
A União
Nacional

\

Demo'crática
em

.-

reuruao
Sob a Presidencia do advogado, dr. Saulo Carva

lho, reuniu-se quinta feira,' no Salão Bechel, o Diretorio

.da União Democrática Nacional. Na ocasião foram abor
dados vários assuntos partidários, entre os quais o íncen

tivo ao alistamento eleitoral, séde do partido; renovação
dos sub-díretórícs distritais e campanha financeira. Em

seguida foívabordado a sucessão municipal quando foram
estudados vários nomes de altos proceres udenistas para
aquele posto, tudo na maior cordialidade' e espírito de-

mocrático.
.

n

,ODeputado,Zac:hariasSeleme
na presidencia de;>

.

Diretório
Regional da UDN, do Paraná

c Deputado federal. dr. 'Zacharias Seleme, nosso

coestaduano, filho' do 'saudoso Emiliano A. Saleme, em

memorável convenção. foi eleito Presidente do Diretorio

Regional da União Democrática Nacional do vizinho Es
tado do Paraná.

,O ilustre patrício, radicado há muitos anos no r�
ferido Estado mantem uma movimentada banca de advo
cacia em Curitiba, onde goza de grande prestigio e con

ceito, como de resto em todo o interior, mormente na re

gião do sudoeste.

Zacharías Seleme, tão logo houve a redemocrati-

,zação do país, ingressou no partido brigaderista, por cuja
legenda elegeu-se Deputado' Federal no último pleito le

gislativo. Convidado, deixou a Câmara, assumindo a Se

cretaría -do Trabalho para servir o fecundo Governo

Ney Braga, de quem foi comtemporaneo no Ginasio Pa

ranaense, cargo que exerceu com dinamismo, proficuidade
e que deixou há pouco para retornar, as lides parlamen
tares. Por este auspicioso acontecimento, levamos ao ilus
tre patrício, juntamente com os nossos cumprimentos os

nossos votos de' uma feliz gestão nos altos' destinos da
UDN do Paraná. n

,Inaugurado o

:Restaurante Pinguin
Quinta feira última, pelas 18 horas, foi inaugurado

solenemente o Restaurante Pínguín, sito à Rua Paula Pe
reira e de 'propriedade da firma Rothert '& Cia. Na

oportunidade foi, oferecido um coquetel, do qual partici
param grande número de convidados e tôdas as autori
dades do município, ocasião em ' que falaram sôbre o

evento o sr. Mario Ferraresi, pelo Rotary Club e dr. Zaí
den Seleme, pelo Lions. n

Agradecendo' o convite, levamos a seus proprietá
rios os nossos cumprimentos com votos de exito comercial.

Preço do
o Sindicato, da Indústria do .Mate 'do Estado do

Paraná, com sede em. Curitiba, após uma série de

considerandos, decidiu, em reunião realizada no dia ,7 do
corrente "não' pagar acima, de Cr$ 2.20D por arroba de
15 quilos, pôsto Curitiba e livre de impostos para o

produtor pela erva mate 'bruta da safra �e 1'965".

O documento é assinado pelos srs ..Algacír Munhoz
Mó:eder, Gerônimo de Macedo Moli, Francisco Fernando
Fontana, G. Molli Ind. e Corn. 'S.A .. Moinhos Unidos do
Brasil Mate, Ervateira S. Mateus Ltda., Leão Junior &
Cia. S.A" Inds. Adalberto Araújo S.A., Vva. Oríbe Mar- ,

quez & Cia. Ltda., Ind. H. Jordan S.A., Indústria Brasi
leira de Mate Ltda., Waldemar Capriglione, J. Procopiak
& Irmãos Ltda., Emprêza Geral de Mate' S.A., Jordão
Mader � Cia. Ltda., Exportadora Brasileira de Mate. v'
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AOS SABADOS

Deputad critica Govêrno
O Deputado Haroldo Ferrei-

�

ra, do PTB, criticou acerbada
mente o Govêrno do Estado da'
Tribuna da Assembléia, dizendo
que o Executivo Estadual vem
deixando o norte do Estado em

abandono no setor da energia
elétrica.', Disse (;) deputado tra
balhista que a região norte estã

marginalizada do desenvolvi
mento e progresso da terra

barriga-verde:
'

Governador
desprestigiado

Foi melancólica a sessão so

lene de instalação dos trabalhos
legislativos da' 3.a sessão legis
lativa da 5.a legislatura, Da tarde

,da última quinta-feira. ,

,Afora as autoridades repre
sentantes do Judiciário, das For
ças' Armadas e da Igreja, DotOU
se a presença de apenas os srs,

deputados e funcíonártos da
Assembléía.. Nem mesmo o se

cretariado do < governador Celso
Ramos compareceu, incorporado,
à séde do Legislativo, para pres
tigiar 'ali a presença do Chefe
do Executivo.

Melancôlícamente, foi assim
a última fala, governamental,
perante o Poder Legislativo, [á
que êste é o último ano de man

dato do senhor Celso Ramos.
A frieza desta sessão e .a ausên
cia até mesmo 'dos auxiliares
mais diretos do governador, &em '

dúvida, marcaram o estado de

espírito que vai DÔS meios go
vernístas, ao chegar, ao fim, ês
temandato, tão frio e melancólico
corno foi a sessão solene' de íns
talação dos trabalhos legislativos.

Mas, se de uma parte faltou
calôr para prestigiar a presença
do Governador Da Assembléia,
de outra houve uma nota de

destaque:' foi a presença do pre
sidente do Diretório Regional
da UDN, dr. Osvaldo Bulcão
Viana, que foi ao Legislativc
prestigiar a sua bancada, naque
la solenidade. Foi um gesto
democrático e que bem expres
sa o sentido de coesão da-ban
cada udenista..o que não se pode
deduzir das hostes sítuacionis

tas, pois que além da ausência
marcante da maioria dos Secre
tários de Estado, também au

,sente estiveram os dirigentes
pessedistas. ' D

"DEFINIÇÃO DO NOVO
CINEMA BRASILEIRO": a

'primeira de uma série � iné
.dita nos jornais de nossa cidade
- de reportagens e artigos a

ser publicada nêsse semanário,
idealizada por jovens entusias
tas, com o 'único intuito .de

proporcionar aos nossos leitores
uma visão global e objetiva da
contemporrânea cultura brasi-
leira.

