
o aumento ,do funcionalismo federal está dando

margem a que se repita o usual ciclo de elevação dos

preços, segundo declarações do Ministro da Justiça e ou

tros elementos ligados ao Governo Federal. Assim é que
os pneus foram elevados- em 28,5 por cento. Como

consequencia dessa alta, um pneu de caminhão está

custando nada menos de cem
.

mil cruzeiros Os automó
veis de fabricação nacional, passaram a custar mais 15

Ipor cento. E a partir do dia 1 de julho, os derivados de

:petroleo terão seu preços elevados em trinta por cento.

O Govêrno que havía anunciado a contenção de

'preços, em: todos os setores, justifica-se apresentando o

aumento do funcionalismo como consequencia. Os circulas
econômicos aguardam novas emissões de papel moeda a

_,fUn de poderem se movimentarem. Embora esteja o Go
vêrno anunciando a normalização de crédito, os pequenos
industriais passam pela maior crise da história econômica
fbrasileira. Consequentemente, a demissão de operarias
no setor industrial é alarmante. As industrias nacionais,
'se a restrição perdurar, serão obrigados a fechar suas

portas - e. isso já está acontecendo em muitos municípios
b.rasileiros.

O tão anunciado plano Trienal do Presidente João
GPulart foi sufocado no seu inicio - não teve força siquer
,para atingir nenhum setor de atividade. Nenhum resul
tàdo positivo até agora veio favorecer a bolsa do povo / "

- teve sim, como consequencia, o desemprego em massa -

,áS greves clamando por aumento de salários e o desapa
rscímento do mercado, de generos de primeira necessida
de, priricipalmente o assucar que está sendo vendido por
.preço exorbitante. Desde que anunciado foi a contenção
de preços, fazendo parte integrante do Plano Trienal, o

'Custo de vida aumentou- 23,6 por cento, esperando-se
que ainda atinja até a" primeira quinzena de julho, mais

,21,4 por cento, isto quando o novo aumento do funcio

nalísmo estiver em vigor.
Estão no comando geral administrativo do País,

��� os �mensli�dos aoPa�do Trnb�h��Brn�e�o iu�·a' ••--------------_I._------ �__�

ir Partido Social Democrático'. Os mesmos homens que
�r mais de 30 anos se dizem "Salvadores da Pátria". Os
� .

�esmos . homens "protetores eternos" dos operarias. Mas,
"9s responsáveis pelo desemprego, pela alta do custo de

,Vida, pelo aumento da alimentação, do vestuário. e pela
":miséria que este país atravessa.

Homens fracassados, sem nenhuma noção técnica
administrativa, apelam agora para a reforma agrária,
puma investida demagógica de salvar do campo, de tirar .

terras de quem tem muita, para dar, a quem não tem.

Dísso, se aproveitam os comunistas, infiltram-se nos

.setores administrativos do País, para agitar ,-as massas e

retardar o desenvolvimento .natural da Nação. Indagações
pártem (de todos os Estados brasileiros: Ele não queria
ser Presidente para administrar sem pêias? Não queria
'se ver livre do Congresso, para apresentar o seu plano
,de govêrno? Conferido a ele todo o Poder, qual foi a

iniciativa que solucionásse o problêma nacional?

E agora, sr, Presidente João Goulart,
Ministros, como tirar o Brasil dessa entaladela?
podemos chamar "trabalhismo"?

senhores
A isso,

A construção do Frigorífico
normalmente

-

prossegue
'\ Aa obras do Frigorífico Canôínhas S. A. FRICASA,

empreendimento que, sem duvida, quando em funciona
mento, será a recuperação economica de toda a nossa
,região, prossegue celere e normalmente.

A aludida obra, dado o grande interesse que des-,
perta, está sendo acompanhada de perto pelos seus

,�ncentivaqores, e acionistas. Durante esta semana o 10-.
cal foi visitado pelas seguintes pessôas: Dr. João Colodel,
�osé Guebert, José Guimarães Ribas, Emílio Guebert,
francisco Bueno de Oliveira, Pedro Alves Vieira, Adauto
Nunes Allage, José Stokler Pinto, Dr. Orestes Procopiak
e Orlando Olsen.

\ Cartões para o DIA DOS NAMORADOS

na Impressora Ouro Verde Ltda.

.)
,

.

Onde quer que o homem

êsteja no exercício da sua pro
fissão, executando ou adminis

trando; no lar, na oficina, no
escritório, como admístrando a

coisa pública, será sempre
política a sua atividade. Nenhum
cidadão, por mais humilde c

ou

obscuro que seja, no seio da

sociedade, poderá fugir" a ação
política de sua pátria e do

mundo, gosando ou. sofrendo as

suas consequencias. Precisamos,
acima" de tudo, considerar 0-
direito do homem para 8 vida,
sem preconceito de qualquer
natureza; de política, religião,
raça ou casta. A cooperação
politica no bom sentido, por
parte de todos, sempre foi _e
será valiosíssima para todos os

Ano U

•

mrctor��: R, R. DA �Il�A [ AlfRm� O. �AR�mO�
FONE, 128CAIXA POSTAL. 2

h:umero 736

�erente: mASS SmMl
CIRCULA AOS SABADOS /

" .

IMMORTALIT A TEM
frei Elzeário SchmiU, O. F. M.

Se, em nenhuma outra época da Histó
ria, a amplitude e a profundeza dos pro
blemas humanos e da coexistência pacífica
entre os povos foram tão assustadoras, não
vai ser fácil acharmos, nesta super-civiliza
ção fria e implacável, um coração humano
mais quente e mais inclinado sôbre as nos

sas angústia!', do que o coração imenso de
João XXIII, o Papa das Nações Unidas, da
Bondade e da Compreensão. Por isso, não é
floreio de linguagem afirmar que o mundo
inteiro chorou sua morte. A lenta agonia
dêste Papa deichou suspensas as atividades
das Nações. cujos meios espantosos de pu
blicidade, imprensa, rádio e televisão, tinham
prêsas sôbre o Vaticano, durante dias, 8S

antenas de sua mais concentrada atenção,
relegando a plano secundário quaisquer ou

tros acontecimentos. E a notícia fulminante
de. sua mOI t"'l embora todos a receassem,
derrubou de golpe, entre os povos angustia
dos, o que ainda restava de "cortinas". O
Mundo Socialista, o Mundo Comunista, o

mais afastado de Deus e da Igreja, o Mundo

Pagão, o Mundo Muçulmano, o Mundo Ju
daico e, déntro da própria Cristandade, as

dissidências mais cruéis -. todos desarma
ram seus espíritos, irmanando-se, em exem

plo inédito de humanidade e comoção, ao

redor do Pastor morto, para venerar, com
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povos.

Há, entre estes homens, os

fracos de personalidade. Os que
se deixam iludir pelas cores

berrantes, pelas fantasias apa
rentes. Os que aceitam e com

preendem a política sem ne

nhum interesse fundamental.

