
APONTA RUMOS' PARA O BRASIL
Por 309 votos, na sessão vespertina de'domingo, a VIII

Convenção Extraordinária da União Democrática Nacional
indicou o sr, Carlos Lacerda à presidencia da República.

A sessão rmciou-se às 15,30, sob a presidencia do

deputado- Paulo Sarazate, passando-se logo à. votação para a

ind,icação do candidato à presidencia da' Repúblíca..
0- escrutinio foi secreto, funcíonando duas mesas

receptoras de votos. Ao iniciar-se a votação, o número de
convencionais registrados pela secretaria elevava-se a 373.

/ .

Na urna "A" depositaram seus votos os convencionais do

Acre, Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do

Norte, Paraíba, Pernambuco; Alagoas, Sérgipe, Bahia e Espírito
Santo. Na' urna "B", os representantes' de São. Paulo, Guanabara,
Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Amapá, Rondonia e Roraima.

__,

Palavra livre
,

Enquanto se processava a, votação, franqueou-se a tribuna'
AO plenário, aos que qurzessem fazer uso da palavra. Sucederam
se os oradores, na maioria falando sobre 8 candídatura do sr.

Carlos Lacerda à presídencía.
Nesta fase dos trabalhos, falando, o senador padre

Calazans, cujo :liscurso, despertou extraordinártos aplausós do

plenário, ao exaltar 8 personalidade do governador Carlos
Lacerda.

A eleição do lider . da,UDN á presídencía da República
disse o senador paulista - será culminação de uma luta , que
tem um de seus marcos principais em, 1932. O plenário saudou
as referências ao sr. Carlos Lacerda com o lançamento de ser:'

, ,\

pentinas e folhetos, a exemplo do que ocorre nas convenções
partida rias ,

nos Estados Unidos.

Falou, depois, O sr, Reginaldo Pujol, presidente do dire
tório regional estudantil do Rio Grande do �ul. Em nome do di"':
retõrto estudantil nacional da UDN, o sr., Pujol afirmou que os
estudantes percorrerão o Brasil inteiro, "de rua em rua, de casa

em casa", para exortar a população 8 apoiar a Carlos Lacerda.
,... .

.

Com a palavra, a profa. Sandra Cavalcanti afirmou que
�. Brasil, com a realização daquela convenção" obtinha a sua gra-

tuacão universitária etIJ. matéria de democracia. -

:
!

Recomendou que os convencionais udenístas não deixas
,em de homologar ó nome do governador da Guanabara á pre
éidencia daI República porque "Carlos Lacerda na présidencía da

'epública será a certeza, para 8 mulher brasileira, de que' ela terá
�sa, comida na sua' mesa, educação -para os seus filhos, essas pe-

l"ueni?as r�alidades_ ião nece�sárias á tra.nquilida·de do seu lar e

�a revolução que tao bem ajudou a lazer" '

,

A presidente do Banco Necíonar' de Habitação afirmou,
que a sua fala era uma homenagem á mulher brasileira, que com

• sua atuaçã� no movimento de 1°. de abril exercera, sem du
vida alguma, ação benefica á hístórla do Brasil,' ajudando 9 aca
bar com a podridão 'que vinha de cima e estava corroendo todo
o .País.

' .'C

,

_ Frisou que, com o seu ,discurso não desejava, de manei-
ra alguma "ferir os homens presentes mas, ninguem podia negar
que se Dão fôsse a atitude tomada pela mulher brasileira, animan
.do e incentivando 8 figura masculina no trabalho, �em casa, nas

,

ruas, mostrando o perigo que todos estavam correndo, certamente
8 Revolução tardaria a vir. possibilitando, então,' que Q mal, que
crescia, aniquilasse 8 Dação.

'

Concluiu o seu discurso reafirmando que 'estava. tambem
orgulhosa porque a experiência vitoriosa da Guanabara estava
servindo, agora, de 'lei para o, Brasil e a Revolução a �tinha re-:

conhecido, buscando nos quadros; do Governo Carlos Lacerda o

"staff" para realiza-la em todo o Brasil.
'

Apuração
Terminada a votação, passou-se à apuração. Perante a

mesa "A" votaram i65 e perante a-mesa "B" 153 convencionais,
ao todo 318.

O sr. Carlos Lacerda foi indicado candidato da UDN à
Presídencía por 309 votos, registrando-se 9 em' branco (4 tia
urna "A" e 5 Da urna "B"), e nenhum contra.
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Diretores:
CAIXA POSTAI.,; 2

Gerente : Il�AS� �mMI
FONE, 128 ,CIRCULA AOS SABADOS

Governador do,'
RbtaryemCanoinhas
Visitou Canoinhas, ontem, o

sr. Osvaldo' Heusi, .governador
do Distrito Rotário 465 (Santa
Catarina). \,

, S. Sa, 'que, profissionalmente,
é gerente da agência do Banco
Inco em Jaraguá do Sul, veio,
acompanhado

'

de sua exma.

Esposa e, na'oportunidade, os

rotarianos cenoínhenses tribu
'taram aos 'visitantes as home-.

nagens de praxe.
Do roteiro da visita constou

um churrasco no local das obras
do, Frigorífico Canoinhas S.A.,
uma vísíta à Plásticos Santa
Cruz, reunião festiva no' Res
taurante Michel e chá na

residência do presidente local

do Rotary, sr. Cldemar Mussi.

Fazemos votos para que os

ilustres visitantes tenham levado
de CaDoinha!! e dos rotarianos

canoinhenses _ as. melhores im

pressões.
,

Frigorífico
S.A.

Protesto do Deputado _

Viégas na Convenção
NacionaL da U.D.N.

- '

, A par dessas considerações e também a respeitoNa Convenção Nacional da
,

UDN realizada sábado 'e domin- do assunto, temos o caso- veridico e já de ciência ele
go últimos, na Capital paulista, mu!tos, ocorrido no Frigorífico Sadia, do grupo Fontana,
'o Qeputado Fernando Viégas, hoje, grande organização industrial do país, base, única,
lider da bancada da UDN na podemos' dizer, do próspero município dê Concórdia, no
Assembléia Legislativa,oéupan- oeste 'çatarinense, Lá, como aqui, a organização nasceu
do a tribuna, na hora destinada '

a apresentação de Moções, pro- numa S. A. com ações públicas de baixo- valôr. Um sim':"

testou contra a paralização das 'pIes acionista e operário da firma comprou ações no v-à
obras públicas federais em seu 10r- de Cr$ 2 ooo.,no (dois mil cruzeiros) e a' organízação
estado, e contra a permanência crescendo e evolulndo, provocou, como é natural, a compra
em postos-chaves c?mo� .

a de ações, Dito operário não pretendendo se desfazer das
SOTELCA, o DCT, a Agêncía ç.' -

" A _

"
.

(

.Nacional e outras repartições e I s?as, sempre �egeltou boas e tentadoras pro§�ostasi cedendo
serviços, dt elementos que ser-. finalmente, há pouco tempo, quando negociou-as po� um

: viam ao' regime deposto. caminhão FNM novo, todo equipado, no valor, hoje, de

"Somos sim -" concluiu - mais ou menos- vinte milhões de cruzeiros.
contra o Deputado Amaral Pei

xoto, que conversava muito

mais com o presidente Castelo
, Branco do que com os parla
mentares da UDN e principal
mente de Santa' Catarina".

