
Em péssimo estado
a rodovia D. Francisca,

Com as poucas chuvas que tem caido em nossa'

região a nossa principal rodovia já se encontra" em estado
lastimável. O trecho de P. União á nossa cidade está
quasi . que .intransitavel. O onibus da carreira daquela
cidade a Curitiba tem trafegado por Canoinhas com varias
horas de atraso. É verdade que a referida rodovia está
em construção, mas, é verdade também, que no fecundo
governo anterior, quando da construção de novas estradas,
à proporção' que elas iam sendo rasgadas. este serviço
era de pronto e paralelamente revestido sob as ordens
do diligente engenheiro dr. Nery Waltrik. Isto aconteceu,
como todos lembram, de Mafra a São Bento e também
no trecho construido de P. União a Canoinhas. Também
o trecho de Canoinhas a Mafra, outrora um dos melhores,
senão o melhor do Estado,' está em estado precário.
Ainda na corrente semana encalhou um onibus no mesmo.

Mas, convenhamos, não é somente o mau tempo o motivo
do que está ocorrendo" porquanto a razão principal, isto
é meridiano e todos sabem, é 'a falta de crédito do D,ER.

em, nosso Estado. O nosso Governador, mau cliente, não
cumprindo suas obrigações com os seus fornecedores,
teve o seu crédito cortado, como não podia deixar de ser.

�ntão, as tombeiras nas garagens, as máquinas paradas
e os motoristas de braços. cruzados. Acrescente-se a tudo'
isso, também, os vencimentos em atraso dos servidores
do D,E.R. desde novembro do ano passado. São traha ...

lhad�res humildes passando privações juntamente com
suas famílias, E o Governo a trombetear por ai que as,
finanças vão bem, que o Estado está com 05 pagamentos
em dia e que o exercício financeiro' encerrou com subs
tancial superavit. Alguma coisa deve estar errada por
ai, devendo "haver algo de podre no reino da Dinamarca."

Preso nossa cidade
vigarista

A nossa 'pacata cidade viveu uma tarde agitada
no dia' 18, terça feira última, quando da prisão de
perigoso vigarista que se fazia passar por fiscal' federal
para lesar o comércio. O cidadão Carlos Alberto de Souza
Ormíázern, jovem ainda, de' bôa aparencia, bem trajado
e bem falante, na sua rapida ação nesta cidade conseguiu
iludir a bôa fé do sr. Rimon Selerne proprietário da
Casa Para Todos, sita á Rua Paula Pereira, recebendo
no

. ato mais de trinta mil cruzeiros' a titulo de imposto
de licença. Dado o golpe, rumou o vigarista incontinenti,
em carro de praça; para Porto União. O sr. Rimon Seleme,
desconfiado com a ação do malandro, comunicou-se com

a policia e esta, numa manobra rápida, movimentou
seus homens, e, afim de ganhar tempo, comunicou-se pelo
telefone, com a firma Zaniolo, em Rio dos Poços, que
obstou a passagem do larapio por aquela localidade,
dando tempo para que os homens da lei o prendessem
no mesmo .local. Transportado o mesmo para esta cidade,
às últimas horas da tarde daquele' dia, verdadeira multi
dão postou-se na Delegacia local, afim de conhecer de

perto o fino espertalhão,. que está sendo processado .a

respeito. Um grande 'tento, assim de nossa policia.

em
•

perigoso

E'cos d� visita governamental
a Papanduva

Ainda, com referência à visi
ta do governador Celso Ramos
aos municípios do planalto de
Canotnhas, um grave' incidente
ver iftcou- se em Papanduva, on
de um discurso governamental
virou em tumulto generalizado
O presidente do PTB local,

também presidente da Câmara
Municipal. vereador José Reva,
em . discurso que fêz, dírígíndo
se ao senhor Celso Ramos,' re
clamou uma série de promessas
não cumpridas pelo Chefe do
Executívo naquela comuna. O
fato desgostou alguns elmen
tos da comitiva governamental,
que tentaram apartear o orador.
Logo em seguida, o governador
do Estado, usando da palavra
perdeu a serenidade e dirigiu
se em palavras ásperas ao verea-

dor José Reva. Este, por sua vez

passou, a apartear o senhor Celso
Ramos.acusando-o, repetidas vê
zes, de só prometer e não cum

prir. O tumulto foi geral e o

governador não poude mesmo

concluir o seu discurso.
Esta a situação geral do. interior
catarinense.

O povo, cansado das promes
sas e até me smo revoltado, já
não pode até mesmo respeitar a

figura do governador do Estado,
o que ocorre, constitue espetácu1lo desta natureza.

Deve ser melancólico para o

senhor Celso Ramos percorrer
o terrttórío catarinese, de mãos'

vastas, depois de .três anos de'

promessas irrealizadas. :

Transcr. do «Diário da Tarde».

I
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CIRCULA AOS SABADOS

A Exposicão
'. ,

do
Sem autenticidade, as obras

que o Governo Celso' Ramos'
vem exibindo aos floríanopolí
tanos. Nem mesmo as fotografias
exuberantes, expostas na' Praça
15, podem fazer o efeito desejado
pelos «camelots», que cercam o

governador, com a, finalidade
de promovê-lo.
Partiram os propagand(;as.

palacianos da máxima que a

propaganda melhora o negócio.
E, para uma boa propaganda,
nada melhor de que uma foto,
tirada de ângulo diferente, para
provocar efeito visual diverso.

Tôdas as administrações es

taduais realizaram alguma obra,
em algum ponto do Estado.

Elas estão ai espalhadas pelo
território barriga-verde.
Todos' os governos as reali

zaram.

Ocorre, porém, que nem todos
ê.es preocupam se em fotogra
fá-las em diferente ângulos como

.

o fêz agora o senhor Celso
Ramos ..

A exposição da Praça XV
não deixa de ser uma obra de
arte.

. Como realização governamen
tal, não tem autenticidade.
Ganha, contudo, o mérito de
revelar os artistas da fotografia
que hoje abriga o Palácio do
Govêrno.

J

Estão lá prédios, estradas
usinas e tubulações.

Estão lá compromissos assu

midos pelo governador, diz-o
cartaz alusivo.

Acontece, porém, que pelo
menos noventa por cento da

quilo que abriga a exposição
fotográfica constitue obras ini
ciadas ou projetadas em admi

nistrações anteriores.

Emmatéría de rodovias, nada
há de novo.

As antigas não são conserva

das pela admmistração atual.

As novas, foram' tôdas elas

planejadas' pelos governos que
antecederam o senhor Celso

Ramos, e muitas delas, como o

caso da Itajai-Curitibanos, ini
ciadas nas administrações pas-
sadas.

.

Não pode, agora, o sr, gover ...

nador esquivar-se do que estamos
afirmando: hoje o' que êle

propaga não passa de cumpri
mentos com o chapéu alheio.

Dever ou obrigação de todo
.0 governador é administrar.·

N'ão é mérito de govêrno
algum construir uma escola ou

erguer uma cadeia. Isto é obri-
. gação. O governador de Santa
Catarina parece que esqueceu
disto. E, esquecido, programou
três dias de festa, entre uisque
e champanhota, sàmente porque

J durante 3 anos conseguiu ga
rantir . o seu absolutismo em

distribuir os seus favores, nas

medidas que lhe foram mais
convenientes.