Degrádam a' vitalid-ade política;
enchovalha-na, subtraindo toda
a essencia pura que nela existe,
para uso próprio. A esses cha
mamos traidores de suas pró-"
prías idéias e ideais. Homens

que estiveram unidos a outros

para a conquista de ideais su-

"premos, sepultaram suas pró
prias forças - mancharam seus

nomes, dimínuirarn sua força
de caráter- e embarcaram em

náu politica, sem bússula, cer

tamente sem direção determi
nada. Vão a portos ignorados.
O povo atento ao desenrolar

político da última semana de
maio que expirou, viu, observou
e compreendeu as causas que
determinaram a não entrega da

�

�"

sinceridade indisfarçável, êste ancião de 81
anos, que morreu pronunciando palavras su

blimes. Em nenhuma hora de. sua História
dramática, a Igreja Católica recebeu, das
mais díspares procedências, tamanha mole
de mensagens de pesar, solidariedade, res

peito e veneração, Em menos de cinco anos
de Pontificação, João-X,XIII estava conse

guindo reunir os pedaços da Humanidade
dividida, tornando possível, pela primeira
vez, o diálogo entre o Cristianismo e o Ju
daísmo, entre Roma e Moscou, entre os o

primidos e seus carrascos. Em 1961, a

"Mater et Magistra"; em 1963, a. "Pacem in
Terris" - citadas por todos, por pouquíssimos
lidas - dois documentos de bronze, aptos,
por si sõzinhos, para encher um século, não
tiveram apenas a fulguração dos meteoros

I"riscando um firmamento de atrás nuvens,
mas terão para sempre, entre esta massa

ingente, azeda e inútil, da palavra escrita,
no século da verborragia, e que levantou _"

tão altos muros de separação, terão a magia
suprema que só tem a Verdade aliada à
Bondade e à IComp"ixão. Como nós vemos
mais uma vez, diante de um espetáculo for
mídável como êste, o lampejo eterno e ar
dente de verdade desta palavra divina do
divino Mestre: "Tu ês Pedro. E sôbre esta'
Pedra edificarei a MINHA Igreja!"

LIBERTADORA
Associação Rural de Canoinhas,
Não houve eleição para a reno

vação dos Conselho de Admi
nistração e Fiscal para o biênio
1963-1965. De modo como

quízeram concorrer, como se

apresentaram para votar, como

foi conduzida a admissão de
novos associados, o senso dire
tivo das coisas certas, a pru
dencia e a segurança de um

patr imonío do povo, feito,
construído e idealizado pelo
próprio povo," não podia de
forma alguma ter na direção,
elementos sem interesse funda
mental na conservação da po
lítica do bom sentido, não da
politicalha que julgando-se força
atuante, quer massacrar. pisar
e" humilhar. Um órgão de
classe da estirpe da Associação
Rural de Canoínhas é digno de
interesse mais elevado, de
política mais sadia, porque ele

representa o escudo represen
tativo dos iniciantes ban
deirantes deste pedaço de terra
brasileira. Jamais poderá ser

apontado como centro irradlante
de ódio. É órgão que tem que
viver naturalmente e na sua

direção não pode estar elemen-

tos trazidos pela agitação de
uma política desmoralízante, que
usa sua força transístóría com
o objetivo "de destruir, exclusi
vamente.

Impedidos na iniciativa que
tomaram, levam aos ouvidos
dos não €sciarecidos da situação
atual. os mais vís processos" de
calunia. numa .demonstração de
política "baixa", dessa que o

povo não quer, dessa que não
faz parte da política libertadora,
clara e concísa. Mas o povo
bem conhece quais são os legí
timos pioneiros da organização
que tornaram a Associação Ru
ral de Canoinhas, líder do
desenvolvimento agrícola do
Planalto de Santa Catarina. A
Justiça, na sua decisão sobera
na, vai dizer quais os rumos

a tomar. Saberemos, certamente,
a definição exata, se o Poder
emana do povo para o povo.
O que poderia ter sido normal
e pacífico, infelizmente, encon

tra-se em situação desagradável,
motivado pelos políticos que
dizem que unem só de
política. vive o ho
memu_
,

Vacinação contra. a Paralisia Infantil
Comandada pelo médico dr. Mário Mussi, será levada a efeito

em nosso muni-Ipío e nos vizinhos, uma intensiva campanha de va
cinação contra a paralisia infantil, com a aplicação, via bocal, da
vacina Sabín " !.:, tas em número de dezeseis mil, deverão estar em
Canoinhas, ainda no corrente mês. Tôdas as crianças de 3 mêses a
6 anos -- vacinadas ou não - deverão ser vacinadas, para o que.
convoc ida pelo dr. Mário Mussi, houve na manhã de quinta feira,
no ( entro de Saúde desta ciJade, importante reunião em que com
pareceram as autoridades e a imprensa falada e escrita. Acertou-se,
então, o início de uma ampla campanha de esclarecimento. a res
peito, através de todos os estabeleeímentos de ensino, a. Paróquia.
Igreja protestante, associações de classe, Clubes, jornais, Rádio,
Rotary e Lions Clube. Assim, concitamos a todos 01'\ pais do nosso
e dos municípios vizinhos a levarem seus filhos para vacinar, em
locais e (lias ainda a serem determinados. A vacinação estará fi
cargo de turmas de volantes que percorrerão toda 8 região. desde
Mafra até Porto União.

,,:..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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. �di�a� de Citação, com o Prazo de Trinla (30) Dias
o Dr. ReYDaldo Hodrigues Alve!, Juiz de Direito da Co

lD�rca de Cenoínhas, Estado de Santa Catarina, na forma da
Lei, 0tC.

FAZ SABER aos interessados. incertos e deaconhecidoe que
por parte de Marcílio Cardoso dos Santos e lua mulher dona
Maria Medeiros, Vitor Cardoso dos Santos e lua mulher
dona Narcisa dos Santos, Artur Carlos de Castro e 8U8

mulher idone Maria Dautina Castro, Wé;lIfrido Cardoso dos
Santos e 8Ua Mulher Fr:ancisca Ribeiro dos Santos, Tiago
LeUte dos Santos e sua mulher Balb!na dos Santos, João
Maria dos Santos Cardoso e sua mulher Maria Rosa de
Almeida, Jorge Furtado .de Souza e 8U8 mulher Nazira de
Souza, Cláudio Cardoso dos Santos e lua mulher Daltiva
Delfes dos Santos, me foi apeesentado a seguinte petição: Exmo'
Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Cancinhes. MARCIRlO
CARDOSO DOS SANTOS e lua Mulher Maria Medeiros, VITOR
CARDOSO DOS SANTOS e lua mulher Neroisà dOI Santos, Artur
Carlol de Castro e sua mulher Maria Dautiua Castro, Walfrido
Cardoso dOI Santos e lua mulher Francisca Ribeiro dOI S8nt08, Tia.
gó Leite dos Santos e aua mulher Balbina dOI Santos, João Maria

x dOI Santos Cardoso e sua m-ulher ·Maria ROia de Almeida. Jorge
Furtado de Souza e IU8 mulher Noziro de Souza, Cláudio Cardoso
dos Santos e IiUO mulher Daltiva Delfes dos Santos, todos bresileiroa,
lavradores, caaedos, reeidentes e· domiciliados no lugar "Pedra Bran
ca", ou "Rio da Areia" do Município de Major Vieira, delta Co
marca, vêm por leu procurador adiante asainedo, inBcrito,. sob nO.

