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Abordados Pr blemas· da Triticultura
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I
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Brasília, 2 (Trp) - Na Câmara Federal o deputado catarinense �roldo Carvalho abordou os 'pr9blemas enfrentados peja
tdticultura em Santa Catarina e citou ,várias providêncías I que poderiam Sf(f adotadas pelo govêrno.i Disse que 'se o govêrn,o
'brasileirp cuidar dêstes I setores ligados à produção agrícola teremos então produção tritícola e haveremos de" atingir urna

,. I '.

tonelagem muito próxima daquela correspondente ao nosso consumo,' porque êste cresce, d� maneira essustadera,

, ,_ !
Célno::;has, ) �)aAta �etarína, 6 de Junho diz 1964

------r---------------�----�----�-----E' inconsfitucicnal a

cobrança do Imposto
predial-territorial urbano

A Prefeitura está cobrando com o aumento de

'130% o impôsto predial-territorial urbano, aumento êsse
inconstitucional conforme Lei Orgânica dos Municípios; r

estranha-se que a Câmara de Vereadores .não tenha até
o presente momento se pronunciado a respeito. Consta

'apenas que um, Vereador da VON, � verbalmente tocou
no assunto, sem que isso tenha exigido. o pronunciamento
do Prefeito Municipal.

Não será isso um assalto ao bolso do contribuinte?
Já que os representantes 'do povo estão calados pedimos
através <, desta coluna o pronunciamento da mesa do"
Poder Legislativo.

' ,
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Pia União de Santo Antonio e zilo
MalucelfiRolandoo. Lourenco

\'
ficio do azilo.: foram tomadas
tôdas as providências para o

seu imediato funcionamento.
Neste sentido procurou se, a to
do custo, uma associação reli

'gíosa ,p"lra esse fim, tendo-se.
inclusive, solicitado os bons o

ficios e ajudá de Sua Reveren
díssíma, o Bispo D. Daniel, que
nada pode fazer, no momento,
dizendo que no mesmo sentido

já tinha mais de duzentos pe
didos em seu poder. Buscou-se
então uma' solução em Curitiba
numa associação religiosa. no

bairro das Mercês, naquela ca

pital. Referidas religiosas vieram
a Canoinhas, coheceram e gosta
ram das instalações do azilo,
mas exigiram salário mínimo e

condução propria para dirigi-lo
e toca-lo" o que se tornou im

possivel, é obvio. Ora, como

todos sabem. 8 Pia União não

dispõe'de recursos e aquilo que
arrecada em suas promoções e

as ajudas que recebe, vez por
outra, de, pessoas generosas,
mal chegam para atender 8

uma pequena parcela de neces-

sitados que a ela se ac",'!""ril. Es
sas, as informações que nos fo
ram prestadas pela denodada
Diretoria da' Pia União Sto.
Antonio e que, com sattsfàção,
levamos aos nossos Ieítores, Na,
oportunidade, concitamos os

nossos ilustres representantes
no Congresso Nacional, na As
sembléia Legislativa _e na Ca
mara de Vereadores, para que
consigam, junto ao Govêrno da
União, do Estado e do Muni

cipio, subvenções anuais, sufi
cientes para que funcione, em

tôda a sua plenitude, o Azilo·
Dr. Lourenço Rolando Malucelli '

cuja construção dificil, é bom,

que se destaque, deve-se ao de- ,

nodo e 110 trabalho incansavel :

das responsáveis de ontem e'
de hoje da Pia União Santo
Antonio e também da nunca

desmentida- generosidade do
nosso povo. E o funcionamento

"

do Azilo, anseio de todos, tra
rá, não tenhamos duvida, reais
e inestimaveis serviços, á nossa

velhice desamparada e ao nos
so menor abandonado.

A respeito de uma pequena
nota inserta neste jornal, no

seu ultimo numero, sobre o ti
tulo acima, fomos procurados
pelas responsáveis da Pia União

que nos prestaram os seguintes
esclarecimentos: que tão logo
ficou pronto e concluido o edi-

,

Vereadores
do

Câmara 'de
contra

se' levanta
ramal ferro

, a (anoinhas
a extinção
Marcílío Dias., .

vieuo
o Massa Fria Polar

,

Domina o Sul do Pais
vereador Alfredo de Oliveira Garcindo em

sessão da Câmara, dia 3 do corrente, apresentou reque
rimento a presidencia comunicando que a Direção, da
RFF cogita em suprimir o ramal Marcilio a Canoinhas,
segundo novos estudos do Ministério da Viação e Obras
Públicas. O requerimento que ainda 'solicitava o enca

minhamento de correspondencia ao Diretor da Rêde
dizendo dos graves prejuisos que isso viria a acarretar
ao comercio e a, industria local, foi aprovado por todos
.OS membros do nosso Poder Legislativo.

y Sugerimos que tambem as classes economicas do

Municipio inclusive todos os Poderes constituidos, tomando
conhecimento do assunto, elaborem' correspondencias ao
Ministério da Viação rio sentido da íníciativa ser tornada
sem efeito ou tome providencias no sentido de ser adiada
a aludida extinção até à contrução definitiva de outra

estação mais próxima.

Rio, (Trp) - Massa fria de

origem polar, segundo o Servi

ço 'de Meteorologia do Minis
tério' da Agricultura, deverá
continuar dominando o sul do

país. Enquanto iss� diversas ci

dades, inclusive Brasília, estão
sofrendo temperaturas mais baí-,
xas- há dias. As cidades de Po

ços de Caldas e Caxambú, por
exemplo, registraram ontem as

mínimas de 7 gráus é 2 déci
mos. Em Curitiba foram ano-

tados 8 grâus,
'

São Paulo, 3 (Trp) - Bole
tins com temperaturas das mais
baixas foi expedido pelo Ser

viço de Meteologia de São

Paulo, acrescentando que os

termômetros irão a O nas pró
ximas horas. A temperatura cai
de hora em hora, sendo êste o

inverno mais frio dos últimos

Juscelino ameaçado novamente de perder
,O mandato e direitos políticos
o Conselho, de Segurança Nacional continua apu

rando irregularidades havidas no Governo Ju-celíno
Kubístchek, e se tudo ficar provado com irrefutaveis
'provas, tu ià indica que o Senador pelo Estado de ,Go\iaz,
Juscelino Kubístch-k terá o seu

_

mandato cassado inelusíve :
seus direitos politicos por 10 anos. Outros Senadores e'
Deputados inclusive alguns Prefeitos e

I

Vereadores, serão
tambem atingidos na mesma' ocasião.