Favores especiais para uma

classe especial que se formou
hoje em nosso Estado: os ami

gos muito bem nutridos dêste
govêrno, que em verdadeiros
passes de mágica têm tirado
firmas da falência e as trans
formado e m potências finan-
ceiras.

.

A festa se foi e 8S fotografias
ficaram, como expressão muito
clara de uma administração sem

.

, consistência.

Será oportuno que cada ca

tarínense visite a exposição

Govêrno
armada pelos «camelotss pala
cianos. Ela dá uma visão muito
clara do que é l!il govêrno Celso
Ramos. Um gevêrno diminuto

que necessíta( em todos os seus

setores de ampliação. para que
o povo consiga ver alguma coisa
realizada. Pena é que esta am

pliação não ganhe, também .os

corredores palacianos e as ne
gociatas dos gabinetes dos
assessores do Chefe do Executtvo

para que se conheça, na base
da ampliação, tôda a' nódoa
corrupta que cerca êste trienal
Govêrno Celso Ramos.

I Grupo Escolar. .

J. J. So�za Câbral
Recebemos e agradecemos,

o seguinte oficio:

Canoinhas, 18 de fevereiro
de �64.
Of. N. 12

Exmo. Sr. Diretor do Jornal
Correio do Norte.

Assunto: Comunicação.
Tenho o grato prazer de le

var ao conhecimento de V. Sa.

que na data de 14 de fevereiro
assumi a direção do Grupo
Escolar "João José de Souza
Cabral" no Bairro do..Scssêgo
desta cidade.

Certa de vosso acolhimento,
aproveito o ensejo de apresen
tar a V. Sa. a expressão mais
sincera de' minha alta conside
ração e estima.

Ao vosso inteiro dispor: .

Maria Looatel
Diretora

Nilson 8ender
novamente na

Capital do Carvão
Dando sequência aos conta

tos politicos que vem mantendo
em todo o Estado, o Dr. Nilson
Bender visitou. nóvamente a

cidade de Crící ama dia 8 pró
ximo passado.
Na importante cidade sulina

- capital do carvão - o Dr.

Nilson Bender manteve demo
rada reunião política com o

prestigioso deputado federal
Diomicio. Freitas, abordando
vários assuntos relacionados
com a sua candidatura a gover
nança dó Estado. Os entendi
mentos foram dos mais provei
tosos, além do contado mantido
com o Deputado Domicio Frei
tas, o Dr. Nilson Bender con

versou com outros influentes

politicos da região, com os quais
abordou palpitantes assuntos

relacionados com a convenção
partidária. Os homens e líderes
da capital do carvão reiteraram
seus propósitos no sentido de

sufragarem o nome do jovem
valor politico.

Frigo Silos:

Regist�o Denegado
RIO, 15 (G) ....... O Tribunal

de Contas da União, em sessão
que realizou a 20 de dezembro
de 1963.' manteve a decisão
denegatória do registro do têr
mo de ajuste de 14 de agosto
de 1963, entre a Frrgo Silos
Ltda.ç Indústria e Comércio é
o

. Departamento Nacional de
Portos e Vias Navegáveis, que
visava favorecer aquela fir�a
particular com a instalação de'
um frigorífico na cidade' de

Itájaí, em Santa Catarina.

Ao se preparar essa negocia
ta, lesiva aos' interesses da Na
ção, o parlamentar catarínense
Aroldo Carvalho, denunciou o

fató da tribuna da Câmara Fe�
deral, com ampla repercussão
em todo o país.

Câmára. Municipal
de Major Vieira,
Realizou-se terça feira, dia'.

4 de fevereiro p.p., sua primeira
reunião ordinária do, corrente

ano, afim de eleger 8 n6va
Mêsa diretora dos trabalhos, 8

qual ficou constituida:

Presidente:
Odilon Davét (UDN)
Vice Presidente:

Miguel Maron Becil (UDN),
.

1. Secretário:
Walter Henning (UDN)
2. Secretário: i
Teodoro Barankiévcz (UDN) reL
eleito. I

'Nos�os cumprimentos à mes�
e também à monolítica UDN
do nóvel munícípío ..

A partir do dia 25

neva vacinaçã,o no

Centro de Saúde
o Centro de Saude de Canoi

nhas acaba de receber nova remes-
18 de vacina Sabia, que .erãt,
aplícadae, conforme nOI informou
o medico dr. Oswaldo 'Segundo
dê Oliveira, a partir da proxima

•
I :

semane,
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PreFeitu'ra Municipal de Cenoinhes
EDITAL

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno público
que durante os meses de janeiro e fevereiro, se procederá .nesta
'I'ezouraria e nas Intendências distritais de Paula Pereira, Felipe
Schmidt e Bela Vista do Toldo, a cobrança dos seguintes impostos:

A) - Imposto de licença para veículos (caminhões, auto
móveis, motocicletas, etc.

B) - Imposto de licença, renovação e matrícula de cães.

Os contribuintes que não efetuarem seus pagamentos no

prazo acima mencionado, serão extraídas as certidões, para a

devida cobrança' executiva.

Canoinhas, 27 de janeiro de 1.964

VISTO

Dr. João Colodal
Prefeito Municipal

Clementino E. Pieczarka
Tesoureiro

A SEÇÃO DE ÓTICA
DO

FOTO JOÃO uFOTO E

Oferece seus serviços em:

Aviamento de Receitas
Óculos em 'Geral
Óculos Escuros

'Ray-Ban Legitimo
Troca de Lentes

OTICA"

Troca de Aros

Regulagem de, Óculos
Lentes 'e Armações
Concertos
Etc. Etc. Etc:

Executa Qualquer' Serviç�'"do .Ramo.
-----* .. ..'�'--�-

,

Adquira -Seu Óculos na Seção de-Õfica do

FOTO' JOÃO: - "Foto e Ótica"
,

.,

Que é Eapecializada, Tem Moderno Aparelhamento. e
.

,

Ezecutá o S�rviço Cº,m Peeoieâo,

_ Praça Lauro Müller, 51� C,ANOINH�S

Refaça, suas, forças, . tomando

'�' B ·1.,(;
Tort��o a ar quente

,,_Saboroso ·até a ultima gOla
Rua Paula Pereira ""';'; '<Telefone, ,.��1
BIG é grande - mas em Canoinhas

;,l'

BIG é O melhor café

II�'

MASSAS
para Vidraças

CASA ESMALTE
,

lia

Churrascaria ID fi 11
Um bom churrasco,

qualquer hora.

Rua Pa'41q. .Pereíra, 477

Atenção Vende-se,-

16 alqueires, e meio de terreno, sendo 10 de terra
de 'planta, e 61/2, caiva, otimo erval e banhado para
arrozeira, situado em Palmital no Mun. de 'Major Vieira.

Três bicicletas, uma récem reformada e duas em

perfeito estado de conservação.
Seis cabeças de gado, sendo duas vacas dando leite.

