
Ainda a Devastação
Criminosa de Nossas

Florestas
!

Prossegue célere e I impiedosa, a devastação criminosa

de nossas florestas, com o abate, ininterrupto, de milhares de

pinheirotes, ainda em formação. A revolta. a' grita --e os protestos
são gerais. A nossa Câmara Municipal já tornou posição a res

peito, nomeando uma comissão de vereadores para estudo e so

lução do caso. Em Brasília, o Deputado coestaduano, dr. Aroldo

Carvalho, comanda a grande batalha contra este atentado à

'economia de toda a região. Numa gravação, já transmitida pela
Rádio Canoínhas, o nosso representante dá.conta de suas gestões·
neste importante mistér. E' dele,' a explanação seguinte, que

passamos a transcrever, a guiza de esclarecimentos: "ocupei a

Tribuna da Câmara dos Deputados abordando este assunto da

iõtensa devastação florestal no norte catarinense e sul dó Paraná

e pedi provídencíes do Exmo. Sr. Presidente da República, e' do
'seu Ministro da Agricultura. E no fim da semana passada, o

Ministro Osvaldo Lima Filho, da Agricultura, �lemento do PTB

do Estado de Pernambuco,' meu amigo dileto e cordial, quando
esteve na comissão do orçamento, eu tive_ a oportunidade de

abordá-lo a respeito do assunto e pedir-lhe uma providencia
i�ediata. O Ministro está vivamente empenhado em pôr termo

8 'esta devastação que se verifica, no sul do paí-s e já determinou

providencias telegràficamente aos agr�nomos incumbidos do

acordo, florestal 'em Santa Catarina e Paraná afim de que tomem

todas" as medidas necessárias para coibir o abuso. E à essas

pessoas que inadvertidamente, aos proprietários que inadverti
damente estão 'vendendo seus poucos, minguados pinheirotes,
li aos intermediários que tambem inadvertidamente, com o fito

de lucro, eu bem comprendo, aos intermediários que estão

fázendo as compras em favor de, duas poderosas empresas, eu

.Queria prestar um esclarecimento: �sTA EM PLENO VIGOR O
CÚmGO FLORESTAL BRASILEIRO, aprovado pelo Dec.23.793,
de �3 de janeiro de 1934., Segundo o mesmo Código, as florestas
de pinheiros como essas, de Canoinhas, Valões, Porto União,
Matos Costa, Três Barras, Major Vieira, Monte Castelo, Papan
duva, ltaiópolis, Mafra, Rio Negrinho, Campo Alegre e do sul do

Paraná, de todos os municípios da região, enfim, segundo define
o 'Código Florestal, 'as florestas que ali existem agora, são cha
madas protetoras e remanescentes, e COlnO tal, definidas no

capítulo 2.0, art. 3.°, elas tem de ser preservadas. � crime
destruí-las sem conhecimento e sem autorização prévia da auto

ridade florestal. As florestas de propriedade pa/rticular, enquanto
em divisa com outras de domínio público, ficam subordinadas ao

regime que vigorar para estas, para todos os' efeitos, não apenas
p'8ra este capítulo que li ao acaso. As florestas particulares estão

sujettas ao regime do Código Florestal e o artigo 22 do Códígo
estabelece: é proibido, mesmo aos proprietários: a) deitar 'fogo
em campos ou

-

vegetações de cobertura da,s terras, nas vizinhan

ças, etc; b) derrubadas nas regiões de vegetação escassa; c) cortar
árvores é proibido mesmo aos proprietários; d) cortar árvores
em florestas protetoras ou remanescentes sem informação, sem

lícença prévia da autoridade florestal competente, observado os

dispositivos aplicáveis deste código ou contrariando as determi

Dações da mesma autoridade, artigo 23, nenhum proprietário de
matas poderá abater mais de três quartas partes da vegetação
existente,' salvo os dispositivos dos artigos 24 e' 41. Antes de
iniciar a derrubada, com antecedencia mínima de trinta dias, o

proprietário dará ciencia 4_e sua intenção à ..utoridade competen
t�, afim de que esta determine a parte das matas que deverá
ler preservada. No caso de florestas remanescentes e protetoras,
classificação na qual se enquadram perfeitamente os pinheirinhos
existentes ria região de Canoinhas, são. remanescentes" eles são

protetores do solo, as florestas ali existentes, portanto, são rema

nascentes e protetoras e, por isso, é proibido por lei, o seu corte.
E agora vai a ,minha palavra para prevenir 'C?s proprietários e os

Intermediários. O Código Florestal Brasileiro comina pena de

PRISÃO, QUE VAI DE SEIS MESES A. DOIS ANOS, PARA,
QUEM INFRINGIR. PARA QUEM DESRESPEITAR ESTES
DISPOSITIVOS LEGAIS. Eu me sinto na obrigação de prestar
este esclarecimento às pessoas que inadvertidamente estão pro
cedendo a derrubada de pinheirotes e a venda indiscriminada de

pinheiros, eu me sinto' na obrigação de, como advogado e como

deputado prestar este esclarecimento, para que amanhã oJ. depois,
quando o Ministro-da Agricultura realmente tomar providencias
e ele me assegurou que já determinou providencias, medidas
partidas das autoridades florestais não vão ferir diletos amigos
nossos. �les que reexaminem o problema da devastação florestal
e' que cuidem do" futuro de nossa terra, do futuro de nossa

região. E indispensável que todos nos empenhemos numa cam

panha de defesa do patrimonio florestal da região de Canginhas,
_ já sofrida a região, pela intensa devastação que veio se verifi
cando desde 1911, quando a Lumber começou a. extrair os prí
lIleiros pinheiros.

GREVE DOS
Entre todos que pleiteam au

lIlentos salariais, tambem os

;
bancários fazem pared� na ten
tativa de conseguir reajustame
nto em seus salários. Os Bancos
estiveram fechad08 quarta e

qiunta feira, provocando com
pIelo descontrole no comércio
e indústria, .reterdando o desen
volvimento do pais.
Justas são as greves em bus

ca de díreítoe, única maneira

de conseguir pacificamente as

reivindicações pa'ra toda uma

classe - porém as constantes

greves em todos os setores de
atividades nacional, tem despres-
tigia'do o Governo, principal
responsãvel pela onda alarmante
de aumento do custo devida e

pela Inflação sem precedentes
na historia economica da nação.
Ai estio todas as causls dls

greves.'
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mretores: R. R. DA -SilVA (.AlfRmO O. GAR�I�nO-
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CIRCULA AOS SA,BADOSCAIXA POSTAL, 2

Não há orçamento'
'\

equilibrado ante a

alta de .prêços
A luta pela sobrevivencia

assume cada dia que passa,
aspectos mais graves e delicados.
A espiral inflacionária, que
constitue, atualmente a preocu
pação maior e mais constante
do povo brasileiro. Ante a alta
contínua de preços de gêneros
alimentícios e demais utílídades

indispensáveis à vida, não há
orçamento' equilibrado, por mais
controlado que esteja.
Não existe, mais, nos dias de .

hoje, plano de despesas confí
gurado no orçamento domésti
co, que consiga. sobreviver in

cólume, na travessia de 30

longos e cansativos dias. As

previsões por mais' bem
,fundamentadas, falham pela
inconsistencia. É verdadeiramete
incrível e .assustador mesmo,
o aumento de todas as utilida
des. Nínguem tem base para
coisa alguma.

.
Para onde vamos?' Onde va

mos parar? O homem 'com fo
me sgtgsnte-se com sua força
em busca de suas necessidade•.
Os homens responsáveis pela
administração do país tem fra
cassado em todas as oportuni
dades "que sâo tomadas em

pról da defesa dos interesses e

bem estar' do povo. Os perigos
de contorsões e disturbios socíaís
aí estão, a agitar o pais e a,

Intranquilizar os ânimos, tra
zendo consigo a ameaça de
males imprevisíveis.

