
Centenas de, pessoas
atacadas de TU BER(�ULOSE

assistência! .. �sem amparo e

Em pleno perimetro urbano da cidade subur-
bano e interior, um elevado número de pessôas estão

atacàdas da contagiante doença, a terrível tuberculose.
Chefes de famílias,

.

doentes, vivem em contato. perma
nente com seus filhos, vizinhos e amigos. A não ser em

Florianópolis, nenhum outro Municipio catarínense possue
ijospital especializado. Geralmente o maior número de

tuberculosos são pessôas desprovidas de recursos finan

ceiros, impedidos que estão de se submeterem a um

tratamento longo e' dispendioso. Muitas morrem sem

nenhuma assistencia e amparo. A dificuldade de locomo

ção dêsses doentes para a Capital do Estado, tem impe
dido que muitos sejam tratados no devido tempo. O

único recurso é tentarem o internamento em Curitiba ou

Lapa, no Paraná, quando não conseguem, ficam entre

gues a própria sorte até que pessôas caridosas tomem' a
iniciativa de encaminhá-las para algum lugar onde possam
receber tratamento adequado.

Homens, mulheres e crianças doentes, estão aban
donadas. Enquanto aguardam providências das autoridades
ou de quem tem o dever de encaminhá-las para o

tratamento, o mal se propaga, o número de vitimas
aumenta e o terrivel "bacilo de Koch" amplia seu campo
de ação mortífera. E por incrivel que pareça, quando a

doença é diagnosticada, os doentes não são isolados por
falta de hospitais especializados. Santa Catarina em

assistência social nesse setor, está em fase primária.
Para quem vamos apelar e esperar o éco de nosso
comunicado, senão para o, Govêrnq,? Deputados? Autori
dades sanitárias? Sejá para quem fôr, não podemos ficar
calados nem desconhecidos diante dessas centenas de

pessôas pobres, doentes e 'condenadas- pela sociedade
diàriamente batendo às nossas portas em busca de
auxílio e assistência.

Fica aqui o nosso grito de alerta com a única

intenção de cooperarmos com as autorida<\es, evitando
deste modo, principalmente, a mortandade infantil em

nosso mumcipio, proveniente da doença que tantas

preciosas vidas infantis tem ceifado, a tuberculose.

Nova Igreja na Hist6rica
Colina da Santa Cruz

Dia 13 de outubro, domingo, após a s�lene bênção e inaugu
ração do prédio: "LAR SANTA INEZ" ás 14 horas, �stiveram
reunidos, Da presença de Sua Excia. Revma. D. Daniel Hostin, OflM.
DD Bispo da Diocese de Lages, respectivamente da Comissão dos

J?abriqueiros da Matriz Cristo Rei e da Comissão Pró Construção
do Ginásio Santa Cruz, os seguintes Srs.: Revmo. Pe, Vigário, frei
Meinrado Vogel, Otto Friedrich" Este�ano Wrublewllki, Mário Mayer
José Tokarski. Oscar Werka, Leopoldo FalJgatter, Paulo Schreiner,
Fritz Sachweh, Vitor Ku�inek, Darci Wiese, Irmão José, Diretor do
Ginásio Santa Cruz, Wilmar Friedrich, Irmão Rudi, Pedro Reitz,
Max Rank, Oldemar MU,ssi, João José Ferreira. Ney Pacheco de
Miranda Lima, Benedito Therézio de Carvalho Neto. para deliberar
sôbre a construção da Dava Igreja. nó alto da colina da Santa Cruz,
adornada já com o Ginásio Santa Cruz e o histórico monumento do

Cinquentenário de' Canoinbas.
'

,

Prende-se a construção desta Igreja ao fato de melhor poder.

atender as necessidades do próprio ginásio, das circunvizinhanças e

desafogar, aos, domingos, o movimento religioso da Matriz Cristo-Rei.

Sua Excia. o Sr. Bispo levou o assunto à consideração dos
presentes. Ouvidas as diferentes opiniões, concluiu-se pela edificação
de mais esta Igreja, sob orientação do Revmo. Padre Vigário e

operação conjunta das Comissões da Matriz Cristo Rei e do Ginásio
Santa Cruz. Está encarregado do estudo da planta e orçamento, o

Revmo. Padre engenheiro-arquiteto frei Edgar Loers OFM, vigário
cooperador.

Assentada a dispoeição fundamental, pediu. se a opinião dos
'presentes sôbre o Patrono da nova Igreja. Surgiram diversas opiniões.
O Sr. Oldemar Mussi, pedindo licença' para dar parecer. pediu que,
em vista de o dia 13 de .outubro, dia, da reunião, ser dedicado a

.

Nossa Senhora de Fátima, entrasse em pauta, para apreciação do
seu parecer. Foi muito bem acolhida a proposta e até considerada
bem acertada, devendo, pois, ficar a nova Igreja sob o patrocínio de
Nossa Senhora, de Fátima.

I

Em vista da proposta, que com agrado geral, foi bem
recepcionada, resolveram os presentes. designar o sr, Oldemar Mussi
padrinho-mór do' movimento pró Construção da Igreja Nossa
Senhora de Fátima no alto da bistórica colina da Santa Cruz.
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Bento José de Lima
Vitima de um fatal derrame

çerebre], domingo, veio a fale

cer terça fe>ira, dia 22, o-conhe
cido cidadão, Bento José de

Lima, grande industrial em

nossa terra e pessoa de grande
prestigio em nosso convivio.
Deixa o saudoso extinto, mem
bro de tradicional familia em

Ganoinhas, pioneira na região,
viúva,

.

a exma. dama Dona
Izaura . Machado de Lima e uma

filha, Maria de Lourdes de
Lima. O féretro. procedido de
missa de corpo presente, deu-se
às 17 horas de quarta feira,
com grande acompanhamento.
A família enlutada, Correio

do Norte, envia seus mais
sentidos pesares..

Grande ,Festa de
Inauguração em

Marcílio Dias
Domingo, dia 3, a próspera

localidade de Marcílio Dias,
viverá um de seus grandes
dias, com 8 inauguração festiva
do novo templo da Igreja
Evangélica Lutherana, construi
do em tempo recorde, por
aquela comunidade. Pela manhã
.haverâ culto, seguindo-se as

festividades programadas. A
comissão encarregada dos fes
tejos contratou onibus que

.

partirá desta cidade, do Bar

Guarani, a partir das 9 horas.

LACERDA É
GARANTIA DO

REGIME
Salvador, '18 (M) - O deputa

do udenista Wilson Lins decla
rou que "o governador Carlos
Lacerda, ao contrário de ser

um 'elemento de perturbação,
como alguns o tsxam, tem sido
um fator de ordem, na atual
conjuntura nacional e devido
a sua vígílancía, o regime de
mocrático ainda não foi traga
do pela onda vermelha da sub
versão comunista".
- A situação nacional -

continuou - já era gravíssima'
antes da propalado entrevista
do sr. Lacerda, e a gravidade
não aumentou nem diminuiu
com a publicação, mas através
dela tantaram desviar para ele
a responsabilidade da crise.

Comentou O deputado ude
nísta que "O sr. João Goulsrt
Iembra um campeão de nata

ção que esteja morrendo afo
gado em uma piscina doméstica
após atravessar várias vezes o

Canal da Mancija. Na piscina é
acometido de caimbra e eome

ça a retorcer-se, afogando-se.
Os administradores vendo-o as

sim .ntrar a aplaudi-lo em vez

de socorre-lo't.E concluiu o ra

diodinio.
- Assim, é com o sr. João

Gculart, que provocou as pri
meiras greves para atrapalhar
seus' inimigos. Agora, greves
estão a, atrapalha-lo el,e não
tem mais forças para conte-las.