Negócio urgente. Informações nesta Redação.
,

22-2-1964

Prefeitura .Municipal de Maior Vieira

" " Registrada e publicada a pre-
" " sente Lei na Secretaria Muní-
.e " cipa I. aos 8 dias do mês' de
" " fevereíro de 1964.
" " Ass:. Jair Dirschnabel

Secretário

Lei n. 77, de 7-2-64
Altera a tabéla n. 3 da lei n. 26 de 14-5-62

Veículo para condução pessoal:
1 Automóveis

8) Automóveis de aluguél
Automóveis particulares

2 - Auto Onibus
-, Lotação até 10 passageiros

Lotação de 10 a 2Q passageiros
Lotação de 21 a 40 passageiros
Lotação de mais de 40 passageiros

3 - Caminhonetes
Tipo até uma tonelada

Tipo d� mais d� uma tonelada

4 - Auto Caminhões
Caminhão de uma tonelada
Caminhão de 1 a duas toneladas,
Caminhão de 2 a quatro toneladas
Idem, de 4 a seis toneladas
Idem, de 6 a déz toneladas
Idem, de mais de déz toneladas

5'- Reb. ou truques de qualquer tipo 500,00
6 - Jeepões
a) Jeepões com dois diferenCiais

. b) Jeepões com três diferenciais
c) Jeeps ou rural ou qualquer outro
tipo: semelhante

.

7 - Motocicletas
a) �otocicletas,

.§§�ê�§�§�������·'1I II ' B _..:. Bicicletas
'a) Bicicletas

, 9. - 'r'r�ção, Animal:
",\ Aranhas ou phaeton '; 100,00
10, - êarros de mola de uso particular:

com quatro rodas
"

.' 200,00
11 - Carros de móla de aluguel, 4 rodas', ,30,!,,00
12 - Carro Fúnebre 300;00 '

13 + Carrinho .de mão para venda de sorvete, "

/,
frutas' ou outra qualquer quítanda, ou

"?� 'de carregadores
"

, 14 � Carróçss de lavoura
;'.-. ..

Municipal de Major
que a Câmara Muni-

ANTONIO MARON BECIL, Prefeito
Vieira, Estado de Santa Catarina, faz saber
cipal decreta e eu sanciono' a seguin�e

LEI:
Art. 1. - O imposto de licença sôbre veículos, instituido

pela tabéla n. 3, anéxa ,a Lei n. 26, de 14 de maio de 1.962,
passará a vigorar com as alterações anéxas a esta Lei.

Tabéla 3 - imposto de licença
(Tabela atualizada)

pI veículos'

LEI H. 78 DE 7�2-64
Prorróga o prazo para pa.
gamento do Imposto de li-

cença sôbre veículos
Antonio Marcn Becil, Prefeito

Municipal de Major Vieiar, Es
tado de Santa Catarina, faz saber
que a Câmara Municipal decreta
e eu sanciono a seguinte

LE I:
I

Artigo 1. - Fica prorrogado.
até 31 de março do corrente ano,
o prazo para pagamento sem
multa do imposto de veículos,

,

, Artigo 2. - Finda esta pror
rogação, ficarão os contribuintes
em atrszo sujeitos à cobrança
da multa no primeiro 'mês em

10% e no mês subseqüente em

20%.
Artigo 3. - Revogam-se as

disposições em contrário, entran
do esta lei em vigor na data de
sua publicação.
Prefeitura Municipal de Major

Vieira, em 8 de fevereiro de
'1.964.

'

II

Ass.: Antonio Maron Bacil
Prefeito Municidal

Espécie Taxá Anual Taxa de Transf.
ou registro

II

"

"

LEI M. 79, DE 7-2-64

N.

"

"I

Autoriza abert4ra de crédito
.spacial.

'
.

Antonio Maron Becil, Prefeito
Municipal Qe Major Vieira, Esta
do de Sante 'Oatarína, faz seber
que a Câmara .Municipal decreta
e eu sancíono a seguinte

LEI:

Artigo 1. ...;_ Fica o cht'fe,'do
Poder Executivo autorfaado 8

abrir' O· crédito especial de
Cr$ '7.000,000,00 (sete milhões
de .cruzeíros.)' para pagameato
da 1. e 2 prestação da aquisição
de qIIla Motoniveladora "GA-
LION 503'� feito por está Prefei
tura da. firma Exímbras Expor
tação e Importação do' Brasil
Ltda. sediada em Curitiba a rua

Ermellno de l,eão, 175, 2. anda�.
Artigo 2. - O crédito 8 que se

refere o artigo anteríor correrá
Cr$ 3.500.00,00 ( três milhões e

quinhentos mil cruzeiros ) por
conta do saldo do exercíeío de
1963', t. o restante Cr$ 3.500 00,00

.

(três milhões e quinhentos mil
cruzeiros por conta do exésso

ie \ de arrecadação do exercido de
1964.

Cr$ 1.000,00
1.200;00

�

Cr$ 300,00
II "

"

.e

.,

Artigo 3. - Esta Lei entra'
em vigor na data de sua publi
cação, revogadas, as disposições
e::n contrário.

, Prefeitura Municipal de Mejor
Vieira, em 8 de feveretrode 1.964

Ass, Antonio Maron Becil
Prefeito Municipal

,
,.

. !

Registrada e publiçada a pre
sente Lei 1)8 Secretaría M��ici:-;
pal, aos 8 dias do .mês de,
fevereiro de 1964.

Ass. Jair Dirschnabel
Secretário

500,00
_.1 " ti

3,000,00
4.000,00
5.000,00
6.000,00 "

"

300;00
ti II

1.400,00
2.000,00 "

2.000,00
2.500,00'
B.ooo.oo
4.000,6d
5;.000,00
6..000,00

400,00
'

U 'f

400,00
u "3.500,00

4.500,00 "

2.bOO,oo 300,00
150,00

500,00 "

100,00
30,00

..
<

cc

30,00
"

100,00.
100,00

100,00
100,00 30,00

.. l5 - Carróças de fréte 200,00
16 � Embarcações movidas a vapor ou 8 óleo 400,00

," 17 - Carretões ' 300,06
Vaículos Pesados:

50,00
100,00

100,0{_>

18 --- Tratores de gremalheíras, empregados
como rebocadores '

4.000;00 500,00

8,

19 - Tratores dp. ródas metálíéàs

20 -- Tratores de ródas pneumáticas
12 - Tratores de qualquer tipo: ocupado

exclusivamente na lavoura, estarão
isentos dos impostos
Art. 2, - Quando se tratar de veículo novo ou de proce

- dencia de outro municipio, no segundo semestre .pagará metade
do imposto anual.

.

Art. 3. - Esta Lei entrará em vigora partir de L de feve
reiro de 1964, revogadas as disposições em contrário.

'Prefeitura Municipal de. Major Vieira, em 8' dé fevereiro de
1964. I

�

Ass: Antonio Maron Becll Prefeito Municipal '.
Registrada e publicada a presente Lei na Secretaria Muni

cipal, aos 8 dias do mês de fevereiro de 1964, e no Jornal Cor
reio do Norte de n. 770.

3.000,00

2.000,00 ..

'Ass: Jair Dirschnabal Secretário

fi caspa [ �UIOn Df SfUS C8BHOS USfiN'õ1fl .•
. . .' . '1,'

I I
rARA fERIOU,
,E C 'z E MAS,
INfUMnçÕES,
c o C E I R n S,
F R I EI R 4 S,
ESPINHas, UC.-.'

NUNCA EXISTIU I,GUAl
. .

i

�'

"A-R!:! [ TÔNlCO CAPILAR POR EXCELt�ElD
"

,
'
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""·:'UDN'i,

polto Aleg're - Dizendo não

'reditar pue o goveruador de

iosS Gerais provocará dissi

loeia no seio da UDN; o sens-,
'or Irineu Bornhausen (UDN
ilarinense) iniciou suas decla

Wões
à

reportagem. Mais

�i8ot€, afirmou que o sr. Ma

Ilhães Pinto lutou pela coesão
�

Intra da UDN, nas últimas

i!ições presidenciais pelo nome
lnio ,Qua.dros, e agora, se o <,

!u nome não for apontado,
Iverá lutar pela unidade den-

° do partido, tal como antes.

