
rRONUNC1AMENlO S
Dos pronunciamentos que os competentes do govêrno

Castelo Branco fizeram à Nação, nestes últimos dias, merece um

destaque todo especial o do senhor Arnaldo Taveira, Superinten
dente da SUNAB.

Mostrou êle ao- pais, em linhas gerais, a herança que re

cebeu: um acúmulo de inutilidades, colecionadas pelos governos

passados. desde a inepta COFAP.

As suas palavras merecem as atenções populares. Elas

situam a principal crise brasileira: a dos preços e a do abasteci

mento.
Em todo o nosso passado, govêrno algum teve' a -

preo

cupação para com êste problema, hoje cruciante.. que o ê da ali

mentação.
Um país, rico, onde a criança aprendeu que «em se plan

tando dá». Contudo, uma série de erros e de esquecimentos por

parte dos nossos governantes' provocaram ,a fuga do trabalhador

,rural, criando no presente a situação agravada ainda com vários

outros fatores.
'

Hoje a Revolução debate-se com êste problema.
Está lógico que em noventa dias, não poude reparar os

desmando. de longos anos. Mas, está visto, também que nem to

dos os esforços dêstes noventa dias, residiram no desejo de en..

centrar solução para o problema.
Os velhos políticos profissionais, impediram uma ação

livre por parte do govêrno. E assuntos- de menos porte, Iígados
a interêsses pàrtidários e muitas vêzes pessoais, ganharem aten

çAo maior do que a política de preços e. de abastecimento.

As declarações do Superintendente da SUNAB dizem o

que já se fêz e o que se pretende fazer. Também, os governa
dores de Estados, a partir do regresso do senhor Carlos Lacerda
acordaram para o problema, de vital importância, para a couso

lidação da revolução e para a tranquilidade popular.

Lançada a bandeira pelo abastecimento, o sr, Carlos La
cerda foi categórico «O abastecimento é a nossa batalha Agora
é a hora da dona de casa e não do voto de analfabeto, de maio
rias absolutas e prorrogações de mandatos. Não tenho mêdo: de

nada, a não ser da conta do armazém».

Nada mais concreto, no momento, do que as palavra. do
chefe, do Executivo guanabarino.

O Superintendente da SUNAB mostrou a realidade e o

senhor Carlos Lacerda, está apontando o caminho a seguir., A
queles que fizeram a revolução, defendendo os ideais de melho
res dias para os brasileiros, devem atentar para esta questão.

As medidas do govêrno central, isoladas não terão gran
de efeito. Mas, o esforço dos governadores de Estado e dos Pre-.
feitos Municipais, dentro das suas esferas, surtirão efeito.

,

O contrôle de preços, feito sob crítérío poderá restabe-
lecer a confiança popular em tôdas as medidas oficiais.

E são por medidas dêste quilate que o povo brasileiro
está aguardando.

(Do programa
Santa Catarina.)
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Jango
• •

matasqueria Ir para as

do" Xingú e deixar crescer a

barba -como Fidel Castro
O depoimento do Gal. Assis

'Brasil tem partes favoráveis ao

ex-presidente João .Goularte, po
rém" no fundo, é terrivel. Apon
,ta Goularte como primário, sem

preparo para o cargo que ocu

pava um presidente domina
do pela camarilha que o ,ludi
briava. Acha o Gal. Assis Bra
sil que Jango não era comunis
ta, pelo contrario, um conserva

dor convicto. Entretanto, empol
gado pelos que, o rodeavam na

politica, deixava campear indis
ciplina nas Forças Armadas.
Foi a sua desgraça,
Após o episódio \ do dia 13

de março, teve início a fuga
dramática de Jango, diz o Gal.
Assis Brasil, escondendo-se nas

suas fazendas, mas a todo ins
tante dizendo que queria ficar
no Brasil, e correndo com mê
do de ser preso: Chegou a dor
mir numa embarcação que pos
suia para seus negócios, nas

Dep·. _ Aroldo
Carvalho na

Câmara Federal
Sessão ordinária de 13 de, 7

de 1964.
Dizendo que o povo brasilei

ro' está mais ínterêssado na so

lução dos prçblemas do abaste
cimento que na discussão dos
temas meramente politicas, vol
tou a tecer considerações sôbre
a alta dos preços, a falta de

alguns generos e a existência
de filas que retratam as dificul
dades enfrentadas pelo povo.
Sustentou que- a popularização
da Revolução está na dependên
cia da normalização do abaste
cimento e da estabilização doã

."-,

É preciso reunir esforços para superar a crise que vi- preços. Sem embargo de reca

vemos. Não seria possível continuar com debates estéreis, enqu�n- nhecer que o Presidente Castelo
to o mundo avança para o progresso e desenvolvimento. Esta- Branco não pode ser responsa
mos atrazados em relação aos países desenvolvidos, e, na medi- bilízado pelos. problemas e di-
da .e!D que não acelerarm.os a execução de bons 'pro�ramas, de ficuldades gerados e agravados
legItImas 'reformas, ampliar-se-á a decalagem. Sentimos todos pelo govêrno depôsto, frizou
nós, brasileiros, que as divergencias ideológicas podem ser su- que não tem cabimento a anun

peradas pela técnica, pela produção e pela boa ,administração de ciada intervenção das Forças
todo. os setores de atividades da vida nacíonal.

'

Armadas np 'contôle dos preços.

, 'As medidas que o Governo Federal ptocura adotar . não A solução, afirmou é aumentar

são frutos de uma improvisação. Representam o trabalho de a produção agrícola, o que se

mais de vinte anos, feito através de um'! equipe de técnicos, a-
obterá com a colaboração dos

pontando os resultados que salvarâo o País definitivamente. Mas governadores e dos prefeitos
o verdadeiro sentido de brasilidade está sendo desviado pelo pró-

na execução de um Plano de

prío Congresso que quer votar prorrogação de mandatos, maio- Emergência, Depois de preço

ria absolutae voto ao analfabeto, 'quando já deveriam estar vo-
nízar o rpstabelecimento das'

tando a verdadeira e legitima reforma _ a que interessa a Na;. Unidades JMqveis de Crédito do

ção, ao povo. A reforma que vai tocar em todos os pontos que
Banco do Brasil, enfatizou apê

estãs clamando por evolução. Querem vir à tona e não podem.
lo no sentido de que o Gover

Estão impedidos pela falta de homens, de verdadeiros represen-'
no providencie a distribuição

tantes do desenvolvimento. .

de sementes'. de tôdas as varie-

I
' dades, de fertilizantes e de in-

A Constituição vai ser emendada se forem aprovadas as ceticidas aos agricultores brasí
emendas. Vão mexer no que está intacto. Vai o Congresso co- leiros.
meter um tremendo erro. A repercussão no exterior será das
piores passiveis. Um erro que abrirá graves precedentes na vida
democrática do País. Unamos nossos esforços apressando 8S ver

dadeiras reformas - as que sejam do interêsse mutuo: Nação e

povo, e não as do interêsse de alguns que querem prorrogar
mandatos e dar situação eleitoral à analfabetos, parla se mante

rem por mais alguns mêses sob o calor do Poder, em cujo Po
der, não souberam se manter, fracassaram perante 8 Nação e ao

povo.

A Gerência dêste semanário
solicita a presença nesta redação,
da Sra. ANITA K. N., assinatura
com que recebeu uma carta,
datada de 19 e postada no dia
22 dêste.

Aguardamos.

barrancas do Rio Uruguay. Jan
go por último, queria ir para
as matas do Xingú e deixar
crescer a barba como Fidel
Castro. Diz 'ainda o Gal. que

usou de energía e, convenceu

Jango a ir para o Uruguai, on
de hoje se encontra com os

direitos politicos cassados por
10 anos.