.

I' .

Isenção de Vendas
'

e Consignaçõ,es
para
tivas

as coopera--------
caterinenses

Cresce movimento na

Assembléia Legislativa
FLORIANÚPOLIS, (Esp) -

Esboça-se, na Assembléia' Le

gislativa do Estado, movimento
em favor da extinção do im

pôsto de Vendas e Consignações,
que- atualmente incide também
sôbre as· cooperativas legalmente
constituidas e em funcionamento
em Santa Catarina.

A extinção do tributo cons

titue antiga aspiração dos seto
res ligados ao cooperativismo
no Estado, uma vez que virá

possibilitar o desenvolvimento
das ati-vidades, das cooperativas
e favorecê-las, no que concerne
áos serviços que veem prestan
do aos seus associados.

Segundo conseguimos apurar,
na pr6xima semana deverá
entrar em plenário proposição
abolindo o IVC para 8S
cooperativas.
As opiniões dos· deputados

das diversas bancadas que com

põem o' Legislativo Estad�al,
segundo apuramos, são deeísi
Tamente favoráveis II extinção
do tributo para as cooperativas,
motivo por que se acredita que
o 'projet� merecerá aprovação.

Governo- cede
mandando dispensar

e m p I a c a m e n -t o
Estão finalmente tranquilos os lavradores propríetárfos

de, tratores agrícolas com a' dispensa do imposto de emplacamen
to, comunicaram os Orgãos do Govêrno do' Estado. A Câmara de
Vereadores' e a Associação Rural receberam comunicações a res

peito das providencias. que f'lram' tomadas. E ainda sobre este
mesmo assunto, o nosso confrade �Barriga Verde" em seu -últi�
mo número entre muitas "justificativas", disse que a iniciativa
foi tomada visando polítíca. Este é um ponto que vamos reportar
amparados pela forte razão de sempre sermos chamados de po-
líticos demagogos - sempre que usarmos demagogia e com' '01

resultados beneficiarmos uma coletividade - foi o caso recente
da dispensa do imposto do emplacamento.-

A verdade é que se não déssemos o alarme - mostrás
semos o erro do Govêrno - apontássemos' e provássemos .!',
agressões a lavradores peJo Delegado de Policia, não só, o Go
"vêrno do Estado, mas tambem a Prefeitura estaria cobrando
o ímpôsto de tratores agrícolas, porque antes da iniciativa
tomada, já haviam sido cobrado de alguns Iavradores.,

, /

Que fíque; as "honras" com' quem quízer ficar - o im
portante é que os soldados da produção agrícola de nossa terra
que são os lavradores, ganharam pelo menos uma batalha __

tomaram- uma posição que a eles mesmo' pertencia. Nínguem
tinha o direito de usufuír desse direito. O· que o Confráde do
lado de' lá tentou fazer foi a defesa de uma causa perdida, DO

ponto de origem.
'

-

Reiteramos aos lavradores
congratulações pela vitória obtida.

- canoinhenses, nos'l'

-

D e I e g a d o continua
praticando arbitrariedade.

Lavrador preso sem motivo.
Cobrança ilícita de transporte de policiais.
Tratamento desbumano e cruel. Palavras de
baixo calão usadas por ocasião da prisão
Está -a exigir prcvideneies das autoridades estaduais. prin

cipalmente destas. a atuação do Delegado de Policia junto a popula
ção de Canoinhas. Um lavrador é preso. maltratado sem motivos '

jU$tifiçados,só porque estava queimando sue roça. Uma centena de
policiais 'comandado pelo Delegado de Policia na semana passada, na
propriedade do pacato lavrador' Waldemiro Heutko, . em :vez de
oriente-lo de futuras queimas em sua propriedade, prende o sem

deixar qüe ao menos o homem troque sua roupa. Foi trancafiado
no xadrez no inicio da noite permanecendo' até o dia seguinte.

. "

Al�m disso. foi ainda intimado a pagar a importancia de
um mil cruzeiros como despesas de tra�sporte dos policiais atê o .I�
cal da prisão. Maltratado.e ofendido em sua moral. tratado com de-
'sumanidade pelo Delegado de Polocia, teve ainda sua esposa que
conetituir advogado para Solta-lo. Sofreu o Sr. Wàldemiro Heulko o·

peor vexame de sua vida s6 porque queimava sóa roça e diga-ae de"
passagem, havia feito <' acêro devido para impedir que o fogo .ir
alastrásse nas propriedades dos 'lisinhos.

De nada disso o Delegado quiz saber-nem siquer ouvi-Io em 8ua

narração. Não pode de forma alguma contiuar cometendo essa serie
de arbitrariedades o Delegado de Policie; As autoridades a que est'
subordinado, continuam alheios ao que vem sucedendo com à p�cata
populacão de' Canoinhas principalmente entre os mais humildes, eall

quem ele despeja seu odio e vingança. Meréce ser .submetido a um

exame ,de sanidade mental ou ser 'afastado do cargo imediatamente,
porque os seus atos nlo slo pr6prios de um homem são. I

O lenhor dr. Promotor Público e o .r. Juiz de Pàz em

exercicio do cargo de Juiz de Direito da Comarca. devem abrir
inquérito a respeito a fim de lanar com aI arbitrariedades desumanu
praticada mais uma vez contra homens humildes e trabalhadores. A
populacão de Canoinhas vive intranquila di�nte de tantas. denuncia..
nenhuma provide�cia chegou a resultadoa que às compensasse. O
Govêrno do Estado e a Secretário de Segurança Pública,. fazem
"õuvido de meecador" a constantes apelol dirigidos no sentido' da
segurança da população. Estio encobriodo atos de 'barbaridades peló
simples fato do Delegado de Policia pertencer às suas hoates parti.
dárias. O povo lofre aI consequenciaa como ae estivesse' num regime
de Ditadura.'

'

t'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Refaça' suas/ ,f-orç,as, tomando

'CAFÉ B I G
Torrado a ar quente'

Sabotoso até a uUlma got�
,Rua Paula Pereira Telefone, 241

'BIG é grande • mas em Canoinhas

BIG é ,0 melhor café,
.

.

... ;/,

..�.
"

Para os transportes de suas cargas

"Rio -.SãO' ;Pàulo--'Curltiba -

.
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Máquinas de, _Escrever
e Barbeadores Elétricos'
,Ferros _- Arames • Chapas· Tubos' "MACIFE"
�Sementes "CAMPANI'.' - Farinha "SURUHY'"
Fumo "F I Ó ri E' Ó U R O" ,. 'Móveis "C I MO"

.

l
J'

- -

'Informações com

ITHA/SS ,SELEME

j'
.

o "FOTO JOÃO" instalou junto ao seu..
foto uma bem instalada Óptica; com apare=
lhamentes que garantem "UJIl serviço esmerado
e. perfeito. Adquira seu óculo no "Foto João"
Fbto é Õptícate estará bem" servido.' .,

�
.

• . .'

'. r� \.
•

.'

II FOTO�" JOÃO _lf'FOTO,!E' ÓP,TICA n, 'c

.' -; -

�.

'.
\ ,: �.' � - ;

l • � _.

I
O Melhor em Fotografia e Óptica

Praça La'uro MÜller,-'514 -, CA-NOINHAS

\

REMINGTON'

A�en�ão, Senhoras _
e ,Senhoritas!

, Acha-se aberta a Matrícula
, p-ara aulas de

,

CORTE E' COSTURA,
.

." ,

As interessadas' deverão dirigir-se 'a

MARIA �PEREIRA, no Hotel' Ouro "Verde

21-9.1963

, \7 ende-se
Bom sitio com a area de 40

alqueires- de criador,' herval,
madeiras de � lei lenheiros todo,
cercado, com 3 fontes próprias,
com arroio maior na divisa. boa
casa de moradia" paiois, galí
nheíros, barbsquâ, estabulos
suinos, estabulos para doze va

cas leiteiras, apr,' 30 cabeças
d, .gsdo, ovelhas etc. (

Mais 16 alqueires de terras
de cultura, araveis' unidas a

mesma,

Distante 13 km de-sta cidade
de Canoinh'as S,- C.

