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'Aroldo Carv lho in'siste nas providências
ainda não tomadas pare .pagamento da reavaliaç'ãó
ao, lavradores que . cederam suas terras ao Campo ,Militâ,"

o assunto é do conhecimento de todos

Oi interessados na questão da reavaliação das
terras cedidas ao Campo de Instrução Mal. I

Hermes em Três Barras. Assim que deixaram,
suas propriedades, os lavradores atingidos e

f"esidentes dentro da area ocupada pelo Campo
de Manobras do M.' da Guerra, receberam
1IDla insignificante quantia. Houve após, atra

vés da Justiça, 'uma reavaliação e esta apezar

de pronta a muitos meses, até o presente,
momento, ainda não teve solução quanto ao

pagamento. Vem agora' o deputado Aroldo
Carvalho através do Congresso, exigindo pro-
videncias do Governo a respeito do pagamento
dessa reavaliação em virtude dos _ Iavradores
eatarem passando sérias privações por es

tarem impedidos até,
-

de adquirirem novas pro-

priedades rurais. Além das providencias' torna
das junto ao Governo, o' deputado Aroljio1

Carvalho conferenciou com o Ministro "8
(,

- _., \

Guer,ra levando ao mesmo, a premente neces
sidade de ser efetuado o pagamento, no -mennr '

espaço de tempo possível, considerando tam
bém que a falta de pagamento implica 'no'
abastecimento. de' géneros alímentícíos -�à

, população.

. Car1o's Lacerda não' concordá
ebsolute e I o

analFabetos
-

com a

voto

__/. .

maioria

'dos
o Governador Carlos Lacerda após ter sido rece

� bido pelo presidente Castelo Branco e em declarações a

ímprensa disse ser contra a maioria absoluta, direito, do
voto ao analfabeto e prorrogação do mandato presidencial

. .afirmando, ao mesmo tempo a necessidade' da
\
realização

das eleições em 1965 para a escolha do novo dirigente
do país.

Sobre o voto do, analfabeto disse, o governador
, carioca o seguinte: "O que o 'analfabeto quer e' escola;

, ), '

Q_. voto do analfabeto, não é reforma, mas atrazo e contra

reforma; o voto ao .ànalfabeto será humilhação, e não

popularização da revolução. Mesmo o proprio patricia a

nalfabeto quer receber, de seus dirigentes, orientação e_
esclarecímentos afim de conhecer melhor em quem está,
v.ptando e isso só se .resolve com a alfabetizacão. É' como
a cég� que quer ver para poder confiar.

,

Castelo Branco volta
a : afirmar sua posição
ccntra a prcrrogaçâo

. Brasília, 14 (O Globo) - Reafirmou, categórica
mente, o Marechal Castelo Branco, sua disposição de en

tregar a chefia do Govêrho ao seu sucessor, em janeiro
de 1966. Foi o que informou, ao deixar o Alvorada, on

de almoçou -com o Presidente, o Governador Lomato.Ju
nior, da Bahia. Quem provocou o assunto foi o próprio
Presidente, tão logo se' sentaram à mesa. Evitando díalo
gàr sôbre a matéria, reafirmou ser sua posição' contrária
à prorrogação do, seu mandato" mantendo-se no firme

propósito de passar a faixa, no dia marcado pela, Cons-
, tituição.

Atenoae DODa de Casa
Coopere com a SONAR
Verificando 'qualquer "irregu

laridade nos preços de generos
de primeira necessidade, comu
nique imediatamente 80 fiscal

I

ou agente da Sunab, na Pre
'feitura Municipal, ou pelo tele
fone n. 354.

B� \

�aiva ovina
Notícias de Porto Alegre di-

zem que � raiva bovina e�tá
" grassando'

em vários Municipios
daquele próspero Est,ado. Cerca
de 2.300 cabeças de gado já
foram dizimadas e outras tan-
tas

_
estão ameaçadas da terrivel

"peste".
Tratando-se de um Estado

fronteiriço ao nosso, as nossas'
autoridades 'veterinárias devem
tomar tôdas as precauções pos-

I
siveis afim de evitar que o mal
se alastre 4lté aqui. Segundo
consta, Oi postos estaduais de
produtos veterinarios estão sem

,

\ . '.-

estoque de vacmas contra rarva.

Os prejuisos no 'Rio Grande do
Sul ultrapassam a casa dos 100

"
milhões' de cruzeiros.

Aqui' fica o nosso brado de
alerta.

,

,

Os estabelecimentos que co

merciam com' produtos alímen
ticios sujeitos a aplicação da
Formula eLO, devem manter
afixada tabel& de preços destes

produtos, 'em local visivel. de
fácil leitura e acesso ao público.

Csnoinhas, julho de 196,..

as. Tenente, Agenor Flores
Agente da Sunab
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CIRCULA AOS SABADOS

Por�ue O Açúcar es,ta'\ amargo
\

tende a aplicar a sua cele};Je
explicação simplista para o fatÓ:,
aumentou de preço, apereceií.'
O atual Governo tem tamb&n:
sua parcela de responsabilidade
pelo que tem acontecido. porqDlf ,.,

os novos preços não estão con
dizentes com as díftculdedes.
criadas no passado e fora 'de'
época dentro do regime inflaéi-"
onario em que ainda estamns'
vivendo. Resolvido o problema
dos preços nas fontes de prO';'
dução e tendo a SUNAB reajus-'
tado o tabelamento _do produto)"
réfínado no varejo, é de espe
rar que a normalidade volte 'ao
abastecimento de açucaro O�
canaviais refeitos das sêcll}
(Nordeste) e das geadas. (sul) a

nossa produção açucareira in
gressará na fase normal, e, po
deremos continuar até expos
tando. "

Condensado 'da secção
"Econo!Dia" de 'isão�

A escassez do açucar é um

dos problemas que mais tem

amargado a vida da população
nêstes últimos mêses. As enor

mes filas que se formam nas

grandes cidades para a aquisi
ção desse rico produto, tem si
do motivo' até de discussões
acaloradas no Congresso e as

sunto permanente da imprensa.
Para �e compreender a verda
deira _natureza do problema é

preciso remontar às causas que
datam de i\alg�m tempo atrás,
mas também tem' que ser leva-.
'do em conta -fatôres que entra
ram em ação mais recentemen
te. De modo simplificado poder
se-Ia dizer que as adversidades
climáticas criaram condições-,
básicas' para a eclosão da crise
e a ela vieram juntar-se ás for
mas de .comportamento inade
quado do anterior Govêrno, do

pÓblico consumídor' e. do atual
Govêrno.

de 'ação que se vinha adotando '

no' Pais em matéria de açucar.:
Já que a produção éai, de duas
uma: ou se raciona o consumo
interno ou se limitam .as expor
tações - no entanto, aqui entra
a responsabilidade do Govêrno
anterior, não se fez nein uma

'coisa .nem outra. :€ verdade que
houve 'quem, no Governo ante
rior, tivesse defendido a prima
zia da exportação sobre o con

sumo interno, propondo para
isso que se racíonásse a dis
tribuição do produto no .Pafs
a fim de aumentar os exceden
tes exportáveis. Apezar de tu
do isso, .nenhuma posição foi
tomada e nada se fez par� que
se evitasse o que ocorre hoje
com o açucaro O Govêrno an

terior cruzou os braços e dei
xou que se consumisse livre
mente o açúcar e as consequen
cias aí estão. Exportamos a

vontade. Falta açucar no Bra
sil, pais produtor. I-A advertência ai e�tá�' que

sirva para evitar outras crises;

