
Proteção Terra
Não faltam razões aos que afirmam e advertem a Nação '

sobre as sombrias perspectivas que envolvem o próximo
ano agrícola. Ao anuncíarem

:

que teremos, em 1964, um

"ano 'da fome" é bem' provavel que estejam a profetizar
um fato efetivamente capaz de tornar-se trágica realidade.

Ao que se sabe, decrescem as .áreas de cultura, é, o

exôdo do homem do campo,' em busca dos centros indus

triais, é fenomeno que prossegue em ritimo crescente. A
'êsses motivos, que se ligam á .técníca administrativa e a

fatores
.

de índole social, acrescentem-se aqueles outros

independentes da vontade do homem: as geadas e, posterior- .

mente, as longas estiagens em tôda 8 extensão do nosso,
territorio. Podemos concluir, portanto. que o pessemísmo .

dos que advertem a Nação, é perfeitamente fundado. A

palavra de advertencia deverá servir de anteparo ao que

poderá acontecer de pior nos dias vindouros.
' I

Temos sido; nos últimos anos, um povo prátícarnente
desprovido de planejamento administrativo no setor agrário
quer municipal, 'estadual e federal. Neste país de tantas e

tão decantadas possibilidades, cujo "ufanismo" de. tantos
patriotas, internacionalizou-se na literatura côr de rosa de
Stefen Zweíg, o Ministerio da'Agricultura chega a ser au

tentica ficção administrativa. Noutro meio, numa província
econômica em que os destinos do homem fossem objeto de

, análises longas, pacientes e cuidadosas, êsse seria um
.

dos
Ministérios de maior relevância na mecaníca da pública
administração. Entre nós, não. Desconhecemos de uma for
ma .maís ampla, estável e profunda, qualquer programa
agrário destinado a evitar a queda dos índices de .explora
ção do solo. Não se conhecem providencias oficiais tendentes
a fomentar o cultivo das areas existentes, ou a desbravar
outras pa�a' culturas intensivas, dentro de padrões ecoló-

gicos diversificados.' ( \

O homem do campo, mais esquecido do que nunca, é
a excelente metáfora para tropos discursivos, dando seiva a

uma desempenada demagogia. 'Os seus problemas. contudo,
permanecem no limbo da 'estagnação. 'Parece mesmo que o

" país fez parar sua lavoura, desde a area municipal até a

federal, enquanto discutem academicamente os prós e os

contras de uma reforma agrária. E a verdade é esta: des

povoam se os campos, fecham-se fazendas, o poderüpúblico
se ausenta de suas responsabilidades elementares no que
respeita á verdadeira politica .9a exploração da' terra. E

chegamos então, a esse descalabro da excassez de generos
essenciais, com a ameaça de termos de importar do exte
rior alguns produtos j da, subsistência diària.

fi índíspensavel, se quizermos 'contrariar as adverten

cias, de que 1964, será '·0 ano da fome", que os!. poderes
públicos despertem a realidade no que tange a vida e a

pobreza de nossa lavoura. Não bastam os discursos mira
bolantes e, que se exalte a nobreza da atividade agrárta
é preciso, que a ação, tomando lugar á pá lavra, se trans

forme em atos de execução imediata. Financiamentos re

gulares, assistencia técnica, prioridade de transportes" fixa
ção de preços minimos, seleção de sementes, defesa cientí
fica do solo - são capitulos que deve presidir a exploração da
terra e a 'proteção do, homem do campo:

, I

Da mesma forma,' é índispensavel que .os Governos

Municipais e Estaduais, com à colaboração do Governo Fe

deral, latentem para o fato, e para a realidade económica
agrícola. Um planejamento sólido estruturado em ba�es de I

produtividade através de produção constante e permanente,
seja executada imediatamente, sob pena de' termos' um

,

futuro agrícola desolador. Uma) diretriz de ação eficiente e

_

um pensamento, único para a batalha da .produção, única
maneira de evitarmos as sombrias perspectivas da fome

que' se avizinha de nossos lares, ameaçando todo o nosso país.
\
(,

J

I \ \

Solicitamos novamente a atencão "de nossos
estimados assinantes,' no sentido de colaborarem

conosco, regularizando' suas assinaturas aqui na

Redação, uma vez que é impossível,' proceder por
meio de cobrador,

Essa medida que, hora adotamos, estamos certos, .

não lhes trará incômodo algum, mas proporcionará
melhor entendímento de nossa parte.,

Para a bôa marcha desta campanha; que se

unam vossa 'cooperação, aos nossos esforços:
Atenciosamente \

A DIREÇÃO

o LIONS

Campanha,
,�Coopere com

"

l

'Aderindo à
,

Nutrição Criança"Pró Pobre'

,'"
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/ 'mretor�s: R, R. DA· SilVA [ AlfRmO o. �AR�INOO
FONE, 128

Aliomar Baleeiro afirma:

«JG é quem vai pôr, no Palácio ·da
A Ivorada o sr.. Carlos Lacerda»

A UDN Catari.nense
e .. Pleito" do Dia fi

BRASILIA, 9 (Asapress)
. Dois discursos sobressaíram na

Câmara. O sr. Alíomar Baleeiro
analisou a crise política 'provo
cada pelo pedido do estado-de

sítio, afirmado: "O sr. João Gou
Iart é quem vai pôr no Palácio da
'Alvorada o sr. Carlos Lacerda".
Referiu-sé á propaganda que sr.

Goulart faz a favor do governa
dor guanabarino, com a política
que vem realizando no seu govêr
no é com a falta de realizações, e
mais do que isso, com a de
núneía feita à Câmara, de que

Eleições Municipais
Em vista dos resultados do'

pleito municipal do dia 6 do cor

rente, em diversos municípios
catarinenses, à liderança e vice
liderança da bancada da VON'na
Assembleia Legislativa, representa-
dali pelos Deputados Fernando
Viégas e Walter ZigueUi, re'spec
t;vamente, distribuiu a seguinte
'nota á imprensa escrita e falada:

"É comjndisfarçável júbilo
que a liderança da bancada ,da,
VON na Assembléia Legislatrva
do Estado recebe .os resultados
das eleições do último dia 6, em

52 municipios de Santa Catariõa,
Enfrentando o poderio da máquina
estatal, jogada ao pleito ás escân
caras, com visitas pessoais do
próprio chefe do Govêmo ao'

muncipios onde se realizaram elei
ções; com a fiscalização da Fazen�
da repetindo os' melancolicos' epi
sódios de pressão fiscal ocorridos
nas eleições legislativas de 1962;
com as autoridades policiais des
cendo de seu pedestal de cumpri
doras da lei para tr�nsgredi las;
com o Instituto de Reforma' A
grària distribuindo tí,tulos de pro
priedade 24 boras antes do pleito;
com os veículos oficiais e a gaso
lina oficial entregues a orgia elei
toreira; com ,as' inspetorias de
ensino afastadas, de sua .nissão
precipuas para se' transformarem
em orgãos politicos; com 8S es-

,

candalosas tentativas de suborno
praticados com arame farpado; com
a mobilização total do poder E·
eonômico do Govêrno no pleito
eleitoral; apesar disso e contra
isso. levor{tou-se a voz da oposi
ção. inflingindo ao Govêrno o

seu mais sério revés.
'

Verifica a Iiderença da VON
que a consciência popular se er·'

. gue Icontra o Govêrnb, contra os

métodos do Govêrno e contra a

insenibilidade que o Govêrno tem
demonstrado para com os proble
mas populares.