82, na O.A B.S. e c. deste Estado e com eecritôrío em Curitibano••
onde recebe OI intimações, requerer a presente -ação· de usoea
pião, em que' alegam e provarão' o seguinte: 1.) - Que 08 euplican
te. vêm possuindo, mania e pacificamente, sem interrupção, nem

oposição, com ânimo de donos, hâ mail de trinta anoa, o imóvel
denominado "Pedra Branca". ou' "Rio da Areia". do Município de
Maior Vieira, Comarca de Canoinhae, aí residindo permanentemente,
OBa Clisal de moradia, que conatruiram dentro do imóvel, no qual,
através dOI anos tsmbem couatruiram outras beníeltoriae e construo

ções, como, galpões, cêrcae, potreiros, lavourai, plantsçõee de árvores
frutíferas, tornando o imóvel produtivo em toda a sua extensão, qui.
tivando-o, Cem lavourai e com roçai, em diversas parcelas e, em a_

eestentes mantendo permanentemente criação de diferentes gados
(bovino, suino, etc.). Durante todo ene tempo, foram sempre reco

nhecidos e respeítadoe como dono do imóvel, uma .ó famíiia, de pai
a filho. 2.) - Que -o mencionado imóvel .mede dezeaseia milhõee de

.
metroll quadrados (16.000.000 m2) e confronta ao norte com terraa
de Francisco Bueno e de Josê C. do Vale, ao leste com terraa de
'Frederico COita, Alfredo João Antonio, Pedro de Deus Bueno, Ge
neroso Leite dOI Santos, Raimundo de Souza, Antonio Machado e

Antonio Medeiroa; ao sul com terras dó. Irmãos Procopiack, e a

oeste com terra. de" Francieoo Souza, sempre por divisai certas, pa
cificfll e reepeltedes pelos viainhos, 3.) Que. por conseguinte, alem do
direito que OI suplicantee têm ao ueocapião pro labore asaeguredo
no Art. 155, § 3.°, da CODltituição Federal, o qual le estende. poe
rem, somente a 250.000 metros. quadrados, para' cada um dOI supli
eantes embora ocupe efetivamente cada um e todos em conjunto"
mite o - eor área ou leia quase seteoentoe alqueirei, têm eles supliíl
,0 pelo nec longo espaço de tempo que vêm mantendo de poese con- i

- oasnn oerodapião previsto no art. 550 do Côdige Civil. Este, em

ooôeug qucaaldõo, dada pela Lei nO. 2.4il7, de 7 de março de 1955,·
irirecmapiãoobreãão de' qualquer área com apenai 20 anúliI de pôsseo

, eeeràtoatítdvaee it. suplícantee requerem que lhe! leja reconhenoido
tamocempvneeioai refer o imóvel descrito no í��m anterior, e que
hnermp atualpiníalo • rd partes iguais eis 'que poasuem

:

em comum

e_hodo do imóvelodom ituído como efetivamente constituem uma
oosemilies o pai, M», eonatflardoso doa Santos e lIeUII filhos e genro.
fóe é mail comum.arcepcrao de um, se opôr à posse do outro, ocor.

eu muita. veze., comoôoce caso, a compôase, "pôsee conjunta, que
permte o UIO dOI in te ntse ícontra terceiros; e permite lo uaocspião
avor do conjunto derdiol pai rOI. E, para que auim lIe iulgue, re·

.

,qu�rem, respeitosamento V.iIlExcia. que me digne determinar
.

dia e

iora para a justificação preva 8 no art. 455 do Código de Proce.llo
hC!vil, fazendo·8e em seguida, tcitação doo confrontante., retro men

cionado, por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, citando
por Carta Precatória a finDa J. Sguariol, com léde em PiraÍ Mirim,
i.do, Estado do Paraná. que alega ter o imóvel! tranlcrito em leu

seu. nome. embora auim não leia. E citando.le os intere8ladoll in-
_ tereuadoll incertoll, por edital' com o, prazo de 30 (trinta) dias, pu·
bliclldo 3 (três) Veze!! em lOrDal desta cidade e uma vêz no "Diário
Ofióial do Eatedo". Todol, para contestarem, querendo, nO prazó da
Lei; Sendo, afinal proferida a lentença, julgando a ação procedente
e�pf_Qv8do o ullocapião, 8 qual sirva de título do domínio, a favor
d(!l! suplicantes, para' a traDBcrição do Registro Geral de imóvei•.
Tudo com a intervenção do Mini.tério Público, Protestam provar
com o depoimento de testemunhas, mesmo por Cartai Precatorioil
para outral comarca!!, depoimento penoal de eventuais contestantell

_,-

que devem, afinal. serem condenadol ao pagamento dai cUlltal da
cação e honorário! do advogado dOI suplicantelt, ná baile de 20% so

bre o valor dOI ben8, obietos da ação; e com exames, vistoriai e

mais provas admitidas em direitó Dã·le a presente para 011 efeitól
fisçais e de alçada, o valor de Cr$ 50.000.00 (cincoenta mil cruzeiro8�.
Rol d"e testemunhes, para a justificação:- 1. - Francilco
Ferraz Afonso, casado, residente neata cidade, braaileiro; 2 .

.;..... Osório
Fidêncin COita, �a8ado, lavrador, residente em Tamanduâ; 3. - Fi
dêncio Furtado de Souza, casado, lavrador. residente em Tamanduã.
Canoinh88, 2 de Abril de 1963. (a) Waltér Tenório Cavalcanti Estâ.
devidamente selada. O presente edital será afixado no lugar de COI

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

no Jornal locar Correio do Norte. Dad� e palllado oesta cidade de
CAnoinho!l. a08 treze dia!! do mês de maio de mil novecentos e lei·

lenta e tr�!I. ;Eu. Zaiden E. Seleme. Elcrivão, o sub_crevi.

Reynaldo Rodrigues Alves - Juiz de Direito

CERTIOÃO
Certifico que o presente 'edital é cópia fiel da petição de fls. 2.
O referido é ··verdade e dou fê.

.

Ganoinhu8. 1,3 :ije maio de 1962.

Dr. Zai�en E. Selame - Elcrivão

'.�
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Prefeitura MuniCipal de Major Vieira

em rigorosos testes de laboratório!
Na frota de provas: da

GOOOfiEJlR
No uso diário, por milhares de mo

toristasl

v. MERHY SELEME & FILHOS
- tem sempre o maior estoque ,

- ofereée os melhores serviços - dispõe de pessoal especializado.,

Lei n. 46 de 15'/5/63
Autoriza Concorrencia

Pública Para Construção de
Uma Ponte.-

Antonio Maron Becil, Prefeito
Municipal de Major Vieira, Es
tado de Santa Catarina, faz sa

ber que a .. Câmara Municipal
decretou e eu sanciono a se

guinte

. blícação, revogadas as- disposi
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 15 de maío de 1.963

Antonio Maron Becil
Prefeittr'Municipal

Publicada a presente Lei na
Secretaria' Municipal aos 15
dias do mês, de maio de 1.963
e no jornal Correio do Norte.

- Nadir Müller
Secretária

L E I '

Artigo ]. - Fica o Senhor
Prefeito Municipal autorizado
a abrir concorrencia Pública

para construção de uma ponte
de madeira na localidade de
Rio Claro, nêste Municipio, com
.a medida de 4 metros de com

primento e 4 metros de largura
e seis metros de altura, sôbre
o Rio Claro. cruzo á Adolfo
Schroeder.

Artigo 2. - Fica o senhor.
Prefeito Municipal autorizado
a dispender de _ Cr$ 50.000,00
para fazer face com 8S des

pesas de construção da referida

ponte.
. .

