI transcrição' do Regilltro Geral de imóveill.
Tudo com a inte�venção do Mini.tério Público. Protestam provar
cóm o depoimento de testemunhal, mesmo por Carta. Precatórias,
para outral comarcaa, depoimento pelloal de eventuais contestllntes
que dev�m. áfinaI. lerem condenado. ao pagamento dei custalil da
.lição e honoráriolJ do advogado dOI suplicante., ná bale d� 20% so·

bre o valor dOI benll, objetoa da ação; e com exames, Vistoria. e

mail provas 'admitidlla em direito. Dá-se a preseqte para ,011 efeitoll
nicais e de' alçada, o valor de Cr$ 50.000,00 (cincoeota mil cruzeiros)
Aol de testemunhas para' a justificação:- 1. -- Francieco
Ferraz Afonia. casado,' residente neJta cidade, bralileiro; 2. - Osório
Fidêncio COita;' casado, lavrador, residente em Tamanduá; 3. - Fi·
Jêncio Furtado de Souza, ca8ado, lavrador. re8ideote em Tamanduá.
Canoinhas, 2 de Abril de 1963. (8) Walter Tenório Cavalcanti Está
d_evidamente Ilelada, O presente edital será ãfixado no lugar de COI·

tume e publicado uma vez no Diário Oficial do Estado e trêlt vezell

ao Jornal ,local Correio do Norte. nado e palIado nelta cidade de
GRnoinhal. aos ·treze dias. do mê, de"maio de mil novecentos e lei

<lénta e trêl,' Eu, Zaiden E. Seleme. Elcrivão, o lublcrevi,

Reynaldo Rodrigues Alves - Juiz de Direito

CERTIOÃO
Certifico que o prelente Mital é cópia fiel da petição de fllI. 2.
O referido é verdade e dou fé.

.

Ganoiohal, 13. de maio de 1962,

Dr. Zaiden E. Seleme Elcrivão f.

,

;.r,
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o FU MO
A nicotina do cigarro é um

veneno violento e prejudica a

saúde física e mental, mais do

que se supõe.
Telvez há diversas opiniões

sobre o assunto, mas, em últi
ma análise, todas elas csnver

gem para um ponto: o cigarro
não faz bem.

Mons. Tihamer Toth, autor
do livro "Sê Sóbrio", escreven

do sobre o efeito do cigarro,
é mais explicito do que por
exemplo um Henry E. Garret
que em sua interessante "Psi
cologia" tocou também ampla
mente no assunto e referiu-se
ás esperiênciss' feitas com os

estudantes fumantes e não fu
mantes.

As experiências do laborató
rio não convencem muito aos

fumantes. A melhor seria esta:
Abster-se de fumar durante
três anos e verificar depois o

vigôr físico e mental. Tenho
certeza que cada paciente des
cobriria lógo a grande diferença
em sua saúde ftsíca e mental.

. Posso afirmá-lo pela experiên
cia realizada. (É claro que a

duração da cura varia de pes
soa em pessoa, de acordo com

maior ou menor arraigamento
no vício e conforme as consti
tuições fisica e psíquica do in

dividuo).
A conclusão é esta: O fumo

estraga a saúde e diminui a

capacidade intelectual.

João Wzorek

Edital de Citação
com o' Prazo de
Quinze (15) Dias
O Dr. Reynaldo Rodrigues

Alves Juiz de Direito da Comar
ca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na fórma da
Lei, etc,