A síndícancia que mais compromete Juscelino é a'

Folorls'anoPtoálist-' 3d, (MsergidionSla) que estava sendo levada a efeito na Diretoria da Caixa de:
- ecre r o a e uranç ,. ,

I>

Pública, cel, Danilo Klaes, pss- Crédito da Pesca -

sou tsmbem 8 integrar o gruI?o I '

'

que no Estado de Santa Cata-
rina estuda a aplicação do ato O Curso Normal Regional do Grupo Escolar "Al
Instttueíonal. No decreto baixa" mirante Barroso" é Ginásio dêsde o dia 10• de Junho
do o govern'ador do Estado \,

,
'

alude que a medida atende a 'Decreto governamental do dia 18 de maio do
necessidade de serem artícule- corrente ano, transformou o Curso Normal Regional Prof .

das em formalidades e critérios "Sílvio Pélíco de Freitas Noronha" em Ginásío. Oferece
homogênios as atividades das

se agora nova oportunidade aos J'ovens canoinhenses, isso �

autoridades estaduais referente
a apltcação dos dispositivos do porque, o curso ginasial é reconhecido como curso oficial'
ato institucional. para: o ingresso em qualquer Faculdade, .junto

\

com Pré .

�

Incêndio
Bairro Sossegodóno anos.

-,
Na tarde de quinta feira, pelas quinze horas, mais

ou menos, irrompeu um grande íncendío no bairro do

Sossego, na empílhação de madeira da firma Irmãos

Procopiak & Cía. Ltda. Graças ao auxilio pronto e deci
dido de varios populares e a variação do vento que
$'oprava na ocasião, conseguiu-se debelar as chamas que
'ameaçavam alcançar a fábrica dos Irmãos 'Zugman e o

quarteirão seguinte com consequencias ímprevisiveís. O.
industrial sr. Guilherme Prust, num ato de grande soli

,dariedade, ao tentar apagar as chamas caiu de uma

altura de. 4 metros sofrendo varias escoriações, sendo

hospitalisàdo em seguida. Felizmente seus ferimentos não
.
são de grande gravidade.

'

Os ,prejuizos, com a queima de mais ou menos

mil dúzias -

de madeira vão a- casa dos dez milhões de
(!rúzeiros,

'Klaés Integra
o Grupo

CeI.

. .,;

oi'
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_ssocla�ão Com. e Industrial de Canoinbas I

Assembléia Geral Ordinária .)(
CONVOCAÇÃO,

De aeôrdo com OI artigos 33 e 34 dOI Estetutos Sociais, Ião
ciODyidados . 01 Alliociadoll desta entidade, para comparecerem á AI
eemblêia Geral Ordinária, a realizar-se 81 20 hnras do dia 15 de iunho
próximo, na lua .�de à roa Vidal Ramos, 736, nesta cidade, a fim
de deliberarem. eôbre a seguinte

. .

ORDEM DO DIA

,
1. - Tomar conhecimento dos relatórios da Diretoria

� s· Tesoureria, referentes aos dois últimos. anos;

�1 2_ - Eleicão da Nova Diretoria e membros do Con-
sêlho Consultivo por términio de'mandato.

NOTA. NfI falta de número legal, de scôrdo com opa·

I'.'
râgrafo único do 'IHUiI" 33, 8 aesemblêía \_instalar-lIe.á. meia hora de

peis, em segunda c,mvuc�ção, deliberando com qualquer número de
sócio. presentee,

A. chapa. dl's csndidatoa a cargos ds Diretoria e Consêlho Cco.
...sultivo. de eoníornno e com o »rtigo 39. deverão ser apreseutedae
',8 Secretaria com but· »edêncie mínima de 24 horas da realização dali

':eleiçõe., devendo H" ill"Smal! conterem obrigatoriamente a !lquie8cência
dOI reepectivos propô .• i! 09, não podendo um candidato concorrer para

ipargol diíerentse DIU niverses ,chapai.
Canoínhae. 27 de Maio de 1964.
0.1. Francisco Wilmár Friedrich - Presidente

! J Ouando fizer seu itinerário de passeio.

1.não esqueca de Incluir DlI!a visita às

r
i · obras do FRIGORIFICO

UTILITÁRIO

,
.

,

I

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 WilIys de 6 cilindros e 90 H.P.

IIJEEP" UI1·:2 fOlHAS

Transporta 8 passagei
ros, perfeitamenle nce

mlldados.Tf!!çtio em 2 ou
nas 4 rodas B reduzida.

Basilio, Humenhuk
, "

Máquinas de Escrever
e Barbeadores Elét.ricos
Ferros - Arames - Chapas - Tubos "M A C I F E lO

Sementes "CAMPANI" - Farinha "SURUHY"
Fumo "FIO DE OURO "

- Móveis "CIMO"
(

Informações, com
I T H A S S S EL E M'E

REMINGTON

2x

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Carl. Tít, Doc. a/n 844
.

JORNAL SEMANARIO - PUBLICA-SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone. 128::_ Callomhal. S. C.

A�sinatura Anual (52 números) Cr$ 1.000,00
Desde o número 773 (14 de março último)

Os atrazados, serão cobrados à base de Cr$ 500,00,
'a anuidade, até a presente data.

,(

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
AnuncieI: Por vez e

-

por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA J:'AGINAS INTERNAS
'1 vez Cr$ ,100.00

.

1 vez Cr$ 75,00
4 vezel Cr$ 75,00 ' 4 vezes Cr$ 60,00
8 ou mail Cr$ 60,00

'.

8 ou r'I�i. Cr$ 40,00
.Página inteira Cr$ 25.000,00 Página inteira Cr$ 18.000,00
Meia página Cr$ 15.000,00 Meis página Cr$ 10.000,00 .

OBSERVACÕES:

II
Originai" de artigo. enviados 81 Redação, publicadoa ou

não, permanecerão em poder da mesma.

A Redação não endossa conceitoe emitidos em artigos 8l1gjriadoB.
moo ....... � !lllftl1UilWMM.....i·wm.ai*fNiil!!;1lf'lt&.,'jd$§m:�"'*'ª 2 4'#ltt,*�Wét* 'I'j!pIMiI

'Y

o veículo mais útil do mundo'

o MElHOR CERT!FICADO DE GARANTIA NO PAís:
6 meses a contar do dolo da compra ou 12;000 km de uso ..

FAÇA-NOS UMA ViSll'A:' teremos o meior prazer
em coiocar os três modelos ii sua disp,)siçêi"Q, pa-
ra que vo<::� mesmo experímente e cernpreve suas

r

vantagens exeepcíoneís.

"nEPIlWl·4 PORTAS

Asse�tos poro 6 pessoas,
4 portes fa�ilifam a aces

so. Tração em 2 ou nas

?\\ttti:}}I)})) (§�l[,:r\\ttt 4 fodas e reciuzido.