Carlos'
Lei,

Lacerda curva-se
,

1
• •

anuncia que vai

campanha
mas

• • •

reiniciar sua
Depois 'de conversar com o Presidente Castelo Branco

sábado passado, o Governador Carlos Lacerda declarou a im

prensa que vai reiniciar ímedíatamente seus contactos com o e

leitorado brasileiro, pois continua candidato à sucessão, em vir
tude de o Congresso ainda estar votando a prorrogação do man

dato do atual Chefe de Govêrno.
/

O sr. Carlos Lacerda que desde o inicio foi contra a prdr
rogação, voto ao anlfabeto e a tese da maioria absoluta, esteve

até chocado com a Direção da �DN. Mantém o 'seu ponto de
vista e tem declarado sempre com a mesma firmeza:- o povo não
fez a revolução para ser impedido de escolher no prazo constí
tucional, o seu novo Presidente. A prorrogação não é da 'vonta
de do Mal. Castelo Branco. Um grupo de politicos ligado a inte
resses pessoais, estão querendo se tornar agradáveis ao atual
mandatário da nação. Curvo-me a lei; mas continuo candidato B

Presidencia da Republica, finalizou o Governador carioca.

Presidência da República
Superintendência Nacional do Abastecimento

Agénda do Município de, Canolnhas - S.C.

CONVITE
A Agencia da SUNAB deste Município. convida todos os

produtores, descascadores de arroz e demais interessados no co

mércio, dêsse gênero - para comparecerem sábado próximo die
25 de Julho às 16 horas na Prefeitura 'Municipal - a fim de
serem tratados assuntos de interêsse das referidas classes.

Canoinhas, 23 Julho de 1964.

Agenor Flôres -:- 2. Tt'n Agente SUNAB

Lscerde
sua

•

reinicia

"campanha

• •

Rio - o governador Carlos
Lacerda reiniciou esta semana,
sua campanha para a presidên
cia da República. suspensa por
causa de sua viagem ao exte
rior. O governador da Guana-

bara, segundo programação ofi
cial, 'deverá visitar, amanhã,'
Belo Horizonte.

SOLIDARIEDADE

A Diretoria Regional ela
U.D.N. reunir-se-á, amanhã pa
ra manifestar sua solídaríedada
às te'ses expo!ltas pelo governa
dor Carlos Lacerda, no seu dis;.
curso de posse, como a maio
ria absoluta, prorrogação de
mandatos e extenção de voto
ao analfabeto.

Os udenistas "cariocas; nll
mesma oportunidade deverão
apoiar a solicitação do sr. Cu
los Lacerda, em sentido da con

vocação imediata da convenção
do partido, durante a qual será
proclamada a sua candidatura
à presidência da República.

Na' semana seguinte, o sr.

Carlos Lacerda seguirá para
Fortaleza. O govemador cerío-.
ca prefere viajar para o Ceará
no fim da semana, a fim de

ganhar tempo para visitar ou

tras cidades.
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FOTO CONCURSO DA' PETIZADA)(
Premio�:r

�

.l l�Foto 13x18 colorida, Quinzenalmente
1 Foto 18x24 colorida, Mensalmente

No Natal
1 bicicleta para criança Q.O valor de Cr$ 50.000,00

, Todas: as Fotografias, de Criança., tiradas no FOTO
JOÃO até o fim do 'ano concorrem a estes premios.

"

. Não .espere, poís quanto antes a Foto �de seu. FiÍhq ou

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

Vamos .todos tomar parte na grande, Foto
- Concurso da Petizada.

Vende-se. Nóticias dê

"Campanha de ouro para o bem do Brasil cotinira"
I Conforme estamoa anunciando por intermédio dês te "JORNAL"

em, nónol numeros o'Dteriorell,' () colunista desta secção devidamente
credenciado pelo Ex.n°. Soro Prefeito Municipal, estâ arrecadando
contribuições em beneficio da campanha, damos a seguir as novai

X" contribuições:
'

I

Senhora' _. Broníslava Zeníe 1 Aliança de ouro
II

_ Adelaide Hall! Adão.
'

..
- Joana Kolher Furtado \

Por motivo' de mudança
de ramo,' um armazém

(estoque e ponto), sito
-

a

'Rua Getúlio Vargas, 1.060.

! - Urna Camioneta Ford-34
,

em perfeito estado.
i

Ver' e tratar com a pro.'

I prie�ária Dona Elinor�
"

J·U ng no local. ,I 3x

»:

Assine! Leia] Divulgue J
"

:;=============;==========T,-
I

Correio do Norte

d� Major
Balancete Mensal da Receita e Despesa da Prefeitura Muniçipal

- ;de 'Major Yieira, referente ao mês de abril de .1964.

Código I .: R_E_.C_E_IT_,_A_G_E_R_A_L_D_.0_M_U_N_I_C_IP_I_O _

Geral
'

Titulos da Receita

I �

QuandQ fizer seu itinerário de passeio,

�. não esqneça. de incluir ulI!a visita às
.

bras do FRIGORIFICO

�refeitura Mun.
,

,X'

Vieira

ORDINÁRIA

I ARREC�DAÇÃO
Anterior, I D� Mês I T O T A L

Total. ,·Geral pa Receita

0.16.1
0.17.3
0.18.3
0.27.3

'M Impostos
Imposto sôbre Transm. Propr. Imobiliaria Inter.Vivo.

,

Imposto sobre .Iudústeiae e Proííseõee
Imposto de Licença ,

Imposto sôbre Jogai e Diversõs

B) TAXAS
Taxai Para Fin. Educacíonaie '

Taxa de Expediente . ," '

"

,

Taxai de CUltal Judiciaria. e Emolumento.
"Taxai de Eletrificação
Taxai de Fiacalização e Serviços Diversos

PATRIMONIAL
�. Renda Imobiliária

1.16.4
1.21.4

• 1.22.14
1.19.2
1.23,4

" .

2.01.0

RECEITAS ,DIVERSAS
4.12.0
4.13.0

Receita de' Cemitêrios <'

Receita d� Combusttveís (Quota prevista' no art. 15,
parágrafo 2 da Constituição Federal.

'Receíts do Imposto de Consumo (Quota prevista no

'art. 15; parágrafo 4 da Constituição Federal. .

ReceHa Extraordinária
Cobrança da Divida Ativa
Multai
Eventuais.

4.14:0

6.12.0
6·;21,0
-6.23.0

Saldo Provindo do Exerc,icio Anterior
EM CAIXA
N a Tesouraria

Total Geral. do
----��------�---------------

DESPESA GERAL DO MUNICWIO

, (

3.592.355,50
Balancete 8.961.571.00

,(-

1.6,5.0:10,00 49.86\l,00 214.880,00
61 :890,00 81.434,00 143.324,00
226.057,00 49,373,00 275.430,00

3 . .500,00 �OO,OO 4.000,00

11·139,00 6.542,00 20.681,00
3.1 tO,ao ,495'00 3.635.00
7.290,00

..

" 2.840,00 10.130,00
40.554,00 33.667,00 74.221,00
10.933,50 1.350,00 )2.2�3,50

15.650,00 8,600,00 24.250.,00

300,00 100,00 400,00

5'8.37 ,90 598.370,00

3.790.956,60' 3.790.956,60_
I

152.212,00 2.515,00
.