Faz Saber a quem. interessar
possa que procedendo-se no

Cartório do Escrivão de Orfãos
desta Comarca, o Arrolamento
dos bens deixados p0r faleci
mento de Maria de Jeau. Ro·
�ba, Maria Glória de Paula
e Mercede. de Paula Rocha,
fica a herdeira neta, Franci.ca
Pires da Rocha, filha da fale
cida Mercedes de Paula Rocha
e neta da falecida Maria de
Jesus Rocha, residente em

lugar incerto e não sabido,
CITADA por êste Edital, com

o proaz de quize (15) dias,
contados da primeira publica
ção, para dentro de cinco (5)
dias, dizer sobre as declarações
de herdeiros P. bens e valor
atribuido a seguir até decisão
final o referido arrolamento,
sob pena de revelia. Para os

devidos fins, mandou o MM.
Juiz de Direito, expedir o pre
sente edital, que na forma da
Lp.i, será afixado no lugar de
costume e publicado uma vez

no "Diário Oficial do Estado"
e duas vez"'s no jornal local
"Correio do Nort�". Dado e

passado ne'sta cidade de Canoi
nhas, aos quinze dias do fIlês
de maio de mil novecentos e

se�senta e três. E.u, ',.zaiden E.
Seleme, Escrivão, n subi'crevi.

Reynaldo - Rodriguea Alve.
Juiz de Direito i

VIDROS
Plano, Martelado e Granito

. Casa Esmalte

Projeto Apresentado
Arolde Carvalho ...

I rnportante
pelo Deputado

(continuação da la, pàgina)
Art. 3°....... Compete especialmente á Comissão.
a) promover o levantamento cadastral das propriedades

rurais da região, a SUa classificação e análise dos solos;
b) incentivar a organização de cooperativas de produção

e de elétrificação rural;.

. c) promover, diretamente ou através de fínancíamenta
aos interessados a mecanização agrícola, a ensilagem e arma

zenagem dos pr�dutos, o reflorestamento, o combatê á 'erosAo
a instalação de pequenas usinas hidroelétricas; ':

d) organizar estabelecimentos de ex�erimentação.�grícol�
e florestal, depósitos de revenda de mudas, sementes e ferttlízentes:

e) amparar a suinocultura, instalando postos de repr?�u..;
ção de suinos e de vacinação, fábricas de vacinas/ e laboratóríos

f) construir estradas ou caminhos vicinais que facilítem
o. escoamento da produção agrfcola.

Art. 4°. - A comissão terá sua séde na cidade de
Canoinhas e compor-se- á de três membros, nomeados pelo
Presidente da República.

§ 10. - A Presidencia dá Comissão caberá a um en-,
genhei�o agrônomo, Indícado pelo Mlnistér�o da �g�icultura, e oa
dois outros 'membros serão indicados, em hstas tríplices, respee-;
tivamente, pelo Govêrno do Estado de Santa Çatarína e pelos:
prefeitos dos municípios do Planalto de Cancínhas. :.

§ 2°. - Será de cinco (5) anos o mandato dos membros
da Comissão.

Art. 5°. - A Comissão terá um Conselho Consultivo;
que se reunirá, trimestralmente, na séde da Comissão.

;

§ l0. _ O Conselho Consultivo será' compost� de 13

(treze) membros, representantes credenciados, respectl�amente:
do Governo do Estado de Santa Catarina e dos Prefeitos dos:

municípios que integram a região a saber: M�tos .C�sta, Port�
União, Irineópolis, Canoínhas, T,:ês Barras, MaJor ....VleIr�, Papa.b�:
duva, Itaíópolís Mafra, Rio Negrinho, Monte Castelo, Sao Bento'
do Sul e Campo Alegre. J

§ 20. - O Conselho F-iscal será presidido pelo represen
tante do Govêrno do Estado.

Art. 6', - O Presidente e cada um dos membros d..:
Comissão perceberão, respectivamente, 4 (quatro) e 3 (três) ve-;
zes o salário mínimo da região..

Art. 7'. - Os membros do Conselho
um, uma ajuda de custo anual equivalente 8
salário mínimo da região.

. § único ::___ As despesas decorre�tes do tran��orte a �s-i
tada dos membros do Conselho Consultivo por ocasiao das reu.-;'
oiões trimestrais nesta lei, correrão à_conta Ida Comissão.

.