Agradece a bravura cívica
da gente catarinenseer e afirIÍlIl seu
propósito de prosseguir a luta

. oposiocioniats, agora com o refere
dum poqular emanado nas urnas".

,

elementos do Exército teriam
tido a incumbência de prender
Carlos Lacerda, ou, mais' grave
ainda, eliminar o governador
carioca.

Referiu-se, depois à situação
do PSD, e afirmou que "O Mi
nistério do' sr. João Goulart
cresce como rabo de cavalo: .

para baixo". Fêz considerações
outras sôbre o govêrno fede
ral, através de criticas enérgí
cas, para advertir, por fim': "Não
devemos subestimar a capaci
dade do sr. João Goulart, não
devemos subestimar a sagacida
de do Presidente da Republica".
O sr. Tourinho Dantas disse

que o Congresso, saiu-se
'

en

grandecido com a atitude to

mada em relação à crise, Fêz
críticas às mensagens' do '

Presidente da República, dízen
do estar tôda ela eivada de
"erros monstruosos". ,E infor
.mou fio plenárío que a Assem
bléia Legislativa de São Paulo
aprovou por unanimidade uma

moção de apoio ao Congresso,
terminando: "Pelo que vemos,
sai o Congresso engrandecido
deste episódio. O que nos'
resta é' manter-nos em nossa

linha de fidelidade 80 regime
democrático, porque, se a Câ-

,

mara não tem podido, neste,
ambiente de tumulto que se

formou, legislar sôbre muitas
coisas importantes, pelo menos

nossa vigilância em defesa do
regime democrático já é muito.

,

, �erente: n�ASS SmMf
CIRCULA AOS SABADOS

E ao Congresso compete uma

vitória que é nossa e não da
queles que se atrelaram à últi
ma hora e nem tiveram parti
cipação nela: A vitória é da
democracia e não dos totalitá
rios".

Expurgo
Inevitável
A deposição do sr. Bocaíuva

Cunha da Iíderançado PTB foi
uma demonstração ínequtvoca .'
de que a maioria dos deputados
trabalhistas almeja recompor o

clima de serenidade nos debates
parlamentares, perspeetivas que
se fortalece com a subsequente
indicação, do deputado Doutel
Andrade, insuspeito de pactuar
com a agitação 'extremista. Na
realização de sua própria ban
cada na Câmara 'o presidente
João Goulart devia inspirar-se,
com vistas a restabelecer em

todo o País a confianç� que
deve cercar a ação governa
mental. É unia decisão que se

impõe sem demora, porque já
na próxima quarta-feira estará
reunida a representação' do PSD
no Congresso, para reconsiderar

'

a sua posição em face do Go
vêrno. O sr. João Goulart pre
cisa capacitar-se de que homens
como, os srs ..DarciRibeiro, Raul
�yff, Paulo de Tarso e Abelar-

(continúa na 4a. página)
-,

\ '_

UDN Mesmo na

PrefeitosElegeu
Oposiç.ão

,

Municipa,is,
No pleito do dia 6 do' corrente, em diversos

municípios catarinenses á, União' Democrática Nacional
'elegeu 1-9 Prefeitos Municipais, colhendo 'expressiva' vitoria:
considerando-se a' situação de partido'oposicionista.

Pela vitória alcançada nas urnas do dia 6" a lide
rança da UDN na Assembléia Legislativa, distribiiu nota

oficial, congratulando-se' com os seus correh�gionários,'
pelo magnifico triunfo, apesar da luta desigual que
enfrentou com o seu principal, opositor, 'o PSD.

De outra parte, sabe-se que o Governador Celso
Ramos, não recebeu com júbilo a vitória, de seu partido,
pois, circulos politicas pessedistas previam' ampla vitória;,
pelo menos em quarenta municipios onde houve eleições.

Em Rancho Queimado, a União Democratica Na
cional elegeu seu candidato à Prefeitura por maioria
absoluta, conquistando ainda 5 vereadores, de um total
de sete representantes.

\ '

O PTB elegeu apenas quatro prefeitos. i

. I

Pelos resultados colhidos, pode-se observar que a

UDN saiu-se do pleito de 6 de corrente, mais fortalecida
para as eleições gerais que se realizarão em,1965, quando
terminará OI mandato do sr. Celso Ramos como

�

Governador do Estado.

\ A União Democrática nacional voltará ao govêrno
em 1965.

',.'i,

. '
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DISPONHA DA

./

Para os transportes de' suas cargas

Rio � São Paulo - Curitiba

Refaça suas forças, tomando,

81 G f"C A F É
Torrado a ar qu�nte

Saboroso até a ultima gota
Rua Paula Pereira Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O 'melhor café
,

.

Atenção:
A Senhora Terezinha M.

G. Salomon, tem o prazer de
comunicar 8S distintas senho
ras e senhoritas desta cidade,
que desejarem confeccionar
seu traje; seja à passeio, ri
gor ou casamento, I que

.

a

mesma aceita bordados em

pedraria,
Rua Mal. Deodoro, 908
CANOINHAS S. C.

\

VieiraPrefeitura Municipal de 'Major
LEI N. 67 de 20-9-63

Concede Aumento de Vencimentos aos-Funcionários
Públicos MunicIpais /

,

Antonio Maron Becil, Prefeitc
Municipal de Major Vieira, Esta
do de Santa Catarina, faz sáber
que a Câmara Municipal decreta
e eu sanciono a seguinte.
LEI:

rá por conta das dotações próprio
ali do Oçamento vigente, suple,
mentadas le neceaaârio.

'

Artigo 4' • Esta Lei entrará em

vigor a partir de L' de' outubro
de 1,963, revogadas as dilposiçõel
em contrário.

Prefeitura Municipal de Major
Vieira. em 20 de !tetembro de 1.963
Antonio Maron Becil, Prefeito

Municipal.,
Registrada e públicada apre.

sente Lei na Secretaria Municipal
80S 20 dia. do mêe de ,setembro
de 1.963, e no iornal Correio do
Norte de n, 755.

Jair Dirsêhnebel, Secretário.

de PAULO ]ARSCHEL
Um 'bom churrasco,

qualquer hora. .

, Rua \ Paula Pereira, 477,
/

Artigo 1'· Ficam elevados os

vencimentos dOI Funcionários pú
blicos Municipaie, nos' têrmos da
presente Lei.

'

Artigo 2 .• 05 padrões de ven

cimentos paliam a vigorar de
acordo com a presente escala. de
vencimento. anêxa que fará parte
integrante da presente Lei.