& Ltda., Cia.
CANOlNHAS - Rua Vidal Ramos, 203'

;l�':

I

Govêrno de
K u b i t s.c hek
Comentando declaraçõel do Se

nador Juscerino Kubitschek f.I O
/ GLOBO, de que lamente a morte

pu a vidência o efaetarãc ":e ser

candidato à Presidência da. Repú
blica, o Sr. Franceliuo Pereira
(DDN - Minas) declarou que
08 mineiroa desejam, epenas, que
j) Ex- Presidente Me defenda da.
acuseçõés de que v ..cu G"vêfno
se deixou tlüi ..mear D8 corrupção
e nOI ga8to� imoderadoa dos din
heiros públicos. Sabe que .não S6

pode incriminar o s-, Juscelino
Kubitschek de ter participado de
movimentos subsveraivos, 'ma.,
frisou, a incriminação que se lhe
faz, nas 'utuais circunstânciae e

quando se aguarda. em dura ex

pectativa, o pronunciamento -de
amanhã. em São Paulo, .do Mi
nistro- da .Guerra, é a de que o

Govêrno Kubitschek se nivela ao

do Sr. João Goulart, peloa crimes
de concuesão e deterioração moral
na vida pública. Concluiu o de
putado: "Não, não se impaciente'
o Ex-Presidente e não DOI permita,
pelo menos a nós de Miues, a

vergonha de. vermos caesado o

mandato, ou suspenaos ()8 direito.
políticos de um do mail exares-
"sivos homens de Minas, sob a

'acusação de que procedeu mal
com o dinheiro I! os interêases do
povo brasileiro, Deixe, por alguns

I

instantea, 011 eomêlhos de 8U8 de
sestrosa asaeseoria política e diga,
pelevra por 'palavra, que está de
acôrdo com a, revolução, pro
testando, 80 mesmo tempo, ino
cência e defendendo-se à altura.
para que, de alma provadamente
limpa, continue a gozar doa di
reitos da cidadania mineira".

Vende-si
Vende-se ou troca-se por

Criação, um terreno com 5

alqueires, situado em Morro
.

Grande, municipio de Bela
Vista do Sul.

'"

O interessados deverão

dirigir-se nesta redação ou

ao proprietário Sr. Evaldo
Grosskopt - Canoinhas -

ou por carta na \Caixa
Postal 1.75. Ix

Correio do Norte.

Vende-sã
Orna chácara com li área

de 160.325 m2. com casa e

paiól, situada em Alto das
Palmeiras, à 2 km. da
.cidade,

Ver' e tratar com o pro
oríetárío André lonien
no local. 4x

Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'CASSIO mDnTEVERDI

* Um movimento intenso nos Clubes e no "socíety"
-sta caracterizando, -de forma diferente, êste mês de junho
qUi-' começou com .0 Baile do Grêmio 23.de Janeiro,. de, T�ês
Barras e termina rã: com a, Iii, Festa Nacional do Chimarrão.
Entre um acontecimento e outro, naturalmente, outras pro�

. moções marcarão vermelho em nossa agenda social. E aqui
est8r�mos para registrar e comentar... I

Ester Regina
õ: Sucesso

.Foí realmente anímadíssíma
a festa organizada por Ester

f

Regina no sábado que passou.
Na .residêncía de seus pais, casal
Pedro Merhy (Julieta) Se.leme ,

grande número de convidados

mareou presença. Infelizmente,
por falta de espaço, deixaremos

de lado o .nosso caderninho de

notas e o registro que' fizemos
de todos os presentes.

A moreninha I Ester Regina,
que alegra nosssa coluna com

sua presença os nossos cumpri
mentos pelo sucesso.

Soarê e Bingo dos Namorados

Está marcada para () dia 13 de junho, 8 Soarê dos
Namorados, organizada pelo Grêmio XV de Julho e que
acontecerá no aristocrático "Csnoínhense".

Lembramos que esta pedida é também dedicada 80S

velhos namorados: ao Papai e a M ..mãe. Compareçam; será
uma "pedida" alegrt?, diferente e baratíssima; apenas Cr.$
500,00 'o' cartão.

Dia -dos Nõ.nlorados
O Dia dos Namorados êste ano em Ganoinhes terá

significação e::.peclsl e será comemorado de maneira diferente
e mais bonita: Tôaa a mocidade canoinhense está convida
'da a partícíper, dia 12 de junho, na Igreja Matriz, da reza

tio têrço em louvor 8
- Santo Antônio. Após o culto religioso

haverá, queima de fogos e fogueira como parte da grande
Festa de S, Antônio promovida pela Pia União de Santo
AnWn�.

'

(Informação de "O Jornalzinho" que circulou ontem),

Hoje,Baile Caipira
É hoje, no Salão Bechel, a grande festa caiprra dos

Formandos 1964 do Colégio Comercial de Canoinhas, Como
temos noticiado, êste acontecimento está fadado a grande·
êxito. Até ontem quando redigíamos a presente nota, só
havia á disposição dos interessados apenas algumas mesas.

Estaremos presentes, com armas e bagagens.

la. Festa Nacional do Chimarrão
'* Já está círculando o Pro

grama Oficial da la. Festa
Nacional do. Chimarrão. Os
interessados poderão conse

guí-Io na Casa Perêira.'

* A Rádio Canoínhas atra
véz dos seus programas es

pecializados vem divulgando
com grande destaque a 1a

F N C. a maior promoção dos
últimos tempos da Capital do
Mat».

. ,

* Na jasQ Erlíts. em belíssíma exposíção, os prêmios, brin
des e troféus que serão distribuídos na la. Festa Nacional
do ChiJ:Jlarr-ã\\�,·)'�,>� ,�.

A' Casa Erlita, os nossos cumprimentos pela originalidade
da vitrine.

Correio do Norte: 17 Anos
Para comemorar o transcurso de mais um aniversário do
Correín do Norte. sua Direção ofereceu aos seus aciopistas,
fúncionários e colaboradores uma deliciosa churrascada na.

churrascària do Italiano, dia 30, sápado passado.
A Família CN jubilosa pelo grande número de felici

tações recebidas pela passagem de data tão significativa e

orgulHosa por ter trabalhado.incessantemente, nestes 17 anos

pelo progresso desta 'r�gião, confraternizou-se alegreme�te,
tendo na' ocasião !,!contecido troca's de cumprimentos hidráu-
ltcos. E •

Ultima
<lo' Q uÍtimo. minht�; da tua presença é o primeiro da

lOinha saudade.

Todo Fumante
morrerá 'de "câncer,
à menos que outra

doença o mate antes
Curitiba Alcança 'êxito

absoluto o curso de como dei
xar de fumar em cinco dias ...
que .se re,ahza no auditório da
Rádio Emissôra Paranaense, sob
a direção do professor gaúcho
Sessóstris Cesar.

A turma, composta de cem

fumantes inveterados (homens
e mulheres) confessou que já
conseguiu ficar sem fumar dois
dias inteiros ...