Art. 8'. - Gozará a Comissão, das vantagens do tran!J-:
porte e comunicações concedidas aos serviços públicos federatl!�i

Art. 9'. - A Comissão terão no primeiro exercício, parai
ocorrer ás despesas de instalação e funcionamento, a, qot?çl()i
especial de Cr$ 50,000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeíroj]
e nos anos subsequentes a dotação anual de Cr$ 100.000.000.QI,
·(cem milhões de cruzeiros) que serão incluidos no Orçamen,lG_
Geral da União. ,;

§ único - Até odiá 31 de março de cada. ait0' aS d�i
tações orçamentarias deverão ser entregues à Comlssao.

."
,

Art. 10'. - Não pod�rão exceder de Cr$' 10.�0�.OOO,Q_:
(dez milhões de cruzeiros) anuais as despesas de 8dmtnlstras���
da Comissão. .'

Art, 11 '. - Todas as importâncias postas á' disposiç!CJ;
da Comissão deverão ser, obrigatóriamente, depositadas no BanÇo'
do Brasil S. A.

'.
. _._.

§ único - Todos os documentos q':le -imp�rtem _respotlf
sabilidade da Cómissão, inclusive a �ov.lmentaçao de fund9s
serão, assinados por um vogal e pelo preSidente.

Art. 12'. ,;_ A Comissão- deverá fazer. 2 (duas) presta�ões
de contas. semestrais, no Ministério da Agricultura, submetld.a
préviamente, a aprovação do Conselho CQ,nsumvo.

Art. 13'. - As obras' da Comissão' serão precedidas di!

estudos, projetos e orçamentos, sujeitos ao exame e aprovaç5'0
do Conselho Consultivo.

Art. 14'. - O Ministério da Agricultura, pelos,. _

vários órgãos é obrigado a prestar toda assistencia á Comlssao.

Art. 15'. - Para ocorrer ás despe'3as d� .instalação e'
do funcionamento da Comissão, no prespnte exerClClO é o Poder
Executivo autorizado a abrir pelo Ministério da Agricultura, O

crédito especial de Cr$ 50 000.000,00 (cinquenta milhões de

cruzeiros).
Art. 16'. - O Poder Executivo, dentro do prazO de

(noventa) dias a contar da data da publicação da presente
baIxará o respectivo regulamento.

,

Art. 17'. - Esta léi entrará em vigor na' data da

publicação, revogadas as disposicões em contrario.

Sala das Sessões, em 15 de maio de 1963

Ass. Aroldo Carvalho - Deputado Federal·

Fiscal terão cada'
5 (cinco) vêzes o,

. I

JUSTIFICAÇÃO
O Planalto de Canoinhas, na região norte catarinense

lindeira com o Estado do Paraná. teatro da Campanha do Con
testado- nos idos de 1914 a 1916 a "Gu.erra de Canudos" que se

verific�u no sul do pais' - se constitui numa das ilhas s?ciO
econômico menos desenvolvidas do Estado de Santa CatarlDa.

(conclue na 58. página)"
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Importante Projeto Apresentado
Deputado Aroldopelo Carvalho .. ,

(conclusão da 4a. página)
,A indústria extrativa da madeira' e subsídíáríamente a

do mate, foram, até há pouco, as grandes riquezas da região,
Entretanto, a exploração intensiva do solo, a criminosa ausência
do reflorestamento e a prática da agricultura predatória, trans

formaram os vales do Iguaçu, do Rio Negro e do rio Canoínhas

outrora pórtentosamente ricos, cobertos de extensas florestas de

pinheiros e de íntermínáveís ervais, numa érea subdesenvolvida,
de chocantes dramas sociais.

A parttr; de 1911, com o funcionamento das serrarias da
"Southern BrazÍl Lumber & 'Colonization Company", em Três

Barras, no coração do Planalto, começou a derrubada de pinhei
ros e de outras essências florestais industrializáveis. Ninguem
cuidou do reflorestamento e nos 40 Jquarenta) anos de funciona

mento da "Lumber" cujos tentác.ulos de aço se estendiam 'a

todos os recantos do Planalto para a extração do pinheiro,' mais
de dois milhões de árvores seculares foram abatidas.

