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;qTratores e Impostos-

OS .INIMIGOS DOS
LAVR",ADORES

/

Estamos. fazendo uma reedição deste artigo para
melhor conhecimento e interpretação' das- razões que'

.

nos levaram a defesa dos lavradores - um retrato fiel da

situação de abandono que, se encontram os homens que
cultivam a terra, espoliados justamente -

por aqueles que
se disseram -seus defensores. Que receberiam to-da a es-

. �-

pécie de assistência ,e teriam a garantia de venda de
seus produtos em .épocas de I safras- abundantes. O que
fazem agora? Querem o pagamento e emplacamento de
suas máquinas agrícolas e estão proibidos, segundo eles

'interpretam as leis, .de virem a cidade ..... de usar as vias

públicas - de rodarem com os seus tratores go calça
menta e uma .vasta série, de ,proibições injustas, ilegais
e anti-democráticas.

.

E é, justamente como disse o Vereador Alfredo
Garcíndo: um lavrador adquire por intermédio do -Bsnco
do Brasil um trator .;; paga retirando do produto de sua

própria lavoura -e não tem o direito de vir
I
a cidade

,

guiando sua máquina para tratar de assuntos de seu

.interei?S�? Poderá esse lavrador' pagar frete para o trans
-

porte do combustivel? Se ele quizer fazer isso,- terá que
", pagar impôsto de sua máquínar O que é que o lavrador
recebe como ajuda do'Govêrno Estadual? A dispensa do

ímpôsto de ,-emplacamento não seria uma .insífnífícante
ajuda visando apenas o' estimulo, e a atenção do Govêrno'

para com a homem
�
rural? Ne!ll vale a pena, podemos

dizer, aplicar severas censuras ao atual Governo dó Es-
-tado de Santa Catarina. Dele oú de seus -auxiliares o áto
/

é mesquinho, de todos que se comprazem com a situação
aflitiva que se encontram os lavradores proprietários _de
tratores agrícolas.

"
Ainda não queremos admitir que o Governo Es

dual tomando conhecimento da situação através denun
cia da Câmara de Vereadores de Canoinhas, continue

permitindo que o Secretárto de Segurança Pública e o

seu Delegado .de Polícia desta cidade, porque afínal de
contas, . eles são seus subordinados, obriguem o emplaca-

..._
menta de'máquinas agrícolas, as que promovem o desen

,

.

volvimento gratuito das z_onas rurais catarinenses.

Até que a Câmara de Vereadores e esta coluna
se pronunciem a 'respeito, os lavradores não deverão
emplacar os seus tratores.

\ \

MATOS COST A·
.também 'terá luz elétrical

Há, no Planalto Norte Cata
rínsnse cidades que hoje desfru
tam os benefícios da luz elétrica

graças a atuação do atual De-
\

'putado Federal Arolde Carvalho.
Papanduva e Major Vieira, hoje
'·iluminadas, devem o melhora
mento a atuação do digno
parlamentar que agora preten
de obter recursos do Govêrno
"Feât:lral pará, dotar a cidade de
"Matos Costa" de um conjunto

.

diesel elétrico destinado á luz
domiciliar e iluminação pública.

O Secretário da Viaçio de'
Irineu e Jorge Lacerda, o mesmo

que, impulsionou e levou R têr-

,

mo as obras da rodovia Caçador -
Calmon - Matos Costa, fiél aos'
seus compromissos de defender'
a· coletividade, está desenvolven-:
do esforços, agora, no sentido'
de "obter" para 1964, verbas
orçamentarias que permitam ao

.

Ministério de Minas e Energia'
mediante .convênío com a Pre

.

feitura �Mu�cipal de Matos
Costa, adquirir o conjunto die

. sel elétrico e' construir a rêde
de distribuição.

�

Aroldo Carvalho, votado duas
vezes em Matos Costa, não
esqueceu os solenes compromis
sos que assumiu com o povo'
de tôda a região.

PreFeitura Municipal de (�noinha.s
.'Atenç_ão:Perigo de·fog.o

O Sr:' Prefeito Municipal alerta a todos--os mo

, 'radares dêste Municipio, e a quem interessar possa, para
o perigo ocasionado por qualquer fogo, devido

�

à grande
sêca a que ÇissistimoS:

Assim pede-se todo o. cuidado possível, e que seja
evitada a queima . de derrubaqas de

_
matas� de campos,

de sapêcos etc., até passar esta fase de sêca.

/

Mesmo para os Srs. moradores da c!daqe, faz-se
igual apêlo, no �entido... de evitar qualquer fogo que
ofe.reça perigo de 'incêndio.

Canoi'nhas, 4 de setembro de 1963.

Dr. João Coledel,. Prefeito lVIunicipal'
Antônio Souza posta, Secretário

Ano 17 Ca�Otnhas, Sânta' Catarina, 7' de Setembro 0'" ....."3 i �..tr"�'o 749
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CIRCULA AOS SABADOS

Deputado .Lecian Slo-w-inski (PSD)
"A .ação dos representantes do Fisc
catarinense no sul do Estado

- é suja,. i ndecorosá e
-

imoral"
Extraido de "A GAZETA", de Florianópolis. edição, de 30/8/63

-

Felizmente, ainda há repre
sentantes do Povo em nossa

Assembléia Legislativa que não
se deixam impregnar daquele
facciosismo político-partidário,
tão ao gôsto de certos Deputa
dos, deixando passar em bran
cas nuvens fatos chocantes que
depõem contra o Estado.

:É o caso,' por exemplo, do
ilustre ,Deputado Lecian Slo

winski, da bancada do PSD, na .

Assembléia e de, cuja Casa é
seu vice-presidente.

S. Excia. deixando' de lado'
suas paixões políticas e seu

filiamento ao situacionismo
verberou daquela Casa em alto'
e bom som, a atitude mesqui
nha de certos represententes do
Fisco Estadual. do sul ao Estado
mui prmcípalmente na sua. re

gíão que, vem a SE!U bel-prazer
expedindo notificações. de vul
tosas multas a comerciantes ali
estabelecidos sem 80 '.menos
físcalízar-lhe os livros fazendá
rios, numa prova eloquente de

irresponsabilidade, e acima de
tudo, de prímarísmo nas fun
ções quey lhe são' atrlbuídas,

Revoltado com esse estado'
de coisas, o Deputado Slowíns
ki protestou naquela Casa,
criticando esses funcionários

que outra coisa nã"6 visam senão

locupletar- se .
desonestamente,

som o sacrifício �de honrados
comercíantes impondo-lhes mul
tas drástricas sem síquer fisca
lízar-lhes os livros por. lei

exigidos. Multas feitas em cima

da. perna - como apregoou o

nobre Deputado pessedista, e,
sem qualquer noção do .çargo·
de alta responsabilidade' que
ocupam.

Este fato - acentuou o De

putado Slowinski -, é vergo
nhoso e deprimente, e depõe
contra o Govêrno do Estado. :É
simplesmente sujo, indigno e

imoral que representantes do.
Fisco Estadual usem de expe
dientes condenáveis e desonestos

para fazer valer sua autoridade
descabida e incorreta.

ProfÍigando essa' atitude mes
quinha, ô -ilustre parlamentar
não titubeou em vir" à tribuna
e denunciá-Ia ao' Góvêrno do
Estado e' ao Povo .Catarmense,
solicitando providências urgentes
de quem de direito.

Finalizando, o. Deputado Le..

cian Slowinski, declarou ao Ple
nário daquela Casa que seguirá

.

dentro de alguns dias para a

sua Região e não titubeará,. em
concitar o Povo, ainda que por
meios drásticos a enfrentàr 'os

. representantes do Fisco' que
desonesta e imMalmente, vem
extorquindo dinheiro dos co

merciantes exigjndo.,lhe� com
notificações, multas pesadas e,
vultosas, pois, como bem fri�ou,

não permitirá que .em sua re- os representantes do Fisco qUE
gião, fatos como este continuem .. usurpando de suas funçõesl

. a ser impostos aos comerciantes, vem espalhando o terror e

por agentes fiscais que outra desgraça no 'sul catarínense,
preocupação não têm, senão,
criar embaraços à boa marcha
dos negócios fazendários. no

ioterior do' Estado, com isso,
prejudicando aqueles que tra
balham pelo, engrandecimento
deBanta Catarina e atentando
contra os mais comesinhos
direitos dos contribuintes e do
Fisco Estadual.