Além das orientações psico
lógicas, como parte da aula hoje
ministrada o prof. Moysés Pa..

cíornik, da Universidade do
Paraná, proferiu uma conferên
cia. Escreveu então no quadro
negro a seguinte frase: «Todo

-

fumante morrerá de câncer a

menos que outra doença o ma

te primeiro»

Explicou que esta frase é do
cientista norte-americano A.

Oesner, um dos mais conceitua
dos cancerologistas do mundo,
e prosseguiu citando 'sete Itens
dos efeitos' danosos do furiío:

I

1) o fumante é um infeliz que}'
encontra no cigarro um apoio
psicológico para seus problemas
de ordem individual e social;'

2) a vaso-dilatação é uma con

seqüência do cigarro, mas vem

sempre acompanhada, necessá
riamente, da veso-contríçao, que
provoca úlceras 'no estômago,
enfarto de miocárdio e vários
outros males; 3) a vaso- contri
ção ceusa dificuldades em ca

minhar provocando gangrena e..
inclusive, a perda das pernas;

4) na Inglaterra 95% das pes
cas atingidas pelo câncer nos

lábíos eram do sexo masculino,'
'

hoje porque as mulheres fumam
mais os homens representam,
naquele país, ?Ii% do total; 5)
ficou comprovado: o' cigarro
contém partículas rádioativas; I
6) a maioria das pessoas que
tem câncer nos lábios é fu
mante inveterado; 7) feridas nos

lábios e o contacto diário do

-cigarro dão em traumatismo
.

que por sua vêz provoca o,
câncer.

AS DISTORÇOES em nossa

economia, ao longo dos últimos
anos, foram' de tal formà ac-n

tuando-se que dificilmente po
deríamos ingressar n» terreno

da realidade sem uma adapta
ção prolongada às práticas nor
mais de um sistema de 'liv,re
comércio. Muito embora se pre"
tenda o seu restabelecímemto
com urgência, o fato é qu- as

esperiências tentadas neste sen

tido não tem sido satisfatórias,
tanto assim que,' ao liberar al

gum produto da waga do ta

.belarnento, sentimos que algu
ma coisa mais' atua como fator.
preponderante na formação do

.preço, além da sua conexão com

a oferta e procura.

Sabemos, por exemplo, Que
as atuais autoridades são avês
ses a formulas rígidas, até a

gora utilizadas para disciplinar
o mercado, por compreenderem
os seus' erros e reconhecerem
8S suas faltas. Lutam, entretan
to, com alguns problemas, in}
clusive

.

a ausencia ·de certos

principias éticos observados em

Ano 18 - t::anoinh•• - Sta. Cetarma, 6 de Junho de 196& - N. 783'

Os . fornecedores de Leite tornam. púb�ico
que a pâr.tir de 1. de j�lho o preço' .pssserá a

'titro 1'20,'0; Garrafa 80,00 e 1/2 Garrafa Cr$ 40,oc»

Canoinhas, Junho de 1.964

Cine Teatro
APRES,ENTA:

ser o seguinte:

·HOJE álll 20,00
.

horaI impróprio até 14 ano.

MOCAMBO
com C'lak Glape, Ava Garden e Grece Keller.

Uma história de a'{entura e emoção - uma viagem
as florestas das Indi�" - Em Thechnicolor.

9
�,

DOMINGO - á. 13,50 horas - censura livre

A tenção para O horário
sômente às 20,00 ,

horas

DOMINGO
à. 16,00 hora.
a. 20,00 hora. Imp, 18 anoe

O mais' Iantas.tíco exótico, luxuoso e variado Show
que se PO'SS& I-xigir =m todo mundo. Lindas mulhe
res, Músíce, Fflmado nos grandes centros noturnos:

Paris, Roma, Br'.,rlim. Madrid. Variados números fie
Stríp-T€as",.

'

28. Feira - à. 20,00 hn.• imp. até 18 ano• .: REPIUSE

,3a. e 4a. Feira -. à. 20.09 horae
'

- imp. até.' 14 ano.

SANGUE, NA ESTRADA
Vidás audaciosas sedentas de emoçõ .. s, aventuras e

violências. '

com Richard Bakalyan, June Kenney e John Brinkley -

AMÉRICA

Mexiscope.
DIÁRIO DE MINHA

DE·, NOITE

58; e 6a. feira - à. 20,00 hora. - impr. até 1-48nol

a história facinante de urna mãe cheta
de amor e carinho

o Tabela.ment de Preç s
paises da economia' desenvolvi
da e onde o nível de educação
geral serve de dique às pre
tensões gananciosas de certos
setores da produção.
É bem 'verdade que, a par

de certas caracte risttcas distin
tas da formação social brasilei
ra, devemos levar em conside
ração diversos outros fatôres
que contribuem para re,ardar
o pleno funcionamento da me

canica dos preços,

A ausência de' um sistema
eficiente de comunicações inter
nas e a escassez dos meios de

transporte são elementos que
devem ser levedos em conta

quando se pretende criar o re

gime de economia verdadeira
mente livre, alem das medidas
básicas a serem tomadas no

estímulo. à produção.
Quem conhece o Brasil do

interior compreende bem o que
se passa entre nós. Nos grandes
centros de consumo, ·dificulda
des para obter produtos agro
pecuãrios. No campo, \ausência

MÃE

quase total dos produtos indus
tríalizados. Não há na prâtíca .

um sistema eficiente para manter
as ligações de forma permanen
te e com a eficácia' que seria
de dese-jar.
Dai reconhecermos que a

extinção total do tabelamento
só será possível na medida em

qUe as autorídsdes disponham
dos meios eficientes para o to.tal
controle do abastecimento. Fora

I disto, tudo não passará de um..

fantasia. ,\,

E bom que se diga,- todavia
que o abastecimento é não só
dífícil de ser regulado num

Pais de tal vastidão, como pre
cárias resultam 8S providências
tomadas, principalmente porque
não dispomos de uma infra
estrutura adequada,.qller em

ter'mos financeiros, quer tecnicos�

,

...
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Pintos (Jrn Dia K
BRASILEIROS J

Caiu um govêrno insensato e

desleal que l ..vava ° Brasil pera
O!! caminhos da anarquia, à base
da demagogia e ds mentir 8.
Um govêrno 'que tomava me

dídas falsas, feitas para enganar
os seus ingênuos seguidores �
tentando, aterrorizar os seus

I

adversários. Caiu, uma era de
promessas falsas e de mentiras,

.

Vamos retornar os largos C8�
minhos da' esperança e da
fraternidade.

de
NEW HAl\lPSHIRE ,(Amarelão)

V. Sa pode adquirir no AVIÁRIO LEGHORN, 11 rua

Roberto Elkhe, 331, nas seguintes datas, sempre 8 partir
das 13 horas (uma 'hora da tarde.)