154.7'�7,00
30.44240 983,00 31.4�5,40
10.508,00 10.508,00
5.130 962,50 . 238.259,UO, 5.369.221,50

Verba'
Titulos da Despesa

o
1
'2,
3.. :'

4
5
6
,�'
-�

Administração Geral
,

Exação e Fiscaliaeção Financeira
Segurança Pública e Alllliateocia Social

{':' Educação'Pública
Saúde Pública
Fomento
Serviços Induatriais"
Serviço de Utilidade Pública

=Encergoe Diverso.
Credito Especial '

.Total da Despesa
Residuos Passivos
RESTOS A PAGAR
Dali Exercíêios Anteriores

,
"

62.91!0,00

,Total Geral da Deapeaa 5.30f5J1.90
93647,00 159.54!..'�_1·3.395.376,5Õ 8.696.888,40!

Fundos DisponíVeis.
EM CAIXA

, l"ja 'I'eeouraría

BANCOS !'

. No Banco Industriá e Comercio 'de S. Catarlne (loco)'
<, . I .

Total Geral do' Balancete

I DESPESA ..

__

'

Anterior I 'do Mês
, I T O T' A L

264.688,hl)
8:961.571,00 .

231.740,00

1 30.686:00'
30.980,00

.

, 6.300,00
112.400,00
·6.238,00
10.000.00
12.000,1;0

401.391,90.
2B.616,pO
4.500.000,00

,

5.238.611,90

222.089.00
56.000,00
2.500.00

63.200,00

i 5.000,00

375.410,QO
77.530,40
2.500.000,00
3.301.729,50

"

352.7'75,00
86.9S0.0Ó
8.800,00/

\

175.600,00
6.238.00
15.000,00
12.000,00

776.B02,OO
106.146,40
_l.ooo.o�'!!.oo i8.540.341,40

'"

32.948,60

Major Vieira, 30 de abril de 1964.

Jair Dlrschn�bel Odilon Davet

\
\

Prefeito Municipal em exercicioSecretário -

/
..

escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

ESPORTES
Realieou-se dia 19 do corrente em nóua praça de desportos

o esperado encontro eotre o noaso club local e o "BELA VISTA DO
,

TOLDO E. C." 8 peleja foi uma des moi. reuidas, pois amboé 011
7

quedros demonstravam o desejo de sair do gramado com OI! louros da
'vitória. nôtamos que no decorrer do cotejo aI Icrças-de ambos esta·'
vam equilibradas, sendo 'que no final da partida registrou-ee um em

pate de doi!
.

tentos para cada quadro. Parabens a rapasiada viaitante
inclusive ao quadro local pela cordialidade e camaradagem dispeaeada
reciprocamente.

'

Cr$ 1.000,00
500.°0

- João Grenet Jr. "1 Anel
- Silvino Chicoski

,
- Rogério Marques
.,.... Vitor Melakovíski

"

- Felicio Kachoroski
,- João Greinert

.

- João Narlock Filho
- Lauro Povaluk

" ..
'_ Frederico' Schiaabel Adão
_:_ Paulino Furtado de,Melo
-:- Miguel Hole.
_ Nestor Mendes . '-

_ João Humibiuck
_ Carlol Adam
- Joãe Pereira Moço
- JOBé Iastrembck
- Boleslau Cicilinski
- Aloia Adolpho Werka
'- Manoel Furtado

de Prata e Ouro"
Cr$ 2.000,00

2.000,00
,

2.000,00
1.000,00
1.009,00
1.000,90
1.000,00
1.000.00
1.000,00
1.000.00
1.000,00
l.000,00
1.000,00

. 1.000,00
500.00
500,00
500,óo

-

, \200,00
20.200,00

132.200,00
152400,00
23.600,00

176.000,00

Senhor
"

..

I.

u

II

."

"

'" "

"

i.

"

,�
'u
. ,
"

"

'u

II

\.
Total delta lista
Lista anterior
Total em dinheiro
Joias lua avaliação

Total geral
A campanha continuará até o Deu encerramento que será no

próximo .mês de Ag�5to. no próximo numero . dêste jornal .daremos
conhecimento do andamento da .campanha bem assim como o nome

de seql doadore•.

TRANSPORTES

Confie o
. transporte de suas·mercadorias

� '"'
-

,

pela

TRANS 10 'S.,A.
e terá a satisfacão de ser bem servido

,

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

FUNDADO EM' 29/5/1947 ,_. Reg. no Cart. Tít. Doc. I/n 844
JORNAL, SEMANARIO - PUBLICA·SE AOS SABADOS
Rua Paula ,Pereira, 755/761 -' Fone, 128 _ Canoínha•• S. C.

.

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

,

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

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncies: Por vez e por centímetro de altura de colunar

.

,

ÚLTIMA PÁGINA l-'AGINA'S INTERNAS
í vez Cr$ 100.no , 1 vez Cr$ 75,00
4 Vt'Z�8 ,Cr$ 7500 ." 4 vezes Cr$ 60,00 '

8 ou mais Cr$ 60,00 '8 ou rYu�ill Cr$ 40,00
Página inteira Cr$ 25 000,00 Página inteira Cr$ 18.000,o� .

Meia página Cr$ 15000,00 Meia página c.s 10.000,00
('"

OBSERVAÇÕES:

I'
Originai" de artigos ednviad09 II Redação, publicados ou

Inão, permanecerão em poder 8 mesma.

A Redação não endossa oonceitoe emitido. em artigo. a•• in�do•.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



aioria absoluta e pro.rogação domandato
C'R aprovadas "mas· ANALFABETO NÃO

fôi aprovada, pela' Câmara, por 238 votos

contra �94 e, pelo Senado, por 46 votos
contra-ô.

BRASILIA, 22 - O Congresso Nacional,
�,

pro�ou � emenda, constitucional que estabelece J

aioria absoluta para as próximas eleições
• • I

residencIaIs.
\

�
A proposição foi aprovada, em segundo

rno, pelos senadores por 47 votos contra 3 e

elos deputados por 294 votos favoráveis e

8 contrários. Votaram, ao todo, trezentos e

inta e dois deputados.'
.

.,

pública quinze dias depois do comunicado do.
Tríbunal • Eleitoral, -para se manifestar pelo
candidato alais votado Não se verificando a

maioria' .absoluta, realizar- se-á nova' eleição,
direta dos dois candidatos mais votados, trinta
dias depois. Em caso de. morte, concorrerá o

, l,', •• �.... -,
'

substituto -ímedíato, O vice-Presidente será

considerado eleito automâtícamente».

,

Analfabetos
Antes.' o Congresso derrubou, em

segunda votação, a emenda constitucional
estendendo

\
o direito de voto ao analfabeto,

nas eleições municipais. A, proposição foi apro
vada pelo Senado e pela Câmara, mas não
obteve a ma,oria absoluta dos membros das
duas Casas dó Congresso, conforme ,preceitua
.o artigo terceiro do Ato Institucional. O resul
tado da votação da Câmara foi de 201 votos .

a favor e 127' contra. Faltaram apenas 4 votos

para aprovação. Ao todo, votaram 328 deputados.

Prorrogação I'

O Congresso -Nacítmal aprovou, pou,co
antes das 18 horas, .por ampla maioria a

em1enda constitucional que prorroga até 15 de

março de 1967 os mandatos do Presidente e

'do vice-Presidente da República. A,matéria

A emenda" aprovada tem a seguinte
edação: «O Presidente da República será

leito, por maioria absoluta, cento e -vinte dias

ntes de esgotado o prazo. Não se verificando

maioria, o Congresso se' reunirá em sessão
\

\

DESPEDIDA NOTAS·
ESPARSAS

Superintendência Nacional do

Abastecimento '(SONA B)
. , I

Agência de 'I Canoinhas se
,

Portaria N. 1 de 21 de Julho de 1964
o Chefe da Agência da SUNAB (SUPERINTENDÊNCIA

NACIANAL DO. ABASTECIMENTO) no Município de Caouinhal,
00 UIO de lual atribuiçõee conferidas por Lei, '"em eepecial o item II
do Regimento 2 da Lei ELEGADA N°. 4 de 26 dá Setembro de 1962
e lua Regulamentação -:- Decreto No.. 51.644 - A de 26 Novembro
de 1962 e

CONSIDERANDO que ai atuaie coudiçõee de eomereializa

ção de leite- f�rnecido a domicílio neete Muuicípío exigem medida•.
de uniformização de preço', prinoipalmente tratando-se de- um pro
duto popular a indispensevel á população;

CO;'\lSIDERANDO que a diapar idade de preços verificada
atravé. de Reuoião realizada entre 011 Ire. Iorneoedoree de leite dês
te Município e aindà tendo como elemento bale uma analise compa
rativa em relação ao preço do litro de leite em outras cidades, e que'
apreeentou uma desproporção percebtual iniuatifieade;

.

