
Secretaria de Segu.rança·, do Estado

O Cei. do Exército Danilo
Klás é o novo Secretário

de Seguranca.
Assumiu sábado último a' Secretaria de Segurança

do Estado, o CeI. Danilo Klás, tendo em vista f] momen
to político atual. Recebeu o cargo das mãos d� dr.' Jáde

Magalhães. O CeI. Danílo já enviou a mesa da Assembléia

Legislatíva, sua declaração de' bens, atendendo às exi

gencias do Ato Institucional aprovado pelo Comando
Revolucionário.

Segundo consta nos meios políticos da Capital do
Estado, o l10VO titular da Pasta de Segurança, está rela

cionando os nomes de seus novos auxiliares, inclusive dos

Delegados Regionais.

-:Diz o General Justino Alves Bastos:

A desonestidade e incapacidade
moral . devem ser tambem

alvo de sanções
o Gal. Justino Alves Bastos, Comandante do IV

Exército, concedeu entrevista onde focalísa a situação
pós-revolucionária no Nordeste e entre muitas' respostas,
disse:

·"Estou de perfeito acôrdo com a maior amplitude.
na devassa do comunismo e da desonestidade. A influên
cia corruptôra e a falta de capacidade moral devem ser
motivos também para severas sanções e para o afasta
menta das funções públicas.

As relações que tem chegado ao meu conhecimento,"
parecem-me muito incompletas. Delas ninguem deve sair

e nelas faltam muitos nomes; inclusive de políticos ricos

e influentes que são, absolutamente, incompatíveis com a

nova ordem de coisas," concluiu o Gal. Justino.

A 'Fortuna do
Sr. João Goulart

�

Notícias procedentes do Brasil e publicadas na revista

americana "Times" diz o seguinte:

,
Quando o Sr. Goulart deixou o Govêrno, estava ultimando

negociações para a compra de terras em Mato Grosso, na fron
teira boliviana no valor de 1 milhão, 385 mil dólares. No entanto,
até 1943, nada possuía de terras. Obteve nesse ano sua primeira

, propriedade rural, por herança paterna .. ,uma pequena estancia

com 425 hectares; no Rio G. do Sul. Seu genio latifundiário

despertou em 1951, quando veio para o Rio em companhia de

seu tio, e falecido Getulio Vargas, eleito Presidente da Repúbli
ca. Percebeu que terras e imoveis eram um grande negocio

.tuando· o proprio Estado fornecia capitais.
_

�
..,.- .

r' No Rio Grande do Sul, possui hoje o Ex- Presidente,
quatro fazendas totalizando 14800 ha., com 24 mil cabeças de

.gado vacum; 20.000 carneiros e 1.500 cavalos. Possui tambem,
inumeros imoveis em Porto Alegre, e 25 casas. para renda em

São Borja. No Estado da Guanabara, o sr. João Goulart possui
um apartamento no valor de cincoenta mil dolares e Um sitio

em Jacarepaguá. No Estado de Goras, são mais 4.fazendas, me

dindo 196100 ha, Mas em Mato Grosso, suas propriedades são

muito maiores. Em uma só semana, sete meses depois de assumir
o Governo, adquiriu 16 fazendas, das quais 12 são contíguas,
formando uma propriedade com urna área imensa de 258 000 ha

isto é, mais de duas vezes o Estado da Guanabara. Suas pro

priedades em Mato Grosso, porém, totalizam 555 000 ha. Os
meios pelos quais essas terras eram adquiridas, estão sendo agora
dívulgsdos. O novo Governo está relacionando a divida para
justificar o confisco das propriedades, isto porque o Sr. Goulart
sacava, fortemente o Banco do Brasil e não pagava um centávo.

Os trabalhadores de suas fazendas eram régianiente pagas pelo
Estado, figurando nas folhas do Alvorada, do Planalto e da No

vacap. A Fundação Brasil Central fazia as casas e a Aeronautíca,
as pistas para pouso e partida de aviões.

Não terá, pois, o sr. Goulart dificuldades em passear pelo
Mundo, enquanto correm os dez anos da cassação de seus direitos

politicos. E o sr. Goulart queria fazer reforma agrária às pressas
dizendo que queria proteger os pobres à custa dos ricos!!

Notícia de última hora.
Proc�dente de Brasilia, chegou às últimas boras de ontem,

em nossa cidade, o ilustre parlamentar conterrâneo, Deputado Aroldo
Carvalho. Sua senhoria que já bá tempos não visitava sua terra

natal, principalmente devido ao último movimento armado, deverá

aqui permanecer por alguns dias, quando poderá ser procurado por
seus amigos e correligionários de toda a região.

r�.
_., ,. ��

•

'1>'

Ano 17 'Canoinhas, SaAta Catarina 23 de Maio de 1964
,

Número 781!