,

mês de' junho: dias - 8 - 13 - 19 e 25.
mês de julho: dias - 1 - 7 - 13 - 19 - 25 e 31.

Recorte e guarde êste anúncio
Venda permanente de frangas New Hampshire de 10 semanas,

Balancete Mensal da Receita
"

e Despesa da Prefeitura Municipal,
,

I

/ de Major Vieira, 'refaren/te ao mês de fevereiro de 1964 .

manhã às 16! e às 21 horas DO
!

Ciue Vera- CruzTeatro

Seja um frequentador da B I C
Funciona nos seguintes horários:

às quartas feiras: das 19 às 21' horas.

aos sábado.: das 15 às 17 horas.I
-_,

mesmos

MIGUEL PROCOPIAk K
Vem por' meio dêste órgão de imprensa externar

o seu sincero agradecimento ao povo em geral e aos

homens da Polícia Militar de Canoinhas, pela brilhante
cooperação no combate às chamas que lavraram no

pateo de sua serraria.

'._

LTDA��RMÃOS
A firm� IRMÃOS, PROCOPIAK & CIA. LTDA vem de

público, :'agradecer ao povo em geral e aos homens da
Polícia' Militar de Canoihhas pela valiosa colaboração
prestada ao combate às chamas que lavraram em seu

páteo de madeiras.

& elA.

I PreFeitura Mun. de Major,
�

Vieira

Receita de Cemitérios
Quota Art. 15, ,§ "da CODlltituição Federal (Renda)
Receita Extraordinária
Cobrsuçe da Divida Ativa
Multes

.

.

, ARRECADAÇÃO ,

.

Anterior I Do Mês rT O T A L
Código IGeHd

RECEITA GERAL DO MUNICIPIO
-�-

Trtulos da Receita

*'_\

-
'

18.720,0.0 30..180,00
15.000,00 15.000,00'
2.00'0,0'0 1.00'0,00'

60'0',0'0' 8.175,0'0' 8.775,00
875,0'0. 1.606,00' 2475,00

1.580,00. 1.970.,00' 3.550,0.0
8.755,0.0 5.465,0.0. 14.J20. 0.0'
1.0'90,00' 7.03',50 8.124,50

2.700',0.0' 4.500',00. 7.200,0.0

� 00',0'0' 20.0,00 30'0,0.0
2.521.302,00 2.521.302,00;

61,.589,l'0 17.254,0.0' 78.843,o.O'i
12,317,80' 3.4511,00 15,76860'

125.326,80' 2.111.636,30 2.896 963,10

\

.

..-- '

��
6.12.0

A 6.210

N\.)f'f�.' de Agradecimento Total Gerei da Receita

Saldo Provindo do Exercicio Anterior
.A frrrna IKMÃOS ZUGMA N, pela pela presente, EM CAIXA

agradecer � Prefeitura
I

Municipal, aos industriais e "seus Ne Tesouraria 3.59U55,50
operá.i,.s, :"0 3°. Batalhão da Policia Militar, ao comércio Total Geral do Balencete 6.489-:903,10
e a H('''ui",ção em geral, pelos serviços. prestados DESPESA GERAL DO -M-U-N-IC-I-P-I-O

.......

·--....,.I----D-E-S---P-F-,-�-A----1-1-
expontâueau.ente na tarde de quinte-feira, ajurt.mdo a Verba -r--

Trtulos da Despesa
-

Anterior I d .. Mê� IT � ���f�debelar as chamas que estavam ameaçando as indústrias ==='=---��==�=-====�=

I

de sua propriedad- nesta cidade, bem como à Bádío O Administração Geral
'

Canoinhas pelo magnífico trabalho de cooperação que � Exaeão II Fiecalização Financeira
solicitou' ajuda da população na hora precisa 3 Segurança Pública e ASllieteocia Social

Educação -Pública
Aproveita ainda para solicitar a, tojos que Saúde Público

emprestaram
.

seus extintores de incêndio, obséquio de 5 Fomento
comunicarem pelo fone 155, a quantidade e os tamanhos � Serviçal -IofhHriai.
das cargas, para que seja providenciado'as recargas dos 9 Serviço &e Üti!idade Pública Y

Encargo. Diversoe
Credito Esoecial

o RD I N A RIA

0.16.1
01.8.3
0.27.3

. A) Impostca
Imposto sôbre Trsnsm. Propr. Imobiiiarla Inter-Vivo!
Imposto de Licença
Imposto sôbre Jogo" e Díversõs

B) TAXAS
Texaa Para Fios Educacionaia
Taxa de Expediente .

TtlxlÍiI de Custam J lidiciaria. e Emolumento.
Texas de Eletrificação

'

Taxai' de Fiacalização e Serviçoa Diversos

PATRIMONIAL

1.16.4
1.21.4
1.22.4
1 19.2
1.23.4

2.0.1.0 Renda Imobiliária

10_�86,OO' 10'5.758,0.0
28.ÜOO,\ O

126,644,0.0
28,1, 0,00'
23IJ(lIiO
90'.000,00'
6.238,{}0
5.0.00',0.0
6.0(1),00

18:'l5M,OO
111.136,00
4.500.000,00

-

4.9-65.882,00
\ .

RECEITAS DIVERSAS
4.12.0.

1.4.14.0.

BANCOS
. No Banco Iuduetria e Comercio de S. Catariue (Inco)

Total Geral do Balancete

2.30IJ,on
3.óou.O'O 86.4UO',Oo.

6.�38,OO
s.coo.oc

"

6.0'0.0',00'
72.7.')5,0'0 110,809,00
10..vOO,O'O' 8.11600

UOO.OOO,OO
4.866.341;0099.541,00

5.000',0.0
104.541,0'0

48.100,0.0
5.018.982,0'

.

48.000;00.
4.914.441,00

Total da Despesa
Residuos Passivos
RESTOS A PAGAR
0011 Exercício, Anteriores

Total Geral da Despesa
Fundos Disponíve.s
EM CAIXA
Na Tell(lurttria

.

201 .0'36,60.

I 1.269.293,00 1.410.336,60 .

6.489.618.6P l
- ',J:.

I

Major Vieira, 29 de Fevereiro de I H64.

