
Ce noin..has tamb êrn

comemorou o primeiro
aniversário da revclucêo,

. .,' , .

Todos ainda se lembram dos fatos de ha um ano

atrás. O famoso comício do dia 13 de março, sexta feita,
na Central, em frente ao Ministério da Guerra. Depois

r OS atos de indisciplina nas Forças Armadas, A reunião d�s
fuzileiros e a concentração dos' sargentos. Tudo já pare-:
cía perdido quando a mulher brasileira,' de rosário na mão

promoveu a marcha. da família com Deus, pela liberdade.'
Semana Santa, semana de reflexão, porém o país, nos'
grandes centros; bastante agitado. Súbito,' das Minas Ge
rais, partiu o grito de Guerra. Para alegria: de todos, ruiu
por terra, em menos de 48 horas, o dispositivo de segu
rança do Govêrno, sem sacrifícios de vida, mercê de Deus.
A revolução estava vitoriosa, venceu a democracia e os

comunistas foram banidos do país, com a fuga do govêr
no e seus comparsas. Assumiu a Presidência, dentrà' da
nova ordem, o Marechal Castelo Branco é o país voltou
à normalidade; prosseguindo para seus grandiosos destinos'
sob o signo de uma democracia autêntícarnente cristã.
Quarta feira, dia' 31, completou um ano da revolução
salvadora. O rato foi comemorado em todo o Brasil, Em
Brasilia, o Congresso reunido em sessão solene, falaram
sôbre os episódios, o Senador udenísta, sr. Eurico de Re
zende e o dep. do PSD, sr. Berachi Barcelos e depois,
o Presidente 'Castelo Branco" dando conta do que já foi
feito e dos planos para o futuro. Também em Canoinhas
a revolução foi comemorada. As 17 horas, foi -oficíada
Santa Missa na Praça Lauro MÜller. Em seguida foi ar

riado ·0 Pavilhão Nacional pelo Tte.: Cél.· Ovidio Souto
da Silva, Diretor do Campo de Instrução Marechal Her
mes, de T. Barras. Após. aludindo' ao grande feito, fala
ram o sr, Promotor Público da Comarca, Zenon Malchítz
kí, Professor Pedro "Reítz, Inspetora Escolar Sra. Dna.
Lucia Feiten, Tte. Cél. Ovídio Souto da Silva, o Prefeito
dr. .Joãe Colodel e o estudante Deoclecio. Felipe.

.

Grande público compareceu ao ato e também es-

colares. v

\

Usina Termoelêtrice
«Jorge Lacerde».

. Jorge não foi 'apenas 'o idealizador da' SOTELCA. Quando
solicitou a parttcípação do Govêrno .Federal - visto que' só o

Estedó não dispunha de recursos para arcar sózinho com obra
de tamanho vulto .- encontrou a melhor receptiviàade .por parte

(conclue em página interna)

Os Marianos de 'Major Vieira
em ação

Conforme notícias que nos" chegam da vizinha
cidade .de Major Vieira, através do sr.: Francisco! Krisan,
os Marianos' daquela .cídade estão em plena atividade.
Estão construindo em tempo record um novo pavilhão
junto a Igreja local, 'pavilhão destinado a festas e reuniões
da Congregação Mariana. Também a Igreja Matriz
daquela cidade, construida de madeira, será demolida,
dando lugar a uma nova, toda d� alvenaria. n
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A ,Bahia
todos os

Brasileiros'
Integrando li comitiva do Mi

nistro Flávio Lacerda, conhseí
e me encantei pela Bahia. Pas
'lei apenas 22 horas naquela
boa terra; mas .o suficiente pa
ra que vol tasse maravilhada,
mas marevílhada mesmo!

O Avro 007 da FAB decolou
do Aeroporto Militar dI'! BrasÍ-'
Iía, poucas horas depois do a

manhecer Levantou vôo rápido
e logo ganhou altura, proporcio
nando 8 seus passageíros O ma

gnifico panorama de uma cidade
acordando, ofuscada pelos raios
do sol.

Quando atingimos, altitude
de três mil metros, estávamos
se brevoando o Estado de Goiás. ,

A região era, árida e despovoa
da. Grandes áreas completamen
te desabitadas. provocaram-me
tristeza. As vêzes avístsve uma

casinha, um pontinho pequenino.
pensava naquele pobre povo
sem cultura ou civilização. Tal
vez, imaginava, quanta inteli
gência desperdiçada! I

Mai� algumas, horas de vôo
e estávamos em território baia
no. Logo depois via-se o ceu

dsloso e �agnífico São Fran
cisco, o "rio da unidada naeío
nal", para, em seguida, chegar.
mos, ao, litoral. Paulatinamente,
avistávamos asl belas praias, a.
areia -branca, um vasto coguei
ta! e, no horizonte azul. des

pontava Salvador, com tôda
tradição de nossa primeira ca

pítàl!
.

\
,

O percurso de quarenta qui
lômetros que fizemos para che-
'gar 80 centro da cidade, bastou
para' que eu perdesse a fala!
Era deslumbrantel Corríamos
velozmente por uma faixa de
asfalto; de um lado" o mar bei
java o areial; de outro, via re

torcidos coqueiros saudando-nos
com Suas fôlhas vêrdes ao vento.
A poesia revestia .tudo o que
via.

Mats encantada ainda fiquei,
quando visitei as ígrejes, Gos
taria de poder descrevê- las, mas
não saberja. A. 'beleza � por de
mais profunda para que minha
inteligência possa aleança-Ia,
Sómente os olhos e o coração
8 sentem à altura.

i

As ruas estreitas e de calça
mento irregular, os seculares
coqueiros, e a antiguidade dos

prédios ... tudo, em tudo a gente

se�tia a. tradição histórica.
f

A sensação' que senti em mim,'
na cidade dei Salvador, fo.i ma
ravilhosa, pareceu·me assistir
os primeiros passos dêste Bra-
,sil gigante que tanto amamos!

de BODAS

Gerente: ImASS SU[Ml,
CIRCULA AOS, SABADOS .

Dia 7' próximo', quarta feira,
viverá a visinha ciâade deTrês
Barras um de seus grandes diàs,
com a eomemcração das Bodas
de Ouro do casal' sr. Victorino
Genésio .Ferreira e dona Lilia
Fontana Ferreira. Entre a ale

gria e satisfação de seus filhos,
netos. parentes e amigos, o ca

sal, sr. Vitoca e dona Lílía, co

mo são conhecidos 'na intimi

dade, viverá a expressiva data.

O sr. Vitoca, veio mocinho
ainda para' Canoinhas, proce
dente de Rio Negro" empregan
do-se como varredor na ex- po- .

'derosa emprêsa, Southern Bra
zil Lumber &' Cal. Company,
terminando como chefe do es-

. critório da grande serraria, a

maior da América, na época.
Viveu os grandes dias do im
portante empreendimento, o seu

fausto e apogeu, a sua impres
sionante produção e a lufa, lufe
de seus 3.000 empregados, como
assistiu, também, o seu �ebacle

após 8 incorporação.

,Hoje, aposentado, após mais
de 30 anos de labor, reside ainda
em Três Barras, onde sua es

posa, dona Lilia, se dedica ex- :

"clusivamente a obras religiosas
e de assistência social.