-

AGUARDEM!

Em seu discurso, o Deputado
Haroldo Ferreira criticou .tam
bém os Fiscais de Fazenda que
DO norte 'do Estado vêm preju
dícande o comércio e a indús
tria, abusando do Poder do fis
co. Mais adiante, o represen-

tante do PTB criticou o Govêr-.
no Celso Ramos, por sté agora
não haver construido o FORUM
da cidade de Canoínhas, pro
messa que vem desde os tem

pos da campanha eleitoral do'
at�al governador., n,

'

Lacerda dizl que a GB
desfruta da liberdade
visada por Tlradentes.

,
-RIO � o Governador Carlos Lacerda presidiu" na:

manhã do dia 21, o desfile militar comemorativo a Tiradent,es."
Depois participou de. um ato eívíco em homenagem ao mártir da
Independência, defronte ao Palâcío Tiradentes. Na oportunídade,
o Governador da Guanabara discursou e disse que a Guanabara
desfruta hoje da liberdade pela qual o Alferes deu a vida.

'

HARMONIA
Frisou temos um Estado, onde os três Poderes dão de

si, sem pensar ,em si, tudo quanto podem de harmonis, fraterní-v
dade, compreensão e respeito. A certa altura de sua fala, o

Governador declarou: Dão adianta tentar governar bem se não
DOS prepararmos para que aja, quem possa governar depois de
D6s. Não preparamos esta cidade com DOSSO es�orco, cem nosso

suor e até com nossas lágrimas. Não arriscamos a vida ,para
defendê-Ia, para que o povo em outubro dêste aDO, desoríentado
pela íntrrga ou distraído pela falta de atenção para o problema,'
venha devolver a cidade que libertamos juntos, a cidade, que
juntos redimos pelo trabalho e pela esperança, àqueles que a

degradaram, àqueles que a pilharam, àqueles que .a desonraram,
e que surgirã este aDO de. DOVO. v

FUNCIONALISMO:
QUER AUMENTO
O funcíonalísmo público es

tadual, movimenta-se 'DO senti
do de obter .aumento de seus

vencimentos e a reclassificação
de cargos que hà mais de um

ano vem sendo prometida pelo
Govêrno do Estado, inclusive
anunciada pelo seu porta voz

na Assembléia Legislativa. '.

. A movimentação dos servido
res' estaduais vem se fazendo
fora das esferas de sua Associa
ção de classe que permanece
completamente alheia

_

ao' pro.,.
blema que hoje aflige centenas

,

e centenas de famílias de ser

vidores públicos, que estão per
cebendo em média 40 mil cru
zeiros.

do funcionalismo, mesmo porque
o Legislativo tomou esta medi
da, sem que nenhuma voz de
beneficiados se levantasse em

favor da classe esquecida,
,

A situação do funcionalismo
catarínense hoje, chega mesmo

a ser vexatória, com salários
inferiores ao mínímo estipulado
para o Estado e mais vexató
ria ainda se torna, quando por
exemplo ,unia professora nor

malísta percebe vencimentos
inferiores ao de um trabalha
dor braçal.

Vem de ser nomeado Delegado do Instituto de' ApbseD:'
tadoria e Peosões.dos Bancartc s em Santa Catarína, O' jovem
.Amilcar Fóes Cruz Lima, antigo funciona rio da mesma autarquia e

genro do nosso coestadoano, Deputado Aroldo Carvalho.
A,o DOSSO Amigo AmiJcsr, os nossos cumprimentos com

votos de felícidadas nas altas funções que vlli exercer. "

O aumento- do funcíonalísmo
é um fato que, Dão pode ser
esquecido ou protelado por parte
do Govêrno do Estado, nem PQ'

Há dias a Assembléia 'Legis.,.· de ser adiado para as vésperaa
lativa aprovou o aumento dos das ,,!leições para que sirva de
subsídios dos deputados.' Este _ demagogia, quando Da realidade
fato veio criar um ' certo am-, é uma obrigação do Poder PÚ-
biente de revolta DOS círculos blico. D

Amilcar Foes Cruz Lima, o novo Delegado
.

do I. A. P. B. em Santa Catarina
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, ,Edital de Convocação '-:-- assembléia Ge�al

I
'I CORREIO DO NORTE

Frigorífico, Eao.inbas, S.4:
FRI<CASA

24-4-1965

Bôa água.
. Terreno 1720 m2 ou 20x86

: Observações: Não hevendo numero legal para a hora de-
1 térmínada- a -assembléiaiserá realizada ao miIlut08�:8PQS';C'COr:nií

'I'ratar com Ix
: qualquer número, .

"
'

-,

I

Henrique, l..ir:t�emann'I, : \' \ Canoinh:�s: 8� de abril d� 1,9 ,�', .

j
,

, ;' ".' !' _. " '/ Rafael Boeng - Secretário
.

Rações Balanceadas
d� .âlta qualidade, para aves:

inicial, crescimento e postura-

minha propriedade, á, Rua
Roberto Ehlke, 146, visinho

de Guilherme Loeffler.

OTIMA LOCALISAÇAo.

>I ,

São 'pÓnvidadoll OI '.enhcirea acil)Diatail dd' Fligorifico tanoi,
nhae S.A., a fae reunirem em aseemblêla' geral' extraordinária, no dia
2.f de abril de 1965, às 16 hora I, na, lede social da Auociação Co�
mercial e Industrial de Canoinhes, na Rua Vida} Ramal, 736,- nesta
cidade, em primeira convocação" para tratarem do. seguintee a••un-

tal que figuram como, ordem do dia:
"

,

1 - Apreciação da' proposta da Diretoria par� o aumento do Co
,

. pital Social e, reíorma.eetatutâriar ".
,

"

,

2 - Apreciação do Parecer do Consêlho Fiscal, I�bre a proposta
di Diretoria;

.