. Agora que o novo, Governo
decretou novo preço, o públicoA produção brasileira de açu-

car foi grandemente afetada
nestes últimos anos por uma

sucessão d� graves sêcas e gea
das na região sul do Pais, ao

que se somou também algum
prejuízo decorrente do regime
de agitação últimamente reinan
te .nos engenhos do Nordeste.
.Em vista disso, a produção caiu
de nível de 56,4 milhões de
sacas na safra de 1691/62 para
51 milhões em 1962/63 e para O sr. Jovino Emidio, Prefeito
pouco mais de 50 milhões, na do visinho municipio de Monte
de 1963/64, cujo término se deu Castelo, fez entrega na agencia
oficialmente em maio último. do Banco do Brasil desta cida
É esta a causa de natureza prín- de, dia 13 ultimo, da apreciavel
cípalmente climática, portanto, soma de Cr$ ,126.860,00 (cento
que colocou no cenário açuca- e vinte e seis mil e oitocentos
reíro o fator gerador de' futu-. e sessenta cruzeiros), e mais'
ras perturbações,' como foi, no Uma aliança com o peso de
devido tempo e reiteradamente uma grama e 90 centigrama,
comentado através 'de 'Impren- produto da campanha de ouro

sa falada é escrita, e com pre- para o bem do Brasil, premo
juizos, sérios' pata a' população. vida' -pelas damas do novel mu
Para evitar a eclosão de tais" nícípío, num movimento "dos,
perturbações, é evidente que se' mais patríotícos e que merecê
imporia a modificação da Iínha os melhores encomios.

o inverno vai clurar,t
Num dos ultimos números dOJ:

"Estado de São Paulo" o analista;
da conjuntura econômica do p..is,
refere-so .ao inverno atual, cuja'
rigor e prolongamento; neceB�
sàriamente terã influência dire-'
ta e positi,va nos preços do café,
nos mercados internacnonais.

Campanha da 'Mulher,
-pela Democracia no

municípiO de
Monte Castelo

, '

Constituindo. aióda, o' café -o

nosso principal produto de sx-
,

portação, qualquer oscilação, no
seu preço" se reflete sôbre 'à'
economia do pais. -Assim,!ls
geadas em perspectiva, si de
um lado representam um pre-

juizo' para os lavradores, de
outro lado significa' um fatQF
positivo nà valorização' do café
exportação.
( Dentro das perspectivas cit'à
das é de se crer que o frio
durará até o· mês de setembro
próximo.
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Precisa- se
Precisa' se de pessoa de responsabilidade e com

petencia que entenda de lavoura e criação de súinos
, para tomar conta de uma granja. É essencial que tenha
pártíca corno tratorista. '

Tratar com Dr. Erwin Schwartz a rua Major Vieira
s/n nesta cidade de preferencia as 2as. 4as. e 6as. feiras
entre. 12 e 13,30 horas.

CANOINHAS.
,

)

Na sua Loja Voce encontre:
Filmes, álbuns, potta-retratos, aparelhos e

mais uma infinidade de artigos fotográficos, bem'
•

/

como as famosas canetas Sheaffer's e de outras
marcas conhecidas.

Agora ainda:
completo serviço d. ótica

óculos de todos os tipos - aviamento de receitas.
Confie a confecção do seu óculo .a bem

instalada secção de ótica do Foto João.
Praça Lauro Müller, 514

..-------'---------------------------------

\
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Refaça suas forças, tomandà

C A F'É BIG
Torrado a ar quente

Saboroso áté a ultima gota

Rua Pau'la Pereira Telefone, 241

,BIG é grande - mas em Canoinhas
",

:BIG é O melhor café
!ml���oom l..�,,�,�/����_.�}Jm6 �::1

\ :'
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Registro Civil
'�EDITAL

Faz saber- que pretendem ca

sar: Ernesto Manoel Casa e O
dete Nunes de Figueiredo. :ele,
natural dêste Estado nascido em

I
.Hemônia no dia 25 de Janeiro

"F O T'O 'JO A- QX de 1941, lavrador, solteiro, resi-
dente em Tres Barras, filho de

I
Manoel José Casa e de Dona

,

'

Ana Lezio, residentes em Tres
- em Canoinhas já é tradição �

,

Barras deste Estado. Ela, natu- �'ral deste Estado nascida em A-
Studío modernissimo - Fotografias perfeitas .'

I guas
Brancas no dia 27 de Ju- =====

Atende tambem a domicilio - Reportagens, etc. nho: de 1944, domestica, solteira,
residente neste Distrito, filha de
Osorio Nunes de Figueiredo e

de Dona Paulina H. de Figuei
recto, residentes neste Distrito.

,

Maria Góss Glinski, Escrivã
de Paz e Oficial do Registro
Civil de Paula Pereira, Municí
pio e Comarca, de Canoínhas -

Estado de Santa Catarina.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Se alguem tiver conheci
mento de

.

existir algum impe
dimento legal, acuse-o para fins
de direito.

Paula Pereira, 1 de Julho de
1964.

Maria, Góss Glinskl
Oficial do Registro Civil

Vende-se
Úma chácara com a 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

prietário André Lonien
no local. 1 x

FOTO CONCURSO DA PETIZADA)(
l Premios:

1 Foto 13x18 colorida, Quinzenalmente
1 Foto 18x24 colorida, Mensalmente

No Natal
1 bicicleta para criança no valor de Cr$ 50.000,00
Todas as Fotografias, de Criança., tiradas no FOTO

JOÃO até o fim do ano concorrem a estes prémios.
Não espere, pois quanto antes a Foto' de seu Filho ou

Filha for tirada, tanto maiores serão as chances aos prêmios.
Vamos todos tomar

Concurso da Petizada.
parte na' grande \

Foto
I

F O r O J O ã O
Praça Lauro Müller, 514 - CANOINHAS

(f \

TRANSPORTES

Confie o transporte de suas mercadorias
pela

TRANSRIO s. A.
e terá i satisfacão de ser bem servido

)

Agência de 'Canoinhas
'Rua Vidal Ramos, 1167 ou Rua Paula Pereira 761

Quando fizer seu itinerário de passeio,
não esqDe�a de incluir uma visita às

obras do FRIGORIFICO I

·Merhy ·Seleme & (ia.
)

Rua Paula Pereira, 735 - Fone, 366 - Canoinhas - Santa Catarina

Concessionerios Simca· "

SIMCA CHAMBORD -

,\

SIMca CHAM80RD -

SIMCA TUFão
SIMCA TUFÃO HALLYE

Oferecem Para Pronta Entrega
- 2. Série .-
- 1. Série �

- 2. Série -
2. Série --

Entrada 1.500.000,00 I

Entrada 2.000.000,00
Enlrada I 2.000.000,00
E\otrada 2.100.000,00-

-

I

CARROS USADOS
MERCURY 1940

"

/
/

CAMIOHETE I CHEVROLET 1961
.

Merhy eterne & Cia.

Modelo 1963
1964
1964
1954 -

-

«

«

«

Enlrada 400.000,00
Entrada �1501.oo0,00

Canoinhas.

PA,RA FERIOU,
EC l E M A S,
I,NFUMACOES,
� o C E I R a S,
fRIEIRas,
ESPINHAS, ETC�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o slmirante Silvio Heck,
ministro da Msrinha do govêrno

,

Jânio Óuadros, veio a Santa

Catarina, explicar 8 Revolução,

Ao contário do que ocorreu

em outras unidades da federação, ,

o Almirante Revolucionário,
nesta Capital não realizou nen

huma conferência pública.

As suas explícecões limita

rarn se a um pronuncíamento
na Assembléia Legtslatíva do

Estsdo t> a uma entrevista

coletiva ,à Imprensa.

O Govêroo do Estado 'fês ás

honras da casa
'

do Almirante

Heck. E o Secretário do Tra
balho, do govêrno Celso Ramos,
senhor Roberto Mattar, prepa
rou esta visita e serviu de cíce
rone ao visitante.