O libelo proferido pelo
Deputado Lecian Slowínskí na
Assembléia Legislativa vem

repercutindo em. todas as

camadas comerciais-e industriais
do Estado, visto ser S, Excta.,
um parlamentar zeloso e

cônscio do mandato que lhe
confiou uma parcela ,do Povo
catarinense.

/ Ao Deputado Lecian SIowinski
nós que lidamos na, imprensa,
e temos sagrados compromissos
com o Povo, endereçamos nos- �

sos cumprimentos, pela maneira
patriótica. e acima de tudo;
despida. de. facciosismo politico,
como abordou o importante e

grave assunto, esperando que
o honrado Govêrno do Estado,
tome '. as provídencías ql!e o

'caso está a exigir, e mui prín
, cípalmente, o sr. Secretário da'
Fazenda, punindo severamente

N_ R.
Alem .da grave acusação. ao

Secretário da Fazenda, o :�ep)
Lecian Vice-Líder do PSD" D�
Assembléia, muniu-se de provas
insofismaveis contra o Sen1içol
de Fiscálização da Fazenda,
Partindo a acusação de \,jumf
<:Jeputado\, ,lig�do a polític�í do�
Governador Celso Ramos, a

denuncia causou viva sl<lrpr..esa
I

�ntre os elementos do 'Govêmo,

Entre estas e outras acusações
o PSD de Santa Catarina

'

��tá!
em- sítuação-. de- descr�Wto

. perante o povo, prov!i e\:,iqe,pte
do c. . qu� sempre

afirmarIlo"=l'Santa Catarina nunca esteve
tão abandonada administrattya-"
mente como agora. Vult��a8
arrecadações sem nenhuma obra
de envergadura que c'omprdve
e sátisfaça o povo cataríne4se. í

Ontem o PTB para não I
•

; 1!,,�. �

-'patuar com os desmandos rl
admínístrativos. rompeu :" o ,I
acordo que existia com o P�D.::.. hoje um. próprio depuiMo
do situacionismo, mostra: 8
verdadeira figura do atual Go
vernador Celso Ramos.

Muitas surpresas teremos'até
1'965 .....

CUIDADO 'CO'1n a..

(QUEIMA de roças! J
Devido a .longa estiagem, oferece serias perigos, agora.. a
queima de roças, feitas, sem os necessários cuidados.
Noticias que nos chegam dizem de gsande.Jncendíos em

rnunícípíos vísinhos, levando o desespero e até a morte
ás populações atingidas. A cidade e o interior'devem se

prevenir, /"duplamente, contra. o' ,perigo de íncendíos,
�

Da vigilância
B, Horizonte, 29 (Asapress)

O deputado José Bonifácio da
UDN, falando na Assembléia,
disse que era normal e natural
a ajuda recebida por alguns
parlementares para defender os

ideais democráticos. Salientou
que nesta' hora o país enfrenta
duros riscos li! corre conhecidos
perigos. Declarou mais adiante:
precisamos apregoar aqui e em

.
todos os rinções de Minas e do
Brásil. a verdade terrível e

trágica que caiu sobre a nossa

Pátria: o Partido Comunista e

as suas linhas auxiliares e o to

talitarismo ,vermelho consegui- .

ram conquis1ar os postos-chaves
na'administração brasileira. go-'
zando de todos os: favores no

Palácio do Plàilalto e em outros
palácios governamentais por
ê!ite pais afora, (l' comunismo é

�: ,

,�
,

li> ,,,..._ �

>:-;\
i .,';-,._
''i. -

,

a
• A •

resistência
hoje uma fôrça governamental,

. que dirige repartições públíces,
que impõe a diração admínís
tratíva e financia seus escalões
nos mais altos tribunais da Fe
deração". Afirmando que não
faz parte do IBAD, concluiu: "O
meu partido lançou como divi
sa de sua campanha que o "pre
ço da liberdade é a etérna vi
gilância". Devo dizer que já
podemos sair da vigilância e

passar à resistência em defesa
da democráci�, porque sio gran
des os perigos que ela, enfrenta
no Brasil, onde ,todos' aqueles
que a- defendem .são chamados
reacionários e "gorilas". Mas
isso' nio nos intimida e conti
.Duaremos rióssa A'luta contra os

"hqmens da Ipala" cujo dinhei-
l;_ro ninguém sabé' de onde vem
'talves até mesmo da Rússia".

.. � ."
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Atênção, Senhdras e
.

Senhoritas!
Achá-se -aberta a Matrícula
para aulas de

CORTE E COSTURA
As inte_ressadas deverão dirigir-se a

Dna, MARIA PEREIRA, no Hotel Ouro Verde
(

Precisa de Óculos?
o "FOTO JOÃO" instalo� junto ao seu

foto uma bem instalada Õptíca, com, apare
lhamentos que garantem- um serviço esmerado
e per�eíto. Adquira seu óculo no "Foto João"
Foto e Õptíca e estará bem servido.' .

II FOTO JOÃO : FOTO, E OPTICA"
-

O Melhor em Fotografia e Õptíca
Praça Lauro Müller. 514 - CANOINHAS·

':

R�faça suas forças, 'tomando

CAFÉ BIG
,

Torrado a ar quente
Saboroso até a ultima gota

Rua
_

Paula Pereira" - Telefone, 241.

,810 é grande - mas em Canoinhas

',BIG é O melhor café
f'

DISP,ONHA DA

Para' os transportes' de suas carga�
Rio'�São Paulo - Curitiba

Máquina� de Escrever

, Barb�adores ,Elétric.o�
Ferros - 'Arames· Chapas. Tubos "M A C I F E ..

Sementes ",CAMPAN'I" - Farinha·"SURUHY"
Fumo "FIÔ DE' OURO" • Móveis· "CIMO"

Informações com

IT-HASS- SE.LEME

Propriedade
Vende-se uma casa de 9x14,

em terreno de 4 090 m2, dentro I

do perimetro urbano.

Melhores informações com

, ALFREDO GARCINDO
.

1

0.11.1
0.11.11-
0.12.1
0.16.1

0.17.3
0.18:3
0.27.3

Precisa-se
7.9.1963

Urgente
De um afiador de Serra Fita. Procurar a Madei

reira Manfroni Ltda, em União da Vitória, ou o Snr.
Nazir Cordeiro nesta cidade. Ix

Churrascaria I D E 4 L
de PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrásco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, '477

Quando fizer
I

seu itinerário de' passeio,
não esqueOI de incluir uma visi.ta as

obras do FRIGORIFICO

Código
Geral

1.15.4
1.16.4
1.21.4
1.22.4
1.23.4
1.27.1

. 2.01.0
2.02.0

.

4.12.0
4.14.0

6.12.0
6.21.0

o
1
2
3
5
8
9

Ordinária'
a) Imposto.
Imposto Territorial :Urbano
Imposto Territorial Rural

- Imposto Predial
I

Imposto sobre tranemissão de propriedade
- Imobiliária inter-vivo.

Imposto sobre
-

Iudúetrlas e Profilllõel
Imposto de Licença
Imposto sobre Jogo. e Diversõee-
b) Taxas

.

Taxa de' A••i.têocia Social
Taxa educacional
Taxa de Expediente
T!txal de CUlta. iudiciária. e emolumentos
Taxai de fi.calização e lerviçol diversos
Taxa Cadaatral
Patrimonial
Renda Imobiliária
Renda de Capitail
Receitas Diversas
Receita de Cemitério!! ,-",
Quota prevista art. 15. 'parâgr. 2 • Conat. Federal

(Impôsto Coo.umo)
Extraordinária
Cobreuça da dívida ativa
Multa.