3 - VQtação do assunto aludido, de .autotização e aprovação final:,
"

de aumento do capital, estabelecido em A8Iembléia Geral Ex�
traordinária de 10/10/64;.

,.

.

.

" :

f -:- A8I�lÍtoll gefIJia de in:�erêSle admiuisteativo da �oci�dade.
Cenoinhea.: 24" de março. de 19��.

.

Francisco Wilmar Friedrich - 'Diretor Presidente

Convocaçã.oSegunda
Vasa Santa Ter1ezinba'

.'

Rua Oetülío Vargas. SIn
" Na falta de

. quorum par:a a 1·, convocação, lião convidados
<iI' senhore•.acionistae desta sooiédade, 'em' segunda' convocação, à
comparecerem� à' all�êmbl�ia ger-a,l' extraordinária. no dia 29 de abril
de 1.965, àe . 16 horss, no 'mesmo local, para tratarem dOI allllntOI!

que figuram '08 'ordem'�� dia da primeira convocação.
v;, Canoinhae, 24 de março de 1965
�� ... i. :' ",� "f. "'i'�4l� ..•. ;'1t�4\·c.� �l.• "

.' .;-';�;��'�' '. -"' ....

".0 .;
'"
'I Fr(.l:I1:�zs�p 'Wümar Friedrich, ""\TI _p)retor Presidente

.

,> ;, " . '-, ii j I
Ve ,Dd e-- s'�e,
váftos lotes de terra "su
burbanas situados em Agua
Verde (próximo à Sociedade
'Hípica JU��ó Budant).

.

: ":Í?reço d� ·oc;:;psiãoI ,.' ": .
'\ �.><_i ·I\..�

Tr���r fPzp,,,J;\aph,�el J?e;�
tiuk" à"Rlt�o,�BêAjamim'CbIis';
tant ri. 475.-� "

4x
/',1;.'_ .; t' (

.

.', :�

I, Na falta, de quorum para a' 28• 'convocação, Ião cóuvidados!
OI senhoree acionistaI de:.Uli( Idcied'lllie', 'em terceira convocação, à
comperecerem à asaemblêia geral' extrãordinária, no' dia 4i� de maio)
de 1965. às 16 horas, DO mesmo local, para tratarem do. Bililuntoí"
que fi'gU'rám 'i]'a �'rdem 'do dia da primeiea convocação. '

Ganoinha'., 24 dê'março de 1965
•

,,;, " 'rr��'CtsfO_ Witnlqr P�i,;drich � Diretor Preiide-ote
,

·ftlQ��g�g��gfi1ri1ra�������gg���QQQri1���QQ���Q
�

,
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.
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ce·,"""";'- -----�-------------- "',,', . Im
ce' Ruã Vidal Rant0s,. 203 - ao lado da Ag�����,'>':w,�n���':, 5

t;",;' ':m
,m ii

' ..

' '::""-� ... .ll.I�·.'i,.\:rt'
.
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ae

,'I" �
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, r! Iniçio 'da'",,· batalha
... , pa'ra ��maSdr a inflaçao m

ae '

, '
,

m

.� _,;�,�, .• :�,:·Ç:oTJtl pr�çps ·9 ,condiçõeS""Gos )mel.fi�rdes Fd8b �ra�á. ,.�.
,te .": �. adas os· artigos com· arantla 9· anca·· "

(
,
m

,

� , �. -".� :::.:'; .� ,,�I� .� '�:"'im� ·"·e:· 1 "!Cj.; '.!, !;� í _ .

,Im· 'o," " ,.: .' I' 91l
ce !i') '.' í;,,-",;:,�fEis ',"

:A,lgum"as', "Ofertas Sensacionais:
-

'.'

, m,

a ' M�quinas de C.ostura "Vigor�'II",
.'

. ,�
Em,

" ,

>0 de Cr$ 189.500 por 144..000 a,vista ,r' m
m· , QU, em pagamentos iguais ·dêsde Cr$ 19<000 ,sem ,entrada m
m m
� ,Maquinas de (ostura "leon'am" "

'''13
·ce de Cr$ 153.500 por Cr$ lm�.ooo a vista m
Dl 'ou' em pagamentos igu'ais dêsde Cr$ 14,500 sem� entrada m
ce ,m-
m Fogões a (iaz "Ultragaz"· m
ce de Cr$ 85.000 por Cr$ 70.000 a vista , m

� ]"';, 0'll: em pagamentos iguais dêsde
\\

Cr$ 8.000 sem entrada �,
ce', Bicicletas MOMARK ,'OR-65' 00 CALOI para Homem ou Senhora m

ii" .

de Cr$ 144.000 por Cr$ 128.ooo,a .ista m I
m·

'

óu em pagamentos iguais dêsde Cr$ 15.000 sem e;ntrada eíl I
! MaqUinas. de Lavar Roupa "Rymer" mm " �

de Cr$ �30��0� por Cr$ 280�000 a vista ml
ce ou em pagamentos iguáis dêsde Cr$ 36.000 sem entrada m
ce Radiolas "Zilomag" m
.m. �
ce de Cr$ 380 •.000 por 310.000 a vista m
m ou em pagamentos iguais dêsde Cr$ 40.000 sem entrada. m
m ' �
m f, muitos e muitos outros artigos domésticos a preços e condições de "estou�ar". m
m �

m Faça-nos uma visita mesmo sem cómpromisso. .�
m'. m
���a���������o�B����������������������

De: ordem do sr. Presidente, conVOCG todos os. associados
.do Santa, Cruz Esporte Clube para a assembléia geral a reali:-,
zar-se no proxímo dia 24 de abril; no Salão Bechel, Campo da

Agua Verde, ás 15 horas, com a seguinte ordem do dia':
' '

,

a) - eleição da nova Diretoria;
b} - assuntos gerais:

v
.i.

