
Trinta e três anos �e�ois
Carlos Schramm

� Depois de 33 anos, uma nova revolução se fez neste país.
Naquela, subiam os gauchcs para implantar uma nova ordem nes

te Brasil. para regenerar-os costumes e castigar os desonestos.
Houve uma mudança radical - os cantorios mudaram de donos e

criam se novos e novas formulas de propinas. Naquela o Pre�i
dente deposta, figura singular de brasileiro cheio daquela nobreza
e coragem que caracterisava tantos' homens da República velha,
de cabeça erguida, aguatdava os vencedores sem receio de quem
não deve, seguindo depois, para o exilio que lhe fôra imposto.
Nesta, o presidente fugiu por-que era a negação de tudo aquilo
que no outro havia de sobra. Faltava-lhe .sobretudo a ínsenção
de culpa para enfrént ..r de cabeça erguida os vencedores! Cer
cara-se-de uma camarilha que estava transformando Brasilia, a

cídade modêlo, em um mar de lama superior ao outro. de dez
anos passados. Lama vermelha, não aquela das terras roxas da
fertilidade, mas aquela vinda das terras que importam trigo dos

pa.izes capitalistas, para que o "Paraízo" não passe fome!

Esta não foi propriamente uma revolução de irmãos con-

-·tra irmãos - mas um novo grito do 'Ipiranga que se deu nas mon-
.

tanhas de Minas, ecoando nas planicies historicas de São Paulo,
esparramando-se pelo Brasil' para salva. lo de uma nova domina
çio estrangeira, para salva-lo da escravidão!

-Antes as nossas palavras vinham envoltas em temerosas
esperanças e, quantas vezes, saudamos a esperança e quantas
vezes vimos a esperança perdida e os caminhos se tornaram ca-
minhos perdidos!

.

Tanto teimamos. tanto ousamos que Deus teve pena de
nós. Que Deus nos ajude agora para que ninguém durma sobre
os louros da vitoria -

-

para que ninguem cochile.

Os fatos que se desenrolaram e dos quais somente hoje
temos conhecimento

, .. o deboche da vida nacional a que tinha
mos descido, é de admirar que esta nação tenha suportado tanto,
e que o milagre tantas vezes desejado e tantas vezes imaginado
viesse tão-logo. ,

"

Afinal, o Brasil, com o seu dorso curvo na abjeção e na

vergonha se levantou! Continuemos a vtgílancía , para 'que-' não
voltemos aos pantanais pútridos com os corpos enterrados no

lamaçal. Esta é a hora de Deus, pois o do poder das trevas já
nos havia envolvido. Qúando já não havia mais caminhos para
nós tropegos el incautos - quando já não havia mais esperanças,
eis

-

que o povo desperta. Esta f-ºi sobretudo uma revolução' de
.mulheresl Elas exigiram que o povo viesse ás ruas. Não o povo
emprezsdo, pago com o dinheiro da Petrobráz eoutras entidades,

,

cercado pelas metralhadoras e bazucas, mas o povo livre, o povo
que luta' e que sofre e não é chicletes na boca dos dominadores
e demagogos. As mulheres que tinham aneís nos dedos -

8S mulheres que tinham, nós nos' dedos pelas .mãoa
calejadas do trabalho, elas deixaram as panelas e vieram para as

ruas de rosario na mão para enfrentar o deboche, para enfrentar
8 camarilha que se banqueteava com os dinheiros dê CubaPekím
e Moscou, gastando os trinta dinheiros da tríção, e 'elas vence

ram aos que queriam cubanizar este glorioso pais. que nasceu ·á
sombra da cruz.

As forças. armadas recolheram as vozes do povo 'e nos

devolveram a paz, e especialmente a esperança na liberdade e

nos gloriosos destinos desta nossa Petrta comum. - As forças ar

madas mais uma vsz: falaram p�la voz do patriotismo. Os pele-'
Igos deixaram em farrapos os caminhos desta nação. Agora temos

a obrrgação de reconstruir este pais sob' novas bases da justiça e

da liberdade.

Não havia departamento que não estivesse corrompido,
as contínuas greves estavam paralizando a nossa indústria e as

exportações tão necessárias para o nosso equilíbrio cambial. Gra
ças a Deus tudo passou - a patria continua e os tempos só pas
sam quando os homens passam com ele. Esta revolução não de
ve ser a + revolução de' ódios e de vinganças, pois com' ódios' e

vinganças não se faz justiça e esta é a revolução da justiça! U
namo-nos �té fóra de nossas conveniencias e partidos polítícos,"
para a completa normalização e reconstrução desta Dação, para
evitar a volta dos saudosistas. Os culpados devem expiar 08 seus

pecados. Nesta hora de entusiasmo patrtotíco, valeriam as pala
vras do grande Rui: Os que servem a Patria são os que não in
vejam, os que não infamam, os que não conspiram, os que não

sublevam, os que não emudecem, os que não se acobardam, mas
resistem, mas ensinam, mas reforçam, mas paciftcam, mas- dis
cutem, mes praticam a justiça,:a 'admiração, o entusiasmo.

Curitiba, Maio de -1964

Ano 17
(

Canoi'nhas, Santa Catarina, 9 de Maio de 1964
--------__----------.-----------
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Confiança no -Presidente
,
o' movimento de primeiro de

abrilj' ao lado do repúdio total
às 1déias de comunízação, teve
o sentido de repulsa aos pro
fissionais da politicagem, 80S

av,entureiros e aproveitadores
de situações.

Os brasileiros, ao apoiarem,
unânímemente, & revolução, o

fizeram na fé de que um basta
seria dado ao estado de coisas

'dominante,- há màis de ·30 anos.

Por isso mesmo, esta revolu
ção está longe de ter-se esgotado
face às medidas até agora
adotadas:

São os que aderiram des
.

monte de toda a máquina sub-

Dia Primeiro de
. Maio em brancas

nuvens
Em brancas nuvens o nOS80

passado primeiro de maio, data
magna do trabalhador, môrmen
te agora, no clima. de segurança
e esperanças em que vivemos,
após o brilhànte feito militar
de abril último.

O nosso ilustre Prefeito Mu- '

nicipal, de quem devia partir
a 'iniciativa para' um programa
variado e a altura da aludídé
data •. omitiu-se de todo e por
completo. A não ser a festa
programada na Sociedade Be
neficente Operária, prejudicada
em parte devido o mau tempo
da vespera, nada se viu, nada
se no-tou. Para o trabalhador,
para a família do trabalhador,
pará o trabalhador autêntico,
para o trabalhador do duro,.
nada. nada mesmo. Em todas
as outras cidades, -

programas
especiais foram elaborados <;

e

cumpridos � risca, togai home
nageando e brindando o nosso

trabalhador. SPin! isto tudo, em
todos ós lugares, menos em

Canoinhas, o que é uma pena
. e uma 'lastima. Nisso tudo,
também cabe uma parcela de
culpa á nossa Câmara de Ve-
readores, âs nossas classes pa�'
tronais � ainda as nossas asso

ciações de classe e aos sindica tos.