-.

Prefeitura lIuDi�ipal de Major Vieira'
Balancete Mensal da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de

,

Major Vieira referente ao mês de ,Maio de /1963

____R_E_C_E_IT_A_G_E_R_A_L_D_O M_:U_N_I_C::I:.P:_:I�O I ARRECADAÇAO
TITULO DA RECEITA 'Anterior Do mês T O T A L

"""-_-.......-

TOTAL GERAL DA RECEITA
Saldo provindo do exercício anterior
Em Caixa

.

Na 'I'esouraria
TOTAL GERAL 00 BA�ANCETE

V.'ERBA/' DESPESA GERI\L DO MUNICIPIO
1'ITULOS DA DESPESA

-----�---------------��

Residuos' Passivos
Restos a Pagar
Do exereície de 1962

TOTAL GERAL DA DESPESA

Fundos Disponíveis
Em .Caixa
Na Tesouraria
Em Bancos
No BaDcQ Indústria e Comércio de Santa Catarina S/A'

. TOTAL GERAL DO BALANCETE
--------------_------------

Major Vieira,�31 de Maio de 1963

Eduardo Klodzlnskl

Ordinária
Adminietração Geral
Exação e Fiacalisação Financeira
Segurança Pública e Alllilltência Social
Educação P6blica
Fomento .

ServiçoI de Utilidade ,Pública
Encargo. Diverso.

TOTAL·DA DESPESA

28,884,00 28.884.00
497.626,00 497.626.0D
23214,00 23.;2!4,OO

156.920.00 46.200,00 203020,00
7308.00 114.416,0.0

107.108,00 4.323,20 176835,90
172.512,70 1.500,00 4.000,Q"
2.500,00

/

)
5 1 :;6.0'05.126,00

13999,90 25507,00 39.506,00
3.685,00 5050,00 8 735,0;0
11.529,00 2250,00 13.779,0.0
5.800,00 360,00 6 160,00

4.334,00 4334.00

35,100.00
'

5.700,00 -tu ano,oo
429,70 stj 429.70

,

!

800,00' , 8HII.oõ
685,293,80- ! 685 293,80

47.758,00/ () 680,00 57438,QO
12055,10 3-449.10 15.504.20

570.097,40 1335.805,10 1925902,50

778.013.90
2703916.40

I·, ARRE! :ADAÇAO
Anterior I no mês JTOTAL

21.036,00 . 185.490,00 �06.526,oo
.

28000,00 ,29180.00 57.180;00
5.259,00. 5.259,00

31.800,00 53.800,00 86.600,otl
15.000,00 10.000,00 25.000,00

301.605,60 290.954,10 592559,70
36.334,70 37.960,00 7U94,70

439035,30 608.284,10 1047310,40

24.UOO,00 24.000,00
463.035,30 608.284.10 1071319,40

716:037,00

915.660,00 1632597,00
�

27039l6,40

Secretário
Antonio Maron

-

Becil
Prefeito Municipal

, I

PARA FERIDAS,
E C Z E M fi S,
INFLAMAÇOES,
C o C E I R n Sr
F R I E I R n s

NUNCA EXISTIU ·IGUAL ESPINHAS,·ETC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ANIVERSARIAM-SE
ANIVERSARIANTES DA SEMANA-

. Guebert, Nazif Bley Vieira,
. Hoje: ás sras. donas: Tecla João Paulo e' Zanei Seleme.

esPosa do senhor Ananias
petrintchuck, Abigayl esp. do
sr. Waldemar.Bichop e Lídia
esp. do sr João }/oysés; a
srta. 'Marliza D. da Silueira;
a n;teiuna Rosane filha do sr.

Hugo Peixoto,' a garota: Ines
de Fátima (ilha do sr, Alfre» Acha-se em Testas o lar do

.

do Trapt»; os senhores: José 'casal Antonio'. Bernadete
\ Allage, Vitor Metz/!.'er, Felix Nascimento, com o nascimen
Demikoski e João Artner to de um lindo garoto que
'Leandro.; os [ouens: Euclides tomará o nome de !OEL. O Ve[p os joinvillenses de uma

Nelson Bueno e Luiz Cezar feliz acontecimento teve lugar carreir&' brilhante e possue
Pereira. na maternidade do Hospital vitórias ultimamente frente ao

Amanhã: as sras. donas: Santa Cruz. seu eterno rival, o Caxias F. C.

Leonz' esposa ,.do sr. Ernesto D t' I
Si os esportistas' de Canoíuhas,

II d
_. a mesma orma o ar- aplaudirem o grande feito do

Bishop: Sobrinho e luaria a do casal Adio-Cata Sakr com Caxias hà 15 dias atráz frente.Luz esp. do sr. Siiuadaoio o nascimento de um lindo'
a Seleção da LEC, "agora mais

A. Medeiros; a srta. Magaly garoto que sob 'as águas do ainda irão vêr azes de envergaBoiarski; a garota Katia :

batismo receberá o nome de dura e com renome no cenárioMaria filha do sr. Bogodar SAMYR PEDR.O.
-

esportivo de Santa Catarina.'Kuczinski res. em Mafra; os· ,

snrs.: Carlos Benkendort e
'I Cumprimenta_mos os recém- ..

,

Diversos atlétas .do América
. . nascidos almejando-lhes fe. '.

Antonio Nascimento; o Jovem licidadés e muitos anos de compoem a Seleção Catarinense
. Oli,vino Bolaut; : (J menino

vida. como Antoníõ" Carlos, Oscar,
Ma.rcos Cezar filho do snr. Dídí, Lineu, Tite, Adael,�etc.
Adão Corrêa; o garoto Carl
los Cezar filho do sr. Luiz, Fãlecim�ntos Integra também a equipe do

d P
.

ta ";"'1 América, João Bossle, antigo. e ii U a e ot ua.; f.aleceu .quinta teira, nesta defensor da equipe <. do Santa
, Dia 9: a senhorita Ninia cidade, às 15,30,-0 sr. Adolfo Cruz,
Isph- ir, a- menina - Maria do Schramm, mais conhecido,
Rosario de Fátima, filha do por Adoltinho. Estimado e A equipe do Santa, Cruz, tu

'sr Lthass Se/eme,' O sr, João querido em toda a cidade, de fará para levantar .bem alto
P t to bom nome do futeból cano-Scheuer; os [ooens; Edmar _

seu assamen o cons ernou a

t d
.

h
'

O inhense e vem de diversosMich,el e Silvio Almir Daoêt; o os os canotn enses. .

.

d ti t b treinos efetivados na 'ultima
fJS meninos: Luiz Sulibu filho sau oso ex tn o era mem ro, '"

d. t dici I t "I'
-

.

semana, com sues novas aqui-do sr Osmério Daoét e Sér» e ra tctona amt la, aqtu
gio : filho do senhor Pedro radicada 'há muitíssimos' síções mostrará em campo um

Tokarski,
�J

unos. O seu sepultamento onze eguerrído ,e com vontade

ocorreu ontem, às 16 horas, ferrenha de vencer. Deverà pôr
com grande acompanhamen» em cancha sua equipe com a

to.' - seguinte constítuiçãoe- Gato »

Milton - Cilo - e Odir - Joriel
e Langue - Ibanez - Zezinho
Melado • William e Iríneu,
Na preliminar com inicio às

1.3.30 horas, também um bom
,

aperitivo esportivo, São Bernar
do.. EC. x Aspirantes do Santa
Cruz E.C. ,

Portanto amigos desportistas
prestigi�m o esporte de' nossa

terra comparecendo em massa

na tarde de amanhã ao :E:stádio
Municipal,

-

incentivando com

v6ssa tor<;ida os rapazes repre
sentativos dó nosso futeból.