"Não acredito. que o govêrno
�er81 p.steja tramando) o gol
.pois isto significa 8 mudan-
i da, estrutura política do
ds. Entretanto, noese País
lã sendo preparado para um

ande processo de "guerra re

wucionãria". Assim falou o

sdor cetarínense, em relação
momento nacional.

Acrescentou, 'ainde,. que o

vêrno federal nada fez, até

lor8, p�rmanecendo o-País em

ilagnaçao. .

Bornhause� :

Magalhães
Plano·

.

de Santiago

Irineu
de

� ,-.
.

ao'
Abordado sôbre o programa

do professor San Thiago Dantas.
e encampado por Jaogo, disse
o senador Irineu Bornhausen.
Foi pensamento do ilustre pro
fessor formar um bloco único
para solucionar, a curto prazo,
os prtncípaís problemas do.País.

Embora sendo a UDN um par
tido de oposição, mas compre-

, Clássico Interestadual
-

Para blindar o público desportista de nossa cidade, e,
a dar maior brilho à festa de entrega das faixas de" campeão
adino, o Santa Cruz E,e. medirá forças amanhã com o Clube
lIélico Prima de Curitiba. ',

Pelas posições previlegiadas que ambas desfrutam no

omento, uma campeã local e outra terceira colocada no cam
,nato paranaense, temos certeza, o canoinhenss irá até a' baí
da para aplaudir as. duas

.

equipes, bem como a entrega de
llas e .troféas., .

I

',.

-,
-,

. O Clube Atlético Primavera, desconhecido de nosso

: lic9,- trará a seu favor para atrair esse mesmo público o 3°.
Bto de 'um certame onde o futebol é mais avalumado que o

880, com mais técnica, mais classe, um futebol de Capital;
ades nomes do futebol paranaense estarão desfilando, por
im dizer. diante de nossos olhos. \:. ' ,

, Quanto a equipe da baixada no auge de suas melhores
�8ções, será um fator a mais para o brilho da jornada amanhã
Estádio Alinôr Vieira Côrte, apresentando novos atlétas

azidos para seu plantel, com vistas ao Campeonato Estadual
e se avizinha.

Metropol� 'em
/'

Canoinhas
Pràtícamente acertada a vinda do Metropol de Creseiu

&, trí-caJlpeão catarinense, dia 1°. de março, noticia esta' que
lamos credenciados a divulgar, pois acompanhamos de perto
demarches, quarta- feira passada no Liga Esportiva Canoínhen

I
ne{ entanto conforme frizou Lazíta;' carece de uma confirma-

o telegráfica do Metropol à L.E.C. �,

.

> Se se concretizar tal aspiração, teremos pela primeira
lZ'em ..nossa cidade a apresentação de uma equipe de categoria
IeI'naCional; estádio se exibindo no Estádio Alinêr Vieira Côrte

li8dores-;que encheram de entusiasme as torcidas da' Espanha,
UQOlar(!II, Alemanha, Suíssa e Rumanía,

Desfilarão dia-nte de nós legítimos azes do futebol, tais
11ll�:: Rubens, Darni, Chico Preto, Idézio, os' gaúchos Waldi e

if1nho, este ....último ex-jogador do River Piate da Argentina,I egO � outros. .

I Será. adversário o Botafogo E.C. reforçado com elementos

'I CUritiba e, Joinvile, segundo nos informou o senhor Sadi
ern0. presidente do alvi-negro.

A apresentação do Metropol em nossa cidade marcará
oCa em nos8'O esporte, cuja data ficará para sempre em 1)ossos
t&çõea,

endendo as aflições deste povo
tão iludido; poderá vir a-....ÇQla
borar, dentro de sua linha de
conduta".

LACERDA VITORIOSO"---
Falando' sôbre o quadro su

cessório p,residencial afirmou o

senador catartnense- que vê ge
maneira Impressionante a pos-
sibilidade de vitória do Gover-

\
\ \
/ \

. .

«Não em

te admito daA •
'

ap·OIO'."
Dantas»

nador da Gúanabara, Lacerda
- asseverou +: inspira con

fiança, e a prova disto são as

suas realizações à frente do

govêrno guenabaríno.
Ultimando suas declarações à

reportagem de "O� DIA"" - disse

o senador Iríneu Bornhausen
que. não. deverá ser candidato
as próximas eleições de seu

'Estado, e que a UDN está pro-

curando um nome que reuoa

as preferências do partido. A
presentou vãrios nomes, desta
cando, entre êles, os' de Aroldo
Carvalho, Laerte Vieira, Nilton
Bender (êste ja candidato por
Joinville) e o sr. Albino Zeni.
Disse ainda que' a convenção
regional, que deverá' ser reali
zada em abril, apontará o nome
que indiscutivelmente, será o

vencedor.

Nilson 8ender entrevis

tado: na Rádiq Eldorado
�

A reportagem da Rádio Eldo-'
rado informada da' presença do
Dr. Nilson Bender em Crícíuma,
entrevistou-o durante meia
hora, obtendo do Dr. Nilson'
Bender importantes declarações.
Perguntando sôbre as possibili
dades -de ver seu nome vitorioso
Da convenção, disse oDr, Bender:
("
...

- estou
-

convicto de que
meu nome será indicado pela
maioria dos convencíonaís, As
demarches que venho encetando

por, todo o território catarinen
se me levam a essa afirmativa.

. No oéste, sul e norte recebi as

mais francas manifestações de
solidariedade por parte dos cor

religionários desejosos de uma

renovação nos quadros -da poli-
tica cstarinense.

'

,
J

Como bom desportísta: que
é o Dr. .Nilson Bender compa
receu ao Estádio Eyáldo Lodi

para assistir o match Santos e

Metropol. Através das várias
emíssôras que davam 'cobertura
80 jogo, o Dr. Nilson' Bender
fêz uma saudação' aos atletas
do metropol, concítando-os a

vitória corno legitimos repre
sentantss do futebol catarínense,

Agradecemos
Nós moradores, do Cam

po dos Buenos, agradecemos'
ao Sr Prefeito, Dr. João

Colodel.jduas janelas colo
cadas em nosso Capela
escola, a pedido do nosso

padre, Frei Flávio.
Aos nossos vizinhos do

Campo dos Pontes deseja
mos a mesma atenção

AVISO
O senhor Estasnislau

Schuppel, residente em Sal
seíro, torna público que dia
4-12-63, foram roubados de
sua residencia os seguintes
objetos: '

1 terno escuro; cor de vinho
2 calças casemira,' azul e

marron; 2 calças- brim, azul
e cinza; 1 colcha; um reló

gio de pulso; 5 sacos vazios;
2 toalhas de lo'uça; 3 tOalhas
de Tosto; 1 blusa -azul ma·
rinho; 1 isqueir.o 'automático
marca "Omeg�". ,

Pede a quem tenha com

prado algum desses objetos
o favor de comunicar.