Melhores informações com

o proprietario Wal�emar
Catl6s Stange� ou na

MARMORARIA sAO CARLOS
LTDA. nesta cidade. 2x·
J,

Pré,. \Munlcipal Canolnhas

Plano, Martelado e Granito;
...c- f

Casa Esmalte '

Pede-se a' quem a eóéõ�trai� o

obsêquio de 'entregar na AgênCia ..

V,-t,D·R-O S\

Churrascaria 10 I'A L .

de PAULO,JAtlSCHEL
Um bom. churrasco, a

qualquer hora.
Rua Paula Pereira; 477

, Frigorífico Canoinhas s. A.
" -

Assembléia Geral, Ordinária - Convocação
São convocados, pelo presente edital, os senhores acionis

tas desta Sociedade, para se reunirem em Assembléia Geral Ordi
nária, ii 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 Canoinhal!
Fôrça e Luz S A, 1°. andar), afim de' deliberarem sôbre a seguín, '

te ordem do' dia: __

'

. 1.- Leitura, exame, discussão e deliberação sêbre o ba.
lanço geral. Relatório da Diretoria Administrativa,. �
'parecer do" Conselho Fiscal.

'

2.- Eleição de novos' membros do Conselho Fiscal e seq,
suplentes.

-"

3.- Assuntos de interêsse geral para a Sociedade.

Não havendo número legal para' instalação da Assembléia J

em primeira convocoção, fica desde já, feita a .egunda-convoca�
ção, para as 10 (déz). horas do mesrno-die, , ü

Se ainda desta vez não h0mier número legal, fica feita 8
Terceira e Última Convocação, pará lIS lO,!iO (déz e trint8}-ho�
ras da mesma' data,: com qualquer' número de presentes.

,.

Cenóínha» (Se), 26 de sgôsto de 1963.

Frenei.co Wlhnar F'.ri2drdch ,.-

Diretor • Presidente

, .

A maior Aventurá romântica -ate hoje.vivida.,.
é �gor9 a maíor Aventura ate' hOje filmada!

1\ c. ,. .r- .'
.

�:ff:�

'MARI1)N BRANDO
- ;TREVoffiUJwARD
BICHARjj'�HAR'RIS .

�

� 101'1", M.lIt

NA PQOOUçÁQ
!ARON ROSENBERG

o GRANDE
MOTIM

MúnNVON1H�BOUNTY

,

'HüéH'GRiFFffiI RICHARD HAYON e TARITA '1m tmm

','i _moo tIWiSiWoNl :=:� 8IIO":stw� D l°a 29/9'.
" UL"'! TECHNICOLORO �r.lbld.••tt tO .nos :'. ..

.

•.uta'l.... 10 A,(omp. Compl.· MiKioul
-"""';. "

"ás . 20 horas
Cine Teatro Vera Cruzno
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"O JORNALZINHO":'2o_ Aniversário
Atendendo a amável pedido da direção social do

Grêmio XV de, Julho registro na edição de hoje alguns
dados sóbre O Baile de 2°. Aniversário ,de "O J,ORNAL-
ZINHO". "

Data:,28 de Setembro - 22,30 horas.
,

Local: Club Canoinhense.
Mesas: na Casa Péreíra a partir das 13 horas do

dia 23.
Música e Shaw: 'FRANCISCO ,CARLOS e sua Or

questra "Os Bossa's",

Atração: Desfile de Chapéus patrocinado por Rothy
Dsy; conhecido modista de Curitiba.

Novidade: A festa de 2°. Aniversário de "O JOR
NALZINHO" possivelmente será filmada
por uma Cia, de Filmes de Curitiba.

I

Presenças:'Todos os jornais do norte do Estado e

alguns do Paraná �e farão representar. Contam-se também
como certe a presença da Rainha do Mate de Santa Catarina,
Miss Simpatia, Garota Luzes da Cidade, Glamour Girl de

Canoinhas, Miss Brotinho 'de Canoinhas, Rainha da Socie

dade Beneficente Operária, Rainha dos Estudantes de Mafra,
Miss Brotinho de Riomafra e Rainha das Debutantes do
Grêmio Botã? de Rosas.

"

'

J,

O "grande" baile de 2°. Aniversário de "O JOR
NALZINllO" certamente será o acontecimento "top" da

'presente temporada.
PRIMAVERA<EM DESFILE

C�m êste sugestivo nome realiza-se hoje em Papan
duva grandioso, Baile promovido pelo Grêmio Esportivo
Social Primavera. A festa que será animada por excelente

conjunto musical oferece como atração máxima o Desfile
de Modas da Primavera.

Sete Dias em Sociedade augura sucesso ao Grêmio'
E.S. Primavera.

Baile da. Prim�vera.
Promovido pelo Club Canoinhense será realizado

dia 18 de outubro o, Baile da Primavera com a apresen-
.taçâo do show

: tie revista: Café, Música e Samba pela
Orquestra Tropical Ritmos sob a direção de Leonel o melhor
t ombonista do Rio de JaneIro e com a participação da
cantora Mara Silve e' de JAFAij, o mágica do filme Europa

. "'.... ,

de Noíte.
" •

Essa 'festa que si! constituirá num acontecimento
,

marcante nesta temporada de fim de ano, vem credenciar
8 nova diretoria do Club como 'dinâmica e entusiasta. Este
colunista envia congratuleções 80S novos dírigentes do
"C8notnhense",
Gente 8. No'icia

Na próxima edição divulgarei o nome das senhoritas
que participaram do desfile de Chapéus de Rothy Day,
dia 28, no Baile dei 2°. Aniversário de "0 Jornalzinho".

* Já está. residindo em Canoinhas com sua Exma.
Família o Sr. Pedro Merhy Seleme. A Sociedade de Três
Barras presbu-Ih�s' significativa bomenegero de despedida.

* Díno Almetda.. afamado comentarista social do
Diário do p'arenà: estará pontificando na Capital do Mate' .

na festa do 2° Aniversário de "O Jornalzinho"
. . ,\

* Ewaldo: Grosskopf, funcionário do Correio do N�rte
foi contemplado com uma 'geladeira Gelomatíc no concurso
Erontex da Sorte realizada pela TV Paraná - Canal 6 de
Curitiba_(

-

,

* A comissão de construção da nova cancha de bolão
da SBO está de parabéns. Em apenas sessenta díes concluiu
8 parte principal da construção.

"
,

, ,

A Frase da. Semana '

"Por 9ue me odeias. se eu não fiz nada pra te aj!lda+?"
N.R.

UlT·1MA
o lugar de mais baixa pe-rcentagem de casamentos

tm todo o mundo (2.3 por mil habitantp.s) é um pequeno
Qrquipélago do largo de Pôrto Rico. É formado por 14 pe
qUenas ilhas ,que são chama9as Ilhas Virgens.

Fisiogeografia
Sulamericana

Com prazer an:.mcialDos, a dldor da Escóla Radiofônica de

P�rtir dêste número, .

a pu- Alfabetização e Cultura Ge.ral,
bhcação, e.[Q outro lugar, o cujas aulas são ministrádas pe.

�Ilbalho do Professor A. �eix9s la Rádio Santa Catarina for-
etto, sob o título sUpra. mando já uma enorme rêde,
O Professor A. Seixas Neto, no país, contribuindo des'arte

corno os prezados leitores devem ao nosso problema ,sério de

s�ber, atualmente é um dos alfabetização dos adultos ,E'
cI�ntistas mundialmente reco- ,autor de diversas" obras
nhecido como -uma das grandes cientificas, entre

.
elas a do

:utoridades em ciências físicas,' Geometria do Atomo, pre-
Um geometereologista de fa- faciada pelo �rofessor Cervi,

11:8
. respeitável. E' professor laureado do Prêmio Nobel. E'·

Secundário em Florianópolis. E' ,jorualista, antigo diretor do
prOfessor do Aeroclube da Ca-, Diário <;la Tarde, que se edita
Pltal do nq�Sb Estado•. E' fun- em Florianópolis.