CAIXA POSTAL, 2

R. R.' O.� SI!n . [ UfRmO o. GAR�mOU
FONE, 128

Gerente: IIHASS SmMI
CIRCULA AOS SABADOS

o Deputado
8overno de
8ente Séria

Os diferentes setores econo

micos do país vem manífestan
do a: sua confrariça no novo go
vêrno brasileiro. A unanimidade
dos comentáríos' e opiniões é

d�_ otimismo.
Autoridades financeiras têm

afirmado que a revolução deu
-nos o primeiro fruto: um Go
vêrno constituido realmente de

gente séria. Os ministros esco

lhidos e, alguns dos nomes já
indicados para os diversos postos
da administração . oferecem-nos
a segurança de que o Presiden
te -Castelo Branco esta firnie
no 'proprósíto de' mudar o que
de errado vinha sendo cultivado
no Brasil. A corrupção e a 'de
sordem cedem lugar

â austeri
dade e ao bom- senso.

'

Reconhecem os economistas

que devemos ser totalmente
otimistas em relação ao fut,"ro·
do País. Julgam que muito em

breve, já será possivel colher

alguns resultados efetivos das
medidas que estão sendo postas
em prática com cautela edis.

ereção. A velocidade da inflação
não pode ser detida instantanea

mente, mas rião se pode negar
que os efeitos do restabeleci
mento do princípio de autori
dade se fazem presentes em

cada setor da vida nacional.

Comentando a situação nacio
nal diz o responsável pela co

luna economica de um jornal
carioca: "tínhamos perdido nos

ultimos meses a noção. exata, dos
preços. O gado em pé, o algodão
em rama, o arroz

:

em casca,
tanto quanto os produtos in

dustrialízados eram. negociados
numa base de emergencia, cal
culando-se para efeito de venda
uma margem considerável de
lucro que permitisse supor
tar, dentro deste

-

o inevitá vel
aumento dos custos. No mo

mento em que as perspectivas
se modificam e as autoridades

se mostram dispostas a enfren
tar com firmeza os problemas
da inflação, seria 'natural o rea

juste dos preços em niveis mais

justos".
Não há duvida de que o pre

sidente Castelo Branco tem o

bjetivos definidos. Seus compro
-missos, como já afirmou, são
unicamente com o Brasil e com?

.

aquela equipe que possibilitou a

derrubada do janguismo, quan
do uma grande maioria Já sé

sentia desesperançada, Não ten

do compromisso com a dema

gogia o marechal Castelo Bran
co poude formar um govêrno
de gente séria e com isto con

quistar a confiança do povo e,
com isto; criando a oportuni
dade de dar 80 país instrumen-,
tos de defesa, dissuadindo quais
quer tentativas de retôrno á des
ordem e á demagogia.

" }-

O, Deputado conterraneo na sua intensa atividade ba
Camara dos Deputados, assim se pronunciou, na sessão do dla
19, em Brasilia: Governo e Demagogia. Declarou o sr. Aroldo

Carvalho, (UDN Santa Catarina), que os riscos da impopularidade
parece, p:eocupam os homens do atual Govêrno, os quais, com
certa razao, levam em consídergção o julgamento frágil qüe

grande parte do povo fflz
dos processos de govêrno,
em conseqüencia de conces-

f sões feitas e. de vantagens
concedidas à custa do Erá-

.rip, gerando o pandernônjo
financeiro é alimentando à

inflação. Como a falsa popü-:
laridade do Presidente depos
to exigisse sempre novas con-

'

cessões e novas aparentes
vantagens, que só íludíam 9s
menos avisados, disse, tive

mos, em corol�rio, eanarquta'
salarial, a aberrante remune-

'

ração d e conferentes, por-

tuários, e maritimos, os pre
vílégtos dos corretores dt" na
vios, a 'índústría dos finan

ciamentos, o favoritismo e •

corrupção. Em contrapartida tôda essa �assa-\. de contemplados
estava' sempre disposta ,a aplaudir o ex-Presidente dando-lhe 8

falsa impressão de popularidade. Afirmou o Sr. Afoldo Carvalho

que o ato que cortou' os subsídios ás importações do trigo, do

petróleo e do papel prova que o Presidente Castelo Branco está

disposto a enfrentar a dura realidade e' a retirar o povo dêsse

triste mundo de .artifícios, no qual o pão e a gasolina pareciam
mais baratos, para que os salários fossem devorados pela infla

çõo. Acha o orador ser preferivel correr os riscas da impopula-.
rtdade a permanecer no ciclo da -demagogía.

.'