", E houve, tambem, centenas / de pequenas serrarías que
rEfalizavam ilusório progresso, pois a sua propriedade se fundava
DO gradual empobrecimento, de toda a região. O pinho brasileiro

era �xportado ou consumido no mercado interno e no Planalto
,ficavam apenas os resíduos ínaproveítados, monta�has de serra

�m que assinalavam o -local de funcionamento das rudimentares'
iqdústrias transportadas pata novas florestas sempre que se

liquidava a anterior. E ficavam, tambem, as legiões de operários
�util8dos nas serras dto fita, nas destopadeiras ou nas círéula-

1'�8 ... ,

"

A anti� estrada de Ferro 'São Paulo-Rio Grande, 'que
Rercorre o Planalto longitudínalmente e cujas locomottvas consu
,Q1jam lenha, devastou enormes áreas, transformando em 'âeserto
01 vales anteriormente uberrimos.

.�
O solo desprotegido, sem florestas, ficou entregue a ação

,�� erosão e daí resultou o triste panorame que hoje se observa.
: Inexiste, na região, o problema do homem

- sem terra.

"

Existe, dolorosamente, o problema da terra s�� homens

que queiram trabalhá-las. Os proprietários rurais, aos milhares,
�bandonam o trabalho da gleba, desassistidos, abandonados, en

ttegues a pr6pria sorte, onde não' conseguem nem o necessário
� sustento da família, ,e se empregam nas pequenas indústrias
diadereiras que ainda existem nas proximidades, onde têm a

garantia do salário "mínimo, o descanso semanal remunerado, as

f,rias e o "encosto" no IAPl..,
"

� i � desolador o que se observa no Planalto de Canoinhas:

s�o vilare]o- qué se estiolam e onde as populações têm decres

eído, de um para outro recenseamento; são cidades 'que progrí
d�m lentamente; são populações que _se deslocam' para novas

áreas.
'

-

iJ _ O pÍi.Hl!-jamento regional e a prática racional, da agríeul
'�,ra. poderão mouífrcar, totalmente. a grave situação que hoje
$e observa.

"

:" O Plane rt ... em toda extensão, permite a prática da sgri-
� c�ltura mecaolZ', ,j", O solo, feitas as necessárias, correções. ini

<:�ado o refi�H',..,;tlimento, poderà ser recuperado e produzir trigo
e� larga escllJa, propiciando, tambem, o desenvolvimento da
fruticultura e da suinocultura.

Acolhido pelas duas casas do Congresso o proj'eto e

1-6·1963

Comentário de MARCELLO
1 - E' preciso, Acima de tudo, que se possua paixão

.para escrever-se sobre futebol. Sim, porque futebol é paixão.
x x x x

2. - Domingo que passou tivemos uma partida interes

sa�tíssima. Num' amistoso em Três Barras jogaram Santa 'CruZ,
Tres Barras e Botafogo. Vo('ês npv<>l'l1 pster

-

pensando' que este
estreante em crônica esportiva é biruta ou que em TB houve
um torneio início. Mas, á verdade é que o" Santa Cruz surrou
de ci�co a três o �r�s Ba�ras e. O Botafogo juntos. Ninguem po
de afirmar o contrárto, pOIS é Visto e certo que Moacir Guida e

Nery são homens-chaves do futebol bo'tafoguense.
'

x x x x

3. - E' lamentável. Eu acredito, no �ntanto, que ri Bo'

ta�og?, obede�endo � seu regulamento interno, saberá punir os
três Jogadores que, jogando bem ou mal, comprometeram seus
nomes e o do time.

x x x x

4 - O que aconteceu, aliás, é um máu-costume que
constantemente se repete. E' preciso, que cada jogador, dentro
do s�� clube, tenha consciência' da sua responsabilidade e que
os dirigentes façam valer, realmente, a sua autoridade.

x x x x

. � - Amigos, ninguem mais do 'que o Botafogo precisa
de paixao. Recorde-se suas últimas partidas. Não=me lembro de
vitórias expressivas; não me lembro, aliás, de

