
Darci'Ribeiro, ex=Chefe
da Casa Civil de .Iangc,'
fugiu COOl 300 milhões

Denúncia apresentada ao Exército e à Polícia, o

sr. Darci' Ribeiro, ex-Chefe da Casa Civil do presidente
deposto João Goulart, fugiu levando.a vultosa importância
de 300 milhões de cruzeiros' e antes de retirar-se do
Brasil, mostrou a dois amigos suas duas valises com o

dinheiro. ,/.

Correm rumores que as autoridades brasileiras
através de sindicâncias, procurarão reaver o. rlinheiro,
tanto do sr. Darci Ribeiro. como de' outros que tambem
fugiram e que serviram sob as ordens do ex-Presidente
João Goulart.

Três Deputados do pr-rB
terão seus mandatos cassados

I

o Comando Supremo da Revolução representada
pelos comandantes em Chefe do Exército, da. Marinha e

da Aeronáutica para que a vitória da- democracia seja
mantida, está levando a efeito uma verdadeira depuração
em todas as Assembléias e Câmaras Municipais do país,
pedindo a, cassação de mandatos de todos os deputados
estaduais e vereadores que tenham mantido ligações com

o Partido Comunista ou mesmo interferido através de
suas idéias, [unto às mâssas 'proletárias, causadores
portanto / do golpe que estava armado contra as forças
democráticas.

Consta que em Santa Catarina três deputados
estaduais do PTB terão os seus mandatos cassaelos,
desconhecendo-se quais sejam. O Comando da Revolução
encaminhará à Assembléia Legislativa do nosso Estado,
dentro de mais algumas horas, a relação dos mesmos.

/
>

,L\CARESCA promove
informal

. -

r e u n i a o
O Escritório local da Acaresc sob a direção do

engenheiro-agronomo 'Conrado Zimermann promoveu dia
7 do corrente, reunião informal. Participaram da reunião
todas as comunidades rurais representadas através de
seus líderes. Arroios, Salseira, Arroio Fundo, Barra Mansa,
Fartura, Pinheiros e São Sebastião dos Ferreiras e adja
cenciais, são as comunidades rurais atingidas pela Acaresc
e na reunião, problemas de todas as espécies, foram

I discutidos.
.

Os lavradores representantes das localidades enu

meradas, entre outros problemas da lavoura, ,lol�itaram
das, a.utoridades. presentes, sementes selecio�apv�é! $eguro
agrano e maquinas para destacamento, os tres �r"b�lemas
mais graves que vem dificultandó o desertvolvim�ffif() agrí
cola implicando na baixa produção de cereais. AioNcaresc,
órgão informativo e' orientador apresentou-se c� coad
jutor na colaboração para a solução dos problemas.

Numa síntese, o que os lavradores apresentaram
como reivindicação, a ACARESC após explicar detalha
damente as finalidades principais do, seu trabalho junto
às' comunidades, emprestará ainda serviços junto aos

orgãos competentes para a solução imediata das reivin
'dícações mais urgentes. Foi finalmente discutida e deba-
tida a .instalação de uma cooperativa agrícola, órgão
central que cuidará de todos os interesse dos lavradores.
A Acaresc ainda, ajudará na constituição e formação da
mesma.

Participaram da reumao além dos lavradores
representando as zonas rurais do Município, o Prefeito
Municipal João Colodel, Ney Pacheco Miranda; presidente
da Câmara de Vereadores; Alfredo Oliveira Garcindo,
representant� do "Correio do Norte", Ewaldo Zipperer.
presidente da Associação Rural de Canoinhas, Wilmar
Friedrich, da Associação Comercial e Frigorífico de,
Canoinhas, deputado Reneau Cubas e João Seleme.

Constatou-se I que por parte de todos que
compareceram, todos os assuntos foram entrosados de
uma forma tão . nítida que os lavradores presentes
ficaram satisfeitos com a iniciativa da Acaresc.

Levamos ao Dr. Conrado ZÍIl\eFmann votos de que
prossiga no seu grande e valoroso trabalho dentro dos

preceitos que regem a ACARESC pois, já será para a

.c

CAIXA POSTAL, 2

Oiretmes: R. R. �A Sll�A [ �lfR[oO O. �ARCINDO
FONE, 128
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Má/der &

promove assembléia de acionistas
almoco de conlreternlzecêo

1 ,
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Firma

-, 6erent�: ImA�S smMl
CIRCULA �OS SABADO!l

Seleme

. e; mesmo Executivos,
importantes iniciativas
do país.

Poderes Legislativos Municipais
que estiveram ausentes de' tão
'nessa fase de redemocratízação

Poucos foram os

Lamentável mesmo que isso �tenha ocorrido, mas
ainda estamos em tempo de mostrar aos nossos líderes
revolucionários da democracia que Canoinhas está altiva
em defesa dos postulados mais sagrados do povo
brasileiro - à eterna liberdade.

queiro de hoje, o engenheiro
dr. Otton Máder. Sua Excelen

cia, ex-Senador da República,
pelo Estado do Paraná, como

vido, satisfeito e tranquilo com

a �erenidade que lhe é pecu
liar, falou de sua constante luta,
quando Senador, contra a

infiltração comunista no Brasil,
que já vinha de anos, das ad-

o vertencias que sempre fez 8

respeito e de projetos que
apresentou n�ste' sentido. Na

quele instante, por isso, sentia
se _;-'feliz e realizado, fazendo a

'

seguir, um vigoroso pronuncia
mento de fé democratica e de

plena confiança nos destinos de
nossa pátria. Uma salva de

palmas, no local finda as

palavras do Senador Máder,
Estiveram presentes, na ocasião,
as seguintes pessoas Dr.
Antonio Amazonas e sra; dr.
Rodolfo Hanke e sra.; dr.
Luiz Nicolau M á d e r e

sra.; dr. Gabriel Máder Gonçal-
ves; Mauro Gasfal Oteri; dr.
Hilário W�il;' CeI. Arnaldo
Máder Gonçalves e sra.; Cap.
Luiz Gurgel Amaral e sra.; Cap.
Haroldo Carvalhido e sra.;
dr. Alcebiades Máder e sra.:

dr Edgard Sampaiq e sra.; Au.
rélio de Pauli e sra.; Regina
Maria Máder Ribas; dr. Paulo'
de Abreu Máder e sra.; dona
Diva Guimarães Máder;. dr.
Otton Máder; sr. Anacleto Th.

Carli; sr. Candido Máder Júnior;
sr. Cândido Máder e sra.; sr. Mi-

Dep. Aroldo Carvalho
O Deputado conterrâneo,

Aroldo Carvalho, estêve em

Florianópolis, segunda f@ira úl
tima, retornando dia seguinte
a Brasilia, afim de assistir 8S

solenidades de posse do novo

Presidente da República, Mare
chal Castelo Branco. A vinda do
ilústre parlamentar conterrâneo
a capital do Estado prendeu-se
aos funerais do sr. Rafael Cruz
Lima, progênitoi'\ do sr. Amílcar
Cruz Lima, genro do nosso co

estaduano.