Possue o venerando casal, os
seguintes filhos: Dr. Romeu Fer
reira, falecido, casado com dona

Leony .Zaniolo Ferreira; donâ
Julieta Ferreira Figueiredo, ca
sada com o sr, Vidal Figueiredo,
Fiscal da Fazenda em Maringá;
dona 'Ninpfa Ferreira Oliveira,'
casada com o médico Dr. Fer
nando Osvaldo de Oliv.eira, 'l'e- :

sidente em 'Florianópolis e dona :

Cely Ferreira 'I'remujas, casada •
com o médico 'Dr. JOlge Tra
mujas, residente em Curitíba e

também muitos netos.

Entre os, muitos cumprímen- '

tos que seu 'Vitoci' e dona :Li· :

lia vão receber, juntamos os

nossos, extensivos a 'toda a fa
mílís, com votos de perenes fe
Iícídades pela feliz efeméride.

Renuncia Prefeito Pessedista
gora. pelo próprio PSD se viu
impelido a abandonar o pôsto.

Será inaugurada, dentro de poucos' dias, segundo noticiam
os jornais, a termoelétrica do Capívarí - SOTELCA - como é
mais conhecida. Há poucos meses o . deputado Diomício Freitas
propôs, Da Câmara Federal, que se desse o nome de Jorge La
cerda à referida usina, lembrando-se, naturalmente; da luta tra
vada pelo saudoso 'governador para a 'concretização dêsse velho
sonho dos. catarínenses. Nada mais justo, portanto, que o povo e

as autoridades do Esta<i0 da União prestem agera essa homena
gem que todos devemos a Jorge Lacerda, ligando o seu nome à
obra mais importante iniciada no seu govêrno, empreendimento A nossa colhida foi calorosa.
básico para o progresso do Estado e de outras regiões brasileiras. Foi, realmente,' uma prova ge
Homenagem que não será apenas um ato de justiça, mas também estima e gratidão Ido povo baia-
um indeclinável dever de consciência. ' _- no ao Ministro d� Educação.

(Já,"�b tempo em 'que era deputado f�deral, fôra 'êle o

maior porta-voz do sproveítamento do carvão catarmense em

uma grande usina siderúrgica, conforme atestam, os .seus discur
sos parlamentares, incluídos no livro "Democracia e Nação".

Ao assumir o govêrno enfrentou corajosamente o proble
ma da crise de energia elétrica fundando a SOTELCA - socíe-:
dade dei economia mista com capitais subscritos pela União, pelo
Estado, pela Companhia Siderúrgica'Nacional e pelos Minerado
res. Ao 'Estado coube a maior, quota, com uma çontrbuição. de
160 milhões de cruzeiros.

Mais um prefeito pessedtsts
desentende-se com a direção
estadual do Partido e com o

Govêrno do Estado. �Trata-se
do sr, Carlos Serattí, prefeito
do municipio de Rio das Antas

que renunciou ao cargo, por
sofrer pressões do Governo do
Estado; O, referido prefeito fai
el .íto pelo PSD em 1963 e, a-

'

"

'Como se' recorda, há poucas
semanas, outro prefeito pesse
dista rompeu. com G seu Parti
do. Foi o senhor Jacundino dos
Anjos, do munícípio de Lsbon
Régis, que anunciou publica.'
mente 8 sua deliberação. v' '

Reforma da
s.eg,oro aos,

Previdência
camponeses

Social dará J
domésticas'

RIO, 10. (Transpress) - O ministério do Planeja
mento informou que: o govêrno vai encamínnar ao'

Congresso projeto de lei contendo o Plano Básico da
Previdência Social.

Serão introduzidas várias inovações,' inclusive"
aquela que" incorpora entre os segurados da Previdência - I
os trabalhadores rurais e os domésticos. As prestações, J.além das de acidente de trabalho, baseadas (em noventa

por, cento do salário mínimo" regional, serão -de auxílio e �
incapacidade, aposentadoria por invalidês ou velhice,. I

pensão por morte, auxílio funerário e assistência médica.
O custeio do plano será feito corri a dupla contribuição
de quatro por cento incidente sôbre o salário mínimo

.

e paga pelos
.

segurados e emprêsas.
,

Sussekind na CP -

Visando a explicar seu' plano em relação às in
tervenções .nas entidades síndícaís e para 'esclarecer? ou

tras questões relacionadas com a situação dos trabalha
dores, � ministro Sussekind, cID Trabalho, comparecerá,
dia 6 à Câmara. O titular do Trabalho informará aos

parlamentares o que realmente ocorre em relação ao' dê-:
cimo-terceiro salário.

.v'

Marque um encontro com o sucesso, comparecendo
ao Baile que o Clube Canoinhense fará realizar dia,
21 de abril, apresentando o fabuloso conjunto
"Monte Carlo" de Porto Alegre e ainda um grandioso
desfile de modas com modelos dà capital gaúcha.

Adquira sua mesa com antecedência: no próptío' Clube.

"
'
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do Brasil S.A: .UsinaTermoelétrica«Jorge Lacerda»
,

�

, J.� 11tH �,'" 10 ,

. (Conclusio)., .

teve lugar na VI Conferência que' encontra 'seu espl_êndidoA V IS, O ,J .r� do Presidente Ju�cellDq KuhIts- de Governadores dos �st8dos " coroamento. nesta ho.ra ta::: gra-,chek, que encaminhou ao Con- da Bacia Paraná, Uruguai, rea- ta para Santa Catarma e para
gresso uma mensagem com lizada no .teatro Alvaro de Car- o Brasil, 'com a sansão da írn
Projeto-de-Lei autórizando a valhc no dia 31 de março de portante lei, pelo Chefe da Na
participação da União e a res- 195'1.' Em discurso, proferido ção, que ,nos deu IS honra de
pectiva abertura : de crédito. nessa ocasião disse o saudoso '�leger .a

'

capital catarmense pa
Jorge Lacerda" porem não se gO\rernador catarinense:,"-'O meu ra testemunhar, certamente, es
conteve' p.m

'

aguardar a tra��- ,govêrno, que está procurando se ato memoráv�l".
tação normal do processo. Nao resolver os inquietantes proble- Em seguida, e antes de oporhavia tempo a perder e, adernais, ,mas decorrentes da críse de

a sua assmatura no Projeto da
a sua experíêncía de parlamen- energia elétrica em progressistas 'Jjei disse textualmente o Presít!Ír o advertia das emendas e .sreas industriais do Estado, sen- dente Kubitschek no discurso

2r procrastinações' a que estavam tiu igualmente as exigencias da' que então' proferiu: 'Esta gran-sujeitos tais projetos, arrastando- terra. Daí o nosso empenho, de usina de tOO 'mil kw,
_, .-- ,m

se por meses seguidos nas duas traduzido num programa vdável
que' vai prestar relevantes

111m lmI!�§�§§���§§�@�§�ê��§g� m casas do Congresso.' Promoveu que objetiva quadruplícer o po- serviços ao Estado de San�! � gestões, trabalhou deputados e "tencíal de Santa ,Catarina, ele- ta Catarina, partiu de uma
, l, ' senadores; com infatigável em-. vandoo 'de 56.527 para 247,927 sugestão. que recebi. do e-Refaça suas' Iorces, temendo penho, conseguindo 'ftnalmente kw. Planejou-se, para êsss f�m, rnlnente jJQ�eroador Jorgequê o Projeto de Lei .íôsse além de' medidas' de emergên- Lacerda".,.