Noções de
Econômicà

Contra o

Govêrno Federal
B. HORIZONTE, (Asapress)

- O presidente da Federação das
Indústrias de Minas Gerais voltou
a "atacar o govêrno federa em

discurso que pronunciou 'na E�cola
do Serviço Social ela Univer�idade
Católica', O Sr Fábio Araujo de
clarou 'que o sr, Joã" Gou art é
° responsável por todas' as ondas
de inlranquilidade que' existem
e t.ualmeute n o país. Afirmou
ainda 'que os operários que con-

"

trrbuem mensalmente para us Ins
titutos. para receberem em troca

os beneficios previstos na Lei Oro
gânica da Previdencia Social, sô

. mente veem em.troce das contri
b�ições as' nomeações de afilhados

apadrinhados politicos. Condenou
ao mesmo' tempo, o projeto do

deputado Sérgio Magalhães, que
classificou de demagogico e con

trário aos interesses dos operários,
uma vez que sendo aprovado, re

sultará na demissão em massa dos

empregados, pois 'prevê a estabi
lidade, doa mesmos após um mês
de, trabalho nas empresas empre
gadoras, o que não dará certo,

REGISTRO, CIVIL
ErJlTAIS

Sebastião Grein COita, Esori
vão .de Paz e Oficial do Registro
Civil de' Maioe Vieira, Comarca
de Cancinhae, Eetado de Santa

• Catarina,' etc.

Fdz aabee pue pretendem calar:

Adolfo MODchaloski e Romélia
Zap Ele, natural del'te E.tado;
naecido em Colonía Vieira; n/mun.
,no dia 25 de outubro de. 1942
lavrador', ,Iolteiro, filho de Tomás

, Monehaloski e de Dona Estanie
lava Moncbaloeki reeidentes em

.Butiâ. nêstp município. Ela natu
ral .deste Estado, naecida em Co
I�nia Vieira, n/mun no dia 14 de
setembro de 1944, doméstice, fi
lha de Paulo Z'lP e de Dona
Sofia Zap residente. em Butiâ,
�ê.te

-,

município,
,

'_ 'Para conetsr e chegar, êste ao

oonhecimento de todoI lavrei o
pr�.ente qUI! lerá afixado no lugar
de costume e publicado no Jornal
'Correio do Norte da cidade' de
·Canoinhal.

, ,'Maior Vieira, 16 de setembro
de 1963.

Pedro Veiga Sobrinho
Elcr. Jur.

. Maria Gó's Glin8ki Escrivã <;Ie
Paz e' Oficial do Rpgistro Civil
de Paula' Pereira, .Munioipio e

Comarca de Canoinhaa' Estado
de Santa Catarina.

Faz saber que pretendem casar:

Valdomiro Carneiro e Carme Leal.
Ele natural 'deste Estado nas

cido em Paciencia - Canoinhas
no 'dia 15 de setembro 'de 1929
lavrador, solteiro, filho de Manoel
Carneiro e de' dona Maria M.
HMt, falecida residente nêste Dia
trito, Ela' natural do Paraoá OO!!

cida em' Fluviópt,li. 00 ,dia 18
de Fevereiro de 1947 doméstica
lolteira reilidente nê.te- Distrito,
filha' de Manoel do!! Santo!! Leal

r

e de do'na' Emilia Woichieco�.ki -

residente oêde Di.trito. '

Apresentaram 08 documentol
exigidos pelo .Código Civil art.
180 Se alguem tiver conheciweo·
to de existir algum impedimento
lt'gal, aCUle-O para fina de direito.

Pat;lla Pereira, 16 de letembro
de 1963 ..

Maria GOl. Gliolki'
aficil do RI'�i!ltro Civil

Com satisfação, publicaremos
o trabalho supra citado, por
'etapas, bem' como os demais

que a nós forem enviados,
para

.

asslm sermos o veículo
de divulgação da cultura geral,
aos nossos leitores e homens

que se interessam pela cultura.
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A . Cronica ,do Dia
Irineu Gonzag�

Hoje, 21 de setembro de 1963. Natnralmente
nossos ouvintes estarão- perguntando consigo mesmo, que tem �.
mais esta data? é um dia 'igual aos outros! Sim, é igual aos
demais dias, apenas com um sinal para nós no calendário, de
uma existencia radiofonica. Pois hoje universalmente comemora

se o dia do Radialista. Dia/ consagrado a nossa pequena folga,
das horas que passamos, a levar a milhares de lares' do Brasil,
nossa modesta colaboração de. alegrias, Informações e esportes...
Procuramos numa ação conjunta, -captar tudo o que, acontece, e

transportar estes, acontecimentos. para seu lar, seu escrito rio ou

sua industrie, onde nossas palavras dirigem os movimentos de
sua inteligencia, na compra Jie um produto melhor, ou para uma

programação, melhor para s�a distração ... Esta etapa continua de
nossas atividades faze-m o radio, este Radio que como o Motorista,
o Bancaria, o Colono, também tem seu dia, marcado no calenda
rio rotineiro, dos acontecimentos desde nossa éra crístã.; Somos
aquela pequena, e frondosa árvore. que tambem tem sua data,
estamos irmanedos por uma só data, com corpos diferentes, mais
na mesma finalidade, a de bem servir a humsnídade, desde 'os
primeiros caminhos da ciência, no panorama da Radíofusão, é
comprensivel, este esfôrço que o homem desenvolve, para tornar
.seu mundo melhor, a hi,stória doxrádío é uma soma de historias
e de individuos, ligados umas as outras pelos élos das heranças
culturais, dai aímpotancla para nos do dia do Radialista ... Toda vez

que se tem notícias, de mais uma emissôra, sentimo-nos jubilósos,
em saber que ,a nós se une mais uma família, que procura, tra
balhar para a cultura de um povo, ou de uma raça ...

.

Sentimo-nos ainda mais" jubilosos, ao ver transcorrer
ano após' ªno, a 'data do dia QO Radialista, sempre com aquele
mesmo incentivo, que

'

recebemos, com aquele aplauso de ani
mação, por parte de nossos amigos, que com g�Qtos ou com

palavras, nos levam a trabalhàr,. para o engraàecimento, de
novas programações, novos noticiários, novas modalidades de
programas, a contento daqueles que em nós depositam, Sua
publicidade, para o sucesso de seus negócios.

A todos indistintamente, nossos melhores agradecimentos,
no dia' de hoje em que comemoramos o nosso dia, o dia do
Radialista, e isto graças a vocês, nossos ouvintes ,e nossos anun-,
ciantes, pois sem' o apôio não haveria Rádio. E nesta jornada em

que abraçamos, continuaremos, a trabalhar, para, o _ seu sucesso

anunciante amigo, para seu bem estar meu caro ouvinte, e

continuaremos trabalhando para nosso' sucesso, pois nosso \ traba-
. lho, é a vossa realização, porque r,'o rádio só é diversão para
quem ouve, para nós é um trabalho igual aos demais".

-

(Lida ao microfone da Rádio Csnoinhas)

,--_...--------------------��

Cine Teatro Vera Cruz
A P R � S EN TA:
--,---'

HOJE,- á. 20,00 horas impróprio até 14000.
�

A ESPADA O'E UM BRAVO
Emoção... Perigo ... Suspense, - Walt Disney uma

emocionante aventura.
� -

.�

DOMINGO - �,á. 113,30 horas - eerrsuze livre

A ESPADÁ DE UM,BRAVO
à. 16,00 horas _

DOM!NGO _ à. 19,00 boro. _ Censure Iivre-

à. 21,15 bora. impróprio até 14 (\DO.