Na noite de 7 dêste o almí-

I. ,

Revolução ,do Almirante
rante Silvio Heck, falou aos

jornalistas, numa entrevista
coletiva que teve lugar numa

das salas da Sf'cretan'a do Tra
balho. 'Logo após, foi h..mena

g ...ado pelo Govêrno' do Estado,
com um- jantar no Querência
Pálace Hotel.

/
Da entrevista recolhemos

algumas declarações do Almi
rante Silvio Heck. Disse que

I
com excessão do gcvêmo Dutra,
nos últimos' trinta anos o pais
viveu sob a inépcia e a corrup
ção. Acentuou que, a revolução
de' março, não Instalou uma

ditadura e que o Congresso tem

&, 1!�er0i1de de agir como Poder
Ince pendente.

"Acre-dita o Almirante Silvio
Heck, que os problemas bra
s i le iros deverão ser resolvidos

pelos brasileiros' e à moda bra
sileira. E que a Nação não se

dt>ve' ourvar às finanças inter
nacionais As perguntas que en

volviam política partidária o

almirante Heck negou sei a res

ponder.

Indagado,' se na qualidade
de Ministro que sucedeu, Juce
lino Kubitschek, nos curtos sete
mêses de seu exercício, poude I

ALMERINDO
ALVES NUNES,

Esteve, também em Canoio

has, onde veio buscar a sua fa
mília,

.

o sr. Almerindo Alves
Nunes, transferido que foi da
Caixa Econômica Federal desta
cidade para a agência de Flo

rilNlópolis.

DR, ZACHARIAS
SELEME

Também esteve em Canotn
has, ligeiramente, o Deputado
Federal, dr. Zacharías Seleme,
da bancada udenista dó Paraná /

e que àtualmenre está servindo

naquele Estado como Secretário
do Trabalho e Assistência Social

L�ng:=Play
HI-FI ESTEREO

nova remessa

Cas Erlita
lavradores e Criadores

/

de se· deverêo fazer
no 'MA. registro

Registro facilitará �
A Federação das Associações

Rurais do Estado de Santa Ca
tarina, iniciou um grande mo

ViÚll'nto de registr o de todos
Os lsvrad res e criadores de
n(,SSO Estado no Mi'nistério da
Ag'ricultur8.

' .

.Esss registro é obrigatória
In€nte feito atre vês às ASSt cia
ÇÕe�, Rurais dos municíptos on
Qt:! residem tôdas as pessoas
9'ue, de qualquer maneira se

J8m agricultores, lavradores.
cnadores, P.tc.

o r�gistro no Ministério da
Agricultura facilita, a obtenção
de: revenda, de acôrdo com a

!"gíslação em vigor de materi
II l ,e de produtos próprios para
Ctiadores, em geral, vacinas, so
ros p'rodutos biológicos, quími-

obtenção de
,
beneficios

I cos ou farmacêuticos, utenstlíos
e pequenos aparelhos de uso

veterinário; serviço de monta

pelos reprodutores, a cargo das

depsridêr.cías do DNPA; auxilio
para 8 instalação de aparelha
gem de pulverização QU ,cons
truçâo de banherros carrapatici
das. sarnícíuas ou inceticidas;
auxilio para construção de silos;
auxilio para construção e insta

lação de inseminacão artificial;
preferencia nos serviços de in

seminação artificial e muitas

outras vantagens,

'REPETIMOS: êsse registro
deve ser fe itn através às Asso

cíações Rurais que dispõe -re ,

'fichas apropr íadas e instruções
completas sôbre o assunto. Os
interessados 'devem a elas se

dirigirem.
'

;'

Presiden te de honra: Walter Ren
ning Presidente: Vilson Grane
marin Costa; Vice Presidente:
David Stanislaski; 1°. Secretário:
Dorival Henning; 2°. Secretário:
Clemente GraDza; 10. Tesoureiro.
Luiz Alfeu Costa; 2°. Tesoureiro:
Raul Henning; 1°. Conselho Té
cnico: Edmundo Knopp; 2°. Con
selho i Técnieo.' José Wessoloski;
3°. Conselho Técnico: Walfrido
Lima; Orador: Otavio Grane�ann
Costa; Conselho Fiscal: Vitor Bor
ges, Vitor Martins, Nereu Lima.

Sendo só o que se oferece pa
ra o momento. valêmo-nos do en

sejo para apresentar-lhes nossos

protestos de alta estima e distin
ta consideração .

Atenciosamente

,Alvorada Esport� Clube

,Vilson Granemann COSita
Presidente

Dorival Henníng
lo. ' Secretário

aquilatar os males daquela ad

mínístração, preferiu fugir ao

assunto. Afirmou que no Govêr
no Kubitschek, estêve preso por
fazer declarações politicas e,
por isso, mesmo' abstinha-se
agora de falar a respeito daquele
periodo presídencíal.

\ Sôbre os nomes daqueles que
lideraram o movimento de 31
de março em Santa Catarina,
disse que no setor militar fo
ram diversos e não citava ne

nhum, 'pois poderia cometer

lapsos. No campo civil, contu
do, teve no Secretário do Tra
balho do governo Celso Ramos,

inflação está sendo detida, se

gundo os dados que revelou e

referentes ao primeiro trimes
tre de corrente ano. Como prin
cípaís problemas de sua admi-

nistração citou (. abastecimento,
o desemprego, falta de salas do

aula, insuficiências hospitalares
transportes precários e o grito
contente do' povo para punição
dos corruptos. O Presidente da

República deteve- se, principal
mente, na análíse da inflação,
citando dados estatístícos, 'pelos
quais revelou que a taxa dimi

nuiu, no primeiro trimestre des
te ano. Sôbre as reformas re-

Senhor Bedstor clamadas pelo povo disse que,
'flgora; fora de um regime d'e

O Alvorada Esporte Clube tem·
demagogia, elas se impõem, e

a satisfação de comunicar 8 V. S. serão realizadas. mas dentro
, que em data de 12 de julho do
corrente, foi eleita em Assembléia.
Geral Ordinária realizada em sua

s'�de Social em Lageado Liso, a

I a. Diretoria que ficou assim cons

tituida:

F a I a d
Ocupando, pela primeira vez

ums .cadeíe de rádio e televisão
o Presidente da República, Mal.
Castelo' Branco, revelou, que a

Alvorada
Esporte \ Club
Recebemos

\

para publicação o·
, seguinte:

Oficio N. 1/64

Lageado Liso, 15 de Julho de
1964.

\
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o líder revolucionário em nosso
Estado. Disse a almiranie que
Roberto Mattar, foi o elemento
de ligação entre os demais ci
vis de Santa Catarina e o CJ)
mandante militar.

Explicou assim, o almirante
Silvio Heck, alguns aspectos da
revolução feita com o objetivo
de pôr fim à corrupção que há
30 anos campeava livremente
no Brasil.
Foram as palavras de um

militar que estêve Da cúpula
do movimento de março. Re

presenta aqueles que conspira
ram pela queda do regime co';
mum-peleguista.

E, estêve em Santa Cateríria,
recebendo tôdas as deferências
.do Executivo Estadual, que tem
como chefe o senhor Celso Ra
mos, governador eleito e íden
tificado pelo regime que a re

volução derrubou.

•

5 I d
dos 'principias revolucíonáríos
e democráticos. Salientou, ou

trossim que foram restabeleci
das as 'condições democráticas
para os proprietários rurais, pe
los trabalhadores, pelos estu-·
dantes e pelos militares.