'

aprovado em tempo recorde. cia 'a construção .de uma rêde
Basta dizer que,' tendo lançado de' usinas 'que abrange todo 'o
a idéia" d� ,usina termoelétrica o Estado: a usina, do Estreito

,

do' Capívarí em julho de 1956,
.
do Rio Uruguai e a.do Chapecô

ern marco de 1957 o Presidente zinho, no Oeste; a do Cuba tão .

Juscelino 'Kubitschek, veio' a '

ao Norte; 8S de Garcia, na .zo

Florianópolis � convite ?O Go- I na Íítorânea.Tronteíra à Capítsl;
vernador, para sancionar o ,re- a do ,Canoas, na .regíão do Pla
ferido Projeto de Lei: O ato nalto, e a Termoelétrica do, Ca

ptvarí, que atenderá as reívín
dicações de todo o nosso vasto

Fofo' Jo.ão literal".
"

E salientou mais adiante:
"O povo' e o Govêrno de nos

sa ,terra .rejubrlém-se' com a

vitória,- rio Senado Federal, do

projeto de construção dá gran
de usina termoetétríca do 'Ca-
piyari, de '''100.000 kw, encami
nhado em mensagem, por S.
Exa; o sr. Presidente da Repú
.blíca, a� Congresso Nscíonal e

para -sempre bem seruir]
Ia 111

A" t íbé
, ,',/;N", gora �m em . 1

V !E N" O' E - s' E�t.���o· Quadros e 'Molduras
� ..' �� o tamanho e modêlo queUm' terreno -medíndo 1.600, m2." com casa de

você desejarmorad� 5x8 metros," cituado- a Rua' Bernardo Olsen.
Correio do Norte

IilQQQ�1U�IilQ���QQQfil��raJi1fi1Qfi4�rJ�fi1gtil�g��Q�fi1Q�Q
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m· Basilio Humenhuk &.C'ia.Ltda. �'
� m,
ce Põe a: sua' inteira disposição" 11

m' ,

seu" novo Departamento de, Utilidades Domésticas m
m m
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� m
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Rádios TELESPARK e ZILOMAG 'mI"

�
, ,f.

';:;- Radlolas ZILOMAG I
ce

. .

Lampeões ALADIM,'. a1
ce ' m
ce etc. etc.
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� Tudo 'com '"especiais descontos em compras avistá !
ce OU em suaves .prestaçõ,es ,mensais sem juros., ,', m ,"

m �m

�, ') Faça�,nos uma visit� sem c,ompromisso � m '

!. - LO JA «BA S Il A R» 'I
�/. I Rua, Vidal Ramos, 20.9, - ao lado' da Agência Willys. �
i:j�ifji!jrJf.jEji;jt!jB�Ej�DlSi?ji!jt!ji!j���t;ji!i�t;ít!ji!ji!j�t;jlS��rJFJt;jm

Banco
,

o Banco dó Brasil S A. eslcareceí que está habilitado a aco-

lher em qualquer de suas agências os depósitos dàs importâncias que
as' sociedades por, ações, receberem para' consfituiçâo ou aumento de
seu capital, social. Tais depósitos que na forma do art. i-. do Decreto
lei n", 5.956. de 1.11.43, devem ser promovidos no prazo de cinco
dias de ,seu recebimento só poderão, li parti� de 1.4.65, Ser efetuados
no Ba�co do Brasil S,A., como determina o art .: 19, item VI" da' .Lei
n", 4.595, .de :Ú.12.64".'

, ,

,

Banco do Brasil- S.A.
C'anqin�aEl (SC)

Carlos Amorim Ramoa Gerente

C A,F É BIG
Torrado' a 'ar quente'

Saboroso até a última'goti,
Ruá Paula, Pereir�, Telefone, a41 I,
BIG é, grande' - mas em Canoinhas-

'BJG, é'o' melhor café
811_

'� ,

Ver e tratar com o' propríetário, na Cerâmica
C�noibhén)se. 2v'

:'Quando' fizer seu itinerário de pa�seio,
,

não, esqueça de incluir uma visita às
,

'obras do 'FRIGORIFICO,
,

Prezados acionistas:

"
Se V.�'. já integl'alizou .eu cepitill e ainda não,

o �récebl'u .eu titulo,' procure-c na A..ociaçâo Come,cial e
: "Iilduatrial de ,Caooinha••

I'

PreFeitura Mu�icipal
E'D I T

de
:)

AL
!'lV

, De' ordem do sr, Prefeito' Municipal, torno' público que
cs 'responsáveis pelas terras m,arginadas por estradas e cami·

nhos" devem fazH a8 roçadas marginais com df>rrubadas de 3
(três) mptros para mais, nos mê�es de abril e maio,
cabendo.. aos responsáveis pelas tefr�s que tiverem na frente �ô
bJ;'e \811 estradas e caminhos,' árvores dO'· qU81quer e�p�cie q';le as'

sombreiem durante o dia, o 'dever, de denubá-Ias.·, '

, ,"Artigo 236 e 237, da Lei o. 40, Oe 25/5/1949.'"
O St?nhores, Inspetores de QUarteirão, ficarão encarrega

dos de manter rigorpsa fiscaliz8ç�o para cumprimento das ins
truções contidas nêste Edital, bem como, mandarãú prQceger a!1
roçadas não executadas dos, trechos 'regulamentares, por conta
da Prefeitura :qtIe cobrará' 8S custas acresci,das de multa, dos

pPoprietários . responsáveis.
\

Prefeit,�r8 Municipal de
.' ,,)

C$noinhés, m'arço de 1965.
I.

'

Visto
Dr, João Colodel·
Prefeito' Murücipal

, ,

',Aritonio Souza �osta
•

Secr�tárioi Admin,istrativo v

Essas, palavras encontram-se

publicedas ,em manchete na

liA Gazeta" de 2 de abril de

1957, onde tsrnbém 'se repro-
'duziu o discurso presidencial.

'

Eis aí porque não podemos
fugir ao Imperativo de dsr à
Usina Tet',moelétrica do Capi
vari o nome, de Jórge Lacerda. '

Como a memôrta
.

dos= homens
é 'fraca, achamos oportuno 're
cordar êsses f�tos antes que a

Usina seja batizada 'com' um
,

nome que nunca 'móveu uma,
palha por ela, o que seria de-

plorável.
.

Assine! LeialDivulgue !.

'.

� '.

PA·RE! [ TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNSTD

'-=,.-------:"'-::::::::::::;:::::;:==--i===-""""""""::-::..-->, 'I
paRI FERlnU. I
-E. C Z -E MAS,
INflAMAÇÕES,
C o C E I n fi S,
f R I fi fi A S, "

NUNCA EXISTI0 IGUAL·. ESPI��:J
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Cancinhas em Sociedade
coluna de Maurício Antônio

Sociedade Amigos de Marcillo DlàS
Domingo paliado no, Stand de Tiro Wiegsndo Olsen reu

niu lemail uma vez a Sociedade Amigol de Marcilio Dia•.
Além de grande número de aseociados, marcaram presença OI

convidado. eepeciais, senhcree Herbert Hitzmann (Diretor da
WOSA), Dr.. João' Alberto Nicolazzi, (Engenheiro do DER),

, Atuiaio Lovattel (Inspetor Escolar) e Bernardo Metzcker (ln
tendente Distrital). A presença dellal personalidade à reunião
de domingo da SAMO, preode ae ao fato de a mesma estar

pleiteando dOI poderes publicos, ou moi, especialmente da Se
eretaría de Educação e .Cultura, a construção de maia três
,Ialal de aula, anexa. ao Grupo Escolar que não mais oferece
condiçôes de abrigar um número cada vez maior de elunos
matriculados.