�

Artigo 3, - A referida des

pesa correrá por conta da .ver

ba 8· 94-1 do orçamento vigente.
.

Artigo 4 - Esta Lei entra
em vigor na data de sua pu-

Lei nO. 48 de 15/5-63
Autoriza o ar. Prefeito Muni.
cipai a reconseruir trê. boeí
roa na localidade de Serra da

Mula

Antonio Maron Becil, Prefei
to Municipal de M8\ior Vieira,
Estado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Municipal
decretou e eu sanciono a seguin
te

LEI

Artigo 1. - Fica o Sr. Pre
feito Municipal autotizado a re-

.

constrnir três boeiros na loca
lidade de Serra da Mula, nêste

Municipio, sendo um com a me

dida de 4 metros de comprimen
to por 3 de largura, e os outros

.,

.;_-

..

,

I

Conheça a linha completa de pneus

dois com 2 metros e meio de

comprimento por 3 de Iargnra.
Artigo 2-. - Fica o Sr. Pre

feito Municipel autorizado, a
dispender da importância de

C$ 20.000,00 bara fazer face com
a despesa de reconstrução dos
referidos boeiros, podendo a : :

despesa ser custeada pela ver
ba 8· 94-1 do-orçamento vigente.

Artigo 3. - E'sta Lei entra
em vigor ua data de sua publt
cação, revogadas aI! disposições
em contaárlo,

Prefeitura Municipal de �a
jor Vieira, em 15 de maio �cie :
1.963

Antonio Maron Becil ..

Prefeito Municipal
Publicada a presente Lei .:na '

Secretaria Municipal aos 15 días .

do mês de maio de 1.963, e no:

jornal Correio do Norte.
.

Nadir Müller - Secretária. '"

Uborrascaria IDEAL
de PAULO JARSeHEL

Um bom churrasco,
qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 47_7

�.

V MER··HY S�I F., !l '�,"'"

'.

-um pneu especial para. cada tipo de serviço. Faça-nos uma visita.

Caixa Postal, 1 - Três Barras - Sta. Catarina

!'('!-.-,'-
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Canoinhas - S.

REPORTAGEM

SOC1AL
CASSI0 MONTEVERDI

FESTIVAL DE BROTOS

Como foi amplamente anunciado realizou-se sábado,
no Club, o 10 Festival de Brotos da cidade. Reinou grande
animação e alegrta nesta festa que foi prestigiada por toda
a nossa alta sociedade. AS normalistas organizadoras do
Festival de Brotos os cumprimentos desta coluna .pelo su

cesso alcançado e pelas surprêsas que apresentaram. Oh!
Dança da Panelinha!

x x x x

TANIA É MISS BROTINHO

Miss Brotinho 63 de Canoinhas é a graciosa menina
moça Tânia Trevisani, escolhida durante o Festival de Bro
tos. Quando foi anunciado o resultado da apuração (todos
os presentes votaram) Tânia recebeu calorosa salva de pal
mas; uma aprovação unânime aQ título que acabava de con

quistar. A cerimonia de' entrega da faixa e lembrança, ape-.
sar de singela foi vivamente aplaudida por todos os par
ticipantes do Festival de Brotos. A meiga Tânia congratu
lações desta Coluna.

x x x x

ESTUDANTES FAZEM BAILE

Está 'anunciado para o dia 22 de junho a realização
de um grande Baile Caipira no Salão Bechel, promovido
pelos terceiranistas . da Escola Técnica de Comércio.' Para
maior animação dessa festa junina a "turma" está ensaian
do com afinco uma "original" quadrilha.

x x x x

BAILE JUNINO

O Comando do CIMH de Três Barras promoveu
na noite do dia 1° um baile junino. Este colunista tem
observado que 'as promoções sociais do Cassino dos Oficiais
do CIMH são organizadas com -muíta rapidez. Geralmente
não dá tempo aos canoinhenses de se prepararem e assis
tirem as festas em 'I're s

' Barras. : Na modesta opinião deste
colunista, as promoções recreativas dos Oficiais do CIMH
deveriam ser programadas com mais antecedência.

x x x x

SENSAÇÃO NA CIDADE

Domingo que passou foi encerrada mais uma prova
(esta é a 218) de resistência, pelo jovem :José Menegassi
que evidentemente é um az do pedal, um atléta em forma,
um exemplo de fôrça de vontade e persistência, um grande
teimoso. Estão. de parabéns: José Menegassi; seu irmão
Clsríndo, que o assistiu durante tôda a� prova; os patrocina
dores dêste grande acontecimento esportivo, Comércio e

Indústria Germano Stein SIA., na pessoa do seu capacitado
.gerente, sr. Waldemar Brandes e a Rádio Canoínhas que
deu ampla cobertura à inédita promoção.

x x x x

GR:€MIO XV DE JULHO

Não Tive mais notícias das anunciadas promoções
do Grêmio XV de Julho: Baile' do Chimarrão e Baile de
2°. Aniversário. Não quero crer a "estafa" tenha tomado
conta dos movimentados gremistas. :_

x x x x

GENTE & NOTICIA
*
-

A "Dança da Panelinha" foi sucesso e animação
no Festival de Brotos.

.

* Ninguem sabe qual a srta. portadora do talão
n. 18 que estragou a brincadeira da "Dança dos Números"
no FB. (Linda!)

'" J. Sartori nos informa de Mafra, através do ex
celente jornal Tribuna da Fronteira, a realização dia 14 e
15 de junho. de- um Grande Festival de Ballet, promovido
pela Escola de Ballet Rionegrense que é dirigido' pela Srta.

. Roseli MaidI. O acontecimento terá lugár no "enxuto" Cine
Emacite. '

* As reuniões dançantes de domingo, no Club,
goraram. Vamos aguardar as modificações que estão
acontecendo na sede do Operário.
�.

* Muito elogiados e comentados os simpáticos car-
toezmhos identificadores das mE'sas do festival dos Brotos.

* Todos aguardamos as novas promoções das Nor-

N. 736

O Departamento de Saúde
Pública de Santa Catarina, co

muníca ao povo que receberá
do Ministério de Saúde cêrca
de trezentas mil doses de va

cinae do. tipo SABIN, contra
a paralisia infantil, no princípio
de junho próximo.

Essas vacinas se destinam a

todas as crianças dos Tres Me
ses aos Seis Anos de Idade.
As crianças que hajam usa

do outras vacinas, como SALK
e T$TRAIMUM, poderão rece

ber esta outra como refôrço.
. Para aplicá-la, basta pingar

se uma gota na bôca de cada
criança.
Não se poderá transportar a

vacina desse tipo a' todas as
casas do interior, porque ela
deverá ficar' no gêlo e perde
sua ação depois de seis dias.
Por isso, embora com sacrifício,
todos deverão vir às cidades
maiores, onde não falta gêlo _

e

onde haverá postos de vacina
ção.
As autoridades civis, milita

res e eclesiástidas, as associa
ções de classe e' todas as pes
soas que o quiserem poderão
auxiliar essa grande campanha
em benefício das crianças cata
rinenses.