_

vitórias. E, o

"scrath" da estrela solitária precisa sair da sua atual mediocri
dade para não morrer prematuramente, ainda guri no seu décí-

4 ;.
• ,.

mo amversano,

x x x x

6. - Que_ a lição imposta pelo Santa Cruz, domingo, fa
ça compreender tambem ao esquadrão de Três Barras, que é
melhor e mais digno perder com seus próprios recursos do que
'mais tarde, depois de inequívoca diferença do marcador, curti�
dolorosa dúvida, pensando numa atuação melhor dos seus pró
prios craques.

x x x' x
""

7 - Até hoje ninguem soube aproveitar o que tão 'sà
biamente ensinou conhecido "malandro" de futebol: - "dê
chance, e deposite confiança num novo" elemento e ele desdo
brar-se-á; será uma autêntica barreira ou UD;l fazedor de gols. Se
.ísso fosse um palpite errado, irresponsável, eu não diria nada.

x x x X i
8 _; Melado, mesmo sem João, veio trazer novamente ao Santa

(ilruz o entusiasmo que faltava. Não sei, porque, na maíóría das vezes,
UM. jogador rlá ao time potencialidades. E' Pelé nos Santos e no "scrath"
nacíonaf Garrincha no Botafogo do Rio: é o Neno.Dambrowskí no nosso

Botalogo; é Melado no Sant!'o Cruz. Ora, ninguém desconhece que o SO 6S

teve, na ausecía do "'pequeno grande" craque, em período de, retração de
eonvglescença; fal�ava-Ihe alguma coisa: éra Melado!

'
•

"

convertido em lei com 8 s8nç�o presidencial, a Comíssão inicia
rá su�s ativid�des p planejarid? com antecedencia pcderà operar
8 transformaçao por que almeJa o Planalto. de Canoinhas, de
quase duzentos mil habitantes.

Sala das Sessões, em 15 de maio de 1963.

Assinado: AROLDO CARVALHO - Deputado federal

,",
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P�NSE BEM NISSO ...

'

lhe oferece tudo para o seu guarda-roupa na sua grande

HVENDA DE INVERNO"
�ocê C,?mpra agora, pelos menores preços e, paga pelo
sensacional,

Todo fabuloso esto9ue de roupas masculi�;"s, a preço justo,
.. , 'pelo melhor plano de crédito da Cidade

Uma contribuição positiva à elegância e conforto masculinos

12 ANOS VENDENDO SÔA QUALIDADE !li
, /

NOTICIAS DE PAPANOUVA
E.meraldino Maia de Almeida

Baile inaugural do Grê
mio Esportivo Social

Primavera
Com grande animação, teve

lugar, dia 25 ultimo; na sociedade
Hipica e Esportiva Papanduvense,
o baile inaugural da simpatica e

novel 'agremiação, G, E." S. P.,
sob a .oriantação de um seleto
grupo de lIenhorital e jovens de
nosea sooiedade. A referida DOj·
tada alcançou 'grande brilho ti

exito, pelo .que, cum�imeotalllÔ8
senl patrocinadores. .: =-;

Casamento

Uniram-se, sábado último, petos
lagradol laçol do mafrimooio, eJD;
D08la cidade, OI jovens Modesjo :

Hirt e a .enhorita Silvia Almeidll
I

Mizerkowlki, ele pertencente '8'
tradicional Iamilia do municipio ]
_de Iteíôpolis e ela residente em:

Papenduva. Aos, nubentes, PI,
,

nOll08
.
votos de felicidade•.