. ",:�

Mád'er
, t Assembléia Geral Ordinaria
! r

I
_ I

, Í:. !' 'CONVOCA,ÇAO l Ir'" , ),
!. "

Ficam convidados os senhores acionistas desta sociedad�:.�
p,ara se reunirem 'em

<

Á�eínbléj'8'" Geràl "'didlnária a realizar-se
rllO dia 24 :,(vinte e quatro), de abril de 1965, .ás 10 (dez) hora�;í
�a séde sacia} à Rua �Eljlgenio de Souza, 394, em Cenomhas, San-:
ti� Catarina, �&fi'm de deliberarem sôbre a seguinte

"

:, ....

·í

I! o ,.,9RD,�M, Dp, g,I�'"�';::I. '

, ,'. " ;:,)
I} - Exame, discussão .e aprovação do relatório da díretorra,
",�, � Palªnçp geral, conta de lucros lo perdas' e parecer do

conselho fíacal relativos ao ano de ,1964; i
. ,

I

2} Eleição do conseJh.o,.."JJ.sc,sL � respÉ!J,!tivos suplentes, com!
fixação de seus hcimorário@; r

'

, , i
(1
'IOutros assuntos, de interêsse social. :

,,·;'·)·· .. d'··J:t'�H�"'g, t1·� tu» J,."'�"J l.:":�l:1 �
.. .

A-VISO ,.'-'

3)
;1

i

Acham-se à disposição H-:'dós senhores acionistas os dO-"i
cumentos de que trata o Art.�99, do decreto-lei N. 2627, de,26
de setEUI�bro de 1.940. ,1i 11 _� ii'" ,I '" if _l"""'t !í�' "

(, � ,\_ I , c '1--' ._ j lt ,'I/.. ..I

Canoinhas, 30 de ma,rço 'de 1965.,.-' '" 1" J

, Cândido Máder - Diretor Presidente
.

f;.'.• tt�, ._;>,t.. � ':"., .... �.,;'..... - � ,-""'*FI. .. '�. '.�, .... r'" '_':"-j .

Ix 'v:', r �,l: '.'.,' ,: 'João Abrão .Selem.'.:. DUeto:r CÕ,l'Dercial
"

-----�...--._. -�.

;"'Jtr� UI -,��_ I .F 'j ( .. �..j :tà�{} /,'

Máder "&, "Seleme,- 0,:5 •.A�
K

Assembléia Géral' Exfrâorainàríá'
'.,� '" �'"''

CONVO'CAÇAO ... '

I �'Fi�am" c�nvidados os
� senhores acionistas dest�

sociedade; para se' r,euirem em
.

a,ssémbléia geral' extraar"!';
dinaria a realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de �bril
de 1965, às Ii (oni�) hOr'à's, ria' sede' sócial à 'rm3 'Eugênio
de Souza, 394, errt ' Canoinha�, 'Santà'C Catarina, afim de
deliberarem sôbre a s.eguiftte .-

., • :1

'Ordem do dia

" '",I) -.. Aumento do. capital ·social; medi.ante reava;'

liàção 'do' a'tivQ imobiliza'do;":' e '

2) - Alterãção parcial do Esta,tuto;
i ..

,1

,
. 3) �

. Outros assuntos . de lnterêsse. sQcial.
'Canoinhas, ,iSO �e março de 1965.

,

Cândido Máder João Abrão Salame
o
Diretor Presidente Diretor Comercial Ix

FUNDADO EM 29/5/1947 ,;,._ Reg. no. Cart. Tít. I/O 448 Doc.
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS

Rua Paula Pe�eirs, 755/761 - Fone, p8 - Canoinham • S. C.

Renovação de a�sinatura (50 números) Cr$ 2.000

Os atrazados, serão cobrados à base da época.
As assinaturas com 1 ano ou mais dê atrazo, serão
cortadas sumàriamente a partir dê 1. de junho de 65..

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
AnuncÍc3: Por vez e por centímetro de altura de coluna:

ÚLTIMA, PÁGINA pAGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 150 1 vez ,Cr$ 120

Para maia vezeli" de�coDto de 20%.
Página inteira, Cr$ 40,000 Página inteira Cr$ 30.000
Meia página Cr$ 25.000

.
Meia página Cr$ 18.000

OBSERVACÕES: (

Originais de artigoll enviadoll a Redação, publicadoll ou
não, permanecerão em poder da mesma.

A Redação não endo!�a conceito!! emitidos em artigos Ilssinadol.
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ÂNIVEI<SARIANTES DA. SEMANA
J . � t;

....
, \.

vens Flavio ZiPpel, Nelson
Adolar Stratmunn, Alfonso
Waldmann e 'a srtá. . Elii
filha do sr: Ruporecht, Loet-
fler. - .. "

� "",

. i
, ANIVERSARIAM"Sr..

�

Hoje.: ; as' sras dnas. �va.
Maria Consueio de Oliveira,'
f,lisa esp, do .sr. Felix da Cos
'a Gomes.sHilda esp, do sr.
Alb-erto Oreffin; o sr. - Sady
Ehlke. res. em.Curitiba; a srtu.
}4nucha Czarnik; .0 jovem
Saliba Nader Neto; as meni
nas 'Elsa Ilmília' filha do sr.

Ione 'de Souza, Julieta filha
(lo sr� Edmundo Hartmann;
o menino Lauro filho do sr.

Zelredo:Müller.

Dia 29: a' sra. dna. Julia
esp, do sr. Eliseu Barcellos;
os srs. Darcy W iese, Leopol
do Pereira, Orip .. Reg. Civil
Bela Vista do Toldo; a srta.
Maria Odete .dos Santos; o

menino Silvio Carlos filh» do
sr. Waidomzro Medeiros.

�,
J ,1 ,,.