A próposição do orad6r cata

rinense obteve jnuítos aplausos
de convencionais, de vários Es-,

Antes que a mesa anunciasse o resultado do pleito, um .tados,
convencional pediu a palavra e antecipou os números.

�

Precisamente às 17,31 horas, o deputado Bilac Pinto," na presi-
dencia dos trabalhos, proclamou oficialmente os resultados, RegiSfrodeclarando o sr. Carlos Lacerda candidato da União Democrática
Nacional à P�esidencia da República no próximo pleito. ., Enquauto se apuravam ,os votos. o 'deputado Jorge Cury

obtinha assinaturas de. membros do diretório nacional em um re

querHnento que redigira, dirigido ao presidente Bilac Pinto. e au

torizando. este a proceder ao imediato registro da candidatura do

,...sr. "arlos Lacerda 0.0 '!'ribunal S�P\erior Eleitoral�, il_1depende?te
da -reunião daquele orgao parttdárto. Bastavam ,16 asstnsturas pa
ra aprovação automática do requerimento mas o parlamentar pa
ranaense em minutos conseguiu IS. assinaturas' de membros do di

retório nacional. O primeiro signlÍtafi'O, fo�, o presidel,lte d� secção
paranaerise, senador.JAdolfo de Ol�veif$' �'{'an,cp.

' . ,

(anoinhas
receberá

'Financiamento
.

�. , ..
'

. t

Um substancial financiamento do Banco do Desen
volvimento do Extremo Sul ao Frigorifico Canoinhas S.A.
FRICASA, vem de ser autorizado, ria dependência, apenas
do aumento de capital deste, já em andamento,

-

Fomos informados 'que a nova chamada de capital,
pela sua aceitação, está excedendo a todas as expectatí
vas, o que registramos com satisfação.

_- É que Q grande emprendímento, em tão boa hora
idealizado, não é,mais uma promessa, um sonho, uql
aceno, passando a ser uma autentica e legítima realidade,
Os antigos, e novos sócios estão sabendo onde 'est��
aplicando o seu capital, e o fazem num empreendimento
realista que está ali, aos' olhos de todos; com uma valo
rízáção, já para mais .de cinco vezes, não indo nísso .

nenhuma aberração,
E como se isso nãtl\ bastasse, alem do, bom nego:

cio que é, referido empreendimento, representa, também,
a emancipação economica de tôdaa nossa região e provo
cará novas fontes de riquezas, príncípalmente na nossa

zona rural.

Diante do' exposto, tira-se a conclusão lógica que
não existe .melhor aplicação de capital do que' no Frigo
rííico, o que nos leva 'a ter a certeza, de que o aumento,
óra solicitado, será atendido, de. todo e de pronto, porque.
como tambem já frizamos,' dele depende o anunciado'
financiamento e de ambos depende a nossa_emancipação
económica, não " só a nossa, cémo também todo o norte
catarinense e' sul do Paraná.

Dr.' Manoel de Oli�;
've�ra Franco'Sobrinho,:
na capit'al do mate
Num programa de visitas ã!

região produtora de mate, es-;

teve ontem em nossa cídade.,
o Presidente do respectivo tn8-:
tituto, dr. Manoel de Olivefra
Franco Sqbrinho. S. Senhoda
manteve cont&lo com os produ-;

,

O último orador foi <> deputado Padre Godinho, quefez", tores e exportadores 10c8i� e, á;
Inflamado discurso sobre a indicação do sr. Carlos Lacerda e o Comunicação noite foi recepcionado coh:l U)n'
Significado da convenção udenista. Derx:ando o edificio da "Gazet�', elevado numero de con- jantar, quando fOfam ab:>rde'iÍos

Após a oração, declarou:-se encerrada a sessão, convocando- vencionais di.rigiu-se ao, Hotel Danubio, para ali cumprimentar o vá,'ios problemas-do· classe her- ,.
'

SI; Vii l:ullv'eucilinI:!Ís para o_encerramento suiene, à� 2\í,30. g"v,.,,,,.. rlnr
' arlos LarF'rda.' De" 'Estado de_São Paulo", 11.';.11.64. i, vateira. "

O plenário re a assistencia receberam a proclamação de
pé, sob calorosa salva de palmas, .que durou alguns minutos.

Faixas, cartazes, bandeiras foram erguidos, serpentinas cruzavam
a sala e as mulheres presentes começaram a gritar em coro:

"Lacerda, Lacerda, Lacerda". Um popular, que mandara fazer em'
cartolina, tamanho natural, um retrato do Governador Lacerda,
�fixou-o no 'corpo e corria pelo plenário ,cantando o' samba de
carnaval: "É com êste que eu vou".
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j,BtL Vende-se Basilio ", Humenhuk &' Cia� .Ltda�,
"

I," Chácara 'com 6 datas, r
plantada,' pareiral, moradia, Já iniciou

-

Sua promoção de Vendas �ara o NAlALJ
garage, oficina,' arejada,
frente pará a estrada, perto

, da cidade.' ; , '

C01:0{EIO Do NORTE \
"7"'F?

I.�����:'���G.II;,.

Js

I
Grande sortimento

'E rÍite
MM

" . (

i

)" '

Rua Paula Pereira, 430

"

Vinho,s. ,Peterlongo Branco e Borbbnha L
-

"' < (onhaq1Jf�: Oreher 'extra·velho ,�
"

'I "".�Çin�,r, . "Bitter, ._

J

" .,'

(han.panhas
'. "

Ver e tra tar com

OTTO E. WAl.THER

r

, !!-!!IIi'FiIil'i_==il"'ti=!iiil�?2iiII-__ilÍlliiíIiilllll!Z1ElII!m5illllil1Jlilllilii_i1I1!! !l!Ii"'Wib'�'�.'itiI!Bii�·
'

I i!ElEi!)IiI

-Estrada Bernardo Olsen,

I
, .Semeadeíras de arroz, milho

e' feijão de afamada marca,

C:: ;a::�:;;:::�a J
-

r
.

Ouça todos: os dias, de se

gunda a sábado, ás 1,2,5 pe-IJ_!'l, Radio Canoinhas, o bole".
tim .brasilia, em gravação, Da
palavra do'Dep. canoinhense, I
Arolde Carvalho, dando contia'
-de sua atividade parlamentar'
e comentando assuntos sem

pre da .atuahdade .

� '�':, ,

"

erby: Selemee, &,' tia.e"o
I

_, ,,_. ,; l' .... 1 ."_ �J:
--
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G&LAO E IRAS
M'áquinas de Escrever "Remington"
Tapetes d� todos' os tamanhos
Estofados e" Colchões de MoJa
Faqueiros de,' Aço 'Inoxidável
Maqurnas de' .Lavar 'Roupa
Maquinas de Costura
Rádios e Radiolas

� ConjUntos de Fórmica
Fogãos a Gáz
Fogãos a Lenha
Acordeões - Todeschine ... Hering

�. '.í -. I -:

':,'; :' • �' i �

',' , \:

(9'aborando. (om o .bem "povo de (anoinhas
� I - ( _' , . '_ ':\- - ,

: em "oferta especial para vendas' de Fim' de Ano;�
" .

�, \ .';
. "

'liquida todo seu estoque de artigos domésticos
,

, '

"

�

'- � . �T U D O - - -"'-,,, T,U,D O
_ . .. ,l )__

•
__ •

r: -"=-.�) ',' .

. �. i '

. '-em.-10 prestações mensais, sem.·�a(résdmo . '

,

}

Universal.