Jair Dirschnabel Antonio Mél.ron 8ecil

----------�--------------------------------------------�----.----------�----�----------------_.��--------

Prefeito Municipal

PARA fERIDAS,
E C 1 E M AS�
INHftMÜCOES,
C O C E I R n S,
f R I E I R I S,

. ESPINHASt.�
.',

NUNCA, EXISTIU IGUAL

Secretário
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�

Preconiza

iR'elórma
Govêr�o: Grande· BaHe Caipira

E,leitoral rígida Os alun�d�er�ro�n� Ta �mércio têma+
• e corpo, lendo ali priucipais, afil satisfação de convidar' V.S. e Exma. Familía, para {)

Com refer ncia 8 renrganizaçâu seguintee; grande Baile Caipira que farão realizar- dia 6 de junho. no
dOI partidos 8� idêies atê agora 1) Ao eleger-se Presidente da Salão Bechel, com inicio marcado para as 21 horas. O
maia nítidas 8ã.J 8B que fjxam' 011 'Rep6blicR ou Governador lIe o baile será cadenciado pelo melhor' conjunto carpira ,do
seguiutee requisitos para. II exis- candioato fôr presidente de par . / . '.

tênoia do. partidos nacionais: tido, perde êste cargo.
norte catarmense. "

.,

1) Para fundeção de qualquer 2) O candidato a deputado
partido nôvo, um mínimo de 500 (federal ou estadual) terá que ser

mil eleitores em, pelo menos, eleitor há. pelo menos, dois anos,

12 Estsdoe da Federação. Elllel'J no distrito em que concorrer, se

Estados devem pertencer a dife Iôr candidato distrital ou 08 cir
rentes regiõee geográfica. do País. cunscrição (Eetàdo), se fôr candi
E mais: 011 elementos eubscritorea dato partidário.
do partido nôvo devem ler re- 3) O candidato fará declarações'
crutadoe em pelo menos um de bens e da origem dêues bens
quinto dOI Municípios dOI 12 e fica proibido ••de fazer doações,
Estados mencionadoe. emprêatimos ou fiuaneiemento oito

2) Para O� partido li [â e][ilten�' meaes antes e lei. melei depois
tea (e essa medida alcança dire-' do pleito.

'

temente, 011 pepuenos pastidos) 4) têda propaganda lerá custe,
.

, ,..
.

,

Bera, neacesearro, para a sue ao- ada pelos partidos.
brevivêucia, que êles atiniall. em 5) cada partido sô poderá in
eleição proporcionais, o vetsção dioar um candidato á eleição por'
de pelo meuos quinhentoe .�i le distrito.

I gendas, sem coligação, no 'aÍg .6 Em linhas gerais, êue era o

I em 12 Eatadoe. Do contrário, te-
pensamento dominante, semana

rão que' fazer prova d�� requisitos paasade, 11m Brasilia, com referên-

" exigido� . para, OI\! partidos I'.IOV�jl§. cia à reforma eleitoral O PSD e
.

A lei poderá estabelecer, alem .

fi UDN empenbilr.ll:dío, a 'partir
dêuetl, um ontro requisito para de agora, no exame definitivo da
011 pattidosr o de que o programa questão, sendo provável que Oi!

gertidârio seja, efetivamente um demais partidos cerrem fileira em

plano de Govêrno, pois o legisle- torno da questão, pois agora _;

dor vai partir do princípio de que segundo tudo indica - tem o
I cada partido tem por obietivo a Govêrno· Federal real iaterêsse
conquista do poder. em deaeucantar eua reforma de

CORRUPÇÃO E 'FR.AUDE baile, a respeito da qual tranmi-
No capítulo ·da corrupção e da tam. bá a008, 41 projetos. dife-'

fraude, a flue tanta atenção vêm rentes sem DuQCa qualquer. ter
dando o Govêrno Federal, alguma. conseguido etraveesar a barreira
Ilugelltõel vêm adquirindo forma da. comissões técnicas,

O:
- "-

novo

BRA.SILIA.; - A lei eleitoral,
cóo(orme I .form»ções prestadas
por um dUI! iutegrantes da comia

.ão. norne'lIio pela VDN, Sr. 0.

ear Co' rêa, Iuneionarâ mais ou

oíenos da seguinte forma:

1) Nall eleições para Deputado
Fi'deral e Eitadual. 011 vetados
num Distrito (til Estados serão

dividido! em tantos distritos quen

te. seiam ali cadeiral 8 -que teu

lÍam direito, na Câmara� lerão
,

lévadol à lista proporcional. Cada

diwtrito só pode eleger um parla.
mentor e metade �Ol escolhidoa

eiJ, cada Estado, serão eleitos por
voto distrital. A. outra metade
sérá escolhida peJa votação de

légeoda representada por uma lista

partidária que pode, inclusive in

dicar Domes dOI candidatos dia

ttitais, A liata partidária !lerá es

colhida, entretanto. ell1 votação
secreta da Convenção e o Leitor,
neste CSi!O, ió vota na legenda.

2)·Naw; eleições' presideuciaie e

para Governador, 811 chapas serão

hOID'ogêneall, quer dizer. quem

elege o Presidente elege, também,
o Vice-Presidente; quem eleg!l o

Governador. elege, também o Vice.

:�> A lei. � pela! sugestões que
serão h;vsdili(j' ati Minietro da JUI

tiç« - acaba com 8 ata
'

e cria
o boletim de urna, coisa que le

gundo OI! entiludldoli, facilita enor

memente li aplJfQçõea e não dá
margem 8 dúvidae quanto 6011

1'6l1ultados.

PARTIDOS

Reserva de mesas com o aluno 'José Nascimento
Filho, no' escritório do' Sr. Walmor Furt�do· ou pelo
Telefone 223.

. ,

Traje - Caipirã a rigor.
Pela sua presença" desde já agradecemos.
Canoinh�s,. maio de 1964. '

��-��

;

\'
i' ;-rR€faç� suas forças, tomando

81 G
TO'l·rado a ar quente

. Saboroso' até �. ultima gota
Paula Pereira - Telefone, '.241

A seçÃo DE ÓTICA
DO

FOTO JOÃO

Rua
-

BIG é grande �. mas em Canoinhas
I

BIG ré O melhor café

����,�·"�"",,,,""""""""""""._""""""I"""""""""""�"
. -t'

Vieira.Mun\{_ de .Major
Balancete Meneai da Receita'

_

e D�sp9sa da Prefeitura', Municipal
de Major Vieir.a, refer�nte ao mês de janeiro de 1964.

Código IGerel

1i.16.,1
6.18.3

i (1.27.3

116.4
1.21.4
1.22.4
1.19.2
1.23.4

2.01.0

4.12;0

6.12.0
6.210

'

_��_S:EITA GERAL DO MU�ICIPIO
Titlllo8 da Receita.

ORO,NÃRIA
A) Impostos·
Impo.to uôbre Tranlm. Propr. Imobiliaria Inter· Vivos
Imposto de Licença
Impa.to sôbre Jogo., e . Divenõ.

B) TAXAS
Taxai Para Fiol Educacionai.
Taxa de Expediente
Taxai de CUlta. Judiciaria. e Emolumento.