, '-

Ah, que tristeza, vê-la assim bem feita,
v engenho humauo ,pósto em ná",_ perfeita
a só/do da emboscada e da desgraçai

SUB M A R IN-O
ENO THEODORO WANKE

Na verde noite líquida, no' seio
do mar, um negro submersiuel ronda
à espera, sempre à=esnera numa hedionda.:
missão de morte, estúpido bloqueio ...

_
_. ./ �:'

.�

,0

o periscâpio sobe lento, em meio
às bolhas B, cortando a frágil onda;
Procura pelas vítimas, e sonda
'a solidão em lúgubre rodeio ...

.,

»: Torpedos carregados de explosão _

aguardam o apertar de algum botão
pará iniciarem virulenta caça ...

-RELATÓRIO 19611.62 ...,...<XlIJl

-Serviço de Extensão Rural __ ! ACAR�SC
. Agricultura -. Cursos e Treinamentos - 1962

Assunto, 'Espécie N. de Período Local
Participantes

Em serviço 50 '22-1827-1 Lages
Em Serviço 28 22 ..1 a 2-2 Brusque

Gado Leiteiro

Alimentação

Planejamento
Criciuma

Em serviço / 67 1-2 a 14-3 Indaial
/ Joaçaba

Pré serviço 22 13-3 a '22-5 Pelotas {RG8�Extensão Rural

Trabalho com 4-8 Avulso 2
.

"

Domingos1-9 a 29�9 Martins (E8)

Liderança Avulso 2 Domingos23·9 a1.,.12 Martins (ES}
Avicultura Avulso 1 15-10 a 19-10 DPA (SP)

Cooperativismo Avulso 2 1-9 _8 11-.9
Castrolanda
(Paraná)

Fruticultura Em serviço 7 Julho Joaçebe.:

- 1 trator Dexta-Diesel Hidráulico, com os seguintes
implementos:

(Arado com 3 discos
Grade com 32 discos
Boçadeira.

----tO. lID----

Possuímos para venda um terreno com a área de
130 alquéíres todo destocado, com as seguintes b�nfeitorias:
( 2 casas para trabalhadores; um barracão para maquinários.
Localização: Bugre � 4 Km.i.da estrada Dona Francisca.

,Ver e tratar nos seguintes' Endereços:
Moinho Jap ,Tokarskl &; cià. �Ltdé'
Rua Dr. Almeida Cardoso s/n.,,� ,F:'one, '262,

\ ;,'
"_

Tokarski & Cia. Ltda�
Rua Caetano éosta, 96 _. Fone 219. xg
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Dia' 26: a sra. dona Wal
demira eSp. do sr. Odilon
Davet; as srtas.: Léa Seleme
e Cetina Piecearka; os srs.:

Haroldo Koepp; Pedrp Jacob
Amanhã: a sra. dona Fran- Reinert e Jorge Gonçalves;

cisca esp. do sr, João Wer- os meninos: Doriual filho do
ka; a menina Maria Renüda sr. Nivalrjo G. Padilha, Luiz
filha do sr Cirilo Medeiros; Carlos filho do sr. Leonidas
as garotas: Carmem- Lucia Guebert e Rubens filho do
filha do sr. Odilon Pazda e sr. loão Bedretchuck Sobr,
·Silvia filha do sr, D,.

ErWin/l'
. I

'

Schwarz; os srs.: Orlando DIa 27: exma: tnuua. sra.,Bauer e Ney Pacheco de Mi. do na" Dorothêa JohU�
ronda Lima; os garotos: .gê- Schaal; a sra. dona Alzee
meos A/ido Willy e Anisio esp. do sr. lahyr Damass "
Ingo filhos dó -sr, Willy Vogt. Silveira; a garota Sueli Ma

dalena filha do sr. Alberto
Wardenski; os srs.: Antonio
TomPordski e Carlos Bayérl:
o jovem Cezer José filho", d.

Pelos
,(>, ',I 'I'

I AN�VERSÁRIAM-SE
Hoje: a sra. dona Fran

cisca esp; do sr. José War
.�en;$kt; a srta: lngeborg/,Ma
me, Christina; (a$'" meninas:
Sonia' Cristina ,filha do sr;
Edgard Mayer, Yura Maria
filha do sr. Unioalao Allage
e Noelcy fi(lfá ,do S'. Nery
'Cordeiro; �"garota.. Ma.ril�
Helena filha do sr, Bernar-

•

dino Fedalto; o sr Raulino
Pereira; o' garoto acima,

" filho do sr. Aléx Michel.

Dia 24: a sra. dona Alai
de esposa do sr. Carlos F.
Ramais; a srta. Márcia Ma
rion Soares res. em Curitiba;
QS snhas.: Regina fitha do'
sr. Michel Se/eme e Sieglinde

. Maria filha do sr. Fernando
Freiberger .

Dia 25: as sras. donas:
Carolina e:,p. do sr. Paulo
Bockor e .Alzira Frida esp.

'1Ii

Láres
do sr. Leonidas Ziemann; os
srs.: Vitor Bojarski, Oswaldo'
�engel e Floriano Krisan; os
jovens: Alvacir Alberto Fedal
tu e.Cesario Luiz Becker; os �
meninos:' Mário / filho da
exma. vva. sra. dona Olga
Lesnioski e Anselmo 'filhtJ do
sr. Frederico Werdan

e
•

Salões
s,-. Argemiro Rosa; o, garoto I

Gilberto tüho/ do sr, Willy
Priebe.

,.

Dia 28:' as sras. donas:'
Doris esp. do sr, Eduardo'
Knopt: e' Thereza esp. do sr.

Waldemar Frantz; as snhas.:
Maria Luiza filha' da viúva
sra. dona Dalila' Kaua, Ma- :

rilea de Fátima filha do- sr,
João Moysés eMaristela filha
do sr. Alfredo' Grosskopf'; os
jovens: Waldir Seleme, Luiz
Alfredo Garcindo e Pedro
Senczuck.

Nossos cumprimentos,

Nascimento
Éntrou em'. festas dia\ 13

do corrente o lar do feliz ca

sal Dona . Bernadete - Alois
Dobrychlop com o nascimen»
to de um lindo garoto' que
tomou o nome .de : LUIZ
CARLOS.
Nossos pa,abens.

P A R T I C I P A c A '0
O 5nr. Milton Humenhuk e Sra., participam aos seus
parentes e amigo$, o nllscimento de se� primogênito, ,

ocorrido dia 14 dei Fevereiro, na ma,termdade do Hos
pital Santa Cruz, na Pia Batismal receberá o uome de

-

Basili6 Humenhuk Neto.
,

passou! impossível vê-lo de frente!
Somente em nos'sa loja! Venha ver êste recentís
simo lançamento da Willys-Overland. Um carro

verdadeiramente luxuo�o, empolgante 'e desp'or
tivo. Conceito revolucionário de carro compacto.

I

/

"

J

RENAULT

UM CARRO QUE SOBE Â CABEÇA
,

EM EXPOSIC

Basilio
1:' t.! ,: l.:

"CANOINHAS'
Humenhuk & Cia. Ltda.
-, Rua Vidal Ramos, 203 - SANTA CATARINA

, .