Dia 30: a sra. dna. Elvira
esp, do 'sr. João Hessel.. os
srs. Ernesto Noernõerg, Nes
tor da Cunha Ramos; as

srtas: Anete -Scheidt,
, Clara

Baukat) o jovem' Osmar
Gonçsloes; as meninas' R,ose
Mary filha do sr. Felix -De
m.ikoski- »,e Ingrid Celeste fi/lha
do-sr, Jean Eamouâ Piertard.

.Amanhã: as sras, dnas.
Frida esp. do sr. Willy Haut
fe, Tereza esp. do sr, Atonso
,Ruhrbacher, exma; .vVQ: Es
{anisla.uva Kosouski; as srtas.
ilJagmar. Mar.ia Kohler, Itiete
pzczygil!l,: o jovem Marcos
Aurélio Cerdeira :

e ainda a

sra. dna. Eteluina esp." do sr,

Ewaldo Funka.
.

.

Correio do Norte envia a

todos os aniversariantes os

mais sinceros cumprimentos.
Dia 26: os srs. Albano Voigt,

Rodolfo Baverl, Fernando
Freiberger, Gustavo Str.à:t. I

1nn..,,,, res em Cur';';b�· �'s�ta
.

T;;;;inh� Bu,'ga:i: ;;' fo;en'e I

DESPEDIDA'Odir Rachid Nader; os me

,zinos Antonio Waldir filho
I eml ;Jc�' hei ter uho' nome·

,do. sr. (Romão" Nidzielski e! ado para outro cargo público
Wzlson filho" do 'sr. Ervino.:,e terzdo a . cidade de ltajaí
F,iedmann .' I

comó séde de minhas' novas
.

funções, na impossibilidad,eDia 21: o sr./Mé Portinho; de despedir-me pessoalmente
a srta. Miriam Damaso da
Silveira;' os jovens' Ademar

de' üldos .os . me'f,ls am,igos,
Antonio Brev, 4roldo Bess . lapo-o por '!leio �êste i!;çpe.
João. Roque Padilha.

' ,dze!"'t�, colocando· o� meus

prestzmos naquda Gzdade, a

disposição de .t040s..
'Canoinhas, 22-4-65.

Dia' 28: os S1S. Odival dos
Santos res. em Blumenau"
Paulo, Neuburger;' a srta. I

,Yeda Lúcia Pereira; os jo" h'ancisco Tolomiolti

CONVITE V
j i

Missa 1. Aniversario' de Fê1.lecimento
Vva.· Paulina Kuczinski e filhos Lauro, Mauro,

19or, Bogodarzinho, Catarina e Ana Paula, vêm
por meio deste, convidar par.entes e amigos, para
assistirem a Missa de 1 Aniversá·rio de ralecimento,
que em sufrágio da alma de seu. esposo e pai '

BOGODAR KUCZINSKI
mandam ceiebrar no dia 1. de MaiO' às 19 horas, na
Igreja Matriz'Cristo Rei.

Pela presença; antecipam agradecimi3ntos. f

. Canoinhas, 22 de abril de 1965 2

I ,

(Delegacia Auxiliar' de Polícia de Canoiubas
A V' I S O

".

Â'x

o sr. Tenente Lidio João Ferreira, Delegado
Especial. de Polícia, do Munfcipió de Canoinhas, Estado
ce Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, etc.

AVISA aos proprietàrios de veículos motorizados,
que o emplacam�nto' foi prorrogado até dia 30 do
corrente mes.

Canoinhas, 13 de abril de 1965.

Lídio João Ferreira

2�.. Tenente Delegado Especial de Polícia

Vende-se
Um terreno medindo 1.600 m2., com casa de

morada 5x8 metros, situado a rua Bernardo Olsen.

Ver e trátar com o proprietário, na: Cerâmica

Canoinhense. .1p v

(

Aroldo
ao D'iário da Tarde:

Fil I.,

está
.. ii

. �,

DON
coesa DOMINGO, dia 18, esplendor do nosso futebol

em Blurnenau e

.;

Dizendo que- estão afasta-
dos todas as possíbílídedes de Dom. ingo, dia 25,' dia 'neg'ro para nossas
dissidência' na UDN" emóa'rc�u
para 'lBrasilia: o-deputado Ar.oIdo cores; no M li(,J'icipal
�arv�lhp'l Em declaração a R8- Dia 11 deste, cf Santa Cruz 'pr�iioú' iê'm Lages, com o In- .

'dto
. Santa». Cetardna, .dísse . o

parlamentar udenista que. o no-
ternacional, em mais um compromisso p� lo estadual. O quadro
eánoinhense, bem entrosado, desde o ióicio passou a assediar o

ve presidente .do .seu partido, o

doutor Osvaldo Bulcão �Viana,
último reduto colorado, quando surgiu o nosso "primeiro tento

vem conduzindo \.\óe., maneira por intermédio de M. Costa, marcador que perdurou por toda a

. primeira fase. No 'segundó 'témpo, 'continuou equillbrada a par
alta os entendimentos visando
U1:n terceiro nome 'para. candi-. ttda e -I? árbítro, da Liga-de Blumenauçjrresponsavel r.: parcialís

simo, consígnóu um tento para o Internacional, Imarcado em grí
dato! ao govêrno do �st8do. E ,

nrizou: "A vitória incontestável.
tante impedimento. Não ficou' aí a parcialidade do apítador;

- Q'uando o prélío parecia que ia findar empatado, novamente o sr,

de Bulcão Viab,s, na ·Convénçãu, á br itro arrumou �m e�FllInteiQ Inexistente, donde surgiu o tento
de 'sábado e domingo, o cre- i n. 2 dos lag*,anos,"consigr1ado detpóí: da reâonda sair e entrar.

denciou
.

psra « eonduzír êstes : Finda a peleja, os nossos atletas, comç era natural, procuraram

entendimentos". Salientou que'
o apitàdor 'para uma explicação. do ocorrido, quando então en-

trou. em ação o policiamento para espancar OI! nossos atletas e
o trabalho visando