Cine Glória
O Cine Gloria exibiu, em aua

'

tela panoramica, nOI dias 18 e
:'

19 do corrente, o grandíoso filme: .�

Nunca ê tarde para amar, com a.

eoneagrada eitrela Libertad La. :
marque Realmente, foi ume pe-

_

licula de geande valor, tanto pela
Iumosa apresentação, como pelai':
Iiodal canções Intérpretadss pela;�>:
referida atr!1. .:

'

';.1

Nosla Associação
e o seguro em grupo
Deu-nos o praaer de lua vi.;:':

sita, o Ir. Jobar Kaesou, repre-';:
sentsnte da Atalaia; Cia de Se.'::',
guros, que aqui veio com=a fina-;:
Iidade de segurar nossoa auocis.;l'
dOI contra o risco de acideutes'i:
do trabalho. Foi grande o numere (.
de colonos e agricultores que::
compareceram a reunião Iicandn':
todos inteirados, das grandes V8n.';
gens que ofereee essa modalidade T
de seguro. :;'
_____________....,;T

Vendo no loteamento
. Stüber úma propriedade em"

terreno n-e 800m2, casa com

a area de 42m2, terreno
cercado c,om, todas as,' ben
feitorias.

Informações
José Farias à
Setembro.

no Bar
Rua 12

d' "',"e::
de
2x

VENDE-SE
l1ina Bicicleta Mon::-trk,

com pouco uso, aro 26x200, f:
'selim elastico e cubo trazei-

'

ro importado "TORPEDO".

Informações
ção.

nesta reda-
, "

2x, :,'
'\

.' ;
----------- i

Casa Residencial
,V/E N DE - 5 E

,I

À Ruá VidaI Ramos, nas
proximidades do Quartel da

"

,

Policia Militar nésta cid"ade. ,6(,

Lote ,de 20x40 cercado,
arborizado, contendo 'ainda
ranchos'para guarda de lenha,
cereais, e uma pequena ins
tqlação para exploração de
churrascaria!
Melhores informações n�s-

ta redação. 5x
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Renu-nciou ·0

Presidente da
Diretor

Empresul
Compelido pela imposição de informado esta Diretoria vg

uma situação que se aceita através Presidente Diretório
comprometeria os seus esforços local PSD vg postertormente
de administrador e - pior que confirmado por V, -Excia. aos

isso, os legítimos interesses da _ Presidentes Associações Comer
vasta região do Estado servida cíais Mafra et Joínvílle vg que
pela Empresul, seu díretor-pre- não seriam sacrificadas reservas
sidente sr. Wittich Freitag, dágua usina Bracinho destinadas
acaba de rununcíar a .êsse cargo garantir abastecimento energia
e expõe as razões de seu gesto: atual período estiagem pt En-
GOVERNADOR tendo tal procedimento não

CELSO RAMOS ocorra no propósito prejudicar
PALAcIO DO GOVERNO economia norte-catarinense po-
FLORIANÓPOLIS rem tenciona desprestigiar
Comunico V. Excia. Celesc ações administrativa Diretor

reduziu abruptamente� vg sem Presidente Empresul forçando
aviso ou acordo prévios vg assim colocar cargo disposição
àbastecimento quantidade regu- V. Excia. pt Esperando dessa
lar energia 'Capivari vg forma estar contribuindo não
forçando prematuro esgotamento sejam impostos novos sacrifícios
represa Bracinho bem como economia região vg aguardo
anulando planejamento abaste- indicação substituto et aproveito
cimento norte Estado que em oportunidade apresentar V.
consequencia ficará sujeito Excia. minhas respeitosas sau-

provável racionamento vg dacões pt
apesar próximo funcionamento
usina termoelétrica Joínvílle vg

Wittich f'reitag
não obstante V. Excia. haver Presidente. Empresul

Ano 17 . Cancinhaa

ES P � R S � S
O 'belíssimo sofá cama colo"

'cada na rifa pelo Club de Bo
lão Democrata, está exposto na

vitrine da Casa Favorita.
x x x

Segundo rumores, novo ecô
nomo irá funcionar na Socieda
de- Beneficente Operaria.

x x x

Conforme tivemos, conheci
mento, o Centro de Saude local
irá receber grande quantidade
de vacina "Sabín" para aplica
ção preventiva contra a para
lisia infantil

,

x x x

Patrocinado pela Liga Espor
tiva Canoinhense, terá inicio
amanhã, o torneío Wladislau
Trela com 'duas partidas, uma

em Marcílio Dias, com o cotejo
São Bernardo e Botafogo e

outra em Tres Barras, com

este e o Palmerinha.
x x x

Conforme verificamos, in-
locum, vão bem adiantada as

obras da construção do Frigo
rifico de Canoínhas S.A. Fricasa.