Projeto lei
M�terial e

Isentando de Impostos
Utilidades A'grícolas: ,

Os deputados representantes da Zona Norte Catarinense
na Assembléia Legislativa, Reneau Cubas, Celso Ivan da Costa e

, Haroldo Ferreira, acabam de apresentar naquela Casa do Povo,
um oportuno Projeto de Lei, isentando do pagamento do imposto
de Vendas e Consignações, determinados materiais adquiridos
pelos lavradores-associados das Cooperativas de produção agrícola
e de erva mate. O referido Projeto de Léi já foi encaminhado
às Comissões competentes e segundo tudo indica, receberá o

apoio de todos os deputados de todos os Partidos Políticos.

E o seguinte o texto do Projeto de Lei:

Artigo 1. - Fica isento do pagamento do Impôsto de
Vendas e Consignações o material de utilidade na agricultura e

na produção ervateira, cuja transação fôr realizada diretamente
pelas cooperativas aos seus associados de' acôrdo com a relação
constante do artigo 2°.

Parágrafo .único - Gozarão dos benefícios desta lei as

cooperativas especializadas na triticultura e viti-vinicultura
existentes no Estado.

Artigo 2. - Para efeitos da presente lei, são considerados
materiais de utilidade na agricultura e na produção ei'vateira os

seguintes:
1) sementes e mudas;
2) adubos e corretivos;'
3) inseticidas e fungicidas;
4) produtos veterinários;
5) arame liso e farpado;
6) ferramentas e Implementes agrícolas;
7) máquinas e instrumentos agrícolas.

Artigo 3. - Para gozar dos benefícios da, presente
deverá a cooperativa, requerer à Fazenda Estadual. '

Parágrafo 1. - O requerimento deverá ser acompanhado
da relação do material a ser vendido aos seus associados,
instruído com. declaração do órgão técnico competente para
exercer a fiscalização por parte da Secretaria da Agricultura,
confirmando a alegação da requerente de estar o seu pedido
enquadrado nas condições impostas pela presente Lei.

o
•

§ 2. - Da relação do material, fornecida pela cooperati
va à Fazenda Estadual, excluirá dos benefícios da presente Lei,
aquelas utilidades que não se encontram incluídas no artigo 2°. •

da mesma.

§ 3. - O material relacionado do,' artigo 2°. desta Lei
deverá ser escriturado em livro especial, afim de facilitar a

fiscalização da Fazenda Estadual.

LeÍ,

§ 4. - Em cada exercício financeiro deverá a cooperativa
{beneficiada comprovar a manutenção de novo estoque, nas con

dições indicadas na presente Lei.

'Artigo 4. - As cooperativas de produção agrícola e

ervateira de que trata esta lei, para gozarem da isenção prevista
no artigo 1°., ficam sujeitas à. prévia exibição e registro na
Coletoria Estadual, de sua jurisdição, do respectivo certificado
pelo Departamento Econômico do Ministério da Agricultura.

Artigo 5. - As demais transações não enquadradas nos

artigos 10• e 2°. da presente Lei, pelãs cooperativas agrícolas e

ervateiras,
.

sujeitar-se-ão às incidências tributárias na forma da
legislação vigente..

'

Artigo 6.'':_ Deverá a Secretaria da Fazenda regulamen- 1.'tal' e executar a presente Lei no prazo de 90 (noventa) dias.. "

Artigo 7. - A presente Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas 8S disposições' em contrário. !

S.S. em outubro de 1963. '

Deputado Celso Ivan da Costa
Deputado Reneau Cubas

.

Deputado Ha101do Ferreira.

JUAREZ:
Paulo de Tarso trái ideais 'do P O C

Brasílía -

.

Em sessão da'
Câmara Feder ... l, o marechal
Juarez Távora (PDC - GB) dis

se que o sr. Paulo de Tarso
(PDC - SP) no Ministério da
Educação e Cultura, está train
do os ideais da democracia
cristã. "Ao declarar que retira
o seu apoio,' á administração
do atual titular do MEC, o

marechal Juarez Távora justi.
ficou que as inclinações pesso-

ais de seu correligionário, ins
tigadas pelo ambiente esquer
dista que o cerca, .tem-no le
vado .... uma linha de ação do
'ministério que não pode consi
derar, em consciência, coinci
dente com aquela definida e

defendida com posição média
do Partido Democrata Cristão.

, ,

O sr. Paulo de Tarso está
traindo 08 ideais da democracia
cristã.
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Vende-se·Vende-se'
. .Tecidos

Vende-se um bom lote de tecidos, compreendendo
brim, xadrez, Iuizines, algodão, estampados e outras va- Um,
riedades, com padrões apropriados para o interior.

.. Valor aproximado de Çr$' 800.000,OQ . preço de
óca's�ijo�, l,i'az..,se condições. Maiores detalhes . e verificação
'dos. tecidos, com Alceu -Soares no Parque Florestal. do Trata.r nesta Reda�ão
Instituto do Pinho, quilómetro 12 da 'estrada Canoínhas
á �a�.ra. Mo��vo da venda é por encerramento de ativi-

PENASdade comereíal. Ix

. ,

,Quando flzef seu ItlnerArio de passeio. ·1 Compra-se qualquer quan-

não esqlleça de Incluir' Ull!8 visita às I
��::C:dênciaavis.ndo co:'

.. ',' ubras do FRIGORIFICO .

Na Chu�rascar.i�IDEA�.
,I,. _

Caminhão
. .

�.

Ch'evrolet 1949

;r

,

VIDROSfERRE'NO",A \ VENDA

, ,"'

Canoinhas .. s. A.Frigorífico
,'.. A DIR;EtO�I�, tendo, em vista o que foi deliberado em

Asémbléía Geral Ordinária, realizada no dia 29 de setembro do cor

rente. ano,' convida os Srs. Acionistas em atrazo com o pagamen-'
to Das prestações 'de seu capitalrsubscrito a 'df,tuarem, na. séde,
soéíal pr�visóriá, á Rua Vidal Ramos nO, 736 (Prédio da Canoí,
nhas Força' e Luz s.A.), 1° andar, nesta cidade, o pagamento das
prestações vencidas, dentro do prazo de trinta dias, a contar de 6
de Outubro do corrente ano e á terminar em '6 de Novembro,
também do corrente ano, sob 'pena de ficarem constituídos em

mora.' .

,Ç!ilQQiDh�.s., a de QQtubr? de. 1963, 2x
�----------------------------...---pm+.. ,

Compre a preçQ justo' :, ,."
.

.'
.

Uma calça de vinco permanente'
UMA CAI".ÇA DE,

a fibra 'P,olyester Exclusiva da.

SUDAMTEX

Casa Esmalte
Plano, Martelado', e Granito ,

CASA _'EREIRA
Veode..se,' local FarÚ,ra ·(Santa Haidee)
Um terreno' cem 70 alqueires,' todo cercado, com

4 fios de arame, entre outras benfeitorias destaca-se, 2
ótimas éasas de morada, mangueírão para' criação de
suínos, cercado com 8' fios de arame, 6 alqueires destoca-
dos para. plantio mécanizado;' I

. ,

Tratar nésta Redação, .' ::Sx A

Compre agora sua nova R'ol!pa
sob medida' ,

,/ e participe da;: ;'PRO'MOÇÂO 'FIM· DE·ANO·63" da sua

CA,SA'·, ··PEREIRA'
\_.!

. ,.,

'"
.' • �:

·NA ',BOA . CO_MPR� ESTA SUA BOA. SORTE

LI

,Apenas
I

,�
-

Com os

2 números

de cada

(aut�,la

'você

pode

ganhar

I
uma,

o

flamante

·LAMBRETA

I,
{
J

� t ;.. o -.

,

cruzeiros

de'
"

, I,'

, ,compras
,

.:dão
. )

'i direito

. a uma
';1.