Artigo 3'. A. despesa I decoro
rentês com' a presente Lei corre-

. O' PARAISO DOS
CAÇADORES E \PESCADORES

, \

{
F '
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�
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i
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ORGANIZAqOES'

"

Visite e� Curitiba as lojas Az de Espa-

,das, que colocàm à sua disposição a I

,

\

mais' fabul�sa linha de artigos especta-

/

ESCALA ...:. PADRÃO DE VENCIMENTOS A FUNCIO.
NARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. INSTITUIDO PELA LEI
N°. 67; DE 20 DE 8ETENBRO 'DE 1963.

PADRÃO VENCIMENTO MENSAL VENCIMENTO ANUAL

Cr$ 193.200,00
216.000.00
240.000,00
264.000,00
288.000,00
312.000,00
336.000,00
360.000.00
384.000,00
4013.000,00

A
B

Churrascaria I D E 4 L '

' g
E
F

a ' G
H
I
J

Cr$ 16.100,00
18.000,00
20.000,00
22.000,00

I 24.000,00
26.000,00

,

28.000,00
30.000,00
33.000,00_
?4.000,00

Prefeitura Municipal de Major Vieira, em 20 de
Setembro de 1963.

�ntonio Maroo BecH -, prefe�to Municipal .

" QUADRO ISOLA1)O DE PROVIMENTO EFETIVU DO
MUNICIPIO ANEXO A LEI N. 67 DE 20 DE SETEMBRO'
DE 1963.

N. de SITUACÃO ,

ANTIGA. �. de SITUACAo'NOVA
Cargos Cargos Padrão Venc. Men. Cargos Cargos Pildrão Venc. Men

1 Secretário D. 12.000,00 Secretário G 28.000,OD
1 Tesoureiro D 12.000,00 Tesourerio G 28.000,00
1 Contador D 12.000,00 Contador G 20.000,00
1 Escrit. D.M.E.R. I 9.500,00 Escril. D.M.E.R. I 20.000,00
1 Fiscal ,A ' 9.500,00 Fiscal A_ ,16.100,00
1 Inspetor Escolar A 9.500,00 Inspetor Escolar A 16.100,08

. Prefeitura Municipal de Major Vieira, tom 20 de
Setembro de -1963.

Antonio Maron Becii -:- Prefeito Municipal

LEI N. 68 de 20-'9':'63
Elevá á Gratificação Concedida ao Secretário' da, Junta

de Alistamento Militar

Orçamento vigente, suplemen
tada quando necessária.

.' Artigo 3. - Esta Lei entrará
em vigor na data de sua públí- '

cação, revogadas as disposições
em contrário. .....

Prefitura Municipal de Major
Vieira, em, 20 de setembro de
-1.963,

/

/

Antonio Maron Becíl, Prefeito
Municpal.

.

Registrada e.Públícada a pre
sente Lei na Secretária Muni
cipal, aos 20 dias do mês de
<setembro de 1.963, e no jornal
Correio do Norte de n. 755.

I Jair Dírschnabel, Secretário

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

ber que a Câmara Municipal
decreta e eu sanciono a seguin-
te I

LEI

�.
.

::::::,:: ::::,,::.:::"::::: ::,::�'"::\ .cutelartas e utilidades domésticas.

\...::-_RE_P-.RESENTANTES DOS FÓGOS CARAMURU' ,

A
+ - ,

$. AZ ��G�;';����SS.A.
'Cf

, ·1
I
J

a m alor e mais completa rê de sul b rasf le lr a de lojas especializadas IMONS CELSO. 144 • 15 OE NOV. 232 • RIACHUéLO. 239 • REP ARGENTINA•
• 2654 • .P. GENEROSO MfRQUES 138 '

i .

�(_ "",X :i:c
FONE. 4�0553 (R€DE INTERNA). CURITIBA ",

'"

Artigo 1. - Fica elevado
.

a

'partir de 1. de outubro de
1.963, para Cr$ 10.000,00 (Dez
mil Cruzeiros) mensais, a gra
tificação concedida BO Secretá
rio da Junta de Alistamento
Militar deste Município, pela Lei
n. 38, de 8 de .outubro 1.962
!

' ,

, Artigo 2. - As despesas oríun
das da presente Lei correrà

por conta da verba própria do

Tecidos· Vende-se
Vende-se um bom lote de tecidos, compreendendo

brim, xadrez, luizines, algodão, estampados e outras va

riedades, com padrões apropriados para o interior .

.

Valor aproximado de Cr$ 800.000,00 preço de

,ocasião. 'Faz-se condições. Maiores detalhes e verificação
I dos tecidos, com Alceu Soares no Parque Florestal do
Instituto do Pinho, quilometro 12 da estrada Canoinhas
á Mafra. Motivo da venda é por encerramento de ativi
dade

'

comercial. x2
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, CÁSSIO mOnTEVERDI

solw::ée d� Juventude
Com relativa freqüência. mas com muita animação. acon

teceu sábado passabo a Soirée da Juventude. promovida pelos
Formandos - 63 do Ginásio Santa Cauz, a quem endereço os

meus cumprimentos e o meu incéntivo para 'que continuem a,

oferecer á Sociedade canoinhense festas bem organizadas como

esta. '

I

Enlace Emi,lInha .. Gualberto
Sábado pasesdo, os noivos EmiÍinha, filha da Sra. Dona

Hilda Müller e Guàlberto Machado. funcionário do Banco do
do

-,

Br�sil local, ouviram a marcha nupcial na presença de gran
de número de convidados que foram recepcionados para elegan-
tes coquetal no Club Canoinhense. '

Aos jovsns nubentes e seus genitores os cumprimentos
d�sta coluna.

Gente 11 Noticia
* A noticia maia fêliz .da semana. é. sem duvida.. a volta

de Amilcar Ribeiro. de Curitiba. completamente restabelecido
do acidente que sofreu há mais de dois meses.

.
-

,

* Dr. Antonio Luiz Martins Lourenço e espôsa, Sra.
) ,- ,

Zely Maria Nunes Pires Lourenço. circularam na mat-cap na

semana que
-

passou; Visitas de amigos á residência do cásal
Carlos Nunes Pirea estiveram! em grande paute,

* Circulando pela "cidade esmeralda" em gôzo de mereci
-díssimaa férias o jovem Mauro d'Aquino, contador do Banco
Nacional de Xanxerê, r

* Na próxima semana estarei comentsndo como Ioi o
Baile da Primavera, realizado ontem no Club Canoinhense:

* Continuam os ensaios do Coral Canoinhense que
deverá apresenter-se no dia 15 de novembro em Porto / União
e dia 22, também de novembro nesta cidade'.

* Domingo o "Jovem set" mais uma vez compareceu à/ '

reunião dançante no "Canoinhense" que é promovida pelo
Grêmio XV de Julho e pela União Canoinhease de Estudantes
Secundários.

'

,* Novamente amanhã, a partir das 16 horas, a juventude
canoinhense estará marcando presença no Club para mais uma

tarde-dançante. Novos LPs, serão apresentados.
A Frase da Semana

Qual colibri inquieto, continuo, em vão, minha busca, de
/ flor em flor, sem encontrar o néctar dos néctares.