Tem havido vários casos de
paralisia infantil no interior e

nenhuma criança deve perder
a grande oportunidade -de va
cínar-se,

Secretaria de Saúde
e Assistencia Social

Departamento
de Saúde Pública

Santa ,Cruz' S. C.'
NOVA

-

DIRETORIA
Foi eleita a nova diretoria

do Santa Cruz S.C. que ficou
conforme informações que nos

prestaram, assim constítúída:
Presidentes de honra: Francisco
Bechel, Herbert Ritzmann, AI
cidio Zaniolo e Victor Shneider.
Pres: Guilherme <Prust. Vice:
Basilio Humenhuk. Secretário
Geral: Rafael José Boening. 1°,
Sec.; Arno José dos Santos. 2°,
Amilcar José Ribeiro. Tesou
reiro geral: Belo Bechel. 10•
Tes.: Evaldo Voigt. 2°.: Osvaldo
Vieira; Diretor esportivo: Hugo
Peixoto. Conselho. -Técníco: Er
nesto Mayer, Edgard Mayer e

Mario Sprot Filho: Oradores:
Drs. Zenon Malchitzki e Zaiden
Seleme. Diretor social: Rubens
R. da Silva. Massagista: Ale
xandre Steíleín. Conselho fiscal:
João Seleme, Moacir José Le
mos, Wendelin Ehardt, Darcy
Wíese, Helmut Prust. Suplentes:
Francisco Zagíski, Joaquim Vi
eira de Lima e Orlando Olsen.
Departamento de' propaganda:
dr. Saulo Carvalho, Iriileu Gon
zaga, Altamiro Ricardo da Silya,
Alcides Schumacher, Adulce
Peixe r, Cid Ribeiro, Osvaldo
Bechel, Glauco Bueno, Ruy Se
leme Ary Wiese e Mario Fer
raresi. Departamento médico:
Drs. Adir Seleme, Anuar Sele
me, Antonio Mehry Seleme ,e
Mario Mussi.

,

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

,

AGRADECIMENTO
Severino de Brum, filhos, genros, noras e netos,

compungidos com o falecimento de sua esposa, mãe,
sqgra e avô

EMMA 'DE BRUM,
ocorrido dia 4 deste, vem de público agradecer ao Dr.
Mário Mussi,

.

os eSforços· dispendtdos no t, atamento
da estinta; aos vizinhos e enfim ao povo em geral que
a visitou e que ainda a acompanhou até sua última
morado.

Convidam outrossim, para a Missa de 7.0 Dia, que
será celebrada segunda feira, dia lO, às 7 horas, na

Matriz Cristo Rei.
A todos sua. imOtredoura gratidão.

Canoinhas, junho de 19ó3.

ANlVERSA IUAM-SE

Hoje: as sras. donas: Lais
esp, do sr, Pedro Grosskop]
e Catarina Bolauf. a menina
Helena filha do sr. Abel Ma
teus Vieira; os srs: Louro
Müller, Melchioros Ichoros e

João Fürst; os meninos: Ioa
quim Sérgio filho do senhor
Berlim A. Fagundes e AI tur
Eduardo filho do sr. Arnal
do Ferreira.

Amanhã: as sras. donas:'
Maria Helena esposa do sr.

Vitor Tomaschitz, Liane esp.
do sr. Sady Seleme e Aman
da esposa do sr, Ervino
Friedmann; a srta. Editb
Gueber t; a menina Lili
Marlene filha do senhor A/ex
Michel; os srs.t. Francisco
Voigt e Gastão Casamajou;
o jovem Luiz Nieazielski; os

meninos: José filho do sr.

Joaquim V. Simões, Felix
filho do sr. Antonio J. dos
Santos, losé Adilson filho do
sr. Julio Dobrikopt e Adria
no Antonio filho do sr. Célso
Bauer.

Dia 10: as sras. donas:
Bernadete isp. do sr. Aleixo
Brene» e Olga esposa do sr,

Claudio Lourenço de Lima;
as meninas: Oonda filha . do
sr. Willv (Iorseltz,

-

Maria
Tomazia filha do Sr. Hercüio
Müller, Luzia Margarpt filha
do sr. Estetano WrubLevski
e Rosangela Bernadete filha
do sr. _ Oswaldo Rengel; o

jovem José Nascimento; o

menino Altamir Waldemar
filho do sr. Augusto Pilatv.
Dia 11: a sra. dona Guio

mar esp. do sr. Fidelis A.
Dadalt; as

_
srtas.: Rostcler

Casamajou e [uuentina de
Barros; a menina Viviane
filha do sr. Alcides Schuma
cher; os srs.: Dr. Aroldo
Carneiro de Carvalho, João.
Nelson Grittens e Licinio
Cornelsen; 'o jovem Décio
Bronze de Almeida; o meni»
no Gabriel filho do' senhor
Gebrael El- Kouba.

Dia 12: a sra. Dona Mafia
de Lourdes esposa do senhor
Leonidas Guebert; a menina
Bernadete filha' do sr, Esta
nislau Knorek; o sr. Pedro
Grittens; 'os meninos: Anto
nio Cezar filho do sr. Leones
Grittens res. em Sereia e

Antonio Orlando filho do sr.
Lucio Bialeski.

Dia 13: as sras. donas;'
Norberta esb. do sr. Arthur
de Souza Caldas e Rosa esp.
do sr. Adolar Stratmann res.
em Jaragud do Sul; as me�
ninas: Marli filha do senhor
Theodoro Tarcheski teso em
Paula Pereira, Morivone
filha do sr. Roberto Olsen �
Marilete filha do sr. José
Szczygiel; os srs.: Antonio
Karuat e Antonio da Silva e
Souza; o jovem Roberto tilho
do sr. Argemiro Rosa; o

menino Antonio Sérgio filho
do sr. Elpidio Borges da
Silva....

Dia 14: a .sra. dona Nata
lia esposa do sr. Gustaoà
Bueno; a srta. [acy Godoy,'
as meninas: Nilsea filha do
sr. Wilson Wendt, Leila
Maria filha do sr, Aziz [osé
Seleme, Martha Cristina
do sr. Onélio W isniewski e
Marilda filha do .sr. Angelo
Alberti; o sr. João Belem
Fernandes res. em [oinoille;
o jovem Luiz' Valeria Silva;
o menino Levy tilho do 51'1

[oâo B. Pacheco.

Nossos parabens.

Gente Nova
Entrou em festas du» 30

p. p. o lar do feliz c.: <al
Dona Diva-Senhor Mux G.
Wachtel, com o nascimento
de uma linda garota que
so-b as águas do buli,...mo
receberá o nome de Dl:..NIZE
REGINA.

- A Deniz€ e seus pais os

cnmprimentos deste semana»
rio.

Propriedade - Vende-se
.

Uma casa em terreno de 1.600 m2 próxirpo ao Hç>spital.
Trat�r com o proprietário sr. RAUL ROESLER. 4x

TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA

PARA F'ERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R AS,
FRIE,IRftS,
ESPINHIlS, ETC.NUNCA EXISTIU IGUAL

)-
..�... \�;,;�.��

.!Z:', , :,-::-': 4>:.� '�..",,",:..
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GeRREI. 08 NCI>R rI!
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V E N O E.- SE
Vende-se um terreno alto e seco', pronto para re

ceber construçã-o, medindo 20x40 mts., contendo uma casa

pequena 6% por 61/2, de construção nova nos fundos, com
as respectivas benfeitorias.

\

Vende-se, também sõrnenteo terreno, retirando as

benfeitorias. O respectivo terreno fica a rua Frei Menan
dro Kamps, quase fundos com a oficina mecânica do sr:
Domingos Coelho.