I
CONSIDERANDO que o produto vem lendo entregue' ao

consumidor por preço superior ao teto máximo, tendo em vista o

. Artigõ 4°.,. e leUII parâgraíoe II. III e IV, Da LEI DELÉGADA
N. 4. - de 26 de SETEMBRO de .1962;

CONSIDERANDO finalmente, a necessidade de medida. que

vi.�m amparar. a economia popular, sem, cootudo, relegar a segundo
plano OI naturais intereaaee do produto,

.

R E SOL V E: .

,
I

Art, lO, - Fixar, para todo .o Município de CANOINHAS,
OI Ij!guintel preço. para venda e revenda do leite puro e leUI deri-
vados:

'.
.

..."
.'_

C. J. Furtado
Quando um amigo parte, alguma cousa

Do que êle foi prá nós conosco fica
Como um gesto de adeus que n'alma pousa
E- nada mais no \ mundo o modifica.

Entregues a seu, mister, a dor não ousa

Roubar-nos todo o bem que reivindica:

Que há silêncios' pesando sôbre a lousa
E um arrôjo sagrado que replica.

Um amigo é um tezouro de alegria
Que faz luzir o sol no barr o tosco

E deixa um livro de. ouro inacabado.

E em cada trecho antigo que alumia
E como se o tivéssemos conosco

Mais real para sempre, a nosso lado.
!

(Selecionado por Osvaldo Rollín
em hemenagem póstuma 8 Abí-

-,

lio Léo Rôdrigues).
_ "Laguna, 15 de julho de 1964.

A Diretoria Administrati
va do. GRffiMIO XV DE
JULHO convida' seus preza
dos" associados, amigos e

�impatizantes para que as

sistam a Santa Missa que
será celebrada dia 26, do-'
mingo, às to horas, em su

frágio da alma do inesque
cível Gremista

�bílio '

Léo Rodrigues
desaparecido, prematura

mente, a 26 de' julho de
1963.

(conclusão)
Goverriador Celso Ramos, den
tre muitas outras, as seguintes.
verbas que for am Incluídas no

Orçamento através de emendas
do Deputado Arolde Carvalho:
1 - Linha de Transmissão Ma

fra-Itaíópolís- Papanduva- Monte
Castelo - Major Viéira - Cr$
5,000.000,00;

2 -- Linha de transmissão 'de
Irineópolis á Usina do Despraí
ado - Cr$ 8.000.000,00;

x x x

Sõmente a "Eletrobrás", em
]963 entrvgou ao Governador
Celso Ramos para aplicação em

-

linhas de transmissão no interi
or do Estado a fabulosa soma

de Cr$564050,000,00. Pois nem

assim a linha Mafrá-Canoinhas
foi melhorada.

•

x x x

E pelo estadual de futebol, o

Santa Cruz, no Municipal, do-«

mtngo ultimo, dobrou o Ope
rário de Mafra, por 2 a O, num
jogo fácil e onde o conjunto
local, se produzisse o que sa�
be e pode, teria goleado o al

vi-negro mafrense. E amanhã
tambêm' no Municipal, o Bota

fogo receberá a visita do Pery
num dos' compromissos mais
díftceís

.

para ambas a,s esqua
dras. E em P. União o Santa
Cruz enfrentará o Juventus, já
/desolassíficado mas prometendo
tudo para sobrepujar os locais.
Boa sorte para os- conjuntos de

casa, são os nossos votos.

a) - LEITE
I --; Preço. por fitro fornecido a domicílo Cr$ 100,00
II - Preço por litro fornecido pelos revendedores 120,00
III - Preço por garrafa

.

Cr$ 70,00

b) - MANTEIGA
. I Preço de venda ao comerciante
IJ .._', Preço para revenda

-l---

Concurso Estrêla
Cr$ 1.000,00
,Cr$ 1.200,00

Artigo 2°. - A presente Portaria entrará em vigor a partir
de �l de Julho de 19M, revogadaa ai. dispoeiçõee em contrário.

Canoinhall' - se, 21 de Julho de l1J64;

. Agenor Flôres - 2°.' Tenente
e Chefe da Agência da SUNAB..em Canoinhas � SC.

, -,

de 'Ju'lho,
Colono e

. 'Dia 25
Dia,' do

,

do Motorista-
Compre um brinquedo Estrela e p�rti

cipe dd gran�e Concurso Estrêla:

1 automóvel Gordini, 1 plano Brasil,
1 lancha a motor, 1 projetor cinema,

.

Cr$ 20Q.000,00 em brinquedos, e

ainda centenas de brinquedos Estrêla.
,

O dia de .hoje, 25 de julho,
é dedtcado a duas de nossas

prjncipais classes, os" dedicados
colonos e os heroicos motorís
tas, ambos responsaveís: diretos
do nosso bem estar. Os pri
.meíros, dia após dia. no amaíno
da terra, dão-nos allmentação
necessáría para o· nosso viver
e os' segundos, cortando o nos

I
S9 Brasil de norte ao sul, traos-

I
.portam ,88 nossas riquezas, eo
frentando as boas e pessimas
estradas. A ambas as classes,
as nossas homenagens oesse

�.... .; dia que lhes é dedicado.

J \,
.

-

.

Concurso paraPostalisfa
AV:lSO

Por ordem superior ficam suspensas as Inscrícões
do Concurso

-

para' Postalista/até I segunda ordem. Os
candidatos [á, inscritos terão' asseguradas' as suas

inscrições para o concurso 'em sua nova data a \ ser

determinada pelo' Exmo. Sr. Ministro de Viação e Obras
Públicas.

Canoinhas, 23 de julho de 1964.'
. ,

IIca Schramm R,odrigues Agente Postal

Erl,ita
Rua Paula Pereira; 634

"
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P�lOS, IlJãRE�, GINASIQ .

INDUSTRIA
e. J'aJ O co

....

e.,§ 'Ai':. ç)ficio �ndereçado,pel� Députado,Aroldô C�rv�lho à Sua Ex�elên\j
ANIVERSARIANTES' ,DA",{SEMAN:4" o' Senho� .Dr. Flávio Suplicy de, Lacer,�a

,

, "

'

, r. �,� QD. MInistro da Educação \e Cultura;
ANIVERSARIAM.Sr.