M ERH'Y S E L E ME ,& ,CJA�,;
,CANOINHAS - s. c..

Bicicletas Monark - X.15 e Caloi

Máquinas de Costura Vigorelli
Fogões a Gaz "Ultragaz"
Rádios Telespark
Radiolas Zilomag
Brinquedos T�rza,n
Completa Linha de

.

seu' Automóvel.

2x "'
I

Acessórios' para
, - -_ . -

melhores preços/ / ./

á· condições da pagamento.
I'

Tudo aós

E
\

tem mais... Qualquer compra. efetuada dos,
artigos acima, lhe dará dtreltc a um baio brinde.�

i

I'

Rua Getúlio Varg!.>s s/o�
,

'J
em f��nte amaior Herveira do mundo

C I A - I Alô ... Aló., Brasília!

Faça-rios uma vistte sem compromisso
é certifique-se da verdade. _

.

'''O�TI;CA' CA_NOINHAS'y
Uma Casa especrauzaoa para bem servir!

Oculos, A rm a ções, Lerrtes etc.'
de todos os tipos, qua lidades e preços

.: i Aparelhamento moderno e serviço especializado

Canoinhas '"'ri Praça Lauro Müll"r, 514 - Santa Catarina
.

.

-'

(Anéxo ao';-FOTO JOÃO)

,·O'ticô;
,

(...anoinhas

c-Ó,

-

. � �
.

Refaça 'suas [orces, tomando

,( A F É BJ,G
..

'

Torrado a ar quel)te
Sftboroso até a ultima gota

Ru� Paula Pereira -" Telefone, 241

815' é 'grande a, mas em Canoinhas .

BIG -é O melhor 'café
.�

. Frigorífico Canoinhas S.t
cCFR,ICA"SA" (

AVISO IMPORTANTE E URGENTE

Assembléia Geral Extraordinária
A ,Diretoria avisa que, de' conf�rmidade com a decisão da

Assembléia Geral Extraordinária realizada em 1'0 de outubro de

1964, o� senhores acioDlstà� tem- o prazo máximo de 36 (trinta)
dias, contados daquela Assembléia" para exercerem o direito de

preferência' na snbscrrção- de ações do aumento de Capital Social, ,

de Cr$ 60.000.000,00 para Cr$300,000.OOO,OO. Decorrtdo que seja
êste prazo, a subscrição será pública por mais 60 (sessenta' dias.

A forma de subscrrção é li seguinte:
a) -' 10% (d�z por cento) 'no ato da subsçrrção.
b) - 90%· (noventa por 'cento), dividido em 24 meses

•

.sUceSSlVOl'O, não podendo as chamadas' serem ínfe
ríores 8 4%, salvo para ajuste.

Canoinhas, 12 -de outubro de 1.964·

. Francisco Wilmar Friedrich _' Diretor Presidente

João Pedrassani - Diretor Gerente
Alcidio Zaniolo - Diretor Comercial' ,x8

• II
---'- �"" �--,--

I

���=-__
u__�====�.�.

PARA FERIDAS,
E C Z E M n S,
IHHAMACOES,
C'U C E I R AS,
F R I E I R A S,

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPiNHAS, ETC. J-

,�- ,� J
Uj!'J'�'"

),
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ANIVEl<SARIANTES
ANIVER.SARIAM"SE-

,Hoje: os .srs. t:eli�s Biales
ki, Leoncio R(ldr�gues; as

srtas Carmem Lucia Carua»
lho res. em Brasilia, Leda
Seleme; os jovens Carlos. Ri
cardo Maes res em Joinoiüe
Leonides Benda; a meniua
Elizabet filha do sr. Pedro
Grosskopf e o

.

menino Acir
Edson, filho do sr. Calil Cal
do; Neto. I

Amanhã: as sras. dnas.
Engi esp. do sr, 'Alfredo Sorg;
-OtJrtrudes esp. do sr. Tu(fi
Kalíl Sphair, res. em Papan
duva, prot. Zulmira esp do
sr, João Vicente de Lima, de
pinheiros, Marta esp. do sr.

Alfredo. Trapp: os srs. dr.
Clemente Procopiak, João
Bédritchuk S(Jb, Eurico Wo.
gner Edmundo' TJ Knorek,
'Germano Bayerstorff; os [o»
vens Paulo Dumbroski, Car
los Paulo; a menina Maria
Ivani filha· do sr Lindolto
Cordeiro' e 'o menino Antonio
Silvio filho do sr. Santo Pon·
iarollo,

'Dia 16: as sras. dnas, El
za e ....p do sr. Alfredo Gros
sKopf, .

Eredina esp. do sr.

Ludovico Kichieleski; os srs.

. Volerio Silva, João Wunaer
lich; a sria. Wilma Zianann;
a menina Lutza Maricy fi
lha 'do .sr. Leonidas Ziemanu.

.

Dia 17: as sras. dnas. Ju
rema esp do sr,. Osmar Nas.
cimento, res; em Florianópo
lis, Zayde esp. do sr dr /0.
sé Pedro Mendés de Almeida
as meninas Sonia Maria e /

Solangp '"';,l1aria gemeasfílhas'
do sr. WUmar Friedrich e os
meninos Dir.ceu filho do sr.

NelsonScheidemantel res. em
Porto União, Antonio filho
do sr. Claudio Lourenço ,de
Lima .e o sr. Alfredo Baukat.

Dia 18: a sra. dna. Erna
esp. do sr; Willi Hoepfner-,
os S1's. Arnaldo reneiru, Fre_
derico _ Werdan. 'r-Valmor Puro
tado, P smeraldlno· Maia de
Almeida res. em Papanduva;
as srtas. Edith Voigt, Helena
Fertára, Ana Benda, Maria'

DA SEMAlVA
-losé Furtado, Alda Gonçul
ves, a menina Irma filha' do
sr. [ooino Roesler e os me

'ninos Walfrido filho do sr,

losé Tarcheski, Clércio filho
do sr. Orlando Tremei, Ricar
do José filho do sr. A1no C.
Hoffmann e Luiz José filho
_do sr. Vitor Borges res. em

Major Vieira.

Dia 19: os srs. Miguel Les
sak, Bruno Schroeder; a srta.
Matilde da 'Silva; os meninos
Edilson Neilon filho do S1.

.João Artner E. Gonçalves e
, Mario Eloy filhodo sr.Taros
luw Sidorak,

Dia 20: � sr a.. Nessirin
esp. do SI.

-

Elias Cur» res.

em Curitiba; os sr s. Odilon
Caldas, os meninos [airo. Agi,
leu filho do sr, Antonio de
Barros e Wilmar José' filho
do sr Cirilo Medeiros; e

.

a

srta. Zilaa Mül"auer.

Aos aniversariantes deseja",
mos. Ielicidades.

NASCIMENTO
, Engalanou-se dia 8 último

o lar do casal Manoel Felicio
e Sra. com o nascimento da

garotinhq;ARINEGORETHI.
A Arinl: e seus pais os nos

,sos parabens.

Convite, para Missa
V�'a. Eltriede S. ispliair e

filhos, convidam parentes' e

pessoas de suas relações pa�
ra assistirem a missa de 1°.
aniversário de .faleCimento' dfJ
FeUe.s lsphair (F�lico), a rea

lizar-se dia 18 do corrente,
ás' 6 horas nà'Mal;iz Cristo
,R.ei.

