
,

Agora, depois de um longo e tenebroso inverno,
após muitas marchas e contra marchas, o Campo Militar

"Marechal Hermes", sito em Três Barras, numa verdadeira

reforma agrana às avessas, apossou-sé das terras

desapropriadas.
Vamos cobrar, então, do Ministério da Guerra, as

vantagens acenadas pelo mesmo, há mais de dez anos,

já que as demarches para a entrega das terras
, lograram

_

êxito. /

Sim; após o debacle da ex-poderosa Southern
Brazil Lumber and CoI. Company, Inc., por motivos

vários e bem conhecidos, interessou-se o Ministério da
Guerra. pelo seu acêrvo, para alí localizar '4m Campo
'Militar de Manobras, desde que mais área numa faixa de
Três Barras e Papanduva lhe fosse entregue. Prometia o

Ministério da Guerra, em contraprestação, mandar para
Três'Barras uma: guarnição militar, em caráter permanente,
de mais de 5.000 homens e, em' ocasiões de manobras,
forças que iriam a casa dos 10.000.

Na época, várias missões militares visitaram
Canoinhas e, de uma feita, tivemos a honra de hospedar

>

o Ministro da Guerra. General Espírito Santo Cardoso,
que' se fez acompanhar de outro ilustre visitante, o

Governador do Paraná da época, Dr. Bento Munhoz da
Rocha. Tambem outros' Generais, inclusive o saudoso '--

Conrobert Pereira da Costa, tambem aqui estiveram.
Parece-nos mesmo, que o atual Ministro da pasta militar, .

General _Jair Dantas Ribeiro, então. Coronel, tambem nos
- visitou.

A seguír, logo nos primeíros . anos do Govêrno
Juscelino, veio o Decreto da -desapropriação, fixando o

quantum desta, na .base de alqueire, prêço. vigorante da

época.
_

Depois, tudo parou, ninguem mais tocou no

assunto, que foi relegado ao mais completo esquecimento.
Os proprietários das terras, certos do malogro das

demarches, recomeçaram seus afazeres comuns, lavrando,
criando e fazendo outras benfeitorias. E

.

o tempo foi

passando normal é serenamente. Grandes lavouras,
mórmente de trigo, com métodos modernos e mecanizados,
foram feitas na região.

De súbito, passado vários anos, uma notícia da
capital do Estado, colocou de sobressalto os proprietários
ali residentes. O numerário para o pagamento da gleba,
na base do preço de há dez anos, já estava depositado
na agencia do Banco do Brasil, em Florianópolis, e a

ordem era severa e urgente, no sentido da entrega
imediata das terras ao Ministério da Guerra.

'

I Os proprietários, pegos de surpresa, tudo fizeram
no sentido. de evitar o absurdo. Telegramas de protestos
e de apoio foram dirigidos às' autoridades: ao Senhor
Presidente da República; ao Congresso Nacional; aos

parlamentares; ao Governador do Estado e, tudo em vão.

O ordem judicial veio mais cedo do que se

esperava e, há dias, proprietários do local, tristes e

cabisbaixos, deixaram suas propriedades, entregando-as
ao Ministério da Guerra.

A gora, então, chegou o momento, de cobrar-mos,
em parte, as vantagens oferecidas, naquela época, nos

idos de 1953, para a concretização do Campo em Três
Barras.

Não queremos, é óbvio, todo o prometido. Quere-'
mos, isto sim; e já, parte do oferecido. Que se instale
em Três Barras; em prazo razoável, um Regimento ou

um Batalhão do nosso glorioso Exército �acional.
Ainda estes dias, por ocasião de uma das muitas

crises militares e '- políticas, _

o sr.' Ministro da Guerra,
decidiu de transferir várias unidades do Estado da

Guanabara, por achar muita' concentração de força
naquela unidade da federação.

.

Que se estude, assim, a instalação de uma dessas
unidades no vizinho Município de Três Barras e então,

.

estaremos, em parte, satisfeitos, pela I perda irreparável
daquele celeiro que tanto serviu ao planalto de Canoinhas.

Na' oportunidade, con:vidamos para comandar esta
justa reivindicação, o ilustre Diretor do Campo Militar
Marechal Hermes, Tenente Coronel Ovidio da Silva, bra
vo militar que "nunca perdeu batalha".

Convocamos, igualmente, para esta justa campanha
os confrades locais, o Barriga Verde, O Jornalzinho ê a

/,
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A Sucessão Estadual:

Aroldo Carvalho
, . .

sucessorIO, _

vaI

espírito
• •

exigtr

afirma: «O problema
desprendimento" _ vai

) ..

exigtr

público,
•

vai

O Deputado Federal, Aroldo
Carvalho, em prosseguimento
aos seus pronunciamentos com

relação aos problemas de Santa

Catarina, � da sucessão esta

dual, voltou a falar sôbre Q
assunto. Desta vez assím.se ex

pressou o dinâmico parlamen
tar udenista:

"Afastado de Santa Catarina,
cumprindo com todos os esfor

ços e a custa de sacrifícios o

meu mandato de Deputado
Federal, não estou desvincula
do nem ausente das questões
políticas de nosso Estado. Mui
to ao contrário. Permaneço
atento e vigilante. Recebo 'in
formações de diversas fontes,
graças a bondade de amigos
meus, e acompanho vivamente
e interessado o desenrolar dos
acontecimentos polítícos em

meu Estado. O que mais me
confrange e mais me contrista,
quando aqui de Brasília, me

ponho a meditar sôbre as cau

sas de Santa Catarina, é a

constatação cada vez mais fla

grante do nosso atraso .

o desgovêrno de SIa. Calarina
o Estado de Santa Catarina,

está realmente desgovernado.
:É uma coisa triste constatar-se
a crise de "Energia Elétrica"
que domina vasta-área de San
ta Catarina, e as mais impor
tantes de nosso Estado. O Vale
do Itajaí, o Alto Vale do Itajaí,
o Norte CatarineÍlse, a região
de Lajes, terra natal do senhor
Governador, padecem horrores
face à crise de energia elétrica.
São regiões que poderiam ser

das mais desenvolvidas do Bra
sil e quê estão marcando pas
so. A falta de obras rodoviá
das de vulto em Santa Catari
na, é de pasmar. E que dizer
do tremendo "déficit"?

Santa Catarina de finanças
equilibradas até a pouco. San
ta Catarina de saldos orçamen
tários, fala-se agora em "défi
cit" de quatro bilhões de cru

zeiros, soma superior ao total
da arrecadação do sr. Heriber
to Hülse, que deixou o govêrno.
:É verdadeiramente de pasmar.
E dizer-se, que a despeito dês
se "déficit" e da colossal arre

cadação que resultou do Pla
Oleg, ó govêrno não dispõe de

.

, recursos para aumentar os ser
vidores públicos, para melhorar

Radio Canoinhas, como ainda as nossas representações
na Câmara Federal, Assembléia 'Estadual e os Legislati
vos e Executivos dos municípios de Canoinhas, Três Bar
ras, Major Vieira, Papanduva e Monte Castelo.