'

':
. ,'." ,-,;:' Brasília, em 14 de [ulhb de .. lã scbrevívêncía e 'ao d�sf!nvol- Somente mediante dete�

Hoje: as sras. donas: Lêda !'IA$,CI�ENTO�, ,i ,
196� ,

"
r : 'vímento das indústrias locais, nação de, Vossa Excel��ci8

esp. do S'" João D. Wendt e Está e,m: testas, fi '" lá.r � do' 'Senhor Mióistro, .

deliberou Instalar um Ginásio' Divisão do Orçamento) e': �l
Esteianià esp. do sr.ii'ran- casal sr. Odilo1;1,.Eulália.;Cal-' A fim de atender a uma das

Industrial em·, pavilhão anexo retoria do Ensino Indust,rial,
cisco 1.Ko'i?hler; os srs.: .Juoe- das, c'bm -'. o" 'nascimento

.

de ','mais antigas fi justas aspirações
80 Gi,�ásio, reduz��qo �ssim fis mencionada "Discriminação

'l.�l Gonçalves e Leonidas: um -robusto�gaio!o '..çicOrr'l'jio, da 'minha terra natal,- Canoi> ' �esl?es8s_ de �dmlitraçao e de Verb�s'" poderá ser revista, r

S'lemann; os srs.: Rubens' dia 17 do�(;orrenle e, que, 'sob nhss, Santa Catarina _ deseri-' "con�tru�ao, VI�tO que. d_everá tabelecendo-se a dola'çãa'
'tulzer e Leomar Reinerti . as águas (to batismo -tomara. 'voilvi esforços ;na Comissão ..de cO,��truIr apenas o pavilhão dali! que cuidamo� no presente

os garotos: [asé Hermes filho o nome. '48 ,ODILON.'
,

Orçamentõ,dà Câmara dos De- of�clD�s, fazendo funcionar .na pediente. /
'

do sr. Ladislau, Dambroski e ' , 'putados" e )�grei a á'proyação 'I:lru�'le]ra fase .as la e,2a séries -,

Luiz Antonio filho do sr., Ao Üdilon e' seus pais,' de 'emenda que destinbu',,'recuf- 'q e�prendI�ento foi profe- crt�í��;ã�o�; t':,erb�as :D�Boleslalf Kiviscien. nosso� parabéns. i '

.sos para' um,,Ginásio:'fÀd:ustri'áL,' ,t�d};1, fsó sera viá�el com a a-
rem, pa,gas pela Diretor

, ,':
•

"�', "�,'.� r'i" :' ,,' ,"jud!i� finan,ceiras do Govêrno
Amanhã: exma. vva. sra. Q vlgen_te ?rçar,nento ,�,(i)n,�ng- cJa'"'U,Qião,, vale dizer, com o pa-

do Ensino Induatrtat", pre

dona. Má,ta Wordetl; a Sra.' FALECIMENTO na a do�aç���e,<?r�!O,�OO:OO�í�o, gamento da dotação constante uma verba, de Cr$ 10.QOO.090,
dona; Ana esp, do S1. Nicolau, '. l.' '; ,

, (dez. �,I�hoes de cruzeIrI3s.)�pa�ai d�>;vigente Lei Orçamentárra, (dez 'milhões de cruzeiros). d

[Jurga,(it;' O sr.; Walter \ .

faleceu dia 22 deste nesJa o GmaSIO Santa Cruz de :ÇaI'fOl-, E t t t
.

D' t
.

'd'
-tínada a "diversos", pela qu

Scholze; a' srta. Maria 'da' cidade a veneranda sra, Dna. nhas na rubríce' de '<, , ',� re an o,.a Ir,e Orla o poderá correr a despesas,
L�z GU'111res; os jovens: Moa- éulalia: -Conceição Bley, mais

'

'/ .,� ,

"�<> '

-Ensino Industrtal, apos elaborar Vossa' Excelência assim auto

cir Lemos lsuhair e Anastd- conhecida como Dona Nhanhã '''Auxílios' mediante convêio o Plano de Contenção, díscrí- zar,
, """ 't dos "I com entidades 'públicas ou par-' minou as verbas a serem pa-ci« Bubá; à garota lngrid prog_em ora .o� srs. / osé e

ticulares, para obr,{si equipamen- gas, no exercício, excluindo;
filha do, sr. Alfredo Baukat; - Nazir Bley Vieira. ,� tos; instalações e manutenção pelo total, a dotação de' Cr$
as gaeotos: Roberto Tadeu

, Enviamos a tamiliJ enlu- de ginásios 'industriais, e, gíná- 10 000 000,00 (dez.. milhões de

filh,? do �r. Celso Bane, e tada nossas sentidâs condo- síos modernos, inclusive pára cruzeiros) 'destinado ao Gínásío
fiutdo .Tiilmar filho do sr, lendas. '

'

transformação de 'estabel.ecimEm- Santa Cruz, de, Canoinhas.
Alex Michel. tos- de ensino de outra nature

za, etc. ..� "1.

I

/

Dia 27:, as sras. donas: ,

Luisa esp.. do sr. Argemiro Alô, al,ô E3rasilia! O Ginásio Santa Cruz, ben�-

Ro�a � Nereid'f esp., do sr. ficiáriário da dotação, adminis-
Jazr Corte: OS srs.: Aristides A ,Rádio Canoi�has Ltda_, trado' pelos Irmãos Maristas,
Ouebert, (oão Algacyr fonll transmitirá ãs quinta,s, selÇ'" já funciona em prédio próprio
tana, Mámed, Cador, Wie- 'ta_s e "omingos, sempre' á.� ) '''projetado e construído par&· os

i
gando KnopP'e Rodolfo Zie-

' 17,1e horas" a, palavra' do fins a que se (destina..
mann res. em São' Paulo; as Del). AROLDO CARVALHO, "

-

'

, ,

srtas,: Flóla Lefchacki e grava�à em Br�silia, na Câ- A dI.reçao do estabel�cime�-
IVlde Bora res, em' Ca,nador,' mara dos Depotados; to. 8 fim de, '!_tender as cres-

, y �,centes reclamaçoes da popula-
os' jovens: Fran,cisço fi. Sou- ,

Ouça, semqnalmente; a ção de Canoinhas e municípios
,�a e Bernardino Tokm skz; palavra do' NOSS�' DEPU-, vizinhos, interessados na for':'\
'I, menina Rosiclé1- Joaquina �ADO. .

'
' ,

! m,a.ção de técnicós necessários
filha do sr. Antonio de Bar· , �

1'o..s r.e$. em Florianópolis.
'

Dia 28: a sra. dond Rosa
esp, do srl'Nivaldo Damaso

/ da SiLveira; os S1'S.: Nivaldo
Brey, João Corrêa; Sobrinho,
,Oswaldo Piotrowski e Elimar
Olimpio Fiedler:; as ',srtas.:
Rosa Lefchacki, Maria Tçhai.
ka e' VeroniCà Lefchacki; os

ipvens: Alceu Mütbauer e
Antonio Aitieres' Sphai'r; o
menino Eliseu Job filho, do
João Taporowski.

Dia 29.: 'as sras. donas:
lulia esp. do sr. Cand.,ido A.
RoclJ,a e, Brunhilde esp. do
sr. Marcuz Franz; as srtas.:
Izaura ·Orgecoski, Catarina
Se'nczuck e Aurea, Watzko;
'a� rtt,�ninas: Cléia Marise
filha da Sra. ,Viuva /zabel
Pacheco e R.osélis Terezinha
filha do )sr; Eurico Wagrt�r;
os meninos: Acácio filho

·

do
sr. Sétgio Gapski e João
Paulo filho do sr. Paulino'
Furtado res. em Papantluva.
Dia 30: os jovens: llandir

de Barros Lima, res. e,m
Curitiba; Rosto'" Luiz Nas
cimento, res. em Fiorianópf)�,
#s; _a menina lni!s filha do
sr. .!!lfredo Dreher; os meni
nos: gémeos, Ivan e Ivani
filhos do sr, Fernando Wal..
ter, Nereu filho do sr. Nereu
Fontou,a e Luiz Cézar li,lho
do sr. Walfrido Haensch:'

Dia 31: a sra. dona /;ace..

ma esp. do sr. ,Henrique
Siems; os srs.: losé Luiz Se
,leme res. em São Mateus do
�Sul" 'jJr. Rivadavia,Rlbas

,

Corrêa,' José,Cordeiro' Fil'ho,
Este/ano ,Miretzki 'e 19nacio
lmianovski res.' em Divisa;
a srta. Maria Dinorá Biales� "

�i; o jovem Miltpn B. Vieira;
o garoto Laercio Ewaldo 'n-

'

'lho do sr.
.,
Evalde Goncho..

roçski.
"

Aos aniverséJ,iarztes, nossos
'"

,sinceros cumprimentos.