'

.
Por mais este ato de ré e

amizade agradecem.

Assine! Leia! Divulgue I

Correi-o do' Norte

�
,

NeiY Waltrick
e Senhora

Onildo Gomts de IV\iranda
.. e (Senhora

Nilva ,

e

péirtiCipam o ajuste de nú�cias de seus filhos

Honorio' Luiz

Canoinhas

ocorrido dia 10 de outubro.

.1964 Mafra

Exame de
......

\Admissão v

, A· Diretoria do Ginàsio Santa Cruz avisa aos i.nteressa-
dos que o's Exames de admissão ao Ginásio serão realizados nos
dias 1°., 2 e -3 de dezembro.'

.

"-

A inscriçãó dos candidatos, será sempre de tarde, DOS
dias 16, 17, IS, 19� 20, 21, 23, 24. 25, 26', 27 e 28 de nov;mbro.

- /

, Para a inscrição do candidatos será exigida a' seguinte
documentação:', '.'

.

a) - Requerime'nto firmado pélo candidato ou por seu

representante lfgal, conforme modelo fornecido no ato (Ia ins
crição pela secretaria;

. \ b) - Certidão de nascimento, cópiá ou fotocópia auten-
ticada em cartório; (ficará para sempre no arquivo da secrefaria)

c) - Atestado de sanidade física e mental;
d) - Atestado de vacinação anti- variólicb;
ê) - Atestado àe conclusão do curso prim_�rio.

Ã Diretoria

ESPA
Ano 18 - Caooinhae, Sta. Catarina, 14 de Novembro de 1964 - N. 805

Grande e desusada animação
reina em. todos os circulos da '

I Cidad.
e para a orfginalíssi�

noitada de hoje no Clube Ca
noíb-nse 'quando teremos um

desfile de modas infantil, a car

go e comando das Lojas Soulín,
X x x

Retornou do Estado da Gua
nabara o Csp. Afonso Rogério
Schmidt, servindo no Batalhão '

Comentava-se na cidade. queJanuárío Côrte, aqui sediado. '

, a equipe cancínhens- que nos
x x X

repre'lentou· nos jogns I:lbertos
Tres figuras ilustres do pes- em P, União. estava a- s rrn for

sedismo nacional, Deputados mads: WilIy VG1'gt. Harr y Voigt,
Pe. Vidígal, Armando Falcão e Evaldo Voígt. Sardá V( Igt. N8�
Cunha' Bueno, assistiram com cimento Voigt, Helrnurh Voigt,
intenso entusiasmo· a grande Silvino Voigt e Miguel Voigt.
noitada de civismo, quando a

.1. x x x

E o Santa Cruz, autrs vez,

Delegacia Auxiliar de PoUcia de Canoiohas ������a����es:���t:er�Ul'��!�n��
último, em Caçador. com o _a-

A V I S O· ça.íorense, por 2 a 2, &nte um

.

-

, público numéroso ,que propor-
cionou

.

uma rende rscord na

qu-le Cidade. na ,,(,ma de um I

milhão de cruz.. tros. O nosso

público, convenhamos, deve.
mirar- se em CaçaooT .

o sr. Francisco Zaziski, dig
no Coletor Federal em .nossa
cidade, é o novo presidente do.

.

Clube de Bolão Fantasma, eleito
que foi, após grande galinhada
feita pelo mestre cuca, Lutke,
sexta feita, dia 6, em sua séde

campestre.
x x x

Esteve ontem em nossa cida

de. quando foi homenageado
. pelos rotarianos locais, o Go-

vernador do distrito rotário

'!65 (Santa 'Catarina), sr. Osval
-. do Heusi,

x X x

Retornou defi�itiva�ente pa-.
ra Canoinhas, a religiosa Irmã

Carolina, conhecida e esttmada
educadora de várias gerações
de canoínhe nses.

x x x

'.
O Clube de Bolão Democrata

representou Canoinhas nos V

Jogos abertos levados a efeito
'no vizinho munícípío de; Porto
União. Ainda bem que 8 nossa

terra, mesmo numa. única mo

dalidade de esporte,
.

ali se fez
presente.

O sr. 2°. Tenente Lidio João -Ferreíra, 'Delegado Especial
de Policia,. Município de Ce noínhss, Estado de Santa ,Catarina,
no' uso de suas atribuições legais, etc.

AVISA aos 'interessados que o
.

artigo 1.23, letras A ,e B
do' Decreto nO 3.651, de 25 de setembro de· 1941 (C6digo Nacio
nal de Transito) proibe terminantemente dirigir veiculas motoriza

dos. sem estar devfdament� habilitado, oU entre'gar 8 direção á

IIienor�s e sem habilitação.

Os infre.tores estão ainda incursos [lO artigo 32, dM Leis
'das Contravenç?es Penais. Decreto-Lei nO. 3.688, de 3/10/1941. "�

Este' filme é uma história dos morticínios, dos crimes' em
massa; é o quadro mais perfeito do piu'anoico preten
,samente Senhpr do mun�o, com seu material biográfico,
político, baseado em fatos demoradamente oi:'tidós de

arquivos, filmes goveroamentais e particulares.

0- cumprimento do presente aviso entra em vigor na data
da publicação _..<

• • , '-
•

. Cauoinhas; ],,3 dI:'! novembro de 1964.

LiCtio João Fer,reira � 2: Teo. Delegado Especial de Policia

UDN homologou a candidatura'
Carlos Lacerda. )

x x x

Os rotertsnos canoinhenses.'
.com suas respectivas madames

participarão, am'anhã, em Porto
União, de' uma conceutrsção
rotariana e noite de, um baile
beneficente do Clube Concórdia,

x x x

x x x

E amanhã, com folg!l na ta

bela, teremos no lVlunicipal. a

aprf'sentação dó Pery F"rrt,viáo
de M�fra, ante o novo Santá
Cruz, numa partjda qu!> devi'rá

8grar1âr eC'eunír um bom �ú-·
'blico. O e,quadrão. mafrense
ostenta excelente f,'rma e ainda

. domingo ultimo derrotou Q Pri- .

'

mavera de Curitiba por 2 a 1.

,.----------------------_....,

v1
I

'

Cine Verá Cruz-Teatro
,

A P R E SE N TA:
.' / �I

HOJE - ã". 20,�0 ,hora. - impróprio' até 14 anol'
-

LEI DOS CRAPUL:.ASA
Gina Lollobrigida, / Marcelo Mastroianni,

\, Mercouri e Yves Montand.

DOMINGO - à., 13,30, hora .. - ceolurà"" line

com Melina

A Cidade \das' l\,1iL Noivas
_._---�-

à. 16.00 hora.
a. 19,00 hor... _

a. '21,00 hora.

ceo.ura livre

Impr� atÉ 14 anoa

DOMINGO _

Os' Criminosos não Mere(em � Premio
com Paul Newmann, Elke Sammer, Edward G.

Robinson e Diane Baker.

2a. Feira. à. 20,00, hora. - REPRISE - Proibido 14aoo.
_._-._--\

'3a. e 48. Feira - à. 20,00 hora. impóprio até 14 snOI

o Testamento do Dr:� Co-rdeLier
com Jean Louis Barrault, Teddy Bílis, Michel

Vitold E: Jean Topart.
'

Que poder misterioso controla as boas e as mãs ações
das pessoas? A eterna luta entre o bem e o mal, num

filme que encerra -um profundo estudo ps�cológico.
5a. e 6a. Feira' - à. 20,00 horal - imp. até 14 ano.