Última
Solteiro. é êsse homem desgraçado, que não tem pra quem
chorar as tristesas de casado .. '. '

CanoinhasFrigorifico s. A.
A DIRETORIA, tendo em vista o que foi deliberado em

ásemblêts Geral Ordinária. realizada no dia 29 de setembro do cor

rente ano, convida os Srs. Acionistas em atrazo com o pagamen
to nas prestações de seu capital subscrito 8 efetuarem, na· séde
social provisória, á' Rua Vidal Ramos n? 736 (Prédio da Canoí
nhas Força e Luz S.A�), 10 andar, nesta cidade, o pagamento das
prestações vencidas, dentro do prazo de trinta dias, a contar de 6
de Outubro do corrente ano e a terminar em 6 de "Novembro
também do corrente ano, sob pena de ficarem constituídos em,

\ - I
mora.

Canoínhas, 3 de outubro de 1963.

A G R A D E C I M"E N T O
Viúva' 'Ízab-el Jungles Pacheco e filhas, conster

nadas com o prematuro desaparecimento de SIJU chete

HONORATO ,8. PACHECO
agradece de todo coracão ao médico Dr. Adir Seleme
e às beneméritas Irmãs do Hospital Santa Cruz que
não mediram sacrifícios para ué-lo restabelecido; enfim,
a todos que de qualquer modo as contortaram neste'
doloroso transe.

A família do saudoso deixa seus melhores
agradecimentos.

.

Outrossim convida seus parentes e amigos para_
a Missa de 7.0 Dia que serd rezada em intenção de
sua alma dia/ c21, às 6,30 horas, -na Igreja ,Matriz
Cristo Rei.' I .

Pormais este ato de fé cristã, a família enlutada
agradece.

Máquinas de E,screver REMIN'GTONe Barbeadores Elétricos .

.

-,

Ferros' _ Arame� • Chapas - Tubos "M A C I F E"
Sementes "CAMPANI" '_ Farinha "SURUHY"
Fumo U F 10 b E, OURO" '. • Móveis' u C IMÓ"

Informações com

ITHASS SELEME

Compre agora sua nova Roupa
sob medida

e 'participe da "PROMOÇÃO FIM.DE.�HQ.631/ ela sua

CASA PEREIRA,
NA BOA COMPRA ESTA SUA BOA SORTE

\
,

Pejos
ANIVERSARIAM,ISE

Hoje: as meninas: Maria
Bernadete fitha do sr. Clo
tardo Stratmann e Doris das
Dores filha, do sr. Antonio
Maron Becil; os S1"S,: Douglas
Benkendort e Orlando Buba
18S. em, f'óz do Iguaçú; o

garoto W,ilmar Audye filho
do sr. Oswaldo Cidrai;

'

'Amanhã: exma.' sra. dona
Laura Roesler ; as sras. do.
nas: Joana esp. do sr. Zendo
Mazurkevicz e Diraseli, esp.
do sr: Levy Damaso Silveira;
a garota Ingrid Beatriz filha
do sr. Altredo Sorg; os

jovens: [ulio Orgecoski e

Jacó Wardenski.
Dia 21: a sra. dona: Jdell

mira esposa do sr. Waltrido
Schramm; a srta. Geanine
filha do sr. {ucy Varella res.

em Caçador; a menina Maria
filha do sr. PauLO Bocko1-;'
os jovens: Amir Seleme e

'

Mário Edson Froehner,
,

Dia,22: a sra. dona Helena
'esposa ao sr. Epaminondas
Simões; a

\

senhorita Eneida
Michel; a menina Leoniâe
Lourdes filha do sr. Félix
da Costa Gomes; a garota
Janice Aparecida filha do sr.

Ary Wiese; o senhor Carlos
Dreher; os jovens: Renato
Silveira e Antonio VailaUi.

3x

Aviso ImpoJta�le 'j,

L'ares e
, Dia 23: a sra. dona Iria
esposa do, senhor Edmundo
Pscheidt; a srta. Regina
filha do sr Dr. Haroldo Fer
reira; a menina Marly filha
do sr. =Alex Michel; o jovem
Cornelio Francisco Neus
taedter: o garoto Osmar filho
do sr, Angelo Alberti.
Dia' 24:, as sras. donas:

Otilia esp, do sr.Toâo Gross
kOpf Segundo e Maria esp,
do sr. Horacio Gosta res. em,

Xanxeré; a snha. Maristela
Fiedler; os srs.: Alfredo de
Oliveira Garcindo, Demétrio
Rudey e João Tokarski res.

em Timbõeinho: os jovens:
Leonardo 'f'-ianz e, Antonio
Ovando Daoét,
Dia 25: exma. viúva sra.

dona Marinha Costa,' as

,sras. donas: Bernadete esp.
do SI. Antonio Nascimento e

Santina esposa do 'sr. Jacob
Drzevieski Ires.' em Campo
do Mourão,' a menina Marilú
Paula filha do sr. Arno C.
Hofjmann; os srs.: Kaissar
Sakr, Vitor' Tomaschitz e

Ludovico (Ilinski.: o jovem
Armin Baukat; o garoto
Lucio Edson filho do senhor,
Paulo Neuburger,

'

,

"

Cumprimentamos os ani
versariantes desejando-lhes
inumeras telicidades.

PROPRIEDADES
Vende-�e uma ótima casa

de moradia, assobradada,
em terreno de 29x80 mts.,
com muro e calçada. sito
à Rua CeI. Albuquerque
com fundos para a Rua"
José Boiteux.

\

,,5 a is es
Falecimento

Faleceu em data de 11 do
corrente, em Joinoille, onde
últimaménte residia, o Sr.
Luiz Walter, cem a idade de
75 anos.' O extinto deixa os

.

seguintes filhos: Ruth, casada
com Ildefonso M. A. Ritz-,
mann; Rolr; \ casado com

Resilva Gaertner; Edith, co»

sada com Aldo Marquadt e

Waldemar, casado com Ro.
si/da T'auffenbach, Deixa,
ainda) 18 netos e uma irmã.

A: família enlutada nossas
sentidas condolências.

,Outra ótima \moradia à.
rua ,Anita' Garíbaldi, toda
cercada (imbuia) em terreno
de 30x40 metros.

'

Tratar com o proprietário
Sr. Alwin WaglJer. 3x

Apenas (om os

4 mil
12 números

cruzeiros
de cada

j
de

cautela
,-

Icompras
você,

dao \

pode

direito
ganhar

uma
a uma

Cautela
flamante

LAMBRETA

Sorteio pela milhar da Loteria Federal
As encomendas de Roupas RENNER «sob medidas
para as festas de fim, ,de ano serão aceitas
somente até o dia 30

I

de outubro.

A Pione,ira das· Boas OF�rtas'
boadeseja-lhe sorte!'Casa Pereira

Rua Getúlio V/araas,. 882 - Fone, 298 ÇANOINHAS

I

1
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FI�a O "Jeste" mais lmportente de sua vida
I

'

. Carissimo jovem: quando você começa a preocupar-se com seu

,f�turo é chegada a hora de fazer o "teste" mais importante de sua

vida, para a descoberta exata 'de sua vocaçãol
Certamente, você vai'meditar com calma sôbre o assunto e vai

informar-se sôbre os aspectos e problema. de cada carreira' ...Médico'
adyogado. engenheirq contador, dentista, farmecêutico _ ..QUAL SE
RA SUA PROFISSAO? Belas e honrosas atividades sem dúvida
mas ••• você já encarou a possibilidade de se dedicar' á mais nobr�
e Ê9ublime de todas as atividades que um homem pode exercer? VO
,C TA PENSOU EM SER SACERDOTE?