......._ -....

! . (

'Agradecimento - Corwite' Missa'
'j ",

, :'\ \, /
AI' familial Wendt e Budant, ainda compungidal' com o�

. dol0l'9lo golpe, do falecimento da inolvidavel

,

ADELAIDE' ,BUDANT WENDT
ocorrid� domingo últi�o ãl 12,20' !horal� vem externar lua
jmorre�oura gratidão ao i1ultre,1 taléntolo e/ humanitário médico
Ir. dr. Mário MUlli, pelol' leus incanláveil edorçdl tentando
ao menol amenizar OI 'padecimentol da extinta.-r

,
,

..

'Agradecem aind� de ;DÍodo eapecíal aOI bondolol lacer�'·
dótel �rei Medrado Vogel� ,digno vigário da, Paróquia; Frei
Hermeilgildo e �rei E�ga�d, pela auilteDcia elpiritual; ao Apol�
tolad'o da Oração ao Sagriulo, Cor.açãó de Jeluill pela homenagem
preltada; a todol que ai auxiliaram e confortaram na tri.te o- '

,portunidage, acompanharam à extintá' até lua 61tima m'orada,
enfim a todol que por' qualquer. forma loIidalizaram·le com lua

'

imenn dor.
'"

,
'

'

,

"
/

, Nelte enleio convidam a'l pelloal de lual telaçõel de a-

mizade para a Santa Milla de létimo dia, que em itenção'
da alina da finada lerá' celebrada, hoje••ábado. àl 19 horal,
na Igre1a Matriz Crilto Rei, e delde já maniCe.tam lua gratidão'
pela coinparência.

'

...................................................

�. .

,,;',' A,G:,R (A'ID E OI M'EN TO
, A famllia, da' le�ple lembrada' 'j

, ,

: EtJLAlJA, DA,CONCEIÇAO, BLEY ,';, '

agradece 8 ,tôda.l 'ai pelloal ,que a auiltiram e a acompanharam \"tê
Iqa últim� mor'ada.' Agradeceme' também 80 Dr." Mário Millli ,pe!a
;al�ilt.ência ; pre�tad!l,.e enfim 'á todol que, OI confortaram pelo dqlo-,
rOlo acontecimento e convidam para a mi'la de

"

7°. dia a ,'realizar-Ie
na Matriz Cri. to Rei, dia 27 à. 6,30 da manhã.

Agr'_dece a família enlutada. /

,Missa -:-de Aniversário
,CONVITE
,

,

,

.

(,

Pelo trans,curso do 'primeiro aniversário do Dre
maturo desaparecimento do inesquecível" AB/LIO LEO
convidam se,us \ parentes, a'fligos e conhecidos para
assistirem a missa ,por alma do ente qúerido a. ser

celebr.ada na Igreja Matriz (,(sto-Rei, às 10 ks. diJ
dia 26 do corrente mês, domingo.

'

"

,

Agradecem a tódos por mais êste ato de estima
e���a

' .

d, "AnisiorRodrigu,s e lamilia.
/

/,

Ix

j
•

I
E' o que'\, "

de solicitar
cio amigo.

Deputado Aroldo

,-'�' ..

,/

l ,
.

,

* O frio continua \ a castigar o canoinhense,c mas 8 cio
dade segue a sqa vida, neste

� i�verrlO rigorosi., como não
tínhamos há muitos Bnos, a coluna de mercúrio mantendo·

'3e; preguiçosaIilente DO fUJ;ldo
\
do termômetro; ainda bem

-

que o frio retempera e purifica.
,

,Grêmio, Bingo tl. TesuUado
,

' ,I

Sábad� que passou ác�nteceu no "Canoinhense" p mo·
vimentado Bingo Dançante ,do Grêmio "XV de Julho", com

muita animação e mu�tas surprêzas.
Gabriel Seleme foi 6 ganhador do faqu'eiro, que foi

um, brinde da Firma Merhy Seleme & Cia. Silvio Siqueira
ganhou a mesa de centro Brasília. Solange Naaer 8 harmô'
nica Hering que foi ,um presente da� Casa Mayer. O c8néco
de ch'opp que o Grêmio ganhou 4a Ceralnarte de Rio Ne·

grinho foi sorteado para o "incoano" Daltro Peixer. O fero
ro

\

elétrico saiu para o sr. Hugo Pj:!ixoto, e, os dois prêmios
extras' dê!ise' bingo' sãlrarii, respectivamente, pa�a o,;; jovens
'Antonio Carlos Dias e Castro,J. Pereira.

r�

t 1 "

,

Ao som espétacularc da GALÁXIA, que é uma 'Inar&:
,vilha da nossa, engenharia eletrônica e sob o ritmo alegre
�os Velhinhos Transviado,s, presentes a essa festa por gentio
leza ,da moderníssima discotéca da Càs,a Pereira, todo mun:

,dI? dançou como num b�ile. A grande surprêza ,dessa pro·
,moção foi a a,presentação dos "VelhinhÓs· Transviados", de

Lajes, sob, a batuta do claestro Ialú Ribeiro.
. O Bingo . Dançante i dG Gr,êmio XV de Julho, foi, afio

,nal o acontecimento, "�OP"I da presente temporaaa.
, '

I j
"

15. anivers6rlo ,de'Márcia
A família' AlIage estará recepcionand'l> logo mais em

sua'" modern� residêlü:ia, grande número de convivas para
cqmémorar festivamente� o 15. aniversário de Márcia, um
dos brotinhos mais' encantadores da Capital do- Mate.

Ao mesmo tempo' em que apreslmto meus agradeci-'
mentos pela gentileza do convite, formulo votos de filuit88
felici�ades à debutante e seus distin�os genitores �r. Adauto
e D. Cici A1l8'ge.

'

'�"
, r"" ,

l'

Rádio Comemorá UNiver" ,
-

,

't:
.

,

Será hoje, no Salão Bechel, com_ desfíle e escôlha de
Rainha do Rádio, o granâe baile comemorativo ao 16°,
aDiver�ário de fundaç�o Ida '''nossa'' Rádio Canoinhas.

A ,nimação desta grande' promoção da ZYP 6 estará
a cargo �a Bandinha José Mauricio da cidadej de, Mafre,

.'

Festa de Brotos
,O encanta�or b�otinho Cyntia Bastos, pela primeire

, <""vêz recebeu em sua bonita e moderna residênéia a Broto·
lândia da Mat Cap. Foi na terça-feira passada que a gr8'
cios� Cyntia mostrou que já sabe recepcionar muito beJIl,
nadá deixando faltar 'com a excelente festinha.

Nota 10 para. êsse elegante encontro dos b��tinboS
C8notnhenses.

ÚUima
* Nas almas mesquinhas a vergonha gera o 6diq.
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CORREIO D�) NORTE
,

25-7-1964,
,

Empréstimos d ·União para' as" Prefeituras
.
,

50
Rece�te ato do Senhor Pre

sidente Castelo Branco 'restau·

roü a vigênica, em todo o ter

ritório nacional, dos convênios
Nacionais de Estatís ttca Muni

cípal. O diploma legal (decreto
D. 53947 de 5.6.64) visa a res

tabelecer as condições fixadas

Daqueles instrumentos de acôr
do íntergovernamental, a fim
de que a Estatística brasileira
alcance o desejado nível de ofi
ciência, conforme reclàma o

desenvolvim�nto do país fi os in
terêsses da Segurança Nacional.