I

• •

exigir sacrifício»
os "vencimentos dos servídodes
públicos, e fica a pagar salários
quase que de fome a milhares
de funcionários do Estado.

Sem dúvida- alguma, é. neces
sário mudar êsse estado de
coisas. Mas, é necessário uma

modificação radical na admi
nistração pública de Santa Ca-
tarina.

.

O problema sucessório, que
se avizinha vai exigir, despren
dimento, vai exigir, espírito
público, vai exigir sacrifício.
Mas é necessário que de vez

por tôdas - Santa Catarina se

liberte da situação de jugo po
lítico a que está submetida há
longos anos. Não é possível que
continúe em Santa Catarina, o

predomínio que até agora se

verificou. :É indispensàvel, e

é necessário que se realize em

todos os setores uma renovação
total. Que o povo com sua

acuidade, com sua sensibilidade,
descubra os seus legítimos lí-.

.

deres, saiba escolher o legítimo
governador de Santa Catarma,
e

�
que seja' Um homem, que

constitua um govêrno realmen-
te à altura das necessidades de

no�so Estado, e que tire Santa
Catarina da situação de atraso,
da situação de subdésenvolvi
mento, da triste situação em

que se encontra hoje".

Comissão
Parlamentar
de Inquérito

Requerimento apresentado
por parlamentares da oposição,
dirigido ao Presidente da As
sembléia Legislativa do Estado. ,.

/I

Senhor Presidente JRequ�remos, na forma do pa-
.

rágrafo 1°. do art. 23, do nos-

so Regimento Interno, combi
nados com o art. 18 da Cons
tituição Estadual e a Lei F,ede-
ral n. 1,579, de 18 de março de
1952, a criação e instalação ime
diata de uma Comissão .,Parla
mentar de Inquérito. que terá
a seguinte finalidade:

1 - Examinar o balanço fi
nanceiro do Estado apresenta
superavit, quando houve dêfícít;

2 - Investigar a divergência
de datas constantes na publi
cação do balanço financeiro do
Estado;

3 -, Investigar a aplicação
exa ta dos dinheiros públicos e

de verbas. específicas às 'diver
sas finalidades e destinação;

4 - Investigar os desvios de
verbas específicas 'e vtnculadas
às dotações do Plano de Metas
do Govêrno (PLAMEG), aplica-

(continúa Da 3a• págiaa)
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EDITAL DE (ONCORR�N(IA POBLICA ��••m••�•••B•••••�B.�E•••B••B�•••�BI
Veículo' à Venda I'V' M b 8' TI"

t

& ;'F·lh ii
o .Senhor Prefeito Municipal de Canoínhas faz saber, a

-

"

iii

-

�. à r '1J ' ,

e e'ae ,

I'�
,

o S JII
quem .interessar, que se acha à venda em concorrencia públíea '.

'

.' ,,(I, ,
..,

:�II
,o' seguinte' veículo: ,II I; til

II Concessionérlos 5 I M C A ��.
. �.

os interessados deverão apresentar proposta para pHg�-' 'I Oferecem pronte entrega ,',,\1mento à vista, em moeda corrente nacional, em envelope lacrado, _ para- ,,1ilB
a Secretaria da Prefeitura Municipal, até o dia 31' de 'julho, às, •

' ;.
,

181 h,?raj �fi� de "ser a referida proposta' examinada pela Co- II
.

SIMCA CHAMBORD _ modê'lo 1963 .:__ s-, 'Série 3 -Siucros • O KM. diversa. côres ,. '.'
m ssao u ga ora, no dia 5 de agosto de 1963, às, 15' horas. na III .SIMCA CHAMBORD _ ��dêlo Í963 _ 2a. Série' 3 Sincros II O KMI IISecretaria da PrefeituraMunicipal.: _- ' SIMCA JANGADA - modêro 1963 - Za. Série 3 Sincros .. O KM. _

Canoínhas, 2 de julho de 1963. 3x" ;; IDr. João Colodal PrefeitoMunlcipa! ,i CARROS' USADOS' COM PRÊÇOS VANTAJOSOS 1
,'A V I ·�S' 'O II SlMCA�ClÍAMBORD - modêlo 1963 ., la. Série - 3 Andorinhas -:- Quasi ,O km. Ja

II SIMCA CHAMBORD - modêlo 1962 - 2a• Série --1 Andorinha - Pouca kilomet. '4.
Edmundo Hartmann, torna público que fechando II GORDI�E .: modêlo 1963, ,

Pouca kilomet. '.
«suas .terras de i.planta com 4 fios de arame na localidade � :'11 ? KOMBY STANDARD - modêlo 1957 - Máquina O KM. Ia
",de" Salseira, '(arroios), não se responsabiliza a partir de. B CAMINHÃO FORD - modêlo 1953 - Bom estado. II
,I i julho. por' invasão. de animais 'de qualquer espécie.

'

'; II 'mi
\

Isso em virtude de"não ter havido União entre" -III . VENDEMOS - TROCAMOS _' FACiliTAMOS I
seus vizinhos, os quais foram' procurados a' mais de ano, � I 'II

" para em _comum' acôrdo ;f�charem as terras de' plantas. ,II �'INão se responsabílízando pelo que venha a acon-, ,II .Faca-nos Uma Visita Sem .Ccrnpromisso ,

tecer aos transgress�res do presente aviso . '. '. II
.Salseíro, junho de 1963. Ix ,II Rua Paula Pereira, 735 -, Edificio SIM C A M

I ...

.

'(ANOINHAS
.

':1
1i1lll__IIIIÍ!IIIl_IlIII IIIIlIII_1I1lIII1

,
i

Uma :eaminhonete' "Ford", modelo' 1950, oito cílindros,
motor 8B8RT6520i lotação 500 kgs., avaliada em Cr$ 400.000,op.

�

I \' '.", -I-
FUNDADO EM .29/5/1947 -;-: Reg. no Cart. Tít. Doc. e/n 844
JORNAL ,SEMANARIO - PUBLICA·SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128'- Çanoinhae .. S. C"

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

Auuncios: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA' PÁGINAS INTERNAs
1 vez

.

Cr$ 70,00 1 vez Cr$ '50,00'
4 vezee

,é Cr$ 50,00 4 vezee Cr$ 40,00
4 ,8 ou mail Cr$· 40,00 ·8 ou mail 'Cr$ 25,00

. Página inteira Cr$-12,000,00 Página inteira Cr$ 8.000.00"
Meia página Cr$ 7.000,,00 Meia página Cr$ 5.000,00'
OBSERVAÇÕES: '

Originais' de artigo. enviados a"Redação; publicados ou'

não, permanecerá em poder da me.ma.
.... �;.

A Red�óão não eudosse conceito. emitido. em artigoe a•• inado•.

ReFaça suas Forças, tomando-

CA'fÉ BfG
Torrado a. a.r quente

.