,

, �� ��is�� conhecer a vida de um, monge ou de um irmão leigo
�enedlt�oo, visite-nos ou escreva-nos. Teremos imenso prazer em auxi
lia-lo na escolha, qualquer que ela seja.

I
Nosso enderece é:

D. Romua!do Gorion Vall�jo, osb.
Mosteiro de São Bento I

Caixa postal 118
SÃO PAULO. SP.

_i & M ,we, 'M •

240 , 220 170 120-

12 e ,6 Volts

(as a E r I i t a
• .' • _mil ........ lBII'2!Ul II!!!!II

v.. MERHY 'SELEME & FILHOS
,

,

Departamento de Carros Usados

Vende-se por Preço de Ocasião:
GORDINE - ano 1963 - ��m 1.��� Kil�m�tm�, ��r mI.
<:;HEVROLET ". ano 1942 - borp estado,

VER EM

V. Merhy 'Seleme,� Filhos
Rua Paula Pereira, 735

CANOINHAS ' St�. Catarina

MiM

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. Doc. a/n 844
JORNAL SEMANARIO -, PUBLICA·SE AOS SARADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 '_ Fone, 128 - Çancinhae • S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 50Q,00
TABELA DE PREÇOS DE' PUBLICIDADE,

Anu[)ciC!l� Por vez e por centímetro de altura de doluna:
ÚLTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 70,00 1 vez Cr$ 50,00
4 ve�el Cr$ 50,00 4 vezes Cr$ 40,00
8 ou meia Cr$ 40,00 8 mi maia Cr$ 25,00 '

Página inteira Cr$ f2.000,oo, Página inteira Cr$ 8.000,00
Meia página Cr$ 7.000,00 Meia página Cr$ '5.000,00
OBSERVACÕES:

Origiuaie de artigo. enviados II Redação, publicado. ou

não, permanecerá em podder a mesma,

A Redação não endoasa conceítos emitidos em artigos assinadoe.
I

Conclusão
do Jurema são Js maiores
adversários de seu Govêrno, ALMAN�AQUESporque ampliam as

\
áreas de

desconfiança e incompatibilida- IMPRES$O,RA'des, tornando inútil qualquer na
esfôrço da administração. Depois

\

"IiE1!I.,amlm!ii"'U§l!lflllmmla'BiWliI�IiFimI_IlDi!l_IIiIIiI!IIIl'IIJllItf<lá!�....do episódio de sítio, o Govêrno , 11
não pode despreocupar-se da, Irecomposição de süas' bases Cine Teatro Vera Cruzparlamentares fortemente aba-
ladas. Sem sólida maioria no A P R E S E N TA:
'Congresso, nenhuma das medi-
das preconizadas pelo Executivo HOJE - á. 20,00, horaa impróprio até 14 ano.

encontrará fácil aprovação, Progr:ama Duplo
contribuindo cada vez mais para c

o desgaste do prestígio político No Mundo da' Ca roch í n ha
do sr. João Goulart. Se houver grandioso desenho de Walt Disney.
o propósito honesto de acertar. 'I '

o expurgo é inevitável. Mas se Navegandoé para continuar agitando, é só -,

'

deixar, como está,

Vende�se
Um Caminhão

Chevrolet 1949

FRIGORIFIC (

Ireter nesta Redacão
,

,

VISITAS AO
Estiveram em visita ás obras do Frigorífico Canoih"

S/A S. Excia. Révma. D. DANIEL HOSrIN, Bispo Diocesan., :
Lages; Revmo. Padre Meiorado Vogel,_ Vigário da faróqui�;)1 i
Flávio Kneip; Irmão José Damisn, Diretor do Ginásio S.j' !

Cruz; Srs. Otto Friedrich, João Rocha de Valões e Boi ... -,

'I

Liczkovski de Rio Novo, tendo na ocasião S. Excia. Revma I

Daniel, manifestado suas impressões, congratulando-se co,
'

povo desta região pela louvável e feliz iniciativa de tão gf8
e útil empreendimento.

T R E S . B I L H Õ'·E S
A população humana do planeta é de
2.983.489 pessoas. (Brãtanníca Book oí
the .Year, 1962).

São três bilhões de séres pensativos,
a maioria em SOfrimento, e vêde ,

aqueles que, trincando fome e sêde
são quase mortos, quase, embora vivos'

,

Milhões, bilhões de trágicos cativos
humanos, suportando a vasta rêde
de talhas econômicas e - crede

.

à espera de um renascimento esquivo!.. �

São. três bilhões de corações aflitos
ao ritmo de intêrminos 'Conflitos
individuais de um tempo infrene e tenso ...

São trés bilhões de herdeiros de esperança
da humanidade uníssona que avança
à audaz conquista do, Universo imenso!

ENO THEODORO WA1\'í(E

V I O R 0-5
Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte

EXPURGO ...

Na Churrascaria' IQEAL.

DO PENSAMENTO
OURO VERDE' LTOA,

para Inferno

AVISO
I

Fernando, Antonio
Werka, proprietário em

Taíôzínho (mun. Papanduva),
tendo cercado suas terras,
para acabar

I

com o abuso
de criadores em comum,
torna público que à partir
de 30 de janeiro de 1964,

, (

não tolerará a invasão' de

seu terreno por' qualquer
espécie de animais, não se

responsabilizando pelo que Ivenha acontecer aos mes

mos.

'I'aiõzinho (Papanduva),
outubro de 1963. Lx

o

DOMINGO - ªIl 16,00 horaa - Censura livtr,
.

'

PENA

DOMINGO - ã. 13,30 horas • cenaura livre

No
,

da
/

Carochinha

Compra-se qualquer quan-
tidade avisando com

antecedência.

Mundo

o .SENTENCIADO
com Gl"'nd Ford.

às 19,00 horâa
à. 21,00 horas irnp, 16 ano�DOMiNGO

CLAMOR DO SEXO
A história de dois adolecentes envolvidos por violenta

paixão adulta. Lutam' contra a "atração física e não
, encontram compreensão.

, -------------

2a. Feira - à. 20,00 hre•• imp. até '14 aD09 - REPRISE

3a. e 40. Feira ál! 20,00 horas - imp. afé 14 8n05

Dois) Passos da ForcaA
com RO�E>rt Vaughn e Joan Blackman.

51t. e 6a. feira - à. 20,00 horaa ...:_ Impr, até 14 anos

J'UV1ENTUDE, TRANSVIADA
.

com' James Dean. - A' histórta da juventude - que
\ .

cesor'ients da .bUSCH algo - Que não sabe bem o que deseja.
Juventude transviada; - chocante e real.

----'-

�ja 26 -/ ã. ,20 00 hora.

Bl'"asil bi-Campeão
História da última copa do mundo - longa metragem.