Parque Infantil Doute] de Andrade
o' Dep. Doutel -de Andrade,

último líder do Govêrno deposto,
no apagar das luzes do Govêrno
João Goulart, conseguiu lpara
Canoínhas, em troca dos votos

que aqui recebeu, um parque
infantil. Ore bolas, ninguem
pediu parque infantil ao senhor
Doutel de Andrsde, justamente
porque ja contávamos com esse

melhoramento, conseguido há
anos, quando da .gestão fêcunda
e saudosa. do operoso Prefeito
Seu Dito, etravés da Legião
Brasileira de Assistência. Pediu
se e solicitou-se ao ilustre ex-

lider do P. T. B. na Câmara líder, de sustentaculo e de, apoio
Federal, outros beneficios à de l!m govêrno que lev-ava e
nossa ecmuna, todos êles ne- todo o pano, o nosso pais para
gados. Mas, veio o parque, veio' o comunismo e que foi varrido
e foi instalado. Até ai, nada de . em boa hora, pelas nossas for-

.

mais. O que se extranhou e ças armadas.
tambem toda a população, pro
vocando .díversos comentários,
foi a pressa do Prefeit';; Colodel
em dar ao referido parque, a

denominação de "Parque Infan
til Dep. Doutel de Andrade,
Essa não, sr. Prefeito. Essa não,
mormente nas círcunstâncías
atuais e do momento, em que
o Deputado em foco, serviu de

A nossa Camera Municipal,
é do seu dever, deve interpelar
o sr. Prefeito a respeito. Vamos
prestar homenagens, mas pos
tumas, o que é justo e o certo
e vamos presta-las à canoínhen-

ses, sim, á canoinhenses, - ou

catarinenses, de nascimento ou

coração, si possivel.

versiva e desonesta montada
pelo govêrno depôsto ou com
a sua cumplicidade.·
Em meio à limpeza que se

está propondo fazer nos quadros
'administrativos e politicos da
N a 'ç i o" algumas dificuldades
geradas por influências diversas
têm-se notado.

'

. E que, estão aparecendo muitos
democratas de última hora.
Reside ai, o grande perigo.
São os que �aderiram no dia

primeiro de abril. Em 31 de
março estavam do outro lado
ou estavam omissos. Tinham
medo de declararem-se demo
cratas. Só conheciam a linguagem
da. agitação. Temiam- combater
os comunistas. Agora que a

situação é outra, êsses profis
sionais

.

da polítíca surgiram,
corno que por encanto, ao lado'
dos vitoriosos.

Por isso, falta muita gente
na lista do expur:_go.

.

Em algumas unidades da Fe
deração, contudo as responsa
bilidades dos, que estavam
comprom-etidos com' o processo
comunizante e com as práticas
de desonestidade estão sendo
punidos.
Não é o caso de Santa Ca

tarina.

Aqui o Executivo Estadual
foi daqueles que ·permaneceram'
na omissão· até 31 de março.
No dia primeiro de abril decidiu
ficar- neutro pera.no dia dois,
fazer profissão de fé democrátíca.
Não foi para proteções que o

pais fêz uma revolução.

�erente : IlHASS' SmMf,
CIRCULA AOS SABADOS

O duplo sentido do movi
-mento democrático - expurgo
ideológico da vida pública _
deve Ber concretizado.

'

Para tanto, o momento exige.

uma' atitude de propósitos que
jamais pode compatibilizar-Se
com adesões de Ultima hora.

O povo está confíánte." O.
ceterínenses. que ainda não vi
ram os benífícíos da revolução,
estão confiantes. Todos os bra
síleíros estão confiantes no Co
mando Revolucionário e no seu
Chefe o Presidente Humberto
de Alencar Castelo Branco, para
que, injunções. conduzam o pifa
ao seu verdadeiro destino.

Dr, ANTONIO,
NUNES VARELA

Em visita oficial, estará em

Canoinhas no próximo dia 11,
0- sr. dr. Antônio Nunes Varela,'
.Governador do distrito 465 do
'Rotary Internacional. '

O distrito 465 em línguegem
fotária sigmfíca-o agrupamento
de todos os. Rotary Clube de
Santa Catarina.

Sua Senhoria em a noite da
mesma data, estará transmítín- <

.

do aos rotaríanos canoínhenses,
durante' uma reunião' plenária,
os ensínamentos e diretrizes do
Rotary.
Boas vindas a capital do ma

te e feliz estada em nossa

cidade desejam todos os canoí
nhenses e, mui especialmente,
os rotarianos, ao "dr. Antônio
Nunes Varela, provecto causídí
co do fórum de Joaçaba.

Apelo da SUN AB às classes
conservadoras de Sta. Catarina

"A hora é de recuperação necíonal, Unâmo-nos todos
pelo bem do Brasil!

'

_

A Superintendência "Nacíonal do Abastecimento pede a
união de todos os' que lidam com os problemas de abastecimento
da população, num- esfôrço comum e patriótico para o bem cole-
tivo.
'.

A Delegacia da SUNAB quer deixar bem claro e patente
que não impede que o comerciante tenha o seu lucra justo, razoável,
permissivel por lei.

Entretanto, é preciso que se diga, 'e que os consumídorea
tenham conhecimento, que somente a fiscalização da SUNAB não
é suficiente para gue o custo de vida estabilize ou baixe. Ela impede
apenas, que o lucro do comerciante seja livre.

-

.
O importante é que as classes produtoras dos gêneros de

primeira necessidad� compreendam e sintam o. momento que O

Pais atravessa e queiram colaborar, objetivamente, com as auto-
��L

. �

Que parta detôdas as fontes produtoras, expontâneamente,
um movimento no sentido do barateamento do custo de vida,
porque da fonte abastecedora é que depende o preço do ataca
.díste, do \varejist� e, consequentemente, ,o do' consumidor.

COMERCIANTE, coopere com o-movimento -de salvação
e renovação nacional que desponta em todos os recantos da Pátria.
Compre na fonte abastecedora o produto por um preço justo,'
insento do lucro fácil e desonesto, fazendo sentir ao produtor, ao".
colono, que a hora requer boa vontade, compreensão, sacrificios
e patriotismo ds todos.

I
GAL. MANOEL DA PAZ COSTA ARAÚJO, respo�en.

do .pels ,Chefia da' Delegacia da SUNAB em Santa Catarina."
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CORREI@> D@) N@)R n

- 27 � 28 _- 29, de JUNHO
na CAPITAL DO MATE

'1a. FestaNacionaldo('himarrão
- Pró Construção do Gjnásio de Esportes -

Grandes Atrações e

Divertimentes.

BAILE REGIONALISTA,
. \

com a participação do
. "Centro de Tradições Gaú(has"

de Lages.

,Uma promoção que' irá rememorar as

mais bonitas tradições da gente
cenoinhense.

Máquinas de Escrever REMI'NGTONe Barbeadores Elétricos
.

I Ferros-- Arames. Chapas. Tubos "MACIFE"
Sementes "CAMPANI" - Farinha "SUAUHY"
Fumo "FIO DE OURO-" • Móveis "CIMO"

Informações com'
ITHASS' SELEME

-
Bar, Sorveteria e Armazet

Expedicionàrio
(ex-Bar Português) 3v

de
-

Waldomiro Maiev.rs
Bebidas Nacionais e Estrangeiras
Rua Senador Felipe Schmírít, 986

Perto da Estação Ferroviária.

Churrascaria IDE A L
de PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco,· a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 477

-;

VIDROS
/ "'"

Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte

li

.i

:·r"

�sta. afamada' máquina da costura nos seus rnocélos para diversas
fmalldades, nos móveis à sua escolha, encontr-e-se dísponivel na

C A S A, V E R O E
de JO A O A B t'< A �j .�. L M E

Rua Eugenio de :SOUZd, -t 18 - ., NOINH-\8

Revendedora t; xclus.v-

95.1964

PRESENTES

para o

Dia das Mães
I

10 de Maio

Casa Er_lita

A SEÇÃO DE ÓTICA
DO

FOTO JOÃO -

.. FOTO E QTICA"
Oferece seus serviços em: '

Aviamento de Receitas
Oculos em Geral
Oculos Escuros
Ray-Ban Legitimo
Troca de Lentes

Troca de Aros f
Regulagem de Oculos

. Lentes e Armações
Concertos
IEtc., Etc. Etc.

-----------,.__._._._-_.- - -_- ____________________ • )ln.ln'.�

.