.

a desagre- i também piçlgentes! do Santa Cruz, culrcínando com a prisão íle,..

gsção udenista e que vem sen-. gal, arbitrária e Inesperada de, um dos nossos diretores, cuja sol
do preocupâçâo da Oposição,: tura só .fot possível com a interferência do magistrado, dr. Peulo
não encontrou e não encontra- Peregrino Ferreira, ex-Juiz de nossa comarca, eis que o Delega'
râ éco dentro do SeU Partido I

do sumiu, corno que por encanto, da cidade. Nesta altura dos
, aconíectmentos.: também se omitiu a Diretoria do Internacíonal.]

que já deu uma positiva, reu- I .'
.

níndo o maior número de con- ;' Dia 18, já com 3 p, perdidos, suculenta galinhada que trans

vencionais, nesta Capital, fato 2 �m Lages,. por infl�encia cris-" correu �legre e. amistosa. A

h t
.

ã
talina do apítador, o Santa Cruz tarde veto o encontra,' e o San-

que nen uma ou ra agremlaç o 'd d d B1 C'
'.' . '.

rUJIlOU,a C\ a � e
,._
umenau. ; ta ruz, encontrando o seU me-

ate aqUi consegUIU realIzar.
. onde deu combate ao lider do , lhor jogo, equilibrou e chegou

certame, o Olimpico daquela a dominar' as ações, provocando
. /

! cidade. Os' bluooeoeuenses re- aplaus�s gerais e vários elogios
V tribuiram em .bem maio, dose da cronicà esportiva da capital

(oJocacão deYjdracas to<:!as 8.8 gentilezas ,<;te que fo- I do EstadQ. Novamente o api-
.

, i�J( Ãt '. ,,"f
J

,

" ram alvos en:i nossa .cid�de.· O

I
tador veio a empanar a grande

,.
.' ,'I .., � sr. Evilasio Vieira, o nosso' 8- tarde esportiya ao apitar uma

Fone, 277 migo Laz!nho, um autentico an- penaliçiade máxh:na para o 0-

� •
'

. fit[ião ofereceu á .toda 9. nossa limpico, ',penalidade que não e-'

(Foto João _ secção anexa)
embaixada, em aprazivel bosque xistiu na opinião de tod'Js. e

• .

do verde vale po Itajaí, uma que esfriou, a ,nossa esquadra,
11Iii__� ""ilIiiiII__" w....__...

·

••�'! �omo é oatural e humano. Veio
depois o. segundo tento blume�

! óauense, de bela feitura. Ps.ra
c<;>mpensar, j;á ao apagar das 14;
zes, empatou. o Santa Cru z, tan;i
Q_ém de penalidade que não �
xistiu, segundo oJ>iniões gera�s.
Mesmo assim, derrotada pelp
árbitro, o Santl:l Cruz deixou. o

gramado d,e vizeira .erguida �
pós se, abraçá rem todos os 22
atletas. Foi um belíssimo es

peteculo que uniu ainda. mais
os ,meios espo,rtivos de Blume.
'nau e Canoinhas.

Domingo, dia 25, di", da·

pascoa, portanto dia de enten
dimento e cordialidade, aconte.
ceu o inesperado. Santa Cruz

/'
e Internacional apresentaram
um espetaculo decepcionant�.
Jogo fraco e muita botinada,
não parecendo mesmo ser o

Santa Cruz que brilhou em B1o,
menau que estava em campo,
do que se aproveitou' o Inte.r
nacional para aparecer melhor
e ganhar a porfia por 3 a 2.

Depois, então, o inesp!!rado.
Parte da nossa torcida, incon
formada dos episódios de La

'ges, passou a quebrar os v.ei
culos de Lages, num espetáculo
que ha muitcs anos não viamos
em nossas praças esportivas:e
com o qual não

.

concordamos,
não en;dossamos e condenaDWs
com a maior veemência.,

Teatro Vera
1

APRES ENTA':
CIUZ

HOJE - á. 20.00 hora. - impróprio até 14 ano.

SIMPATICO,f RICO E FElIZ-
com: lLJe' Pemiclt, Jalíles GardÓer,. Phil Harris, ChiÜ Wills

e Louris Nye.
.

Ele, era uma fábrica de idéias. E que idéias. Chovia di
nheiro. Dólares e rarotas corriam atrás dêle .' .. e ainda

. por cima er� bonítão. .

) . ,

DOMINGO - à. 13,30 horas - cenlur. liue

SfM.f?ATIC,O', 'RICO
. t·, . I --_..J..�

DOMINGO
ai 16,00 hora.
a. 19,00 hora.
a. 21,00' horal Impr. atÉ 14 ano.

c:en.ura livre

com:

RETRATO EM NEGRO
L�na Turner, Anthony Quin, Sandra; Dee, John

Saxon, e Loid Nolon.

2a. Feira. à. 20,00 hora. - REPRISE - Proibido 14 ano.

RETRATO EM' NEGRO
3•. feira - a. 20,00 hora. - impr. a,tá 14 ano.

MACACO DO INVERNO
com: Jean Gabin, Jean, Paul B�lmondo,· SUBaDE! Flon,'

e Noel Roquevert
Vejam que duplal Ouro puro!

4a. feira ac 20,00 hora. ..:_ impr. até 14 ano.

o MALFEITOR
com: Lloyd Maloni, Jamie Wy�tt e James GJeason e

Stanley Clements.
--'--_. -'--

5a. Feira à. ;2Ô.OO hora. - imp. até 14 ano.

BOCA DE. OU RIO
com: Jece Valadão. Odete Luà e Daniel Filho.

Este é o filme d'e todos os amores e ,.de todos os pecados.

6a. feira - a. 20.CO hora. - impr.· até H ano.

O FILR'O: DE SIMBAD

Esperando uma ampla reha
bilitação, o Santa Cruz enfr�n
tará amanhã, no Muqicipal,. na'
sua despedida do certame cata

rinense, o Hercilio Luz da cid.á
de de Tubarã,? O jogo prome
te muito e o amQiente é dos
melhures, pois os canoinheqses
vão retribuir as homenagens que
v

.