Saboroso a.té a. ultima. gota

Rua 'Paula Pereira Telefone, 241

BIG é grande, - mas em Canoinhas

BIG é 'o melhor café

,I

DISPONHA DA

Para os transportes de suas cargas
r

Rio - São Paulo: - Curitiba
__

-

I'

;

CAÇADORES E PESCADORES DE CANOINHAS
COMPLETO APARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA

FLUVIAL E MARITIMA
'

Revolverei "TAURUS" e "ROSSI" todos calibrei Espiagardas
pI Caça, nacionais e estrangeires da. melhorei procedências.
Bala. • Chumbos • Espoletaa« Polvoras • Varetas . de limpeza
dê armai - Carnal de eampsnha - Lanterna. • Pilhai .' Fecas
� Facões > Cauívetes • Capai pI armai e coldre. . Cartucho.

de metal' e papelão "SUPER REPELEX".

O maior sortimento de apetrechos para caçadores e pescadore•.

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

CANOINHAS, SANTA CATARINA

CASA
NA PRAIA

MISSA8
para Vidraças

CASA ESMALTEVende-se uma em excelen

te local em UBATUBA.

Preço a combinar com o

proprietário Senhor LUIZ
SANTOS. 1

Correio do Norte
Assine! Leia! Divulgue I

f

Drogas
Proibidas
Rio - o Serviço Nacional

de Fiscalização da Medicina e

Farmâcía-proíbíu a venda, no

país de remédios que contém
,uretana. < uretana etílica eu

carbonato <te 'etila. A medida
.foí , tomada ' devido ii uma

denúncia da Associação Médica
Brasileira, baseada no parecer

� do Professor Evan Silva, da
Faculdade de Cíencías Médicas
do Recife.'

,

Em conferencia que pronun
ciou recentemente na capital
pernambucana, Evan Silva
afirmou que a uretana, 8 ure

tana etílíca e o' carbonato de
etila são "substancías altamente
cancerígenas. E declarou que
.essas substancias' entram na

composição dos seguintes remé·
, dios: Alvísen, ampolas; Atropí-

nase, gotas e ampolas;
"l

Atroveran, ampolas; Beladeine,
gotas, ampolas e comprimidos;
'Belotrat, ampolas; Cíbaleúa,
ampolas: Endopyrethane, ampo
las, Espasmo-Cíbalena, ampolas;
-Espasmoclase, gotas e ampolas;
Neuralgin, 'gotas e ampolas;
Neuralmon, gotas; Oto-Anasep
til, gotas; Pyrethane N. Csmuset:
gotas; Quinodina, ampolas; Me

sopin 'Concentrado, ampolas;
Sedacofa, ampolas; Sedaverín,
gotas; Sedaverín com Papave
rina,' gotas; Sedantina, ampolas;
Sedantina com papaverina,
ampolas; Nevresil, ampolas;
Profonamim composto, ampolas;
Sulfanesion, ampolas; Verabeun,
gotas; Rebalsin, gotas e

ampolas; Rebalsin com Papave
;.lna, gotas e ampolas.

(Extraído de "Visão")

I
-Ó, Caminhão

Ford ou Chevrolet
Compra-se.
Informações e condições

completas para esta redação.
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CfÍSSIO mOOTEVEROI

* Ser "Society" é ser "bem" e ser "bem" é "acontecer"
nesta coluna.

O Grêmio E O Seu ccNiver"
Constituirá acontecimento "top" a realização hoje, no

Club Canoinhense, do grande Baile de 2. Aniversário do Grêmió
XV de Julho. Sei que os gremietas estão caprichando na 9r�

namentação e apresentação desta festa para superar as anteriores.
Como foi noticiado amplamente. Neninho, o canoinhense

revelação estará se apresentando com o Conjunto Sincopado,
que atualmente é considerado o melhor "Melódico" do Estado:

Sete Dias em Sociedade, apresenta ao Grêmio XV de Tu
i vlhfl, a agremiação que reune a mocidade cenoinhense e que

, realmente sabe movimentar o nosso society, os mais efusivos
cumprimentos pela passagem de maia um aniversário e augura
votos de longa existênéia e reais sucessos.

***
Baile Despedida De Férias

Esta temporada está azul quanto aos grandes aconteci.
meutos sociais. O Club Canuinhense, dando uma "esticada" em
suas programações realizará dia 27 de julho o Baile Despedida de
Férias que será animado pela orquestra de Carlõs Lombardi, de
cartaz internacional. O Club baseará a publicidade dessa promo
ção "top" na divulgação de excelente LP de Car,loa Lombardi
que deve chegar na pr6xima semana.

*. �
Aniversário do Club

Luiz Fernando Freitas está anunciando para 7 de setem
bro, data em que o Club Cenoínheaae comemora o seu 41.°
aniversário, grandioso baile de gala com a apresentacão das
debutantes canoinhenses de 1963.

A Orquestra é a Marimbas de - Cuzcatlao. Treze {meuI
cálculos} serão as "debs" dêste ano. O Baile de Aniversário do
Club, sem dúvidas, alcançArá expressivo sucesso,

***
I

Maria ApareCida e, Nilo
Cândido Freita. e Sra. e a Vva. Helena Bastos estão

r

convidando êste colunista para assistir ao enlace metrimooie]
dé seus filhos Maria Aparecida e Nilo Bastos, dia 20 às 10
'horas na Mat. iz Cristo Rei. A troca de alianças de Aparecida
e Nilo, sem dúvida alguma, se constituirá num elegante aeon
tecimento, pois ambos pertencem à tradicionais família. do
alto society.

Cássio Monteverdi, agradece ;gentileza do convite e' envia
aos nubentes e seus genitores os mais sinceros cumprimentos e

votos de felicidades.

, 'I

***
Carequinha Em Canolnhas

Dia 23 de julho, terça.feita, estará em Canoinhal o im
pagável cômico das crianças e .de gente grande também, Care
quinha. Fará duas únicas epresentaçõea; às 15 horas espe
ciatmente para as crianças e às 20' horas no Cine T. Vera Cruz
para os adultos.

'

O Lions e o Rotary Club distribuirão às crianças pobres
ingressos especiais gratuitos para o show das 15 horas. Essa
decisão merece os maiores elogios.

***
Gente t;.. Noticia
* Novamente pontificando em nossa cidade a simpática

Srta. Ana Helena Procopiak. í
* Cum destino a São Paulo onde deverá passar as es

peradas férias de julho; seguiu a Srta. Stela Marilú Nader. Foi
conhecer a família de Guilherme e, é 16gico. há perspectivai de
noivado.

* Poucos sabem que a' St:!:a. Malude ainda não saiu de,
casa purque -está esperando o "bem lançado" Hilton. '

,* Zely e Antonio Lui� ouvirão 'a marcha nupcial dia 26
dé julho., '

* Em reunião -- festiva foi empossado o novo' presidente
do Rotary Club de Canoinhas. Sr. João Seleme. Congratulações
e votos de sucesso desta coluna.

* Circulando novamente em nvssa cidade o Sr. Odilon
Machuca, noivo da Srta. Miriam S. Corrêa.