Executa Qualquer Serviço do Ramo.
----* • ' .'----

Adquira Seu Oeuloa na Seção de Otica do

FOTO JOÃO "Foto a Ótica"

TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA

Que é Eapecializada, Tem Moderno Aparelhamento e

Execute o Seniço Co� Peeoísão,

Praça Lauro Müller, 514 CANOINHAS

Maquina � de Arroz São José
Rua Duque de Caxias, s/n - Caixa Postal, 202 - Fone, 272

CANOINHAS . SANTA CATARINA

Compra Sementes' de Arroz
Tem a venda todos os tipos especificados: 6x

Amarelão - EspeCial - Blue Rose - Arroz (omumll

Refaça suas, forças, tomando

C A F É B I G
Torrado a ar quente

Saboroso aJé a ultima gota
Rua PauiS Pereira _._ Telefone, 241

BIG é grande _ mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

PARA fERIDAS,
E C Z E M A S.
INFUMftÇOES.
C o CE I R AS,
F R I E I R n S,

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPIKHAS. ETC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Veja, mãezinha: a casa está cheia.
Vieram todos. A mesa de hoje tem mais talheres.

A casa parece que ficou maior, não é? Dá um pouco de
trabalho, é certo. Mas como se falar em trabalho a quem
sempre teve tanto?

E, depois, êles vêm sórrindo, trazem felizes a alegria
que anda pelas ruas, no coração de todos. E contam casos,
acham graça, diminuem, derepente, a distância das duas

gerações: Enchem a casa que parecia pequena! Viera�
todos. Mas é claro! Quem iria fAltar? Quem se atreveria
a não vir tomar-lhe a benção no dia de hoje? Quem dei':
xaria de abraçá-la e render-lhe a carinhosa homenag.em
nesse dia feliz? Quem trocaria por um mundo o prazer
incomparável de estar 8 seu lado? De trazer-lhe um pre
sente, ou uma flor, de chamar-lhe" minha mãe"?

_r-

E chegaram contentes' e encheram a C�S8 e fizeram
uma festa. E estão todos _ aqui. Até gente que você conhe
ce apenas há um ano. Alguns até que nem são de perto.
Mas, vieram todos, todos felizes por ve-Ia feliz, todos
sorrindo por sabê-la contente. E trouxeram abraços e

trouxeram canções.

(Extraido da contra capa do long-play "Mamãe")
MIGUEL GUSTAVO

ANIVERSARIANTES
ANIVÉRSARIAM-SE
Hoje: as sras. donas: Maria

Olga esp. do sr, [ulio Mar
cinichen e' Gertrudes Grodt;
a srta. Maria de Lourdes
Procopiak; os srs.: Gitberto

.

Ritzmann, Wiegando Olsen,
Luiz Kriiger; [ouem Lourival
Jose Brey; o garoto Karel
filho do sr. Hugo Peixoto.

Amanhã: exma. 'ova. sra.

dona Ana Koch Behling; os

srs: Raul Treml e JU.venal.
Tavares;

.

o 'garoto Aroldo
Paulo filho do sr. Jacob Se
leme.

Dia 11: a sra. dona Cecilia
esp. do sr. Edison Kuroli; o

sr.' Guilherme Mohr;. .os
jovens: Willy Wardenskt e

Gelhardt Voigt.
-

Dia 12:. as srtas.: Solanfle
Nuder Cezarina dos Santos.
Marilda Davét, llda.Tarches�i
e Vitoria Kzarnik; as menz

nas: Ana Maria filha do sr·
Jacob Drzevieski e Lucta
filha do 51. Alfredo" G.ros.
skopr; as garotas: Terezznha
lvani filha do sr. LeoPoldo
Krauss; os srs.: !oão Henri
que Siems e Dr, OS",la_r
Kohler; o jO'l;em Eleuterw
Furtado; os garotos: Irema_r
Antonio filho do sr. Antonw
Soares e Helder Nacir filho

. do sr. Michel N. Scleme.

Dia 13: a sra. dona Maria
Tereza esp. do sr. Ney S.
Machado; a snha. Marja Eli
z(lbeth Pontes Suuza; os srs.;

Davino '

Dam..J1so da Si/v,eira
e Estanisluu Sempkowskt: os
j;lvens: ,Jaime 'lmianovski e

Lauro Mülbauer; os gm otos:
Cornélio Roberto filho do sr.

Maximiliano Watz.ko.e Luiz
Cartos filho do S1'. Afonso
Rohrbacher.

. Dia 14: exma. vva. sra.

dôna Henedina C. da Silvei-'
ra; a sra. dona Wanda esp.
do sr. Nelson Scheidemantel,
res. em União da Vitória;
a srta. Irene rokarski; os

srs.: José Tal cheski, 701cisio
B. Fuck, Nelson FerrelTa das

Chagas e Abél Ml' teus �lel=
ra' os garotos: Lztiz Cezar
filhu do sr. Narci"oButllll( /,

e José Ari fiLho do sr. José
Qrel/i.n.
Dia 15: a sra. dona Lidi.a

DA SEMANA
esp. do S1'. Darci Fer reira;
a snha. Suelena Elias filha
do sr. Raul Rosa; os S1'S.:

Henrique � Waldman.n, Arthur
Bauer Filho e Pery Gústaoo
Lemke res. em São Bento;
o Jovem Ivo Gustavo Maes
res. em Joinoille; o menino
Airton losé filho do sr, Alta
miro Léski.

Aos aniversariantes
semana, nossos

cumprimentos.
sinceros

Ocorreu dia 3 de maio no

lar do casar Valdemiro-Eríaa
Nooak o nascimento de mais
um robusto garoto que rece�
berá o nome de VALDECIR
ELVIS.

.-'

Nossos cumprimentos.

FALECIMENTOS
Toda Canoi1ihas foi sur.,.

preendida sexta-feira, dia
primeiro, com o súbito desa
parecimento do jovem comer

ciante Bogodar Kuczinski,.
vítima de um ataque cardía·
co. O C01PO do saudoso
extinto foi trasladado para
Dorizon, no Paraná, onde foi
sepultado. .'
Os nossos sentidos pezares

a família enlutada.
x x x

Faleceu dia 2g de abril
último, na localidade de Es"
tiva, município de Itaiópolis,
o sr. Otto Herbst, de tradi
cional fami/ia catarinense. O
saudoso extinto era ,.ttuito
relacionado em no,ssomunlcí.
pio, onde residiu há muitos
anos. /'

A {amilia enlutada a s nos

sas sentidas condolências.
x x x

Consternou toda a cidadp .

a noticia do falecimento,
ocorrido ontem, em Curitiba,
da virtuIJ50 d,. ma, /)ona
Adelina Fontana Pacheco,
digna esposa d(l sr.' João
Pacheco .. Dona AdeLina resi·
diu P01' »11(oIOS an.os em nos

sa c <' L.t" .uzda se transrerzdo
�"'iÍ, ,I-"",n Trê'i Burras, onde
COI.ln H'" I.úpcias C().:In sr.

João Pacheco. Novamente, há
uOns 10 unos, o casahetornou
entre nós, quando se fixaram

Um urubú. ave de rapina e de mau. agouros. pOIUU no telhado
do Botaíogo e do Santa Cruz, na ultima semana, e em consequên ola
trouxe meus resultadoe para ambas ai equipei

Aqui, dia t- de maio, e logo' numa sexta-Ieira, () Botaíogn
foi presa fácil do Internacioual de Lages. Verdadeira pelada, e no..aTemos a máxima satisfação equipe caindo de madura perdeu por 3 tentos a 1; levou 11m 8howde comunicar a ,--V. S., que em de bola e dançou um baile que não eonstsve do 'programa. Nem oassembléia geral realizada a 3 forte vento foi suficiente para que o Bctaf ..go levasse a melhor, fatorde fevereiro do corrente ano, este que o advenário soube aproveitar na etapa derradeira.foi eleita a nova diretoria da Por IU8 vêz, o Santa Cruz. que viajou dia 3 para Igares de lá volPia União de Santo Antônio," tau com uma amarga derrota. Segundo ai pelloal que acompanhacom mandato até fevereiro de
ram a delegação o'Olinkraft não teve trabalho algum em impor. sem1966, e que ficou assim consti- piedade 6 tentoa contra seu advenário e visitaote, sofrendo apenai 1tuida: gol. foram 90 minutos sambadoe pelo. bairriates. Gato, o eficiente

Diretor: Vigàrio Frei Menrado goleiro aproveitou a deixa e trouxe algumas avee domêetíoas, inclusi-
Vogel, Ofm. ve perú.