I
Taxa, de' Eletrificação

\ Taxai de Fi!l,cllliza�ão e Serviçoll Diverllos

PATRlMONIAL
Renda Imobili6ria
REGEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitêrios
Receita Extraordinária
Cl,brança da' Divida ,Ativa
Multai

r
Total Geral do Balancete

18.720,00 18.720,00
15.000,00 15.000,00

. \

2.000,00 2.000,00

600,flO 600,{)()
875,00 875,00

1.580,00 1.580,00
8.755,00 8.755,00'
1.090,00

•

1.090,00
)

\

2.700,\lO 2.700,00

100,00 100,00
I

61.589,00 61.589,[10
12.317,80 12.317,80
125.326,80 125.326,80

3.592.355,50
3.717 .682,30

1- DESPESA

Anterior I do Mês ITOTAL

10.886,00' 10.886,00
2.300,00 .2.300,00
3.600,00 3.600,00
72.755,00 72.7.'55,00
10.000,00 10.000,00
99.541,00 99.541,OU

,Oferece seus serviços �m:

AviamentQ de Receitas Troca dé Aros
Oculos em Geral Regulagem de Oculos
Oculos Escuros Lentes e Armações
Ray-Ban Legitimo Concertos
Troca de Lentes

.

Etc. Etc. Etc.

Executa Qualquer Sérviço do
\

Ramo.
----------* � .----------

Adquira Seu Oculos na Seção de Otica do

Que é E.pecializada, Tem Moderno Aparelhamento e
,

.�.

... "FOTO E OTICA"

"Foto e Ótica"

Encuta o Serviço Com P.reci.ão.

Praça Laure;> Müller, 5t4 CANOINHAS

Verba

o
2
3
S
9

Total Geral da Receita

Saldo Provindo do Exercicio Anterior
EM CAIXA
Na Tesouraria

DESPESA GERAL DO MUNICIPIO'
�---_.

Títulos da Despesa

Administração Geral

Segurança P6blica e Assistencia Social
Educação Pública
Stll y iço de Ütilidade Pública'
Encargo. Divefllol

Residuos Passivos
RESTOS A. PAGAR
Doa Exercícios Anteriores

Fundos Disponíveis
EM CAIXA
Na Te�()urada

. ,

Major Vieira, 11/1/64,

Total .da Delpela

5.000,UO
----

104.541,00
5.000,00
----

104.541,00Total Geral da Delpe.a

3.613.141,30
Total Gera! do Bala�cete -;3.717.682,30

Jair Dirschnabel - Secretário - ·Antonio Mlroo Decil - P.refeito Municipal

.�
, '

H'egistro . Civil
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vi�ira, Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, .etc.

Faz saber que pretendem ca

sa:;: Aleixo de ,Deus Bueno e

Nailda Maeberg. Ele, natural
deste Estado nascido neste mu

nicipio, no dia 19 de outubro
de 1926 de· profissão lavrador
estado civil solteiro domicilia
do nestp. município e residente
em Rio Novo, neste município
filho de Antonio de Deus Bue
no falecido e de dona Honorata
-Pereira domiciliados . e residen
tes em Rio Novo, neste mu

nicipio. Ela, natural deste Estado
nascida em Lebvn Regis, no' dia
29 de Junho de 1926 de pro·
fissão doméstica estado civil
solteira domiciliada neste mu

nicípio e residente' em� Rio No
vo, .neste mun., filha de Pedro"

M.aeberg e dona Izaltina Caetano
de Silve, residentes em C8ç�dbr
Grande Mun. de Lebon Regis
se.

'

'f

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil 8rt.

\

180. Si álguem tiver conheci
mento de exisdr algum impe
dimento legal, acuse-o para fins-'
de direito:

Major Vieire, IOde Junho de

11964.'.
'.

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Jurament�do

a bOilóupaffi.
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ESPARSASE§ NOTAS
e: �. Transfertu <p,I·"nda desta ci-
� - .. dade para a sue t.'rJ'a natal, São

Ano 18 _ Canoinha. _ 8ta. Catarina.6 de Junho de 1964. • N. 783
Paulo, o sr. Altino Rocha, Inspe-

SEMANA tor Eecolar aposentado.
x x x

A chamado das autoridades
da Sunab, deverá seguir para
Florianópolis, Da próxima se

gunda feira, o Prefeito dr. João
Colodel.

J.4NIVERSARIANTES
, ANIVERSARIAM"SE
Hoje: as' sras. donas: .

Martha esp. do sr Adolfo
Hedler e Maria Hortensia
esp. do sr. Quintino Furtado
res. em Florianópolis; as

srtas.: Maria Euli [ungles,.'
Alice' aref{iin e Regina Muria

'

Carvalho; a garota Lucia
Nazira filha do sr. Oldemar
Mussi; 'ôs srs.: Tufi Nader,
Oscar, Pereira e Fruncisco
Fernandes Luiz res. em

Curitiba; o jovem Orly Fur
tado; o menino Romeu filho
do sr. Carlos Mülbauer.

DA
tonio J. dos Santos; os ga.
rotos: José Adilson filho do
sr. Julio Dobrikop] e Adriano
Antonio filho do, sr. Celso
Bauer.

.

õia 10: as sras. donas:
Bernadete esp. do sr. Aleixo
Brenny e Olga esp. do sr, Hoje à tarde, pelas 16 horas,
Cláudio Lourenço' de Lima; será realizada, também em Ca

a srta. Gonda (lorzeltz; a noi?h�s a Marc.ha da Família

menina Maria Tomàeia filha com.�eus pela Llberd.ade deven

do sr, Hercilio Müller; a;s: do díseurser a respeito, o Cél,

garotas: Luzia Margareth . Ovidio Souto da Silva. o Pre

filha do' sr. Estetano Wru- feito dr. João Colodel e o Ve

bleuski e Iêosangela Berna-: reador Alfredo Carcindo.
dete filha do sr, Osuuüdo :

x x x

Rengel; o jovem José Nasci- A firma dos Irmãos Zugmanmento; o menino Altamir .

pretende instalar uma grandeWaldemar filho do sr:' fabrica de fécula em nossa cí
Augusto Pilaty; o garoto dade, cuja produção deverá ser

João Alberto filho do sr. [oão evportada. Mais uma grande ini-'Sczygiel. cíanva, sem dúvida, dos dinâ-
Dia 11: a sra. dona Guio- micos homens de industria.

mar esp. do sr. Fidelis A, x x JÇ:
Dadalt; as srtas.: Rosiclér
Casamajou e Juventina de
Barros; a garota Viviane
filha do sr, Alcides Schuma
cher; os srs.: os srs.: Dr.
Aroido Carneiro de Carvalho,
João Nelson (Irittens e Lu,
cinio Cornelsen; o [ouem
Décio Bronze de Almeida;
o menino Gabriel filho do sr.