"-.-F=U 'a AM 'MW!I>X!!!j!1F�__M!!t!# .1
,--------------_.....-->.�..�,--_._------

fi Cft�Pft f UU[On'�f SfUS CfiBflOS USaNDO

I
J.J

PARE! ( TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA
\

PARa fERIDAS,
, ,

E C Z E Mas,
INFLAMACOES,
C o C E I R AS,
F R I E I R a S,
ESPINHAS,' ETC.NUNCA EXISTIU IGUAL

,.'� .,
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Propriedade
Vende-se uma propriedade em São João dos Ca-

valheiros, com alqueires de terra de planta, tendo
essa de morada, paiól, mangueirão fechado, para criação ,

de porcos, caixas de abelha e demais benfeitorias.

Ver e tratar com. o proprietário sr. FREDERICO
LANGER. Informações com JO:H.GE PEIXER. Lx

�. "<,

Câmara Municipal de
MAJOR' VIEIRA

Resolução N. 13, 18)9/63
Aprova Balancete Mensal

O Cidadão Gilberto Grochovski,
Presidente da Câmara Municipal
de Major Vieira, Estado de
Santa Catarina, fàz saber que
a Câmara Municipal decretou e'

eu promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO:

Artigo 1. - Fica aprovado o

balancete mensal da receita e

Despesa Orçamentárta referente
ao mês de julho de 1.963.

Artigo 2. - Esta Resolução
entra em vigor na data de sua

. pubhesção, revogadas as dispo
sições em contrário.

Sala das' sessões da Câmara

Municipal de Major Vieira, em

18 de setembro de 1.9.63.
Gilberto. Grochovski, Presidente

Miguel Maron Becil,
1. Secretario

João Alfredo Boreck
2. Secretario.·

�..� _I I �

Si O seu problema é ÓCULOS
Procure a seção de Ótica do Foto João.
o qual poderá fornecer-lhe, todo e qualquer tipo de

óculos que você precisar,

Aparelhamento moderno e serviço feito com todo a

precisão, inclusive avia receitas.

Também executa consertos.

li FOTO JOÃO' - FOTO E OTICA"

Praça Lauro 'Müller, 514 CANOINHAS

..:

a Venda'

. /

,PREFEITURA MUNICIPAL DE MAJOR VIEIRA
'Balancete Mensal da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de,

Major Vieira referente ao mês de Julho de 1963,
__------------' _'_'------'----�!------------------------------

______R_E_C_E_I_T_A_G_E_R_A_L__D_O__M_U_N_I_C_I_P_I_O �-I, ARRECADAÇÃO
TITllLO DA RECEITA Anterior I Do\ mês I TO T A L

------�------------------------�----------_...---------

Código
Geral

0.11.1
01111
0.12.1

f
0.16.1

TOTAL GERAL DO BALANCETE
, ,

Ordinária
a)_ Impostos
Imposto Territorial Urbano
Imposto Territorial BUfai
Imposto Predial
Imposto sobre trensmiesão de propriedade

Imobiliária inter-vivos
Imposto sobre Indústrial e Profil8õel
Imposto de Licença \ ,

Imposto sobre .Jogoe e -Diversõea

b) Taxas .

Taxa de AI"i.têocia Social
Taxa para fínll educacioneie
Taxa de Eletrificação

\

Taxa de Expediente ,
•

Taxai de custas [udiciâriaa e emolumentoe
Taxai de fiscalização e lerviçoll diversos'
Taxa Cadastral
Patrimonial
Renda Imobiliária
Renda dê Capitais
Receitas Diversas
Receita de . Cemitério.
Quota previste art. 15. da Coustituíçãe Federal

(Impôs to Consumo)
"-

Extraordinária
Cobrança da dívida ativa

. Multai

0.17.3
Ó.18.3
0.27.3

39.504.00 1.220,00 40,724,00
646.103,00 7.852,00 653.955,00
28.744,00 702,00 29.446,00

268.468,20 438.292,90 706.761�10
115.716.00

.

9.312,00
.

125.028,00
178.655,90 3.924,80 '. 182.580,70
5.500,00 500,00 6000.00

6.741,00 192,20 6.933,20
47,097,90 1.055,00 48.152,90
12612,00 9.760,50

..

22,372,50 .

10.130,00 360,00 10.490,00
16,669.00 2.780,00 19449,00
6.760,00 4ilO,oo 7.240,00
6.134,00 125,00. 6.259,00

51.600,00 27.950,00 79:550,00
7.959,70 7.959,70

1.500,o? 200,00 1.700;00
685.293,80 685.293,80

!

62.162,00 918,00 63.080,00
16.891,00 3.634,90

.

20.525.90

2214.241,50 '509.259,30 2723.500,80

..

1.15.4
1;16.4
1.19.2
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 ,

778.013,90
35(H.514.70

TOTAL GERAL DA RECEITA

Saido provindo do exercício anterior
Em Caixa

.

Na Tesouraria

I DESPESA GERAL DO MUNICIPIO ARRECADAÇÃOVERBA -----------'----------.------------ -------�--------

TITULOS DA DESPESA \ Anterior I/Do mês ! T O T A L
.

Ordinária l-
o Administração Geral 260.655,00 �35.046,oo 295.701,00
1 Exação e Fiscalização, Financeira

.

94.330,00 18.000',00 112.330,00
2 Segurança Pública e Auistência Social / 5.259,00 5.259,00
3 Educação Pública 100.180.00 19.000,00 119.180,00
4 Saúde Pública , 15.294.60 15.294,60
5 Fomento

,

30.000,00 5.000,00 35.000,00
6 Serviços Indu!ltriail

.

120,00 120,00
8 Serviços de Utilidade Pública 1015,862,10 110.637,40 1126.499,50
9 Encargo. Div.ersoll - 120,044,70 13.440,00 133.484,70

TOTAL DA DESP�SA 1641.625,40 ' 201.243,40 -1842.868,80

Residuos Passtvos ) I

Restos a Pagar
Do exercício de 1962 24.000,00 24,000,00

_TOTAL: GERAL" DA DESPESA' 1665.625,40 . 201.243,40 1866.868,80
. Fundos Disponíveis I

. '. Em Caixa
Na Tesouraria J 835.255,90

!

Em, Bancos \
I

No Banco Indúatría e Comércio de Santa Catarína 'PIA 799.390,00 1634.645,90
,

TOTAL GERAL DO BALA:NCETE 3501.514.70

Major Vieira, 31 de Julho de 1963.

Nadir Müller
Secretário

ii"

Antonio Maron Becll
Prefeito Municipal

Noções ,�e Fisiogeogr�fia
Ecomômica Sulamericana

por: A. Seixas Netto'
{

(continuação)
VII

Só o Amazonas é o retrato
fiel, ainda, do Mar que foi
aprisionado e se debate .em

Preamares e Baixamarés n'ums
várzea de inund�ção' que se' vaí
aos poucos elevendo para a luz
fquatol'ial.· O Prata, somente'
um golfo enorme, é o desagua- .

douro do Pantanal do Grande
Chaco miasmento, horrível,
metanoso, pestilento, restos
frios d' um lago deteriorado
sôbre leito sulíúríco- lavoso,
carbonífero. O Orenoco é vago,
calmo, neve aquosa, escorrendo
na direção à'um Oceano que
se lhe vai fugindo pela inter
penetração aluviosa não é Mar
antigo já; é o Tálasse atlântico'
em recúo, em fuga ante um

continente qu,e se, malda e se

estabiliza.
VIII.