-

O Instituto Brasileiro de

Geografia, e Eetattstíce, por in
termédio de suas Inspetorias
Regionais e Agências Municí

país, contínua de 'posse do di
reito de arrecadar a "taxa de

astatíslíca"; tributo que incide
sôbre os ingressos em estabele
cimentos de diversões e cujo
produto se destina à Caixa Na
cional de Estatística l\tlunicípal.

De outra parte, os Govêrnos
Estadual e Municipal devem
observar o rigoroso cumpri
mento das clausulas contratuais
,de 1942, propiciando uma

"situação estável para levanta
mento da estatística geral e da

mediante prove
'relacionada com a Segurança
Nacional".

O único tiispositivo novo in
troduzido na Iegislação em apre
ço é o que se encontra no ar:
tigo 3. do citado decreto:

"A concessão de em

préstimos e financiamentos
da União aos rnunicfplos,
ou a obtenção dos mesmos,
através da União, fica con

dicionada à observãncia pe
los Municipios, dos Convê
níos Nacionais de Estatísti
ca Municipal, atestada pala
Secretaria Geral do Conse
lho Nacional de Estatística.�'

Fortalecida fica, assim, a exe

cução dos mencionados CDn
vênios ,fOm, todo Brasil, de vez

que doravante ,nenhuma Pre
feitura em falta para com a

Estatística obterá da União, ou

por intermédio desta, emprés
timos ou financiamentos de

quslqu=r. natureza e a qualquer
titulo.

'

A propósito, 'nossa reporta
gem procurou �uvir o Sr. A rol-

.�.II

toma�do . +-
;

Re fdça suas Iorces,

C A F É B1G
,Tf:)rrado a àr quente

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

BIG é granâ,e - ',mas em Canoinhas

BIG
,

e o

\

melhor café

FOTO
'- '/4-

J·OA'Q
em. Canoinhas já é tradição

Studio modernissimo - Fotografias perfeitas
" Atende -tambem a domicilio - Reportagens, etc.

N ... sua Loja Voce encontr,�:

'Filmes" ·iil�l;lPS,,". p_Qrt�-retratos. aparelhos e

m::lis um� infinidade de artigos fotográficos bem
'como as famosas ca'netas Shi:�affer's e de outras
marcas conhecidas.

Agora ainda:
'comp'leto serviço d$ ótica

óculos' de todos os tipos -- aVianHc,nto de receitaS.
Confie a confecção do Sic'U óculo .a -bem

instalada secção de ótica do Foto Jo�o.
Praça Lauro' .Müller, 514 CANOINHAS

.de quiteçêo com a - Estatística '

nossos tra balhos, ao contrário,
só os tem _prestigiado. Acredíto
qUI' O IBGE, sob a direção do
Gal. Aguínaldo José Senna

Campos e do .Tte. CeI. Germa
no Seidl Vidal, a_gora que a

ínstttutcão tem sua estrutura

orgânica ,resguardada face ã

restauração dos Convênios Na
cionais, poderá fornecer 80 Bra-

sil as estatísticas de que ele De-

em

cessíta para planejsr o seu

grandioso futuro. Numà palavra,
alcançaremos a desej�veJl efí
cência. A eficiêncirt que todos
nós, os que servimos à Estatis
tíca, 't�mos de. assegurar, e

squêles que se servem dn Es
tatística têm o direito de exigir."

,

do Csl'ieira, Inspetor R gional
do IBGE em Santa' Catarina,
que nos declarou;

"A medida permitirá o pros
seguimento das tarefas estatís
ticas em todo país, sem os pre
juízos da Incompreensão de cer

tos govêrnos estaduais e muni

cipais, excetuados dêstes os de
nosso Estado, que jamais cria
ram' quaisquer -dificu,ldades aos

(Transcrito de" A. aAZETA"
de Florianôpolis, edição

de 15.7.64).

segredo
Estar

Eis o·

Exi.tem mil modo. para DOI uma datp na rua Curitibanos

Ilentirm�. utei. à lociedade (ê., a 40 metros do calçamento.
, te peOlamento concretizildo é uma

II fôrça PlicolOgica que DOS mautem I Tratar nesta redação.

-psre

s�mpre_
gevidade. Há muita importancia
em não'deperdiçar a saúde mal

isto não é tudo! Somai constitui
dOI de órglIo, 'e, mente e' para
que haja um equilíbrio não-deve
mOI desleixar nenhum dêstee I bi
nômios. O grande segredo estâ no

exercermos sempre uma atividade.
O ócio e a inércia não poupam
,nO!,.OI tecidos e ,DOI.al funçõel
'antel à, atrofiam.'

.+

viver muitos
a'tividade

., vivo.'. Não nOI devemo.\ render
em qualquer idade ma. sempre
devemo. cultivar e manter 10Vem
o 1:\01.0 íísico.

(
OiQ magros vivem mail tempo

que aqueles que Ião pesedos por
ínúteis banhai: procuremos man

ter um /pêlo ideal!

O. órgão chave. de nOl'8 laúde
Ião o coração e o aparelho val

oulsr
' circulat6do anarêlho respi-.

ratôrio, o fígado, cérebro e' apa
relho digestívo.

.

Indeoendentemente.dos proceeeoa
m6rrbidol que pOiliiitm g.ilpear él�
tei! ",parelhos de' 10 .. ·1-1 imprevi
.ivel -Ie quisermos t,,( uma vida
prolongada procuremui não supe
rar jamai. 8 capacidade funcional
do! ôrgãos já scime mencionadoe
e de não desfrutar at.é o «fim»
1U85 margens de reservas!

Vende-se

anos:
Roma (ANSA) - Quem sabe

viver, pode conservar por mail
tempo lua juventude. Cada um

de DÓ! vem ao mundo com um'

pontencial de anos a viver que
lhe deriva da lua constituição e�

da robustes de leu organismo. Se
for um bom administrador, de ii
próprio pode sobreviver por. lon
go tempo II sobretudo pode msn

ter por maie tempo aquela agili
dade mental e {bica que 'Ião OI

presupostoe do sentir- ,e bem e do
prazer de viver!

Não se creia porêm que ,quem
vive «como doente» não sendo
realmente poupando-se de modo

obltluivo trabalho para lua' lon·

De outro lado, OI exceesoa, OI

eeforços contínuo. especialmente
quando superioree á. noufUl for.
ça. 'coDltituem um prejuízo para
a redstêncíe de nOI'o organiefno.
Um organismo jovem é como

uni motor rodando: se quando
DOVO corre demo.iado está em pe
rigo de envelhecer subitamente!

O viver 10DgO tempo eonservan

do a juventude é um problema
que não .e enfrenta quando iá /

começam 08 cabelos brancos e OI!

primeiros echaquee do reumatismo
nOIl atormentam. E um problema
que deve ler enírentado muito
antes di..o!

Em têdas ai idade. deve-se.dedicar
a uma atividade esportiva. O e�er�
cicio fí�ico é um remédio exce

lente para saúde, MRI, ê..e. exer
cicíos devem ler adequado. à i
dade. Seria errado que um homem
"de 60 anos preticeese o iôgo do
tenis em vez de jogar golf...

Outro fator importante para a

longevidade é ter uma finalidade
na. vida. Quem chegado ao ter-

I
i mino de IU�. vida .ntiva, �.dquire
uma mentalidade de pensíoneto,
dedicando-se 8 uma existência
vegetativa em pouco tempo torna.
-e,e um «velho».