A firma Mader & Seleme
Ltda. desta cidade, cuja ativi- ,.�
dade se destina.a .exportação ,',CanOI nhas esteve ausentede mate, nosso príncípal produ-
to, prom,�veu sabado último u�a nas congratu laçõesassembleia geral de seus acio-

nistas, ocasião em que foi apre- --.

dcíado .� .balanço referente as ,enVia as ao novo
suas atividades de um ano de

profícuo trabalho. Presidente da' RepúblicaNa oportunidade, no Restau
rante Michel, foi oferecida uma

grande churrascada a todos os

componentes da organização e

seus familiares. como á alguns
convidados especiais. O ágape,
que transcorreu num ambiente
de grande camaradagem, ami
sade e euforia, pelas circunstân,
ciar especiais do momento, o

retorno oportuno e feliz da

nação a sua normalidade, sem,
mercê de Deus, muitos s:acrifí
cios de vida, \ serviu também,
para grandes pronunciamentos
cívicos a respeito da situação
nacional.

Não se tem conhecimento que a Câmara 'de
.

Vereadores nem tampouco o Poder Executivo, tivessem
enviado ao novo Presidente da República. Marechal
Humberto Alencar Castelo Branco, votos de congratulações
pela posse do mesmo ocorrido dia 15 do corrente.

r

Consta que o a tua! Presidente do Legislativo,
mesmo instado por alguns vereadores deu a entender
que estava ignorando o que se passava pelo Brasil.

e

Pessoas de alta progeção do
mundo econômico, politico e so

cial do Paraná se fizeram pre-'
pentes. Vários oradores se fize
ram ouvir, sendo o primeiro, o

sr. Candido Mader, destacado
líder ervateiro do sul do pais
e ex- Presidente da autarquia
ervate ira, cargo que exerceu

com toda lisura e despreendi
menta, em duas épocas. Sua
senhoria teceu considerações.
sôbre as varias atividades da
firma, lembrando no momento,
a figura de seu fundador,' o
saudoso homem de negócios, sr..
Emiliano Abrão Seleme, figura
que 'também sempre foi relem
brada pelos demais oradores. A

seguir, o sr. Carlos Schramm,
vindo especialmente de Curitiba
para as festividades, fez daque
les seus improvisos' bem a seu'

gosto, entrecortado de humor,
civismo e austeridade, quando
também rememorou a sua mo

cidade em nossa terra. Como
industrial e político, ouviu-se 8

palavra vibrante do Vereador
pela Câmara Municipal de União
da Vitória, sr. Aurélio de Pauli.

Citado sempre, levantou-se e

falou, com grande emoção o

Coronel Arnaldo Máder Gon
çalves, atual Interventor da

Delegacia do Alcool e Açúcar
do Paraná, empossado após o

último movimento Armado. O
bravo militar disse dos propó
sitos das forças armadas no

momento em que vivemos.
concitando 08 civis para uma

vigilia constante para o pleno
funcionamento de nossa vida
democrática. Para finalizar.
ouviu-se a esperada palavra do

grande presente, de todos o

mais citado, do grande senador
de ontem' e do destacado ban-

agricultura canoinhense, auxiliar de suma importância
para o seu desenvolvimento.

I

guel Procopiak; dr. Maurício
I

Abrão Seleme; João Abrão
Seleme e sra.; . vva. dona Pauli
na Koch

I

Se'lerne; Tte. Lidio
João Ferreira; vva. dona Vita
lina Oliskovicz; Ruprecht Loe
fler e sra.; Evaldo Zipperer,
Pedro Landoski; Emiliano Abrão
Seleme Filho e sra.; Luiz Da
maso de Miranda; sr ta, Vitória
Seleme; sr. Angelina Ferreira;
sr. Carlos Schramm; sr. Wilson
Seleme e sua noiva; Reinaldo
Crestani e sra.; Jones Seleme;
dr. Zaiden Se'lerne, Sidney
Côrte e Osvaldo Koch. Presentes,
tambem, 0.,8 aviadores Simões e

Laynes.
Com os nossos agradecimen

tos pelo convite com o qual
fomos distinguidos, fazemos'
votos pelo constante 'progresso

•

da nóvel firma Máder & s-rs-:
me Ltda., como tambem para:
a ampliação de suas atividades,
em nosso município, destacando'
sempre Canoinbas como a

autentica capital do mate.
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A SE,ÇÃO DE ÓTICA
DO
FOTO

, -Ó:

JOÃO,,;,, uFOTO E

Oferece seus serviços em:

OTICA"

Aviamento de eceitas
Óculos em Geral
Oculos Escuros

Ray-Ban Legitimo
Trpcá de Lentes

Troca de Aros'
Regulagem de Oculos
Lentes e Armações
Concertos

.

Etc. Etc, Etc.

Executa Qualq uer Serviço c r amo.
---------* • .---------

Adquira Seu Oculos na Seção de Ôfica do

FOTO JOAO "Foto e Ótica"
Que é Eepecialfzada, Tem Moderno Aparelhamento e

Executa o Serviço Cpm Precisão,

Praça Lauro Müller, 514 ... CANOINHAS

.'-,

FUNDADO EM 21)/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. Doc. I/n 844,
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Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Canoínhas • S. C.
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A Redação não endossa conceitos emitido. em artigo. 8uinado•.

Refaça suas forças" tomando

C A F É B I G
Torrado a ar quente

Saboroso até a ultima gota
Rua Paula Pereira.'_ Telefone, 241

, J

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é' O melhor café

;

Quando fizer seu itinerário de'passeio,
,não esqueça de io'cluir uma visita às

obras do· FRIGORíFICO

Arroz' José�áquina de
�ua Duque de Caxias, s/o
::JANOINHAS

Caixa Postal, 202 - Fone, 272

SANTA CA--TARINA

Compra Sementes \ de Arroz
\ -Tern a venda todos os tipos especificados: 8x

marelão - Especial - Blue Rose - Arroz Comum.

Bar, Sorveteria e Armazem

Expedicionàrio
(ex-Bar Português) 5v

de Waldomiro Maievers
Bebidas Nacionais e Estrangeiras
Rua Senador Felipe Schmidt, 986

, Perto da Estação Ferroviária.

I
MASSAS

para Vidraças
. CASA ESMALTE

Vburrascaria- I D E A L '

de PAULO ]ARSCHEL
Um -bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua .Paula Pereira, 477

VI D R 0-· S
Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte

18.4·1964

.. ,

EDilAL

Atencão Dansarinos! Não percam!
D�a 25 de Abrill O Maior Baile do A'no!

o sr. Francisco Bechel, mais uma vez, tem a honra
de convidar todas as sociedades canoinhenses e distintos
familiares para o

Grande Baile de .lnsugureçêo de Refprma
o qual será cadenciado pelo afamado Jaz Band ELYTE
de Corupá. Agradecendo a boa acolhida que sempre tem
recebido, deseja a todos. que comparecerem uma alegre
noitada dansante. ::Sx

NOTA: Reserva de mesas no local ou pelo fone 112.