Aroldo
Câmarana

Carvalho
.Federal

Colodel .

ao bof11.·' senso
realidade

'o
-

Prefeito
volta

·e a
O Prefeito de Canoinhas,

dr. João Colodel, embora não

seja um autentico administra

dor, embora não esteja levando
a sua administracão na dinami

ca dos dias presentes. tem, con
tudo, pautado 8 sua gestão, na
base da economia e também da

honestidade. Assim, Zela e cui
da dos dinheiros públicos com

grande carinho e dedicação. Es
se merito ninguém lhe nega e·

todos confirmam. As criticas

que por vezes lhe fazemos, ori
entadas numa oposição sempre
construtiva, são feitas. via de

regra, no sentido de melhorias
de nossas estradas do interior,
ás vezes completamente aban

donadas, como também, às fa
lhas verificadas no nosso cen

tro urbano e suburbano. Ago-.
rs, por exemplo, comentamos

o nome do parque recem ins
talado na Praça Lauro Müller,
e o nosso ilustre edil, voltando
ao seu nunca desmentido bom
senso e á realidade atual, em

bôa hora, vem de dirigir men

sagem á' nossa Câmara de Ve
readores propondo o nome, jus
to sob todos' os aspectos, para
aquele logradouro publico" do
saudoso canoinhense, sr ..Alfre
do Mayer, um dos pioneiros do
nosso comércio. A par disso, o

'>t, I

..

saudoso extinto, chefe de nu

merosa e exemplar Iamilía cá..
noinhense, destacou-se no nosso
convívio, em tôdas as demats

atividades e o referido parque,
por coincidencia, está Instalado
bem em frente à Casa Mayer,
hoje uma das mais modernas
casas comerciais de nossa cida

dê-;- dirigida pelos seu�' filho's
Mario João Mayer e Edgard
Mayer.

Portanto, acertou em' chelo'Q
sr. Prefeito Municipal, o que es�
peramos também aconteça com
a nossa colenda Câmara de
Vereadores.

..

I!

;.j

Nova Diretoria das
, "'t

Milionárias
Num ato alegre e festivo, com?

ambiente todo decorado, doces e c.aé
fé, houve li·. feira a tarde no bQlã9
da Sociedade Operária, ti posse, <fá.
nova diretoria do Bolão das Milid-
narias, que ficou assim constituidlt:

,,' � .�

-Pres.: Estanislava Ollskovícz. Vice:
Sra. Frida Humenhk. Secretária: siâ.
Maria Crislina Câmara e Oradora,
Sra. Marilete Borba. A diretorjlJ.
anterior, era assim constituida: Preso
Sra. Olga Trevisani. Vice: 'Srw; Zenfr
Furtado. Secretária, Sra. Lia Treml
oradora, senhorita, Terezinha Cubas .

.
'
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Se é verdade que a guerra é
um acelerador do progresso,
pelos esforços exepcionais que
ela exige, só a paz pode dar
evolução' à civilização. Porque
o progresso é obra da inteli
gência humana;' a ctvilízação.:
do espírito.

I

A faze heróíca do movímen-.
to armado que atendeu aos an

seios do povo, traduzidos pela
não menos heróicas marchas da',
Iíberdada; pela bemocracia, já
fr>i ultrpassada.

"

Sucede-se agora, a tarefa de
recuperação e' isso. demanda
CE:beça fria e' determinação,
Não serâ obra fácil, nem se

presta ao emocional' nem ao

sencacional e muito menos à
impopularidade das medidas a

tomar.

I
'A vitória trouxe no bôjo do

_---------------..----------------I-----.-----------c-_-,' se� êxito o ônus da.i rapidêz
com que foi atingida. Impediu
a definição real dos aderêntes,
igualando-os -aos que 8 vinham
preparando, 'bem como a tria
gem dos mesmos. Não se conse

guiu uma concretadefinição dos
príncípíos, uma Idéía. de mano-

,

bra para o após vitoria e uma

decantação apurada de todos os

detritos.

Há por conseguinte,- grave
.diftculdede na hmpeza inicial
do terreno e na proftlaxía da
conduta revolucionária, dado o

mimetismo político de muitos
cristãos novos e excesso de zêlo.
dos revolucionários verdadeiros.
'No primeiro caso há que temer
sabotagens que já são tangíveis
em muitos casos, no segundo,
exageros inúteis e contraprodu
centes. E como não se pode
fugir a contingência das urnas,
por serem elas essenciais ao,

txercicio ela democracia, somem
se à' isso os entrechoques de
apetiter a explorarem, em pra
veito próprio, a marcha da revo
lução.
Ásperos, pois, são os caminhos
"da reconstrução, mas é justo se'
lembre o povo que vimos dis
solvendo OS costumes políticos
desde muitos anos e que, por
conseguiu te, a sua restauração
não poderá ser obra rápida nem
milagrosa.

CORRII. DO f'I€DRll:

A SEÇÃO DE ÓTICA
DO

FOTO JOÃO .. FOTO E OTICA"
Oferece seus serviços em:

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

Troca de Aros

Regulagem de Õculos
Lentes e Armações

• Concertos
Etc. Etc. Etc.

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

Adquira Seu Oculos na Seção de Otica do

:FOTb JOAO - "Foto e Ótica"
Que é E.pecializada, Tem Moderno Aparelhamento e

Executa o Serviço Com P.reci.ão.