Em Saltod'Agua Verde,
-

I
excelente, ,propriedade, con
tendo 26 alqueires, metade
'terra de planta I e outra de
caiva, ótima casa de morada,
três

, paióis' e demais
benfeitorias.

Ver e tratar no local com
o Sr. Alfredo Roesler. 2

i

" ,

Vende-se

.V·e n d e-s, e

Seja' um frequentadpr da. IH� J
FunCIOna nos

seg,Ul,
nte� horárIOs:.,

' -

'I'às quartas feiras: das 19 às 21 horas. .

i

aos sábados: das 15 à,s 1,7,[. horas.
,

.

'�?)��-;_��l'llI!DI!II8f I!!!!!!!:Ilil_L. I ' 1IIi
,

,1l'fM***'w' __'_iM" "l!l!;;!\1lI,,'l!illlii"lJlli;!llll,_�·

Um terreno, 18 alqueires,
sendo 8 caiva e lO. de plan
ta, com casa, paiol, barracão,
roda d'água e tanque; todo
cercâdo com arame; 10 ca-

1(0; beças de gado.
Vende-se em conjunto ou

separado..
Preço de ocasíão

I

Ver e tratar' com Ladis-
lau Babireski, em São

Sebastião dos Ferreiras. 2

PARE! [ TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA NUNCA EXISTIU IGUAL

PARA fERIDAS,
E C' l E MAS,
INFU'�AÇOES,
C O C E I' R AS,
F R I E IR l S,
ESPIKHAS, ETC.,

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Transitou por Canoínhas, ru
mo a Guanabara" para uma
curta estada. o sr. Seleme Isac
Seleme e família

x :li. x
-I

A ,herva mate, um dos prin
cipais produtos de nossa expor
tação, em plena safra, está es

cassa, ap-sar do ótimo preço de
sua cotação.

r ,

X X x

Esteve em Canoinhas quarta
� feira última,. retornando no

mesmo dia para P. União, o

conhecido advogado e político
dr. Josué de Oliveira.

x. 'x x

As donas de casa de Cano
ínhas estão eprensivas com a

dna. Sunab, que ao em vez de
'tabelar para baixar, o fez subir
todos os produtos de primeira
necessidade.

x' x x

O 'conhecido comerciante e

industrial, sr. João Abraãn Se
leme' e exma. esposa; que pas
saram suas bodas de prata na

,cidade católica de Aparecida do

Norte, Estado de São Paulo, já
estão de volta.

x x ,x

Segundo fontes fidedignas, a

direção do Banco Industría e

Comércio -de Santa Catarina,
'Inca, irá construir em nossa cí
dade, dentro em breve, um edí

�
ficio de mais. seis andsrea nu-

� !IIIII II" .ma homenagem á cidade, âví-
" da, pare cresc�r e subir, como

Cine Teatro Vera Cruz x-
A PRESE N TA:

HOJE - á. 20,00 hora........ impr6prio até 14. ano.

Aladim e
\

a Lampada "Maravilhosa
-com Oscar Pulit'o, Eduardo Alcaraz e Ana Bertha Iepe

. -.-,------- )

DOMINGO - á. 13.30 hora. - cenlura livre

As Duas' Faces de Caim
Com Mark Richman, M8l'tin Gabei, Philíp Pine .e

Gavin McLeod.

Forçado a escolher entre seus, patrões factnoras e uma

perigosa aliança com os agentes da lell A historia
explosiva dos barões do crime de hoje, ..

Aladim e a Lampada Maravilhosa
, a. 17,00 hoeae

DOMINGO -
a. 20;00 horas

- impr. até 14 enoa

A MAIOR ATRACA0
com Pat Boone, Nancy Kwon, Mai Zetterlíng

e Kieron Moore

A vida .é 'o maior espetáculo da terra ,e o amor é a

"MAIOR ATRAÇAO". Paixões tempestuosas no mundo
•

r.

do circo.'
\

,2a. Feira - àl 20,00 hu! • imp. até 14 anoe REPRISE,

_Da., e 4a. Feira - à. 20,00 horee - impr. até 14 ano.

AS OITO VITIMAS
Com Alec Guínness, Dennís Príee e Vàliere Hobson

Era uma vez um nobre antes do qual outros oito 'queriam
herdar o titulo! O filme que' ensinou ao .mundo um novo

modo de rir.

5a. e 6a. Feira - à. '20,00 hora. - impr. até 14 anol

NOTAS·

Merhy· Seteme
INICIOU

& eia.
, -

,

Sua grande venda d� artigos domesticas
Em 10 prestações mensais - sem acrescimo

..

r'

- Voce poderá comprar hoje
,

, "Fogão a gas - Wallig, Geral ou Brasil"
"Geladeiras - .Consul, G. E. e Admirai com Rolover"

,

"Radios' e Radiolas de diversas,'marcas"
"Maquinas de costura - Elgin, Leonam e outras"

"Jogos de Estofados Luis XV e Tapetes Tabacow"

Tudo Tudo - Pelo preço de tabela sem .acrecimo
Em '10 pagamentos mensals e iguais

\lisite hoje mesmo

MERHY
e faça uma boa

SELE'ME
I

-Fone, 366 - Canoinhas

elA.
Rua Paula Pereira, 735

compra em
'

&
- Sante Catarina

3x

Tudo
/ '

para Noivas

/

ES,P'ARSAS
, , ,

Ano 17 - Canoinhaa 8ta. Catarina. 25 de Julho de 1964 - N. 890

também. para ali instalar a sua

agêncta local, dElsde que a atu

al, obsoleta e pequena; não
mais oferece condições- para
atender o seu grande movi
menta.

x x x

O engenheiro canoinhense dr.
João Alberto Nícolazzi, Chefe
do Departamento Estadual de

Estradas de Rodagem em nos

sa cidade, esteve no Rio de Ja

neiro, -rmde participou de um

curso intensivo sôbre asfalta
mento de estradas.

x x x

O sr. Francisco Granza, vín-
,do de Maior Vieira, inaugurou
sábado

_ último, na.-Rua Paula
Pereira, no ántigo bar do sr.

Jarshcel moderna churrascaria.
x x x

Por ínterferêncía do sr. Ialu
Ribeiro, esteve sábado e. do-

.

'mingo em nossa cidade, proce
dente de Lajes, a orquestra dos

velhinhos transviados, composta
dos seguintes musicas: Atílío e

Brasil Varela, Juce Krebel, Ary
Saldanha e o sr. Arnaldo Gr8�

pfner. O conjunto agradou em

cheio, apresentando sempre mú
sicas do passado.

x x x

Segundo' as infotmações ofi
ciais prestadas pelo Ministério
de Minas e Energia à Câmara
dos Deputados.. através de ofí
cio GM-205/64, subscrito pelo
Ministro Mário Thibau, & Ele
trobráse, em 1963 entregou ao

(continua)

Dla 1. de'Agôsto - Sábad6
1')0 CLUB CANOINHENSE

GRANDE
COMEMORATIVO ao

Terceiro Ani versário
D o

XVGrêmio de
com DesFile �e Chapéus

e a

ORQUESTRA
O Sucesso do Ano

CARAVEllE

SEN.SACION A,L
'�.

Realize seu velho sonho!
\" <,

Máquinas de - ,Costura IIVigorelli"
50 anos de garantia -

Monark - X-15 .e Caloi
à vista com 20·/. de desconto

ou

em 15 pagamentos Iguais
NA

"Campanhã dos Trinta Dias"

das Lojas da
/

'

Basilio'Humenhuk& (ia. Ltda.
2x

Canoinhas • Rua Vídel Ramos, 209 • Santa Catarina
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