" * Deixou passar em ,branco a sua data natalícia o jovem
Guido Fuck, Apesar disso·, foi muito cumprimentado. '

* Há muita gente que acha o Dr. Adyr Seleme um
médico muito bom e atencioso .. Concordo plenarpente.
* Na "matecap" o D�. Fernando de Oliveira. Di�etor

da Secretaria da Saúde de Santa Catarioa. Boas vindas.
,

* Comenta· se com grande entusiasmo, entre o "'jovem
set" a presença, durante a temporada, de grande nÚQ1ero de
"enxutO!" brotinhos.

iC**
HOJE é s6, e mais o Baile de Aniversário do Grêmio,

logo mais no "Canoinheose". Estarei presente com armas e

bagagens. (

AMANHÃ, para um completo programa, tambem com o

�onjunto Sincopado de Lages, grandiosa tarde-dançante com
IDício àll 16 horas.' .

,

� * * *
-

U L TIM A: Uma mulher educada não fuma na rua.
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ANIVERSARIAM.SE

Hoje: a sra, dona Maria
da Luz esp, do sr. Carlos
Schramm; a srta. Catarina:
Maria Seleme; as meninas:

,

Eunice filha do senhor João'
Triertoeiler e Margareth filha
do sr. Edgard K. Pereira;
o§ srs.: Adolfo de Oliveira
Godoy, Claudio Vieira e Ivo
Humenhuk; os meninos: Ri.
polito filho do sr. Alberto
Wardenski e Adilson fillio
do sr. Oly Pereto.
Amanhã:' a srta. -Edite

Wateko: as'meninas: Hilda
filha do senhor Waldomiro
Schulka e Rosely Maria fil4a
do sr. Odiual R. dos Santos Afim de ioformar ao bom é colaborador povo de- Canoi-
res. em Blumenaui . o jovem has, na qualidade- de tesoureira da Pia Uoião de Santo Antonio"
Aleixo Tchaika.

'

valh�-me desta, para �present�r o movj��nt() da festa real�a,9a
Dia 15: as sras. donas:" DO dia 16-6-63, que fOI o segutntei

'

Rosinha esp. do sr. Zeno C. R E C E I TAS
. Zippel, Francisca esposa do Rendas de leilão, avião, roleta, bingo, churrasco,
sr. Narciso Leonardo Ruthes ,botequim, cosínhs, rifa e concurso das bonecas Cr$ 327.529,00
e Irmengarda esposa do, sr-. Renda de uma lista entre os funcionários da Petrobeãs 5.075,00
Osuialdo Soares, res. em 332.604,00
Curitiba; exma. viúva sra.
dona Helena Bastos; a srta.
Siiuete Maria Ber,re.i.ta; o sr,

Migutl Lejchacki; o', jovt}m
Mário Rudey; 0$ menirÚ)$.�
(luilherme José filho do sr.
(Juilherme J. A. de- Souza,
Lyeval filha do: sr, Ewaldo
Brand e Aleixo filho do sr.
José· Wardensfoi.

Bodas de Prata .

restejou Botas de Prata,
dia 9 último, o casal Sylvio
e Dona ·Hilda Wiltuschnig,
a quem levamos os nossos

cumprimentos. . '/: .,' "1 . -_-----_-----1

Dia 16: os srs.: Altamiro
R. da Silva, Ioõo Maria RQ·
,drigues e Ciro O. Bastos
res. em Lapa.
Dia 17: as sras. donas:

Cecilia es,p. 'do sr. Antonio
da Silva é'Souza e Laurecy
esp. do sr. Carlos Dolla; a .

srta. Babete Wegger; as me.

ninas: Cleusa Regina filha
do sr. Horaoio H, da Silva
e Edite filha do sr. Dionizio
Andromico Orgekoski; os srs.:

. Helmar A. Seleme, Aleixo
Brenny e Arnaldo José Ma
chado.

Dia 18:
-

as sras. donas:
Veronica esp. do sr. Miguel
Lessak e Edite esposa do sr.
Pedro dos Santos Corrêa.,o
sr. Carlos Koehler.

�

Dia 19: as SI as. donas:
,Maria Silvia esposa do sr.

Djalma Tabalipa; Nelli esp.
do sr. Elias Seleme Neto e

Maria Madalena esp do sr.
Aluisio Marcinichen; as

srtas.: Ertca Scheuer e Euani
Vieira; as meninas: Norma
Elisabete filha do sr, Walde
mar Carlos Stange e Mada
lena filha do sr. Henrique
Oonpalves Sobrinho res. em

Papanduva; os srs.: Leocádio
Pacheco e élias Seleme Neto
res. em Capador; os jovens:
Werner Loefj/et e Alfredo de
O. Oarcindo.

.

4g� aniversariantes da

semana, nossos cumprimen.
tos.

Enlace Matrimonial
Unir.se.ão, pelos sagradus

lapas do matrimonio, no dia
de hoje, a jovem Eneida
Pacheco de Miranda Lima,
filha do sr. Nev Pacheco de
Miranda Lima e de Dona
Dalila Wendt Miranda Lima,
com o sr. 'Francisco Arau/o,
residente no vizinhomunicípio
de Porto União.

Aos nubentes e familiares,
os cumprimentos do IICorreio .

do Norte".
'.

)

Pia (Jnião de Santo Antonio
RELATÓRIO DA FESTA

Canoinhas, 30 de Junho de 1963.

Sr. Diretor do

JORNAL CORREIO DO NORTE
Nesta

Prezado 'Senhor:

DESP,ESAS PAGAS
A' Tipografia Artes Gráficas - impressos,
A' Gráfica Santa Cruz - impressos
A' Casa Meyer - UlJ} prêmio
A' Casa Fischer - açuear
A' Firma Augusto Haenseh - vinho para quentão
Ao Açougue São João - salames

'

A's Lojas Unidas Ltda. - açucar etc.
Ao Bar Guarany - confecção doces
Ao Snr. Pangratz - sa'lame's

'

A's Gosínheiras e Ajq.dantes - si serviços
Ao Pe. Vigário - despesas com pavilhão

3.000,00
�_ ?5Q,oQ

�·��9,§'9
1.940,00
9.10Ô,oo
1.960;00
2.250,90

19.660,00
600,00

- 4.300.00
5000,00

51 410,00
281.194,00LUCRO, LlQUlD0 APURADO

(Duzentos e oitenta e um mil, cento e noventa e q��tro cruzeiros).
Da renda líquida acima, a importância de Cr$ 270,902,00

foi depositada no Banco Indústria' e Comércio de Santa Catarina
S. A, ficando o saldo em Caixa.

'

Aproveito a oportunidade para, em nome da Pia União,
apresentar reconhecidos agradecimentos aos Snrs, Oficiais e Pra
ças do 3°. B.P.M., aos Snrs. Agenor Côrte e, Senhora, Jayr Côrte
e Senhora, Doa. Ema Fuck, Doa. W90da Bojarski, Dna. PauUna
Seleme, Dna. Adelaide Bompeíxe, Srta. Cecy Cesconeto e demais
pessoas que colaboraram com serviços e conduções, bem assim
como à Rádio e Jornais locaiS_!. pela cobertura publicitária.