'

Presidente: Maria W. Gomes; Comentam aI más lioguas que gato e Celesêino instalarão,Vice-Presidente: Nazira De-'- brevemente, uma moderna grauje. E �ão exigentes: .6 crisrãn freugosquech Seleme; 1. Secretária:
e perus de raça como OI que conseguiram em M�ffa e Laie••Maria Bojarski Stockler Pinto; -

x x x x x x x x
2. Secretária: Haydée Carvalho

Canoinhae acolheu, durante trêe dia. a delegação de eetudan-Oliveira; 1. Tesoureira: Alodys
tel do Internato Paranaenee, composta de 42 alunos e 3 Irmãos, cheWendt Mattoso; 2. Tesoureira:
fiados pelo Irmão Inácio.- Foram aquele. alunoa e seus eupeeioree alvoePaula S. Carvalho.
de significativae hcmeusgens por parte dOI canoinheneee, Realizaram
algune logos frente 8 DI·�,al agremisçõee: auim tivemos: Futebol de
Salão; Banmêrcio 4 estudantes trjpbém 4; Basquete: Bánoo loco 30,
estudantes vieitantea 12 e no. futebol de campo houve um empate por
4 tentos, frente ao mixto do Botafogo, convém frizar que esta parti.
da' foi a preliminar de Botafogo e Intrnecional.

x x x x· x x x x

Completado a rodada paesada, pelo atual certame Barriga
-Verde, vivemos: em Mafra, no "covil dali Ierae negra.", Peri Ferro
visrio 2 Operário O, em Lages, Gurani 3, Juventos de Porto União O.

x x x x x x x x

A rodada de amanhã marca OI seguinte. [ogos, né.ta cidade
Botafogo e Guarani; em Porto Uoião, Tamandarê- venuI Santa Cruz;
em Mafra Peri e Olinkraft e em Lages: Infernacional venuI Opera.

os' estudantes integrantes do
"Gremio C noinhense de
Curitiba" desejam a todas as

mães de sue. terra os melhores
votos de felicidades nesta data
festiva. -

Pia União de
Santo Antonio
Canoinhas,6 de maio de 1964

Ilmo, sr.

M.D Diretor do Jornal "Correio
do Norte"
Nesta

Esperando receber de V.S.,
apoio e consideração, antecipa
mos agradecimentos e subscre
vemo-nos

atenciosamente

Maria W. Gomes
Presidente

Maria Bojarski Stockler Pinto
1. Secretária

da

Casa da Amizade do

Rotary Club distribuirá

agasalhos amanhã
A Casa da Amizade .. do Ro

tsry Clube' de Canoinhas, em

homenagem' ao Dia das Mães

que se comemora amanhã, ·10
de . maio, farã entrega, no Hos
pital Santa Cruz, de agasalhos
as mães pobres de Canoinhas,
num gesto altruístico e" que
merece todos os nossos enco..:

mias.

<iremio 23 de Janeiro
.....

o "GR�MIO 23 de JANElRO"
simpática agremiação de Três
Barras, fará r'ealizar no dia 4
d'i! junho na séde da Sociedade
União Operária um monumen
tal baile, o qual está despertan
do viva animação não só nos

círculos sociàis tresbarrensses,
como também nas cidades vizi
nhas.

Pará o grandioso Baile, foi
contratada a orquestra
"ALEGRIAS DE ESPANÃ"

em Curitiba, onde a morte
a veio s-urpreender,
Co;rpiO. do Norte que te.1n

1'10 sr. João Pacheco um

f(ranrjp amU!fI e leitur, leva a

famitia enlutada os mais
sentidos pezures.

x x x

Tambem em Curitiba, onde
se' submetia a tratumento,
veio a falpcer dia 6 último,
o sr. Ernesto Bishop, muito
rell/clllnado entre n6s e fun ..

cionário aposentado da ex
Southrpn 'Brasil Lumber
CoLonization,. Inc.. Seu corpo
roi trasladado daquela cidade
para (J de r/és Blilras.J
,onde f(li. sl'pult:,do com

ftrande acomp mhamento·.
A familia enlutada os nos�

sos pezares.
.

Ano 17/- Canoinhes - �ta. Catarina. 9· de Maio de 19M - N. 779

E S' P ,O' R T' E S

rio.
x x x x x � x X

\ Com OI ultimai reaultadõe da chave nO _3. o Internacional
de Lagea desfruta. iózioho. o 10 poeto da ·tabua de cleesificação, se

guido de perto pelo OJiokraft.
x x "J( x x x x x-

As IItfn�Õe!l 'de Dono público, principa'mente dos botafoguen
ses estão voltadas para o trabalho do novo técnico. 'Senhor Hubeus
Freitas, que amanhã. pela primeira vêz lançará o Botafogo em campo.
É moi. uma razão para atrair a grande maesa pagante e exig�"te.

'x x x x x x x x

diretoria' do S8ntl Crnz, deata feita presidida por
tomou pOlle dia lo. qrandel pro��çõe8 t'stão em 8ua

A Dova

Adilson Z9niolo
lida.

x x ,x x x x x x

E voz corrente 'em lôda cidade qU,e OI nevos dirigentes do
Santa Cruz estão de "olhu" em Nery e Mario do Botafogo para re·

forçar lUa f'quipe, mal pelo -que parece 98 conversaçõell não chega
rão a bom têrmo. poilo .eu_Sadi quando abordado diz um lIeguro "oão"

'.

TROPICANDO
Enquanto que Da G'laD> bara 132000 penoall, entre ricf!! e

pobre., operáriol e patrõP'Q as�i.tiram dia lo rle main, .em pagar um
tostão o clstlsico dOI miihôell. Su nto. e Flamengo, aqui em CanoÍnhal,
o ('perário que quizP,l8e nsquell' dia .a8siatir um ioguinho de futebol
teris que pag_ar apeou Cr� 300.00.

ParaCasa
A líder do Planalto CANOINHENSE a favor da

.

economiá popular, decreta guerra ao inverno, na·

sua fabulosa promoção de vendas, de flanelas, �

por preços incrivelmente baixos.

Flanelas Lisas
«

metro- Cr$ 200,00'
Estampadasmetro. Cr$ 300,00
Fustão metro Cr$ 390,00«

E mais uma infinidade de artigos de malha apeluciadas
da afamada marca "Bering" de 8lumenau .. por preços

acessÍvel<: 8 todas as bulsas.
Casacos.,. japonas - ternos - blusas de lã e pan-Ion,
tudo por preço ... iguais, e até mais baixos do ano anterior.

.'

CASA PA
Rua Paula Pereira, 356 - Fone, 381 CANOINHAS - S.C.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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$�NOTAS -ESPARSAS
CÁSSIO monTEVERDI

o mau tempo reinante na

vespera, prejudicou em parte,
os �estejos de primeiro de maio,
levados a efeito na Sociedade
Beneficente Operária. É de se

evidenciar, contudo, que foi o

unico
. programa da cidade, na

data magna do trabalhador.