Alô, alô 8rasilia!
A Rádio 'Canoinhas Lida.

transmitirá ãs quintas, sex
tas e domingos, sempre ás
17,15 horas, a palavra do
Dep. AROLDO CARVALHO"
gravada em Brasilia, na Câ
mara dos Deputados.
Ouça, semanalmente, a

palavra do NOSSO DEPU
TADO.

'NOVOS Pre.ÇOS
I

Para
° Milho ,.

e o Arroz
Rio (A.N.) - o Presiedente da República assinou

decreto, na pasta da Agricultura, alterando os preços
básicos minimos para as operações de financiamento ou

aquisição de arroz e milho de produção nacional das sa

fras 1993/1964, fixados por decreto do ano passado.,
. '

São os seguintes os preços estabelecidos para o

arroz em casca,' por saca de 60 quilos: dos tipos 1 e 2
de grãos longos, Cr$ 6.070,00;- grãos médios, Cr$ 5.790,00
grãos curtos,

\ Cr$ 5,195,00; arroz do norte do país, Cr$
4.675,00. O milho das colorações branca, amarela e mes

clado, por saca de 60 quilos teve fixado preço de Cr�
2.415.oó para o grupo "duro" e de Cr$ 2.300,00' para os

grupos \ "mole" e' "misto".

A, G R A D E (�I M E N TO
Viuva Helena Veiga e seus filhos Otacilio Veiga

e Senhora, Antônio e Osoalayr, vêm -por intermédio
deste [ornai agradecer comovidos os esforços e coope»
ração prestados por ocasião do falecimento de seu es ..

p()SO, pai e sogro, EDUA RDO VEIGA, 'ocorrido dia 8
de julho corrente, no Hospital Santa Crvz. '

.

Outrossim agradecem especialmente ao sr, Wal
frido Schram; à Familio do sr, Francisco Franca; o

ilustre médico S7. dr. Adir Seleme, aos empregados da
.

ttrma Irmã/Is' Procopiak Ltda., enrim a todos que os

auxiliaram e contor taram no doloroso'Lranse. \

Facilitando o pagamento, do.
Salário-Família

Brasília - O Presidente Castelo Branco: assinou decreto
que altera a regulamentação do, pagamento do salário
-familia. Doravante, o pai trabalhador não precisará, de

I

seis em' seis mêses, de atestado para recebimento do be- ,

nefício. Bastará que declare perante a, emprêsa que seus
filhos continuam vivos.

"�'.
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CASSIO monTEVERDI

"Tem sido muito mooimentadd a -oida social na
. Capital do Mate néste mês de julho qUt� promete se,

ainda melhor nesta última quinzena. É a evolução...
Canoinhas cresce e melhora.: . ,

HOJE BINQO'DO GRÉMIO
\ Hoje àl 20 horas no "Cenoinhense" e,tará acontecendo
o Grande Bingo Dançante do Grêmio XV de iulho, 200 cartões
foram vendido. até ontem; assegurando, anim, o sueeseo de
mail esta prom�ção da mocidade canoinheuse,

1. Prêmio: ,I, Faqueiro Inoxidável Elmo - 2. Prêmio:
Uma Mesa de Centro Brasília (Produto Wiegando Olseu) - 3.
Prémio: 1 Hamônica Hering - 4. Prêmio 1 canêco de lehopp
pintado à mão e 5. Prêmio: 1 Férro Elétrico. Todo. OI prêmios,
num valor total d!"... Cr$lll.OOO,oo acham-se em exposição Da

BOUTIQUE MODELOó .a Leia que veste a mulher elegante
de Caucinhas.

.

Rádio & Balle de Aniversário
Animado pela "furiosa" Josê M8�ricio de, Mafra ests

rá acontecendo no próximo sâbado. no Salão Bechel o Baile
comemorativo ao 16. Anivenário dai Rádio Canoinhae. . c ,

Soubemos que a direção da ZYP 6 além dêlle movimentado'
baile incluirá na programação festiva do, trauacurso do seu 16.
aniversário a realização de uma prova ciclíetica e de um torneio
di; basquete, volei e Iutebôl de salão,

' ,

Nono. cumprimentos hidráulico. aos' ativoe radialista. da
Emissôra do Povo. /'

Debut de Márcia
O casel Adauto (Cici)' Allagé eaterâ reeepcionando jovens &

àmigos para o "debut" de lua filha Márcia. À. fe.ta, acontecerá
no dia '25, sâbado prôxirno em lua residência, e pelo "zum
zm" que le ouve, esta "pedida" certamente marcará vermelho
DI! agenda social da Capital, 'do Mate.

'

Gente moça é noticia
,

A movimentação aocial dêste julho começou muito bem pela
. festinha que o brotinho Jane Côrte promo.veu; continuou com

_

a da Siumara Hihas Corrêa. Hosicler também recepcionou
(e muito bem), nêste começo de mês: outra pedida movimentada
foi. 8 do Grêmio realizada no, Club Canoiuhense. Raquel Olsen,
um dOIll mail elegantes brotos da Mate- Cap, reuniu em lua

-re!ildência um grande número de 'jovenl &' jovem, e, no sâbado
que pauvu Carlos Magno e Catarina Seleme mostraram que
realmente �ão excelente enfitriões,

'

Nêcte� último! T dia. tivemo. a felicidade de participar da
Ieetinha caipira organizada por· Ana Hita e"Osvaldo Rogério
(estava o máximo) e da "pedída"' organizada por Paulinha e

Mário Wieae.
.

ASlIim está manoinha., movimentada da cabeça aOI pés nêste
mês de féria•.

'
'

W!egando Olsen: Homenagem.
A Sociedade Amigol de Marcílio Dias no sâbado que

passou, reunindo a maioria dOI leUI asaociadce numa ehurraaca
da. prestou ao Sr. Wiegando Olsen, o maior, dOI amigos de
Marcílio Dias, uma' aincera homenagem.

Vário! oradore••e fizeram hlJuvir; todos relll8lta�do ali
, virtude.- e qualidade. dêste grande industrial que muito tem

contribuído para o progreeso desta região. O Sr. Wiegftndo OI
seu, agradecendo, dine que '_ 'lua iudustria em Marcílio Dia.
continua em fale de expanaão

'

e que continuará trabalhando,
de mangas arregaçadas, para o progresso 'e o bem estar dêste
Município. '

\
\

Grêmio &. Tercéiro AniversárIo
É� no primeiro dia de agôsto e no último dia de féria ..

que acontecerá o grande Baile de 3. aniversârio do Grêmio XV
de Julho. Já tenho em mãos um "bem bolado" convite de mail
esta

.

promoção vitoriosa do representante da mocidade canoin-
, 'heme, que contará com. 8 animação .de LOI Caravelles e a par.
ticipação especial de senhoritae da. nona alta sooledade num

elegante desfile de 'chapêue organizado e patrocinado por Rothy
Day conhecido modi.ta de capital paranaense,

Umas Ec. Outras
* A Caea Pereira tem, agora, até o di.co que você não

procura. Procure o disco que você não procura na CaIJa Per-eira.

* E quase certo; dia 5 de setembro, no Bailerde Aniver.·
mário do «Ctmoinbenle» mais de 13 garôt81i flerão apre8entada.
á Doua lociedade.

* Alto!! e baixo I têm '�cQntecido por aí Uma prova: o

Nery e o Oellloo (Melado) estão namorando.
* Oi Cormandol de'1964 do Colégio Comerei!!!1 de Calloinhaii

estão movimentando-se para realizar um Bingo-Dançante.
* cO Jornal do Poste», sempre atual e vibrante aprellen�

tou" em '(\ua última edição muitas notícias intel'e8llantelS. Leia,
assine e divulgue o '«Jornal do Poste».

" )(

Vieirade Major
Balancete Mensal da Receita e Despesa da 'Prefeitura Mur:licipal

de. Major Vieira, referente ao mês de março de 1964"
. ,

Prefeitura Mun.