'

'Com cempanhea modestae, ma. muito bem dirigidal, a

Sociedade Amigos de Matcílio Dias tem contribuído considerà-
velmente para' o progresso daquela comuns.

'

/'

* De fato. eata coluna veio preencher uma lacuna, da im
prensa cenoinhense, apesar de tão modestamente apresentada;
é que reeebe.nos de expressivo número de expresaivos leitores,
cumprimentos pela iniciativa, prova evidente de que fornos bem
recebidos. Agradecendo Il acolhida, portanto,' colccemo-noa a

di.posição de todos, esperando contar com a colaboração de
todo. para que esta coluna seja mantida "e melhorada. '

Roseli Hauffe

Pouco. labe'm que Ro
.eli Hauffe, a guôtll que
enfeita DOlia coluna e foi

debutante em 1964, é 8

vice·prásidente do Clube·
dOI Ainigol. Nêsle cargo
t'em demonlltrado ler bas

tante inteligente e loa8

idéiaM, aliadal àl de leua

com ponhei!'oll de diretoria
levarão o CA. certamente

a grandes deatinol. Â Ro

.e!i OI bomenagen. de.ta'
colun8. (Clichê por gen_

tileza da Reviitl,l do Sul)

Extraordin6rlo Movimento na Ble
A BIC teve o leu expediente ampliado para nada menos

de 5 horários fixos por iemana. Tal "noviuade' triplicou a re

tirada de livro .• 8 domicílio, por parte do. adulto. e nêne co

mêço de. a o letivo, grande mesmo é o número de estudantea
que vai à BIC, quase diãeiamente, éouaultar livroi que lhe.
auxiliem no estudo de matéria. minlstradae n81 eulae.

A BIC estâ funcionando sgora àl 2&ii., 48', e 681. feira.
da. W30 à. 21.30 horas: (l01 lábadol e domingo. da. 15 à•.
18 hores, \

'

•

Ruy Barbosa dine, um dia, para os seus contemporâ
neo; e para a posteridade: ".. a volta é uma forma de renal

cer e Da volta ninguém 16 perde".' Com a volta de Frei Etsiârio
grandes foram ãl modilicsçõee introduzidaI na 'Biblioteca ln-

.

fantil de Canoinhae que renasceu para uma nova era de pro
greseo, constituíodo se agora, do ponto de vilta "vida social",
um ponto de encontre obrigatório para a melhor parte da
nOlll8 mocidade.

.

Club dos Amigos: I Encentro
Foi .áOado, Da reaidência dos pai. da gracloae Ingridt

Rothert qus o Club dOI Amigol marcou .o leu primeiro encon
tro. Foi uma reunião devera. animada a, muito. dOI proble-.
mal da fundação do nôvo clube foram abordados e resolvidos
na ocasião. A "nota desagradâvel" do programa foi a presença
de "não convidados",

O Clube dos Amigos, oremos, vai de "vento em pôpa",
pois o 2. encontro iâ foi marcado, devendo acontecer hoie, à,
20,30 horas Da residência da arta. Ana Helena Procopiak. Lá
eilltaremOI com o noaso caderninho de confidêncial.

Gente & Noticia
, ... Caooinbas recebeu n� último fim· de lem.an8 a vi.ita de

um bom número dtl "buoI ra�aze.", Joaquim Francilço Pereira,
Tadeu e Silvio Trevisani, Mi�uel Procopiak Filho, Amilcar Ribeiro,
todol "PI eparando.ue para o futuro" na capital pafanaenle.

* Pontificando na Capitãl do Mate o limpático brotinho
Josete Zlioiolo que nêJte ano lerá oficialmente aprelentada à
nOlll1i

'

Suciedadtl.

* Mário Msrcioichen regreuou de São Paulo (com lau·

dade.) onde pal!ll6u parte de 8Ul18 "iuatal e merecidá.".
* Êete coluniiita está apreleot8ndo todol OI ditu, etravé!

da Ráih �>'!;:Lj'·h �. dti, 16 i11 17 hora!!, �ob o patrocínio da'
Cass Pereira, o "progrsm� I!chow" ÇLUB DO DISCO. Ao. do
mingos (qu�ndo houv"er energia elétrica� dlu 12 às 13 horas
ouçam, também, atravéz da RC, o programa CANUINlIAS EM
SOCIEDADE. .�

,_

Aniversariantes,
da Semana

ANIVERSAR.IAM-SE
.

I
HOJE:- As sras.: Sofia, es

posa do sr, Antonio Groskopt:
Catarina, esposa do sr. Noé
N. Pinto; Natalia, esposa ao
Raulino Pereira. Sr. 'Wie.
gando Wiese. Srta. Marila
Yeda, filha do sr. Gustavo
Maes, de Joinvile. Jovens:
Carlos Magno, filho do sr,

Ithass Seleme; Alcides, .
filho

do sr. Antonio Tomporoski;
Altiuir Jenzura e Luiz Anto
nio, filho do sr, Antonio Cubas.

AMANHÃ:- Sras.: Jacomi
na, esposa do sr. Firmino de
Paula e Silva; Paula, esposa
do sr. Bruno SchrãdertLigia,
esposa do S7. José A. Perei«,
ra Sob, inho. Srta. Marlene,
filho: do sr, Friedrich Brau»
hurdt. Jovem Antonio Olis»
cooicz.

DIA 5:- Sras.: Herta, espo
sa do sr: Joaquim Gomes;
Irene, esposa do sr. Manoel
Jungles; Nair, esposa do sr,

Cirilo (iranemann Costa; Hi[J.
da, esposa do. sr. Maximilia
no Watzko. Vva. sra. Chams
Seleme Sakr. 51'S.: Dr. Saulo
Carvalho;

.

Frarzcisco· Kõhler;
Valdemiro Kohler. Menina I
rene, filha do sr. Francisco I

Tchaika.

DIA 6:- Sras.: Joana, es->

posa do sr. Redotto Bayerl;
Ema; esposa do sr. Luiz E.
Tack. 51'S.: TntfiKalil Sphair,
Sezeiredo Voigt . e . Djalma
Benkendor f, residente em Rio
Negro, Srtas.: Marize, filha
do sr. Ludovico Bora.

DIA 7:- Sra. Esteiania, es·

posa do sr. João. Polomani.
Srs.: Carlos Dolla, Rufino
Grosskopf e Silvio Arantes.
Srta. Mar/y, filha do sr, Si
mão Maron Becu. Jovem Ce
zar Luiz, filho do sr. Ida/ino
F. Tulio.. Meninos: Amadeu,
filho do sr. José' Poloniski e

RolE, filho do sr. João F.Siems.
, I

DIA 8:- Sras.i Lucia, espo
sa do sr. Eurides Tremi; Ge»
noueua, esposa do sr. Clotar
do Stratmann, de Cu,itiba e

Cristina, esposa do sr. Mí
guPl Erhardt. Srs.: Henri.
que P,elwitz e Jacob Drze
vieski, de Campo do Mourão.·
Srta. Ilse Elfrida, filha do sr.

Ernesto Koch.' Rev. Pe;, Frei
Edesio Schelbauer. Meninos: '

Lauro, filho do sr. Ladisluu
Dambroski e Milton, filho· do
sr. Antonio de'Luca.

DIA 9:- Vva. sra. Maria
Oreschechen, res. em Fartura.
Etelvina. Thereza, ,filha do sr.