O Deputado Federal conter
râneo, dr. Zacharías Seleme,
acaba de se empossar na Secre
taria do Trabalho do Govêrno
do Paraná.

casa, dia primeiro, frente ao
líder, o Internacional, por 3 a 1.
Mas, vamos para a frente, mi.
nha gente, pois amanhã tem
mais. No Municipal, os botafo_
guenses esperam sobrepujar o
Guarani de Lages, e despedindo_
se do turno, os alvi-cE'lt>stes
prometem ampla reabilitação

.

frente ao 'I'emandaré, em Portd
União. Bôa sorte aos esquadrões
da casa.

..

. Amigoa bom dia. Bom fim-de-semana
também. Estamos em plena temporada azul
e branca.. Azul porque a movimentação

social nOI Clubes é grande e promete' melhorar ainda mail.
Branca porque a estação elegante voltou e iá se nota (e muito)
principalmente aos domingoa na "santa saída" e na senão das
2l horas do Vera Cruz, que a mulher canoinhense é, de fato,
elegante, Quando ae fala no bom gôsto e na elegâucía do n08110

mundo feminino é desneceasário citar 011 "desfilee naturais"
que acontecem nas reuniões sociais.

x x x

Também o catartnense, filho
de Lages, dr. Jacundino Furtado
está integrando o gabinete do
nôvo Ministro da Educação, dr.
Flávio Suplicy de Lacerda, ex

magnífico reitor da Uníversi
dade do Paraná.

xx x

Estiveram em Canoinhas, nos
ultimas feriados, os canoinhen
ses srs. Seleme Isaac Seleme,
ativo gerente do Banco Inca na

cidade de Clevelandia e o Pro
fessor Ivan Budant, Sub Diretor
do Colégio Estadual do Paraná,
conhecido e renomado estabele-

.

cimento de- ensino de Curiba,
com mais de mil e quinhentas
matricules.

x xx

x x x E ainda amanhã, dia das mães,
haverá grande festa rl?ligiosa
em Allo Paraguaçú, município
de Itaíópclis, em homenagem
ao s�u padroeiro, Santo Esta
níslau. Na oportunidade, a tôdas
mamães canoinhenses, autênti
cas) rainhas do lar, os nossos

cumprimentos.

Mam6e
Penso, Mamãe, como poderei ·.er·lhe grato �
Por tudo; tudo o que me deste....
Penso, Mamãe, -como IIOU desgraçado,'
Por não ler o que scnbaetes,'

- Seia aempre, acima de tudo, bom,
Jueticeiro, generoso e cumpridor do teu dever.
Para ver Mamãe sorrindo, feliz por tôda vida
Ah meu Deus, se eu aesim pudesse ser...

No transcurso de maia um dia dedicado á Rainha do Lar,
esta coluna endereça á. tôdal ai Mamãe. canoinhenaee os mais
efusivos cumprimentes Com votos de muitas, muita. felicidade•.

HoJe: Festa Americana
Organizada pelo Departamento Recreativo e Social do

Grêmio XV de Julho acontecerá boje no Clube Canoinhense
uma feita americana. Luizinho e Ducha, promotores delta pedida,
prometem discoteca renovada (e atualizada). Êste colunista lem
bra a seus leitores que feata ame ricana não é, Ieeta . exclusiva
mente para brotos. Oi papaia, que são convidados especiais,
tombem deviam prestigiar com -lUa., presençae.

E o futeból está pegando fo
go, cá. pelas nossas band\as, com
o Santa Cruz e Botafogo em

grande movimentação' a pro
cura de novos valores. Pena, as

derrotas do primeiro, em Iga
ras, j.elo 'estravegente escore

. de 6 a 1 e a do segundo.' em
x xx

Tambem em Canoinhas, nos

aludidos dias, todos os estudan
tes da terra que estão em Curi
tiba e também uma grande
caravana do Internato do Gi
nasío Paranaense. ��N ot as a Margem

da Revolução
xx x

A firma Irmãos Trevisani
Ltda. com séde à Rua Paula
Pereira, acabo de instalar uma

filial na Praça Lauro Müller,
para melhor atender sua vasta

freguesia.
.

As Revoluções varrem do Poder os maus, os prevarica
dores, os traficantes de conciências, mas não podem,.muitas vê
zes, evitar a ação aos oportunistas.

É o que se está verificando agora com alguns politícos
sem escrúpulos, que. se aninhavam á sombra do poder janguista,
misturados á súcia comunista dela tirando rezultados de tôda a

ordem.
Já estão êles se movimentando, aderindo á nova ordem,'

.

protestando sentimentos democráticos e muitos estigmatizados,
até, a situação a qual serviam com sabuja dedicação.

Mas, as suas faças, os seus propósitos: as suas manhas
não encontrarão guarida no seio dos que comandaram o movi
mentá vitorioso.

São êsses politicas por demais conhecidos e uma Revo
lução feita em nome de altos principias de democracia e hones
tidade não os pode nem recolher nem amparar, sob pena de vol
tar o Brasil á situação derrocada e com ela o C.G.T., o PUA,
a UNE, a PRENSA LIVRE e tôda a camarilha que transformava
as "reformas de base" em notas do Tesouro Nacional e em che-
qu-es sôbre o Banco do Brasil.

.

.
(14°B�C. - Seéçãe;» de Ralações Públicas)

x x x

o Urro Na Mat-cap
Acuso com prazer o recebimento de mais um exemplar.

do jornal do Lious Club de Canoinhae, "O Urro na Mat-Cap".
A edição n. 8, de abril, está excelente e além dai 8ual coluna.
normais Bom. Dia Companheiro Leão, O Colega em fóco, Sociais
e Sala de Estar dai Domadorae, está apreseutando comentârioa
sôbre o Dia Pan Americano, 21 de 'Abril' e .Tiredentea, Edito
ria) eôbre a Revolução e um comeutârio sôbre o 'O Jornalzinho"-.

O Clube de Bolão Democrata
também fundou o seu mixto,
integrada por tôdas as suas

respectivas madames. O refe
rido mixto, já em funcionamen

to, joga 2 quintas feirá por mês,
na Cancha da Agua Verde, com
apreciável afluência.

MiSS. Santa, Cátárina 1964 x x x
..

O sr. Zeno Zippel, depois de
muitas, marchas e contra mar

chas, finalmente foi eleito Dire
tor Gerente da Canoinhas Fôrça
e Luz S.A.. tendo já assurmdo
o seu elevado cargo.

x x x

O Deputado Aroldo Carvalho,
devido a atual situação nacional,
não poude comparecer ao jan-

� tar que' em .sua : homenagem
lhe foi oferecido, domingo, dia
25, na cidade de Mafra, por seus

amigos e. correligionários daquê-
le município.

'

x ......x x

A caça está proibida, quer
dizer, não está proibida, mas, o

que está 'proibido no duro, é o

uso de armas; Dai a estranhar
a ocurrêncía de caçadas por aí,
a não ser que a mesma esteja
sendo feita a cetradas, o que
duvidamos. Mas, falando nisso,'
extranha-se que a proibição do
uso de armas esteja em vigor
someote em Canoinhas, desde

que vários municípios do Pa
raná acabam de serem liberados
para a temporada de' caça ..

Posaivelmente Canoiuhae estará representada no Concur
lO de' Min Sauta Catarina de 1964, o qual lerá realizado nOI

dias 21, 22 e 23 de maio. na Capital Econômica de Santa Ca>
tar iua.

." .

� a próxima semana publicarei detalhes sôbre esta gran
de promoção dos Diarios Alsociado. e, naturalmente, o nome da
nona candidata.