- Faleceu dia 3, nesta
Dia --II: as meninas: cidade, o estimado cidadão

Irene filha do senhor Marcos MIGUEL' PERCIAK, queFranz e Carmen Sytoia filha contava com 83 anos.. resido sr, Mario Arthur Ferra, dindo há' muitos anos em
resi; os mminQs: Walmor PedIU. Branca.
_filho do sr. Arthur de Souza'
Caldas e Paulo Manoel filho .' "Correio do Norte", amigo
·do sr. Bqaventuta Benda. das famílias enlutadas, envia

'"
. -

às mesmas os mais. sentidosDia 12: a sra.· dona Marta
esp. do sr. Francisco Wiltu- pesames.

chnig; as srtas.: Rosa Olsen, ;.....--�----.....----

Odtlsa R.eny Nader e Maria Convite _'Missa
Nina de Almeida,' as meni·
nas: Coiarina (ilha do senhor A família de

Boleslau ,KivisciBn e S()nia MIGUEL PERCIAK
filha do er. Wiegando Kno-pp, convida seus parentes e ami.
(Is .srs.: Waldémar Wendt, gos para a Missa de 7.0 Dia
Alcides Gomes e loão C. qUe sérá rezada em int!!npão
Pereira,' o menino Eliseu de sua alma dia 10 às 7 hrs.
filho do sr. fidelis Carvalho 'Por mais este ato de fédo Prado. cristã desde já agradece.
;_ Dia 13: a exma, viúva
Wally Voigt; a srta. Re'liilda
,Benda,' amenin a Suply Te
rezinha filha do sr. Teodoro'

, Artin,' os srs.: Zackei Seleme,
Angelo Fet:rari,' Leonidas

'Dia 10: o' [ooem . Volney.
,filho do sr. Anto'nio Bur.
gurat,

ESPORTES.
,

.
Realizou-se 'domingo último, na

vlsinha cidade de T. Barras, o en
Contro futebolistico entre as equipes
do Esporte Clube Iguacú, -da cidade
de Irineópólis e 'Rigesa �. G.
A embaixada visitante, tambem

constituida do belo sexo, viajou em
onibus especial, cedido pela Empresa
Reunidas Ltda. A priliminar. foi
vencida pelos visitantes e na parti
da -principal registrou-se o empate
de 2 a 2. A direção E.O. do Iguaçú,
por nosso intermédio, agradece as

atenções que lhe foram dispensadas,
mormente pelos mentores da Rigesa
e tambem pelo sr. Leocádio Pache
co, proprietário do Hotel Améríca.

't {;ontullo, vel'bera seu soléne pro-
testo contra a atuação irregular,
acciosa e parcial 'do arbitro, sr.
Iaschel ou "diacho", como tambem
prôtesta contra PJ�rte da assistencia

qfue ali compareceu, pelo seU modo
o ensivo e despeitoso no torcer"
cO�o tambem no aprejamento do
onlbus, quando-do seu regresso \

Aos anioer sariantes, nossos
'

efusivos cumprimentos, dese
jando-lhes inúmeras felicida»
des.

,

Nascimentos

Ajuda, Téu
'

Irmão (çõnclusão da última página)
com' a exist�ncia que deverá ter. Eles homens, que tanto têm feito'
pelos menos favorecidos; pelDs pequenos párias canoinhenses, são parte
integrante/ do .LIONS CLUB 'de CANOINHAS. Agora mesmo, por
sua' unanimidade- de associados, resolveram suprimir o já cele'bre Na-
,tal dos Pobres. para que, em seu IDgar se dedicassem. a uma. Cam
panha mais nDbre e mais elevada. Pensarem num programa, que
fosse possível, dar aos I,'ecemnasddos o direito de continuar a viver.
Num programl;l que fosse possivel, dar aos pequeninDs infelizes quê
mal vem ao mundo, já trazem a

-

sua morte decretada. o direito de

V I O R O S' fugirem desta decretação Isto é, resolveram �dar a alimentação ne-

.

'

cessária� para que a Morte, seja meóos cruel nêste torrão que_ tanto,-'
_amamos. _

Na. verdade é' uma obra grandiosll, cheia de sacrifícios. mas

que com a r8rça indomável' do Leão, cnegará ao seu término. Entre
tanto, para que se concretize, para que se possa ns realidade cum-

.

prir um vasto programa. como é �ste. ha necessidade de se contar;
com a valiosa colaboração. de todo' o cDmércio, indústria e dos abne
gados an8nimos, qlle jamais. deixaram de dar a sua quota d� auxilio.'
É um programa vasto, porque é um auxilio _9iário; pois diàriamente,
nascem criancinhas. é preciso que se evite a morte.

.

A lista de adesões.' já, cDnta com diversas ..
assioaturas de

áuxilios me�sais;' entretanto. ha necessidade que estas ade,sões, selam
gene,raliz9das' e abundantes

,

Êste (>.ovo dedicado, que nunca faltou na hora precisa, jamais
irá negar eu auxilio. a esta benemérita obra, O Lions cOIita com um

apoio decidido e integral; nesta camp�nha; que já recebeu o batismo
de "NÃO DEIXES QqE TEU IRMAO PEREÇ� DE FOME...

"

A Morte é a no!te maÍs longa ... Noite eterna para um

.coração que chora ... para um Coração que na solidão do seu

próprio' EU, sofre -as rev-éses que é imposto pelo meterialismo ...

Noite triste e melancólica: .. mais uma vida se esvai nessa.
NDite escura_',e misteriosa ... na' penumbra eterna do Além, méis
uma

\

chama se apaga...
" .!, . '.'

Cho_ra,r a Imorte, que nos
-

arrebata um ante querido, é
mais do que a matéria humana pqde' suportar....

.

A mDrte diàriamente rouba um . coração que pulsa ...
podemos e temos o dever de evitar que isto continUe acontecer.

Canoinhense, medite bem dentro do âmago do teu ,EU,"
examine conscienciosamente este apelo, e, veja çomo será fácil
atender. Basta que não se fique na inércia, gDsando o �austd de
uma vida cotidiana abastada,- enquanto irmãos nossos, marrem
de fome; enquanto, irmãos nossos 'se, afundam na. Noite
Misteriosa e escura, porque não temos coragem de erguer' nossa
mão, de mDvimentar nossa vontade ...

Ajüdem oLions de Canoinhas à cumprir máis eS,ta campanha;'.i,'
'Salvem os nossos irmãos que morrem's falta de alime�tos'

�

.' .� �

Amanhã,' no Estadio

Municipal' América F,
.

Clube de Joinvile
X Santa -Cruz

Na tarde de amanhã' terão
os esportistas de Canoínhas, um
encontro marcado no Estádio

- Municipa-l Alinor Vieira Côrte,
onde por certo irão asistir uma

partida de
_ envergadura qu�

marcará época no cenario fute
bolístico de Canoinhas:

O grande publico que deverá
'comparecer' 80 Estádío Muní
cipkl_Alinor Xieira Côrte aplau-,
dirá sem duvida alguma o

lute bel de prírneíra linha que
mostrará o plantél de loinville,
o América F.C.

Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte

.

Homenagem ao /lOja da Pátria/l
J /" .,.. _, •

Brasil: O terra cheia de encantos mzt
Minhà pátria var.onil

.

Tens o céu azul côr de anil
Eu te amo' porque és li meu Brasil

És cheio de belezas
Tens grandes riquezas
És o maior em grandeza,
Em tua face não há pobreza....

�ê as grandes matas onde impera?....
Es o mais rico DaÉs em terras
És mais belo por causa das serras

mais lindo ao raiar o sol da primavera

Quando a chuva tuas terras 'umidece
Esperança que dia a dia. enriquece
O calor as tuas terras aquece

'

-

E teus campos então tlorecem

Meu, coração te bendiz
Porque és meu país '

Brasileiro nenhum cóntradiz
O que digo ... Sou féiiz.

Brasil :

A. W.
E;_ a.

Brasil :

Brasil:

Brasil :

'I . �-,.
,

Cine Teatro Vera Cruz
. A P R E S' E N TA:

HOJE -ás 15 horas.
Apresentação da Esc'ola de Ballet do Clube Canoinhense

'

HOJE ...,- á. 20,00 borae Imprôprio �té 14 ano•

-

em programa duplo

Normann O Ho'roem do Momento
O' AMOR TUDO, VENCE
com Lana Turner. - Não condenem esta mulher, antes'
de conhecerem toda a sua história! Um esposo somente
de nome... Uma mulher .8r�ente e aparece - o outro!