Pedindo o obséquio da publíceção desta, subscrevo-me
mui ATENCIOSAMENTE

Alódia W. Mattoso.
VISTO:
Maria W. Gomes - Presidente.

,..--..----------------__--1.

Cine Teatro Vera Cruz
A P R ES EN TA:

HOJE - á. ·20,00 hora. impr6prioc1'té 14 ano.

Atlantida Continente Desaparecido
Uma super produção da METRO GOLDYN MAYER

DOMINGO - á. 13,30 hora. - cen.ura livre

-Piratas da Perna de Páu
com Abbott e Costello ---:- rir e mais rir

à. 16,00 hora. Cen.ura livre
'DOMINGO -�: �i:�� :��:: - impr6prio até 14 ano.

TROY Dooahue, Claudete Golbert, Karl Malden
nos apresentam

No Vale das Grandes Batalhas
Um jovem que se tornou ·homem através do Amor.
Tema difícil, transformação de um adolescente em um

homem verdadeiro - em Technicolor.

2a. Feira - à. 20,00 hn. 7 imp. até 14 ano. � REPRISE
-,-----

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

Sensacio�al Programa Duplo
SOMBRA DO ENFORCADO
Testªmento qé, (Jm1q - Mulher
Humana! 'Eín'bcion8nte!· Divertidai, - Uma história' que

revela os múltiplos aspectos da alma feminina.

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

Os Bandeirantes
Uma das grandes realizações do cinema brasileiro

em technicolor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Em Setembro Início da Segunda Fase do Concílio Negro nã.o é gente
Cidade do Vatícano (DPA) - A secretaria de Imprensa

do Concilio publicou o seguinte comunicado: «Com carta ex-au

dientia» de 27 de junho de .1963, assinado pelo cardeal Amleto

CicQ_gnani, secretário de Estado do pontífice, é dado a público
, que Papa Paulo VI fixou a retomada dos trabalhos do segundo
período do Concilio Ecumênico Vaticano II no 'dia 29 de setem
bro próximo. A carta contendo esta disposição será comunicada
nos próximos. dias pela secretaria geral do c�ncílio a todos os

padres conciliares.
.

Minha 'Vl·da
R. W. F.

Qual um trapo uou vagando pelo mundo'
Em silêncio grande dõr a sutocar,

,

StJu tão pouco. quase nada, um uagabundo,
Que o. destino se diverte em condenar.

Minha vida é uma estrada de amargura.
E' um interno que mal posso SUP01 tar,
E' um tormento sem fim, quase loucura,
E' uma noite tenebrosa, sem luar.

Sem, amigos, sem amor e sem carinho.
Sem ter nada,. nem mais sonhos prd sonhar,
Sou uma ave no deserto, já sem rumo,
Um navio perdido em alto mar...

Quando veio alguem despreocnpado,
4. sorrir. ser feliz, e não chorar,
Eu inueto aquele ser aventurado,

'

Pois meu destino, é sotrimento sem cessar...

Continuação da 6. pagio8\ pondo-se á razão. Daí per di

Não é aspecto regionalista
'ante tudo se 'resume no extra,

americano. Em todo território vazamento de opiniões estag.
assim acontece.

nadas, sempre repetidas, qUê
não justificam nem negam a

Democracia confusa. esta. verdade, antes pretendem dar
Que não serve para os negros cunho de legitimo direito ao
americanos, sem dúvida.

que em outros é condenado.
No entanto. só uma- coisa

resolve; na atual lutb da Inte-
E quem recusar tal raciocínio

gração ricial. que
.

ora ferve é um brasileiro ingrato que

por là: dar ao negro o direito
. cospe na � mão de quem lhe

de votar e de ser votado.
. atira dólares (?). feijão, e leite

em pó para as eleições dos
Mas ninguém fale disso ao polítícos brssíleíros de qualquer

Presidente americano. nem ao A

tídá
.

,. cor. . . par 1 fia.

Congresso daquele baluarte de_
Negro não é Gente! É um comunista a fazer ex-

plorações sôbre o tema sacros.
Eu sei que não é de bom tom, .

santo da segregação racial
nos dias presentes, focalizar as-

.. .,

pectos tão . negativo do "povo que não permite a qualquer ci-
dadão americano o mais se

americano. e pôromaís a desco-
berto a insinceriedade dos nos- grado dos direitos do homem, o

sos vizinhos distantes.
direito de ir e vir, de IDcomo.
ver-se livremente dentro de seu

Logo não tardam os que re- pais.
. duzern a questão a nada. É um comunista que não

Para êles não: é possível a- quer dar o gôsto, mas sabe que
ceitar os fatos) em sua dura democracia é o que se vê nos
realidade. É·lhes· tmpcssível'ja- EUA; e que. só num mundo
perceber-se da necessidade de assim de liberdade para os bum,
olhá-los com imparcialidade, cos, o pDVO pode ser humano
despidos de qualquer preconcei- pode evolir no sentido da oou
tos. , trina cristã, para maior preser-
Um sentimento estúpido, .0-

-

vação de SUEiS sociedades tipo
culto no fundo- do sub-cons- Klux-Klan.
ciente, se excita por b insólito Bolas, éu falei enl' doutrina
recalque, e vemi��á tona I sobre de Cristo?

Isto nada tem a ver com ín

'tegração racial, ora essa.

Muito menos no baluarte
mundial de santa Democracia.

Como brasileiros seríamos
vis e ingratos ao povo ameríca

no, que nos dá leite em pó se

agora quísessemos pôr em oú
vida a sua sinceridade de pre-
gadores de democracia.

Ecumenico
«Com a índícação desta data

importante, manifesta-se ainda
a precisa vontade do santo pa
dre Paulo VI de continuar o

Concílio Vaticano II para} o
qual estão voltadas, como ele

próprio afirmou em primeira
mensagem «urbi et Orbí» de
22 de junho último - as aten

ções _
de. todos os homens de

boa vontade, será esta - ha
via acrescentado Paulo VI -

a obra principal à qual tencio

namos dedicar todas as energias
que Nosso Senhor. nos deu».

A repartição de imprensa do
concílio noticiou tambem que
na quarta-feira passada. dia 3

de julho, reuniu-se a comissão
-de coordenação para completar
seu trabalho segunda as dispo
srçoes publicadas por João
XXXIII 'a 6 de dezembro de
1962. Sabidamente, a comissão'
de coordenação devia reunir-se
no começo de junho, mas a

sessão fora adiada por causa

do falecimento do Papa
Roncalli.

/

o DE MENOR PREÇO
EM SUA ClASSE

.' <'

S,

É também o de menor custo de operação
e monutencõo - o que mais re.ndimento

oferece em cada viagem. Famoso motor

Willys de 90 H. P, potente e econômico.