's, Catarina. - 1 j� Junho de 1963 .�. 7SS

Fadado a grande repercussãO
em toda região, o importante
projeto de autoria do Deputado
conterraneo, Aroldo Carvalho,
para a recuperação econômica
do planalto de Canoínhas,
comprendido entre Campo Ale
gre e Pôrto-Uníão,

x x x

Silvio, Lüdke e Kellner, são
os responsaveis pela imediata
construção da nova cancha de
bolão, na SBO, cuja inaugura
ção, já está prevista para
setembro.

x x x

O funcionamento do parque

armado à praça Lauro Müller,
já há quasi um mês, com jogos
proibidos de todas as modalí

_ dades, esfá a exigir uma pro
vidência drastica das autori
dades competentes.

x x x

O Clube' de Bolão Fantasma,
ofereceu domingo último, em

sua séde campestre, um gostoso
churrasco, comemorando o 8-

nivesárío dos bolonístas: Silvio
Mayer, Henrique Bartinik, Luiz
Miranda, Aury Pedrassani, Gui
lherme Prust e Wiegando Fi
cher .

,
.-

Anuncia sensacional liquidação do seu primeiro estoque dê artigos pI inverno

•••••�••B••••B.B•••�•••�.�R.B•••E......�•••••••••••••••••••1
,

.11

W' Casacos de pura lã comp. pI senhoras Cr$ 8.200,00 por 7.500,00
« c curtos' c· Cr$ 4 800,00 por 4.500,00
« « comp. crianças a partir de Cr$ 3.500,00

Japonas pesadas pI homens Cr$ 8.000,00 por 7.500,00
. Blusas de: lã pi homens e] réco Cr$ 3.500,00 por 3.300,00
Blusas de lã pi crianças Cr$ 1.650,00 por -1.300,00

ARTIGOS BAN-LON E souci.e
Conjuntos Ban-lon de la. pj sras. Cr$ 4.600,00 à- 4.500,00
Camisas e -Blusas de Ban-Ion 2a. linha Cr$ 1.800,00 à 1.400,00

Pelucias estampadas Cr$ 230,00 por 200,00
Pelucias lisas Esgotada temporariamente
Sarja colegial -1,,50 metro largura Cr$ 1.4QO,00 por 1.150,00

Avisa a sua distinta clientela que acaba de receber diretamentà da Fábrica "HERING" Ide
Blumenau as suas famosas malhas, e está vendendo por preços reduzidos.

E mais 'uma infinidade de artigos para enxovais, ternos, meias,. alcochoados, cobertores etc.

ARTIGOS INFANTIS. a mais completa da cidade. Preços módicos ao alcance de todos,
-

Comprar' na' CASA PARA TODOS alem de ser urna satisfação pelá bom atendimento. é

realmente uma garantia _para a economia dó consumidor.
'

uma visita hoje mesmo e certifique-se da verdade dos" nossos anuncros

Descontos éspecials para ·revendedores
Faca

(-ASA
Canoinhas

PARA
Rua- Paula

,

Pereira;' 356

MÊSo DE

I

1 B.E E••����BBm•••�mB�m••••B m••1
;# a La

JUNHO

Santa Catarina

,

\

,lO 010 de desconto em todos as compras a vista' em
.-

FISCHER M'A G A ZIN E
I FAÇA, SUAS COMPRAS EM "FISCHER MAGAZINE" E O LUCRO SERA SEU.

J

10 o/q;_.de desconto' para todas os clientes do crediário que liquidarem seus débitos no mês de Junho
("�' I,��

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