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

Normam O _Homem do Momento
-, àil 16,00 hora.,

-C -'- I'DOMINGO' _ à. 19,00 hora. _. ensure rvre

à. 21.00 hora. impr6prio até 14 ano.

;FANNY
Se 'você é Jovem reserve um lugar no coração para
guardar por muito tempo, a história da jovem que não'
resistiu aos chamados da carne! - Leslie Coach,

Maurice Chevalier e Charles Boyer.
Fanny capta vida, amor riso e paixão do romance francês.

, .--_._--------
� ;.� ...

2a. 'Feira - à. 20,00 hrs. - Imp, até 14 ano. - REPRISE
, �

3a. Feira á. -:- 20.00 horas - imp. até 14 ano.
-,

Peter VOSS o Herói do Dia
éom o. W. Ftscher e Linda -Chrístían. - Ele era o

homem indicado .para recuperar 'atê um mundo se assim

quizessem. 'Peter Voss, vive doze papéis diferentes para
correr mundo a cata de um tesouro.

4a. Feira - a, 20,00 hora. - Impr6prio até 14 Jlno.

A REVOLTA DOS APACHES
5a. e 60. feira - à. 20,00 ho�a. - impr. até 14 ano.

-O ÊRRO DE- SU-SAN SLADE
com Troy Donàhue e Connie Stevens - Diante do'amor'
ela se esquecera que era uma senhorita. �A história de
uma moça que aprendeu a temer o amor.; e de um

homem q!-1e ensinou-a a não ter medo.

,----------------------.---'
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POLICIA-- MILITAR
30• -' B. P. M.
EDI,TAL

o Comando do 3°. B P. M, faz laber a qnem intereliar
pOlia, que le acham aberta. na ,Réde do 3°, Batalhão de Policia Mi
litar em Cenolahae. ftté o dia 15 (quinze) de setembro do corrente
ano, a. in.criçõe. para o Exame de Adin.. ião ao CURSO -DE FOR.
MAÇAO DE SARGENTOS que funcionará no mesmo Batalhão.

I - FINALIDADES DO CURSO
-

Formar 3·, Sargentos Comhatentes da Polícia Militar visan
do dar-Ihee conhecimento. básico. para a. funçõel que lhe. Ião
iaerentea, bem como ai que eventualmente venham desempenhar (De.'
legado e Sub Delegado de Polícia, Comillário de Polícia, Elcrivão de
Polícia, etc).

,

II - CqNDICÕES PARA O EXAME DE ADMISSAO
a) PESSOAL DA CORPORAÇAO:

Mediante limplel relação nominal' de candidatos volunearloe,
13ncaminhadol. pelo Cmt. de Unidades e Sub unidadee ao Comandante
do 3°. B. P. M., obedecendo OI, leg.uintel requieitoe:
j Graduação máxima: 3°. Sgt combatente

-Bôa conduta
Idade Limite: 30 anos completes na data de encerramento
da inlcrição e 35 !uiOI cojnpletos na mesme forma. paeaOI

que tenham -5 ou mail . anOI de praça.
Elitar apto para frequentar o CUrlO, mediante exame de

, laúde, onde .érá exigidos- dentadura, acuidade' víeual e- auditiva
normail. ;:__.

Não eltar Rendá proceaeado no fôro militar ou civil.

b) PESSOAL DE OUTRAS- CORPORAÇÕES E
.

CANDIDATOS CIVIS
Hequerimento dirjgido ao Comandante do 3°. B. P. M.

lelicitanlio inlcrição ao Exame de Admillão ao C. F.. S., acompa.' <,

nhade dOI seguintee dooumentosr-
.

Certifil)ado de Relervillta de ,1° .• 2°. ou 3°. categoria
O. cendidatos de la. ou 2il• categoria, tenham lido licenciados

no comportamento BOM.
'

Certidão de idade que' prove nõ'; ter mail de' 30 ano� com.
pletos e ler braaileiro nato.

'-

-Certidão de calamento (ee eaeado)
Quitação E,colar

,

, Atestado. de BÔ.1l Conduta, pa••ado por autoridade Policia
em cuja iurÍlldiçílo tenha resirtido o. últfmo. leiI .mêsee.

'Ateltadp de Vaçina Voti.Variolica.
Ate.tado de Hesidênoia.

-

\

7·9.1963

Registro Civil
'EDlTAL

Maria Góss Glinski Escrivã de
,

Paz e Oficiai do Registro Civil
de Paula Pereira, Município e

Comarca de Canoinhas, -Estado
de Santa Catarina.

Faz I saber que pretendem
casar: Alexandre' Guis e Emi1ia
Gibowski. Ele, natural do Paraná
nascido

.

em Fluviópolis no dia
5 de junho de .1941, lavrador,
solteiro, filho de José Guis e

de Dona Cecilia G. Ouis, domí
ciliados e residentes em

Fluvíopolís Estado do Paraná.
Ela, natural de Fluvíopolís .Pa
raná no dia 22' de junho de
1943, domestica, solteira, domí
ciliada e residente neste Distrito
filha de Estanislau Gíbowskí e

de dona' Marta S. Oíbowskí
falecida, domiciliado e residente
neste Distrito.

'

e

Apresentaram 'os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180.

'

Paula pereira 26 de agosto
de 1963�

Maria G6.. Glinski
Oficial do Registro .Civil

/Faz saber - que pretendem
casar: Aleixo Sudoski e Floren
tína de Barros. - 'Ele, natural
deste Estado, nascido em Pula
dor n/ municipio no dia 29 de

julho de 1937, lavrador, solteiro
domiciliado e residente em Rio

O. candidatos de <outrae coeporaçõea militarei devem enca- Claro n/ mun., filho de Franciscominhar leUI requerimeo�o. pelas- Unidade. em que eeriverem lervindo., .. Sudóskí e de dona Aguida
ILI .: EXAME DE ADMISSAO Sudóski, e residentes em 'Rio

O EX8,me de Admiasão. terá lugar no dia 18 do mêl de le.
Claro neste munícipto. Ela na-

tembro do coerente ano, na sêde do 30. B. P. M., conltarà do le'
tural deste Estado nascidb' em

guíntei .' Colonís Becker n/ muno no 'dia

a) PROVAS DE, NIVEL INTELECTUAL (escrito)
14 de abril de 1947, doméstica,
solteira, .residente em Paiól

- PORTUGUÊS (eliminatória). Dez Iinhd' ditada. de obrai .

Vélho n] muno filha de Henriquede autor nacional, A"álise gramatical; Verbol, regulilrél e iregulares. de Barros e de dona Réza
Concordância e ortografia. 'Panchiniak de Barros domicilia

dos e residentés em Paiól Velho
-

neste municipio.
GEOGRÂFIA do Braeil

HISTÓRIA do Bralil

bl PROVis DE CARATER PSICOTECNICO

,Pára verificação de poesíbilidede, hebilidadee, racíoeício,
peraonalidade, inteligência abltrata, integência mecânica, inic�ativa,

.

honeatidsde, normalidade pliquica, etc.

c) PROVA DE CA-P�CIDADE FÍSICA
,
Corrida de tOO metro. em sr segundce trepar em oêrea

livre de quatro metro•., laltar 4 metro. em extenljõo, .altar 1.10 me.

trol de altura, Jançar parado 6S0 gramaI a 25' metrol, eltilo livre,
levantar e trao.portar um lácõ de areia de 50 kg a diltância' de

A' V I S O50 metroI em 30 Regundoll.