Antonio J. dos Santos. Me..
ninos:, Dionisio, filho do sr.

francisco Wiltuchnig; Artur,
filho da Vva. sra .. Maria Ores
chechen; Adilson, filho dp sr.

Altamiro Léski; e Tadeu, filho
do sr. Waldomiro Medeiros.

Aos aniversariantes, nossos
parabens.

.

. --l'�

Vendo'
minha propriedade, á Rua
Rob,erto Ehlke, 146, visinho

de Guilherme Loeffle�.
OTIMA LOCALISAÇÃO.

Bôa ág'L!a.
Terreno +720 m2 ou 20x86

Tratar com

Henrique Linnemann
/

Ano 18

,-------_.,.-"
Cine Teatro Vera CIUZ.

\

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

FORTE APACHE
com John Wayne, Henry Fonda, Victor Mac Langlen e

Pedro Armendsrís
.

DOMINGO - à. 13,30 hora. - ceo.ura liwre

F,ORTE APACHE
•

a. 16,00 hora.
a. 19.00 hora.
a. 21,00 hora.

ceolura livra
DOMINGO loípr. atÉ 14 aoo.

.
Nove horas Até a Eternidade
com Hortz Buchhólz, José Ferrer, Valerie Glioram e

.

Diane Baker
-'----,--

28. Feira. à. 20,OO'hora. -,REPRISE - Proibido 14aoo.
\

3a. e 40., feira - a. 20,00 hora. - impr. até 14 aoo.

program� duplo

REGRESSO AO LAR
com. Alberto Sordi, Serge Reggiani, Carla Gravina

e Duar Eduardo De· Felipo
Guerra e paz! Coragem e covardia!, Vitoria e Derrota�

e

TOCAIA NO ASFALTO
com Agildo Ribeiro,. Adriano Lisboa, Geraldo Del Rei

David Sieger e Abgela Bonatti.

5a. e 6a. Feira - à. 20,00 hora. - imp. até 14 aoo.

programa duplo \

HORAS PERDIDAS
c,om Susen Hayward, Michel Greig, D.iane Baker

e Edwart:i Judd
As vezes, uma mulher vive an08 de felicidade num simples
instante! Horas perdida�! Horas que jamais voltariam!

, Horas sem amor e carinho!

e'

Quando � Amar Não é· Peuado
com John Milis, Cecil ,Parker, Jeremy Spencer

-

e Dàrothy Bromiley.
Não há coração por mais árido, que não !dnta profun

damente êste' filme! Beleza! Emoção! Alegria!
� "
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'C,ORREIO ,DO, NORTE

.

Rio, 1., �Tránspress) A UDN
carioca apresentou a relação

, dos seus candídatos à sucessão

Espokado O Santa Cruz em Lages governamental na' Guanabara.

2' 1 d I I
Foram apontedos os nomes .de.

"a o 'mq,rca. or para O nternacioria Rafael Magalhães, Sandra cs-
, valcantí, Raimundo de Brito,

,
Dando prosseguimento ao estadual de futebol, o Santa Amaral Neto" Danílo Nunes e

Cruz rumou domingo último à cidade. de Lages, onde deu com-

b I
Adauto Cardoso. O governadorate ao �ternacional, sendo .batido por 2 \a J. Venciam os slvt- Lacerda esteve presente e na Icelestes .por 1 a O até os 16 minutos da segunda fase.. quando o

árbitro validou um tento dos lageanos, consignado em gritante próxima segunda feira o go-
vernador, se reunirá outra vez

hnpedimento. Já no final do prélío, numa jogada esticada pela
direita e' acompanhada de perto pelo médio' Edgard, o ponteiro

com o Diretório Regional
I

. , Udenísta e com a 'bancada
8geano chutou fora do gramado e o árbitro, assustado e 'ame- f d I d tid N

'

.-

d tdI' têi
',' '

tei B id
- e era o par 1 o. a ocasiao,

ron a o �e a assrs encra, consignou escan eto, _' ati o o m��rno, será escolhido entre os nomes
o couro, saiu e entrou, havendo grande copfusao na área, sstndo

'
,

t d
'

,

, o tento de desempate; O interessante de tudo, é que quando o' aPlon a os t.od que conclo�r�ra,

b dei h"
. . pe o par lonas e Plçoes

couro saiu, o an errm a consignou mas o JUIZ. sempre amen-
g, taí

d t dt lid 'd O se' -se b
overnamen ais.

ron a o, ve I ou e novo. anta fUZ apresentou-se em e .

envolveu completamente a esquadra colorada e só não venceu o

embate devido 8 atuação parcíalíseíme .do mediad�r. O tento
canoinhensé foi consignado aos 16 'minutos de primeira fase por
intermédio de, Màrio Costa. Após o encontro, 'cenas desagradá
veis se desenrolaram no estadia municipal Vidal Ramos, todas
provocadas pelo policiamento e parte da assistência, o que é de
se lamentar e também condenar.

-

Que, venham aqueles valentes
à nossa cidade, quando do jogo com o' Internacional, 'afim de
receberem aulas de �ducação. esportiva.

Tenho, a honra de comunicar
8 V. S. que em data de 21 do
corrente, foi eleita e empossa
da 'a nova .Díretoría- da Casa
da Criança. de Canoinhas, cons

tándo dos seguintes ,�membros:
Presidente: Esteflmo' Wruble
wskí; Vic�� Presidente: . Miria
'Mayer; la, Secretária: Luàob�

fi la· Bojarski; 28, 'Secretárta; Ne,

'S A' reida C. Côrte; lo. 'Tesoureiro:
,

• • Antonio Souza Costa; ,2°. Te-
soureiro: -Carlos Nunes.' Pires
Conselho Fiscal: \ João Colodel,
João Selerne, Clementina Píec-:

. zsrka, Luiz Damasco de Miran
da e Odilsa Mayer; Suplentes:

.

Maria Eugênia Ferreira, Maria
Stockler Pinto, Agenbr Vieira
Cêrte' e VlilériQ ,Silva; Corpo
Técnico: Dr!!. Osvaldo S. de.
Oli.veira, Adyr Seleme,' Mário

, Mus�i, Antonio Merhy Seleme,
Haroldo Ferreira, Reneau Cu-
bas e Aday'r Dittrich.

'

Outrossim, participo que V.
,S, f6i escolhido como integrante
do Corpo, de ,Colaboradores
desta entidade.

I

t:

Amanhã' o Santa Cruz em Tubarão
Lã .na distante cidade de, Tubarão, no sul litoral do Es

tado, estará amanhã, o Santa Cruz, dando combate ao Hercíllo
.

Luz. O conjunto de casa, bem armado; espera uma' ampla, rea- .

biliteção na cidade sulina.

TRANSPORTES
J '

Confie o transporte de suas mercadorias
I

pela

.lRANSRIO s .. A.
/

e terá a satisfacão de ser bem servido
, ,�!