Ano 17 - GaDo_ohal • 8&8. e&tarioll. 22 de F'evereiro dI1964·. N i1

do Cilw-n
seu Sindicâ'i(

I
-<Com a regulamentação do estatuto do trabalhadol' rora

novai peri�ectival. d� !ida. le apre.im�a"} 80.1 q�e. labutam , te�
em leu. elfQrço- COt1�laDO Da luta pela lubllltêncJ�..At.é entRo, ihomem do campo nao era dado valor algum, re.trmgmdo a. institu'
çôel governamentaíe e pertiouleres em cercar o tr8bllt�8d�r rUral'
todas �I forma. de paternalismoe, eneeteeíando-o com .o alli1teoclaliemo generalizado, sem pOllibilitar ao homem do eempo o I}
próprio deaenvolvimento, a lua participação efetiva na lolução
leua próprio. problemae e. de lua comunidade.

Com a nov� vilão democr�t.ica de Iibertaeão. total �
homem, p.or nó. considerado como !I�l,elto de lua pr�P!I,a. hhtÓIIQ,
vemoe aglganta.r.le por todo o �r�lJ} 'a �mpanha ,�e·. 'ln.dw�'iz8�rural, sob, a orientação da Comll.ao Nacional da �lDdl,cahz8çao Ibí.
ral, no sentido da organização do homem do campo tendo em vilfl
a deíesa e proteção de leOI interessee econômico. e pro�il�ioD8il, '

"
•

I,

Em Santa Catarina, a Comillãô Eltadual de Sindicaliz8�p
Rural, preaidida pelo Dr. Benjamin _Ferreira Gome., vem ioteoliti.
cando cada vez mail a formação de lindicatria rurais, tendo �registrado atê o momento o reoonhecimento de lei. .in.dic�tnl rur8hl
dOI Trabalhadore. Rurai. Autônomol d� Camboriú; dOI trabalh),
dorel Rurai, Autônomol de (Cl'iciuma, Içara e N'ova VenezlI; �I
peqúen�1 proprietáriol rurai. de Joioy-i1e; dOI Trabalhad()rel Rur��
Autônomos de Xanxerê; do. Trabalhadores Rursi4 Autônomo) �€
T,ubarão e do. Trabalhadorel Ruraia de Treze de M1Iio, tudos co�
carta !indicai expedida pejo Senhor Miniatro do Trabalho e Prevj�
dêocia Soeial. Outro. lei. lindicatol rurai.

.

iá fefam fuodado. eP!
Itapema, JoaçaÍ>a, Hllrval do Oe.te. Herval Velh()� Ibiçarê e DioD!jl�
Cerqueira, todo. em fale de reconhecimento. e expedição- de cBr�
.indical. /'" /

...

Allim, prolJeguilã cada vez mail inteo!lificada em' Saoía
Gatárina ,a lindicalizacão rural.

o Homem
\ � t,

. ,

tem
. ,

Ja

,

.' i

Muita coisa •• � Em pouco espaço I
) ..

i
(Conclusão da última. página) !

.

� �-- I

tando, mais umav ez, todoI 08 impodos' e.hdp.ai.. Ac�e�
aore. político. do Governador, .impresllionadoii com 8 pé•.
simo reperculllão de um aumento de impo.to" no ano da
eleição, 1965, conseguiram convencer () Sr. Cellt.o Ramol
a pleitar ,\ o aumento imediatamente•.Tão logo sejam rea

berto. 0& trabalho. da ihtlembléia Legislativa o G.overnildor
pleiteará o aumento do IVC. PLAMEG e outrO! impostoo
e tallas. O Comércio, a Industria e os pobres consumidores
reegitão?

""' 'I

E OS CEM MILHÕES DA 'BATATINHA?
.\

SERViÇO DO LUPION -: SG?',
Síleocio 'total( Nenhuma resposta; Nenhuma palavra.

Nada. I")

Parece indispensável que repitamos a notícia e 8

pergunta. .'

\ Ei� a notícia: O Pr.esidente João Goulart confíóu:�
ao Governador Celso Ramos a importância de CEM MILHOE,S f

DE CRUZEIROS em dinheiro para ser distribuída ent��· os
�. plantadores

.

de. batatinhas, para sustentação do -prêço da
batatinha. O dinheiro. veio pelo Banco do Brasil,' foi 1>6tÍ'egue
ao Governador e não chegou, ainda, á nenhum plantador
d., batatas, não foi devolvido ao Govêrno da União e dêl.e
nem houve prestação de contas. Onde andará?' Deus sabe.
O povo suspeita, cheio de razão. -

I

Agora a pergunta: o dinheiro das pobres vítimas do
tufão do Rio dos Pardos não terá vindo pelo portador?

É "E:LE", CERTAMENTE. \

Certo engenheiro, titular de certa firma de' COOS-

truções de certa ,cidade - firma que se fêz conhecida ColllO

péssim� pagadora - prosperou à olhos vistos, depois dE! se�
transferido para certa capital, Há pouco adquiriu certa casa,
pela importância certa de trinta e cinco milhões de cruzeiroS,
pagando-a inteiramente à vista. Ganha automóveis de pre-

�s�mte de certa firma e cons�ruirá. certame:n��; �dificio d�ento andares em certa praia. Integrará, CDm' destaque,
certo, a lista dos 10 "mais", do, Govêrno de um certo LU

pion Catarinense. Você, com certeza, sebe qUt:m' 'é quelll .. ·

-

A ELEiÇÃO NA CÂMARA
O episódio da eleição da Mesa da CâmlU'll dos Vereadore�

veio demonstrar
_

à evidên"ia, o pessedismo do Dr. Colodel e a slla trai'

ção ao p'rB, O nobre vereador Bráulio Ribas da Cruz teve oportunid�de
de ser eleit_o Presidente do Legislativo Municipal e foi rilado elli:Btam�!lle
-pelo Dr. Colodel que batalhou pela' eléição do Sr. Ney Pacheco•.

do
PSD, 400 passado, quando da escolha' do Sr Ney Pa'Checo, agora reeleIto,
houve um compromisso de que em 64 a Presidêncja seria do PT�;
entretanto, o PSD de tantas traições, e PSD de CelSo Ramos qu� ,traiO
o PTB e de8pediu 08 secretários trabalhi8tas. traiu mais qUIS vêz-' agora
com a conivência do Dr. João CoIodel."

�
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Colégio Comercial de (anoil,has
Edital de Matricula '

De ordem do senhor Diretor, torno público que, estão
abertas, a partir do dia 13 do corrente e até 29 do mesmo mês,
as matrículas para as' 'la. 2a. e 38. séries do curso "Técnico eI;D
Contabilidade"; �

Após o dia 29, não mais serão ,acei�as matrículaa no

'curso; sendo as vagas para a la: série,' em número 'limitado. ',

,

A Secretaria do Colégio Come�ci81, estará atendendo 80S

íntesessados no horário das 17 às 20 horas, nos dias úteis,
exceto 80S sábados.

.NOTA'
I •

A 'anuidade para o ano letivo de 1964 será de Cr$
50.000,00, sujeito a revisão no segundo período escolar, devendo
o aluno pagar no ato da matrícula, a primeira prestação de
Cr$ 10.000,00.

'

,As bolsas 'escolares somente serão consideiadas,' quando
a instituição que as conceder, efetuar seu integral pagamento.

Canoinhas, 1°. de fevereiro de 1964.

Dr. Acácio Pereira Visto Dr. Zaiden E. Seleme
Secretário Diretor

"4brabão Mossi SI' - '1od. e Comércio"
Assembléia Geral Ordinária

,

São convocados os senhores acionistas para a assembléià'
geral ordinária, a realizar-se no diá 25 de Fevereiro de) 1964 'as
14 horas, na séde social, cita li Rua 'Spnador Felipe Schmidt n.