(conclue em (lutro local)

Domingo, amanhã, no
Municipal Alinôr V.
Côrte, Hercilio Luz da

,

Tubarão "ersus Santa
Cruz da Canoinhas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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OS
, ,

sumos
José Reis July

o suíno, transformador de alimentos em carnes ou banha
é uma das especíes domesticas faceis de se adaptar a um sistema
.de criação, .H�rido 'altamente rendosa, quando bem. equacíonsda
para uma criação racional e lucrativa.

,,

Para se iniciar urna criação d,e suinos, o fazendeiro pre
cisa conhecer .quatrc p: ntos, sôbre os quais estará assentado o

seu empreendimento: iniciar partindo de arrimais de alta qualidade;
fazer sistematicamente higiene e defesa sanitarta; ter sempre
especial atenção com a alimentação; dispor de instalações que
favoreçam o manejo com os animais. Fixados' êsses quatros con

ceitos, aproximo' obstaculo a ser transposto é o da definição
do seu empreendimento, isto é, se para carne' ou banha e, dentro
da sua escolha, s raça que melhor preencha êsses requisitos.

Saliente- se, que 1:1 tendencia atua) é a, criação de suínos

tipo carne, :Vent' e algumas raças de suínos e consrderando sua

melhor característica e finalidade, se destacam: a 'Duroc-Jersey,

é de prccedencia norte •.amerícana, do tipo carne ou banha, va

riável segundo a alimentação; atínge aos 10-12 meses 140-16tl kg,
sendo que se presta muito bem para' mestiçagens. � cosmopolita
leiteiro e resistente; possui alta prolificidade e grande rusticidsde.
Possui, também, alguns defeitos , porém, insignificantes para que
não se sproxíme da faca ideal, tais como cabeça grande e pesa
da e Ossatura . forçada e grosseira. Os mestiços dessa raça com

Píau se revelaram com otimas características de adaptação ao \

\ clírne braaíletro.
.

A Hampshire, Wéssex (Hampshire inglês), Landrace e' o
/ Polsnd China possuem, também, otímas características, particu
cularmente no que se refere a cruzamentos: Dentre 8S raças na

cionais é sem .dúvída o Piau a que melhor se comporta diante
das agressões do meio ambiente, além de possuir uma série de
fatores excelentes para 8 sua manutenção dentro de uma criação.
Frequentemente, atinge 100-130. kg 80S .10-12 �e��s: sendo do

tipo banha, apenas se lhe, imputando a bal_xa prohflClO.ade, como
o único inconveniente. para 8 sua exploração. Temos ainda as ra

ças Caruncho, Canastra, Pereira e Nilo, que .podern .ígualmente
ser exploradas, porém com restrições ainda maiores, tais come,

pouca rusticidade, pernas relativ�m'ente. f�Das etc. Feit� essa :.x.
posição inicial e contando com as p'reVlso:s de area, .1DSt�IKiÇO�S
(que não necessitam ser luxuosas e"cllspendlOsas, mas sim hlgleD1-
ces funcionais € ecónômÍCas), o futaro criador devé con�ecerum' certo D'umero do particularidades que o' conduzirãc. sem

grandes perdas, ao exito da nova iniciativa.
.

O pe! iodo de gestação ,da porca é. de 112-115 dias, sen-

dó a idade mais própria para procriar variáv.el conforme a Taça
do animeI. Para as nacioIiais, a cobertura pode ser realizada.

já 80S 8 10 meses de idade. O ciclo se.xual se repete aproxima�
,àamente de 18 a 21 dias e dura em média 25 dias. A ovulação
ocorre frequentemente 8 partir da trigésima<,hora, e para que se

possa garantir total fecundação, devemos pr�cede: � .uma d':lpla
cobertura, a primeira realizada 24 horas apos. o InICIO do CIO e

8 segunda depois de 48 horas. Assim se asse�)lra o êxito por
centual de aproximadamente 85% das concepçoes. A época pró
pria ·para UàHi' nova cobertürs, após o parto, será de. 20 dias e

. poder.se-ã lançar mão do Sistema Fushin.g, que consIste em se

administrar uma alimentação . bastante rIca à femes gestante,I
_,

para se g<d 8otir, uma volta ,rápida 80 CIO.

O numero necessário e suficiente de machos
. 'para fême;.;� é 'de um para dez ou quinze. Sempre que ocorrer

um naSClm,·;nto superior ao numero de 7 ou 8, os'excedentes de
vem ser- eliminados, escolhendo-se, evidentemente, os mais debi
litsdos. O

.

desmame deve processl.H�se com 566-0 dias, a. maneira
de 'sern,fetuac!o, s'e rápido ou lento, é controver�ida, istó porqU;\�
�. sparedrnento de msmites por um ou outro processo não per-
mitiu ainda uma avaliação definitiva. v

Notícias de
escreveu: Esmeraldino M. de Almeida

Cesementos .

Se unirão hoje pelos laços

Aitiversérios
Aniversariou dia 18 do cor

rente a Sra. Silvia Almeida Mi
zerkosviski residente em nossa

cidade. Também na mesma data,
colheu mais uma flor no jardim
de sua -preciosa existência ii Sra.
Leir Brey Werka, filha do sr.

Leonardo Brey residente em
. Papanduva e atual coletor es- Dia l°. de Maio também.
tadual, Dia 19 completará mais subirão o altar de São Sebas
um aDO de vida a senhorita

.

tião para se unirem pelos laços
Amália Matoso dileta filha do índtssoluveís do matrimônio a

sr, Emilio Cipriano Matoso tem- Srta. Maria José, dileta filha do
bém residente nesta cidade. nosso particular amigo Paulíno
Esta coluna. felicita os aníver- Furtado de M�lo, com o distín- .

sarlante s almejando' a �odos
-

to, jovem José -Reis de Araujo.
muttss felicidades extensivas
aos seus .farniltares.

sagrados do matrtmonío a se

nhorita Irene Matoso com o [o
vem Melquíades Beserra.vo ato

religioso será celebrado na igreja
de Monte Castelo; sendo padri
nho da noiva este colunista no
ato civil e no religioso o sr;
Manoel Furtado e'Sra.