(autela

_._ ',�.; ·'�1·
•

,;/'

Sor-te,i0'" pela milhar da L,qJeriO Fede,ral
As encomendas de Roupas RENNER «sGb medida»

.

para a,s festas de tim de ano senâo aceitas, .

.

sQmeDh até p dia 30 de outubro. \
,

'
.

, '\

·A Pio,'n.,e·ira das Boas OSertabs
, '

d e s e 'j_ ii .. '1 h t b o a s 'o r' te!
. . -

Rua Getúlto V:af,gas, :8�2 - Fone. 29-8; -- CANOI'NHAS·

,r,

Rua ,Getúlio Vargas, 8��

Refaça suas Iorças, tomando

CAfÉ ,810
.

Torrado a ar quente
.

$.abol"Qso até a ultima gota.

.

,Rua Paula Pereira -- Telefone, 241

BIG é grande. ma$ em Calloinhas

'. BIG é O
�

melhor café"
,. 1

DISPONHA DA

Para os transportes da suas cargas'

Rio .. São. Paulo .. Curitiba -

------..-------------.-� � _.

j

Máquinas de Escrever REMIN·GlONe Barbeadores Elétricos ,

.

'. "Ferros .. Arames .. Chapas .. Tubos "MACIFE
SemE!mtes HCAMPANI" - Farinha "S'lIRUHY"

.

,Fumo "UFIO pE OURO t
... Móv�is "'CIM.O"

.

.

lnforrnações com'
.

ITHAS'S; SEL�ME
.

(Si ,0 seu' problema é ÓCU LOS
,

,. I .'

•

Procure a' 'Seção de Otioa do Foto João,
o �uªl poderá fornecer-lhe todo e qualquer tipo de

óculos que você precisar.'
Aip.a�elhl;iltilento' ffloder',no e �erviço feito com todo a

\.. psecísão, ínclusíve avia receitas,

TªJnbélll executa J;QDSertQ� e

�I,FOTO (JOÃ,O' F-O'i'O E Ó'l'fCA"
Pra'Ça Lauro, Müller, 5'14 CANOINHAS

l
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ECOS· DE
conclusão da 3a. página

sinQ representando outras tantas cidades. Os concorrentes foram
�fvididoS em d.u�s categorias, A e B. Na Categoria A participa
alXl os

estabelícímentos que mantém curso científico' ou colégio
rO!Íle'rcial. Estavam inscritos nesta categoria: o Colégio Santa

Maria de Santa Maria, participando nas modalidades de futebol

AGRADECIMENTO\ ,. .

.

I

,Missa de 7. Dia
IIESPOSA E FILHA DO FINADO

BENTO JOSÉ DE LIMA\

vêlXl externar seus 'profundos agradecímenfos aos falcutativos

prs. Fernando Oswaldo de Oliveira - DD Secretário da Saúde
e Assistência Social; Mário Mussi e Osvaldo Segundo de Oliveira,

�Ipelas IItenções dispensadas ao extinto quando em vida; ao Rvmo.

FreLMenrado Vogel, Viga rio da Paróquia; aos senhores farma
cêuticos e enfermeiros; aos senhores Domingos Coelho: Afonso
Scholze ti! Capitão Nelson Coutínho. Enger-heíro residente, fun-
kcionários e operários do D. E. R.; Delegado Especial de Polícia; /

80 jornalista Nilton José Bayestorff, pela oração que proferiu à
beira túmulo ,em nome do Partido Social vdemocrátíco .e da ban
�ada do PSD na Câmara Municipal; aos cunhados, irmãos, tios,
sobrinhos e demaísqparentes, às pessôas amigas e ao povo em geral,

It,que de um modo ou de outro trouxeram seu confôrto espíritual,
levaram côross e flôres, expediram telegramas, compareceram à
missa rezada de corpo presente e acompanharam o côche fúnebre
alé a derradeira morada. \

0utrossim,' convddam parentes e demais pessôas para a

MISSA DE SÉTIMO DIA que mandarão celebrar em intenção
da alma do involvidável Bento José de Lima, segunda
feira,. dia 28 do corrente, as 6,30' horas, na Igreja Matriz Cristo
�

. .
'

Por êste ato de fé e bondade cristã, antecipam sinceros

agradeCimentos.

Convite -

- Missa 1. Anivers'ario
A familia Ruthes convida os parentes e amigos

i para assistirem à Santa Missa que mandam celebrar pela
alma da inesquecivel
l' Francisca Strake Ruthes.

dia 16 de Novembro, às 8 horas, na Capela de, COLONIA
RUTHES (RIO NOVO). 2x

,-_.---------------------,
Cine 'Teatro Vera Cruz

APRESENTA:
Hoje a. 19,00 hora. Censura livre

B\RASIL BI-CAMPEAo
HOJE - á. 21,00 hora. 'impróprio até 18 àno.

Mães Modernas
e]: Gean Gabin - o filme que toda mulher 'deve assistir.

-----

DOMINGO - á. 13,30 e 16,00 horas - cenaura livre

Brasil Si-Campeão
à. 19,00 hora.
à. 21,15 horae imp._18 ano.

Doce Pássaro da' Juventude
o filme que é uma realidade dos dias de hoje, cenas

que chocam, realismo e mais realismo. Não percam esta:
real e comovente história.

2a,. Feira - à. 20,00 hrl•• Imp, até 14 ano. - REPRISE
, -----

3a. e 4a. Feira - ,iii 20,00 hora. - imp. até 14 ano.

Nenhum Anjo é Tão Puro
E

AMORES DE COLEGIAI�
5a. feira - à. 20,00 hora. - impr. até 14 anol "

LADRA0 APAIXONADO
-----

6a. feira áI 20.00 hora. - Impróprio até 14 ano.

,OBSESSAO
•

DE
E

MATAR

Tarde Demais Para Amar,
���----..----------------_I
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OLIMPIADA
de Salão e basquetebol; O Colégio Conceição de Passo Fundo,
nas modalidades de Futebol de campo e futebol de Salão; o Colé
gio São Pedro de Pôrto Alegre, inscrito em futebol de salão e

basquetebol; O Colégio Comercial de Santo Angelo, inscrito em

futebol de Campo e futebol de Salão e finalmente o Colégio
comercial Cristo Rei de Getúlio Vargas, participando em futebol
de salão e futebol de campo. 'Cada estabelecimento podia ins
crever-se em apenas duas modalidades. Entre os três concorren

tes do futebol de campo sagrou-se campeão o' Colégio comercial'
, Cristo Rei de Getúlio Vsrgas, vencendo á representação de Pas
so Fundo por 2 tentos a O e batendo Santo Angelo por 2 tentos
a 1. O futebol de salão que contou com 5 concorrentes foi bri
lhantemente vencido pelo Colégio Santa Maria de Santa Maria
com três vitórias e um .empate. Finalmente, o certame de bas

quetebol foi igualmente vencido pelo Colégio Santa María, que
numa melhor de três venceu ao Colégio São Pedro nos dois
primeiros encontros. Merece destaque 'nesta categoría :

o jogo
de basquete que nos. dois colégios realizaram na noite do dia 14
Foi uma verdadeira festa para os olhos, parecendo mais um

espetáculo de balet do que uma partida de basquete, Contava o

colégio Santa Maria com Filetti, um atleta extradrdinário que
foi campeão paulista pelo 15 de novembro I de Piracicaba,
além de um pugilo de outros grandes astros da bola ao cesto,
O quinteto de Pôrto Alegre' também muito bom,/pois, ainda re

centemente havia vencido brilhantemente o quadro de juvenis
do Internacional de Porto Alegre, 'campeão da Categoria em Porto,
Alegre. Foi uma partida que certamente deixará saudades a

quantos puderam presenciá-la.'
Com os resultados acima, o Colégio Santa Maria sagrou

se campeão olímpico da categoria A, com 11 pontos ganhos
sôbre .12 que estavam em jôgo. Rio, 22 (UPI) - O Con",