VIOLETAS IMPERIAIS
Romance, música esplendor, tudo isto som das canções
belissimas por LUIZ MARfANO e das maravilhosas dan

ças. espanholas ,�armen Se.villa.
\ '

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

------------ ,)
\

3a. e 4a.! Feira á� .;_ 20,00 hora. - imp. até 14 aDO.

SEGRED,O DA\�MAGIA
,

E . NOylÇA PROIBI DA
. 5a. e �a. feira - à. 20,00 hora. -. impr/até 14 aDO.

Dois Pr.acinhas do Barulho
cf Robert Mitchum - Jack Webb

,

Archie era o mais astuto "malandro que o' exército já
havia conhecjdo.

,E QUARTETO INVASOR

,---._--------------------�
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Prefeitura
DECRETO (\0, '24, de 12 8.1.963

Antonio Maron Becil, Prefeito
Municipal de M.,jor Vieira, EI.
tado de Santa Catarina, DO UIO

de luaI
.

atríbuiçõee, relolve:
EXUNERAR:

Olga Novack, ocupante do caro

go de Profeesor, Padrão "A", do
quadro único do Município, lota
do. na escola Municipal de Rio
Claro, a contar de l°. de agosto
de 1963, por ter sido nomeada
pafa outro cargo público;
Prefeitura Municipal de Maior

Vieira, em 12 de egosto de 1963.

Antonio Maron .Beeil, Prefeito

Jair Dírechuebet, Secretário

DECRETO nO. 25, de 12.8.1963

Antonio Maron Becil, Prefeito
Municipal de Maiur Vieira, Es
tado de Saota Catarina, no UI!IO

de lual atrihuiçõee," resolve:

EXONERAR:
João Maria Medeiros. ooupan

te do cargo de profenor, Padrão
. �, do Quadro Unico do Municí
pio, lotado na escola Municipal
de Rio de Areia de Cima, a

contar de i-, de abril de 1963.
., '

21·9·1963

MuniCipal de
Prefeitura Municipal de Major

Vieira, em 12 de agoato de 1963
Antonio Marcn, Becil Prefeito
•

Jair Dincbnabel Secretário

DECRETO D°. 26, de 12,8·1963

Antonio Maron Becil, Prefeito
Municipal de Major' Vieira, EI·
,tado de Santa Catarina, no UIO

de lual atribuições, resolve:

.EXONERAR:
Lídia Zurakovski, ocupante do

cargo de Profeaeor, Padrão A, do
Quadro Unico do Município, lo
tado na Escola da localidade di>
Rio Novo do Meio, nêste Muni·
oípio, a' contar de 13 de [unho
de 1963, por ter sido nomeada
para outro �argo público.
Prefeitura Municipal de Major

Vieira, em 12 de agosto de 1963.
Antonio Maron Becil Prefeito
Jair Diricbnabel Secretário

te do cargo de Professor, Padrão
A, do quadro único do Município
lotado na Escola da localidade
de Serra Preta, nêste Mnnicípio,
a contar de l°. de Maio de 1963
por ter lido nomeada para outro

cargo público.
Prefeitura Municipal de Maior

Vieira, em 12 de agosto de 1963.
/ '

Antonio Maron Becií Prefeito

Jair Dirschnabel Secretário

PORTARIA de 12·8·1963

Antonio Maron Becil, Prefeito
Municipal de Maior Vieira, E.·
tado de Santa Catarina, DO, UIO

de lual atribuiçôes, resolve:

DECRETO nO. 2,7, de 12·8-1963

Antonio Maron Becil, Prefeito
Municipal de MSlor Vieira. EII'
tado de Santa Catarina, no UIO

de lual atribuiçõee, resolve:

EXONERAR:
·Rolàlina Hall Lemos, ooupan-.

REMOVER:

Catarina Iancoaki, ocupante do
cargo de Profenôr, Padrão A, no

quadro único do Município, lota
do na Escola Municipal de Pai.
Imitai, para li E8�ola Municipal
oe Rio Novo do Meio, nêste
Município, a contar de 15 de

junho de 1963.

Prefeitura Municipal de Major,
Vieira., em 12 de sgoeto de 1963 .

Antonio Meron Becil Prefeito

Jair, Dirschnabel, Secretário

... e Um veículoW'illys continua a rodar

100%!
A peça utilizada fOI Qec-ª-genuina Willys.
E isto quer dizer peça de qualidade -

peça que fOI CUidadosamente examina
da. passou por testes nqorosissrmos e .

só então fOI aprovada' Sua reposrcào
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 Wtllys cor

tmue lOoo/h utilize Serviço AutOrizado e.
Pecas Genuinas Wlllys

Onde houver esta placa, seu veiculo WILLYS será tratado como merece!

.'

Basilio Hurnenhuk. & Cia. Ltda.

CANOINHAS

Rua Vidal Ramos, 203
,

.

SANTA CATARINA

"
Major

DECRETO I}0. 28, de 12-8·1963

Antonio Maron Becil, Prefeito
Municipal de Maior Vieira, EI
todo de Santa Catarina, no UIO

de lua. atribuições, resolves
I

CESSAR:

.

Á gratificação concedida ao Sr.
, Nelson Beyestcrff, designado por
Decreto n", 12 de 31 de l°. de
1962, para �re8tar leUII .erviçol.
na Organização interna delta
Prefeitura, a contar de 1". de
janeiro de 1963.

Prefeitura Municipal de Maior
Vieira, em 12 de agoato de 1963

Antonio Maron Becil, Prefeito

Jaie Dirschnabel, Secretário

. DECRETO nO. 29, de 12-8.1963

Antonio Maron Becil, Prefeito
Municipal de Major Vieira, E.,
tado de S8n�ta Catarina, no 080

de suae atribuiçõee, e de acordo
com o artigo l°, da lei Municipal
nO. 38 de 8/5/1962, resolve:

DESIGNAR:,

Terezinha Aparecida Maron,
para responder pelos serviçoe da
Secretaria da Junta de Ali.tamen'"
to Militar de Major Vieira, '8
contar de 1°. de agaito de 1962.

.

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 12 de agoato de ·1963.

Antonio Maron Becil, Prefeito

Jair Dirschnabel, Secretário

Vieira
DECRETO n", 30 de 12· 8·1963
'Antonio Maron Becil, Prefeito

Municipal de Maior Vieira, EI'
tado de Santa Catarina, no 1110
de lual etribuições, resolver

DESIGNAR:

Heynaldo Crestani, para relo
ponder

.

pelos lerviçol de conta,
hilidade da Prefeitura Municipal
de Maior Vieira. com a gratifica.
ção de Cr$15000,00. (qnniza mil
cruzeiros) mensal, a contar de l'.

de [aneiro de 1963.
'

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 12 de agosto de 1963.

A�tonio Maron Becil, Prefeitú
Jair Dirschnabel, Secretário

DECRETO· nO. 31 de 12.8·196â
Antonio Maron Becil, Prefeito

Municipal de Major Vieira, E,ta.
do de Santa Catarina, no UIO de
suaa atrihuições, resolve: de accr.'
do com o artigo 1. da lei n. 30,
de 28·5·.62

DESIGNAR:

Matias Ribeiro, para responder
pelos serviçoe de vacinação do
Município, com' a gratificação de
Cr$5.000.00 (cinco mil.cruzeirol)
mensal, a contar de 1. de agOlto
de 1962.