695 na cidade de Canoinhas - SC., afim de deliberarem sôbre
'

o seguinte: " :\

.
l°. :- Discussão e' aprovação do relatôríó" da Diretoria,

Balanço Geral, Demonstração da conta Lucros & 'Perdas, Parecer
do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 1963.

'

lIo. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e fixação
da respectiva remuneração, relativos 80 exerticio de 1964.

"

IIro. Assuntos diversos

AVISO
- �

.
'. Acham-se a disposição dós senhores acionistas, na sed�

social, sita à Rua Senador' Felipe Schmídt, 695 na cidade dé
Canoinhas :..- SC., os documentos a que se refere '.o art. 99, do
decreto lei' n. 2.627 de 26 'de Setembro de 1940.

Canoínhas, 15 de Janeiro de 1964.

'Abraháo Mussi "- Diretor Presidente

Lei'a
,

e '

, 222,1964
""_......---.���_�NS' _

A ,V I S·O
O Sr. Ten. Lídío João Fer·

reíra, Delegado Especial de Po

lícia, no uso de suas atribuições
legais etc,

AVISA aos interessados, que
o emplacamento de veículos
motorizados, Inclusive tratores

. que trafegam em vias públicas,
teve início dla 2 do corrente

mês 'e terminará dia 29· 2· 64,
conforme determina o Regula
mento da Taxa deRegistro de

Veículos, Decreto Lei N, 1129
de l6 de dezembro de 1959.

Canoinhas, Janeiro de 1964:

lidio João Ferreira
,2°. Ten. Deleg. Esp. de Policia.

,SRIfI'MMVae9tô'H5W*WW'8W4iM AA9 §iMif& IM mt#ú.##!i'W&WAW #FW,4"*1tt�

Jogos de café 8
,

Porcelana
(asa

jantar

c�mi�t
na.,

c o M P R A - S E·
Compra- se cavalos .velhos ou

imprestáveis, Paga-se até Cr$
3_000,00.

•

'Tratar com o Senhor Slze�
nando Ribeiro:.. 2x

Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte

,i' I. :-

Vende�.se
Um caminhão mercedinhô

LP :11 2 em perfeito estado.

Vêr e tratar com o

proprietário ,. S�nhor José
Fernandes Pedrosa, à

, Rua Felipe" Schmidt, ',986
(Bar Português) .. J 2x

eNtMi ,

,

.

Vende-se à Rua frei Menandro Kamps 241, uma
\propriedade com casa e suas benfeitorias.

'

Preço de Ocasião.
, Informações com o proprietário Senhor Renato,

Sans, à 'Alameda: Cabral; 246 -' apartamento 61 - pes
soalmente ou por correspondencia .para a Caixa Postal
2507 - Curitiba - Parana ".

','

4 x

I" _' [-" '_·"I ., -''".,

: Máquinas "de, Escrever REM'IN"GTON'; e Barbeadores Elétricos --

I' ",�

i Ferros - Arames - Chapas - Tubos "M A C I F E"
f ' " • ' I ,", •

,

" '

: Sementes '�GAMPANI". -Farinha "SURUHY"
1 Fumo .' F I O O E OURO r,

,""i Móveis "C I M q."
, Informações com j

I TUAS S SELEM,E,

Guanoo ,fize; s�u itinerário de passeio, I
não esqueça' de incluir uma visita às I/ obras do FRIGORIFICO '

, '::.. t:;, '.: '

'Milho em- C.asca e R,O I B 10 Ó

, )

Fica Proibido a caçaQ�'- e

pescarias ou qualquer tran
sito de quem quer que �eja
nós terrenos, roças e l1ar
reiros de minha propriedade._",

't-':

Não me responsabilizandõ
,

- "pelo que venha a acontecer
A L (J G A - S E aos. infratores deste aviso.

'I

Compra-se
Tratar com :o 'sr.

:l,nduald,o Voigt
AGUA VERDE

Completa instalação
para engarrafamento
da bebidas.
Tratar a Rua

SCHMIDT, 984.
FELIPE

Ix

Waidomiro Gonchorovski
Marcílio Dias ,Ix

ASl!line! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Esta afamada máquina de costura nos seus modêlos para diversas
finalidades, .

nos móveis à. sua escolha, encontra-se disponível na

CASA V E R D E·
de ··JOAO A'BRÃO SELEME'

Revendedora Exclusiva
Rua Eugenio de Souza, 498 CANOINHAS

J
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no Municipal
'.

terceiro colocado

Todos paraao campo

no certame paranaense, " , !, ,

prestigiar o Campeão
F Fft

QUEM o ALHEIO VESTE ...

o Governador Celso Ramos que recebeu

grandes verbas federais do Fundo Nacional do
Ensino Médio e da Campanha Nacional de Educandários
Gratuitos, para distribui-las aos ginásios e escolas normais
de Santa Catarina, firmou convênios com os estabelecimentos
particulares de ensino mas exigiu que cada um faça colocar
à porta do Prédio uma placa alusiva à "Obra do Govêrno
Celso Ramos, _,. Ensino Gratuito". Está fazendo gentileza
com o chapéu alheio. O Ministério de Educação e- Cultura,
.ínformado do fato pelos Inspetores, Federais do Ensino Se

cundário, está exigindo 8 retirada das placas de empulhação
e a colocação de outras com os dizeres: "Govêrno João
Goulart - Ministério de Educação e Cultura - Campanha
Nacional de Educandários Gratuitos". "QUEM O ALHEIO

"VESTE, NA RUA O DESPE" "seu" Celso ..

O' POLITICO "FAl:.ECIQO"

:'1", Dlvoeciado do' PTB, o Prefeito'João' Colode] é u�
,

, autêntic�; tele gúia�C) _
do Sr. Albino )3u�ant ,e ad.eriu,

,

eeearrdalosarnerrte ao PSD, retornando, a••rm , a orJgem
, peseedista, Paz. à sua alma política, descanso eterno à
cercaeaa política do Dr. João Colodei que alllim encerrou,
melí'.ncólicamente, a aua carreira de líder dos traba.
lhadorea .• _

'

liMAIS FÁCIL PE�AR 'UM
MENTIROSO ...

"

OS mui leais e dignos vereadores do PSD fizeram crer

à' santa ingenuidade e à inexperíêncía de certo colega, de
i " outro partido que licenciados o Prefeito e o Presidente da

Câmara o Vice Presidente dessa exerceria o cargo de

.' Prefeito. Engodo. Empulhação. Manobra. Tapeação. Segundo
! a Lei Orgânica e a' Constituição do Estado, depois do Vice

. Presidente, a sucessão cabe ao Vereador mais votado. - Daí
8 ssbedoría popular afirmar que é "mais fácil pegar-se um

mentiroso que um coxo ...
"

'

\ (

"SE LIGAR, 'DA CHOQUE"
A opinião p-gbliêa oanoinhense e de todo Node do

I' EI,tado continua eguardandccom interêD.e aa informações
'I' 'da CELESC, do PSD ou da cevada Imprensa palaciana

•ôbee' a. verba. federai. enfreguee ao Governador para
aalinhas de tran�mia8ão de Mafra a Canoinha. e de Mafra a

Itaiópolim. tôda. in�luida. no Orçamento graças a emenda.
do Deputado Aroldo Carvalho, paga. ao Govêrno e nã'o

aplicada. até hoje.