Na categoria B podiam participar apenas alunos do curso selho . Nacional do Petróleo
ginasial. Nesta categoria participaram igualmente 5 equipes, a

saber: o Ginásio Santa Cruz de Canoinhas, inscrito em futebol aumentou hoje os preços
de campo e basquetebol; 9 Ginásio Frei Rogério de Joaçaba, da gasolina e demais deri-

. participando de futebol de campo e futebol de salão; o Ginásio vades do petróleo, entre 27
Cristo,Redentor de Cruz Alta, concorrendo em futebol de campo e 130%, Os novos, preços
e futebol de salão.. ' entrarão em vigor a zero

O Ginásio Medianeira de ,Erexim, tomando parte nas' hora da manhã. No Rio de Ja-
competições de futebol de campo e basquetebol e ainda o Gíná- neiro a gasolina comum foi au-
sio São Gabriel de São Gabriel, participando do futebol de campo menta da em 27fJ/o. passando pa-
e futebol de salão. <.

ra 47 cruzeiros e 70 centavos o
Entre os cinco concorrentes ao futebol de campo sagrou- litro, enquanto que a gasolina

se ·yencedor o Ginásio Frei Rogério que obteve duas vitórias e azul passará agora a custar 91
dois empates. A equipe do Ginásio Santa Cruz, cumprindo atua- cruzeiros e 60 centavos, O que
ções. discretíssimas 'caiu vencido em três ,jôgos, empatando apenas rnzerie passará para 47 cruzei
com a representação de Erexím. Atuando sem disposição, talvez ros e 83 centavos e o óleo die
devido

íà

longa viagem, com uma defesa completamente falha,
.

sel para 36 cruzeiros e 60 cen

não podia mesmo esperar melhores resultados. No futebol de tavos; verificando-se um, au-
salão sagrou-se vencedora a esquadra de São Gabriel. No bas- mento de 30 por cento, O Con-·
quetebol o quinteto do Ginásio Santa Cruz enfrentou a represen- se lho Nacional do Petróleo, re-

tacão do Ginásio'. Medianeira de Erexirn, cain�o mais um, vez ceberá diferença d(JS preços dos
vencida por contagens que bem demonstram a superioridade ,do produtos em esteque em poder
adversário, isto é, t2 a 6 no primeiro jôgo e 27 a 8 no segundo dos :intermediários.
jôgo.

Assim, do ponto de vista esportivo podemos dizer' que 'a
representação dor Ginásio Santa Cruz decepcionou totalmente. O
mesmo já não se pode dizer do resultado geral da excurção, pois,
"incontestavelmente foi a nossa equipe a' que maior simpatia
grangeou por sua simplicidade, \ boa educação, por sua união e'

disciplina esportiva. Os 'rapazes do Ginásio tiveram um compor-
•

tamento modelar durante tôda a olimpíada' e 'todos voltaram
satisfeitos pelo que puderam aprender durante I

a excurção e

'pelas amizades que puderam travar com os colegas de outros
estabelecimentos de ensino de diversas cidades espalhadas pelo
território gaúcho e catarinense, conhecendo novas cidades e novos

costumes... Durante sua estadia em Passo Fundo a caravana
. 'I

estudantil de Canoinhas póude visitar a fábrica de Pepsi-cola, a

fábrica de pregos Gerdau e o frigorífico Planaltina, tôdas de
Passo Fundo. Outra visita que impressionou a ,todos foi a que
realizaram ao Noviciado dos Irmãos Maristas. Podem todos os

canoinhenses ter a certeza de que 8 excurção do Ginásio Santa
Cruz foi altamemte .i�roveitosa para todos aquêles que dela par
ticiparam, já que tópos voltaram com novos horizontes. Canoí
nhas, cuja existência muitos participantes da olimpiada talvez
desconheciam, hoje" é comentada e elogiada P9r diversos recantos

do Rio Grande do Sul, pois, certamente todos julgarão os canoí-,
nhenses pelos seus representantes e estes, pela sua educação,
cavalheirismo e espírito de união grangearam a simpatia geral
de todos. Pode assim Canoinhas estar ufana, já que os estudan-

.

tes do Ginásio' Santa Cruz levantaram bem alto o bom nome de
nossa cidade. Para atestar o que acabamos de afirmar, eis o

texto da carta que o Irmão Genésio, diretor do Colégio Concei
ção de Passo Fundo, enviou ao Irmão diretor do Ginásio Santa
Cruz:

Passo Fundo, 15 de outubro de 1963.
Prezado Irmão Diretor

Saudações.
Terminaram hoje as OLIMPIADAS MARISTAS. Foram

dias memoráveis, de grande entusiasmo, boa amizade e vivência
do espírito marista.

Agradeço o envio de sua lúzida delegação. Se, como o

Conceição, nenhum prêmio esportivo colheram, mereceriam, no

meu ponto de vista a TAÇA DE CAMPEÃO DA DISCIPLINA
E DA DELICADEZA. Colaboraram quanto e quanto lhes era

possível, e escreveram linda página nas realizações do Ginásio
Santa Cruz, em terras gaúchas.'

'

Julguei bom que êles ficassem até o fim da Olimpíada.
dando a! todos o exemplo de sua esportividade autêntica, unida
a muita fidalguia, razão porque não deixei partir o Irmão Tomás
com seus pupilos a não ser no fim da mesma.

\ .

\

,
Pela Delegação, meus parabéns, pela colaboração, meus

agradecimentos. , "-
Pede e promete preces, o atnígo e cervo em Cristo

Irmão Genésio ';:_ Diretor

Osni Gama
Lobo D'Eça

Encontra-se nesta cidade dêsde

quinta-feira O sr. Osni Gama Lo- �

bo D'Eça que por muitos anos
residiu em Canoinhas, ex-proprie
tário ,da Canoinhas Força e Luz
S.A., aqui deixou um vasto cir
culo de amizades. Ocupa
atualmente o elevado cargo de
presidente da Caixa Economica
Federal de Santa Catarina,
sediada em Florianópolis. Nessas
funções, vem o sr, Osni Gama L.
D'Eça, se destacando pelas suas

·iniciativas ,em pról da economia
catarinense. Está construindo o

novo prédio da caixa, uma

reivindicação a muito almejada
pelo povo catarineuse, 'dado a

mesma está funéionando há mais
de mei� século, num prédio im

próprio ao conceito que desfruta

aquela casa bancária.
Votos de feliz permanencia em

nossa cidade.

GAZOLINA
Aumentou de Preço'

Casa Pereira
12 anos vendendo
bôa qualidade

I
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Ecos de Uma Olimpíada
Realizou-se nos dias 13, 14 e 15 do corrente a "3a

OLIMPíADA MARISTA" na cidade dePasso Fundo. Esta olim
piada reúne anualmente os alunos dos estabelecimentos de
ensino que os' Irmãos Maristas mantém na Província dà San
ta Catarina, á qual .também pertence ao Ginásio .Sarita Cruz.'
O nosso Ginásio participou pela primeira vez do referido certa
me. A caravana estudantil partiu desta cidade na madrugada de
dia 12 e apos uma viagem normal chegou 8 Passo: Fundo ás
18,15 horas, percorrendo nada menos do que 560 Kms.

..