Prefeitura Municipal de Major
Vieira. em 12 de agosto de 1963,

Antonio Mar�n Becil, Prefeito

Jair' Dirschuabel Secretário

Serviço Militar -
A legislação milite r prevê a

dispensa de incorporação para
os convocados arrimo de fsmí
lia. Os convocados nesta situa

ção deverão procurar a 16 a

GR para serem instruidos quan
to á documentação a apresentar:
São arrimo de familia: a) filho
único de mulher viúva ou soltei- .

ra, da abandonada, pelo' marido
ou da desquitada, á qual sirva
de único arrimo ou o que ela

escolher, quando tiver mais de

1,1m, sem direito a outra opção:
b) filho de homem fisicamente

incapaz para prover seu sustento
e a quem sirva de único arrimo;
c) viúvo e tiver filho menor

. (legitimo ou legitimado) J.e for

Io único arrimo;
d) casado e tiver filho menor,

Arrimo de Família
desde que seja o único arrime
de casa;

e) - viúvo e tiver filho me·

mor (legítimo ou legitimado) se

for o único arrimo;
d) - casado e tiver filho me

nor, desde que seja o único ar

rimo de casa;
e) - irmão. órfão de pai e

mãe,que sustentar irmão menor
ou maior inválido, ou interdito,
ou ainda, irmã solteira ou viúva

que viva em sua companhia;
f) - filho órfão de pai e mãe

que servir de único arrimo a

uma de suas avós ou avô de

crépito ou valetudínárío, incapaz
de prover os meios de subsie
têccia.

,g) - casado e servir de único
arrimo à espôsa.

\ '

I Quando fizer seu itinerário de passeio, I

I
não esqueça� de incluir uma' visita às

obras do FRIGORíFICO

li

-cornpre agora os

B R I N QUE D'O 5
para o

N A TAL.
e pague-os suave mente sem acrésimo
até o Natal, na

-------.--------__.",
CASA ERLITA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Goulart Acusa'do
BRASILIA - O Deputado

Euripedes Cardoso de Meneses
(UDN-GB) lançou, da tribuna da

Câmara, um apêlo ao presiden
te da República para que "des-

.
/

perte para a realidade se ainda
é tempo" e se liberte dos co

munistas "que estão tramando
dentro rio próprio Covêrno. li
sua liquidação polrtica ...Errou o

'Prefeitura' Municipal, de (anoinhas
#I

EDITAL'
�, De ordem do Exmo. Sr. Prefeito 'Municipal, -torno pú
blico que durante o corrente mês de (setembro), Sp procede
nesta 'I'esouraria e nas Intendências Distritais' de Paula Pererra.
Felipe Schmidt e Bela Vísta. do Toldo, B cobrança dos. seguintés
Impostos: ,

A' - Imposto sI Industria e ProfissõeS"'(3° trimestre)
B � Imposto Qe Licença (Continuação para Indústria

e Comércio) ,(30trimestre)
( Os contribuintes que não efetuarem seus -pagamentos no

prazo referido, serão extraídas as certidões, para a devida cobran

ça executiva.
r )

Canoínhas, 13 de setembro de 1.963.
-

Clementina E. Pieczarka, Tesoureiro.
, 1

yi�!o: Dr. João, Colodei, Prefeito Municipal.

Vende-se" 'um terreno com 15 alqueires, sendo 8
de herval. e 7 terra de planta; situado em, Salseiro, tendo
casa de morada, paiol e demais benfeitorias;

Ir{formações' �est� redação.

,de, roteger Comunistas
de comunistas, que podem pa�a
lizar o Brasil quando quiserem;
inclusive as Forças Armadas. O'
Comando Geral da Greve fa-lá
dt> -Igual para igual, e até de
círna'. .para báixó, corrr o Chefe
da Nação. As greves" a princi':'
pie. insufladas pelo Govêrno;

,

Já se fazem agora ,�(!ontra Ô
!l!'Govêruo. 1

' h:

2x

sr" J (Ião' Ooulart pretendendo
faser os comum-te- de .inocen
tes úteis aos Sf:'US objetivos po
líticos Dentro de. p-tuco tempo
o presioeute dá'" R pública' terá
perdí oo. compl e.ta n. .. nte o con

trole da "situaç8o., E sêrá posto
de lado inexorave lmente, pelo
comunísmo . trtunf. nte", .Dísse
mais q:.Íe as' Fô�ças' Ar
madas, com seus comandos en

trFgues' a corrrunistasj . não são
mais garantia' que até á l,pOUCO

I
se pe!1l!a,va ser contra 'qualquer
tentativa de subversão da or

de'm;' ,A lista 'aprts�ntad8 pelo
Senador Calazens, ''acres'centà
o Deputado Cardoso de Meneses
.maís os seguintes comandos 0-

cúpados 'por comunistas; o da
3a. Zona. Aérea, o da Base Aé�

I rea 'dé Santa Cruz e o do Cru

po de Transportes dos Afonsos,
êste último com contrôle sôbre

"

todos' os pára-quedistas, "que são

obrigados por seu chefe Tenente
coronel Malta, a comparecer, a
reuniões de doutrinação" comu
ni�t8 em' que também 'se atacá
o presidente Goulart".

OCUPÁÇAO
CONSUMADA
Lembrou o' Deputado Cardoso
de Meneses que' o Sr. Luis Car
los Prestes disse recentemente

que "o comunlsnio já está' no
, Õovêrno: só'talta'tomar.o poder»,

o PARAISO DOS
,

- CA'CADORES" - E ,'� PESCADORES <,

.

-
. I .

ORGANIZAÇOE5
•

.

j :_

�"

li '
"

Visite, em Curitiba as lojas Az de Espa.

d�s, que colocam à sl,la disposição a

mais fabulosa linha de artigos especia-

lizados em caça e pesca,além de artigos

para jogos, esportes, fumantes, ferragens,

cutelarias e utilidades domésticas.
---

__--RE-P_RESENTANTES DOS FóGOS CARA�URÚ
,

a maio,r-e mais completa,;rêde sul brasileira� de IOi�S' especializ�das I�ONS cELSO,144_� 15D�NOV•. 232 • RiAC�UE:LO.239 • REP.ARGENT�A,26� !i�.��.. �NEROSO �ARQUES 138.

,,' _....
fONE. 4�553 (REDE INTmNA)· CVRITIBA. . .. ,

./ii!:., ,\
\1

,.

.. ;;c r escentou que vão os COJI}.u"
nistas ocupando. rápidarne nte ,

todos os postos estratégicos. Não'
é, .comunista o ("chefe: da Casa
crvu da Presidência da Repú-'
blica? Nãoé comunísta o chefe do

Serviço dI'! Imprensa? Todos os

postos importantes da Petrobrás,
c��o t�rt';ls vêzes O GLOBO
tem dEmuri�,i�do, estãq em mãos

, \

N oções 'de' '-'�isiogeografia; , -

Econômica' Sulamerícana

Estudos e análises em diferentes
ramas do saber humano, -que
compõem ,

e 'completam a, es·

turtura da Geocastrofísica,
\

le
varam-nos a formular algumas
.noções de Fisiogeo grafia Eco

-nômíca, do Continente Sulame
ricano.

I

São, evidentemente, os fat�
lismos fisicos do planeta, crea

dores de Nações, 'fixadores de

'povos, delimitadores de Econo
mía; a fatalidade'

. geofísica, na'
sua maior amplitude, gera ou,

aniquila Contínentes. Existirá,
geofísícamente, estabelecido um>
'Continente Sulamerícano?

,
Não o cremos.

A Cordilheira dos Andes, é uma
das mais notáveis ' fatalidades
geofisicas, em ocorrência atnda
Os rios tia Prata e Amazonas
Ilinda não são verdadeiramcQte

Associação
Rural· de
Canoinhas·

Propriedade
Vende-se uma, casa de 9x14,

-

em terreno de 4000 m2, dentro
do perimetro 'u-tbano.

Melhores informações com

'--ALFREDO, GARCINDO

, I"
t

M ,'8,8 AS
'pa_r� 'Vidr�ças i

'

��

CASA '�)EsMA'LTE ",.