�
I

"PTB E UDN UNIDOS"
UDN e PTB conseguiram eleger a maioria das

mesas das camaras de vereadores dos, municipios catarinen
ses D'a� eleições vertítcsdas nos primeiros dias de fevereiro.
Em FlOrianópolis, pela' primetra vez, o candidato do endinhei
rado Dr, Aderbal foi derrotado e eleito o Vereador Dakír
'Polidora com os votos trabalhistas e udenistas. O vitorioso
'está \I)�, axercício do �!it;go de Prefeito da Capital, .._yisto
(que ,0 .títulsr, Osvaldo Machado, está Iíeenctado e não

pretende reassumir o ,carrgo.
- O Diretório Municipal do PTB de Florianópolis

.índtcou o Dr. Fausto Brasil como candidato 8 Prefeito nas

l, '�eleiçõ�s que serão realizadas em agosto de 64, na ,Capital
do Estado. A UDN, tudo faz crer, vai apoiar o nome do ilustre

�médiç9 ,9�e terá, também.ioapôío do Presidente João GouJait.
'Vale assinalar que a única Prefeitura' de Capital; em todoo

I '!Brasil, ainda nas mãos de titular pessedísta é Florianópolis.
I, "I'

'y,

MOLOCH INSACIAvEL
, ,I I ' '

;, Ali A.soCiaçõe. Comerciai. e Induatriai. 'de todo I

:0 ,E.hdo' e,tâo &te�t�s ;i'�' manobra. desenvolvidas pelo
'

�Gow;êrnó do' Sr.. Celso IRá�OI'que já determinou a Secre

':taria I�a Fa�enda a:",����oraçã()' do projeto de lei aumen-
,

(Coo��I1�a Ina 3a:: página)

L,:'; .

de futebol.
cidade fda

.&' i",&,

( Ano 17 - �anoinh8!i - Sta, Catarína. 22 Fevereiro fi" 1964 - N. 770

O MM. Juiz de Direito da
comarca dr. Wilson Alves An

tunes, deverá reassumir suas

elevadas funções dís 2 de março

• .'

�<
�", NO"r AS

�U!-T-A/COISA... ,,0 I 'ES P A R S A S
�"""""-EM-PO U C O E S PA C O ". o�ssunto da sem8n� é futebol,
_ _«� !tI!!%! viiinWiW:r

-

.sendo a grande atração de ama-

nhã, no Munícipal, o amistoso
do Primavera, de Curitiba, com

o Santa Cruz. campeão da cida
de. E, domingo' pecxírno, se

<;.onfirmado hoje, cornd se espera
o embate' do Botafogo o vice
.do certame, ,com o fabuloso

Metropool, orgulho do futebol
catarinense.

x x x

Retornou de Pelotas, após fe
rias regulamentares, o sr; Ame- I

ricano do Brasil ativo gerente
do Banco do Brasil em nossa

cidade. Dizem de i?U8 transferen
cía para, o Rio Grande do Sul,
o que é' uma pena. desde que
o sr. Americano ['O curto espaço
de tempo em que gerenciou o i

BB. local, grangeou reais símpa-
'tias e respeito em toda a cidade. '

x, x x

Está sendo aguardado em

Canoinhas o Deputado federal
conterraneo, dr.' Zacharlas. Se
leme, eleito pela UDN do Estado
do Paraná. O ilustre conterraneo
ao que consta, deixará a Camara
Federal afim de servir o Gover
no do Paraná, Da Secretaria do
Interior e JUStiC8. O Deputado
patricia deverá acompanhar o

Governador Carlos Lacerda no

seu rápido giro pelo Paraná. ,

dia 7 e-m Curitiba e dia 8 em

Pato Branco e União da Vitoria. :

x xx

proximo.
x x x

, O escrivão sr. Mario Davet,
que: serve na Delegacia local há
mais de dez anos foi transferido
para Caçador. .

x x x

Esteve em \Porto Alegre,
acompanhadc do seu cunhado,
o deputado capichaba Pedro Sa
leme o sr. Ithas Seleme, gerente
deste semauario.

x x x

O CeI. Ovídio S0UtO da Silva,
'digno Diretor do Campo de

Instrução Mal. Hermes, graças
aos seus esforços. terá o seu

contingente aumentado para o

corrente ano e, para o proximo
conforme nos adiantou, es

pera trazer para o vizinho
municipio de T. Barras uma

unidade do' Exercito Nacional,
.fator, sem duvida, de substan
cial desenvolvimento de toda'
a nossa região,

x x x

J:á em seus pagos a maíonia ,

dós canoinhenses que procura
ram as praias nesse começo de
ano.

x x x

.. Àcompanhando a delegação do
Metropool de�erá visitar Canoi.'
nha!, o Deputado da VON 8r.

)

Diomicio Freitas, influente politi
CO do sul Fstado, grande despor
tista e dono do time.

x x x x

E, amanhã, todos ao Estadio
da baixada, prestigiando' o n0980

esporte e tambem OI esforço li para
88 grandes competições.

o Deputado canoiuhense Arol
do Carvalho. conforme noticiai
da capital. Firma-se dia 8 dia.
como o pcssivel candidato das opo

srçoee 80 Governo do Estado no

pleito de 65.

C·me Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

áÍl 20,30 hb�a. iD;1próprio até 14 anosHOJE

TEUS OLHOS CASTANHOS
com Francisco José, Aracy Cardoso e Elizabeth Gasper.

Domingo - às 10 horas

Só para. Crianças

A Padroeira
do Brasil

DOMINGO - á. 13,30 horas censure livre
,

A LENDA DOS
\,

com David Ladd, Julie Adams, John
Winniger e Jerry Lewis cantando

7 MARES
Aga�'. Charles
"RAYMIE".

DOMINGO - à. 16,00 hora. - censura livre

TEUS OLHO'S CA'STANHOS
DOMINGO -

aa 19,30 hora•

,. 21,30 hora. - imp. 14 anos

A Verdade
com Brígrtte Bardot, Charles Vanel, Louis.

Seigner e Paul Meurisse.

2a. Feira - àa 20,30 hn. :- imp. até 14 anos .,. REPRISE

3a. e 48. Feira _, à. 20,30 hora. - Impr., até 14 anos

'PADROEIRA -DO BRASIL
,

, ) .

A verdadeira- história da Rainha do Brasil com o maior

elenco do Cinémá Nacional. Um drama .de fé, milagres,
,

suspense, lutas, romance e aventuras,

58. feira - àl 20,30 hora. - impróprio até 1;4 anoe

os 39 DEGRA'US
com Kenneth More, Taina Elg e Brenda de Banzie

A história de espionagem mais famosa de todos os

tempos. SUSPENSE ... INTRIGA ... AÇÃO ...

6a. Feira - á. 20,30 hor�1 - impróprio até 14 anol

ÚltimoAté o Obstáculo, '

com Curd Jurgens; Claire Bloom e Jorg Felmy.
Coube-lhe viver a mais dramática, experiencia deste
século: lutar contra a mais refinada perseguição do
Nazismo. Para êle haviam reservado o castigo mais
sutil: a solidão, o silencio. Se falasse, ajudaria o inimigo,

se não falasse, a loucura se aposs,s,ria de sua alma ...I
�

"I
,M

._ iA ., • iS eH MM# pH llI'
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