A 3a olimpiad� marista teve uma .organízaçâo perfeita e foi
UIIi sucesso absoluto do ponto de vista disciplinar. Foram realiza
das nada menos de 31 jogos nas diversas modalidedes de esporte,
�ão se verificando um único inci,dente que deslustrasse por pouco
que fosse o aspeto disciplinar da competição, Pára quem conhe
ce o ardor com que os estudantes costumam sempre defender
as cores de seus estabelecímentos, isto constitui uma verdadeira.
maravilha. Demonstra isso que os Irmãos Maristas, onde quer
que trabalhem, sabem educar e formar seus alunos nas duras
refregas da vida, ensíbarido-lhes que vencer ou perder são con

tingências que devem ser recebidas com a mesnia serenidade
por quem. Quer compet-ir. Competir, respeitando sempre o ad
versarío, procurando vencê-lo pela destresa e inteligência, mas
sabendo igualmente sujeitar-se a um resultado adverso,
reconhecendo a capactdede de

.
um adversário superior, eis o

espírito que sempre orientou todas as olimpíadas desde os Gregos
da antiguidade. Podemos afirmar, sem medo de errar que a 3a
olímpíada marista conseguiu plenamente este objetivo.

Quatro modalidade de esporte foram adotadas nesta 3a.

olimpíada. a saber: futebol dê campo, futebol de salão, basquetebel e vohbol. Participaram da olimpíada 10 estabelecimentos de

(continúi na 4a. página)

Mensagem a

homem
um

de
-

açao:
Prezado amigo
Talvez o amigo já tenha colaborado com a noeaa firma

no passado ou talvez seja a prjmeira vez que vai veuder a

BIG CESTA DE NATAL' TITANUS, Se já trabalhou, conosço
. no paesado, deve ter ganho bom dinheiro ,em comi-ões é notado
que li preferência do público é' cada vez maior para a BIG
CESTA Tanto é verdade que nossa firma vem se colocando
sempre em PRIMEIRO LUGAR no Brasil.

Se esta é a primeira vez que você trabalha conOICO,
(pode ser que já tenha trabalhado com outra. fi�ma. do mesmo

.genero) então irá comprovar' que- é muito mail "gostoso" e ren

doso trabalhar com 8'" BIG CESTA.
'

Pode ocorrer também que você nunca tenha lido vende
dor ou posaivelmente nunca tenha vendido Cesta r de Natal, nês·
se caio vera que o mais dificil. no nOlRo ramo é TIRAR ,O PRI·
MElRO PEDH)O, depoil di8lo, quando "botar" no bollo o

primeiro' dinheiro, verificará que dependerá única e exclusiva.
mente de você PARA GANHAR MAIS TODOS OS DIAS
....:. MIL, DOIS MiL. TRÊS MIL E QUATRO MIJ;. CRU
ZEIROS, durante um período de 3 mêses, sem prrjuizo de

SU8.8, ocupações normais.

Você labe que no Natal e Ano Bom sempre exil!lte
necf'-8idade de dar preaentea, fazer featinhas e com o gJnheiro
ganho na I. vendas de cestal você não precila mexer ne leu

ordenado ou ganho normal.

Exi.te muita gente quereodo comprar. e o leu trabalho
então é descobrir êsses futurol compradores, explicando b"m o

nono plano (o luceuo como venaedor, depende' em conhecer
bem o plano que oferece) em leUI mínimo! detalhes.

Queremo. alerta· lo para um "grande perigo" que você
corre: Comf'ça a vender ... começa a ganhar, muito dinbeiro e

vai ficando "viciado" em vender Cestal de Natal e todos OI,

anOI voltará a encontrar· le conolCo para nuva. campanhas, o"
que será um grande prazer para nó,.

\

De uma ou de outra forma/ seia comorvendedor
Bntigo ou novato aceite OI nOl801 cumprimeótol por e8tar
conosco ne8ta campanha.

N081!0 plano representa meio caminho andado para o

SUCESSO o reli to é por. lua conta.

Agente Autorizado para Canoiohal

GERALDO ROTHERT

o
.

Candidato>'
'.00 I N'

Vislumbrando uma candida
tura que não sairá, o senhor Doín
tenta as simpátías joinvilenses
perdidas pela sua permanência
naquela cidade como Fiscal de
Imposto de Consumo, onde' se
constituia numa ameaça cons
tánte aos contribuinte e, que
por isso mesmo, teve apoio in-'
condicional do fSD daquele
municrpio, nê suá indicação
para a Pasta da, Fazends, à fim
de livrar as classes produtoras
das constatante multas que por
êle eram aplicadas.
Precedido de 'um cartaz de

mago das finanças, o senhor
-Doín Vieira tomou conta dos
cofres públicos e �hoje joga 8

aeu modo com as verbas esta
duais.

Neuhum Secretário de Esta
do tem liberdade de manipular
as verbas do seu Orçamento,
sem ouvir ou sem ter e con
sentimento do senhor' Doim.
Mas à senhor Doín manipulá e

joga com as verbas da sua
Secretaria e com as dás outras
secretaries 8 seu modo.

Recntemente, realizou-se nes
ta Capital, uma semana de
estudantes.

Vários secretários de Estado
negaram auxilio para o concla
ve, por julgar incoveniente o

movimente estudantil Um apê
lo foi feito ao senhor Doin e

de imediato, 500 mil cruzeiros
foram entregues aos jovens es

.colares pára ê realização do
.movimento que teve grandes
manchas vermelhas.

No ano passado, o Colégio
BOIll Jesus, de Joinvile, pleí te-.

ou auxilio de um milhão e du
zentos mil cruzeiros para o

pagamento de bôlsas de Estu
dos. Como a maioria dos estu
dantes daquele educandário não
necessitam de b1ilsas escolares,
o auxilio não foi pago. Agora,
por ato do mago das fiera, con

trariando a ·tôda� as informa
ções da Secretaria de Educação
e. Cultura, houve por bem. or

denar que se efetuasse o paga
mento de um milhão e duzen
tos mil cruzeiro� ao COlégio
joinvilEnse, a titulo de auxilio
para bôlsas de estudo ..

Outros fatos,' indênticos a 'ês
te têm ocorrido na administra
ção do senhor Secretário' da
Fazenda. Vultosas verbas são
por êl'e controladas, para fazer
política pessoal. mesmo que es
ta seja contrária aos interêsses
do Estado. Ai, está, mais um

retrato, de. como ag�m e de
como trabalham os homens do
govêrno Celso Ramos.

Correio do Norte

(Lido ao microfone da Rádio
Santa 'Cata rins).

Assine! Leia I DivulgiIe 1

PELOS, I.ARES
e JiJIJ O CD�ê2§ �
ANIVERSARiANTES DA SEMANA
ANIVERSAR/1M"SE Gente Nov

Hoje: o jovem Willi Raul' É
.

a

kat; o menino Jp.fff!r�pn Luiz lfOG, RIQ MAR,COS i
filho do senhor Wál(lemiro nO'ttle, do robusto garotin

I
.

Krawchychyn; o garoto Au. que. a 21 do corrente V'
Igusto Sergio filho do stnhor enr�quecer. o lar do ca!1Waldemiro KrawchychYn. Felix Demikoskt ..Ema {(oli!1
Amanhã: a srta. Zackie t Ao, Rogério e seus 'Pais �

Seleme; a menina Ana Joa- votos. ��. felicidades dês�1
quina filha do sr. Ed'mundÓ s�manartO.
Knorek; o senhor Aristeu de
Oliveira,' os jovens: Nelson
D. da Silveira e Lourival
Feda IfO; 0$ meninos: José
filho do sr. Alfredo TraPp ê·
Reinaldo filho do sr. Pedro
Holler.

i

Dia 28: a srta. Nair Mal.
bauer; a+snha. Edith Terezi
nha Hautfe; os srs. Gustavo
Thiem e Arthur Butgardt. o
meninc [onathas tilho do sr,
João Taporõski.

Aos aniversariantes, nussos
sinceros cumprimentos..

).
.