Destaque-se, portant(). qué:

Já anteriormente, -durante as

Eras Arqueozoíca e proterozoíca,
que deveriam, mais precisamen
te, compôr 'dois períodos n' um..
Era estelar post-novas, .urn pro';"
váveleansaçoreatívo estabe leceu
um instável, capeamento szótco.
que se prolongaria na Era pale..
ozóica"quando se nuclearam,nas
reações - lentas, metalogenetis ..

mos e co'rbonogenettsmos nos.
periodos Cambriano (Sedgwíck),
Siluriano (Murchison), Ordovici'"
ano (Iapworth)," Ctlrbonifero
(d'Orbigoy),' Antracolitico (wa7'
gari) e que eêlodiría, formidá,.l
velmente. no Mesozóico. E&se ins
tável capeamento azóico permi..

A Assochlcã0 Rural de Ca'; tiu, por certo, contacto pleno d�
n�inhas, recebeu do Excelen-

-

massa planetária com o Mar
tíssimo/ Sr. Secretário da Agri- Cósmico circundante, submeten
cultura Dr. Luiz Gabrier, o do-o a� intensa glaciação que as

seguinte Radiograma: série� do Mesozóeco :'iriam, pelo
reagrupamento reativo. dessol-

Comunico tratqr Agrfcula ver sob as lavas' ferventes. \O
estão' isentos- qualquer taxa, "I

emplacamento pagos Coletorias moderado equilibrio, oirgi_náriq
do acertamento nucleofisico, ins4pt Solicito sua cooperação sen-
taurou uma Era Cenoz6ica (phiJ,tido divulgar máximo pt 1

Sómeate pàgam emptacamento llips), que perdura ainda por sô"!:
bra o oligocerio (Beyrich), o pIe.!'- tratores destinados carga pt' istoceno, (íd), o 'Holoceno (Ger�,Sds.
vais) e que le Conte indica se�

Luiz Oabriél- Sec. Agricuftura a, Era psicozóica, dev,ído a .preJ
Visto em 10-9-63 sença da vida perisante, a Vid�"Ewaldo Zippere1 _ Presidente humana. Pelo decorrer do Tri;

ássico, já quáse ao estagelecime"
nto pleno no magmata,

forma�,ram um primitív,o,! Andes que'-
então,no Terc,iário, retornaria ,l �

eqlergir" derramando basalto ,e :'
ejeções poderosas. Urna verdad

,

" �.'
surle mer}dianamente clara ao

geofisico: A América do Sul mo-
_

•

derna é creação dos ,Andes: 98
Andes um fatalismo astrofisico�

� ,
'i

por A. Seixas Netto
,

.. .' \. ,

r Ninguém, -eo q�� se nos pa- rios e o Continente, Sulsmerí-
rece, modernamente, 'apreciou, cano não é ,fisiog!'ograflcarr,Jen.:::
em profundidade .e extensão, te. um Continente ainda; aquê
tanto no' tempo quanto no es- les _são um Mar extenso qu�
paço, a, Fisiografia Econômica. Bt:: vai aniquilàndo, êste um ar
de, um '. continente \ qualquer, quipélago enorme que segue, aos
para o estsbelecímento preciso poucos, amalgamando, n'um to>.
-das coordenadas fundamentais 'do completo; suas antigas e má;:
da evolução e decadência de gniãcas ilhas. "

,

-.

vários povos da Terra.

Na Era Mesozóica, exatamen-;
te, a composição núcleo- gpoeti

ca da Terraentrava em es trura

ção final, separando-a, em defi:
nitivo do Cosmo e da sueoríg-rà
estelarjas poderosas reações ftsí
oquímteas ,buscavam equíhbríç
,em violentos sismos e vulcanis..
"mos do Triássico (Albordí), qú�
orgamzartam, no Jurássico (Bro..

quísrt) e no Cretáceo (d�Hal!oy);
a post- superfície magmática. Fo,l
o inicio verdadeíro da Era anti:
novas ou planetária.

'. < (1)

2

(co.ntinua no próximo número)
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ANIVERSAR.IAM-SE
Hoje: os srs. Belmiro Alues,

Ptdro Jenzura, Salvador R.
da Silva e Doriual da Silua;
os meninos Arlindo filho do
sr. Bruno Schroeder, João
filho do sr. Tertuliano Lean
dro, . Luiz Osni filho do sr.

Teojilo Prates e Luiz filho
do sr. Nivaldo G. Padilha;
a sra. dna. Maria Luiza esp,
do sr. Nivaldo G. Padilha;
as srtas. Amélia Stascovian,
Inês Matilde Prates e Miriam
Pospor.
Amanhã: os srs. Dorgelo

Cordeiro res. União da Vitó
ria e.Raul Burgardt; o jovem
José IsaacSeleme; os meninos
Paulo Cezar filh» do sr. Ar.
naldo Ferreira e os gemeos
Orlando e Osvaldo filhos do
sr. Carlos Groskopt; as sras.
dnas. Olioia esp. do sr. El..
pidio Borges da Silva- e
Exma. Tiva. Dna. [oana Todt;
a menina Jossiane AParecida
filha do sr. Antonio Cubas.
Dia 23: os srs. João Dias,

. Norberto Irineu Olsen, Luiz
de Paula 'e Silva e Edson
Ritzman; as -stqs, dnas. Ce»
cilia esp. do sr. Jacó Scheuer
Ir. e Leoni esp.idosr, Sarkis
Soares; o menino Antenor fi»
lho do sr. Antonio Sconhetzki.
Dia 2'4: as sras. dnas. Her»

ta esp. do sr: Waldemar Na.
der, Violeta esp. do sr. Dou
glas Benkendort, Leonora
eep. do sr. Sergio Carvalho,
Wanda eso. do sr. Zeno B.
Ribeiro da Silva, Guiomar
esp. do sr. Sitoino Pereira
Borba, Waldeci esp. dó sr,
ElimarOlimpio Fiedler. e Ma
-ria Luiza esp. do sr. Pedro
Kotleosa; a srta. Maria Te.
reza Isphair; as meninas Ma
ria Elizabet filha do sr. José
Stockler Pinto e Glddis !Uh.o
do sr. f, vino Friedmann; O
sr, Euclides Bueno.

_

Dia 25: os. s, s. W illiam
Casiellaens, DUo Friearich,
Wilmar Friedl iche e RodolTo
rtank,' as s,as tinas: Clara

esp, do sr. RodolTo Scheide,
Maria esp. tio sr. Alexandre
Lis e Izabel esp. do SI. Oito
Friedr tch; a menina Suely
Raquel filha do sr. Estetano
Bearitchuk.

Dia 26: a sra. dna. Luiza
esp. do sr, Ernesto Koch; as
srtas. Arlete -voig t, Lucilia
Stoebe'rl". Ter ezinha Bialeski
e Geni Schimingoski; os me"

ninos Rubens filho do sr.
Alberto Wardenski e Helio
Roberto filho do sr. Roberto
Radke.

.

Dia 27: as sras. dnas. Nair
esp. do sr. Fernando Fri3Í
berger e Getulio esp. do sr.

Estetano Lueachinski; as
srtas. Sonja . vaiei Michel e

Maria de Fátima de Lima;
o iooem Amado Antonio Ma
ron; Rev. Pe._Frei /Elzeario .

Schmitt (onomástico) res. em
Londrina.: '

r

-Cumprimentamos a todos
os aniversariantes desejando»
lhes votos de fe!icidades.

Enlace Matrimonial
U":'em-sé hoje pelos sagra

dos laçosrmatrimoniais o [o»
vem Carlos Benkendort, fun
cionario do Banco do Brasil
e filho do casal dna. Hulda
• snr. - Carlos Benkendort,
com -a srta. Reny Isolde, filha
do casal dna. Elinore - snr.
Nelson fung, do. comércio
local.
Aos noiõose seus familia

res nossas congratulações.

Noivado
firmaram casamento dia

14 p'. p. os jovens Cecilio
Salomon com a srta. Mar/y
WiU, ambos residentes em
Alto. das Palmeiras.