Soirée Para Estudantes
'O G;êmio XV de Julho, improvisadamente ofereceu dia

30 de abril, quinta-feira paesade, uma soirêe em homenagem aos

estudantes do Internato Paranaense de Curitiba. Ao aconteci-..
mento que aícauçou a madrugada e.. que" caracterisou-se pela
alegria e movimentação, destaquei entre muitas. ai seguintes
presenças: Niive, Denise, Ana Rita, Hosicler Hsuffe, Cristina,
Solange, Marise, Vera Lucia, Marcia. Morileno. Merise Ribeiro,
Celina, Eaisabeth. Tâoia Cherem (Curitiba), Jane Côrte, I1le,
Tereainha, Joceline, Zé Pereira, Mário Wiese, Silvio, Tadeu,
Carloe Magno, Newton, Edgar. Castro. De Curitiba: Mi
guel, Carlinhos, Milton, Antonio Cariai. Sérgio, Luiz e Eduar-

- dc, ADotei, também OI patzinhos Arlete e Luiz, Regina e Bertão
Jocelms e Osvaldo Rogério, Virginia e Jorge, Jenny e 'Amaury,
Miriam e Luiz Hamilton. .

Surpreendentemente, a soirêe do dia 30 foi movimenta-

Registro EDIT Â,LCivil \
-

Sebastião Grein Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do Regís

.

tro Civil de Major Vieira, Co.
marca de Canoinhas, Estado de
Santa. Catarina, etc.

,

Faz saber que pretendem ca
sar Adelío Lisboa e Maria das
Graças 'I'aborua. Ele, natural
deste Estado, nascido em Cechos
n/munícípío, no dia 11 de No
vembro de 1941, operário, sol
teiro, filno de José. Lisbôs So
brinho e Dona Amazires Prés
tes Lísbôa, dómiciliados e re

sidentes ..m Cochos, neste mu

nicipio. Ela, natQral deste Esta
do, nascida em Rio Novo, nes

te municipio no dia lO de abril

1948, domestíca, solteira, resi
dente em 'Cochos: neste mun.,
filha de Pedró Lourenço Taborda �
e Dona=Nair da Silva 'I'aborda /:
domiciliados e residentes em

Rio Novo, neste municipio.
.

Apresentaram 'os documentos
exigidos pelo código civil art.
180., Si alguem tiver conheci
mento de existir algum impedi- ,

menta legal, acuse-o para fins
de direito.

Major Vieira 27 de abril de
1964.

Pedrõ V�iga Sobrinho

E�crevente Juramentado

Grande rasta-pé
Os formandol·1964 do- Colégio Comercial dó Canoinha.

eatão convidando :'voiemecê" para um "ralta'pé" que réalizarão
1"0 dia 6 d� Junho no Salão Bechel.

AI mellÍl para e.ta divertidíllima e já tradicional feita
Ca1pJrll d{l� e�tud8nte. canoinhenlel, eltarão � 'venda a paJ'iir do
dia 10 de maio.

Uma l1 Outras
. * Coroemorcu'lIe ontem em todo paí., e em Canoi
nhal com ellpeciail felltividade_ o Dia dOI Artittal. "O Jornal

.

do Poatê" circulou em edição especial comemorativa á grande
data.

* Hoie, em Mafra, o Baile dali Atraçõel, promoção do
Grêmio da. Camélial.

.

* Tânia Maro Franco Souza,' conhecida de todo. OI
canoinheo!lel como a Rainha do Mate é Mill Bra.i1 e é prelen.
ca confirmada á 1· Feita Nacional do Chimarrão.

.

* A partir de 1964, a Feita Nacional do Chimarrão
estará definitvaÚlente inlcrita no calendário de comemoraçõel
nacionais como uma feita típica do n.()lIo Estado e de Canoinhal.

Ultima
* É muito melhor arriscar coillal grandiol9l. alcançar

triunfo e glória, melmo expondo-se á derrota, do que formar fila
com 011 "pobrel de elpirito" que nem gozam muito nem sofrem
muito, porque vivem nellS' penumbra cinzenta que não conhece
vitória nem derrota.

MASSAS,! ·Soc. Esportiva Palmeiras
para .Vidraças .

CASA ESMAL'TE O

Edital de Convocação.
Presidente S. E. Palmeiras, usando das atribuições que

lhe conferem os Estatutos da sogieda.1e, resolve,
CONVOCAR

a) Assembléia Geral Ordinária dos Associados a realizar
se na Séde Provisória da S.E. Palmeirãs, em Alto das Palmeiras,
no dia 24 de maio de 1.964, às 8,30 horas em primeira convo
cação,· afim de tratar dos assuntos constantes /da seguinte:

Loteamento
VENDE-SE

as ultimas datas em lotes'men
to aprovado pela Prefeitura sitas
em Campo d'Agua Verde, parte
sêca. Preços ótimos. A vista e

a prazo.

Os interessados poderão diri

gir-se, à Rua Caetano Costa
(Armazem de, Dona MARIA

IMARCINICHEN.) 2x

ORDEM ·00 DIA
1.) Eleição da nova diretoria

2.) Não hevendo número legal para a instalação
sembléia em primeira convocação fica dêsde já feita a

SEGUNDA. CONVOCAÇÃO
la) Para às 10 horas do mesmo' dia

Alcides Peruci Afonso Schick
Presidente 10 Secretário

da as·
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Nov,a Di'retoria do Cruz
lImo. (s) Snr(s)
Jornal "Correio do Norte"
Prez6dos(s� Senhortes)

Têmos a grata satisfação de cumunícar á V(s). S(s)., que
esta Agremiação em Assembléia Geral realizada em data 'de 18
de abril de 1964,elegeu a nova Diretoria. que deverá reger os

destinos desta Sociedade Esportiva no periodo de 6 de Maio de
1964 â 6 de Maio de 1965, ficando assim constituida:

Presidentes de Honra:
Francisco Bechel, Victor-Schneider, Alcidio Zsníolo, João Pedras
sani, Jacob Cararo, Basilio Humenhuk, Herbert Ritzmann e Ewal-
do Fischer da Silva.

�

Presidente Adilson Zaníolo
1. Vice-Presidente Hugo Antonio Peixoto
2. Vice-Presidente Luiz Fernando Freitas
Secretário Geral Raphael José Boeing
1. Secretário Wilson Murara
2. Secretârio Arno José dos Santos
Tesoureiro Geral Edgar Mayer
1. tesoureiro João Za-ttar
2. tesoureiro Aloisio Píeczsrcka
Diretor de Esportes : - Guilherme Prust

Departamento .técníco Ernesto Mayer. Francisca Tolomiotti,
Iríneu Gonzaga, M�rio Sprotte Filho e Capitão Rogerío Schmidt.
Oradores: João Selerne e Dr. zenon Torrens Malschitski

Conselho deliberativo. Wigando Fischer, Osni Vieira, Hellmuth
Prust, Osmário Davet, Carlos Nunes Pires, Wilmar Friedrich,
Azis Seleme, Darcy Wiese, Evaldo Vogt e Ruy Seleme.

Suplentes Cons. - Deliberativo: Willy Vogt, Mário Ferraresi, Wily
Gorsels, Beno Ribeiro da Silva, José Cador, Adulse Peixer, Clauco
Bueno, Theodoro Boréck, Felix Mokwa e Fernando Freiber.

'Departamento Social: Alcides Schumacher, Dr.. Saulo Carvalho,
Coronél Ovidio Sout'l>\ da Silva. Tufi Nader, Alcir Voitexen,/Ervino

Tremmel, Balíla Dal'Bó e Wiegando Wíese,

Conselho Fiscal: Francisco Zaziski, Orlando Olsen, Silvino Vogt,
Ewaldo Ziperer, Wendelin Erhardt.

Suplentes Cons. Frscal : Eugenio Thecdorovicz, Antonio Boréck
Frederico Siems, Alfredo Steinlein, Osório Preto de Lima, Célio
Kohler, Célio Kohler Pereira: I

Departamento Médico: Dr. Adir Seleme, Dr. Oswaldo Segundo
pe Oliveira, Dr. Mário Mussi, Dr. Antonio Seleme. ,

Departamento de propaganda: Belo 8echel, Rubens Ribeiro da
Silva, Amilcar Ribeiro, Rubens Antonio, Ithass Seleme, Nilton
Bayestorff, Ary Wiese e Mário Possomai.