Negócio direto com o proprietário, á rua Almirante
Gonçalves 1558, Curitiba - Paraná. 4x

;\.

CAÇADORES E PESCADORES DE CANOINHAS
COMPLETO 'APARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA

FLUVIAL E MARITIMA

<Hevolveres ''TAURUS'' e "ROSSI" todoa calibrei Espingardaa
pI caça, naoionais e estrangeiras dae melhores procedência•.
Balas . Chumbos . Espoletas • Polvores . Vareta! de limpeza
de armai - Cama. de campanha �\ Lanterna•. Pilhai. Focal
• Facões. Cauivetel - Capai pI armas e ooldres ':'" Cartuchoe

de metal e papelão "SUPER REPELEX".

O maior sortimento de apetrechos para eaçadorea e pescadores.

Côrte '1,
Praça Lauro M�lIer, 751 (ao lado Banco INCO)-

CANOINHAS SkNTA CATARINA

Artigo 1. - Fica o Se�hor
Prefeito Municipal autorizado
a construir uma ponte de ma

deira na localidade de Lageado
Liso, sôbre" o Rio Lageado Liso
na estrada que liga Lageado
Liso a Toldo de Cima, nêste
munícípíô, com á medida de
nóve metros de comprimento
por quatro metros de Largura.
Artigo 2. - Fica o Sr. Pre

feito Municipal autorizado a

dispender a ímportancía de
Cr$ 150.000,00 para fazer face
com a despesa de construção
da referida ponte.
Artigo 3. - A referida

.

des

pesá correrá por conta da ver

ba 8-23-1 do orçamento vigente.
Artigo 4. - Esta Lei entra

em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas. as disposi
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 15 de maio de 1963

Antonio Maron Becil
.

Prefeito Municipal
Publicada a presente Lei na

Secretaria Municipal aos 15
dias do mês de maio de 1.963.

·Nadir Müller
Secretária

8·6·1963

Prefeitura

Municipal de
Major Vieira

Lei n. 47 de 15-5-63
Autoriza construção de

uma Ponte de Madeira sôbre
o Rio Lageado Liso median
te concorrencia pública
Antonio Maron Becil, Prefeito

Municipal de Major Vieira,
Estado de Santa Catarina, faço
saber que a Câmara Municipal
decretou e eu sanciono a se

guinte.
L E I

lASSAS
-

para Vidraças
CASA ESMALTE

, �

Comentário dê MARCELLO
1 -:- Evelãsio Coelho (Lasita) é o novo técnico e prep

rador físico do Botafogo. São conhecidas as suas boas atuaçõ
quando em 56 e 57 conduziu o Ipíranga a um desempenho h
mogêneo, sem contudo fazer do Clube, naquela época, um esqu
drão que se impuzesse. Razões houve' para que tal aconteces,

x x x x

2. -- Lssíta é calmo, por natureza muito calmo; sabe j
impor e granjear respeito e simpatia aos seus pupilos. Dentro 1
campo, ensina as jogadas com a paciência de um monge e, co

íntelígêncía sabe fazer novos craques. Cbm delicadeza, uma

dimuitas qualidades que o caracteriza e, com malícia também, S8

incutir nos jogadores uma vocação de grandeza que, em dias

pequenas ou' grandes partidas, por orgulho ninguem quer perd
O resultado dessa fílosofía é verdadeiramente compensador.

x x x x

3 - No entanto, fora. do campo, com a Diretoria, (g
ralmente é ela que escala o time parao jogo mais importan
Lasita sempre perde. O grande treinador precisa, désesperad
mente, impor-se aos dirigentes. Sim, porque agora ele le

consigo, e sozinho, a grande responsabíhdade de renovar psi
lógica e fisicamente o "esquadrão das massas" e, precisa tambe
mesmo antes de começar, optar entre a rotina e 8 renovação,

x x x 'x

4 - Até aqui, a maioria dos' técnicos, dos muitos q
estiveram por aqui, preferiu a doce, inefável inércia. "Se o Clu

perde, a .responsabilidade é da' diretoria que o escalou".
� x x x x

5 - O Botafogo, todos sabem, perdeu o seu "élan"
combatividade. Perde um jogo senr-"molhar" a camisa; seus .cr

ques bocejando. O time não corre mais. Falta-lhe alguma coi
um estímulo, uma centelha, um empurrão, para que, finalrnen
ele se decida a ser uma coisa ou outra, ou definitivamen

pequeno ou definitivamente grande. O que se sente, atualmen
é que há desperdício, grande desperdício, porque o Botafo

possui as melhores e as mais generosas possibilidades: tem

melhor, mais novo e sadio plantel do_norte cataríneuse.
x x x x

6 - Faço esta meditação, sim, a propósito do novo tê
nico. A verdade é a seguinte: - hã muito que fazer no Botaí

go. Lasita, repito, terá que optar entre a rotina e -a renovaçã
entre cruzar os braços ou 'arregaçar as mangas. Terá que lançr
aos seus pupiios um tremendo desafio e incutir-lhes um' no

ímpeto, o da vitória.
x x x x

7 - Com o seu geíto, a sua dedícadeza, Lasita atea

fogo à "pai�ão" botafoguense e, se for apoiado por todos, atlét
e dirigentes, tenho 'convicção plena que jamais voltaremos cabi
baixos ou insatisfeitos do Alinor Vieira Corte, porque as "peI
das" terão desaparecido.

x x x x

8 - Sete itens que formariam o meu comentário des
semana jã estavam_escritos, quando domingo passado o Botafo

suplantou o SãQ Bernardo. no seu reduto, em Marcílio Días, pi
4xl. Essa vitória- e esse resultado, frente à uma equipe de rei
tiva categoria, vêm comprovar minha afirmativa de que Lasi'

acordará o time para uma nO.1
fase: "a das vitórias sensaca

nais, expressivas!",
'"

x X /x

9 - Amanhã, no Estád
Municípe], o grande encont

esportivo pelo torneio Wladisls
Trela, organizado pela Liga E

portíva Canoinhense: BOTAF
GO x SANTA CRUZ.

auOn� vad () �eu d{n�ÚO �c;/e _/:_
é'.. f7uan/o. vadpd a0f7UZ· a 5 MESES.P

�IGNU5 • CUf'lltU,

PENSE BEM NISSO ... Pref. MUDic. de Major Viei�
Lei n. 49 ·de 15-5 ..6
Dá nova denominação

Côlonia Agúdoe
Antonio M�ron Becil, Pref

to Municipal de Major Viei
Estado de Santa Catarina, f

saber que a Câmara Municip
decretou e eu sanciono a S

guinte lei.

Artigo 1. - Fica altera

para Colonia "São Roque"
nome da localidade de Agúd
Munícípio de Major Vieir

Artigo 2. - Esta Lei en!
em vigor na data de sua P
blícação, revogadas 8S dispor
ções em contrário.
Prefeitura Municipal de Maj

Vieira, em 15 de maio de 196

Antonio Maron Bscil
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei v·

Secretaria Municipal 80S I

dias do mês de maio de 1.9
e no jornal Correio do Norte.

Nadir' Müller
Secretária

lhe oferece tudo para o seu gua'rda-roupa na sua grande

uVENDA DE INVERNO"
você compra agora, pelos menores preços e, paga pelo
sensacional,

Todo fabuloso esto9ue de roupa1s masculinas, a preço justo,
a, pelo melhor plano de crédito da Cidade

Uma contribuição positiva à. elegância e conforto masculinos.