Coçombo ampla e resistente. Ágil, veloz,
-.
o Pick-up /lJeep" com tração em 2 rodas

é certeza de maiores lucros nõ-s entre

gas urbanas. E, pC!ra o transporte nas

piores estradas, existe também' o Pick-up
"Jeep" com-trcçõc nos 4 rodas .e- reduzido.

I

AGORA
TAMBÉM COM
TRAÇÃO EM 2 RODAS

r

D

o MElHOR CERTIFICADO DE GARANTIA NO PAis: 6 meses
o center da dolo da .compra ou 12.000 km de uso

"-

FREIOS DUPLOS: os, novos freios duplos e de ação pro
gressiva oferecem segurança e maior precisão
CHASSI SUPER-REFORÇADO: 5 travessos resistem aos mais
fortes impactos.
ALAVANCA DE MUDANÇA DE MARCHAS: sendo na ce

luna da direção, o Pick-up "Jeep" com tração em 2
rodas é mais prático.

-

I

faça-nos uma visita: teremos o maior

prazer em colocar um Pick-up "Jeep"
com tração em 2 rbdas à sua dispo-

. - ,,' ..

s.çao, para que voce expeTlmente e cem-

prove suas vantagens sôbre os demais.

BASILIO HUMENHUK & CI·�. L T'�) .1\. �

C A N O I N H A S Rua Vidal Ramos,., 203 - SANTA. CAT RI�

ê UM PRODUTO DA WILLYS-OVERLAND DO BRASIL :. ':.�"
l-
I

'

,Comissão
(continuação da Ia. págioa).

dos. indevidamente, noutros se�

tores da administração pública;
5 - Examinar. o balanço do

Departamento Estaous 1 dE' Es
tradas de Rodagem (D. E.R.) é

devida aplicação de suas verbas;
6 -, Investigar a aplicação

dos fundos federais recebidos

pelo Estado, no ano de 1962;
7 - Investigar a aplicação e

destinação .jada' ao fundo esta
dual dê' educação;

8 - Investigar os ernpréstí
mos contraídos pelo Govêrno
do Estado,· com as diversas en

tidades bancárias, e sua apliea·
ção.

Sala das Sessões, em 5 de
. julho de 1963.

as.) Depts. Fernando Viegas
Osny Granemann de Souza
Walmor de Oliveira
Ruy f!ülse
Celso Costa
Pedro Colin
José Eliomar da Silva
Haroldo Ferreira
Aldo Pereira de Andrade
Eualdo W ilierding
Arno Enke
Iraõ Attemburg
Mário Olinger
(lenir Destri
Reneau Cubas
Glauco Beduschi
Adhemar Ghisi

Nascimento
Engalanou-se o lar do casal

Dona Ruth-Sr. Joâc Dirsch,
nabel com O nascimento de
uma linda garota ocorrido
dia 10 do corrente e gue
recebeu o nome de MOROA
NA. I
A Morgana e seus ,i paíS

nossas felicitações.
.
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de energia elé�ric f

inquieta a população: I

e:®RREI.· DO NeRTIl
------------------------_.------------�----------------------------

Lei
Municipal

N. 54. de 21-6-63

dePrefeitura
I habitantes deste Município que
a Câmara Municipal decretou
e eu sanciono a seguinte

LEI

Artigo 1. - Fica prorrogado
até 30 de junho do corrente

ano, o prazo para pagamento
sem multa dó imposto Territo
ribl, Territorial Urbano, Subur
bano e Predial, 1°. Semestre.

Artigo 2. Finda esta pror-

Prorroga o prazo para o

pagamento do' imposto
Territorrial Rural, Territorial

.
Urbano, Suburbano e Pre
dial.
O cidadão Antonio Maron

Becíl, Prefeito Municipal de

Major Vieira, Estado de Santa
Catarina, faz saber a todos os

'"

A PRAÇA
A Geo Perfuradora Brasileira SIA (PETROBRAS), encer

rando seus estudos de "Sondagem" em Canoinhas, avisa aos

interessados que dentro de 30 dias deverá concluir a transferen
cia de todo seu pessoal e equipamento para outra região, motivo
porque solicita às firmas com as quais manteve. movimento 'e

que tenham importâncias a receber, o favor. de comparecerem
em seu Escritório, nesta cidade, dentro do prazo acima referido.

Aproveita a oportunidade para comunicar ainda que não
se responsabiliza por -compromíssos particulares assumidos por
seus funcionários. 2 x

Canoínhas, _2 de [uiho de 1963.

(ass) João Batista Melchiori - Administrador de Campo

Sociedade Beneficente Operária
EDITAL DE CONCORRENCIA

A Sociedade Beneficente Operária abre concorrência
pública para exploração do bar da sociedade e anexos (restau
rante, bolão.vbaíles, tardes dançantes, etc.)

As
-

condições mínimas exigidas são as segúintes:
Aluguel Cr$ 10 ..000,00;/
Um bar completo, montado.
A Diretoria, entretanto, reserva-se o

.

direito de escolher
a proposta que mais convenha aos interêsses sociais.

As propostas deverão ser encaminhadas à Diretoria no

dia 14· 7· 63, em envelope "lacredo, entre 9 e 10 horas, contendo
as condições atinentes a esta concorrência, e serão abertos,
naquele dia, após as 10 horas.

Canoinhas (Se), 28 de junho
Wiegando Wlese

Presidente

de 1963.
Rubens. 8. Stulzer

Secretário

VENDE-SE ou Troca-se por Caminhão
.--�.

Uma propriedade recem construída de l lxô . metros em

terreno de 928 metros quadrados, cerca de imbuia, localizada no

Jardim Esperança - loteamento Drezevieski - com rancho,
poço dentro. de casa, etc.

I

Tratar com o Senhor OLIVIO CARVALHO no

Jardim Esperança. Ix

H O s p i ta' I San t a ,G r u Z
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

_;_r-......_ ..._

o Snr. Presidente usando das atribuições que lhe con

fere o artigo 16 dos Estatutos Sociais, Convoca' os senhores
associados para tomarem, parte

-.

na Assembléia Geral
Extraordinária, a realísar- se no dia

21 dá Julho de 1963
ás 10 horas da manhã em sua séde com a segutnte

ORDEM DO DIA

R�VISÃO E' ALTERAÇAQ DOS ESTATUTOS SOCIAIS

Não hav�ndo numero legal na primeira convocação; fica
convocada para a segunda, meia hora após com qualquer número.

Canoinhas, 30 de Junho de 1"963.

João Seleme - Presidente 2x

� I_ l....
,

Q.uando fizer seu itinerário de passeio,
não esque�a de incluir uma visita· às

obras' do FRIGORIFICO�
_____a ....

Major Vieira Racianamento
em- Brusque
BLUMENAU, 3 (Da Sucur

sal) - Em virtude de haver a

poeaibilldade de prolougar-se a

estiagem e em conaequencía ve

-rifica-ae corte maiores . no fome
cimento de luz e força em diver·
108 municípioa catarinenses, existe
presentemente clima de inquíetaçao
nOI 'circuíes ofieiais e no seio dai
elalllel produtoras de·Brusque,
que também vem lendo duramente
castigado pelo atual eatado de
coiees.