Praça Lauro Müller� 514 - CANOINHAS

Máquinas de Escrever REM' INGTON, • 'Barbeadores Eiétricos ' �
>

Ferros - Arames - Chapas - Tubos UMA C I F E "

Semenites,"CAMPANI" - Farinha uSURUHY"
i='úmo !"FIO DE OURO I,

- Móveis '''CIMO''

Informações com
ITHASS ·S ELEME

--

"

UTILI'TARIQ

•

Abre suas próprias estradas. Domina, com sua tração nas

4 rodas, 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.
/

Basilio Humenhuk
I

Soe. Esportiva Palmeiras
Edital de Convocação

o Presidente S, E. Palmeiras, usando das atribuições que
lhe conferem os Estatutos da sociedade, resolve,

I

CONVOCAR, "

a) Assembléia Geral Ordinária dos Associados a realizar
se na Séde 'Provisória da S.E, Palmeiras" em Alto das Palmeiras,
DO dia 24 de maio de 1.964, às 8,30 horas em primeira convo

cação" afim de tratar dos assuntos constantes da seguinte:
ORDEM DO DIA

1.) Eleição 'da -nova diretoria
, 2.) Não havendo número legal para a ins'taJação dà as

sembléía em primeira convocação fica dêsde já' feita a

SEGUNDA CONVOCAÇÃO
la) Para às 10 horas do mesmo dia

Alcides Peruci - Afonso Schick,
Presidente lO Secretário lx

Maquina de Arroz São José
Rua Duque de

I Caxias, s/n
CANOINHAS

Caixa Postal.' 202 - Fone, -272

SANTA CATAIJ,INA

Compra Sementes de Arroz

,

Tem < a 'Venda todos os tipos específícados: ' 4x

Amarello .. Espedlí -" Blue Rose Arroz Comum.
f'

.

<

•

lO

'"

-," v .

- o' veícuJo, mais útil, der mundo'
-

o MELHÕR CERTIFICADO DE GARANTIA NO PAís:
6 meses a coritar da data da compra ou 12.000 km de uso.

.

'

(

FAÇA-NOS UMA VISITA: teremos o maior pràzet
em colocar os três modelos à sua disposição, pa
ra que você mesmo experimente e comprove SUai

vantagens excepcionais.

"JEEP"101·4PORfAJ
AS$ento5 para 6 passoCII,
4 porta5facilitamo oe...

50. Tração em 2,ou ne
4 rodas e reduzida. ;

,& Cia. .Ltda.
CANOINHAS Rua Vídal Ramos, 203 - SANTA CATARINA e Ifll;

23-5-1964

A Conquista
da Paz

Necessitamos, quanto antes
conquistar a paz, porque sórpen�
te com ela poderemos consoo
lidar o abalado edifício dernn,
crático brasileiro e dar ao povo
o' clima propício à sua volta ao

trabalho, único e f=cundo meio
de atender ao nosso desenvol-'
vimenta.

Bar, Sorveteria e Armazem

Expedicionàrio
(ex-Bar Português) 1.

de Waldomiro·' Maiev.,s
Bebidas Nacíonaia e Estrangeiras
Rua Senador Felipe Schmidt, 986

Perto da Estação Ferroviária.

t •
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lUL $�aOle
CÁSSIO mDnTE'VER�1

Aqui estou novamente com esta coluna e com minha men

sagem de um feliz e alegre fim de semana.

Bernadete li.. . Rubens
-

Subiram ao altar ás 16 horaa do sábado passado, Berna.
dete e Rubens, para ouvirem o "conjugo vobis matrimonium",
pronunciado pelo Revdo. Frei Meneado Vogel. "-

Oi pais dOI noivo I. casal Afon8o (Elírida) .Lütke e Sra.
Vva. Geni Wieae Stulzer recepcionaram grande numero de con
vidados no Club Canoiuheme,

É imppssivel registrar o 'mundo de pessoae presentes.
Cássio Monteverdi registra com .atiafoção seus cumpri.

mentol sinceros e seus melhores VotOI de verdadeira íelcidade
ao novo Lar que se constituiu lob 88 benção. de Deus' e a

"torcida" de tO�08 OI amigos dos" nubentes.
Agora:

-

Sábado Soarê
Com pouca divulgação, mas com muita boa vontade, a Direto
ria Social do XV de Julho, dirigida por Luiz Cezar Pereira e

Teodoro Sachweh, programou para todos 08 sâbados á noite.
reuniões dançantes no "Cauoinhense". A "avant-premiêr" foi
aia·9 com grande número de presentee. Hoie portanto. OI OI·

sociados do Grêmio e do Club estão convidados a comparece-
rem a mais uma reunião.