Código
Geral,

0.16.1
0.17.3
0.18.3 .

0.27.3

1.16.4
1.21.4
1.22.4
1 19.2
1.23.4

2.01.0
v

4.12.0
4.13.0

4.14.0

6.12.0
6.210
6.23.0

RE,:EITA GERAL DO ,I\4UNICIPIO
Titulos da Receita

o R O LN A R I A

A) Impostos
Imposto sôbre Transm. Propr. Imobitiería Inter-Vi;voI
Imposto sobre Indústrial e Profiuõel
Imposto dá Licença
Imposto sôbre Jogo. e DiveraÕ.

B) TAXAS
"

Taxai Para Finl Educacionais
Taxa de Expediente
Taxaa de Custai Judiciaria. e Emolumento.

. Taxa. de Eletrificação
Taxai de Fiecalização e Serviço. Dlversoe

PATRIMONIAL
)

'Renda Imobiliária

RECEITAS DIVERSAS
Receita' de Cemitério!
Receita de Combustíveis (Quota prevista no art. 15,

. parágrafo 2 da Constituição Federal.
Receita do Imposto de Consumo (Quota prevista no

art. 15, parágrafo 4 da Constituição Federal.
\ '

Receita Extraordinária
Cobrança .da Divjda Ativa
Multai
Eventuais.

'. .-

Total Geral da Receita

Saldo Provindo do Exercicio .Anterior
.

EM' CAIXA
Na Tesouraria

Total Geral do Balancete

I DESPESA
Verba I Titulos da Despesa

,
1

° Administração Geral 126.644,00 4.042,00 130.686,00
1 ,

Exação e Fiecaliaeção Financeira 28.100,00 2.980,00 30.980,002 Segurança Pública e Asii.tencia Social 2.300,00 4.000,00 6.300,003 ,

Educação Pública
. 90.000,@0 22.400,00 112.400,00

4
5

Saúde Pública .1 6.238,CO
. 6.238,00

Fomento 5.000,00 5:000,00 10.000,00
6 Serviços Industrieis 6.00Q,00 6.000.00 12.000,008
9 Serviço de Utilidade Pública 183564,00 �17.827,90 401.391,90

Encsrgoe Diversoj 18.136,00 .10.480,00 28.616,00
.
Credito Especial 4.500.000,00 4.500.000,OB

Totál da Despeea 4.965.8p2,00 272.729,90 , 5.238I11,90
Residuos Passivos

,,
.

RESTOS A PAGAR �
,

DOI Exercícios Anteriores
,

53.100,00 9.80(1,00 62.9(!0,00
Total Geral da Despesa 5.018.982,00 282.529,90 5.301.511.90

Fundos Disponíveis
EM CAIXA

I Na- Tesóuraría , "

290.487,50, "- -

,BANCOS
No Banco do Brasil S A. ..598.370,00
No Banco Industrie e Comercio de S. Catarine (loco) 2.532.948,60 3.421.806,10

/ ,Total Geral do Ba'lencete
,

8.723.318,00

DESPESA GERAL· no MUNICIPIO

ARRECADAÇÃO
Anterior I Do iMês--!l'O T A L,

48.900,00 116.120,00 165.0::W,00'
61.890,00 ,61.890,ÓO

178.500,00 47.557,00 226.057,00
3.000.00 500,00 3.500,00

8.775,00 5.364,00
'

14.139,00
2.475,00 665,00 3.140,00
3.550,00 3.740,00 7.290,00
14.220,00 26.334,00 4.0.554,00
,8.129,50 2.804,00 10.933,50

7,200,00 8.450,00 15.650,00

300,00 300,00
I

598.370,00 , 5'8.370,00

2.527.302,00 t263.'654,60 '3.790.956,60
I

78.843,00 73.369,00 152:212,00
15.768,60 14673,80 30.442.40

10.508,00 10.508100
2.896.963,10 ·2.239.999,40 5.130 962,50

-,

3.592.355,50 '

8.723.318,00

Major, Vieira, 31 de. Março

Jair' Dirschnabél
Secretário

de 1964.

Odilon Davet
Prefeito Municipal em exercicio

SICSeja um frequentador da
Funciona nos seguintes horários:

às quartas feiras: das 19 às 2Lhoras,
aos sábados: das 15 às 17 horas.

" ,

.Jo'vems õ: Jovens
* Enquanto Jocelma e; Jocelina passem 8ual féria. em

Curitiba, I1!e e Teresinha seguiram a São Paulo.

* Circulando' DO Capital do Mate, procedentell de São

Paulo, ali Joven. MariQ Francisca Heimbeck e, Paulina Becker.

* Josete Zaniulo e Rita de Cáuiâ enfeitam a «cidade
e.meralds» com MOIU simpàticol .presença. Iiêde mê6 de féria�.

* Retribuindo visita, a lovem Cerem de Andta,de Vilello,
do, Rio marca presença Da Capital do Mate. Para o jovem
Teodoro (Ducho) Sachweh a elegria é grande.

Ultima
*' H(lie nó «Csnoinhenae» grl'mde Bingo Dançante do

Grêmio XV de Julho.

Vende�se
Por motivo de mudança

de "ramo; um armazém
.

(estoque e ponto), sito a

Rua Getúlio Vargas, 1.060.

- Uma Camioneta Ford-34
\

em perfeito ,estado.
, ,

Ver e tratar, eom a pro-
prietária Dona Elinore

JUr)g no local. 3x

.'
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Na ' Câmarara Federal: \

"

De'putado' 'Aroldo, CarvalhoI
1 a. Fe,'S t'a N ec i o n a I do
I (Para uma comunicação - Sem revisão do orador) Sr. Pre •

•idente e Srs, depntados, Designado pelo Presidente da Caia. Depu"
'(ado Raniere Mazzili. nOI dia. 27, 28 e 2'9 compareci á. festividade.
oa la. Festa Nacional do Chimarrão. na cidade de Cauoinhes, E.ta.
do de Santa Catarina.

discorre
, "

eh

I'

sôbre. a,
,I ':!'.l .-:

.. :'I'.i,
I

Aroldo Carvalhó
Fala sôbre_ Filho daquela região, outrora denominada Ouro Verde, 'a minha

cidade natal, em função mesma deus riqueza - a erva-mate '_ en-

tendo que, no momento em que faço à Cala li comunicação de que d . -

compareci á. festividades programadae, representando a Mela da Câ- esapropnaçoes
mora dOI' Deputados, devo tecer breve. coueidersçõee eôbre a situa- O sr. Arolde Carvalho (UDN
ção de produção ervateira.' de Santa Catarina) falou n� Câ- -

A erva-mate, riqueza nativa no planalto norte Catarlnenee, mara Federal sôbre a desapro
fim grande área dOI Estados -do Paraná Rio Grande do Sul e tam- � príação de 10 mil hectare-s de

Mm Mato Grosso, le conetitui, para minha região, no principal eateio terras no norte catarmense, pa-'
eeonômico. A riqueza é eminentemente democratizada. Existe mate ra atender às necessidades do

,Dativ.o em quase tôdas ai propriedades rurai •. Auim nonol homens «Campo de Instrução Militar

-do interiof, além da agricultura de subaistência, entregam-se à indus- Marechal Hermes», ne munici

:tria extrativa do mate couseguindo recursos em fUDÇão do trabalho pio de Três Barras. Disse que
I

'que desempenham ne.�a atividade.
'

as terras pertenciam a 400 fa-
, < - mílas, em consequência do que

O mate exportado para o' Uruguai, a Argentina e o Chile o ato causou graves danos à
rende em divisae para a economia nacional cêroa de oito milhõea de região, com a perda de enorme
d61area anualmente. área agricultável,

I

Elia riqueza _ Como falei _ é eminentemente demoorati
sado, a começar pela lua distribuição. Democratisaee também no

chimarrão, que confraterniza OI noasos homens do interior. E, no leu

manuseio, no seu fabrico, exige que OI homens .e conjuguem, reúnam
leulI esforçoe no barbaquâ coletivo, Da cooberativa que se incumbe
da induatriahaeção do produto.