Agência de Canoinhas
j

Rua Vidal Ramos, 1167' ou Rua Paula Pereira

Merc;aria Adib' Sakr
Dispõe de grinae sortimento de 'artigos de 11. qualidade
E para os apreciadores do bom paladar,
oferece as terças, quintas e sábados, aperitivo,

de quebe e queijo, Battavo. �

,

Atende pelo, telelone 283.
, r

Mercearia' Sakr
Rua Caetano Costa, 444 CANOINHAS

Máder
';

Seleme&
Assembleia Geral -Extraordinària

/·CONVOCÁÇAO
Ficam convidados os senhores acionistas desta

sociedade, para se reuirem em assembléia' geral extraor
dinaria a realizar-,se no dia 24 (vinte e quatro) de abril
de lH65, às 11 (onze) ,horas, na' sede soCial à rua Eugênio
de Souzav 394, em Canoinhas, Sa�ta Catarina, ,afim de
deliberarem sôqre a seguinte

'

Ordem do dia

1) Aumento do capital social, mediante reava-

,liação do ativo imobilfzado;'
'

2) ',.,..... Altera'ção parcial do Estatuto;
3) - Outros assuntos de interêsse social.

. Canoinhas, :1.0 de março de 1965. "
'

Cândido' Máder' João Abrão Selemé

'

..

.

Diretor 'Presidente Diretor Comercial
f

J

761

f

J

Candidatos .,' da

'U'QN: GB

59Casteló po
I
derá aument:ar\

,

'despesas
BRASILIA, 1 (Transpress) -

O senador Moura Andrade,
presidente ,do Congresso. 'pro-"
mulgou a 'emenda constítueíonal
estabelecendo que cabe exclu
sivamente ao Executivo 8 'ini
ciativa de leis que' 'visem, à
Previdência Social e de servi
ços' e encargos que impliquem'
em aumento da despesa. O
Congresso, reunido extraordí-

'

nàriamente, manteve tambem
todos ?S veto/s presídencíaís ao

projete da Reforma Agtãría.
Circulas partementares revela
ram que repercutiu fàvoravel
mente no Congresso o discurso.

. pronunciado pelo Presidente
Castelo, abordando as realiza.
ções do 1.. ano de govêrno re

volucionaria e Os planos palra
o futuro.

'Casa da Criança
de Canoinhas

Canoinhas, 24 de março de 1965

Ilmo. Sr. \

.Gerente do jornal "Correio do
Norte" '- Nesta

4x

Aproveito & oportunidade pa
ra 8pre�entar as D?iQhas
Cordiais saudações,

ludomila Bojarski
Secretãria . v

�6��
Nariz e GargantaOlhos Ouvidos

,

,Especialista de São Paulo

,DR SZYM'ANSKI
atende em CANOINHAS

até 0.' dia 9 de abril ..
Consultas - Operações e Receitas do Óculos

no Hospital Santa Cruz. '

I

OO'----------------�-----�
CONVITE

======,============================�==�

Sociedade Benef·icente Operária e Grêmio XV de Julho
em conjunto convidam seus 8ss�ciados' para o Baile de Pás
coa que farão realizar di� 18 do corrente nos salões da SBO.

Para maior brilhantismo contr�ta�am �'Genésio e seu Conjunto"
de renomado conceito, sucesso em todas suas epreseutsções.

As mesas' estão á venda com o ecónomo da SBO, em SUí:I

séde social, preços de Cr$ 3.00'0, Cr$ 4.000, e Cr$' 5.000.

Ingressos especiais, deverão ser solicitados' através de sócíos
para as respectivas diretorias 3x

. , I'
S.A.Mãder & :Seleme

Assembléia Geral' Ordinaria

CONVOCAÇAO
Ficam convídados os senhores acionistas desta sociedade,

para se reunirem em .Assembléía Gerai Ordipária a realizar-se 'I

no dia �4 (vinte e quatr-o) de abril de 1965; às 10 (dez) horas,
na 'séde social à Rua Eugenio .de Souza, 394, em Canoínhas, San-
ta Catarina, afím de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA'
1) Exame, discussão e a,�rov8ção do. relatório da diretoria,

balanço geral. conta de lucros �
.

perdas e parecer ido
conselho fíacal relativos ao ano de 1964;/ "

'2) - :E;leição do 90nselho tiscal e respectivos suplentes, com

fixação de seus honoráríos: , ./

,

3) - Outros assuntos de interêsse social, '

A V I S O
Acham- se à .dísposíção dos senhores acionistas os do

cumentos de .que trata o Art.. 99, do deereto-Ieí N. 2627, de 26
de setembro de 1940.

.

.Canoínhes, 30 de setembro de 196�.
•

4x v

Cândido Máder:'-'Diretor Presidente
Joito Abrão S(Jleme - Diretor Comercial

Verid e e se
I

Preço de ocasião
Tratar com Raphael De

tíuk ii Rua Benjamim Cons
tant n. 475_ ' ôx

Vàríos lotes de terra su

burbanas situados em Agua
Verde (próximo à Sociedade

Hípica Julio Budant).

SOCIEDADE BENEfiCENTE OPERÀRIAV.
Ass'emblé.ia Geral Ordinária

De ordem do sr. Presid ..nte e. em conformidade com os

estatutos socíeís, convoco os srs. assoctsdos pará a Assembléia

Geral. Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia 18 de

abril, na séde soctal, às 10 horas, com 8. seguinte ordem do dia:

a) - Eleição da nova diretoria, por término de mandato;
b)-- ,Assuntos gerais!
As chapas, para concorrerem' às eleições, deverão conter

o «concordo» dos candidatos, devendo' ser apresentadas á secre-'
tarta, para registro, com antecedência de 72 horas do pleito.
Nota· Não havendo número legal de- sócios no primeiro escru-

tineo, a eleição se dará meia hora após, com qualquer
número dé votantes.

'

,

Canoinhas, 2 de abril de 1965

3x Rubens Stulzer • 1.0' Secretário

VE,NDE-SE I
I

Uma propriedade do perimetro urbano.
Constando de casa de morada t'oda de alvenaria
I

'

,

anéxo uma fábrica de Móveis e 'Esquadrias, com todo,
maquinario, necessario para funcionam'Emto, com motor
de 7Y2 H P."

Tratar com o proprietario; Sr.
à Rua Benjamim Constant N. 475

Raphael Oefiuk,
tix
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\ 'I ,;;/
Edital de,Citação de Herdeiros
Ausentes, com o prazo de

,

'30 (trinta) dias
, A decisão, do Govêrno Castelo Branco, emmanter as ele i- notem; os leitores, entre quase um milhão e meio de eleitores, o O Dr. VILSON VIDAL AN·

ções diretas, ..nos 11 estados em q'ue os governadores terminarão .senhor Lino de Mattos, candidato contra a Revolução, obteve 36 TUNES. Juiz de Direito da' Co-
os seus mandatos foi recebida com satisfação em tôdas as cor- mil Inaígmfícantes votos. 'marca de C8i)oioha�,' E�t8do de
rentes de opinião do pais. u,' " Santa Catarina, Da fôrma' da,

,

�ste resultado por si só expressa a' opinião generalizada '

S t C t
.

I b" h
Lei, etc.