Os\ Crimes de Adolfo Hitler

1
I
��,

Civil,
1/,R�gist�o

EDil-'Âí�
Maria Góss Glinski, Oficial do

Registro Civil de Pauis Pereira,
"Comar,ca de Canoinbas, Santa.
Catarina.

Faz saber quie pretendem casar:

João Tacbeski Ferreira' e Adélia.
de Souza Le8�dro. Ele solteiro,.

,

18vr8dó�'; natural de Mstã;;, deatê
Municipio, residente oeste Distri.
to, filho de' Joaquim Rodrigues
Ferreira, falecido e de Ana Ta
cb�ski Ferreira Eia, solteira. -do·
méstica, Da�ur81 deste Distrito,
residente neste Distrito. fIlha de
Francisco de Souza LeaodfCl, fale
cido e de Maria Francisca de
Souza. \
I

I Se alguem tiver conhecimento.
de existir algum impedimento.

I legal, acuse·'o para fios de direito.

Paula Pereira" 4 de novembro.
de 1964.

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil

V"'?
Máquinas de Costurat'
m�rcas Philips,· Grosley,
Olímpia e 'HartensteioD os

.m�lhores pre'ços da praça.

Casa SaídaTerezioba
, RUa G" ú!io Vargas s/o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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('OR"',�Il) DO NUi�TE

.Amanhâ
A
X

atração
PEHY

14-ii-b64

comparecendo e levando seus

-

nao teremos
,

- / '

amistoso, na .haixada,': dó'
, '

,

DE �AFH LL\.' Prestigie,
amigos amanhã" no Estádio

domingo ent

da tarde será o

FERROVIARIO

Câmara Municipal

,,'

Resolução n� 38, 31�8-64
Aprova Bálancete Mensal

O CIDADÃO MIGUEL MA,
RON BEUL, Vice.Presidente da
CâuHú:,. Muuicipsl de Meior Vi
eira, E·t,r:tdo de Santa Catarina,
DO exercício da Presidêocla, ft<z
I&bp.i." que Q Câmare Municipal'
decre tou -e eu promulgo a seguiute

'RESOLUÇÃO
ArtiRõ l° - Fica "sprovado

pI. e.t.. fârrl>Hfi Municipal. o

b"ltiücp.e du � Heceits e De,p�88
Orçamentária do mês de [unho
de 1964.

Arugo, 2°, -:; Elta Hesolução
entrará em vigor na datA de lua

públiceção, revogadas n di.poai
çõe. em contrári ...

'ala dai .euõel da Çâmara
MOlilcipiíi 'tie

_ Major Vieira, 31
de agôsto de 19M.

'ali.} ,Miguel Maroo Beci!
preiidente, em exercício

,

as.) João Afredo Boreck
1°, Secretário'

� •. ) Valentim Maia
2°. Secretârlo

de
VET, Presidente da ' âmara Mu•.
nicipal de MHjrir Vieira. Estado
de Santa Catarin, D'O UIO de'
lual, e trihuiçôee, fHZ laber que a

Câmara Municipal decreta 'e eu

promulgo á seguinte
RE SO LU ç Ã.9

Art i-. Fica 8p�('vad·, por esta
Câmera Mu icipal

'

n hs lanoete
da Receite e DI'.pp�a Orçamentá
ria do mês de julho (lo corrente
ano,

ResolUção- n: 39, 16�9�64 ,

Ap,rov8 Balancete', Mensal O Cidudão Odilon Devet, Pre

da
.

t'<eceita e ,Oettpeza Or- lident('l da Câmara Municipal de

çamentária, Maior Vieira, Estado de Santa
t Cetarine, DO 'UIO' de lual atribui-

,

O CIDADAO ODILON' nA ..... ções faz \I�ber qae a -Câmara

Art 20, � E'h Rf,õlução en-

I'
tra em vigor 08 data de lua pú-

•

blicação,-revt)gada. Ih di,poliçõel
em cootrário.,

'

,

Sala da. l"IIÕé. da Câmara
Municipal de M.; [or Vieira. 16 de

setembro de, 19M

as.) Odilon ,Davet
,

, Presidente

as.) David Paulitzki
'1°. Secretário.

-

ai,) Teodoro Barankiévicz
,

\., 2°. Secretário -,

ASSiNE A

<'
, "I

� a melhor, 'e'mais conceituada
, .

-

�

- .-'
_

.

l··
,Revista de Sania Catarina

. �

Assinaturas, em 1964:
Assinaturas em

'

1965:
Cr$ ;'1iOOO,oo I' ...

-

,
,\ '

Cr� 2.00,�,oq_
Representao;!e pan Q

'"

,-t PLA,NALTO NORTE C.ATARINENSE j ••',

Jornalista , Casto' 'J_' Pe.rejrà
, ,

FUNDADO EM 29/5/1947
JORNAL -SElViANARIO -

"

Rl'g
,

DO�Cart. Tít." _/0 44.8, Doc.
PUBLICA-SE A,OS SABA-DQS

Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone.; 128 - CÍlooinhal • S. C.
A�$inatura AnuliJl (52 nÚm�fos) Cr$ 1:00Ô,�0
Desde o número 773 (14"de março último)

Os atràzados, serão cobrado's à -:-base ,de Cr$ 500,00
a anuidade,. até a prese'nte data.

TABELA ,DE PREÇOS ,DE PUBLICIDADE
Anunciei: Por vez e por centímetro de I;llt-ura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA J:'AGINAS INTERNAS
1 vez Cr$_JOO.oo 1 Vez Cr$ 75.00
4; vp.zel Cr$ 75.00 4 vezel Cr$ 60,00
8 ou mail Cr$ 60,00 8 ou' '""�i. Cr$ 40.00

Página inteira Cr$ 25,000,00 Página inteira Cr,' 18.000.00
Meia págioa Cr$ 15.000,00 M,eia l?ágina Cr$ 10.�00,oo
OBSERVACÕES:

'

Originai. de artigol eoviados' li Redação, publicado, ou

não, permanecerão em poder da melma.

A Redação não endolla c�nceito. emitidol em artigol aninadol

branco
�ANTA ,eH (Jz
nosso esporte

V. Côrte
o

Alinor

"Major Vieir�
Municipal aprovou e eu promulgo
à seguinte

R E S O L uc Â O:,'
Art. I", - Fica aprovad6 por

esta Câmara Municipal, o halsn
cête da receita e despeza orça
mentária do mês de agôsto do
corrente ano. '

Art 2°. - Eita Reeolução en

tra em vigor DIl de ta de sua pú
bliceção, rpvogadlu IHI diepoeiçõea .

em contrário.

:J
��ital de Cit�,çã�,
com o prezo de.

Resoluçãon'. 40,25-9-64 -'trinta
'. (30)"" dias ' o' jogo' foi disputado palmo a palmo e 9,Caç�dorense

Aprova BalanGete Mensal . construiu o marcedort naprímetra fase._que terminou_com 2 a l
da receita e desp�za orça- O Douto� Vil.oo , Vidal 'Aotõ: -'No segundo tempo, o Santa cruz reagiu e partiu para o ataque
ment�ria.'·," "nes, Juiz de Direito, da Comarca surgindo Q empate já no final do prého, oriundo, ,QoY!lmente:'de

de C,anoinhal, Estado de Santa um escanteío muito bem cobrado pelo lateral .Jscob. ,-'
Catarina, ria forma da" Lei, etc. " -',

� ,

-"
.,> 'c, Pode-se afirmar que domingo, em Caçador, foi a melhor

FAZ St\BEll a tO,!iOI que o apresentação do Santa Cruz, nes,ta semi-final do Estadual. Bola
presente EDITA L .de _cítsção vi '.