Dados hmbé.m elaborados

pela Fundação Getúlio Vergas,
revelam, ainda, 'aumentos de

artigos integrantes dos ítens
vestuários, artigos �e limpeza,
produtos farmacêuticos e prin·
cipalmentt> nos serviços públi
c.os relacionados com ilumina.
ção e transporte, 15,7% t>m mé·
dia, para ônibus e lotações, Até
junho, o custo de vida apre-'
sentou os, seguintes indices glo·
bais: alimentação, 41,1%; v�s-

Pela presente torno público. que éstão' abertas as tuário, 41,4%; aluguel, 12.4%;
.

1 móveis e utensilios, 50,8%; far
l�scrições, para

.

Concurso de Posta ista,
A

a
.

partir do mácia e higiene, 34,10/0; servi-dIa 18 a 30, de Julhq_ dn corrente, nesta AgencIa,- das 1.4 .

ç";)s pessoais, 28.70/0' e serviços
às 16 hrs., dentro do expediente normal desta reparticão" públicos, 55,5%,
devendo os prEltendentes estar munidos da seguinte '. .

documentação.
------------

É preciso se assinale, que á Cooperativa de Mate do meu

munícipio natal tem maia de três mil aesoclados, conatituindo-se cm

uma das maiores do País.

Pois bem••egundo dados que colho 001 relatôrios do Banco
do Brasil, a Produção da erva-ma te no Peís sofreu, de 1962' para'
.1963, um declínio da ordem de 30%. Caiu cêrca de 40 000 tonelada li;
em 1962 produeimos 136.26 t�neI8J8I contra 96522, tonelada. em

J963. Preocupado. Com êste alpecto que reeulta sobretudo do abano
dono em que vivem 011 produtores de mate, que' resulta sobretudo
do descaso do Instituto Nacional do Mate 'por êille importante setor
'da produção que .6 a essa entidade imcumbiría cuidar, preocupado.
COm isto, OI meus conterrâneos iúvónll de menos de trinta- anos, fi-

,I Iho!J de pais ricos e de pais pobres, tomaram a ai o encargo de pro
mover 8 primeira felt� nacional do chimarrão visando não .•6 lexp.or
o problema da erva-mate perante aI autoridade. do Pais. Mal, so

bretudo a estimular a produção do mate. Foi o que couseguiram a·

bnegedos rapaaes de minha terra natal, sem nenhum gelto de apoio
oficial, lem neohum amparo do GÓverno. As autoridade. federais i·
'guoram complete'mente a realizàção da Primeira Fe8�a Nacional do
Mate. O Instituto Nacional do Mate, pelo aeu Preaidénte, oão com·

pareceu nem lia fêz reprelentar nal
.

fe.tividadM pi'ogramadaa pelol
;{ovem catarinenees. Também o Miniatério da Agricultura ignorou a

realização dêsse importante certame fadado a produzir reaultadol en·
\tre CI produtore!, porque ficou evidenciado que 011 homeos do iote
�rior, iá tão abandonado. e el'1uecido•. que OI moço. dai cidade. nu

IDa fale em seria I juato ;e entregalllem apenai ao. prazerei, estão

'preocupad(�1 com os problema_ fundamentai..
.�

Aqui edou para fazer à CaBa e à Nação li' comunicação de
.que foi reahzada na minha terra natal ecta feita ignorada da. Buto·

,idades; e aqui eetou para/apelar ao Preaidente do 1nltituto ) Nacio
nal do Mate, hoie um emineote diplomata,' um homem liBido dOI
',quadros do Itamarati, DO \.entido de que vá 80 menol conbeder a

região brasileira produtora do mate, preltando tôda a colaboração aOI

abandonadol e e.quecidol produtore. do mate bra.i1eiro. (muito bem)

Concurso �ara Postalista

1 - Certificado de Reservista; no caso de candi';'
data, certidão de nascimento.

Atestado de vacina, com firma reconhecida.

Fôlha corrida, fornecida pela Delegacia' de
2

3

�olícia.
4

5

Duas fotografias 3 x 4
-,

. Selos
\

postais no valor de Ca$ 500,00
IIca Schramm Rodrigues - Agente.

Fas saber aos que o presente
Edital virem ou dele conhecimen
to tiverem que, pelo presente
CITA o Dr. Lourenço Wal
trlck, brasileiro, casado, engen
heiro-egronomo, que se encontra
em "lugar incerto e' não sabido,
com o� prazo de 30 (trinta dias),
para responder aos têrmos da
Ação de Revogação de Procura.
'çã'o, que se' processe nêste Juízo,
movida por João dos Santos
Corrêa Sobrinho e sua mu

Iher, brasileiros. casados, residen
'tes em Bela Vista do Toldo, nês
te Municipio, podendo contestá
la, sob pena de revelia, no prazo
de 15 (quinze) dias. que correrá
em Cartório, após a terminação Leopordo Pereira, Tabelião:ê
do prazo do Edital, nos termos e Oficial do Registre Civil de Bela /

de acôedo com ,a sentença abaixo Vista do Toldo comarca de ('.�
transcrita: Vistos ete. João dos noinhaa, Santa Catarina, faz liab�
Santos Corrêa Sobrinho e que pretendem caear- se: Wil."il
sua mulher. braaileiros, proprie- Bento na Silva e Maria Ilandb

tários, residentes e -domiciladoa Duarte. Ele brasileiro. operárm,
em Bela Vista do Toldo. Comer- solteiro, natural dêsté Ellltaq!):.
ca de Canoinhas, por procurador nascido em RiQ dOI P6ÇOll, aOI;2
habilitado, requerem a revogação de Fevereiro de 1933,

.

reeidente
da procuracão constante do Livro em Gralha, neste Distrito, é filhó
n. '47. fls. 172, do Primeiro Ta: de João Bento da Silva, falecido;
b I· de' h I I e Otília Maria da Cruz. EÍa bra�
e lo�at� .

e anom �s, pe a qua ., ,. I' .

;.
o prr-nerro dos Suplicantes con- 811elr.'!" domêstica, .o.t�!ra, oat�
cedeu ao. Lourenço Wal�rik os,<

ral de�te Efltado, na.c!c:�, em Ri.o
poderes descritos na inicial. Junto

I
dOIl Poços: nelt,e MUD1Clpl.O 00.;4

a documentação de fls. 4 a 8. de �e��reIro d� 1934, re'ldent�.e
Isto pôsto: .Apretensão dos peti' \��mlcd..ada em Gral�a, �ellte 011·

cionários é de ser satisfeita por- trato, fllh de SeballtUlnll18 Duel'te.

que possui amparo legal. Oportu. '* f
no se faz ponderar;' aqui. que

'

em se tratando de mandato civÍI. Faz laber.que pretendem ca.!lr�
o co.nandante é. o Juiz de seus te: Olni Gude e Anita Küchler:
interêsses e de Sua confiança, de. Ele bralileiro, lavrador, lIo1teirb.,
correndo daí que. cabe a êle, I}n. natural deIte Eetado, nsecido em
tes de mais_ninguem a iniciativa Bela Vi.ta do Toldo, ao I" .de
da revogação dos poderes do Setembro de 1943, filho de: HifDI
mandato, ainda que haja conven- Gude, e Dona Idalina Ru�ke G..�
ção em Contrário. Consequente· de. Ela brasileira, doméstica_ 1191�
mente. DE.FIRO o pedida de fls. teira. Datural deite Eltado, Dlli
para declarar, como efetivamente cida em Bela Vieta do Toldo, 11,01
deClaro revpgada a procuração pó- 30 de Janeiro de 1943, filha d,�
blicá constante das fls. 172, do Augulto Küchler, falecido, e Do•.
Livro 47, do Primeiro Tabelio- Eulilia Küchler. c."