'

an a 8 arma, psrticu brmente, rece eu a notícia com que oje domina os brasileiros. São Paulo, a mais importante
aplauso singular. Estadoonde a Revolução nãochegou, a população cidade do país, pode muito bem ser tomado como o termôme- ,,' FAZ SABER a quem, interes-

esclarecida aguardava com ansiedade, a oportunídade, de através tro da opinião nacional. o

\ sar paus que procedendo-je DO

,

\0 voto lívre, afastar da vida administrativa .os corruptos e aque-
' Cartório do Eacrivão : de Ürfão.

les que sempre éstiveram Indentífícados com a sltuação deposta,
O que ocorreu na' capital, paulista. poderá dentro de, desta Comarca, o Arrolamento dPI

mais alguns .meses repetir-se nos 11 Estados onde ferír-se-ão e.' bens deixado! por falecimento de
A 'iixação de eleições para 1965, pelo presidente Castelo Ieíções para governadores e para prefeitos. João -Jucoskl ou Schukoski,

Branco, e anunciada Da 'Câmara pelo'ministro �8 J.uBtiça" sr ..Mil-' '. ficam OI h��tipjr(l5: Este'fano
t C t d

'

d
-

I
.

d á O povo, irá ratificar na,s urnas o movimento que estsbe- •

'on ampos, an es e mais na 8 veto reve ar o espirita emocr - Jucóski, i-,;icclôu IJucóskJ,
tico da 'Revolução, que não se instituiu no Brasil para satisfazer leceu o principio da democracia no Brasil. ,.. Emílio -Jucôskl e Zeno Ju':.
apetites de um grupo ou de um Partido, mas sim, para salvar a (Comentário da Rádio Santa Cara rina) I v eóskl, eitad(,!)!.,... por .êfite Edital
Nação dos nefastos perigos do peleguísmo, dos vicias políticos com o prazo ''l<;' 30 (trinte) dies,
nascidos numa ditadura e que até 31 qe março do ano passado .

. por residirem em lugar incerto e
vinham démínando o país.

I

-,

Ch d VE N O E S E não sabído, coutados da primeira

.

A revolução é democrática e não .teme o pro�tinCia�,ento '

.

écers a . ven a
.

., ,".-.' publicação, p"ra, dentro de ,5

das urnas, Nem poderia temê-Ias, porque em urn ano, o presidenté. (cinco) diss, i"�"'�o sobre 811 decla-

Castelo Branco mostrou aos brasileiros o caminho certo pana ,8 Encontra-se a venda uma 1 (uma) carroça apare- raçõee de b", l"iro9 e hens e va-
'

vida administrativa da Nação. >

.'
. 'ótima,�hácara, situada 'apenas lhada - arreamento, cavalos lar atribuido ': «eguir stê decisão '

A

de, todos os pertences.
" final o referid, Arrolamento. sob

. Domingo quase um milhão e meio, de paulistas f�i às ,u.m quilômetro o centro da
i pena de reVe1i. Para 011' devido.

urnas para escolher o seu prefeito. O Govêfno manteve-se digo 'cIdade .com um.a área Tratar com JoséKellner, fina, meneou 'I MM. Juiz de
tente do pleito e, os jornais e rádios, deram à todo

ô

Brasil, aproximadamente de três
em. Caraguatá. 1v Direito, expedir o presente Edi-

uma, idéia ?e como corr�u a c8,mpanha. elejtor-al na' maior cida- alqueires, com duas çasas tal. que ua r· rrna da Lei lIerá
de industrial da América, Latíns. FOI uma campanha normal, de 'morada água corrente" afixado DO Jugrd de costume e

com diferentes correntes políticas fazendo livremente as suas "", "
- /' publicado. I (oU"') "êz DO "Diâ·,

pregações e alguns candidatos mesmo, levantando a bandeira da luz. ranchos, arvoredos, etc. Rações Balanceadaa rio Oficial ri E�t8do" e dual
anti- revolução. Dentre êstes, o mais acirrado, o senhor Lino de"

,

,veZ1:l! 00 j'orw � li.nal "Correio do'
M d

• ""Informações na' 'Gráfica de' alta qualidade, para aves·.
.

attos, candidato O Partido Trabalhista Brasileiro, do janguís-, , Norte". 1)8(1 '" paKllado neeta

�? €e do [ucelmismo, Levantando a bandeire da anti-revolução, o Santa Cruz, ,..-rJ.."
Ix ] inicial, crescimento.e postura cidade de C�,,�;;;::;h,,�, 80. vinte

sr. Lino de Mattos' esperava sensibilizar os. trabalhadores e o
, 'I

e "Cinco de' !!J.8lÇO de

mu.no,ve,", pov,o paulista: Hoje os resultados das urnas são conhecidos. E
. \ Casa Santa Terezinba i����:�. 1I�:�:::i: eEs�����·o.E:

.'f"'==============================�1 .', Proibição aubecrevi.

,C,·�n'01-nhas'
. r./'J JOSÉ TOKARSKI, propríe-

RuaOetúlio Vargas. s/o
. Vilsor,' Vida. Antunes

....
. tário, de uma área de te -rs s em, / Juiz de Direito 2x DV'

Rio dos Poços, torna público Q I r '

./
:que proíbe -termínantemente a

.

ua quer r:
I invasão de seu terreno por a- (olocacão deVidracas·
. nímaís, deixando claro aos pro- Quadro ou Móldura · ·

'prtetáríos -:'dêstes que os' apre- I
-

.

Fone. . 277
enderá e cobrará O dano que
houver. ix "FOTO JOÃO (Foto João. ':secção anexa)

-,

,CORREIO DO NORTE 3-4-1965
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Povo Urna-sRatilicará· nas

O"jica
- "-�-

Qualidad�. e Perfeição
Oculos - Lentes « Armações' - OculosEscuros

e Todos Artigos do Ramo
ÓTICA. CA.NOINHA.S '_ Praça Lauro Müller, s/o

. [anexo ao Foto João]

d .' \

, .i

,
,

r

J

, "

.

tl1..s reservas florestais de Santa Catarina. estão· se esgotando ràpidamente.e ,o Brª�i]
•

-

• -

I
/

•

necessitará em 1985, de14 milhões de metros cúbicos dé madeira parp, todos os fins.

AGRICWLTOR, refloreste
, propriedaçie,

mais
.

pobre� e mais acidentadas de sua

do �olo e garantindo
as "partes

/'

promovendo a recuperação'
unia nova fonte de renda no futuro.

",
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Monte Castelo
também têm vez,

o Deputado Aroldo Carvalho. na qualidade de procu
rador da Prefeiturade "Monte Castelo", já firmou o convênio
relativo à aplicação, de verba que fizera incluir no Orça
mento da República de 1964, destinada àiluminação pública
e domiciliar da vizinha cidade.

'

Fez publicat o convênio no Diário Oficial da União,
edição de 15 de

\

março, à página 2719. Em mãos, levou o

processo ao Presidente do Tribunal de Contas da União,
para efeito' de registro. Feito esse, prontamente o Ministro
das Minas � Energia determinará o pagamento da ajuda de
Dez Milhões de Cruzeiros, em duas parcelas de Cinco MilhÕes.

O Deputado conterrâneo, gradativamente aproxima-se
da meta que se traçou para o corrente mandato: não detxsr,
na sua região eleitoral, uma única cidade sem ,iluminação
pública e domiciliar.

•

_'

"Ambulância para MaJor Vieira
Já veio. Está, aqui, sob as vistas de todos. pres

tando serviços, a ambulância que o-Deputado Aroldo
Carvalho conseguiu do Ministbio.da Saúde, mediaute
doacão, em favor do povo de Major Vieim.

.

Trata-se de uma "kombi". VW, zero quüometros,
fabricação 1964, preparada para E) transporte de doentes
ou, acidentados.'

'

É a segunda que vem a nossa região. A outra
est� em Irineoootis, ex· Valões, com o Prefeito Jair Caesar.