, I - De ordem do Senhor Presidente do Instituto Nacional
do Pinho o Delegado Regional do Estado de Santa Catarina torna
público que até o dia 6 de Maio do corrente ano fica aberta a
concorrência pública para a venda de TORETE'S de pinheiro
brasileiro,(aproximadamente 2.000(dois mil) metros cúbicos, medida
de lenha), produto das plantacões do Parque Flor ests í

Joaquim
F.- Ramos, em Três Barras.

J.

II - Os 'I'oretesde Pinheiro brasileiro cortados na medida
de 1, 20 (um e vinte) metros de cumprimento ou em múltiplos
dessa medida, descascados ou com casca, com diametro mínimo
de 5 cioco centimetros, aproveitaveis para pasta mecânica e ce
lulose ou para escoramento em construções de concreto.

III - As propostas, que serão abertas e arroladas na

presença dos interessados. as 15 (quinze) horas do dia 8 de maio
dêste ano, na sede da, Delegacia Regional do INP, em Joinville, na
Rua do Principe n? 192, podem sea apresentadas' obede'cerrdo os'

seguintes requisitos:
a) - serem apresentadas em 2 (duas) vias em envelopes

fechados e rubricados no fêcho, contendo no anverso, com desta
que e clareza, a expressão... Proposta para compra de toretes de
pinheiro brasileiro;

b) - serem apresentados para todo o lóte contendo de
modo claro, o preço por metro cúbico em numeras e por extenso,

c - a retirada e evutuais impostos incidentes sôbre a

operação, correrão por conta dos interessados;
d) -- o pagamento será à vista no ato da retirada, me-

diante. medição, ", .

'

IV _:.- O INP se reserva o direito de, a seu [uízo
anular a presente concorrência. '

Joínvílle; 16 de março de 1964

INSTITUTO NACIONAL DO PINHO
Antônio Ramos Alv,in :._ Delegado �RegionaJ 2 x

/

) \""

Esta afamada máquina de costura nos seus modêlos para diversas
finalidades, nos móveis à sua escolha, encontra-se disponivel na

C A S A V E R.D/E
JO A O A B R Ã O S E L E M E

Rua Eugenio de Souza, 498 CANOINHAS
'

Revendedora Exclusiva

de
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NotíeJas de Papanduva
Escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

..

Nósso Município Comemorou
"

Seu 10. Aniversárro de Fundação
Ola 11 do corrente nosso Município viu passar seus dez

aDaS de fundação, A memoravel data foi marcada por diversas

soÍenidades, tendo se destacado a celebração da Santa Missa, 8

sessão solene da Camara Municipal, tendo usado da palavra di
versos oradores, -fazendo cada :um deles um relato da vida do

Município, dentre eles os Vereadores José Reva, Jshyr Damaso

da, Silveira, Olimpio Raulíndo .Schadeck e o sr. Inspetor Escolar.

O ponto culminante das comemorações foi a entrega do
titulo de CIDADÃO PAPANDUVENSE ao Rvdo. Pe.] Onofre
a"binski, 'conferido pela Camara Municipal.

Esta -colunísta agradece 8S elogiosas referências feitas á.
sua pessôa, relem�r8ndo: ter sido o primeiro Prefeito Provisório.

o Teatro de Amadores de nossa cidade

alcançou pleno êxito
Realizou-se ainda dia 11, no salãa de nossa sociedade,

uma representação teatral, encenada por um -grupo de jovens.
Foi, realmente uma al'egre noitada, notando-se o grande empenho
desenvolvido para que conseguisse "seu 'objetivo. Acreditamos
contudo que tenham :sido laureados sua luta de trabalhos e sa

crificios, pois o salão encontrava-se superlotado, dando um co

lorido diferente à -Iamilía papsnduvense, que acorreu assistir a

sua realização. Foi realmente muito. bem representada por todo'
o, elenco, pois todos se conduzirem com Impecável correção no

desempenho de Seus papeis. Felicitamos a todo o grupo e par
ticularmente 8 organisadora e patrocinadora que foi a senhorita
Maria José Furtado.

Festa. em Beneficio do Colégio Menino Jesus
Domingo dia 12 do corrente realizou-se 8 fésta em bene

ficio das obras' em construção do colégio, a mesma alcançou
ótima repercução, pois a colaboração dos presentes ultrapaçou
todas, as espectattvas, a renda líquida da, mesma foi bastante
compensadora, mais uma vêz deu provas o bom povo de Pepan
duva 'que em se tratando de obras tão necessárias ao desenvol
vimento de nossa população por certo sempre encontrarão em

todos os corações b=m formados.

Dia, 3 de Maio

A Fésta da Congregação' Mariana
Será realizada no próximo dia 3 de maio a tradicional

fésta das filhas de María e dos Congregados Marianos, os prepa
rativos para a grandiosa fésta jã estão sendo tomados pata que
nada falte neste dia para todos os que lá .chegarem encontre!
rem o mais varíado programa tanto quanto a parte de guk.zeí-
mas como na que se refere a recreativa, pois tudo está sendo
elaborado cuidadosamente para que nada fique lo desejar.

Câmâra' Municipal de Maior Vifeira
(30) dias, a contar de 10 de
Abril do corrente aDO,

Artigo 2. - Para efeito do

artigo anterior, assume o Exe
cutivo Municipal em substitui
ção, o Senhor Odilon Davét,
Presidente desta Câmara Mu

nicipal, até o término da
licença concedida. '

, Artigo 3, - Esta resolução,
entra ãm vigor na data de sua

pnbliceção, revogadas as dispo-
sições em contrário.

'

Sala das sessões da Câmara
Municipal de Major Vieira, em

15 de abril de 1964.

ass.) Odilon Dadét
,

Presídente

ass.) David Pauiitzki
1°. Secretário

I Resolu�ão-H. 28, 15·4-64
Concedfj licença ao Senhór,

Prefeito Municipal
,o Cidadão Odilon Davét,
Presidente Ija Câmara Munici

pal de Major Vieira, Estado de

Santa Catarina. no uso de suas

atribuições, faz saber que a

Câmara Municipal decretou e

su promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
Artigo 1� - De acordo com

o requerimento do sr. Antonio
Maron Becíl, Prefeito Municipal
de Major Vieira, Estado de
Santa Catarina, e de coníormí-

,

dáde com o: que faculta o ar

'tigo 63, item I da Lei Orgâní-
Cà dos Municípios, flcaIhe
concedido por esta Camara
Municipal licença para trinta

ass.) Teodoro Baranklevicz
)2°. Secretário

•

18-4-1964
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tem 64 anos, não bebe
SEUS 'BENS

Rio. O General Humberto de
Alencar,Castelo' Branco enviou
ao Senador Aura de Moura
Andrade, Presidente do Con
gresso Nacional, a seguinte carta
contendo a sua declaração de
bens:

"Tenho'a honra de apresentar
a Vossa' Excelência, por motivo
de minha posse amanhã no

cargo de Presidente da Repúbli
ca e para os devidos fins, a

declaração dos bens que possuo:

1 - São os seguintes:
a - Apartamento n, 304, da

Rua Jangadeiros n. 28 no

Rio de Janeiro. Adquirido
em 1946 por Cr$ 260.000,00
éom a herança recebida
por minha espôsa por
falecimento de sua geni
tora, e com

.

mensalidades
durante dez anos.

b - 3.045 ações da Companhia
Siderúrgica Belga-Mineira
de valor nominalCr$100000

c - 345 ações da S.A. Minera
ção 'Trindade,' de valor
'nominal de Cr$ 1.000,00
/

d - 1.657 ações ordinárias do
Banco do Comércio e In-"
dústría de Minais Gerais
S.A. de valor 'nominal de

Cr$ 200,00

e - 1830 ações ordinárias do
Banco Nacional de Minas

Gerais, de valor nominal
de Cr$ 200,00

'

f ,_:;- Um automóvel Aero Wil
• -íys, modelo 1961,

g - UIIia sepultura' perpétua
no cemitério São João
Batista no Rio de Janeiro.

2 - D�claro ainda que a

casa n. 394 da Rua Nascimento
Silva, no Rio de Janeiro, minha
residência até o dia de hoje,' já
pertence a meus dois filhos em

virtude de inventário e êste
decorrente do falecimento de
minha esposa. Custou em 1941
Cr$ 175.000,00 e foí construída

pela Caixa de Construção, de
Casas do Ministério, da Guerra
realizando-se o pagamento por �

prestações mensais durante

quinze anos".

QUEM -É-
O Marechal Humberto Alen

car Castelo Branco tem 64 anos.

Sua ínfância foi tôda passada
em Macejana, no Ceará, onde
nasceu a 20 de setembro de
1900, Seus pais: general Candido
Borges Castelo Branco e sra.

Antonieta de Alencar Castelo
Branco.

O engenho de cana do avó
materno era para o pequeno
Humberto o local preferido
para brincar, Muito cedo, o

menino levantava-se e se diri

gia .para lá, onde ficava cor

rendo pelo canavial, perseguindo
gatos e galinhas e muitas vêzes
acertando com seu estilingue
alguns passarinhos distraidos.

Invariávelmente, o vaqueiro
encarregado de ordenhar' as

vacas da fazenda encontrava,
sentado r'ia cerca do cural, de

canequinha na mão, um meni
DO que queria leite. Era Hum

berto, que estava ansioso pelo
leite e mais ansioso ainda pela
corrida no canavial.

Ar puro, muita árvore bichi
nhos espertos e lindos pássaros
não era só o que havia para o

menino se divertir. Havia tam
bém um açude onde sempre ia
nada�

-

E para maior felicidade da
criança. Humberto nunca esta
va só. Tinha para brincar, a

companhia dos irmãos Csndido
Laura Lurdes, Nina Beatriz.

O menino de infancia alegre
e livre, e hoje o 25. presidente
do Brasil e �escritor militar de
renome. De estilo clara, atraen-

. te e de linguagem co-rreta, é
autor de inumeros trabalhos,
entre os quais «Alto Comando
da Tríplíce iAliança na Guerra
do Paraguai», <Tendencías do

Emprego das Fôrças Terrestres
na Guerra Futura», «Os Meios
Milítares e o Problema Morar
da Nação», «Aspeçtos Geopolí
ticos do Brasil», A Doutrina
Militar Brasileira», «A Guerra»
«A Estrategia», cA Estrategia
Militar, «O Poder Nacional»,
«Nacionalismo e Segurança Na
cional», Domineos da Estrategia»
«Dever Militar em Face do
Conflito Ideológico».
O marechal conserva até hoje

o hábito de levantar cedo: To
ma seu lanche e vai imediata
mente para o gabinete de tra
balho ou sai para dar um pas
seio a pé.
Quasã todos os dias, após o

jantar, sai para uma nova e

pequena marcha a pé.
Não. fuma.
Não bebe.
Não pratica esporte.
Não tem preferênciapor times.!

.de futebol.

Gosta de ler, preferindo, além
de Íivros militares, José de A

lencar, Raquel de Queiroz, Ru
bem Braga, Olavo Bilac, Castrp
Alves e Manuel Bandeira.

Admira a música, especial
mente Bach e Chopin, mas tam
bem Ari Barroso.

Em questão de comida, gosta
muito de uma buchada de car

neiro e de carne' seca.

Em pintura, gosta do clássico

preferindo ainda as cenas de

guerra.
Tambem goste muito de balé,

não tendo preferência pelo elas
.sico ou o moderno. Não' perde
um único espetáculo no Teatro
Municipal.

Gosta de goma de mascar.

Gosto de dormir em rêde

Gosta de programas de televi-:
visão, principalmente musrcars

cômicos com motivos nordestinos.
Gosta de cinema, sobretudo as

grandes produçees, com temas bi
blicos, e filmes musicais.
Gosta de caju, melão e doces

do Ceará, recebendo-os periódica
mente.

Uma converse Cem familia»
tambem entre. na lista de prefe
rências do marechal. Chega a afir
mar que o que meis Ó, emocioná
é João Pinga Fogo=apelido de seu ,

neto João Paulo, de 3 anos, que
faz do ave, o que quer. inclusive
cavalinho». Castelo Branco tem

especial caainho por Pinga Fogo.,
e não permite que lhe dêem do
ces, «para não estragar a criança.»
Diz que o neto vive «uma ado
ravel idade».

,/

A�tes de sua esposa morrer,
reservava sempre luma época do
ano para passar alguns diás em
Caxambú ou Araxá.,

Em sua casa há um busto de
Napoleão, por uem sempre nu

triu especial admiração, além de
uma mecha de cabelos em retra
to do general francês. Castelo
Braoco levará para o Palácio do
Planalto. para colocar atraz de
Suá mesa de trabalho. o retrato
de Napoleão e um de Duque de
Caxias.
Quando esteve em Paris, cur-,

sando a Eêcola Superior de Guer
ra da França, hospedou.se na ca

sa de um industrial, cumprindo
uma tradição que manda os fran
cêses hospedarem militares estran

geiros em suas' casas. - Ao apre
sentar-se, pocém, ao seu hospe
deiro, verificou que ambos tinham
algo em 'comum: a cabeça chata.
Segundos depois constatoeem uma
coisa importante: ambos eram bra
sileiros e cearenses.

Enderêço antigo: Rua Nasci
mento' Silva, 394, Ipanema. Casa
simples, mas onde se nota arru

ma_ção de excepcional bom g5sto.
Enderêço novo: Palácio da Al

vorada,
,

Brasilia.

-

,I

a nossa
&

maneira

de vestir!

MPM '2R202

.
'

. ""'�'-�'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,>

Cf ��
.

.

�ç.rm- v'iaÂ-�

CÁSSIO mOnTEVERDI
/

,
.