nato·Serventuária Paula S. Caro
valho, da' Comarca de Canoinbas
de conformidade com o dispos'to
no artigo 1.316, item I, do Códi·
go Civil Ofi�ie.se à titular do
competente Cartorio para averbar
na ooluna pr6pria do mencionado
Livro, a 'presente re�ogação.
Cientifique, se. por edital. na

forma requerida. o Dr. Lourenço
Wa!trick ' da presente revogação,
dando'se, pelo mesmo modo',
ciência a terceiros interessados.
Custas da Lei- P.R.l Mafra,' 22
de Junbo de 1964. (as.) João
Rodrigues de 4-raóio,· Juiz de
Direito da Comarca' de Mafra.
E para que c�egue ao conb�ci.
mento dos interessados, e não

.K possam de futuro alegar ignor�ncia,
expedi' o presente I

edital e outros
iguais I

que' !lerão publicados' e lIelltl�nta e, quatro. Eu. ilaide� E.
afixados 'ha forma da' Lei. Dado 'S.,Jeme, Escrivão, o sU�lCte�t
e passado nesta cidade de Canoi·

I
\

"L ,

nhas, aos trinta dias do m�s de' Francisco -Alves Pereira
Junho de mi! DOYecentos e 'Juia de Paz em exercício.,

A despeito disto ,e embora o

comando se tenha imitido na

posse des propriedades, infor
mou, nenhum pagamento foi
feito, até agora, aos pobres pro
prietários, além do depósito de

\

70% do valor da expropriação,
o que conresponde a 10% do
valor real de cada propriedade.
Afirmou que as famílias expro
priadas estão praticamente' na
miséria, pois perderam seus

rebanhos ..

'I'

OCustode vida
subiu 5,10/0 em

Junho
o custo de \'ida subiu 5,1%

'no mês de junho, elevando para
42,3%" o índice global do pri
meiro s�mestre, contra 3,90/°
em j unho de 1963 e 30,8% nos'

primeiros seis meses daquele
ano. Iofluenciaram pará o in
cremento 'geral do mês a ali
mentação com 16,2%" o vestiá
rio, com 2,7°jõ, m6veis e uten

silios, com 3,9, farmácia e higi
ene, com 5,4%, e os serviços
públicos, com 9,4%.

\

Assine! Leia 1 Divulgue J

Correio do Norte

, k
Edital de Citação

decom o

trinta'
prazo

(30) dias
o cidadão Francisco Alves Pe.

reira, Juiz 'de paz em' exercício
da Camarca de Canoinhas, Este
do de Santa Catarina, qa forma
da lei, etc.

Vende-s�
Em' Salto d'Agua Verdel

excelente propriedade, 'cob\':'
tendo 26' alqueires, metade
terra de planta e outra ,de
caiva, ótima casa de morada,
três paióis e demais
benfeitorias. '

Ver e tratar no local cora
o S�. Alfredo Roesler.

.

Registro Civil
EDITALf

/ São todO. domiciliadol e re�i··
dente. Deite Di.trito.· fJ

Apreeentar�m OI do�umeDt��
exigido. pelo art. 180. Si &Igu��
,oube� de algum impedimento le·:
gal acue·o· para fiol de direit�1
E para con.tar lavrei o preleli�l'l �.

.qlle lerá fixado e lugar de co.��
me e publiçedo DO Jornal Correio
do Norte.. Eu ,Leopoldo Pereir:��
Oficial do l\f'giltro Civil, qQe o�

datilografei, deto e a.lli�.
, ,I

B�le Viste do Toldo, 1-4' _de
J,Qlho de 1964.

.

Leop()ldo Pereira,
.

'Oficial.
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,

, .::n <D Ib � � I) o ) dinamico industrial, sr.
UI � :.l ,. Estefano Wrublewski, ampliará

o seu parque índustrial, com a ADO 17 - f 'aDoiDha.

DA ,SEMANA ,- Instalação; dentro em breve, de
.ums grande fabrica de pregos.

AN!VERSARIANTE'S
ANIVERSARIAM.SE

/ : -Hoje: as sras. donas: Edi
te esp. do sr. Pedro 'dos San.
tos Corrêa e Verônica eso.

"dfJ sr. Miguel Lessak; o sr.

Carias Koehler;' a srta. Leo
nilda Wossgrau.
.. Amanhã: as sras. donas:
.Maria. Silvia esp. do 'S1.

Djalma Taõalipa, Nelli esp.
do sr.. Elias Seleme Neto e
·Maria Madalena esp do sr.

. Aluisio Marcinichem; os srs.:
.Leocddio Pacheco

-

e Elias
,Se/eme Neto res. em Caçador;

) .as srtas.: Eoani Vieira, Erica
Scheuer e. Madalena Ooncal
ves . res.. em Poponduua; o

iooem Alfredo de O. Gar�in
'do; a menina Norma Elisa
beth. filha do' S". Waldemar
Carlos Stange; o menino Wer�
HeI' filho do senhor R..upprecht '

Loetner.
'

Dia 20: as sras. donas:
Adelia esp. do sr. Orlando
Nascimento e Elisa esp. do
,sr'l Paulo Behner, os srs.:

,Rodolfp' Wibbelt 8 Sérgio
".Gapski; Os meninos: Fernando
filho do sr. Elias Seleme Neto'

.

eElias filho do S';'. Antonio
Sconheteki.

\

Dia 21: a sra. dona Ana
'esp. do Reodo. Pastor ,Ceorg
,Wegger res. em São Paulo;
os S1'S.: Luiz Flores e Wal-

, : domiro Schulka; a srta. Hil»
da Gonçalves; o jovem 'Pedro
Eloy Granemann; as meni
nas: Maria Gorette, filha do

sr. Manoel G. Costa, (iladis
Regina filha do sr Oswaldo'
Werka e Imelda tiiha do sr.
Maximilhano Watzko; o

menino Roberto filho do sr.

João A. Brauhardt,
-

Dia 22: os srs.: Rodolfo
Bolaut e Jacob Tremi; a

srta. Maria 'C. Pereira; 'o jo
vem Teófilo Sconhetzki; a

menina Bernadete de Fátima
filha do sr. Augusto Pillati.

Dia 23: exma, vva. sra.
dona' Nanci Barcelos Morei
ra; as sras. donas: Rosa esp.
do -sr. Ithass Seleme e Ana
esp. do sr,'Afonso C. Kohler;
os srs.: Argos Trevisani_e
JOSé Pacheco de Miranda; o
[ooem Alirio Dias; o menino
Luiz Roberto filho do sr.
Waldomiro Holle,..,

Dia 24: a sra. dona Maria
és». do sr. Norberto Piedler;
os srs.: João Silveira, Boni
fticio J.' Galotti, Ludovico,
Dambroski e Albino Budant,
diretor' do jornal Barriga
Verde; as' srtas.: � Llrsula
Baukat e Suely Rita Cornel
sen; o jovem Vitor Meneu
Tokarski; as meninas: Ro
sangela . filha do sr. ·João
Dirschnabel, Suely Terezinha
filha do sr. Bernardo Metz
ge1 e Irene da. Conceição
filha do s�. Cirilo Medeirps.

Cumprimentamos os ani
versariantes, almejando-lhes
inúmeras feliçidad�s.·

.