.

e·o Jornalzinho"
"O Jornalzinho" deverá circular novamente na proxima se

mana, trazendo delta feita, de acôrdo com 08 inícrmações rece

bidas da sua secretaria, o programa geral da la. Feita Nacional
do Chimarrão e, alêm de tum colunas coatumeiras,

.

ta. F�sta Nacional 'do Chimarilo
* Esteve. em Fíoríanôpolís,

Crrritiba e São Paulo o. Sr. Ca'stro
Pereira diretor de"O Jornalainho"

�_,..�=, e Presidente ifla Comiuão Orga-
���1;!11-'. nizadora da la, Festa:'_Nacionàl,do

_

. Chimarrão, tratando de al9untol

de íuterêsse dessa grandiosa pro.
moção que, certamente, a partir
dêste ano elterá inscrita no ca

lendário de comemorações naoío
naia como uma festa típica .do
nosso Estado e de Cancinhas.

'*0 Programa Oficial da la. F N C em forma de livreto,
apresentando na capa o brasão do nosao Município. em corei,
deverá eer dietribusdo até o proximo sábado.

* A Casa Erlita,' num gesto muito simpático, a partir da
próxima sexta-Ieira, eatarâ apresentando numa de luas bonitas
aitrinea, urna exposição s,ôbre a la. Festa Nacional do Chimarão.

. 'Festa. de Santo Antonio
Em comémoração ao seu 110. aniversário a Pia União de

Santo -Antônio realizará nOI próximo. dia! 13 e 14' de [unho,
no Pavilhão Frei Cristóvão, grandiosa festa em louvor de leu

,

padroeiro.
.

Do programa dês te ano, muito bem elaborado" consta

.

também uma trezena com ft participação de' tôdas as clessea
repreeentativas da cidade.

•

"A caridade não tem pátria; nem cor, 'nem religião".
Ajude ii agasalhar 011 pobrezinhos da cidade,
Se· divertindo e ·fazendo caridade,
Na grande feIta dali lenhoral da Pia União.

Encontro Elegante
Dia 16, &ábado pa88ado. a resi·
dência do CRiaI Tufj (Carmen)
Nad-er foi ponto de encontro doi
brotinhulI elegantes da ffiatecap,.
Solange, que enfeita nona coluna
com graçs, recepcionou grande
número de amiguinhos para (es
teiar mudança de idad.e.

Ao 10m reverberante-da no- .

va galáxia Teleuniãe e com o ui·
timo lançamento de Ray Conn:f,
S'Youog, fazendo 8ucell80, a "pe
dida" foi a mais movimentada
da prellente temporada.
A' Solangtl e' seul pai.. que

sempre rec'eberl:lm muito bem, 011

cumprimentaI da coluna 7 Diall
em Socieáade.

.

Umas li.. Outras
* Não farei nenhum comentário sôbre a "despedida de

lolteiro" (muito expontânea) do Rubem.
* Sônia Maria Vieira, é Mi81 Rio Negro. Estará em

Curitiba de 2 a 6 de iunho proximo para participar da gemana

,_de Mi". Paraná. Silcelso é o que lhe deseia ê9te coluoista.
* Tem início hoje em Riomafra_ a III Semana do Estu·

.

dante de RiQ Negro e Mafra, Competiçõeg esportivas, tardei.
dançantes. dediiel e filrandiolo acontecimento Bocial: Baile da
Rainha dOR Eltudantes.· .

,* Amanhã, a p�rtir dai 16 hora., outra movimentada reu'
, nião.dançante no "Canoinhenle", iá que a luz vem OI 15,30
hora I em ponto.
ÚLTIMA

-+c Rabo· de laia derruba qualquer govêrno o.

Declaração,'
.

.

Gersino Nascimento, -i�dus" .]
-

.

tríal . residente em Barra da
Prata", Município de Itaíópolis,
pela presente, vem de público'
agradecer ao sr. Mário Davét
pela sua Interferência a seu

favor, quando o sr. Prefeito
Municipal, num ato pouco re

comendável e de modo grosseí-
ro, ·lhe proibia vender seu pro.
duto, embora munido de toda
a documentação legal, atinente,
em ü::na das vias públicas desta
cidade.

Canotnhas, maio de 1964.

ass.: �ersino Nascimento

AINTlA MUDO:-

o Govêrno no

dosaumento

servidores
do E.st·ad
Os funcionários públicos do

Estado, contíauam esperando
uma deliberação do Governador
do '-Estado, no sentido de ser

determtnado o aumento da
classe. .

A despeito _

das gestões feitas
com o primeiro mandatário do
Estado pela Associação dos
Servidores públicos, até agora
o govêrno . não deu· uma
palavra.

Enquanto isso, os funcionários
da' União; já viram a tabela do
seu aumento pronta,'sendo que
ainda nesta semana· deverà
tramitar p,e I o

'

Congresso,
prevendo-se rápida aprovação,

.

que vigorará. a partir de pri
meiro de junho.

. O govêrno tem obrigação de
dizer alguma coisa aos barnabés
catarinenses.