Umãs e.. Otress
* Ester Regina inteligente filha do casal Pedro Merhy

(Julteta) Selerne transferiu sine-die a sua Festa de 15 anos

que de"Ve�ia acontecer hoje em sua bonita residência.
* Ótto Hoepfner e João Izidio do Nascimento também

festejaram seus natalícios na festa que o Coral ofereceu
á D. Elmy W, Mayer.

* Mauro Maun, o famoso "Gabarito" da ZYP 6 trans
feriu residência para Mafra Com simplicidade com muito

"gabarito", o MM conquistou muitas amizades na Capital
do mate.

* Tânia Mara Franco, 8 Miss Beleza Internacional,
ex-rainha do Mate do Brasil será presença marcante na Ia
Festa Nacional do Chimarrão.

* Wilson Mendes e Onório S. Vieira, bem-lançados
jovens riomafrenses circularam pela matecap no u l timo fim
-de-semans. Aconteceram na festa Americana da SBO.

* Animadas de verdade têm sido 8S reuniões-dançantes
de domingo no "Cancinhense". A brotolândiaa é presença
alegre e símpatica e as tardes de domingo se transformam
ao ritmo do "hully-gully"
ULTIMA

Nesta semana que passou diversas emissôras noticiaram
o falecimento do 1 ° Ministro soviético Mister Nikita Kros
chovo Motivo da falsa notícia: Mr. Nikita sofreu mal sú
bito devido uma mistura de água-benta no seu "vodka",

.�

"* Sete dias em Sociedade que durante seis meses

consecutivos, em 1963, marcou presença de tôdss as semanas
neste conceituado periódico, cumprimenta seus leitores e

agradece a todos que solicitam a volta de Cássío Monteverdi.

resta Americána na SBO
- Promovida por um grupo de !ltivos Jovens da Matecap,

realizou-se sábado passado na SBO uma animada Festa
Americana. "Ameríceno e seus Cobras" foram os animadores
desta "pedida" que alcançou a madrugada. Promoções in
dênticas deveriam .ser organizadas com mais frequência,
pois sempre mereceram grande número de destacadas pre
senças, e em c�nsequêQcia é boa a animação.

�esta popular: S B O

Dia 10 de Mãio vá, com sua familia, almoçar no "Ope
rário". A cozinha será de primeiríssima ordem,

Como tradicionalmente acontece a Sociedade Beneficente
Operária realizará nêste 10 de maio a sua Festa Popular.
Barrapuinhas com as mais variadas díversões. Torneios de
Bolão, xadres, truque, snoquer e outras grandes atrações.

A noite, p��a fechar brilhantemente. o IOde maio de
1964, o Dia do Trabalho sem comício e·' com ampla
liberdade, será realizado na sede social grandioso Baile com

a parttcipção da "Furiosa" de Río Negrinho.

Festa do Chimarrão é Noticia

Diversos jornais catarinenses
e paranenses estão dedícsudo'<
comentários á Festa Nacional
do Chimarrão na Capital do
Mate. Esta nova e original pro
moção do Grêmio XV de Julho
e- de "O Jórnalzinho" pela ma-

.

neira correta como vem sendo

planejada, certamente marcará
vermelho na agenda social 1964
de

.
Csncínhas.:

,A presença do Centro de Tra
dições Gaúchas de Lages e 8

realização de torneios esportivos
e de grandiosa festa popular, \
na Festa do Chimarrão revi
verá as' mais nobres tradições da gente canoinhense.

H0!Denagem' à. Sra_ Elmy Mayer
O Coral Canoinhense em reunião festiva homenageou

dia 14; terça-feira; Sra. Elmy Went Mayer pela passagem
de sua data natalícia. D. Maria Stockler Pinto, em nome dos
componentes do Coral fêz comovente oração, invocando a ilus
tre personalidade da autora do Hino do Cinqüentenário. Foi
uma festa de &legria, flôres e risos.

' <'

Esta coluna associa-se ás homenagens prestadas á D.
Elmy Went, almejando-lhe saúde, sucesso' e felicidade.

Canoinhas no Cinema
. Já' está sendo rodado no Cine Teatro Vera Cruz o

'. documentário de Wíllíamm Guerick, Canoinhas > Capital
do Mate. Focalizando diversas firmas industriais e comer

cíats, estabelecimentos públicos e de ensino da cidade, muitas
foram 8S revelações artisticas para o cinema nacional.

Em nossa próxima edição estaremos divulgando, após
melhores estudos, os "artistas" que merecerão prêmios
especiais.

Casa da Amizade Promove Bingo.·
É hoje à noite no Club Canoinhense o grandioso Bingo

. Dançante promovido pela Casa da Amizade, entidade das
,

Senhoras dos rotaryanos canoínhenses.

" .

Dr. Rafael Cruz Lima
Faleceu domingo último, em

Florianópolis, com a idade de
51 anos, o sr, dr. Rafael da
Cruz Lima, advogado e alto
funcionário federal autarquico.
O saudoso extinto era casado
com Dna. Geny Fóes Cruz Lima
e deixa dois filhos, o acadêmi
co sr. Amilcar Cruz Lima, casa
do co� a sra. Heloisa Carvalho,
e a srta. Carmem Lúcia, soltei
ra. Correio do Norte apresenta
a família enlutada as mais sen

tidas condolências.

(âmara Municipal
de Major Vieira

Resolução H. 251 15.4.64
Aprova o Relatório do

Exercício da 1963
O Cidadão Odilon Dsvét, Pre

sidente da Câmara Municipal,
de Major Vieira, Estado de
Santa Catarina, (no uso de suas

.r atribuições após' aprovação da
Câmara Municipal, promulga a

seguinte.
RESOLUÇAo

Artigo ]0 Fica aprovado por
esta Câmara Municipal o "Re
latório" das atividades do Snr.
Prefeito Municipal, referente ao

exercício de .1.963.
Artigo 2° Esta resolução en

tra em vigor na data de sua

públícação, revogadas 8S dispo
sições em contrário.

Sala das sessões da G âmara

Municipal de Major Vieira, em

15 de abril de 1.964.

AS) ODILON DAVET
Presidente.

As) David Paulitzki
1. Secretário

As) Teodoro Barankíévicz
2 ..Secretário

Resolução N. 26, 15.4-64
Aprova 8alancete Mensal
O 'Cid&dão Odilon Davet,

-Presídente da Câmarà Munici

pal de 'Major Vieir'l.\,. Estado de

Santa Catarina, ncl"tíso d� suas

atribuições; faz saber que a

Câmara Municipal decreta e eu

promulgo' a seguinte
RESOSUÇÃO

Artigo 1. - Fies aprovado
por esta Câmara Municipal o

balancete da receita e despesa
do mês de janeiro de 1964.