------------------------

fl

Dia 29: a sra. dona Lour»
des esposa do sr, Francisco
Krz'san; os srs.: Antonio E.
Kohler, Bernardo Belinski,
João Szczygiel e Fuaâ Sele
me; o jovem Marcos Olsen;
o menino Otávio filho do sr.
'Waldomiro Schulka.
Dia 30: as sras. donas:

Adelina esp. do sr. Narciso
Bartnik e Alice esp. do sr.

[oaquim A. Pereira; a srta.
Augustinha Ruthes; a snha.
Véra Lucia Daoét; os I srs.:
Constantino de Paula Bueno
e Nelson Cordeiro res. em

Uuiâo da Vitória; os jovens:
Wiualdor- Todt . e André
Doriual

.

Spitzner, o garoto
Adotar filho do sr. ALfredo
Paulo.
Dia 31: a sra. dona Ade

laide esposa do sr. Darcy
Vilanooa; a senhorita Ingrtd
Cecilia Voigt; as garotas:
[ussara filha do sr. Rob81 to
Radke e Sonia Regina filha
do sr. Odilon Pazda; os srs.:
Guilherme Bossow Sobrinho,
Gustavo Brandes, Qui,ntino
rurtado e Gustavo Brandes
f'ilho; () jovem Airton Mo
reira; o menino Gilberto Si
rineu filho do sr. Francisco
Zaziski: a garoto Âcyr filho
do sr. Aziz José Seleme.

Dia 1. de novembro: as
sras. donas: Divair esp. do
sr. Dr. kroldo Carneiro de
Carvalho e Maria esp. do sr.

Engelbert Zierhelt; a srta.
Isolde filha do SI. Paulo
Vóigt; . a menina Ilda Ana.

filha do sr. Miguel Androcze
vecz; os

.

srs.: Emilio Tinel,
Guilherme Radke e Paulo
Voigt}· os meninos: AdemÍ1
Elias filha do sr. reinando
rreiberge.r, o' waldo 'rernan
do filho -do . senhor Oswaldo
Voigt, Naylor Waldemúo
rilho do sr !(lão Polomani e

Roberto Cassiano filho do sr,

Sadi Seleme.

Ajuste de Núpcias
Em C�ritiba, dia 12

- corrente, contrataram cas
menta, o jovem academi
W!!son. Se�eme, filho do caSI
[oão Abrão Seleme e Don
Maria de Lourdes. KriigSeleme, com a gentil senho'
ta Regina Coeli R,au
Schramm, dileta filha do CI
sal senhor Carlos Schramm
sua exma esposa Matia i
Luz Rauen Schramm.
Na oportunidade, Cor1'

do Norte, sente-se jubilo!
em levar o seu abraço
felicitações, aos tuture« n�
bentes e seus familiares.

Bodas de Ouro
'Na residencia do industri

sr. Alberto Casamajor, nos.

amigo Tito, no vizinho nlll'
nicipio de Porto Uni�t
quinta teira última, dia �Ir
festejou; entre a alegrio �I
seus filhos e netos, Boâau
Ouro, o uenerando casal,
Costão Ca,_,sámajor e sUl
exma. esposa dona Luil,
Casamajor, aqui residenll
Por este auspicioso moliv�t
Correio do Norte, grallm
amigo da família, envia �
mesma, as mais sincer�1
felicitações,

Festividades de

Primeira Comunhão
Ãmanhã, o mundo c8tóli�

de Canoinhas, viverá mais UI

de seus grendes dias, com I

efetivação, na Matriz Cristo Re(
da primeira comunhão de mail
uma grande turma de menino!
e meninas de nossa cidade.

Agradecimento
Vergilio de Lima e famililr

E'xpressam por intermédio desl!
semanário seus profundas agia;
decimentos a todos que, por
qualquer forma os confortar81l\
por ocasião do falecimento�!
sua inesquecivel sogra, mãe!
avó

Maria Elisio lombarai
ocorrido dia 21 deste.

Churrascaria 10 I �t
de PAULO JA RSCHEL
Um bom churrasCo, '

qualquer hora.

Rua Paula Ppreira, 477

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS;
INfUMftCOES,
C O,C E I R A S,
F R I.E I R A S,
ESPINHAS, EIC.PARE!,. [. TÔNICO CAPILAR .POR EXCELtNCIA NUNCA EXISTIU IGUAL
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26·10·1963

Prefeitura' Municipal de Canoinhas
E O [ T A "L',

.
r

� .•

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno público
que durante o corrente mês de (outubro) se procede' nesta

.Tesouraria e nas Intendências Distritais de Paula Pereira; Felipe
Schmidt e Bela Vista do Toldo, .

a cobrança dos seguintes
impostos:

.

'.
A - Imposto Territorial - 2°. semestre
B - Imposto predial � 2°. semestre
C - Taxa de Limpeza Pública - 2°: semestre
D - Taxa de Assistência 'Social - 2°. semestre

PROPRIEDADES
Vende-se 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.

Outra ótima moradia à
rua Anita Garíbaldí, toda
cercada (imbuia) em terreno

, de 30x40 metros.

Tratar com o proprietário
'Sr. Alwin Wagner 3x

Os contribuintes que não efetuarem seus pagamentos no,

prazo -acima reft tido, serão extraídas as certidões para a' devida
cobrança executiva.

Canoinhas, 15 de outubro de 1963.
, VISTO

Dr. João Colodel
Prefeito Municipal'

Clementino E. Pieczarka
Tesoureiro Municipal'

VENDE-SE
2 (duas) datas 20x40,

sitas a rua Min. Victor

Konder, ótima água, com

bastante árvores frutíferas.

Negócio Urgente., 3

'Tratar nesta Redação.
ADUBO

HORTA ,e JARDIM

de 1-,2-5 Kg,
para

Saquinhos
V E N·D E - S E

. 1 terreno com a área de
115.700 'm2. situado na

estrada do Campo de Trigo,
com casa 7x7, poço, parte
do terreno cercado, tendo

.
aos fundos mato bruto;

Tratar com Eugênio,
Noernberg em Marcilio
Dias. 3 x

Erlila
4

) "
, ,

c

o PARAISO DOS'

;,

o R G A N I Z A. ç O E S

Visite em Curitiba as lojas A.z de Espa- :
-

das, que colocam à sua disposição a

mais fabulosa linha de a�tigos especia

lizados .em caça e pesca,além de artigos,

para jogos, esportes, fumantes, ferragens,
I

cutelarias ii utilidades domésticas.

.____RE_P_RE�ENTÁNTES DOS FóGOSCARAMURú
A
+

�
,

, OR G A N I Z A c O E S
"

...•
, AZ DE:fSPAnAS S.A.
'ti

f, �
a maior e mais co'mpleta rê,de sul brasileira de lojas 'especializadas

IMONS CELSO. t44 .' 15 DE NOy. 232 • RIÀCHUiLO�239,;' REP. ARGENTINA. 26541 • P. GENEROSO 'MARQUES 138"
, ,FPNE. 4-0553 (RçDE INTERNA) ,. CURITIBA,

;: , ".,' '.
!,':':" Oe j '. 'j' .:, _,"

I ,.•
'
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QUinôa, chínchona e coca, [;

trípode sôbre a qual repousa �
resístêncía do homem nos Andes,
um' fataÍismo

.

ainda socío-quí
mico ou sócio- biológico, dentro
do lugar em que a brutalidade
de comportamento geofísico
exige t;I anestesia constantes do
sentido, da mente. do f-'sico. O
ser humano precisa da coca, da
quinôa, da chinchona, como os

píncaros precisam da neve como

defeza às erosões pré- cósmicas,
nêsse mundo à margem do
Infinho, 'roçando o frio do Uni
verso, tendo 80S pés o fogo
vulcânico da lava inda revol
vendo, Tudo dentro da neblina,
da sombra difusa de luz filtrada

(Continuação do 0'°. enteríor) , mento brutal e valioso; brutal
com a sua génese, valioso como

fi sua grandiosidade;' 8 C,oca,
que é a vida', a economia, a
referencía, o .