12 ANOS VENDENDO BÓA QUALIDADE !l!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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BIG é grande - mas em Canoinhas r VENDE - SE
BIG é o melhor café I Uma Bicicleta Monark,

.

-
-

1 com pouco uso, aro 26x200,
,

. ".
-

( I selim elastico e cubo trazei-

__ II ro importado "TORPEDO".
, Informaeõês ..

nesta . reda-
ção. Ix

. /

--DISPONHA DA
Casa Residencial
VENDE-SE
A Rua Vidal Ramos, nas

proximidades do Quartel da
Policia Militar nésta cidade.

Lote de 20x40 cercado,
arborizado, contendo ainda
ranchos para guarda de lenha,
cereais, e uma pequena ins
talação para, exploração de
churrascaria.

Melhores informações nes-
ta redação. 4x

Para os transportes de suas cargas

Rio - São Paulo - Curitiba

Refaça suas forças, tomendo

-CAFÉ BIG
Torrado a ar quente

Saboroso até � ultima gota
Rtia Pàula. Pereira -- Telefone,. 241

CO-N SER,TO'S

VENDE-se
Vendo no loteamento

Stüber uma propriedade em

terreno ne 800m2, casa com

a área de 42m2, terreno
cercado com todas as ben
feitorias.

Informações
José Fadas à
Setembro.

no Bar de
Rua 12 de

Ix

Conserta-se máquinas de escrever, calcular e somar. Àssine! Leial Divulgue J
Faz-sé também reformas. Tudo sob garantia. .x: C NRua Cei. Albuquerque, 587. (defronte a Eltação RO,doviári".)

. arreio do arte

r.

I

Gordini é o nôvo lançamento daWillys. Famoso na Europa,
onde se destaca entre os carros de comportamento espor
tivo, só encontra uma palavra que o explique: emocionante!
Pois Gordini é potente, ágil -. é antes de tudo máquina!'
- -

. ESTÁVEL': SUSPENSÃO REFORÇADA - SÓLIDO: ESTRUTURA

"MONOBLOCO - LUXUOSO: ESMERADO. ACAB-AMENTO" NU

MEROSOS_DETALHES DE BOM GÔSTO - CONFORTÁVEL: 4

PORTAS, GRANDE PORTA:-MALAS, AMPLO ESPAÇO INTERNO

/

Quando fizer seu itinerário de ',asseio,
não esqueCI de incluir u.ma visita às

obras do FRIGORIFICO� .

VENDE-SE
CASA RESIDENCIAL

Situada no perímetro Urbano, à- Rua 3 de Maio s/n
Nésta Cidade. Dimensão - 72 m2 .. - Construção em Alvenar'i$
Cobertura, de chàpas tipo Economit, .

..

Instalações complétas de Agua, Luz e Bsgôto; eonstando de:
r.tVING (sala qe estar) - fôrro de eucatex
QUARTOS (2)

/

COZINHA (revestida de azulejos e fOrro de eucatex
BANHEIRO .

JARDIN DE INVERNO
NOTA: Construção moderna, prática e de fácil conservaçâo,

adaptando-se de preferêncía à �amília não numerosa.
Tratar com o sr, BUENO, no Banco Inco. 3:Ji:

.fP�DADO EM 29/5/l947 - Reg, �l!- Cart. T��. Doe. a/n _844
JORNAL SEMANARlo - PUBLICA.SE AOS SABADOS
RUIl Paula Pereira, 755/761 -' F�n�, i28 - 'C�ooinhal • ·S. G.

. , .

Assinatura Anual (52' números) Cr$ 100",00
TABELA DE �PREÇOS D� PUBLICIDADE

An!10cÍc8: Por vez e por centímetro de altura' d� coluna;
ULTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 70,00 1 vez Cr$ 50,00
4 vezel. Cr$ 50.00 " vezel

_ Cr$ 40,00
8 ou 'mail Cr$ 40,00 . 8 ou maia Cr$ 2500

Página inteira Cr$ 12.qO_O.00 �ágjDa inteira . Sr$ 8:'000:00
Meia página Cr$ 7.000,00 Meia página Cr$ 5000,00
OBSERVACÕES:

.' Origioai8 de artigo. �nviadol ii Redacão, puhlícadoa ou
não. permanecerá em poder da meÍlma.

'

.
A Redação não endolla conceito. emj.��o� em artigo. aliilladol.

O
Gordini .tem motor de

404
" Górdini é carrõ que tem

cavalos - uma potência -

Impeto - cada uma de
superior à de qualquer suas 4 marchas ofereceH..P. outro carro desua classe! MARCHAS larga faixa de utilização!

I....emos prazer em mostrar-lhe o novíssimo Gordin;

HUMENHUK &. elA. L'TOA.BASfLIO
Canoinihas

UM PRODUTO DA

WILLYS-OVERLAND
FABRICANTE: DE VEicULÓS p� AL.TA QUALIDAOE

\SÃO BERNARDO 00 CAMP� � EST. DE �ÃO PAUL.O
- Rua Vidal R.amos, 203 '_ Santa Catadn �
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oEPUTA DO' trabalha pelos
ferroviários' da R VPSC

o Deputado AROLDO CARVALHO, sem dúvida um
dos mais operosos da representação de Santa Catarina na Câ
'mara 'Federal, sempre atento aos reclamos da coletividade e ás
justas reivindicações, depois de longos entendimentos com o Eng.
Bruno Barsottí, Chefe das Oficinas da ,RVPSC em Mafra e de

: estudos que realizou, apresentou à Mesa da Câmara emendas ao

Projeto de Lei n. 136, que visa aumentar os vencimentos dos
'funcionários públicos cívís, e militares.
,

, As emendas ora apresentadas pelo deputado catarinense
.benefícíam os mestres de oficinas e de obras e os pintores da
Rede Ferroviária Federal.

Eis as emendas:

"Emenda ao Projeto 136-A, de 1963.

Inclua-se:

Ar. - Os mestres de oficinas e de obras da RJ!:FSA são
.classífícados no nível 16.

Par-ágrafo único - Aos pintores da REFSA é assegurado
o acesso a mestre de obras.

, Justificação: - O plano de' Reclassificação de Cargos
;cometeu grave injustiça com os ferroviários, mestres de oficinas
e de obras e assim tambem com os pintores.

Os mestres, cuja tarefa exige alta capacidade, enorme

sorna de experiência e de conhecimentos, têm acesso, apenas até
ia nível 14, enquanto maquinistas, telegrafistas e oficiais admi
nistrativos, ascendem até o nível 16. Cumpre ao legislador
-equípará-los, pondo têrmo à injustiça.
: Os pintores, cuja carreira vai até o nível 10, presente
:mente não têm acesso ás funções de mestres, grave falha de
legislação que está a merecer correção imediata.

'

,
As emendas elaboradas pelo Deputado AROLDO CAR

;VALHO tiveram extraordinária receptividade nos meios ferro
'viários que veêm no incansável Depudado de Santa Catarina um
;valoroso defensor da classe.