Artigo 2, - Esta Resoluçã?
.

entra em-vigor' na data de sua

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara

Municipal de Major Vieira, �m
15 de abril de 1964.

ass.) Odilon Davét
Presidente

ass.) David Pauhtzki
,

10. Secretário
ess.) Teodoro BarankiElvicz

2°, Secretário

Resolucão H. 27, 15-4-6�
Aprova' Balancete Mensal

O
I
Cidadão ,Odilon Davét,

Presidente da Câmara Munici

pal de Major Vieira, Estado de
Santa Catarina, faz saber que
Câmara Municipal decreta e eu

promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO

Artigo 1. - Fica aprovado
por esta Càmara Municipal a
balancete da receita E!. despesa
orçamentária do mês de feve
reiro do ano de 1964.

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

publicação, revogadas as dispo
sições em contrárío.

,

Sala das sessões da Câmara
Municipal de. Major ,Vieira, em

15 de sbríl de 1964.

aS8.) Odilon Davét Presidente

aS8.) David Paulitzki
1°. Secretário .

8S8.) Teodoro Batankie�icz
2° Secretário
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Nomeado novo Minístérino
Brasília 15 - Logo após receber 9 cargo de

Presidente da' República, o Marechal Castelo. Branco
assinou as nomeações dos ministros que compõem �u
gabinete. São os seguintes:
Ministério da Guerra - General de Exército Artur da
Costa e Silva.
Ministéríe da Justiça: e Negócios Interiores -

- Senador
Milton Campos.
Indústria e Comércio .: Deputado Daniel Faraco.

,

Educação e Cultura - Professor Flavio Suplícy de Lacerda.
. Viação e Obras Públicas - Deputado 'Juarez Távora,
Saúde - Dr. Raimundo de Bríto..

-
.

. ( .

Agricultura - Oscar Tompson Filho. >

Marinha ...... Vice-almirante Augusto Radmaker Grinew8ld.
Relações Exteriores -- Vasco Leitão da Cunha.
Fazenda - Otávio Gouveia. de Bulhões.
Aeronáutica - Brigadeiro Francisco' de Assis Correia éle
Melo.
Trabalho - Arnaldo Sussekind.
Quanto ao Ministério de Minas e Energia, não foi preenchido.

.
Para a chefia da Casa Militar e da Casa Civil fora)n
nomeados os srs. General Ernesto Geisel e o deputado
Luiz Viana Filho.

Os novos ministros tomaram posse às' 9, 1.5 horas,
no

. Palácio do Planalto, sendo que as respectivas trans
missões de cargos se deram nas sédes dos. próprios
Ministérios,

Dr. Erwin S'chwar z 'I

CUnic(J Dentárj� úeral Raios X
Comunica. aos

. . .

rerrucrou
que

Ix

seus cl ientes
sua.s atividades,

atendendo todos os di�s,
EXCLUSIVAMENTE

HORA MARCADA.cam

,

Cine Teatro Vera n
GfUZ

APRESENTA:

HOJE - áll! 20,00\ horas impróprio até 14 anOi

MORTOS Q-UE CAMINHAM
com Jef Chandler, Andrew Duggan e wm Hutchíns,

O filme que atinge o limite do possível - Porque
fizeram? Quem eram? Como puderam fazer � Episódios

: autênticos só agora liberados para o mundo.

DOMINGO - ás 13,50 horas - CeUCiUl'B' livre

Mortos que Caminham
.

/----�--

às 16,00 horae
ae 19,00 horae
aa '21,00 hora.

eensuea livre
DOMJNGO

Imp, 14 anol

Gente Moita Importante
. o filme que todos aguardavam.

com a participação de Elizabeth Taylor e Richard Burton.

O filme que nos conta a sociedade da época.
-_.---

20. Feira - à. 20,00, hre, - irnp, até 14 anos -: REPRISE

3a. e 4a. Feira - à. 20,00 hOfl.HIJ - imp. até 14 anos
.

4 DIAS DE REBELIAo
com Lea Massarí e Jean Sorel,

A história .verdadeíra de' um povo amedrontado e

vencido, que se rebelou contra os opressores e deu ao

mundo quatro dias que sempre serão lembrados.
Uma verdadeira epopéia.

5a. e 68. feira _. à. 20,oo::h:raitj - Impr, atl14 ano,

COM AS VIÚVAS·
���"�'��........a�mmEmB"QMBBIPffl!IW'"..�...mcmDD���mB�wmR�'maHfamtH.....s�
CUI_DA,DO
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A V I S O
A quem interessar possa

Marcelino José Machado
e Alvaro Machado, loca
litários de terrenos situados
em Rio Bonitinho, Major
Vieira, avisam que fica ter
.ninantemente proibido ca

çadas em terras de suas

propriedades, devido grandes
prejuízos de ovelhas, ter
neiros e cercas de arame

cortadas, dando transito á
criações nas lavouras dos.
confrontantes, não se res

ponsabilizando peloque possa
suceder aqueles que. deso
bedecerem o presente aviso.

Major Vieira, 25/11/63.
Marcelino José Machado

Alvarol Machado

NOVA REMESSA

Casa Erlita
/

vejam! .0 f-O---g--;3 vem ...

II
h/, I

I

�!

passou! impossível \�:ê-lo de frente!
-

. \r!iO. Ti I \

Somente em nossa lola! \io na ver éste recentís-
simo lançamento da WiL A Blverland. Um carro
verdadeiramente, luxuoso, aníolgante e despor
tivo. Conceito revoluclonãas. �,é/ carro compacto.

o\',

".,.

HENAULT
109:3

,

UM CARRO QUE SOBE A CABEÇ�

..

-
!

...;
.. -'

IEM EXPOSiÇÃO E VENDA

Basilio Humenhuk
(

- Rua Vidal Hamos,

.& Cia. Ltda,
\

203 - SÀNTA CATARINACANOINHAS

Consagradora
-r->,

Vitoria
Conseguindo abater o Peri Ferroviário, pela elástica conta

gem de 5 tentos a I, o Santa Cruz continua DO páreo de clallificaçio
da chave nO 3. Sendo mail quadro, mais entrosado, com Uma barreira
compacta formada na área grande e com um quinteto avançado mail
rápido mail opoetunista nosea equipe não teve dificuldade. e..

alijar ai eeperançae de vitoria do Perequito Maíeense, O Peri com
nada menos de 6 novos elementos, todo lutador, atacando e deíen
dendo, com aquele leu futebol ceracteríatico não foi suficiente par.
contar seu antagoniste. Com eeta derrota caiu do 2° para o 4,0 p08to
na tabela de clallificação.

.

x :lI X X

Com a efetivação da 50. rodada. pela chave nO 3, temos.
seguinte estatíetica: Claseificeção. l°, Olinkráít e Santa Cruz com 2
p Pt 20 Botaíogo e Iuternacional com 3 p.p.; 3° Operário, Guarani :e

Juventua com 4, p.p. cada; 4° Peri com 5 p.p. e em 5° lugar o

Tsmandarê com 8 q.p.• Ataquei pOlitivol: lo Internacional com 19
gool •• aeguem-rhe Santa Cruz com 12, Olinkraít com 11, Operário
com 10, Guarani com 8, Juventus com 6, Botaíogo com 5, Peri com
4, e Tamandaré' com 2. Defesas menos vaeadas: em l° estão Olin
kraít, Operário e Santa Cruz com 5 goele, Guarani com 6, Juven
tus e Interuacional : com 7. Botafogo com 9' Peri com 11 e

Tamaadaré com 22 gools contra.