(iebrael El-Kouba.

x xx

torcida é que o carro fique em

Canoínhas.
x x x

Também, o Botafogo resolveu
aderir para o' profissionalismo
em nosso futebol. A decisão foi
tomada em importante reunião
realisada na noite de segunda
feira e, em seguida, varies ernis
sarios botafoguenses partiram
para varias regiões do estado
em busca de novos valores, "

E falando de futebol. o San
ta Cruz iniciará amanhã o re-

turno, num dificil compromisso
em Lages, ante o Internacional,
o Iider do certame. 'Grande ca-

ravana acompanhará os alví-ce
lestes para a cidade serrana..

Enquanto isso, o Botsfogo des
cansará, ao que conste pela de
sistencia do Tamandaré de Porto
União. E, oomingo, ainda, o Ca
noínhas, depois de longa inativi-
dade e aproveitando a fo'Jga da
data, prelí. u, amistosamente,
com Um conjunto de Papanduva
quando empatou por 4 a 4.

Amanhã: a sra. dona flo
rentina esp, do sr. � Romão
Niaeielski; a srta. Aurea de
Lurdes Triertoeiler; o menino
Pedro Nery filho do sr.
Ptdelis Carvalho do Prado.

c-

Dia 8:' 'as sras. donas:
Catarina Bolaut e Lais esp.
do sr, Pedro Grosskopt; a

menina Helena filha do sr.

Abél Mateus Vieira; os srs.:

Lauro Müller, João Fürst e

Melchioros [choros; os meni
nos: Joaquim Sérgio filho do
sr. Be1'lirn A. Fagundes,
Artur Eauarao filho do sr.

Arnaldo ferreira e Antonio
filho do sr. Waldemtro
Pospor.
Dia !)}' as sr as. donas:"

Maria Helena esp. do sr.

Vitor Tomaschitz . Amando
esp. do S1'·. Eroino Friedmann
e Liane esp. do sr. Sady
Seleme; as srtas.: Edttb
(luebert e Rosa Pospor; a

menina Lili, Marlene filha do
sr. A/ex Michel,' os srs.:

Gastão Casamajou e Fran
cisco Voigt; o jovem Luiz
Niectzielski; os meninos: José
filho. do. sr. Jo.aquim V. Si.
mões, félix filho do sr. An.

Suspensão de Direitos
tira cargo

gsção sumária, faz jus o funci
nárío público estável ou vitalício
a vencimentos ou remuneração
proporcional ao tempo de ser

viço, como se .se tratasse de
uma disponibilidade provisória.

O parecer do DAS? foi emi
tido em processo de Alberto
Guerreiro

_

Ramos, técnico de

administracão do próprio DASP,
que teve' s us pens«- por dez
anos seus dirertos poüt.cos.

Pelo aniversário de sua fiiha
Lucia Nazíra, no dia de hoje, 6
de junho e pelo aníversârío de
casamento de seus progenitores,
sr. Abrão Mussi e Dna. Nura

Isphair Mussí. a ocorrer domin

go, dia 14, casal que desfruta de
real estima em nossa cidade,
seus filhos Oldernar e o médico
dr. Mario Mussi, festejarão o

evento, naquela data, com uma

grande churrascada na sede

campestre do conhecido clube de
bolão sextão.

Brasília, 2 (G.) - O Presi-·
dente Castelo Branco aprovou
parecer do DASP, segundo o

qual a suspensão dos direitos

políticos tem corno consequên
da o afastamento do exercício
do cargo público, por ser êsse
exercício um dos direitos po-
líticos .

/

O parecer diz, também que
da vigência do ato de suspen
são dos direitos políticos a té a

decisão do processo de investi-

Dia 12: a sr a. dona Maria
de Lourdes esp. do sr. Leoni-

.

das Guebert; a menina Maria
Bernadete filha do sr. Ladis
lau Knorek; o sr. . Pedro
Gritens; o menino Antonio
Oriundo filho do sr. Lucio
Biuleski; o garoto 'Anto.nio
<Céear filho do sr. Leones
Gritpns res. em Sereia,

Aos aniversariaules, os

cumprimentos dêste semaná
rio.

x xx

Será realisado hoje no Salão
Bechel o primeiro baile á cai-

pira da tt'n}porada, promovido
pelos formandos da nossa Es-
cola Técnica do Comércio. - JlJNHO27 - 28 - 29, de -

xx

na CAPITAL DO MAT.F

1a. FestaNacionaldoChimerrão,
Esteve alguns dias em nossa

cidade, já tendo retornado para
a capital dó Estado, o advogado
dr. Getulio Uba, pocurador ju
rídico do Departsm'ento Esta
dual de Estradas de R@dagem. Pró ConstruçãO do Ginásio de EspoftesMissa de Aniversántb

CONVITE
x 'x x

A Indústria Brasileira de Mate
Ltda. reiniciará dentro em bre
ve 8 reconstrução do seu edifí
cio sito na esquina da Rua Fe

lipe Schmidt com Cêl Albuquer·
que, danificado em parte por
um incendio.

Grandes Atrações e

Divertimentos,

S})JLE REGIONALISTA,
com a participação do

I�(entro de Tradi�ões Gaú<has"
de 'Lages.

Uma promoção que irá re'memorar as'

mais bonitas tradições ,da gente
·canoinhense.

h . "castaQ !lu aniverSár10 de falecimento de seu

Pai, LÉO ,

.. rHPAMM, os filhos convidam seus paren-
, tes, úrmgl/S e c,)/th,'cidos PUf � ussistirem a missa. que
mandam Cel{'b1'C�', pela alm(', rio ente querido. na

Igreja Mát,:,iz Cristo Rei, às 19 horas, (missa vespertina)
no dia 12 do corrente mes.

Por êsfe atn ae solidaripdade e fé aistã agradecem.
xxx

Ao que consta, será ext.into

mesmo, o ramal ferroviário, Ca
noinhas a MarcHo Diab. DentrIJ
de uns três meses não mais ve

remos o "Caxias" como era co

nhecido, partir e chegar no seu

costumeiro horário.

CONViTE
Missã da 30°. Dia de Falecimento

A esposa e filh'os de BOaODAR, CUCZYNSKJ,
convida 0$ patentes E; amigos, para assistirem u; Missu em,

sufrágin dl!' alma de seu, �sposo e pai,. que será
celebrada 'dza 10 de Junho proxzmo \ (quarta-fetra), as ./9
noras na Matriz Ctisto Rei.

Penhorados agradecem o comparecimento.

x x x

Está havendo grande procura
dos bilhetes da rífa do Gord�ni.
promoção do Elite Tenis Clube
que correrá p .. j" l(,teria de São
João, dia 24 proximo. A grande

•.,eIA.MM±'**

12 de Junho

,Dia dos Namorados
JUNHODE12' ,

-
'

_
-
_

PRES�NTES que
AGRADAM.estápresenteo emseu

Erlita
&Mete'·..
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