,.

Ainda ootem, a noite, segundo
informação telefonica que obtive
mOI de Brusque, foi endereçado
ao presidente João Goulart, ao

governador Celso Ramos, ao pre
sidente da Alllembléia Legislativa
ao miniltro de-Minai ti Energia
e a outras altaa autoridades, um

telegrama concebido nOI aeguintea
termoss

, "Em face da lituação calamíto- I

Ia da energia eletríea, que ame,

aça paralisar ai atividedee pro
dutoras deste Municipio, havend
mesmo perigo de perda total d
lalra da mandioca, provocando o

irreparavel eolapae da economia
rural, OI colonos comieeionadoa
procuram ai autoridadej solicitan
do providencial com urgencia.
Presidente do Sindicato comunicou
que o. operarios rebelem-se em

acatar o corte de doiI dia. sema-

� nail em virtude do racionamento.
Cumprimo. o dever de informar
a V. Excia. que grupo. exaltado.
ameaçam tomar atitude violenta,
de conaequencia impreviaivei. e

cujol reeultados não podemos no.

responeebilisar. Urgem medidas
energicas a fim de ler encontrada
solucão e cujaa providencia,•.ape
lamos para V. Excia, (a.) Ciro
Gevaerd, Prefeito Ivo SeU, Juiz
de Direito. Germano Hoffmann,
presidente da Camaea, Francisco
Dalligna, deputado estadual",

rogação. frearão os contribuintes
em atraz- sujeitos a cobrança
da. multa no primeiro mês em

10% e no mês subsequente em

20%.
--

Artigo 3. - Revogam-se às
disposicões em contrário, en

trando esta Lei em vigor na

data de sua publicação.
'

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 22 de junho de
1963.

REGISTRO \ CI� n. � Editais
.

Maria Góss Glinski, Escrivã
.

de /Paz e Oficial do Registro
Civil de Paula Pereira, Municí
pio e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina.

Faz saber 'que pretendem ca

sar: Antonio Luidacir Dedeski
e !saide Gomes'. Ele, natural
deste Estado, nascido em Matão
nesta

.

Comarca, no dia 15 de

janeiro de 1939, lavrador, sol
teiro, filho de Jorge, Qedeski e

decretou e eu san�h>Do_.)a se

guinte
.

L E I

Artigo 1. _;_ Fica o Senhor
Prefeito Munícrpal autorizado a

mudar um Prédio Escclar
Municipal de Rio Claro, encra
vado em terras de propriedade
do Sr. Antonio Alves Pereira.

Artigo 2. - O referido pré
dio será mudado em terras de
propriedade da senhora Monica
Koller, sito em Rio Claro, neste
Município.

�

_ Artigo .3. - Fica o S-enhor
Prefeito Municipal autorizado a

dispender da importancia de
Cr$ 50.000,00 para fazer. face
com a despesa de mudança do
referido prédio.
Artigo 4. - A referida des

pesa correrá por conta da ver

ba 3-03-2 (Reparos de Prédios
Escolares) do orçamento vigen
te.'

Artigo 5. - Esta Lei entrá
em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 22 de junho de 1963.

•

Antonio Maron 8eci!
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei na

Secretaria Municipal aos 22
dias do mês de junho de 1963,
e no jornal Correio do Norte
N. 741.

Nadir Müller
Secretário

de Dona Anisia de Matos, resi
dentes neste Distrito. Ela, na

tural deste Estado, nascida em
Paula Pereira, no dia 17 de
outubro de 1940, doméstica,
solteira, filha de Brazilino Go- ,

mes e de Dona Luiza Gomes,
,

residentes neste Dístríto.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil arti
go 180.

Paula Pereira, 1. de julho de
1963. ."

.;

Mària Oóss Olinski
Oficial do Registro Civil

Antonio Maron Sacil
Prefeito Municipal

Publicada a presente Lei na

Secretaria Munícípal aos 22 dias
do mês de junho de 1963, e no

jornal Correio do Norte N. 741.
Nadir Müller
Secretário

Sebastião Grein Costa, Escri
vão de

_

Paz e Oficial do Begís- � I
tro Civil de Major Vieira,
Comarca de Canoinhas, - Estado
de Santa Catarina, etc .

Faz saber que pretendem CQ-
.

sar: Damazio Malacoski e Ma-�'
tilde Verônica Wieczorkievici.
Ele, natural, deste Estado,
nascido em Pulador, neste mu

nicípio, no dia 15 de junho de .

1928. lavrador, solteiro, resíden
te em _ Pulador,neste município, :

filho de Theonhlle MalacoskL é
de Dona Flôrentina Galeska,
ambos falecidos. Ela, natural i
deste Estado, nascida em Colo- 1
nia Vieira, neste ,Imunicípio. no
dia' 23 de março de 1934,
doméstica, solteira, residente em
Pulador, neste município, fÚha
de Boleslau Wieczorkiévicz e de
dona Antonia Wieczorkiévicz,
ambos falecidos.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180.

.

Major Vieira, 2 de julho de
1963. "

,

'

Pedro Veiga Sobrinho'
.

Escrevente Juramentado

VID�OS
Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte � .

Lei N. 55 de 21-6-63
, '

Autoriza o Poder Execu-
tivo a construir e manter a

linha telefônica com o

Município de Canoinhas e

toma outras providencias.
Antonio Maron Becil, Prefeito

. Municipal de Major Vieirá, Es
tado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Municipal
decretou e eu sanciono a

seguinte
LEI

Artigo 1. - Fica o· Poder
Executivo autorizado a construir
uma linha telefonica, até a di

- visa com o Município de Ca
noinhas, de onde receberá

lig�ção.
Parágrafo Único - A cons

trução da linha telefonica é
compreendida: posteamento e

linha, até a dívísa com o Mu
riicípio de Canoinhas, onde se

encontrará com a geral daquele
Município.
Artigo 2. - Fica o Poder'

Executivo autorizado a designar
-: um funcionàrio para fiscalizár
continuadamente a referida
linha depois de pronta, usando
de preferencia funcíonârto que
desempenhe outros serviços no

referido trajeto.•

Artigo 3. -- As despesas
decorrentes, correrão por crédí
dito especial, por" conta do
ecesso de arrecadação do pre
sente exercício..

Artigo 4. - Esta Lei entra
em vigor na data de 'sua
publicação,' revogadas as dispo
sições em contrário. _

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 22 de junho de
1963.

Lei N. 56 de 21-6-63
Autoriza o Executivo á

mudar um Prédio Escolar.
Antonio Maron Becil, Prefei

to Municipal de Major Vieira,
Estado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Municipal

NUNCA EXISTIU.IGUAl

Antonio Maron 8ecil
Prefeito Muni�pal

Publicada a presente Lei na
Secretaria Municipal aos 22 dias
'do mês de [unho de 1963, e no

jornal Correio do Norte N. 741.