:lI :x :x x

Provando que o trabalho desenvolvido pelo lenhor Sedi
Seleme na Preeidência do Botafogo foi dOI mail profícuos, conside
rodo o mais ativo e' lutador Presidente dOI último. tempos, a familia
alvinegra surpreendeu-o, domingo paliado, com lua reeleição; ao digno
Presidente e a todos OI botafoguensee, noasae Ielicitações.

x :lI :x :lI

Em
.

atividades, amanhã nOlllal dual equipei; nesta cidade o

Botaíogo recebe a visita do Juventus de Porto União numa partida
que. por certo agradará o público que' comparecerá Da baixada. Nos.a,
equipe leva um ponto de vantagem sôbre o visitante na tabela de

claeeificeçâo.
'

x x :lI X

Difícil lerá a empreitada do Santa Cruz em Mafra; eltarã
medindo forçai com o Operário, garboso de uma estupenda vitória
sôbre o Botafogo, Mal .e o Santa Cruz jogar bem como jogou•.
frente ao Perí no domingo paliado, não tenhamo. dúvida ••
trará a vitória para' casa. Uma grande caravana acompanhará OI

capitaneados por Wallece.
x x x x

Completam a 68. rodada da ZODa 3, 08 seguintes jpgO!:
Lages - Guarani x Olinkraft; êste jogo poderá mudar. ali pJ:etençõel
dOI rubroverdes, o que será para nÓII bem interessante: em Porto
União, 1:1 encontro dOI decepcionados, Tamandsrê versús Peri
Ferroviário. .

x x x x

Participando de um torneio em Fartura, dia 12, o expressi
nho do Palmeiras venceu o l°. de Maio, de Rio do Poços, por um

tento a zero, DIl disputa dOI pênaltia, pois no tempo regulamentar
houve empate 'por 1 gool.

x x x x

Tanto, Santa Cruz como Botsfogo treinaram nesta semana

com vi.tal aOIl compromiesos de amanhã.

Enquanto o Senta Cruz tem um técnico; um auxiliar e um
preparador físico, o Botaíogo não tem nenhum, e por iRIa o••eu.
treinos foram. na base da gr iteçarra; a bondade de seu Bubi não
foi auficiente para um preparativo organizado.

.
.

x x x x

TROPICANDO
Vende III: um E ... á.uo Municipal (arapuca) em pêssimo e:

deplorável estado de conservação. Motivo da venda; falta de verba
(sic.) e má vontade e interesse de leoa donos. Melhore.
iníormações com o Canêlinha. I

E por falar em arapuca.
- Quando Serão reformada. IUtll depeudêncies

ê

- Não deixem para depois de desmoronadas.
••

-I

�. j

REMINGTONMáquinas de Escrever
e Barbeadores Elétricos

Ferros - Arames - Chapa,s - Tubos "M A C I FE"
Sementes" C AMP A N I'� - Farinha "5 U R U HY"
Fumo "FIO DE OURO" - Móveis "CIMO"

Informações com

ITHASS SELEME
, 1

1

PARA .FERIDAS,
E C l E M ·n S,
INFUMICOES,
C O C E I R A S,
F R I E I R A S,
ESPIIHAS, ETC.

<41

PARE! [ TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIANUNCA EXISTIU IGUAL

'. ,.

I. 'I

�".1. ..�,'" _JJJ_';.!...&;.-:;..
" .< '
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- ID o dinamido Presidente -da ----------- mlll...._. _

'\I;. SBO., sr. Wíegando Wiese sstá
,_.

em plena atividade nos prepa-
Ano 17 • CaDl)inhali - ta.' .atarma, 18 de Abril de 196.4 - N. 777

DA SEMANÀ rativos dos festejos de primeiro
de maio.

"

,PELO S

�
_ I' 1

.ANIV1tRSARIANTES
Hoie: exma. vva. sra. dona

hJartd: Prante; o sr, EPJúni�
nondas Muchenski e sua es»

posa dona iCristina, proprie-
.

tdrios da' PanificadoraSanto
Antonio, em Alto das' Pal
meiras,' as srtas.: Leir Brey
.e Olinda Hoeptner; a meni
na Ana Rita. filha do sr.
(lildo. Ziemann, res. na Fóz
do Iguaçu; os srs.: Zenâo
Mazurkevicz e Carlos Ben
kendori .Junior: os. tooens:
Carl Heinz Sobottka, Josué
Taporôski, Erico Coutinho ti
Luiz filho do sr. Luiz
Imianouski.

� Amanhã: as sras, donas.:
luZia esp. do sr.

/ Alberto
Wardtnski, Eugenia esp. do

. sr. José felicio de Souza e

Ruth esp. do sr. João
.

Dirs»
chnabel; as srtas.: Rosi Mari
RUtquevicz, Denise Matilde
Jlrau e Iraci .Streit res. em

Ioinoille; os 51'S.: Dr. Adal..
berto Allage, Francisco Be«
clzel, João J. Pereira, Pedro
We,dan e -Nestor Senczuck
,,6,S. e11!-' Ma"i1:zgá " Paraná.

Dia 20: a srta. Isaura Ro
d,igues; a mênina Marize
filha do sr. Lindolfo Cordei=,
1'0; os srs.: Djalma Wendt e
Cláudio Lourenço de Lima;
ojooem Luiz Alfeu Costa e .

Dia 21: as sras. donas:
Escolastica esõ. do sr. José
Tareheski e 7eodora esp: do
sr; Dareilio Hostin; a srta.
Rosny Krautchechen; as me
ninas: Alda Maria filha do
sr. Donato Haack e Edaisi

,!, K�lly filha do sr. Ewaldo
Qonchorowski; as garotas:
OJadis filha do s,. Ouilher
ni,e Loh�e e Tania Elisete
fiJha 'do sr. Ewaldo Goného.
rowski; os srs.: Michel Sele
nte, Lourival' Burgardt;

I

"ils,on A. Seleme, Ervino
Treml; Ewaldo Oonchorowski

e Ricardo de Oliveira; os

jovens: Amilcar Ribeiro da
Silva e Francisco Leandro;
os meninos: Eduino filho
do

.

sr. Rodolfo' I Frantz,
Cézar Roque filho, do sr

Henrique Artner e' Volney
Iosé filho do sr. Simão
.Maron Becil.