Mas continuemos.

Essas .terras nascentes de
dentro do Grande Mar, elevadas'
à custa de aluviões andinos, e

golpes de fatalismos geofísicos
que os séculos mostrarão, um

dia,
. de pleno, firmadas em

Continente, estarão" em ponto
de fixar o Homem; ter econo

mia fundamental? Poderão o

Amazonas, de hoje, o Prata
atual, o Orenoco ; moderno ter

economia, ter sociologia?
Separemo-los.
Analisemos, então, um a um.

Vejamos fsuna e flora, miné-
rio e homem Delinearemos um

passado próximo que se"mistura

no presente para. esquadrinhar
.os planejamentos do futuro.

Nos Andes. A flora é capaz
de enfrentar os frios estacio
nantes, as águas em demasia,
os gêlos perenemente sólidos e

progressivos. Líquenes e mus

gos, têm reino favorável entre
8S terras comprimidas �nas
cavernas, nos ceclivesebruptos,
nas fendas abissais. As cam

pinas d'alta montanha, cobrem
se de anêmonas; entre as raja
das de frio em movimento,
ventos pesados de ar e água,
brota grama ícha, a desafiar,
os extremos dos elementos até
na" aridez basáltica dos cortes
estéreis. Flores-herbéaceas, co
mo a verbena, o trêve, o gerá-·
mio. surgem e florescem luxu- .

ríantes; misturad�sàs gencíaaàs
e aos arbustos rasteiros. Os
bambús finos dos, pântanos e

das depressões, como aqueles
marginais ao Titicaca, onde a

cana tótora fornece as embar
cações nativas de estrutura e

meio motor, são florescentes em

magnificência no clima, no
meio, no ambiente que já vaides-
cansando na exaustão do
telurismo enorme. Quinôa
(3) e oca, orquídeas várias,
árvores resistentes, tudo se

entrelaça acima das núvens,
nesse mundo estranho arranca
do em convulsões ao magma
planetário, Descendo pelos_esta-!
los das rochas, pelos vãos das.
corredeiras. pelos atalhos, as

florestas de chinchona (4), os

bosques de coca (5), 8 poderosa
economia química. d'um mundo
novo, em formação.

(continúa)

Faz saber" que pretendem casar:
Simão França e Davína de Pa':J
la. Ele, natural deste Estado,
.nascido em Rio. Claro, n. muno

.

no dia 9 de maio de 1942, la
vrador, solteiro, filmo de Gre-
gorio

-

Simões de França
e de Dona Joséfa Krsuss
data ignorada, 'domicilados
e residentes em Rio Claro, nes
te munícípio: Ela natural deste
Estado, nascida em Rio Claro,
neste município, no dia 8 de

.

julho de 193'6, doméstica, soltei
ra, domiciliada neste município
e residente em Rio Claro, neste
município, filha legitima de Hi
lário José de Paula e de Dona
Julia" Greim, domiciliados .e re-

I sidentes em Rio Claro, J neste
municipio.

Faz saber que pretendem ca

sar: Sebastião Albino Carli e

Maria da Luz Veiga. Ele, nstu-

EDITAIS
Sebastião Grein Costa, .E�érivão de Paz e Oficial do Registro

Civil de Major Vieira, Comarca de Canoínhas, Estado. de Santa
Catarina, etc:

.-

Faz saber que pretendem casar: Adão Fernandes e, Ramília
Ricardo. Ele natural deste Estado, nascido em Lajeadinho Mun.
Papanduva se. no dia 14 de outubro de 1920, lavrador, solteiro
filho de pai ignorado e de D. Maria Alves do Prado, falecida. Ela,
natural deste Estado, nascida em Rio Canoínhas, neste municipío
.no dia 27 de" janeiro de 1929, doméstica, solteira e residente em
Rio Vermelho, n. muno filha de Joaquim Ricardo, falecido e de
Dona Marinha Ricardo, domiciliada e residente em Rio Vermelho,
neste municipio.

Registro Civil

ral do Estado do Paraná nas

cido em Mangueirinha, Com. de
Palmas, no dia IOde agosto de '

1937, do cernercío, solteiro, filho
de Gueríno Albino CarIi e de
Dona Maria da Clória Carli, do- _

miciliados e residentes em Man
gueírínha, Com. de Palmas, Es
tado Paraná. Ela natural deste
Estado nascida em Cochos, nes
te municipio no dia 7 de setem
bro de 1945, doméstica, solteira
filha legítima de Anibal Veiga
falecido e de Dona Dejanira'
Veiga domiciliada 9 residente
em Cochos, neste' município,

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Códíco Civil art.
180.

Major Vieira, 13 de outubro
de 1963.

Pedro Veiga Sobrinho
Oficial do Recistro Civil

Quando' fizer.seu \ itinerário. de passeio,
não esqueça de incluir uma visita às

obras do FRIGORIFICO,
.

.I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ano '17 - Canoinhal!l. 8. Catadna • 19 de Outubro de 1963 - N. 7�5
-:

A U D'N Ressurge'
Grande Fôrça•

I

Ultimo
do

As Domingo
Oueda

Administração

Eleições de_
Demonstraram a

Prestígio da Atual
Oposição Resiste ao Massacre do Govêrno

As eleições de domingo último, realizadas num clima:de
expectativa geral, demonstraram o crescimento oposicionista
particularmente da 'União Democrática Nacional. O govêrno,
lançou mão de todos os recursos possíveis. Fiscalização da
Fazenda, Inspetoria de Ensino, pressão policial, máquinas e

caminhões do DER, títulos de terra, arame, dinheiro, facili
dades e promessas. não . foram suficientes' para abater o

ânimo opoaícionísta, que .ressutge como em 1950.,

Os nUmeros,. que abaixo focalizamos, demonstram
melhor do que "frechandos", a �realidade ela eleição.

"N° de Municipios onde houve eleições"
Para Prefetío e Vereadores
Sómente para Vereadores

'

52
49"
3

Total 52

'PREFEITOS I

Partido Social Democrático
União Democrática Nacional
JPa�tido Trabalhista Brasileiro
Candidatos únicos

20'
19
4
6

49

Devemos r.egistrar, que nos municipios HervaI Velho
e Camp,o Erê, onde o PSD venceu por apenas um' sufrágio
a ,UDN recorreu, pois houve fraude eleitoral, não sendo pois

'\ definitiva a vitoria pessedista.
O Sr. Celso Ramos que ponha as barbas de môlho

,

e .prepsre desde já o inventário e sobre tudo a "mala" pois
não ��sta a menor dúvida q.ue o povo na sua alta sÓberani8'
lhe mostrará o caminho a seguir em 1965.

.

. ALMANAQUES' DO: PENSAMENTO

Magali e Adilson Zaníolo, foi
eleita boneca viva no concurso
da festa de, inauguração do lu.
veneto' Santa Inês.