,

no chão, assenhorando-se do' reeío de campo, onde despontou o
rem ou cóohécimeoif� 1'Íf'1f' tiverem trabalbo msravilhoso de Alberti e- J. Prado,' os caooinhénses fo
que por parte ,de PEDRO DE, ram }jàstante ápláudidos'p.lo numero do publico aI! presf'nte e
DEUS BUENO braliieiro. casado que propiciou renoa recor:d, ��m \ açador, na casa de um milhão

11aVf.adOr, re.ideote em "Rio d'A- 'de -cruzeiros. Deve se de,tacar, ainda, que o arbitro dá contenda
.reia". Municipio de Maior 'Viei'ra, anulou um tento dos alvi-celestes, -tf'Ot0 considerado legítimo e
de,ta Comnrca, �ne.te cidade, fof válidá por gren(j� número de esslsténtes. Os tentos foram msr

requérido 'uma Ação- de 'U.llcepião cados por -MeladO e Jac •.:b e a nussa equipe alinhou com Cigaoo.
oum imóvel com a área de 150 .

Jacob Wsllace�'Gilson e Gentil. Albtortí e J. Prado. Willo Melado
alqueirei. l!tuado 00 lugar' rleiJo< ,-;Rúbinho e Antonlnho.
minl;ldo "Rio' d'Ar- ia - "Capim
de Cedro"" do Muoitipio de M.a
jPf Vieira, delta Comarca" com

preeodido oal If'guiotel' confri.n
,teçõ'e.: de um ladu com ,terrb-l de
Genero.lo Cardolo' dOI Santol,
titmbem, conhecido por Geuerolo
Leite; de outro lado ,com, teua.

ocupada. por Marcirio Cardolo
do. Saotcl. tIImbem 'conhecido
,por Mardrio Leit",; por outro Ia,
dOo' com Alfredo, Jl,ão Aótonio e

Alberto Antonio Ferrei;a; por ou�

trl� lado com FrllOci8cO Hack;

'I,
por outro lado cum AotoDlv (�or·"
rêa, João Porcidôoio, Tllmás WOI'
ni ...k e Carie. Li()io, conforme faz,
certo o' decumeoto juoto. Feita Canoinhàs'ClaSSificada em 4. lugara JU8tificaçlili da pOlle, foi a,
me.Ola julgada procedente por nos jogos abertos.'
Itmteoça. E para que chegue ao

c6nhecimento de tudo., mandou A única- rt>preséntação de Canoinhau nos jogos 'abertos
que le...._expediue o preieote Edi. em Porto bnião roi ri Clube Democrata que, nos representou �o
tal, que lerá pubiicado na forma

' campeonato de b Ião, consl'guindo cla�sific9r-se em quarto lugar,.
da Lei e fixado' no lugar de, COI A t'quipe' de casa, formou com ,Silvino, HaQry, Evaldo, Helmth,
tum"'. Dado e panedo oeita ci Willi, Nascimento, \Nery e Miguel. .'

' '

dade de Ca'noillbtl�, aOI dez diaá
do mê. de Novl'mbro de mil no·

.

vpcel.I.OI e leuent" P, quatro. Eu,
Zaiden E. Seleme, Elcrivão:
o .ub�crevi,

Sala dali l.el·õ6� da (_ âmsra
Municipal de Maior Vieira, 25 de
de setembro de 1964.

�

-ai.) Odilon Davet
Presidente
,� /

,al.r David Paulitzki
l°. Secretário

as.) Teodoro Barankiévicz
2°, Secretário

Vison Vid'al Antunes
Juiz de Direito 3x

,
" t

'Semenle de Balala selecionada
(da Granja OOTIA)

(asa Santa Terezinha
Rua Getúlio, Vargas s/o

....

·Registro Diplomas
, "

É com a mais viva satisfação que noticiamos o registro
de 44 diplomas de, formandos de nossa Escola Técnica do
Comércio, no Mini tério, de Educação e Cultura O econte':ido
é de suma importância e ver;n evidenciar o conceito do nobre
estabelecim .. nto, na fiscalização federal. A nosss Escola Técnica
do 'Comércio, criada e

-

dirigida por U[Q grupo Idealísta de
professores canoinhenses tem prestado Iaestimáveís serviços a

nossa juventude 'estudiosa e muitos de seus formandos prosse.
guem seus estudos Da Universidade do Paraná.

,
y

'Na oportuntdade," levamos aos responsáveis- do aludi,do
estabelecimento. os nossos maís efusivos Cumprimentos

, )

Santa- Cruz continua líder Invicto,
Santa Cruz 2 -:- Caça orense 2-
Com o resultado de d, mingo na cidade de Caçador, quan

do o Santa Cruz, mercê de uma exibição de gala, arrancou um

honroso empate ante o Caçadorense, continua a esquadra canoí
nhense a ostentar o honroso titulo de lider invicto das <chaves 3,
e 4" com grande rep�rcussão em todo o E'stado.

'

o

no Múnicip-al,
(ruz versus

/

Pery
Amanhã

Santa ferrovlario, de Mafra.
Amanhã, dado a'Jolga no Estadual, o Santa Cruz acertou

um amistoso com o Pery de Mafra; numa porfia que 'deverá 'agrs"
dar d todos. O Pery, a tradicional equipe m�lfrense, atravessa
uma exelente forma e ainda domingo último, derrotou o Prima

vera, de Curitiba, pol 2 a 1. Enquanto. ' isso' a torcida canoinhense

quer ver de novo � Santa Cruz, que tão bonita figura' vam fs-,'
zendo no. Estadual; razão porquê espera";se um n'umeroso público,
camanhã� na baixada.

em bol.ão

Cursos 8ratuitos por Correspondência
,

'

P.ortuguê$, Correspon
dente, Taquigrafia, Es

peránto e Inglês

à difueão das mencionadss
matérias, Os cursos' são prátiCOS
e compõem·se de po ucas Ilcões
após o que sprâo' conf -n<iOS

Diplomas ao� alunos sprcvados
em Exame Final, tambérr oor

correspondência.

Os interessados deverãc, es'

crever dando nome "e '''em preçO

para a Caixa Postal N. q no,
São Pá-u�o. - SP.

Acham· se ,abertas as matrí
culas para ps cursos de Portu'"

guês, Correspondente�, Taqui
grafIa, Esperanto. e Inglês,; por
correspi,:nr1ência, do Instituto
NaclOmd de Ensinr" órgão. sem

I finalirl"de econômica e d€stinado I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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TRANSPORTES
.

-

Confie o transporte de sua� mercadorias
pela

TRANSRIO s. ·A.
e terá a satisfacão, de ser bem servido

,

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

Ouando fizer seu ,itinerário de passeio,
não, esque�a de incluir uma visita às

�

obras do,' FRIGORíFICO
Prezados acionistas:

Se V.S� já in�egralizou_ seu -capital' e aind� não
recebéu .•eu titulo, procure-o na A..ociaçio Ç�mercial e

Indu.trial de Canoinha.. .

o Problema· Florestal· ea .. Secretaria
de Florestas' :;:�::�am dás

""?" re-

Como nessa vasta região 8S ter-
.

ras são férteis e intensamente
povoadas por lavradore@ de
grande rendimento � gsúchos
de origem italiana f. a) ..mã -
o replantio da nossa ca'f8uca ria'.»,
de crescimento muito lento, ne
cessitando ds meio a um século -,

'pll'Ta formar.se, está fora de
cogitações.