Dia 22: a sra. dona Laura
esp. do sr. Onolre Pigatto;
as meninas: Maria Lucia fi
lha do sr Boleslau Kioiscien,
Iracema filha do sr. Engel
bert Zierhut, Maria Bernadete
filha do sr. [oaquim A. Pe
reira e Esmeralda filha do
sr. Adão'Gorrea; o S1. Milles
Luiz' Zaniolo, res. em

Curitiba; o tonem Sérgio
Senceuck; O menino Wilmar
filho' do sr, Ademar de' ali"
ueira Goaov,
Dia 23: a sra. dona Erica

esp. do sr, Altredo Guilherme
Knüppel; as srtas.: Marize
Heâler, Alice Maria Simões,
Ivone Imianovski e Ma
ria Vengrath; as garotas:
gemeas Soraia e Sumaia
filhas do sr. Gebraiel
El-Kouba; os srs.: Louoiual,
Burgardt res. em Palmas e

Elemer Langer; O jouem Alceu
Tomporoski. '

\

Dia 24: exma. vba. �ra.
dona Marià Consuelo de
Oliveira; as sras. donas:
Elisa esp. do sr. Félix da
Costa Gomes e Hilda esp.·
do sr. Alberto Greffiin; a

srta. Anucha Czarnik; as'
meninas: Elsa Emilia

.

filha
do sr. lone de Souza e

Julieta esp. do sr. Edmundo
Hartmann; o sr. Sady Ehlke
res. em

_ .
Curitiba; o Juvem

SaUba Nader; o menino
Lauro filho do sr. Zerredo

. Müller.
- -

<'

Aos aniversariantes, nossos
sinceros votos de felicidades.

1--, 27 _ 28 '_ 29
na CAPITAL

de JUNHO
MATE-DO

1a. FestaNacionaldoChimarrão
\

.

Pró Construção do Cinásio de Esport€s
)

Grandes Atraeões e

Divertimentos.

BAILE REGIONALISTA,
, .

com a participação do

"(entro de Tradições Gaúchas"
de Lages.

l::Ima 'promoção
mais bonitas

que irá

tradições
canQinhense.

rememorar as

dd gente

S,eja um frequentador da
Funciona nos seguintes hora,rios:
às quartas feiras: das 19 à,.; 21 horas.

aos sábado.: das 15 às \ 7 horas.

BIC
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Assumiu intertnamente, o co

mando do 30 Batalhão da Po
licia Militar aqui sediado, o

Major Roque de Oliveira Mendes
que já serviu como capitão na

mesma unidade.

X X

Estiveram em Canoinhas sa
.

bado último, os sr. drs. Mario

'Saporttt, Paulo .Aguter e Nereu
Procopíak, todos sócios da firma
Irmãos Procopíak & Ltda., com
séde nesta cidade.

LA UAA4

atual: " tenho a impressão que
o último movimento armado que
reconduziu o país a sua nor

malidaríe. trará 80 Brasil, profun
dos n�fl"xos, talvez maiores

àqueles, apór li revolução de 30,
lembrado por todos"

X X X

E por falarmos no sr. Mario
Saporiti. hoje Diretor do Banco
Thibajy, queremos frizar que o

mesmo, há tempos foÍ lembra
do para suceder o Governador
Ney Braga em 65.

XX X
X X X

O engenheiro dr. Otton Ma
der, ex-senador da Republicá,
em visita a nossa cidade saba-.
do último, e em conversa com

Ia nossa reportagem, assim. se
pronunciou sôbre o momento

Telegrama de solidariedad� enviado à
Assembléia Legislatival pelos
Vereac{ores da ·UDN

nossa

Deputado Ivo Silveira
Assembléia)Legislativa

Florianópolis (sq
A bancada da União Democrática Nacional vigilante da

preservação e manutenção da democracia vg nesta oportunidade
que todas as forças democráticas se irm�nam em pról de sua

defesa vg Canoínhas se soiídartza no combate aos vendilhões da
Pátria e na fixação da liberdade para todos sem distinções pt
Transmitam os deputados componentes dessa Casa do Povo vg
nossa solidariedade vg do nosso Pedido vg do nosso povo

Cordiais Saudações
Benedito Tarézlo Carvalho Neto - Alfr.edo Oliveira Gar

cindo vg Guilherme P,rust vg Evaldo Zipperer e

José Stockler Pinto.

-

w

Casa
-

A líder do Planalto CANOINHm�!§\E a favor da
económia popular, decreta guerra v�o inverná, na

sua fabulosa . promoção de' vend&�}; de flanelas,
por preços incrivelmente' \,g1:àixo�J

( >tli. . ,

Flanelas Lisas - metro;:Cr$ 200,00
, .

I' �

Estampadasmetr,\. ,��� �OO,OO
Fustão metr1'�Mc$ 390,00

E mais uma infinidade de a'rtigos jàe cor� apeluciadas
da afamada- marca "Hering'! de r;�Ufb l\l� por preços

'.. acessíveis 8 to'das 8S' PI!" .

r

Casacos - japonas - ternos - blu�a�:��)1ã e ban-Ion,
tud,o por preços iguais, e até "mais baix0$'� do ano anterior.

..

«

«

"

o endereço certo para sua, economia

CASA PARA '}'ODOS
Rua Páula Pereira, 356 - Fone, 381 CANOlNHAS - S. C.

s

BIC·
'

agradece

Reconduzido á Prestdencía do
Botafogo, o grande esportista,
sr. Sady Selerne, que agora se.
rá auxiliado em sua tarefa pelos
vices eleitos, srs. dr. Adauto
Allage e Agenor Corte.

X X x

Também em Canoínhas saba
do ultimo, quando foi muito
cumprimentado, o banqueiro e

grande homem de negocios, sr.

Anecleto Th. Carlí, multo conhe
cido e estimado em nossa cida
de, onde residiu por muitos
anos.

)
X X X

Hoje, no Salão Bechel, eleição
do Santa Cruz E.C. para reno

vação de seus dirigentes. Os
�sportistas srs. Adilson Zaníolo
e Luiz Freitas serão alguns
serem eleitos.

X X X

E amanhã. no Municipal, o

Botatogo receberá a visita do
Juventus, de P. União, num

compromisso não muito dificil
para os alvi-negros. Em Mafra,
o Santa. Cruz terá uma respon
sabilidade das maiores ao en

frentar o Operario �em seu al- (/
çapão. 'Os nossos incentivos @

exitos para as esquadras locaís,

A rBiblioteca Infantil de Ca·
noinhas vem de público sgra
decer a generosidade de Esqua
drias Santa Cruz S. A., Alfredo

.

Mayer & Filhos Ltda., v: Merhy
Selem e & Filhos, Jacó e João
Cararo & Ci�. S. A, Comercial
Pedrasssni Ltda., e Estefano
Wrubleski que financiaram 11

filmagem de diversos ,quadros
de suas salas internas para o

jO,rnal' d� apresentação de nos-

sa cidade. j

Agradece si�ceramente, tam�
bém, pela prontidão com que
foi atendiàa pelos titulares
daquelas emprêsas, que deQ1ons,.
traram seu Hlto sentido de coope
ração, sem o qual não teÍ'Ísmos
a-oportunidade de ver a obra
que a BIC representa divulgada
agora peb cinema.

A' boa vontade, 8 'cooperação
e a compreensão "�ncontrad8
naqueles homens de

-

emprêsa
nos anima a seguir trabalhando
e lutando pelo engrandecimento
da mc.

A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