ISENÇAO DAS PROVAS DE. NIVEL INTELECTUAL O Senhor ERVINO TREMEL
Ficam isentos desta provai o. candidatol que apre8eotarem avisa aos donos de Jlnimais,

documental' (diploma ou certificado. pom fir�a reconhecida). cde ha· que preridam ou fechem os

'(eram coocluido o Cu riO Complementar, Norma! Regional; Gioa.ial mesmos, para não continuarem
ou outro. equivalente. fornecido. por eltabelecimento de

-

eOlioo Ofi· acarretando prejuízos. em suas

eial ou equiparado, bem COD;lO 011 Sargentoll de Corporação ., prec·e. plantações de trigo, no terreno
dentei do Exército Nacional.

-

r dos herdeiros de José Gros-

skopf,
-

nas imediações do AltoQuartel de Conoinhal, 2 de agosto do 1963'
_ das Palmeiras.

DÉCIO JOSÉ DO LAGO Maior Cmt. lot. {to 3�. B. Pi M.· Aos qUe co'ntinuarem a lhe
causar prf'juízos avisa que agi-,
rá dE' acôrdo com a lei.

.

Ix

AO LUAR"
o grandioso baile que já deixou saudade em ç:anoinhas

e, que será realizado novÉtmente na "SOCIEDADE ESPORTIVA
e RECREATIVA ESPERANÇA", no dia 5 de Ou�ubro próximo.

NAO PERCAM ...

Outrossim, todas as sociedades CANOINHENSES estão
convidadas para êste baile.

MÚSICA - BANDINHA CONTINENTAL
Na noite dó baile será sorteado uma B I C I C L E T A

MO N A R k nova, colaboração da fábri'ca de bicicletas

M O N A à K 5x

Sebastião Grein Costa Escri·
vão de Paz e Oficial do 'Registro
Civil de Majór Vieira, Comarca
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarma, etc.

Apresentaram os documentos
-'- exigidos .pelo Código Civil ãrt.

)80.
Major Vieira, 30 de agosto

de 1963.

,/Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Juramentado

VENDE'� SE
Uma propriedade em Alto

dás Palmeirqs, Casa com

lúz .

e dois poços; área de
1.340 m2; diversas árvores

frutíferas, etc.

Vêr e tratar com o

proprietário Senhor Abel
Mateus Vieira (Abelz�nho)

,

Canoinhas s. 'A.Frigorífico
Assembléia 'Geral Ordinària _' Convocação

..

São convocados, pelo presente edital, os senhores, acionis.
tas desta Sociedade, pára se reunirem em-Assembléia Geral Ordi.
nária, ' realizar-se no dia 29 (vinte e nove) de setembro próximo: '

as 9 (nove) horas, em Primeira Convocação, na séde social pro.
visória situada à rua Vidal Ramos, 736 (prédio da Canoinhas
Fôrça e Luz SAIo. andar), "afim de deliberarem sôbre a seguín,
te ordem do dia:

1.- Leitura, exame, discussão e deliberação sôbre oba.
lanço geral, Relatório �a Diretoria Administrativa e

parecer do Conselho Fiscal. .

-

2.- Eleição-de novos membros do Conselho Fiscal .e seus

_ suplentes.,'
3.- Assuntos de interêsse geral para a Sociedade.

Não havendo número legal para instalação'da Asserhbléia
. em primeira convocoção, fica desde já, feita a segtmda convoca.

ção, para as 10 {déz) horas do mesrno dia.

Se ainda desta vez não houver número legal. f.jca· feita a

Terceira e Última Convocação, para as 10,:l0 (déz e trinta) ho
.

ras da mesma data, com qualquer número de presentes.
'

Canoinhas (Se), 26 de agôsto de 1963.

Francisco Wihnar Friedrich
Diretor -' Presidente'

CAÇADORES E PESCADOR�S DE CANOINHAS
COMPLETO APARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA

.

-

FLUVIAL E 'MARITIMA
I

Revolverei "TAURUS" e "ROSSI" todo. calibrei Espingardae
pI caça, nacionais e eatrangeirae dai melhores procedências.
Belas • Chumbos • Espoletae • Polvora•• Varetal de limpeza
de armai - Camal de campanha • Lantemae • Pilhas> Facas
• Facões > Canivete. • Capai pI armai e coldres . Cartuchos

de metal e papelão "SUPER REPELEX".

Q maior sortlmento de apetrechol p'ara caçadoree e peeoadoees.
'

J .

Praça Lauro Müller, 7St (ao lado Banco INCO)
CANOINHAS SANTA CATARINA

....._

IIN-, ao

Fome
Dé'ixe - Mo-rrer ,de
a (rianca Pobre"

,
,

... /

Você Sabia, c�ro leitor, que morre diariamente, em

Canoinhas uma criança?
(

Você Sabia, que a causa
-

desse alto indice de mortàU
dade, é a fome?

Você Sabia, que o leite é o principal alimento' da

criançá? •

Vocé Sabia, que 70% das crianças de Canoinhas -não
bebem leite por falta de recursos de seuS

pais? _

Você Sabia, que com muito pouco você pode ajudar a

baixar esse indece de mortalidade? .

E, você sabe como?

COLABORANDO COM O LIONS CLUBE!!!

\
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C®RREI@) D� NORTa

-Brasileiro
�

Acham-se abertas no 30• Batalhão de Policia Militar

as inscrições para o Exame de Admissão ao CURSO

. DE FORMAÇAO DE SARGENTOS. Nã.o há necessidade

de Curso Secundário. Se o possuir estarás isento das

provas de nível intelectual.

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no -Certo Tít. Doc. 8/0 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA· SE AOS SABADOS

Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Cauoinhae .' S. C.
. Assinatura�-Anual (52 .núrneros) Cr$ 500,0'0

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
AnunciclI: Por vez e por centímetro de altura de coluna:

ÚLTIMA PÁGINA
/

PÁGINAS INTERNAS,
1 vez c-s 70.00 1 vez Cr$ 50.00
4 vezes' fCr$ 50.00 4 veze. Cr$ 40,00
8 ou mais Cr$ 40,00 8 ou- mail Cr$ 25,00

Página Inteira Cr$ 12.000,00 Página inteira Cr$ '8.000.00
Meia página Cr$ 1.000,00 Meia página Cr$ 5.000,00
OBSERVACÕES:

Originais de artigo. enviado. a Redação, publicado. ou

não, permanecerá em podder a. mesma.
,

A Redação não .eºdoua conceitoa emitido. em artigó. Bui,nadol.

Aviso ao públi(o
o sr, Alfredo Paulo avisa a

sua distinta freguesia que trans
feriu O. seu estabelecimento co

mercial para edifício proprio,
sito á Rua Cél. Albuquerque,
em frente ao Hotel Ouro Verde
e onde já está atendendo seus

fregueses na parte dó atacado,
sendo que em breve também
atenderá ao varejo, .para melhor

. servir ao público de Canoinhas '

e municípios visínhos, 2x

IVENDE-SE
II.G .

., dita Séandali'·
-

Vende-se uma gaita Ita-
lia-na "SCANDALLI". 120
baixos-Ii Registros 4 abafa
dores.