Nadir Müller
, Secretárlo-'

'-PARE! [ TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA

'-

a caspa [ Qu[oa o[ SEUS' caBHOS USft�OO

I
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Um Homem de Fibra
\ ESPARSASNOTAS

, JOÃO WZOREK
Um dos cidadãos que contribuiram eficazmente

'para o progresso de nossa terra é, sem dúvida alguma o

sr. Benedito Therezio de Carvalho Junior, Ninguém pode
negar; mesmo os seus adversários reconhecem que "seu
Dito", como Prefeito e como Deputado, agiu sempre cor

retamente, tendo em vista o bem comum. Ele atuou no
meio dos politicas como homem de 'bem; nunca esqueceu
os pequenos, os humildes, 'inteirando-se de suas neces

s�dades, ajudando a resolver vários problemas das pe
quenas localidades.

'-

Certamente a história do, Município e do Estado
marcará, como é .justo, os episódios relacionados com este
benquisto' homem público.

O povoado de Rio d'Areia de Baixo, de modo es

pscial, deve-lhe a gratidão pelo impulso que deu também
,'ao setor educacional, pois se hoje possuimos um novo e

��m prédio escolar, devemo-lo aos esforços dêste homem,
,

que, como Deputado não esqueceu de lutar pelas boas
',causas do nosso ,povoado, o que o provam as atas das
reuniões 'do "Círculo' de Pais e Professores" desta escola.

,

; ; ,É justo que se faça honra ao, mérito, pois o povo
.. do interior que está longe das paixões políticas, sàbe me

dir e apreciar o esfôrço, o valôr de cada cidadão, seja
êle nosso correligionário ou adversário político.

o Dep. conterraneo Aroldo
Carvalho partirá hoje de Bra

sília, juntamente com sua fami
lia, devendo pernoitar em São
Paulo. Amanhã estará em Curiti
ba e, 'segunda ou terça feira

,

em nossa cidade, afim de visi
tar todo o norte catarinense.

/'" x x x

A família Nazir Cordeiro,
aproveitando as férias de julho
rumou para a praia de; Guara
tuba', no Paraná.

x x x

,

Amanhã, finalmente. ás dez
horas, a abertura das propostas
para o arrendamento do serviço
de bar e restaurante da Socie
dade Beneficente Operaria.

x x x

Já retornou de Itajaí, onde
esteve a serviço, o sr. Luiz
Damaso de Miranda, ativo ge
rente do Banco lnco em nossa

cidade.
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CCNegro nã.o é gente" _

Sebastião B. de Albuquerque
Como paraíso da democracia, não é possivel apontar-se país

, .melhor credenciado, nos dias
atuais, do que os EUA.

Para o mundo chamado livre
são os EUA o ,altar da crepí
tante chama viva da liberdade.

Em país algum são mais res

peitados os direitos do homem
do que naquele colosso.

Nêles, a constante da lei e

dos governantes é a preservação
do tradicional 'respeito ao ho
mem, corno' cidadão cercado de
direitos altamente reconhecidos,
que lhe permite viver corno ser

humano, livre do medo. do des
prêzo, da coação sob qualquer
aspecto.

E: o .que aprendemos a dizer
dêsse maravilhoso paraíso !

Mas... acontece que o negro,
nos EUA, não - tem direito de
voto.

,
Dentro de sua pátria, não

'tem direito político o negro
americano.
Dentro do baluarte mun-tíal

da democracia, parte consu 'e

rável de seu povo não goza de
.díreitos pohítrcos!

(conclue na 4a. página)

Secretarios de Estado. O da
Saúde, o ilustre conterrâneo,
dr. Fernando Osvaldo de Olivei
ra" que veio em visita a sua

sogra, ligeiramente adoentada
e, o da Agricultura, dr. Luiz
Gabriel, que foi homenageado
com um churrasco no Restau
rante Michel.

)x x x

Esteve em Joínvíle o sr.

Wiegàndo Wiese, alto funcioná
rio da firma Jordan, em nossa

cidade e dinamico Presidente
da S,B.O.

x x x

Também em Canoinhas, o de
putado conterrâneo, dr. Haroldo
Ferreira, do Partido Trabalhista
Brasileiro.

xvGHEMIO DE JULHO x x x

O Santa Cruz contínua líder
rando o torneio Wladislau Trela.
Domingo abateu o T,' Barras
em seus proprios dominios e

amanhã, no Estadia Municipal.
enfrentará a representação do
São Bernardo.tdeMarcítío Dia's.

x x x

O sr. Guilherme Mohr, pros
pero lavrador no nosso municí

pio, reside há trinta anos na

localidade de Piedade, conforme
nos informou em recente visita
a esta redacão.

x x x

O Dep. Aroldo Carvalho fez
consignar .no orçamento da
União do corrente aDO, uma

verba de Cr$ 200.000,00 para
Associação Rural de Três Barras.

x x x

O Governador Carlos Lacerda
da Guanabara vai prosseguir
seus estudos de Direito, que
abandonou no terceiro ano.

x x x

Na semana que se encerra,
estiveram em Canolnhas, dois

CO N V I-D A

Grande Bdile de 2. Aniversário
o Grêmio XV de Julho �legítimo representante

de nossa mocidade' - tem a, sa tisfação de convidar es

pecialmente seus associados e do Club Canoinhense para
a sua Grande Festa de 20 aniversário que realizará em

a noite de HOJE, 13 de julho, lia Club Canoinhense.
. Q. Conjunto Sincopado será a principal atração do

Baile de 20 Aniversário do Grêmio e estará se apresen
tando com Nenínho, Vibrafone e Bossa Nova.
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I [OJ AS UNIDAS LIMIT DA
/

7, 'anos vendendo mais bara,to em Canoi,nhas
,/
Comemorando seu 70• ano de atividade a serviço de Canoinhas as LOJAS UNIDAS brindam sua vasta clientela com descontos e

(

mais descontos que variam de 10 até 50% e 'mais 10 sensacionais prêmios a serem sorteados fim de Julho.
.

I

Má.quinas mais '7' tentadoresde Costura3 A •

premiese

AcolchoadosMalhas em geral Cobertores -:- Conjuntos Ban-Lon e Bouclê
�-

Milhares, -é milhares de metros de Tecidos a 'Preços espetaculares
calçados - pantufas - confecções em geral - paletós - camisas - ternos

Liquidação total de retalhos
- meias - malhas ARP e HERING

PLÁSTICOS - Oleados Linholenelinha completa .:. Descontos especiais

Máquinas, da costura - Fogões 'econômicos - Rádios e Radiolas
-

TINTAS

I
•

A N I V'E R S A 'R I OTU DO COM DESCONTOS DE

Rua Paula Pereira, 1068

CANOINHAS
Rua Caetano Costa, 553

CANOJNHAS "

Rua Tenente Ary Rauen

MAFRA
Rua Getúlio Vargas
ITAIÓPOLIS

(
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