VIDROS
Plano, Martelado e Granito

-'Casa Esmalte

Loteamento
VENDE-SE
as' ultimas datas em .Ioteamen
to aprovado p€'ls Prefeitura sitas
em Campo d'Agua Verde, parte
sêca. Preços ótimos. A vista e

ti praZo.

Os interess8�os poderão diri·

gir-se à Rua C'aetano Costa
(Armazem de Dona MARIA

MARCINICHEN.) -" Ix

,

Assine! Leial Divulgue I

MASSAS
para· Vidraças

CASA ESMALTE
,j.�

Correio do Norte

F Inorífico Canoinbas S.I.
- -

.
.

A V I S 0/

o·

A· Diretoria do Frigorifico Canoinbas SIA. avisa OI snrs.

acionistas que [á iutegralizaram seu capital subscrito, poderão pro.
curar seus titules nomioarivos na AS80ciação Comercial e Industrial
de Cencinhas no. expediente normal.

i'
Relação nominativa dos acionistas e respectivos número. dos

titulosr-«

Leopoldo Bechel, 281 • Walfrido Schramm, 282 . Waldemar
João Hoffmann, 283· Gabriel Seleme Néto, 284· Altavir Bertão •.
285 . Ary Paulo Wiese, 2.86. Edgard Tremel, 287 . Hõzêrio Tre
mel, 288· Moacir de Paula e Silva, 289 - Dr. Mário Muni, 290
. Donato Noernberg, 291 • Oldemar 'Muni, 295 • Dr. Edmond Jor
ge. José Salibs, 296· Antônio Prudêncio do Nascimento, 297 .:.

Johanues Rothert, 298· Ricardo G. de Oliveira, 299 Herbert Se
chweh, 300 - Erminoldo Pieczarka. 301 - Rodolfo Auerbacb, 302
Bruno Hugo _Cúlodel, 303 - Luiz Flôres, 304 - .Miguel Wardeueki,
305 - Alvin F. Q. Beulke, 306 ,_ Fernando Freiberg,:307 ,- José
Gurzinski, 308 - Josete Maria Bauer, 309 - Osvaldo Trevieení,
310 _ Lindolío Zimmer, 311 _ Eulindo Trevisani, 312 - Virgilio
Trevísani Filho, 313 --: Josê KUfOIi. 314 _ Edison P. Kuroli, 315 -
Olivir Pedro Pereira, 316 ...!.. 'Pedro Pereira Sobrinho, 317 _< Alva.
ro Scheuer, 318 Antônio Souza COIta, 319 Auguatinho Krauss,
320 _ Com. lnd. Germano Stein S/A. 321 - Celao Bauer, 3'22 -
Dr. Haroldo Ferreira•.323 _ João de Lima, 324' +-, Inacio da Si).. .

va, 325.;_ Luiz Damasco de. Miranda, 326 - Va. Leonor Trela, 321
_ Nicolau Marko, 328 -:- Haphael 'Josê Boeing, 329 ....:.._ Silvest're
Teodorovicz, 330 - Pedro Bertão, 331.

Canoinhas. 23 de maio de 1964.

Diretor. PresidenteAu: Francisco Wilmar Friedrich

JUNHO27
. na' CAPITAL DO MAT.E

_

1'a. FestaN-acional do-Ch-im�rrão
,..- Pró. Co�strução· do Ginásio de Esportes

..

Grandes', Atrações e

Divertimentos.

BAILE REGIONALI�TA, r-:

com a
. participação 'do

"(entro de Tradições (iaú(has"
de Lages,

Uma promoção -

que ir� _ rememorei ,.as
mais bo�-itdS :tradições 'dã gente

canoinhense.
-

r

.

Refaça suas forças, ,tomando

c A F É B I G
T�rrado a ar quente

Saboroso até a ultima gota
Rua Paula. Pereira Telefona, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG melhor café
. .

,.

e o

Seja um frequentador da B.l C
-

Funciona nos seguintes horári.os:

às quartas feiras; das 19 às 21 horas.
aos sábados:

.

das 15 às 17 . hora's.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Amanhã, no

o :" amistoso
,

\'

de Irat.y,

Estadio Municipal, mais
as 'esquadras

� profissional,

uma grande atração esportiva, com
Santa, Cruz, versus Olimpico,

divisão do Paraná,
'reunindo
esquadrão

• •

pnmerra

do
da

José Olegsrio filho do sr.

Boaventura Benda f? Fernan
do filho do sr. Douglas
Benkendorf.

'

NOTAS ESPARSAS
SEMANA

Passou alguns dias entre nó!',
ja tendo retornado a Cambo
riú, sr. Paulo Fischer.

x � x

Também em Canoinhas, vin
do de Florianópolis e em transt
to para Palmitos, o advogado
dr. Nilo Rio Bastos,

.