Ver e tratar com o Sr.
LUIZ SANTOS. Ix

MASSAS
para Vidraças :

"CASA- JESMALTE

, \

um veículoWillys continua a rodar

1IOO%!
... e

, )

A peça' utihzada fOI Qeça genuína Willys.
E isto quer dizer: peça de qualidade -

peça que foi cuidadosamente examina
da. passou por testes rigorosissimos e

só eritáo foi aprovada. Sua reposição
foi feita. nas 'oficinas de um Conces
sionário Willys. por,' 'homens treinados
na própria fábrica - homens que conhe-'
cem perfeitamente os veiculas com que
lidam. Para que seu veiculo Willys con

tinue 100%, utilize' Serviço Autorizado e

Pecas Genuínas Wi�
Onde houver esta placâ, seu veículo WILLYS será tratado c?mo merece!
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.Baslllo Humenhuk & leia. Ltda,
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Nova Diretoria do cCCanOlnhenseu
Com o registro de apenas uma- chapa e sem a movi

mentação e iuterêsse das eleições anter-iores, f,li eleita dia

31. sábado, a nova diretoria do Club Canomhense para a

gestão setembro 63- seterâbro 64. Presidente: Dr. Osvaldo
Segundo de Oliveira; Více- Preside_nte; Benedito Therézío de
Ca-rvalho Neto; l°. Secretário: Casto José' Pereira; ?o. Se
cretário: Ruy Seleme; 1° Tesoureiro. Nery Gún'çalves; 2°.,
Tesoureiro: Aoír Fontana Prohmann; Orador: João Selerne;
Bibliotecário: Edgard A. Mayer; Conselho Fiscal: LUIZ Da
masco de Miranda. Alcídio Zaniolo e Orlando Olsen;
C'onsultor Jurídico: Dr. Moacir Budant; Departamento Social:

Hugo A. Peixoto e Ary Paulo Wiese. �-

Esta é a equipe de hom�ns pràticamente responsável
pela movimentação de nossa melhor sociedade. Todos sabem
o _que é preciso fazer e, com a ajuda dos que realmente."

gostam desta terra, a nossa sociedade se colocará novamente \
entre as melhores do norte catarinense.

:

I ( "",

Ballet e, Baile
.
Com a apresentaçpo de gala da Escola de Ballet e a

realização do seu tradicional baile de aniversário, que
inexplicàvelmente não será de gala o que evidencia,
infelizmente, sinal de decadência,. o Club . Canoinhense
comemorará hoje O 'transcurso de seu 41°. aniversário de
fundação.

-.

\

A Diretoria que hoje se despede sempre foi avêssa à
publícídade. Para o baile de hoje, por exemplo, não foram
distribuídos os "promocíonaís" convites. E havia tempo e

espãço bastante; na programaçâo do Festival de Ballet
em Iugar . de propaganda. d� firmas co:nerclais .'da cidade

poderiam, 011 melhor, deveriam t!!r 'lembrado:- não" somente
a passagem' do segundo amversáríó" da ·Escola

-

de Baile't,
como tambem a realização do Baile.
Club, Nova' Iliretoria ':"

'<, .e.. Reuniões Dançantes
Comenta-se nos circulos do "[ovem-ser"; que as dire

torias dos Ciubes da cidade não têm dispensado nenhuma

atenção a mocidade, aos filhos dos associados. É
.

incontestável que qualquer programa recreativo seja orga
nizado quase que exclusivamente em função da mocidade.
É imprecindivel que as sociedades dispensem à .

juventude
uma atenção especial, pois, é fatôr > de grande importância
na/for inação de- personalidade de uma moça, de um ·rbpaz, .:'
o seu desembaraço social, o que será possível com um'
convívio mais estreito e amigo.

-

Com 8 compreensão e
-

a

ínte ligência do Dr. Segundo, temos -certezs que 18 séde do "

"canoinhense" até agora "fechada", será franqueada aos
.

domingos à mocidade canoinhense representada pelo Grêmio
XV de Julho e a União Canoinhense Ide. Es tudantes
Secundáríos pará, a realízação das tardes-dançarites. I,
Gen'e & No'icla

* Do comentarista, social J. Sartori do 'Jornal Tribu
na da Fronteira de Mafra, tive notícia de que a Senhorita
Sônia Vieira, foi\. escolhida dia 31, sábado;' em. grandioso
baile

-

de gala promovido pelo Grêmio Botão de Rosas,. 8
Míss Brotinho de 1963. A comissão julgadora teve dificul
dades em apontar a "mais bonita" das vintp.-debutantes. O
Baile foi cadenciado ,pela Orquestra Cinelândía _de Curitiba.

* Partiu día-. 5, quinta-feira, com destino a São
Paulo, . Belo Horizonte e Brasílía á Srta. Lícéía Kohler e a

Sra. Nílda H.' Richtter, Este colunista lhes' deseja boa
viagem. e breve regresso. �'; :

.

* Levando "preciosa carga" destinada 'ao sr. Pedr\Humenhuk seguiu na semana pessada a Porto, Alegre o Sr.

!osé Allage.

* Já de volta de Porto Alegre o Sr. Rafael- Boeing.
Foi estagiar �o escritório regíonal de vendas de Willys.

* De;erá ser reaberto dentro de '�lguns dias o Bar
&a Sociedade Beneficente Operária que contará agora, para
maior distração de seu quadro social masculino com três
novas mesas de snocker.

* Hoje às, 15 horas, no Cine Teatro Vera Cruz nova

apresentação da Escola de - Ballet, do Club Canoinhense.

* Amanhã novamente não teremos tarde-dançante,
America de Joinville e Santa Cruz estão polarizando as

atenções de todos os canoíohenses.

* O Club Canoínbense até o momento não se

movimentou para contratar a orquestra -para '0 Baile de
São Silvestre. A essas alturas não há mais escolha.

A Frase da' SeQ'lana
_

"Se os prezados amigos ·ficassem . quietos. nos ensaios
como ficaram na nossa festa de confraternização o Coral seria
uma maravi,lha".

"

Maestro Aloysio Soares de Carvalho,
Última �

. Considero um homem bem sucedido aquele que se,
dedica a um trabalho que lhe proporciona satisfação e um

s-ntrrnento dE' auto realização, e que além' disso possui uma
ríce relação 'pessoal com 'sua mulher e famUiá.

J
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Aumento de Vencimentos do Funcionalismo

-, Os oficiais da Polícia- -Militar que verberaram

contra o aumento de 50 % proposto pelo Go

vêrno do Estado, continuam recolhidos ao 10

OLICI ItlT
Batalhão da Polícia Militar de Florianópolis,
onde vem sendo visitados por parlamentares
e figuras representativas dos mais diversos
setores do Estado. 'Novas adesões continuam

chegando ao conhecimento dos
_

oficiais detidos,
inclusive manifestação dos ofíciaís do 30 BPM

sediado nesta cidade.
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A BIBLtOTECA INFANTIL, DE CANOINHAS,
reabrirá seu expediente, HOJE, dia 7 de Setembro, obe
decendo os seguintes horários:

Aos sábados das 15 às 17 horas, para crianças.
I.s Quartas feiras das 19 âs 21 horas, para adtiltos.

ZENO ZIPPEL .. Diretor.

-

nao ficará às' escuras!
O Congresso Nacional, - no

exercício passado, aprovou pro
postas .do Senador Irineu
Bornhausen e 'do Deputado
Aroldo Carvalho, fazendo consi

gnar' no vigente Orçamento
verba de Vinte Milhões de
cruzeiros, pelo Ministério de
-Minas e Energia, para construção
de uma -Iinha de, transmissão

- da usina do "Despraíado", no

Rio Timbó, a Santa Cruz e

Iríneópolis, Servindo, também
ás localidades intermediárias.
O Plano de Economias de Ver
bas Orçamentárias, aprovado
pelo Presidente, da República
reduziu a dotação

-

para Treze
Milhões de Cruzeiros.

O Deputado Arolde Carvalho,
manteve, recentemente, enten
dimentos com o Ministro Oli
veira Brito, das Minas e Énergia
visando obter a ordem de pa
gamento da mencionada verba,

a ser aplicada pela Prefeitura
de "Irmeópolis. Nesse sentido,
encaminhou ao Prefeito Jair
Zeno Caesar tôda 8 .documen
.tação necessária, prontífícando
se a colaborar com o dinâmico
Prefeito em' tôdas as fases da
liberação da verba mencionada.
Convidou o Prefeito a-" visitar
Brasília, afim de encaminhar,
pessoalmente, o processo, vis
to que a presença do Prefeito
no Gabinete Ministerial terá a

maior .relevância para a lavra
tura do necessário convênio:

c'

Estam�s informados, outros
sim, que o Deputado Ar.oldo
Carvalho, agora membro da
Comissão de Orçamento, ela-
borou novas emendas para o

Orçamento, de 1964, visando
abreviar" tanto quanto possível
a solução do problema da luz,
há tanto aguardada pelo povo
de Irineópolis.