Pantanal, a várzea
amazônica tem' a sua Vida
decorrente do economísmo ex

presso no latex. São dilatadas
.as famílias, Q�stintas a!jl filiações
da' Arvore '

., da' Borracha. (6) A
Hevea fez um ciclo,' fez econo

mia, é economísl mas a bruta
lidade. a rudezaí, o' selvagismo
geológico, ':geofísico, fisiográfico,
.0 fatalismo .de composição
Continental, não permitiu fixar
o Homem" ao Rio' nascente' a

partir deste elemento. ,A eco

,mia padrão, nativa, evólutiva
paralela ao Rio Amazonas seria
a borracha, a seringueira •••
devE' ser.

Noções- ·de Fisiógeografia
'Econômica Sulamericana
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.' Ori.güiais de artigo. e'lliiado. � Redação, publicado" ou

não, "permanecerá" em podder 'a me'lma.'
A Redação não endossa conceito•.emitidoe e,m artigC?1I alaiuados.

até a exaustão Nos vales, Cor
dilheírá abaixo, florestas gigante�
fetos estranhos, palmeiras alol1"'
gadas como o assai, o mau
assu; ananáz bravo enleia-se
de cípó como cordas .a prendê-
'lo à Cordílheíra notável, gelada
nos .píeos, escaldantes, junto às
chaminés msguâtícas. Nos en

cachoamentos d'água que des
cem para o antigo mar e que
vão formar o Amazonas, dentro
da várzea inundada, nenúfares
e vitórias regias prenunciam
o Inferno Verde que a bacia
pantanosa significa.

'

Descendo para dentro do
leito pantanoso que se vai 'er

guendo ao Sol aquatoríal, habi
tat) . de. -Iuxurtosas florestas,'
estamos já no reino incrível do
Amazonas, o filho dos Andes,
Jangal imenso água do ar, terra
ensopada, . rios tríbutáríos inde
finidos 'em margens que se

spruxímam e .se afastam a

: critério do pulsar meteorológico
como, �e o

"

gra dde pulmão
srnezomco buscasse ar para. os
mecanismos químicos de fixação.
Aí, já, a Jconomia só firma:
Palmeiras de valor considerável
aos dias que correm; a carna

", úba, 'o óleo de vário palmêíra],
:
as bananeiras de pántamos

; surgem dentro os tufos de

grama do' 'tipo' mari-mari
.escepos às corredeiras' que as

i chuvas engrossam na tentativa
"

completamente vã de reenchH\
o mar ancestral que se aniquila
'evapora. Madeira: Florestas de
árvores enormes, valiosas. Paus
d'arco, massarandubas, a�

eajús, paus-balsa, rnunqubas'
altaneiras afrontando a matada
'basta, éntrelaçada, compacta, e,
sôbre .todos, o típico louro
vermelho das florestas surgen-«.
'tes do Grande Mar, Jauráceas

. valiosa como a canela, as'
·'·
...i.

itaiubas .pretas ou amarelas.
Mas se o Andes tem seu ele-.

Por: Seixas Netto

(continua no próximo número)

Edita I . de, Citação;
Com' o·' Prazo de
15 (q�inze) Dias
O cidadão , Francisco Alve�1

Pereira, Juiz de Paz em exer�
.cícío da Comarca de C,{noinhas:,
Estado de Santa Catarina, na:
fórma da lei, etc. ':

Faz saber Q quem interessar

possa, que procedendo-se no

Cartório do' Escrivão de Orfãos!
desta Comarca o Arrolamento'
'dos bens deixados por' falecí-'
mente de José Holcha, fica a

herdeira Lourdes. Hoíchaa
residente em lugar incerto 'ei
'não sabido, CITADA por êst€!1
Edital com o prazo de l�I,
(quinze).' dies, contados da pri-:�
meira .pablícação, para dsntr�:

. de cinco dias, dizer sôbre as'

declarações 'de herdeiros e!
bens 'e valor atríbuído e seguir'

,

até ,final' decisão o "referido'
arrolamento, sob' pena- d�!
revelia. Para 'os

. deviào� fi.nsi;
mandou-o MM Juiz .de- Direito;'
expedir o presente- Edital, que
na forma da Lei, será, afixadot
no lugar de costume epublícado'

.

uma vez no "Diário Oficial do'
Estado e' 2 (duas) vezes no'
jornal locar "Correio do Norte".',

.'

Dado e passado, nesta cidade.'.
de Canojnhas, fios dezoito 'dias

do, mês" de outubro de mil,
.. novecentos e 'sessenta e três"
Eu, Zaiden E. Selerne, Escrivão.
o subscrevi.

,/

Francisco Alves Pereira

Juiz de 'Paz em exercício

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



tentar solucionar, amigàvelmen
te, problemas surgidos em tôrno
campo de manobras. Marechal
Hermes, nos munícípíosde Três
Barras e Papanduva, em que
são envolvidos exército nacio
nal, propríetârtos de terras e

firmas adquirentes de madeiras
na área desapropriada. Bôa
sorte ao mesmo e tambem a

todos os interessados neste
palpitante assunto.

x x x
_/

Amanhã, no Municipal, a

primeira partida do campeonato,
reunindo as equipes do Santa
Cruz e Canoinhas, num prélio
que está despertando a atenção
de todos.

x x x

Este jornal, devido os dias
santificados da semana entran
te, dias de reflexão e

_ folga, só
voltará a CIrcular no próximo
dia 9 de novembro,

x x x

E pará .fínalizar, e atendendo
inúmeras solicitações, informa
mos que o resultado de domin
go, foi no duro de 3 a 1.

J""� NOTAS· ESPARSAS
CÁSSIO mODTEVERDI

A .emana acabou, mas o reinado continua
'�.'

" '1 •

Com êste titulo o jornal "O CLOBO" do Rio, em sua

edição do dia 21 de outubro, segunda. feira, publicou o seguinte:
"A Semana da Normalista acabou, com o domingo. Durante
sete dias. as futuras professêraa cariocas reinaram oficialmente
nesta bela cidade. oferecendo 80 público uma de.nonstração
de seu talento artístico, de seu interêsse pela nossa cultura e

da sua capacidade de ser jovem, tão sadiamente jovem que
a cidade não perdeu o seu sorriso. apesar dos seus problemas..
As jovens "de azul e branco" exaltadas no, cancioneiro 'popular
nOS deram música, dança, esporte, cooferência > um pouco de
tudo aquilo que demonstra ser a nossa juventude uma das mais
'serias do século, mas que não perdeu a alegria e a ternura. De
fato. elas sempre foram aa rainhas da cidade e continuarão
sendo.

Marquês de Araçolaba
O particular amigo Marquês de Araçoiaba, escreveu espe

clalmente para esta eluna, atendendo gentilmente meu pedido.
E que a técnica manda variar. Portanto para Seu deleit e

apreciação o estrito do famoso Marquês de Araçoiaba,

o VIOLÃO
- T6ca outral
Os dedos acariciavam as cordas e o som atravessava o

espaço do jardim, cascateando rua abaixo, em ondas senti
mentais, Ele cantava baixinho, a voz grave e aveludada dizendo
os versos. Ela embevecids, sentia a música com o coração apai
xonado. Era o amor dançando nas cordas do violão....

Casaram. O violão seguiu na bagagem de lua de
mel. Na praia, com o luar pintando a areia. de prata,
êle cantava canções, harpejando telicidade. Ela sorria
encantada. A noite, na penumbra da alcôua, o pinhó
ficava a um canto, testemunhando o amor...