,x x x

Completada li chapa da "dira,
toria do Gremio Canoinhenss,
em Curitiba, que ficou assim
constituída: Depto Social: Luiz
Alfredo IGarcindo. Depto Cultuo
ral: Juarez Carvalho - Df'pto
de Imprensa e Publicidar1e:
Carlos Magno Seleme. Depto
Esportivo: Olimpio Schiwinshi,
Depto der Patrimonio: Jaime
Séleme, Diretoras femimnas:
Senhoritas Lucila Stoeberl e

'I'ania Trevisani.
x x x

Faleceu nesta cidade, na noite
de segunda .feira, consternendo
a todos o cidadão Honorato
Branco Pacheco, de tradicional
e numerosa familia deste muni
cipio. O seu sepultamento ocor

reu terça feira DO cemitério da
víslnha cidade de Três Barras,
As nossas condolencías á famí
lia do extinto.

NOTAS 'ESPARSAS

O sr, Osmar Nascimento; que
por muitos anos exerceu com.
cara eficiencia, as funções de .

gerente do Banco Industria e
x x x Comércio de Santa' Catarina,

Pelo que divulga a Tribuna INCO, em nossa cidade, ontem
da Fronteira, foi o seguinte o tambem fêz grande numero de

resultado das. eleições para amigos, sendo promovido, em

Vereadores; á Câmara de Rio seguida, para todos os canoínhen
Negro: PTB 5; PDC 4, PRP 2,

. ses' que lá abordam, fato, con-
,

UDN 1. O que causa especie; firmadp sempre por todos.
'

é que o PSD, outrora _ forte
.

naquele municipio, não conste

da relação. ' •

·X x x

Amanha; no Municipal, o

torneio inicio do campeonato
da cidade, quando 'veremos os

novos esquadrões e seus novos

contratados, motivo, então,' de
grande atração para os espor
tistas canoinhenses.

x x x

Eleita a nova rainha do Santa

Cruz, a' senhorita Wilma' Berg
mann. que foi coroada em ani
mado baibe levado a efeito na

noite de sábado, no Salão
Bechel. Como

.

princesa elegeu
se, a garota Olinda Koch.

x x x

Esteve 'em nossa \ .cídade o

consagrado jogador de xadrez,
sr. Otto, Mack, representante
varias vezes pelo Estado do

Paraná, em campeonatos brasi
leiro. Em nossa cidade, na noite
de domingo, na Sociedade
Beneficente Operária, disputou
várias partidas, vencendo' todas,
com jogadores locais.

� x x

A Sociedade Beneficente O

perária fará realizar no corrente

ano o tradicional baile de natal,
8 exemplo das grandes noitadas
em sua séde antiga. -c

x x x

Está havendo -muíte centro
versia a respeito, dos resultados
das eleições do dia 6, em vários
municipios de Santa Catarina.
A verdade, no entanto, é que
ditos resultados, 'não agradaram,
em nada, 'o governo 40 sr. Celso
Ramos. A respeito, estamos

dando varias notas, transcritas
de jornais da capital.

O quadro de bolão Olímp'co,

Rua Paula Pereira 735 _- em CANOINHAS
Oferecem a preços de lançamento

Refr igeradores: Consul - Brastemp e G, E.
Fogões a Gaz: Geral - Brastemp e Brasil
Lavadoras . Brastemp

. .

Pneumáticos de Todos os Tipos e de Todas as

.. Marcas, Para Automóveis :.. Caminhões e Tratores.
..

E N�o Es�ueça de Visit�r a Sobre-Loja, Onde Encontrará Tudo
Que Suà Casa Precisa, em .Artigos Plasticos, um Completo
Sortimento de Alumínio Panex, Colchões de Molas'

I

Luiz ,XV
Conj. EstoFados, Bicicletôs" Para Homens, Senhoras e Crianças.

Compre Hoje Mesmo Seu Refrigerador" Fogão, a, Gaz -

Lavadora' ou Bicicleta' .. Acordeão ou Rádio
E Receberá Inteiramente Gratis Um Lindo Despertador.

,
'

-

Faça'!',nos Uma Visita e Não' Esqueça de Apreciar as Ultimas
Novidades em Plasticos na Sobre-Loja.

o. conhecido sextinha, recebeu
sabado último, a visita dos
"Cobrínhas", vinculados ao 'Tha
lia de Curitiba. Após ums partida
renhida e disnutada dentro da
maior camaradagem, efetuada
na cancha da' Agua Verde,
Venceram os locais por pequena
margem.

x x x

Rumores, dizem da« breve
construção de mais Um cinema
na cidade.

x x x

x x x

'A garotinha Alexa Maria,
graciosa, filha do casal Dna.

Delegacia ..Estadual da' Superintendência
de Política' Agrária em Sauta Catarina
OF. CIR. SUPRA-se 1/63. \

\

'Florianópolis, 23 de Setembro de 1�63,
Senhor: Diretor

Temos a satisfação de le
var, ao conhecimento de V.sa.
que, pela Resolução N° 8-6�, de
6-9-63. do Presidente da Supe
rlntsndêncía de Politica Agrária
e Conselho de Administração. foi
criada a Delegacia Estadual da

Supertntendência de. Politica
Agrária ·"S.U P.R,A." no Estado
de Santa Catarina.

Outrossim, comunicamos a

V.sa, que de acôrdo com a Por
taria N. 595, de' 29-8-63. 'do se ..

nhor Presidente da SUPRA,
publicado no Diário Oficial dll
União em 20-9,63, assumi; nesta
'data, o cargo de Delegado Es
"taduel da SUPRA em Santa
Catarina.

Esta Delegacia, como ór
gão responsável pela execução,
da Reforma Agrária, neste Es
tado" deseja dar início, a um
intensivo intercâmbio com todos
os órgãos públicos e demais
instituições para .estudo e deba-

.

te do problema da Reforma
Agrária, sôbre forma de pales
tras. conferências, entrevistas ou

reunião de
.

estudos.

Na oportunidade colocamo
nos ao seu in teiro dispôr, para
qualquer esclarecimento e ou

tras solicitações que por ventu
ra forem formuladas.

Atenciosamente

Benjamim Ferreira Gomes

Delegado

Compre a preço justo
. ,

Urna calça de

UMA CALÇA DE

Af*8*if 'fWI+g €H*fuM

vinco permanente

..�
a, fibra Pollyester Exclusiva da.

S U, O A M T E X

CASA 'PEREIRA

-

Rua Getúlio Vargas, 882

ELI1� E TENIS'
/

Edital n.

ASSEMBLÉIA
1 -

GER�L
-

'

O presidente do Élite Tenis Clube, fazendo uso dos po- _

deres que lhe confere o Art .. 64 de nossos 'Estatutos, convoca 9s
srs. acionistas I para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL, a

realizar-se no próximo dia 19, às 15,00 horas, com a seguinte
ordem do dia:

.

a� - Fundos para a conclusão da Séde Soeial;
b) - Relação de Acionistas;
c) - Assuntos de interesse social.

08S.: --- Caso não haja número legal em la. convocação,
a assembléia funcionará às 15,30 horas com qualquer número.

ALCIql0 ZANIOLO

Presidente

,

LUIZ F. FREITAS
Secretário Ix

..
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