A maíor Avent4ra romântica ate h.oje.vivida ...
- e agora a maior �ventura ate' hOJe filmada!

���

MARLON BRAN-DO
,

TRÉVoifHôWARD
RIGHARD'"'HARRIS

lohn 1'01,11.-

NA PRODUcAO
- AARON ROSENBERG

o GRANDE,
MOTIM

/

<, .'.

HuGiicirnrn RICHARD HAYDN e TMIJA Í{RL'Y HERBERT

no

ás - 20 horas
Cine Teatro Vera Cruz

NOT-AS
�

Paulo Wosolowskí, o "gàucho"
de General Osorio, Pr.: vai con
sorciar-se, aíndano corrente
mês.

x x x

Flavio Haensch, o popularís
simo Jundiá, compareceu acon

psnhado de sua exma. esposa,
há dias, a uma das sessões

cinematográficas do Cine Vera

Cruz, fato digno de registro.
x x x

O Centro Canoínhense em

Curitiba, recentemente fundado,
tem o seguinte endereço: Rua
Preso Taunay, n, 382.

x 'x x

Esteve .em nossa cídade.,' 8
passeio e em férias, o 'bancário

- Orlando Wendt, o popular Pa
vão, da famosa linha dianteira
do' saudoso Ipiranga F.C.

x x x

Hoje, grande pàrada militar,
a cargo do 2°. B.P.M. com séde
em nossa cidade e desfile dos

escolares e _desportistas, em

homenagem a data de nossa

independencia,
x x x

- Grande abalo está sofrendo o

Governo do Estado com as

graves denuncias feitas por um

deputado pessedísta na Assem
bléia Legislativa a respeito de

gritantes irregularidades no

setor fazendario e também pelo
protesto de muitos oficiais de
nossa briosa Poltcia Militar em

face dos parcos vencrtnentos

que estão percebendo.
x x x

Reabrirá 'hoje, em definitivo,
o bar da Sociedade Beneficente
Operária. Haverá churrasco no

local. ao meio dia e a tarde,
jogos, tiro ao alvo e dança.'

x x x

Amanhã, em sua .séde cam

pestre, em Marcílio Dias, o

"Terça Feira", tradicional clube
de bolão de nossa cidade, .se
reunirá, com seus familiares,
para uma grande churrascada.

x- x x

O prefeito da cidade para
Daense de Clevelandia.

-

.após
várias idas. a Brasília, Rio e

Porto Alegre, conseguiu, do
'Governo Federal, para- o seu

município, afim de resolver o

problema energético da região.
a apreciável soma de 140
milhões de cruzeiros, dos quais

_ 40 milhões já lhe foram entre

gue. Observe-se que o ,referido
edil não é, do PTB.

-

x x x

O sr. Aristides Mallon,
concessionário da Mercedes

Benz em nossa cidade, acaba
de construir moderna e_

espe çosa oficina. Também a

firma M. Leper em nossa

cidade. a cargo do sr. Olímpio
Murara, concessionária da

Volkswagern tambem vem de
instalar oficina própria no prédio
do sr. Werka, à rua Barão do
RIO Branco.

x x x

O sr. Basilio Humenhuk e

seu genro Rafael Boeing,

ESPARSAS
compareceram a uma festa de

motorista, domingo último,
levada a efeito" Da localidade
de Oxford, município de São
Bento do Sul.

x x x

A nossa Camara Municipal, a
exemplo de todo o .país,
também verberou sua repulsa
'ao - Jornal "Última Hora" de
São Paulo, que publicou uma

charge com ,a imagem de Nossa
Senhora Aparecida, Padroeira
do Brasil, e ofensiva aos sentí
mentos cristãos dos brasileiros.

x x x

Amanhã teremos na vizinha
e próspera cidade de Papandu
va, a grande festt\ em bene-fício
do Hospital São Sebastião

daquela cidade. Interessante e

festivo programa foi organizado
pela comissão respectiva.

x x x

A cidade está 'aguardando,
aínda, Um pronunciamento dos

responsáveis pelo Azilo Dr.

Malucelí a respeito do funcio
namento, desta casa de
caridade.

encontro entre o 'América de
,Joinvile e o Santa Cruz,' res
ponsável jsgora, pela rehabílíta
ção 'dó futebol canofnhense face
ao nosso recem fracasso ante o

Caxias, tambem daquela cidade.

x x x

O torneio anual de bolão se.

rá iniciado ainda este mês- na

nova cancha da SBO.

x x x

O nosso prezado amigo Ru
bem Moritz da Costa, que por
muitos anos exerceu a Promo
toria Pública em .nossa comar

ca, vem de ser nomeado para
as altas Funções de Procurador
Geral do Estado, pelo que lhe
levamos os nossos mais efusivos

,

cumprimentos.
x x x

Com 8 finalidade de acelerar
as obras da nova cancha de
bolão e comandados pelo sr.

Wiegando Wiese, foi realízado
um pesado \"picheron" na noite
de segunda feira. no Operarto,
com a participação 10s sf'guin-,
tes bolonístas: Silvio, Mário,
Lütke, Hauffe, Ayrtcn. Gabriel,
Alírío; Kellner, Kurt. Nazir,.
Bena, Paulinho, Osmar, Ervino,
Domingos, Dulcidio, Almerindo,
Ribeiro, Davet e Zaíden,

x x x

Pesados caminhões FNM estão
carregando a nossa principal
rtqueza, a erva mate, direta
mente para as fontes consumi

doras Uruguay e Argentina.
x x x

Todas as- atenções dos

esportistas locais estarão volta
das amanhã,' quando do grande

x x x

Novamente, entre. nós, uma

turma da Petrobrás. desta
feita para 'sondagens no trecho de
Camptninha em Três Barras, a

-

Queimados em Papanduva.
----------------------------------------------------------

A-iuda,
Escreve "NEOFITO" -

O Amor é expuntâneo . . como expontâoeo, deverá ser o

reagrupamento dós homens, em benefício de seus semelhantes. No
Amor, não existe recompensa.i. não existe atritos ... mas, sim uma

completa assimilação, doque é bom, doque é, belo, doque é humano
e fraternal.

A caridade, somente, poderá alcançar o seu justo valor, se

nêste ato existir amor... ha necessidade, que se congregue as duas

coisas, para que os nossos, semelhantes recebam dias melhores ...

É necessário que se dê ao desvalido, o que na realidade
necessita ...

Ha muito já escrevi nestes ccolunas, a respeito da mendicân
cia nesta' terra... entretanto,-- não consegui encontrar guarida, no seio
dos podêres públicos; embora, como os meus artigos. tivesse merecido
da Câmara de Vereadores, um voto de louvor. Nada mais -doque
um voto de louvor... mas de louvores, os famélicos não conseguem
alimentar-se .. , e assim· continuaremos, assistindo o desfile de uma

raça subnutrida... --de' um cortêjo famélico,.. um autentico cortêjo- de
párias ...

Mesmo que venha causar espanto, aos meus leitores, devo
com segurança, afirmar, que em Canoinhas. nesta cidade que tão

�Iegantemente se chama, de Princesa do Planalto; morre diàriamente,
uma criancinha por falta de alimentação; isto é. morre de fome ...

pasmem senhores, entretanto; é esta a verdade,

Urge que se faça algo ... algo que possa de uma ou outra
forma diminuir a mortandade infantil, nêste torrão.

- Canoinhas, ainda conserva no seu seio, Homens que à mar

gem da politicalha; à margem dos' podêres públicos; à margem dos
ranços ditatoriais e Ieudalisticos; ainda pensam. nos males que rdià
riamente afligem a classe menos favorecida. Homens, que num agru

pamento sincero. nunca poupar�m esforços, para que 08 nossos

pequenos páriss, tivessem os seus' natais; pudêssem assistir Caréquinhas
e muitas outras distrações; que a té então, somente, seria possivol aos

mais favorecidos. Estes homens, sabem que somente, poderá ter um

futuro venturoso; aquêle que na infância, recebeu um tratamento digno,

(continue na 3. página)
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