Depto. Juvenil Ernesto Mayer e Tenente Ronaldo Schmidt.
.Deptc, Jurdico: Dr. Zenon Torrens Malschitsckí e Dr. Saulo
Carvalho

Na certeza de contarmos com o vosso prestigioso apoio
de que sempre fômos alvo o'Santa Cruz Esporte Clube, ar1teci-,
paàamente agradece e subscrevemo-nos com as nossas

Cordiais Saudações Esportivas
p/Santa Cruz Esporte Clut?e

Adilson Zaniolo
Presidente

Raphael José Boeing
Secretário Geral

i Quando fizer seu itinerário de passeio,
II não e�QUeç8 de incluir· UII!8 visita às

�bras do FRIGORIFICO
'

UTILITÁRIO

- o veículo mais útil do mundo'

o MElHOR CER1'IFICADO DE GARANTIA NO PAís:
.

6 meses a contar da dato da compro ou 12,000 kmde uso,

FAÇA-NOS UMA ViSITA.: teremos o maior �azer
em colocar os três modelos ia sua êlisposição, pa
ra que você mesmo experimente e comprove SUaS

vantagens exeepeieneiis.

Abre suas próprias estradas. Domina, com sua tração nas

4 fadas, os mais duros- caminhos. 'E por ser de grande
mobilidade, .atinge lugares inacessíveis a outros veículos.

Sólido, potente, econômico, o' utilitário "Jeep" Universal
é instrumento indispensável no campo e na cidade. Equi
pado com o famoso motor Willys de 6 cilindros e 90 H.P.

•

"JEEP"10l - 4 PORTAS
Assentos para 6 pe�soos,
4 portas facilitam o aC8S�
'50. Tração em 2 ou nos
4 rodas 8 r�dulido.

"mp4l1G1 • 2 PORTAS

Irsnsperte 8 possúgei-
.

\

ros, perfeitamente oco'

!ll!lltr:Hlos.Tr�ção em 2 ou
nas 4 rodas a reduzida.

Basilio Humenhuk ,& Ltda.
ATARINA @�'

Cia.
�

:�:, ., "

CANOINHAS Rua Vídal Ramos, 2-03 - SANTA

I

Aos Desportistas
Canoinhenses:
A diretoria do CLUBE ATLi

TICO OPERÁRIO, na Pessoa
de seu dedicado presidente, sr.
OSCAR SCHOLZE, canolnhense
de nascimento e mafrense .de
coração, sente-se na mais ardo
rosa obrigação de externar tos

desportistas de Csnoinhas, o seu
respeitoso agradecimento, pele
expontâneo gesto de cordírlída
de, por ocasião do Jôgo OPE
RARlO-SANTA CRUZ, pois ;08
mesmos não mediram sacrtfíclos
para se fazerem presentes 80

Estádio do Alto de Mafra, cdm
o fim be incentivar aos atletas

que desfilaram ante â enorme

platéia.
O incentivo, srs. desportistas

canoinhenses, é um conforto
-

imenso para os jogadores, põis
já lhes proporciona meia vito-\
ria. Se I

o clube, assim masmo,
não sai vitorioso, pode sentir-se
orgulhoso, porque perder CQm

categoria e dignidade é conquis
tar uma retumbante vitória mo-

,

rel, que elevará ainda mais alto
o prestígio do clube.

Qs desportistas cimoinhenS)s
reuniram-se no Estádio do alto
de Mafra e mostraram seu ele
vado grau de cultura, fazendo
uma torcida simplesmente org
na dos maiores elogios, pois
não é de agora que temos co

nhecimento da exepcional con-
-duta do povo daquela progres
sista cidade catllrinense - CA
NOINHAS- tanto dos atletas
como dos espectadores, que
semore souberam respeitar e

dar'o devido valor ao clube vi
sitante ou mesmo quando se

locomovem, o comportamento
de todos é especial, é notório,
é de verdadeiros e honrados ca-"
valheíros.

Já tivemos a vsita de cara

vanas de torcedores de diversas
cidades. que não sentirem o

minimo senso de desportívidade,
pois abusaram da hospitalidade
limitando-se a intrigar atletas

locais e culminaram com estragos
de garrafas e copos, além de.
exibirem armas,

Felizmente, nada dISSO se fez
notar com os de caravana de

CANOINaAS, cujo comporta
mento e cuja disciplina mere

cem os aplausos de todos.

Igualmente,o nosso amável

cumprimento e sgradecimento
para tô ía 8 epuipe da Radio

Canoinhas, que tão bem se por
tou na transmissão do jogo. in
ceutivando os atletas com.e má
xima imparcialidade e tecendo,
frequentemente os maiores elo

gios atinentes 80 Estádio do O�
PERARIO e aos desportistas
mafrenses

Reconhecemos que o ncsso

Estádio' é estilo alçapão, não es

tando ainda aparelhado' para:
prélíos de fino quilate. Porém
o clube é modétso e não dís-.

põe, no momento, de recursos'
ps;a uma remodelação rápida.
Futuramente, acreditem todos
os desportistas, o Estádio rece

berá as reformas clt> que tanto
necessita, podendo, desse modo,
ser equiparado 80S mais comple
tos e [mais adequados estádios
de futebol e outras modalidades
de esportes. ,

Portanto. desportistas canoí

nhenses, ratificamos a nossa ad

miração pelo seu gesto elegan-.
te demonstrado em nosso cam

po e servimo-nos da feliz. opor
tunidade para cumprimenta-los.
e expressar-lhes o nosso reco

nhecíde agradecimento.
"

Mafra, 25 de abri I de 1964,. I c

�
..

asso Oscar Scholze H
Presidente do C. A. Operário�
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- , Vários oradores 'se fizeram ou-
Artigo 4. - Comunicando ao vir no decorrer do ágape, exal

Preside�te da República o tando a vitória da democracia e

pronunctamento do Senado, se da liberdade conquistada no me
êste for favorável, .será de dez " morávelmovimento revolucioná-
dias o prazo para nomeação; se rio de 31 de março.

.

fcr contrár-io, começará a correr
. novo prazo de 30 dias para a (Da Tribuna da Fronteira, de

mensagem com a proposta de Mafra de 2- 5 64).
outro nome.

'

Colabore na construção do
Ginásio de Esportes,

comparecendo à

1ã. Festa Nacional do Chimarrão

me�••B.�.E••••��.���••••��mm.�

Diz o Ministro da Guerra:

I'Perda de direitos
estabi I idade de

-

neo -cassa

servidor
o Ato Institucional não cassa a estabilidade dos

servidores, 'civis- ou militares,' que tiverem suspensos .seus
direitos políticos. Esta afirmação é do Ministro Artur da
Costa e 'Sílva, que, segundo se informou, junto ao seu

Gabinete, considera que a estabilidade "é direito que
pertence- a familia de cada um e não será, por uma

simples atitude, no fim da carreira dêsses cidadãos, que
se vá .acarretar dificuldades maiores a um direito que
pertence às famílias constituídas".

,

Essa definição do Ministro da Guerra, conhecida
nos, meios militares quando o Comando Revolucionário

�inda desenvolvia sua' ação, visa mostrar que os

Chefes militares. não apelaram à medida de' exceção
"para serem algozes, mas' par/ estudar especificamente
cada caso, a fim de que não mais se repita no Brasil a

subversão da ordem. contra o
/

regime democrático, o

único compatível com a índole do nosso povo".

FUNCIONALISMO:

Interinos com menos de 5 anos'
r

darão lugar- aos concursados
BRASILIA, 30 (G) - As

pessoas aprovadas em concurso

público, homologado. pelo Go
vêrno e realizado até junho de
1962, terão direito à nomeação,
exonerando-se os interinos com

menos de 5 anos, ocupantes de

cargos' pare os quais haja
concursado.