AN1VERSAR/ANTES
,

-: &.,NIVERSARIAM#SE
Hoje: a sra. dona Dolua

esp. 1/-0 SI. Iêoberto Brandes,'
a srta.: Maria Herta Artner;
menina Maria Elsa filha de
«Arlinuo Lourenço Gonçalves;
O jovem Daniel Tokarski; os
garotos: Mário Cezar filho
do sr, A lião COTt ea e Luiz
koberto tilho do sr. Douglas
B I'nkenaorf.
Amanhã: a srta. Leonilda

Bialeski; a menina Miriam
filha do sr. Michel N. Seleme;
o sr. Ewaldo Kreiss; os io
uens: Célio Reinert, R.oberto
Ouginski e Ivo FAlcy Soares,'
os garotos: Waldir Elson
filho do sr, Waldomiro No
oak e Orlando Max filho do
sr. Orlando Olsen:

Dia 25: a sra: dona
> Delourdes eso. do sr. Milles
Luiz Zaniolo; a garota Re
gina tilha do sr. Ladislau
Dambroski; (JS srs.; Antonino
Nicolazzi, Italo Bastos, Kurt

-

Otio Wag-uer, Ida lino F. Tu.
lio e Michel N. Seleme; os

[ouens: Wiegando Háufre e

Céear 'Kohler; os meninos:
Adotar filho do sr, R.odólto
Frantz e Adelmo filho do sr.

Angelo Aloertt. '

- 1

Dia 26: as sra. donas:
Rainilda Ursula esp. do sr.

Evaldo Grosskop! e Indcia
esp. do sr. f'lávio Borges; a

sra. Jaroslaua esposa do sr.

Suu! Flores; a' srta. Silvia
Bléy e os meninas: Maria
Julia filha do sr, Antonio
da Siloa, Bernadete filha
do sr . Alfredo Grosskop], e

Solange 'Maria filha do sr.

Victor Metzger; os srs.:

lleinz HauIJe, Epaminonda»
Simões e Dorioat R. do 'Nas
cimento; o j.'Uem Mário Mül
Iiauer; o garoto Aluizio filho
do sr. AluizlO Marcinichen:

"Dia 27: a srá. dona Ma;' ia
Edeltrudes esp. do sr, Miguel
ProcoPiak; o 'sr. 'Clemente
Becket; o jovem Náris Ro.
herto Ferreira;, o garoto
Fernando Luiz filho do sr.

liernafldo rreiberf!er.
Dia 28: 'as sras. donas:

'Noldina esp. do sr. Vicente
Da;nbroski , Beatriz esp. do
Sr. Moacir Budant; a srta.
Zelha Burgardt; a menina
Lourdes do Carmo filha do
sr. Antonio Maron Becil; os
srs.: Tenente Agenor PIores,
Enio Tack, Nivaldo Damaso
da Silveira 8 Gebrael B.
EJ- Kouba; os jovens: Alcides
Iartochéski, llgenor Paulo
Sidorak, Hélio José Simões
(J Renato Olsen; os meninos:

Dia 29: a sra. dona Isidoro
esf: =do sr. José João Gon••
{uives, res. em Monte Caste-
lo; as meninas: Grnni filha
do- sr. Edmundo Hurtmann
e Glorinha filha do sr, Ber-

_ nar do Belinski; os srs : An.
tonio Costabile e SieinioKuhn; �

o jovem Luiz Piechontkoski;
o garoto Claucio Emilio filho
do sr: Luiz de Paula e Silva.
Nossos cumprimentos.

x x x

Passando as ferias em nossa

cidade, o conterraneo, dr.i-Ivan
José da Costa, Promotor Pu
blico da comarca de São Miguel
do Oeste.

x x, x

O jornaUsta canoinhense, Dino
de Almeida, filho do sr. Esme
raldino Maif:\ de Almeida, ativo
gerente do Banco Inca, em Pa
panduva, está fazendo parte do'
Gabinete do Ministro da Edu-

NASCIMENTO'
, Encontra-se em festa o lar
do casal de dona Dirazeli-sr.

\ Levi Damaso com o nasci
mento de uma _linda garota
ocorrido dia 14 do corrente
e1J'l- :.4,., oio Fundo e que to
mou o nome de MARIA DE
PÁTIMAI

'

cação.
-

x x x

_ Viajou para Floríánópolís, a

serviço, o CeI. Ovidio Souto da
Silva, Diretor 90 Campo de
instrução Marechal Hermes, sito
em Três Barras.

-Nossos parabens.
(. ;

Ajuste de' Núpcias,
Em Curitiba, dia 9 último,

contrataram núpcias o jovem
Emerson Medeii'.os, filho do sr.

Silvano Medeiros e sra. com a

,graciosa senhorita Eliana Pro
copísk, dileta filha do médíco
e -índustríal conterrâneo, dr.

Orestes Procopíak e sua exma.

esposa.

x x x

Passaram o fim de semana

em Canoinhas, os srs. Zely dos

Aos noivos e familiares os

cumprimentos do jornal "Cor
reio do Norte".