,

As luzes váltàrão a brilhar
em IrineópoIIs

� vizinha cidade, há decênios, era servida de luz e

!ôrça. A população local já estava habituada ao conforto
da luz. Subito, a imcompreensão, a paixão política, o deslei
xo do Prefeífo de Porto União, quando Valões, hoje "Irt
neópolís" era apenas distrito, deixaram 8 cidade ás escuras.

I
O Deputado Aroldo Carvalho, já em 1962 conseguiu

fazer incluir no Orçamento da República verba substancial
que permitiria a construção da linha "lrineópolis - Usina
d.o Rio Timbo". O Orçamento de 1963 consignou os recursos

com aquela destinação.
A Prefeitura constituiu procuradora 8 "CELEdC", do

Govêrno do Estado, para receber no Mínístérío de Minas e

Energia a verba orçamentária de 1963.,. Mais uma vez á
paixão política mfluencíou decisões contrárías ao interêsse
do povo. Muito embora a "CELESC" tivesse recebido o
dinheiro do Mmístérto, até hoje não aplicou em "Iríneôpolís"
um cruzeiro siquer.

Em 1964, o Prefeito, mais experimentado, outorgou
procuração so Deputado que novamente fizera incluir 're
CUi!;(,'; no 'Orce ruento, o nosso conterrâneo, -Dr, Aroido
Carvalho, O Tt'8'ult':ldo já está à vista. Os efeitos serão
,imediatamente ,p"rcebidos pelo povo.

O COQvÊ'_ io da aplicação da verba já foi assinado e

publicado no "DI�rJo Oficial dai União" edição de 15 de
março, página 27! 8. O processo já ingressou no Tribuaal
de Contas da Umão e, quando esta nota estiver sendo

divulgada, já .terá sido registrado. O pagamento de, DOZE
MILHOES DE RtJZEIROS que 'hão de permitir a aquisição
de um conjunto d,iese'l-elétri'Co de emergência e o inicio da
rêde de distribuição, será ordenado em seguida.

Sim, graças ás excelências do regime democrático;
graças ao Governo Marechal Castelo Branco; graças a atua

ção de representantes do povo com "o Deputado Aroldo
Carvalho, 'as luzes voltarão a brilhar em Irineópolis".

'

NOTAS, ESPARSAS
Procedente de São Paulo, es

teve, em nossa cidade o sr. Da
goberto Schramm, do alto co

mércio daquela praça.
***

Cinema ambulante, o Cine 16,
com sessões 'semanais nos Sà
Iões Bech-l, no Campo d'Agua
Verde, Michel; no alto da Rua
Getulio Vargas e Metzger, em

Marcilio DIas, está em funeio- '

nsmento 8 cargo do sr. Ary
Wunderlich.

Correio do Norte
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C I N E 16

, Mineílio Dias:

Hoje às 20 horas e amanba matiné às 13,30 boras:

"SOL E SANGUE" Technicolor

Com Susan Hayward e Jeff Chandler,

Canoinhas:

Amanbã o" DuMINGO, à� 20 horas no Salão Bechelr
(Campo d'Água, Verde)

,

(Colossal' programa duplo)
to. fiI,me: "SOL E SANGUE"
Maravilhoso filme em Technícolor,

Com Susan Hayward e leff Chandler.

tiba. A grande noitada será um

patrocínio dos diretores da SBC
e

I

do Grêmio XV de .Julho,
***

Atendendo no Hospital Santa
Cruz, desta cidade, o Dr. C. L.
Szymanski, especialista em olhos,
ouvidos, nariz 'e garganta.

***

A grande' torcida canoinhense
que acompanhou o 'Santa Cruz
8' Lages, foi bastante hostilizada
naquela cidade, por policiais e

parte da assistência. I,l ***,
"

E falando em Lãges, o Santa ICruz foi espoliado nãquela ci
dade, por s. senhoria; o árbitro,
que foi a maior figura em ln-'
ternacional naquela porfia. O
resultado do cotejo foi de 2 a 1,
sendo os tentos lageanos arruma
dos, escsndaloqamente, pel� juiz.

*** ,\

Ontem; após o apronto' final,
seguiram os alvi-celestes para a

distante cidade de Tubarão, lá
'no sul do Estado, afim de dar

combate, amanhã, ao' Hercilio
Luz.: A embaixada foi assim
constituida: chefe; Rafael Boeing;

técnico, Ytamar; messagtsta, Dar
cy; jogadores: Ozíres, Gato, Wal
lace, Gilson, 'Gentil, Alberty, J.
Prado, Krüger, Manoel, Maneca,
Peixe, Milton, Melado, WilIo, M:
Costa, Cordeiro, Rubinho e Goia.

Possivelmente, ainda dependen
do' de confirmação, o Sta. Cruz
no seu retorno, preliará aro' s

,

tosamente em Florianópolis, di-
ante do Figueirense ou Av. y,
seguindo diretamente para Blu

menau, para enfrentar o Olím

pico, no próximo domingo.
***

p'elo campeonato da cida 'e,
depois de um longo e tenebroso

inverno, o Clube de Bolão Fan

tasma, o conhecido sextão, veio
a derrotar, de novo, o seu trilo
dícional adversário, o Democra

ta, o' conhecido terça feira. O
jogo foi realizado na noite Qe
4.a feira, na cancha do Campo
d'Agua Verde e, a diferença foi' '

de 14 palitos. "

Assine! Leia l Divulgue

***

,

Já no corrente mês a inau

guração ,e funcionamento do
Restaurante Pinguin, á Rua Pau
la Pereira, estabelecimento que
irá preencher grande lacuna na

cidade.
***

Foi transferido para a cidade
de Itsjaí, nas funções de Inspe
tor de Coletoria, o sr. Francis
co Tolomíotí que aqui exerceu

por vários anos 8S funções de
Coletor Estadual.

***

O Prefeito Dr. João Colodel,
conseguiu finalmente, após mui
tas marchas e contra marchas,
a aprovação de suas contas do
exercício anterior." Os vales va
leram mesmo.

***

Afim de assistir � missa de
sétimo dia rezada pela alma de
seu saudoso. progenitor, sr, Sa
liba Nader, esteve segunda feira
em nossa cidade, o sr, Walde
mar Nader, alto funcionário do
Banmércio em Curitiba

***

Retornou segunda feira para
'Brasília, o Deputado conterrâ
neo, Aroldo Carvalho. O ilus
tre parlamentar conterrâneo vía

jou de Curjtíba ã capital fede
ral em companhia e" no avião

particular' do Gov. Ney Braga.
',***

Também esteve em nossa ci

dade, já retornando a Lages, o

Dr. José Pedro Mendes de Al
meida, titular de uma dasvaras

daquela comarca.
' '

***

Canoinhas, como todo o Bra
sil, comemorou o primeiro ani
versárío da revolução salvadora.
Houve grande concentração cí-

,.
vica na tarde de 4.a feira na

Praça Lauro Müller e Missa

Campal, quando vários oradores
.se fizeram ouvir � respeito do

grande episódio.
'***

Os amplos salões I da Socie
dade Beneficente Operária serão
reabertos na noite do dia 18,
domingo, para o tradicional baí
le de páscoa, sob a batuta de
Genésio e seu conjunto de Curi-

20.. Filme:
'

"0 ESPADACHIM
r:

NEGRO'�
Com Alan Ladd e Patricia Medina.

Próximo Sábado, dia 10 - em Marcílio Dias:

"0 REI DO LAÇO,"
uni festival de gargalhadas com Jerry Lewis.

PYREX COLOREX
! I, ,

,de desconto
"

da. tabela

•
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