' '

Obviamente porque a agri
cultura, rende muito' mais, -de

.

Do ponto de vista de rendí
mento extrativo e industrial-o
pinheiro está em vias de desa

parecer rio Paraná.

-Isso vai acontecer por,que o

seu principal �habttah é o ter
ceiro planalto, nos divisores de

águas Iva-IPíquírt, Píquirí Igua-

Coelho Júnior
çu 'e Iguaçu-Uruguaí, onde
pinheiro é a baiha ,ecoló-gicadó
trigo e onde .as serrari88,'já se

ano em ano.
'

,,'

Em tempo, o Estado e a Uníãc
não cuidaram de criar parqües

· florestaís o que podiam te r- feito,
pois com a enca.npação da Rede
Viação Paraná-Santa Catsrínà,
6 Patrimonio da União ftcôu

.

� corã: ,as maiores réSE'rV8S' d�,
pinheiros, 'no Sudoeste, nas Gle-

_ bas Missões, Chopím e Chopin
zínho, bum'· total de maís de
'duzentos mil alquetres i! com
cêica de dez milhões.de pinhei
ros formados I

I '

-.

Dr, Anor
Médico especialísta em

.
Olhos, ouvidos, nariz e garganta.

comunica que. estará consultando. no Hospital' Santa
Cruz �éCanoínhas, novamente, dia 25 e 26 de novembro.

Horário: 8 às 12 - 13 às 18 horas..

Dittert
. V'

..Pinto

Seja um frequentador da SIC

Mas .os ávidos políticos profis
sionais, em vez:' d� parques,
,oE'fendendo os intE'resses' da

· Npção;':defenderam os tnterêsses
próprios _;. e crísrem alí a . faini-
gtrada CITLA.

.

.Existe ape!las o Parque fede
u I do Igusçú, em torno das
cataratas.

,'Mas nem êsse está sendo
poupado.
Já o invadiram.

\

�**********.*** ***.**1f * '* * *
*

�

raça:" /:
**

'�
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• �
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SE S.U4 ·"CARTEIRA·BRINDE"
·TIVER GRAVADA

AÇ-ÓIQUtrA 'AzUL

uma roupa

'.

(Car(a patente n,a 220 da Rádio Soe GaÚcl,. I

, 1-

Funciona nos seguintes horários:

às quartas téiras: das 19 às 21 horas.
�

aos sâbadosi das 15 às 17 horas.

*
*
*
*'
*

.. ' �

�m �da roupa Renner·- pron
ta ou sob-medida -' ou em

cada 3 calças avulsas
Renríer, V. ganha' grátis urna
"carteira-brinde", de couro.

SE ELA TIVER 'GRAVADA

A -ETIQUtT� 'AZUL,
,

V. LEVA DE' GRAÇA,
UMA ROUPA RENNER,I ,

Visite seu Revendedor Renner,

Onde o bom gôsto n'ão custa maisl·

/Rua Getúlio Vargas, 282 - Fone, 298 s.: CANOINHAS

As encomendas de trajes "sob-medida" para as, festas de =F=lm==d=9=A=n=o==I:....:serão aceitas somente até o dia 30 de outubro.

O que.:..{'est_ar, conjuntamente
,

,
com a!l poucas fazendas dos càm

pos .de Guaripue'vf,l. Pal:na8 'e
,

. Clevelândíe, que resistiram 1\$
-

'" ameaça's' da SUPRA -:- pol�
muitas cederam. à pressão dos
serradores, venden-do pinheirãis;

, " .
.J �.com receio'das expropriações'...,.

J tl' , 1

•
1 margem das' rodêvías e terro�'
vias � servirá, apenes, pelp

·

st<U número' -reduzído, como
MUSEU, dando notici.a de uma

patsegem desaparecida. .

"

:r .>' :.'."-1. ,'. -

-,
.�

.

•

\
�(

O reflorestamento terá que
ser 'feito, então nas térras fraca",
t.dos prímêiro .e segundo planaI';;
I, tos, impróprias para a agrícul".
tura.·

/ .

; E isso cotn base nUJIl repla-q:
tio rendoso, que .compense O

emprego
• de capital.' Isto é, d�

espécíes precoces, como o epí
nus Ellícttu» que .com 6 an08
dá desbaste compensador para
a celulose e com 15, toras

I para construções e taboes, 0,
·

qu� já' está se fazendci. nas ter-
\ ra- fracas de Minas Gerais e

'São Paulo.
t., '

O que a nossa Secretaria d.'
· Agrtcultura já realizou no Par';

· que Estadual �xperirriental de
VUa Velha, em Ponta. .Grosa,
apesar da limitação de verbas.
é um bom comêço, pois' tem
em seus viveiros de «pinus�
'éapacidade para, pr�du'iir 50q,
mil mudas. anuais. .;

I

·

Mas é pouco. Serão' necessá"
rias, para um- reflorestamento:
vultoso, pelo menos 50 milhõelL
de modas. .. ...

.'

/

Para isso é preciso grandes:
verbas para aquisição de se�,

mentes, formação de técnico.

especializados e um minimo d� i
burocracia. i'

.

Nessas condições a criacão
�

da' Secretaria de Florestas será
útil e oportuna.

E, embora os noVOS encargos
financeiros que acarretará ao

Estado - f'viaencia, mais, uma

vez, a .Iecísão do atual govêrno;
em atender os magnos proble-'
mas do Paraná.

Do "Diario do Paraná" 6 '1-64
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lrmã Carolina
retornou a (anoinhas

•A conhecida educadora Irmã Carolina' Gross, res

ponsável pela educação de varias gerações de canoinhen

ses, após lecionar por mais, de 40 ',.anos no tradicional

Colégio Sagrado Coração de Jesus, retornou a sua pátria
.

a Suissa, onde,. junto aos seus, pretendia passar seus

derradeiros dias.

, Ontem, porem, como ja havíamos. anunciado, 1rmã
Carolina retornou 'de vez, para, Canoinhas, tendo- o Colé-·

'gio Sagrado Coração de .Jesus, entre a alegria e o jubilo de)
mestres e alunos, engalanado-se todo para recebe-la. É que
Irmã Carolina, que viveu os melhores dias de sua exis

tência instalando e lecionando nó Colégio Sagrado Coração
de Jesus não poude esquece-lo, mesmo entre os seus e

o seu torrão natal, presa sempre de profunda saudade e

nostalgia, dai, a sua decisão de voltar (para a sua segun
da pátria e' particularmente para o seu querido Colégio.
Entre as muitas e interisa saudades de lá para aqui e as

poucas e amenas
. daqui para lá, ela optou, o que é na

tural e humano, pela segunda. S\eja benvínda e para
sempre... Irmã Carolina.

,

Superintendênda Nadonal do Abastecimento' (SUMAB)
Agência do Município de Canóinhas :. S. C•.
-' ,( ,

Portaria
.'