Nascimento
Carlos Eduardo é o nome

de um robusto garoto nasci.
do no dia 18 p. p.. filho do
casal Guiomur-Silvino Borba.
Nossos Parabens.

A tenção! Muita Atenção, I
SRS. tOMERCIANTES DO INTERIOR

para este anuncio da

Casa Par'a T'odos
Calças pãra homens de brim superior dúzia Cr$ 8.400,00
'Camisas para serviço ,.

4.800,00
Camisetas física'i! Hering - 8 a 10 "

2.640,00
Camisas escuras Hering - 8 8 10 c. 6.500,00
Macações .para crianças Hering -- O a 3" _' 7 200,00
Camisetas para bêbê (duasI peças)

"

2.640,00
Camisas para homens, (passeio) - 36 a 42 " 7.200,00
Soutiens almofada U

3.600.00
Cintas de couro.,. paJ;a crianças "

600,00 I-,

,Cintas de' couro paia homens 1.400,00
Meias de espuma para crianças "1.600.00
Meias de espuma para homens .

"

2.400,00
Meias de espuma para senhoras (compridas) "

4.500,00
Meias de naycron para senhoras (finissimas) "

4 500,00
Lenços de bolso "1 080,00
Botões de enfeite gro,sa 260,00
E· mais uma Infinidade de artigos' de confecções,\
armarinhos-; etc., por preços mais �m conta do que-

qualquer atélcadO de toda a região.
. ,Façam-nos uma visita, sem compromissos,
e verifiqlje' as reais vantagens, em fazer

suas compras na

x x x
o Botafogo local, domingo, úl

timo: triunfou fàcilmente ante o

Operário, de -Mafra. pela contagem
de 4aI.'

X X X

O Frigorífico Canoinhas S.A.
já está abastecendo a cidade 'com

seus produtos, produtos esses, de
grande aceitação, como não podia
deixar de ser.

'�ElOS I.AJRES 'NOTAS
'I!

. 1'T:::n o ir-ta
_,."
Ib � � A família do sr: Benedito �h.� (;., \V \I;. :JI!a) � de Carvalho Junior permanecerá,

em Brasilia, durante a viagem do

ANIVERSARIANTES DA SEMA,NA Deputado Aroldo Carvalho aos

Estados Unidos.

Rua Paula Per�ira, 356 em CANüINHAS

X X X
Em dias passados, estiveram

reunidas, em conjunto, as Câme
ras Municipais de Canoinhas e

Major Vieira com o fito. de
debater dúvidas a. respeito de
confrontações entre os dois
municípios.

X -X X

'Domingo último, em sua séde
campestre, no bairro da Piedade,
o clube de bolão Fantasma, o

conhecido sextão, reuniu se nova.
mente, sfim de festejar os ani
versários de alguns de seus sôcios,

X X X
-

Em· andamento, na cidade,
novo torneio-de xadrez.. cem' a

participação 'dos seguintes jogado.
res: dr. 'Paula Soares, . Erasmo,
dr. Silvio, dr, Stramari,. Paraíba:
dr. Adauto, Ruy. Jaime, dr. Zi
mermann, Estatística, Tufi, Cap,
Nelson, WalJace, Zisinho, Mário
Mayer e· outros.

'

X X ,X

o eficiente Vereador Terezinho
est'a elaborando um projeto
objetivando a arbo�iza�ão de uma

das' ruas de nossa cidade.

X X X

O Deputado � canoinhense, dr'.
Haroldo Ferreira, por motivo de
doença=em pessoa ele sua família,
deixou de comp!,recer à Assem-

. bléia em uma das últimas sessêes,
quando se discutia o aumento ao

funcionalismo estadual.

x x x

Tinha fundadas razÕes um in··
dustrial conterr�ueo ao comentar
as instalações de próprios de uma

empreza nu fabrico de papel no

município de Três Barras: tambem
vão iniciar nesta região a indús
tria da lenha".

x x x

'A tão comentada casa da
Sociedade BeneficeQ.te Oporá ria,
ex,séde pÍ'o,visóriã e que tànta
celeuma ·propiciou, quando' de sua

cO'lstrução, o que obrigou a dire
toria de então, a 'convocar uma

assembléia extraordinária. a maior
de todos· os tempos. �fim de
ser vendida. Adquiriu-a. ó senhor
Henrique LinemaDn.

X x x

Amanhã, mais um clássico Da

cidade. com 8 efetivação do
Sensacional cotejo do Santa Cruz
versus Botáf"go. em prossegui.
mento ao torneio Wladislau
Trella.

Assine! Leia! Divulgue r

GOrrelO dó N'orte

Gente Nova
Acha-se em Testa o iar do

casal Eurides Tremi e Lucia
Mülbauer com o nascimpnto
de uma gárota que na pia
batismal rec"berá u nome de
Maria de rátima.
A Maria de Fátima e seus:

fl-ignos pais nossus parabens.

ESPARSAS
Ano 17 - CBnoinhal - Sta. Catarma, 21 Setembro de 1963 - N. 751

SENADO· APROVOU SALÁRIO
FAMlllA ,DE TRABALHADORES

BRASILIA, 17 (Transpress( - O Senado acaba de
aprovar o projeto que concede "salário-família" aos traba
lhadores de todas as classes, devendo o benefício ser es

tendido às espôsas. O projeto foi encamínhado à sanção- do
presidente João Goulart.

I

Compre a preço justo
Uma calça

UMA . CALÇA DE

de vinco permanente (

a fibra P�lyest.er, Exclusiva da

SUDAMTEX

CASA PEREIrRA
Rua 'Getúlio Vargas, 882

"VALSA AO L U AR'�
O grandíoso baile que já deixou saudade em Canoinhàâ'

e, gue será realizado novamente nã- "SOCIEDADE ESPORTIVA
e RECREATIVA ESPERANÇA", DO dia 5 de Outubro próximo�

NAo PERCAM...

Na noite do baile será sorteado uma B I C I C L E T A
MO N A R K nova, colaboração da fábrica de bicicletas

MONARK� 3x

�Não é Liquidação! Não é COQcorrência!
SÃO os PREÇOS NORMAIS DA

CASA - PARA TODOS.

,
-

Flanelas estampadas
" lisas

Xadrezes da T�celagem Canoinhas
Xadrez Paulista de 1'a. qualidade
Morim branco
Morim em;..côres

.�

Brim arran'ca toco_

Organdi em côres.
.

Cambraia Matarazo em côres. largo 90 cm.
"

Piquê em .corês, largo 8(1 cm.

Cretone branco larg,:_ 2 20 metros
cretone em côres, larg, 2 metros
Tecidos estampados diversos a partir de '

.

,

C8semirasi Sarjas, melange, tropicais, nycron,
metro pelos ,melhores preços- da Praça:

certifique-se da v€racidade de nossos

CONFECÇOES '

.

Calças de brim para homens
Calças brim coringa para, crianças a partir de
Camisas' escuras ps·ra homens a partir de
Saias tecido ba'pgú
Pijamas de opala para mulheres
Camisolas de opala para mulheres

SALDOS DE INVERNO

"

cr$ 200,00
170,00
200,00
180,00
100,00
120,00
260,00
200,00
280,00
380,00
600,00

- 600,00
130.,00

etc. Tudo em

Verifique e

metro

"

" te

"

"

"

"

.,

"

."

anúncios.

'Cr$ 900,00
550,00
500,00

1.200,00
1.000,00
5'50,00

Japonas pesadas pi homens (modernas) - 7.500,00
Casacos de Rura 'lã para mulheres (compridos) 7 500,00
Casacos de pura lã pa·ra criariçàs (compridos) 3 500,00
Blusas d.e pura lã pI mulheres e homens a partir ,de 3.000,00
E mais uma infinidade de artigos por preços

Inferiores ao custo de Fábrica, son:tente nà

"'Casa Para .�Todos
-

Ru� Paula Pereira, 356
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