: , ..

� Missa de Aniversário
CONVITE-

Pelo transcurso do primeiro aniversário do Dre
': maturo desaparecimento do inesquecível ABILIO LEO
,�con7!id_am seus .pàrentes, amigos -e conhecidos, para

. aSS'lsltrem a mzssa por alma do ente querido a ser

� celebrada na Igreia Matriz üisto'-Rel: às 10 hs. dó

I
'·,'dia 26 do corrente mês, domingo..

, Agradecem. a todos por mais éste ato de esti;"a
. e fé cristã.

Anisio Rodrigues e familia.

,.

c:Farmácias de Plantão
mês. durante o correntá

\ �e 28 de junho a 4 de julho-Farmácia 411age
de julho
de julho
de julho

à 11-7-64 ,- Farmácia Santa Cruz
a 18-7-64 - Farmácia Oliveira Filial
a 25-7-64 - Farmácia -Iliveira Matriz

.. De 3

De 1'2

De 19

.Coopere com a SUNAB,
-

,'ctenunciancjo os negodantes, inescrupulosos.
't. ,� ,\

Tud o

,FISCH

Rua Vidal' Ramos, 209
As gostosas ferias de julho _

estão sendo gbzadas intensa- '1Ii- .._IIiII'I__IIiIIIII!i IIiIII: I�
mpnte pelos nossos estudantes,) ',}
daqui 'e, de fóra, com as conhe- CI·n·'e T'eatro Vera C '

ciqas festinhas se sucedendo' ru:z
.

dias após dias.
'

x x, x'
,

2) Esteve em nossa cidade
por/uns dias o casal sr. Hélio
Hosschl e sua P"POS8, dna. Má
ra Prochmaon Hoeschl. Os mes

mos retornaram terça feira pa
ra. Florianópolis.

x x x

A campamha de ouro para
o bem do Brasil alcançou ex

pressívo' sucesso nos municipios
visinhos de Papanduva e Mon- .

te, Castelo. No primeiro arre

cadou-se mais Cr$130.ooo,oo e
no segundo C'r$126860'oo.

x x x

Estiveram - em Canoinhas,
procedentes de Curitiba, os in
dustriais sr. Evaldo Carnei�o e

família e o sr. Altavír Zaniolo.
x x x

Os diretores do Frlgortfíco
Canoinhas S.A. Fricasa, tem se

reunido a miude tratando do
aumento de capital do grande
e importante empreendimento.

. x x' x

Depois de mais de 20 anos.
visitou Canoínhes, sua terra

natal, o sr, Werdon Isphaír, 8-

gora residente em'Curit'iba.
x x x

o' jovem e talenloso canoí
nhense, José Ganem Filho foi o
ganhador do premio de, Cr$
50.000,00 instituidó na primeira .

Festa Nacional 'do Chimarrão
para a m e I h o r pintura de
um qúadro :da H e r v e i r a
Mater Assim receberá o premio
hoje" quando do bingo promo
vido pelo Grêmio XV de Julho
no Clube canoinhense.

x x X

Em Canoinhas, onde passará
uma temporada, o Deputado dr,
Reneau Cubes, que já reabriu
o seu consultório médico. ,--,

x x x

x' x x

I
. A Radio Canoinhas va; reco

meçar a transmissão semanal
de programas vindos de Brasi;.
lia, grayados �lo, Deputado,
AroIdo Carvalho, contendo có
pias de dicursos proferidos na

Gâmara ou comentários dirigi-,
dos ao norte cataritlense. A in
terrupç'ão que se ve'rificou re

sultou dos acontecimentos polí
ticos que se desenrolaram no

país. A parti! dos próximos
dia. teremos, semanalmente; a

prestação de contas do Depu
tado conterraneo, sempre, no

informativo Inca.

para, Noivas
/

·:-ta. CatarinB. 18 de Julho de ll)64 - N 789

E pelo estadual de futebol, O

Santa Cruz foi goleado ímpíe
dosámente pelo Pery. em Ma

fra, . pelo escore de 5 a .1, co

brando os mafrenses' o revêz
sofrido em nossa cidade. E em

P. Uníão, o Botafogo, com gar
ra e rãçe, venceu o Juventus

por :3 a 2�' Hoje o Santa Cruz,
no Municipal, enfrentara o Ope
rário, procurando a sua com

pleta rehabilitação.

documentose demais
sários. 1

neces-

,

x x x

A "CATRACA", Casa do Tra
balhador de Canoinhas, convo
cará uma Assembléia Geral

I

ainda em julho para votação
dos seus estatutos e escolha da
Diretoria. Deverá comparecer
ao conclave o Deputado Arol
do Carvalho, fundador e incen
tivador do que se pretende
será a� grande obra de assístên
cía , ao trabalhador na região
Norte Catarinense.

v x x
.'

O Deputado Aroldo Carvalho
está .empenhado .

em obter a'
liberação de verbas incluídas
no Orçamento graças a emen

das que apresentou em 1963.
Pede, para isso, a colaboração
dos didgenÚ�s da Escola Técní-

'.

ca de Comércio e Sindicato dos
Trabalhadores na Indústria da
Madeira, no sentido de que
providenciem os requerimentos

,

.

x x' x

O industriál. sr. José Tokars
kí vem 'de adquirir o ótimo �

ponto comercial na esquina da
Paula' Pereira .com a Felipe
Schmidt, do sr, U1darico Wíl->

tuschníg, onde pretende ampli
ar. o prédio existente e montar
um moderno super mercado.

TELESPAR'Kk
O Rádio com -Rece\pção total

Portáteis - Transcosmos Luxo - 5 faixas
( Transcosmos Standard - 3 faixas'

De mesa a pilha - Transtar.

Para automqveis _. Toda a linha Willys
Garantia absoluta.

Venha conhecer os sensacionais planos de pagamento e

os melhores preços\ da praça.

:[t'aça;;.nos uma visita s_em compromiss� e certifique-se,
em.

Cid.Húmenhuk 1& Ltda., Basilio·
Can6inha� - Santa Catarina

APRESENTA:
(

·HOJE - á. 20,00 hora. - impróprio até 14 ano.

CID
com Gharlton Heston, Sopfia Loren, Raf Vallo,ne

'e Genevieve Page.
Um grande espetáculo! Uma grande aventur,a! Uma

históri8 de' um grande amor!
.

l
__ �_'_'_

DO�INGO
.

.....;. á. 13,30 horas - cen.ura livre

Quaflto Mais Samba Melhor
a. 16,00 hora. �
a. 20,00 horas

'- }mpr •

EL
\

,C I D
'até 14 ano.DOMINGO

2a. Feira -- à. 20,00 hr... imp. até 14 ano. REPRISE
.

---.--�-'-.--

3a. e 4a. Feir,a ,- à. 20,00 hora. - impr. até 14 ano.

Um Homem "Na Lua
com Kenneth More, Shirley Anne Fieid, Norman Bird

e Bruce Boa
O caminho �té fi lUti està repleto de nuvens de in,trigas
e de tempestades de gargalh8das. Pl:lr8 ir á lua precisa

.
-se de quatro coisas: Ter um foguete, querer viver, que

rer dar a volta 80 mundo ... e qUérer utna mulher.

5a •. �. 68. Feira - àll 20,00 hora• ...:... impr. até 14. ano.

Na Encruzilhada 'dos Facir:lorás
com Jeff' Chandler, Fe�s Parker, Nicole Maurey

e Henry Silva. .

Dominado por um· incontrolável desejo de domínio e

poderio, êle se dispôs a c0!lquistar tôda uma nação! Por
onde êles passavam ficav8 um rasto de sangue e de

destruiçã0!
" - 4 •••_"

\
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