, E' a seguinte
desta lei:

.

a -Integra

Parágrafo � único - Ficará
suspenso o curso do prazo, até
final decisão, se houver recurso
administrativo contra a regula
r!Eade da indicação 'ou do
concurso.

prazo, enviar mensagem ao

Congresso Nacio-nal, com pro
jeto de extinção do cargo por
desnecessário.

.

Artigo 2. - Se o provimento
depender de indicação de outro

órgão, ou de concurso, o prazo
referido no artigo anterior

contar-se-á da data em que, fôr
entregue ao Presidente

..da Re

pública a Indicação ou o resul
tado do concurso, com a habi
litação -ou classificaçao dos
candidatos.

.
A decisão é do STF, que

julgou inconstitucional parte do

Artigo 3°. da Lei 4.054, de 2
de abril de 1962, que efetivou
.interínos e garantiu nomeação
aos concursados, até essa data.
O que fêz a Suprema Côrte
foi apenas prorrogar o prazo
até junbo -, _

PANICO
Notícias veiculadas por ernís

soras de rádio, ontem, sem dar
as dimensões do verdadeiro
alcance da decisão do STF,
provocaram alarma em Brasília,
ande é grande' o -número de
interinos.

Artigo 3. - Se a vaga se

verífícar em carge cujô provi
mento dependa de prévia apro
vação do, Senado (Constituição;
artigo 63, N. 1), o nome pro-
.pesto . será encaminhado pelo
Presidente da República àquela
Casa do Congresso Nacional;
no prazo previsto no artigo
primeiro.

PROVIMENTO
Foi sancionada, pelo Presi

dente Castelo Branco, lei do

Congresso Nacional que esta
belece prezo para o provimento
de cargos públicos.

"Artigo 1. - Verificada vaga
em cargo público regularmente
criado em lei, o respectivo
provimento será feito, por ato
do Presidente da República, no
prazo de 30 dias.

,

Artigo 5. .:_ Aplica-se esta
lei no que couber, às autorida
des que tenham competência
constitucional para prover
'cargos públicos,

"

-:

Parágrafo único - Será dís

pensado'a nomeação se o Pre
-aidente da República, no mesmo

SUNAB
congela

.

remédios
em todo 'o . pais
A SUNAB, em face �das

denúncias,
.

de que estaria

havendo altas diàrtamente nos

preços dos remédios, baixou
portárta ontem congelando os

medicamentos em todo o terrt
tórrio nacional,' permitindo
venda e revenda nos níveis qJ.le
vigoravam em 31 de março do

corrente, ao mesmo tempo que
deterrnina rigorosa fiscalização
nas farmácias e drogarias.
O órgão federal que controla

o abastecimento desmente a

liberação dos medicamentos pelo
Superintendente atual. o qual
afirma que os tabelamentos
foram extintos em primeiro 'de
fevereiro e não agora; A por
taria do Executivo regulando a

matéria deveria entrar em vi

gência dia 19 do corrente mês.

UM PROBLEMA
O Presidente da Associação

Brasileira
.
de Farmacêuticos,

Sr. Teodoro Duvivier Goulart,
informou que a uniformidade
de preços de remédios é um

grande. problema, pois, além de
outros fatores. devem ser leva
dos em conta o preço para o

consumidor, despesas de frétes,
transportes e taxas, e que varia
de Estado para Estado.

Jantar' de
. .

confraternização
da UDN

Estava programada a visita
do deputado' federal Aroldo.
Carneiro de Carvalho á cidade
de Mafra no dia 25 p.p.

Para recepcioná-Io, os udenis
tas de. Mafra, tendo a frente o

sr. Alfredo Herbst e o Verea
dor Lucidório Leite Bastos or

ganizaram um lauto 'janta; na

Sociedade Protetora dos Operá
rios Mafrense.

Dada ,a situação nacional o

Dep. Aroldo não pôde estar .

presente, Foi no entanto repre
sentado pelo deputado estadual
Reneau Cubas. -,

Apesar da ausência do ilustre
convidado, o jantar estáva bas
tante concorrido.

II
II
•
II
'. '

--

I Coty e

FISCH

PerFumes e Produtos de Belez�
EI-izabeth Arden

I
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TeleFones •

mais caros
A população urbana da' cidade principalmente

onde a, Cia. Telefônica Catarínense tem aparelhos telefo
nicos instalado, ficou assustada com o último aumento
das assinaturas. Assim, quem pagava pouco ou mais de
seicentos cruzeiros, . passou a" pagar do dia 1°. de maio
em diante, um mil e seicentos cruzeiros, 'isso tratando-se
de particulares - as firmas comerciais-industriais, passa
ram a pagar dois mil e quinhentos. cruzeiros mensais.
Aumento absurdo que atingiu mais de cem por cento.

O telefone que pode ser . considerado de utilidade
pública, somente as classes abastadas poderão' usufruir'
"dêsse conforto. Além os Diretores da é Cia. Catarinense

que se o Município não concordasse com o aumento

proposto, os seus funcionários não teriam seus vencimen
tos majorados O motivo apresentado não convence nem

satisfaz .e onde está o lucro da Campanhia e a retenção
de .numerario para ,enfrentar essas eventualidades? Porque
o povo sempre o eterno sacrificado? Se leis' recentes

regulam êsses emprevistos, onde está a. võz da autoridade?

�MAIS AUMENTO
DE IMPOSTOS
Outra causa de insatisfação popular' o imposto

predial-territorial urbano', a partir do mês de janeiro do
ano corrente, aumentou mais 30%. E desta vez o Prefei
to Municipal nem a Câmara consultou. Nenhum projéto
de Lei segundo estamos .ínformados, passou pelas

- mãos
dos edís. Revoltada a população com o êscorchante au

mento, muitos proprietários estão se organiza ndo para
impetrarem Mandado de Segurança.

,
Decisão recente do Supremo Tribunal Federal caso

identico ao de outras Prefeituras Municipais, autoriza os

Prefeitos Municipais a
-

efetuarem -lançamentos de acordo
com a valorísação do imóvel. A Prefeitura de.Canoinhas
que anualmente vem majorando todos os impostos, 'não
pode em hipotese alguma, seguir o .exernplo de outras

suas congeneres, isso. porque é íconstitucional a proporção
.

do aumento principalmente quando. todos=os tributos são

atingidos. em' curto espaço de tempo. -

Canoinhas não tem vida econômica para suportar
tão pesados encargos, e a valorisação 'do irnovel se pro
cessa .muíto lentamente. O

.

Prefeito Municipal não é
absoluto os seus átos terão que ser publicados principal
mente /através do Poder Legislativo.

Ainda é tempo de corrigir o erro. O' povo descul

pará a iniciativa mal dirigida, porque só a ele o povo,
recebe ás consequencias de qualquer áto impensado .

Comunicação ao

\.
A Canoinhas Força e Luz--SjA. comunica à praça,

e, ao público em geral, que em decorrência da Assembléia
Geral Extraordinária realizada dia 23 de abril do corrente

- ,

ano, sua Diretoria está assim constituída:

Diretor Presidente. Albino R. Budant
Diretor Gerente: Zerio Zippel
A. nova Direção espera cóntar com a mesma con

fiança e apoio público, para melhor poder desempenhar
sua missão visando acima de tudo o progresso de nossa

terra com a melhoria dos serviços que lhe são afetos.

A DIREÇÃO

MISSA 7.°DE DIA
Lojas Unidas Ltda. pela perda de seu valoroso e6cio.,

. BOGODAR KUCZYNSKI, falecido dia l°. de maio àtl 22,30 boras,
manda celebrar uma Santa Missa HOJE, dia 9, sábado às 19 boras,
em sufrágio da alma do extinto .

. Convida outrossim, seus parentes, amigos e o povo e': !eral
para êste ato de religião e saudade.

Agradecemos o comparecimento.
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