Curso Estadual de Piano'
Ú Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e

Cultura do Estado de Santa Catarina, associando-se às homena
gens e festejos que se realizam em todo o território nacional em
regosijo ao transcurso de 1°. CENTENÁRIO DE NASCIMENTO
DE ERNESTO NAZARETH, promoverá, no mês de SETEMBRO
próximo vindouro, uni CONCURSO ESTADUAL DE PIANO, em

colaboração com a'Comissão Nacional Pró Comemoração do 1°.
Centenário de Nascimento de Ernesto Nazareth e Catulo da
Paixão Cearense e Conselho Nacional de Cultura.

Os interessados, e em particular os amantes da música,
queiram se dirigir' à SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICI
PAL DE CANOINHAS, 'para inscrição e maiores esclarecimentos.

Canoinhas, 4 de junho de 1963.

ANTONIO SOUZA COSTA - Secretário

PETROBRAS: Petróleo Brasileiro S. A.

Subscri,ção de Ações
PETROLEO BRASILEIRO SIA - "Petrobrás" - avisa

que, até \ 30 de junho vindouro, efetuará nesta cidade, por inter
médio do Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina, SiA, a

subscrição pública de suas ações preferenciais.
A referida subscrição é facultada à todos os interessados,

desde que se observem as condições estabelecidas no artigo 18
da Lei nO. 2004, de 3, de .outubro de 1953.

O valor das ações subscritas deverá ser integralmente
realizado, no ato da subscrição, em dinheiro ou em obrigações
a� portador com os cupõe-s- de juros de números 17 e

seguintes.' Ix

'i
/

Banco Indúdria e Comércio de Santa Catarina S�A.
Luiz D. Miranda - Gerente Hugo A. Peixoto - Contador

DURANTE o MÊS DE, J U N H O

F.IS'CHER

N-O TAS ESPARSAS

-

MAGAZINE

Seguirá, hoje a tarde, rumo

à cidade de Caçador, o Clube
de Bolão Fantasma, para um

amistoso naquela ctdade.

x x x

No torneio Wladislau Trela,
teremos amanhã, no Estádio

Municipal, o clássico de cidade, '

com, a porfia Santa Cruz versus

Botafogo.
x x x

Uma filhinha do sr. Heintz

Fischer, foi a ganhadora da rifa
da bicicleta promovida pelos
irmãos Menegassi.

x x x

O sr. João Pacheco, hoje
residente em Curitiba, veio a

Canoinhas, domingo último, pa
ra uma caçada de perdiz,
quando abateram 8 gal1naceos.

x x x

Descansou, após pertinaz
moléstia, segunda feire, às 15,50,
hora brasileira, o Santo Padre,
o Papa João XXIII.

x x x

A seca perdura ainda,
ameaçando a possibilidade de
racionamento de energia elétrica
do norte catarínense.

x x x

Vem aí a festa de Santo An
tonio e, assim, urge o

funcionamento imediato do Asilo
Dr. Malucelli. O mais difícil foi
construi-lo, agora é necessárlo
povoá-lo, eis que os velhos e

crianças abandonadas andam
perambulando a procura de

abrigo.

LENHA PICADA
Rua José Boiteux n. 24 ou

Telefone 291 chamar José
ou Eloir Cordeiro.

Entrega a Oómicilo.

.

Registro Civil

10 ojo de desconto em- todos as compras a vista em

10- % da desconto para todas os clientes do crediário que liquidarem seus débitos no mês de Junho'

FACA':S'UAs COMPRAS EM "FISCHER M'AGAZINE" E O LUCRO SERÁ SEU.·
, li .

'.

Maria Góss Glinski Escrivã
de Paz e oficial do Registro
Civil de Paula Pereira, Muni
cípio' e Comarca de Canoínhas
Estado de Santa Catarioa.

Faz saber que pretendem ca

sar: Everton Erzinger e Geny
Rodrigues Figueiredo. Ele, natu
ral deste Estado, nascido em

Sereia, no dia 6 de agosto de
,1943, mecanico, solteiro, filho
de Henrique Erzinger Filho e

de Dona Amanda S. Erzinger,
residentes neste Distrito. Ela,
natural deste Estado, nascida
em Paula Pereira, no dia 8 de
Junho de 1946, doméstica, sol
teira, filha de Hercilio Nunes
Figueiredo e de dona Maria
José R. Borges residentes neste
Distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil
artigo 180.

páula Pereira 24 de maio de
1963.

Maria Gá.. Glin.ki
Oficial do Registro Civil

Está em pleno funcionamento
um curso do art. 91, no Grupo
Escolar João José Cabral, a

cargo do renomado mestre
Bertoldc Feiten, com apreciavel
númere de alunos.

x x x

O Vereador Clementina
Pieczsrka propôs na Camara
Munícípal um voto de louvor
ao Deputado conterrâneo Arol
do Carvalho, pela sua operosa
atividade parlamentar.x x x .

Forte gripe' está assolando a,

cidade, levando muita gente
para o leito.

x x x

O magistrado dr. Wilson Al
ves Antunes, oriundo da
comarca de São Joaquím, será
o novo titular da comarca, em

substituição ao dr. Reynaldo
Rodrigues Alves, que solicitou
e obteve, sua remoção para
Tijucas.

x x x

Acompanhado pelo sr. Lula
Gastão de Diniz, esteve em
Canoinhas, o sr. Mauro Pinto
Gomes, Delegado do Instituto :

Nacional do Mate em Santa
Catarina. Sua visita prendeu-se
ao aceleramento das obras do

barbaquá coletivo que o INM
está construindo no lugar Rio
Bonito, neste município.

(

AVISO
Dr. OSVALDO SEaUNDO DE OLIVEIRA,

, avisa sua distinta clientela que encontra"
se em (Curitiba, fazendo odrios cursos de
especialisacão, mas, aos sábados estará
atendendo normalmente, em si consultório.

,�--.---------------------,
Cine Teatro Vera Cruz

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

SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO

A Mulher Que Soube Amar
e] Jane Mansfield, Anthony Quayle e Carl Mohner.

Tinha o céu em seus olhos... o inferno em seu coração ...

Novo Festival De Walt Disney
Todos os personagens de Disney em um 'só filme.

A tenção para o horário
Domingo • Grande- matinada • às 10,30 horas

O Menino Mágico
DOMINGO - á. 13,30 hora. - Cen.ura Livre

Novo Festival de Walt Disney
Uma história de fadas para o coração das crianças.

-
Cenlura livre

impr. até 14 ano.

Bárbaros
DOMINGO _

à. 17,00 hora.
à. 20,00 hora.

Golias Contra Os
com Steve Reeves - Chelo Alonso e Bruce Cabot.
Mil e uma mulheres sonhavam com seus braços!

2a. Feira - à. 20,00 hrl•• Imp, até ,,14 ano. - REPRIS,
38. feira - à. 20,00 hora. - imp. até 14 ano.

COFRE DOS PIRATAS
cl Tin Tam, Irma Dorantes, Sonia Furia e Arturo l'vIartines.

4a. feira. á. 20,00 hora•• Imp, até 14 ano.

I Menságem do ,Planeta Desconhecido
cl Michel Ray - Adam Willans e Peggy Weber.

Um drama para quem tem nervos de aço! Um emocio
nante drama focalízando um tema sobrenatural!

5a. e 6à. feira - a. 20,00 hora. - impr. até 14 ano.

ÓDIO/IMPLACAVEL
com John Barrymore Jr. - Chill Wills - Kristirie
Millis e Lois Bútler. Brutal! V-iolento! Cruel!

�I--------------------_.---'
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