N. 9, de 9-11-64
,,' ( ,

. o, Chefe da Agência da SUNAB (Superintendência Na-
'

eional do, Abastecimento), no �unicipio de CANpINHAS - S.�,
no uso de suas atríbuíções

.

conferidas por Lei, em especial no
'item JI do Regimento 2 da Lei Delegada N. oi de 26 de setembro
'(i,e Í962 e 'su'a Reguíamentação-Decreto N. 51. 644-A, de 26 de

,Not7embro .dé 1962 e

'ÇONSIDERANDO a disparidade de preços atuais entre
êste Municípío e Municípios .vízínhos;

CONSIDERANDO a constante alta que vem sendo sub
metida: a, ração 'para o gado leiteiro; quer local quer importada;

'. ,

CONSIDERANDO finalmente, que _na atual conjuntura
-, de vida econômica, ficou· constatado da impossibilidade dessa,

ctasse conseguir, manter o atual preço, a não ser. com ingentes
sacrifícios;

-

RESOLVE:
Artigo 1. Ftxar para o município de CANOINHAS

S.C., os seguintes preços para o' fornecimento de leite:

I Preço 'do litro fornecido a domicilio Cr$ 125,00
II - Preço de revenda para BJres, etc. Cr$ 150,00
III - Preço da garrafa fornecida a domicilio Cr$ 90 00
IV ..;.. Preço da garrafa para revenda 'Cr$ 100,00

I
. Artigo 2 A presente Portaria entrará em vigor a

partir desta data, revogadas as .dispcsições em contrário.

Canoinhas - SC, 9 de novembro de 19f)4:
"

Agenor Flôres' ___: 20; Tenente
.

Agente da SUNAB _:_ Município de Canoinhas - S.C.

...

AoGovernadorCelso Ramos
José Soares

A medida que um govêrno
chega ao fim, torna-se cada vez

mais difícil o contato do-povo
com o Governador. É como se

um espectador quízesse pene
trar no camarim do ator prin
cipal, na hora em que uma boa
comédia' termina e ô povo já
vai saindo.

Porisso, Governador, chego à
V. Excia. por' meio do jornal
que é o veículo condutor da

opinião pública.
X X' X

V. Excia. j� deve t;__êr ouvido
falar, que no seu' govêrno -hâ
dois grupos: O dos paraguaios
é o da Sorbone. Mas, V. Excia.
talvez nao saiba realmente qual
a origem do conceito.

O chamado grupo da Sorbo
ne (que não chega a meia dú
zia de elementos), representa.
para o cidadão comum, o grupo
«técnícos do seu govêrno.
Fazem pla rios que nunca são

executados, amontoam papéis;
vivem no mundo da lua, que
rendo fazer política por meio
de administração.

'

Os Paraguaios, baseados na

secular experrêncía política, são
aquêles que ainda advogam o

'princípio de que governar é
trsnsferír professôres, nomear

funcionários, colocar nos postos
administrativos cabos eleitorais,
utilizar o poder público para
favorecer os correligionários, e

mais ainda, q�e é muito mais

importante divulgar na primeira
página do jornal .do govêrno. a

visita de um grupo de alegres
artistas, do que os serviços
prestados à coletívidade através
da administração pública;

,

x x x.

É natural que dois grupos não
se entendam 'e, a atual, crise

que tira o sono de V. Excíe, é
fruto desta incompreenção.

Aqui nas ruas, senhor gover
nador, corre a notícia de que
todo o secretariado será subs
titutdo Comenta-se qUE' a crise
vem sendo liderada pelos de

putados . Henrique Ramos e

Paulo Rocha Faria.

Vamos analisar a conduta
dêstes dois parlamentares.

- O deputado Henrique Ramos
elegeu-se transformando os fis
cais da Fazenda em cabos elei
torais. Como pode agir um fis
cal junto às fontes pagadoras
de- Impostos de modo a obter
!J voto, sem' prejuizo da arreca

dação?

QUê melhor meio de garan
tir a reeleíção do que defen

- dendo um projeto de lei que

,\

r

Móveis pintad-os
Sala para

Pronta, entrega
"._O'_

para

Jantar em

Preços

cumentos, no interior' do Esta
do, como se fosse Diretor. Já
deputado, apanhou de um agrô,
norno dentro do palácio, e e So
ciedade de Agrônomos andou
querendo processá-lo' porque a

briga, tinha por causa a corru

pção.',

revive nos fiscais da fazenda o

,«O» de penacho, que marcou o'
favoritismo de governos pas
sados?

x X x

.

Estes dois homens estão aba
-lando seu govêroo, obrigando
V, Excia. 1l um ato político cria.
do. Todo o povo sabe que a

mudança do' secretaríado é po
hticalha para atender interesses
pessoais de alguns deputados.
Dizem que o próprio Dr. Ader
bel Ramos fechou-se em copas,
porque não concorda com essa

jogada do seu time de para
guaíos,

E o outro, o Deput�do Paulo
Faria? ,Este moço, entrou no

serviço' público de Santa Cata
rína, enganando D então Secre
tário da Agricultura, Vitor Pe-,
luzo, pois se apresentou como

agrônomo formado, quando ain
da. era simples estudante. Quan
do o govêrno descebriu o en

gôdo, êle já era cabo eleitoral
da UDN.

Com a vitória 'de V. Excía.,
O deputado Faria .tornou- se pes
sedista, assumindo a extinta di
reto ria de s -Serviços Especiais,
onde deixou um 'rastro de cor
rupção, e destruiu um frota in
teira de veículos e tratores, que
distribuiu a cabos eleitorais pa-
ra obter as imunidades parla
mentares.

Mesmo depois de ter deixado
a Diretoria, ainda assinà\va do-

É nesta-hora que gostaríamos ,

que a revolução funcionasse,
mandando êsses politiqueiros
trabalharem, em vez de es.ti'lr€m�

querendo postos administrativos'
para garantir suas reeleições.

-, A, V I S O I
...

\ i
__

Cà.sa Esmalte' avisa a todos os

proprietários de quadros que os mesmos devem
ser reti�adbs até' fnn de novembro.

Excedendo êste prazo não se responsabili
zará pelo que venha acontecer aos mesmos. Ix

Dijl Nacional de�ção de Graça:
- Convite -

, ,

o Apostolado da Oração' Sagrado Coração de Jesus"
convida as autoridades civis e, militares, tôdas as assocíeçõ-s
religiosas, e os devotos em geral, pera assistirem 8 Santa
Missa das 19 horas, que será celebrsda dia �6. deste, em

'

, comemoração do "Dia Nacional de Ação de Graças', convite
especial ao coro Sta. Cvcilíe. para abrilhantar as cerimônias
com a éntoação de Hinos Sacros..

.

,

Frederico Sachwech Presidente
-:

, '\

Iten�ão Agricnltor
.

V'
Mediante o pagamento de pequenas taxas de armezené-.

gem e seguro, você obterá-maiores lucres 'êm suas safras de tri

gô, arroz. milho, f�ijão, etc .. e não terá. problernàs com constru

ção ou reformas de depositos ou paióis.
\

.

Consulte-nos e certifique-se das vantagens que oferêcemos.

Companhia ,Brasileira de Ar,mezenamento "Cibrazem"
'Unidade Armazenadora de Canoinhas

em Alt� das Palmeiras '

---o-

As taxas que cobramos são ínstgntfícantes,
As, garantias e vantagens que oferecemos são totais.

Companhia Brasileira de Armazenamento "Cibrazem"

pinho envernizado
• •

espectais a ouvista a prazo

Pertinho
do viaduto
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