Voltaram para a cidade e êle logo enfrentou o batente
rotineiro, hla, iniciou a vida de casadinha. Cuidava da casa,
varria, espanava, cozinhava e polia o violão do marido. !Nunca
o instrumento fora objeto de tantos cuidados e carinhos. Atar·
dinha, as cordas vibravam a doce paz conjugal. No- primeiro
aniversário de casamento, eles reuniram um grupo de arm-

gos. I

Tóca! Quedê O Pinho? Traz lá, traz .là!
Meio sapecado, ele atinou-o 'instrumento eicomeçou

a canta" e COmf{OU a lembrar. As letras diziam, de
. luares álgidos em 'madrugadas sotitarias, lábios que
I eu beijei, mãos que eu afaguei, mulher que ficou na

taça. O côro dos amigos (olhos razos de saudade)
acompanhando o violsnista . .A manhã vinha surgindo
e ca testa se acabou...

<'

- Fulano tá aí?
- !'Jao, não chegou ainda ... Porque
_ E que vai haver uma festinha na cása do Braga e 06s

queriámos que ele fosse.

§" Eu dou 9 recado. -:

- Ah, diz pra êle não' esquecer o violão, tá?
._ Tá.

A té as 6 horas da manhã ela esperou o marido.
Finalmente o portãozinho chorou nas dobradiças e ela
correati cortina da [anela. Ele caminhaua, trôpego e

cancado, olheiras, cabeleira despenteada. Ao ebrir-sc a

porta, ela sentiu o hálito puxado á bebida. Prestando
bem atenção, descobre no colarinho da camisa com a

microscópica visão de espôso, uma pequenina mancha
de baton. Ele, derreado numa poltrona, muito: enfiado,
desamarrava os sapatos. O pinho, de cordas sõttas,
repouzaoa num canto da parede, companheiro .agora
silencioso da noitada boêmia ...

- Estou em pandarecos, mulher. Hoje acho até que não
vou trabalhar ... murmurou de cabeça baixa, ensaiando um mo"

vimento para levantar os olhos. E viu, pela última vez, o que
rido violão soar: diante dele. segurando firme o pinho pelo bra
ço, a mulher descia o instrumento na cabeça do marido numa

explosão de .�ordas, caixa e crave,lhas que se estilhaçaram pelo
chão, numa farândula que ecoôu pelo passado.

v. MERHY SEL'EME & FILHOS
Departamento de Carr,os Usados

'Vende-se ,por, Preço de, Ocasião:
GORDINE - ano 1963 _ com 1.��� .�ilom�tro�, cor �lUl.
CHEVROLET - eno 1942 - bom estado.

VER EM

v. Merhy Seleme & Filhos
Rua Paula Pereira, 735

CANOINHAS Sta. Catarina

....._ �-- -------- .....

AD� 17' - Canoinhas - Ste, Catarina. f6 Outubro de 1963 - �. 756:

m�.��.m•••E.�.B.Bmm•••••E••mB.B.�m�aRR

I V. MfRHY SflfMf & filHOS I
I Rua Paulá, Pereira 735 - em CANOINHAS I
I Oferecem a preços de lançamento I
I Refrigeradores: Consul - Brastempe G. E. 'I
li Fogões a Gaz: Geral - Brastemp e Brasil IB
.. Lavadoras Brastemp II;
• IIII Pneumáticos de Todos 0$ Tipos e de Todas as II Marcas, Para Automóveis - Caminhões e Tratores.

II E Não Esqueça de Visitar a Sobre-Lole, Onde Encontrará Tudo II
I Que Sua Casa Precisa em Artigos Plasticos, um Completo IJm1I Sortimento de Aluminio Panex, Colchões' de Molas Luiz XV III Conj. Estof�dos, Bi�iç:letas Para Homens, Senhoras e Crisnçés. IImoo

III Compre Hoje Mesmo Seu Refrigerador, Fogão' a Gaz - I
E Lavadora ou Bicicleta - Acordeão ou Rádio líIIIB

I E R�ceberá Inteiramente Gratis Um Lindo Despertador, I
I . Faça-nos uNma .Vdisdita e NãpOI Et�queça dse bApreLci.ar as Ultimas I
II OVI a es em às ICOS na

.

o re- 0)8. II 'V. MERHY SELEME e, FILHOS II

I Rua Paula Pereira 735 - EM CANOINHAS, I
••IIIII••••••a.BllfIl••••••••llle••••••••II.IIIIl.'

o fisco Estadual, notificou o

poderoso grupo da Klabin a

recolher vultosa soma de im

postos devidos pela compra de

pinheirotes em nossa região,
fato que provocou grande
movimentação nos altos escalões
do PSD na capital federal.

x x x

Funcionários da agencia do
Banco do Brasil de nossa'

cidade, num gesto dos mais
altruisticos, acabam de criar um
cursinho afim de ministrar
aulas para candidatos a concur

sos, aquele estabelecimento de
crédito.

x . x x

Os coíetores optam mesmo,

pela linha Willys. O federal, o

Chico Zagískí, adquiriu, há
tempos, um Dauphine e o es-,
tadual, o Chico Tolorniotií, aca
ba de adquirir' um Gordini,
ambos pelo concessionário local,
a firma Basilio Humenhuk &
Cia. Ltda.

x x x

Entre os muitos que recebe
ram cartões remetidos dos Es
tados Unidos, pelo deputado da
terra, dr. Aroldo Carvalho, fí
gura o popular Lomumba, o da
Telefonica. '

x x x

Para
.

variar, foi reeleito de
novo, presidente do conhecido
Clube do, Sigilo, o sr, Agenor
Vieira Côrte.

x x x

O Botafogo foi o vencedor
do torneio inicio promovido pela
LEC, referente ao campeonato
do corrente aDO,. derrotando o

Santa Cruz e o Palmeirinha,
respectivamente, pelas expres
sivas' contagens de 3 a' 1 e

3 a O.

x x x

Depois de muito anunciado,
depois de bastante comentado,
subiu, finalmente o preço da
gasolina, o que provocará, por
certo, outras altas em diversos
produtos; correlatos. Informamos
aos nossos leitores, que o preço
em Canoinhas, é nas bombas
Cr$ 52,40. E... viva o Jango.

x x x

O. Delegado da SUPRA, dr.
Benjamin Ferreira Gomes, vi
sitará, dentro em breve, a nos

sa cidade, com a finalidade de

)

seguida, para identicas funções,

I. para Florianópolis, é,' na ilha,
um'

.

autentico anfitrião, para
todos os éanoiohenses que lá
abordam, fato confirmado sem

pre por muitos. (Reproduzido,
por ter saido com incorreção,

x x x

O clube de bolão Fantasma
foi o vencedor do turno do
campeonato da cidade.

x x' x

Esfeve em nossa cidade, na

tentativa de ainda salvar a vida
,do seu presado amigo, sr. Bento
l José de Lima, acometido de
fatal derrame, o médico conter
raneo dr. Fernando Osvaldo de
Oliveira, agora exercendo as

altas funções de Secretário de
Saude do Estado.

x x x

O faturamento da ftrrna
Abraão Mussí S.A. Ind. e C'om.
de nossa cidade, deverá alcsn
çar no corrente mês, a casa dos
cem milhões de cruzeiros, o

que bem atesta :a pujança "da
mesma.

x x x

O sr. Osmar Nascimento, que
por muitos anos exerceu com

rara eficiencia, as funções de

gerente do Banco Indústria e

Comércio de Santa Catarina,
·INCO, em nossa cidade, onde

tambem, fêz grande número de

amigos, -sendo promovido, em

Atençã:o
A Senhora Terezlnha M.

G. Saiomo", 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, que a

mesma aceita bordados em

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