-A-gr adecim ento
Viuva e filhos do saudoso Bogodar Kuczynskí, pe

la presente, vem agradecer a prestimosa colaboração
'que lhes prestaram por ocasião do' infeliz aconteci
.mento os srs. SOelOS e funcíoríários das Lojas Uni
das, ao clinico, dr. Osvaldo Segundo de Oliveira, ao

Vigário Frei Menrado, .ás Irmãs do Hospital Santa
Cruz, ás famílias João Scheuer e Romanovicz, como
também aos demais que levaram confôrto.

Canoinhas, maio de 1964.

.TEATRO�O Grupo Teatral da C;E.L. de Canoinhas, tem
o prazer de convidar o povo e'm geral para assistir
a apresentação que levará a efeito. hoje e· amanhã,
às 20 horas em seu "Salão, à rua Marechal Deodoro
n. 282 obedecendo o seguinte Programa:
la. .PARTE A CARTEIRA FATAL

(Drama em 3 atos)

2a. PARTE BRINCADEI�AS DIVERSAS

3·a PARTE O NOIV,ADO
(Movimentadíssimo comédia) Ix

-
- 12
o seu

"

DE· ,JUNHO -
-

presente
y

está. em

-AliO 17 - ' 8D('Iinha� - e-ta. Catarma, 23 de Maio de 1964 - N. 781

I

Anjos e José Nicolau dos Anjos,
o primeiro cunhado do sr. Hugo
Peixoto e o segundo alto comer.
ciante na cidade de Tijucas e

presídente da Camara Munici
pal da mes�a comuna.

x x

Chegou, finalmente, o inver
no, com 8 pFimeira noite fria
registrada terça feira ultima.

I

x
/--"";1,

x x

Na sessão de 20 de maío cor- '

rente, o vereador Therezio de
Carvalho apresentou indicação
no sentido de conseguir da Pre
sidente da LBA secção de Santa
Catarina, que volte a funcionar
em Canoinhas o dito orgão, que
tão. grandes serviços prestou
aos menos favorecidos, come

"x x x
. ,!uxilio para compras de medí-

C g d flu I· 11' u
camentos, roupas, alimentos etc.

om ran e a enc a rea zo -

-se ontem uma sessão cinema- x X x

tografica em beneficio da crian- O Santa
_ Cruz, dcmingo ultimo,

ça pobre do nosso municipio,. em partida amistosa, derrotou
quando novamente fÕi levado .

a representação do Palmeiras
.ao publico o filme documen- pelo escore de 4 a O. Enquan-tario .sobre a nossa cidade. to isso, em Porto União, oBa-

x x x tsfogo, despedindo-se do turno-

Procedente do Rio de Janeí- P. com. boa exibição goleou o

ro, encontra-se em nossa cidade Tamandaré daquela Cidade pela
desde 5a. feira, alegre e bem quantia de 4 a 1.

disposto, o sacerdote, Frei
Anacleto Wíltuschníg; que por
muitos anos foi vigario de nos

sa paroquia. Ao frei Anscleto.
grande amigo da cidade, os

nossos votos de boa estada
entre nós.

x

Viajou terça feira, para Floris- ..

nopolis, onde foi assumir suas

novas funções na agencia cen

tral da Caixa Economica Fede
ral, o sr. Almerindo Alves Nunes
transferido a pedido à Capital.

x x x '

E amanhã, no Municipal, mais
uma grande atração. com o a

mistoso do Santa Cruz versus

Olimpíco, de Iraty, esquadrão
profissionel da primeira divisão

• do Paraná.
'

x x x

Esteve, bastante animado e

concorrido o baile de sabado
ultimo, realizado noSalão Bechel
pelo decimo aniversário de fun
dação do Santa Cruz E. C.

x x x .

,------------------------',

,Cine Teatro Vera" Cruz
APRES�NTA:

HOJE _; ál 20,00 horal impr6prio até 14 aDOI

O MATA SETE
com Cantioflas e Alma -Rosa Aguirre

na maior e mais divertida comédia do 8no
'-----

DOMINGO _:_ ál 13,30 horaI - (lenlura livre
,

O MATA SI;T/E
(lenlura livre

DOMINGO
àl 16,00 hora.

- ai 19,00 boraa -
ai 2l,00 hOJ::a. imp. ,14 ano.

A Cidadela Dos Robinsons

I
I

•

em Technicolor, Panavision._
A maior das maiores aventurásl

Um maravilhoso espetáculo como s,ó Walt Disney é capaz'
de conceber e realizar.

�I
-----'-

I 2a. Feira - à. 20,00 hn. - imp. até 14 aDoe - REPRISE
-----',

38. e 48. Feira - à. 20,00 boral - imp. até 14 anol

- MACABRO
I com William Prince e Jim Backus.
Horrod Suspense .. ! e afliç�o. uma história repleta

. de emoções.
-----.

5a'. e 68. feira à. 20,00 hora. � impr. até 14 ano.

OS APAVORADOS
com Oscarito, Vagareza, Santinha e César Viola.

, ,
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