E�ta coluna agradece o con

vite ao mesmo tp..mpo, deseja
tôda a sorte de felicidades aos
nubentes !'! seus progenitores.

. Convencão da
\

Dia 10 e 11 realizou-se na

Capital do Estado a convenção
da União Demccratíca Nacional
para a escolha de seu novo

Presidente e mais rr-ernbros do
novo Diretoria Regional. Este

colunista na qualidade de Con
vencíonal representou o nosso

Município no aludido movimento
democratico que foi uma ver

dadeira demonstração de civis
mo, é de alto espirito democrá
tico. 'O entusiasmo com que se

desenvolveu o convenção, o alto.
espirita de compreensão. Veio
fortificar cada vez mais o nos

so glorioso partido para a gran
diosa vi�ória de 3 de outubro
vindQuro. Realmente foi um dos
maiores espetáculos dO! civismo'

jamais visto na "ILHA", i.sto
dito pelo� próprios hsbitsntes.
No decoI'rer dos trabalhos no

tava-se a mais perfe'ita ordem
e harmopia, l.,ma que sempre

UDN
foi e será o da trDN sentinéla.
avançada' da revolução vitoriosa
de 31 de março. Está de para
béns" a grandiosa fâmi1ia ude
nista de Santa Catarina com

mais esta prova de que nosso

glorioso partido está mais do que
nunca forte, unido e coeso para.
arrancada vitoriosa de 3' de ou

tubro quando
\

por. certo ele�.e:remos o nosso Governador para
o Estado _e aqui em Papanduva .

o nosso Prefeito para reger os

destinos de nosso querido Mu
nicíplo e em 6.6 o grande brasí
leiro CARLOS LACERDA para

. Presidente da. RepúbJica- de to-
dos os Brasileiros. v

Assine! Lei,al Divulgue!

Correio do Norte

Quando fizer seu itinerário de' passeio,
não esqD8�a de· incluir uma visita às

ôbras do FRIGORIFICO
.

Preza�os acionistas:
Se 'V .8. já integralizou

recebeu .eu titulo, procure·o
lodudrial de Canoinha•. BotafQgo

Assembléia, Geral' Ordinária

I � .. d,���;��,��; ;��,!�:.���;t�.�
. iatutos Socjai�, ficam pelo Dre�
lente edital, conv:ocado� (l� Se·
nhore. Auociadol!, para, no 'dia
25 do' ecrrente. àl 10 hOí'!?i!I Da

lede/social "BAR BOTAFOGO",
II praça Dr. OMvaldo de Olívdra,
.e reunirem em AII�emb!éia Geral

. Ordinária' e deliberarf'ID f,ôbre a

leg�inte �RDEM DO DIA:

seu capital e
\
ainda não

na A••ociação Come�cial e

sem ,entradagor� e sem
•

mais nada

J
,

Por apenas 63 mil1
\

cruzeiros
• •

mensais

Maiores
,(

detalhes pelo F·one 192
•

"AV,ECA"

Idminis'fradora de 'eleulos Canoinha s L tda.
Rua Coronel Albuquerque,

,.

362

;/

Registro Ci v il

EQfTAIS
Sebastião Grein COIta, Eliéri

vão de -Pez e Oficial do Hegistro
Civil de Maior Vieira, Comarca
de Cauoinhas, Eetsdc de Santa
Catarina, etc.

Faz aaber que pretendem ca

sar: Adeodato Gonçalves Pereira e

Neusa Maria Karvat, Ele, natural
dêste E3tsdo, naecido em Pscienci
nha, n/muo, a 16 de [unho de
1937, comerciante, solteiro, domi
ciliado neste municipió e residen
te em Rio Claro. [l/mun., filho
Joaquim Gonçalves Pereira e de
Jú.is Alberti, domicilíadoe e resi
dente. em ParOI Velho, n/muDo
Ela .. natural) deite E8tado, naeci-"

.

da- em Rio Claro, n/mun., lA 8
de agnsto de 1947. dcméstice sol
teiro, domiciliada n/mun., e resi
dente em Rio Claro. n/mun., Ií
lba de Aleixo Karvat e de CSI.',.
mem Cordeiro Karvat, domicila
·lado. e reeídentes Jem Rio Claro
n/mun.
Aóresentaram OI! documentos

exigidos pelo' Código Civil art.
180. Si alguém tiver conhecimento
de� existir algum impedimento le

gal; acuse-o para fine de direi.;
Faz saber que pretendem ccaar;

Joel Hack e Tereza Schrceder.
Ele, natural deite Estado, nas

�ido em ToÍdo de Cima, u/mun,
é29 de março de 1944. lav-edor
solteiro, domiciliado neste mun.,
e- residente em To!do de CimA,
neste mun., filho de Damaaio
Hack . Filho e de Nazira Borges,
domiciliados. e residente li em Tol-
0(1 de Cima, ne�t'tl municipio, Ela
nBtural deste E-tado, naiici�a em

RlO Claro, ne.te mun:, a 30 de
joíbo de 1943, domé.tic8, ��·Iteira,
'if,miciliade IHl"te milO .., reMi.
ôeot ... em Rio C,Jlólro. ne�te muo., ,

fi'blf de Adolfo Scbroeóer p de
M8ria Li@bôa, domicili'ldol4 e re

sidentes em Rio Claro loe\\te mu·
nicípio,

Aprelental'am OI ,.docuUJf'otol
t'xigidol I pelo C6digo Civil art.
180. Si alguém tiver conheci
meoto de exi.tir algum impedi.
meoto legal 9cuee o para fine de
direito .

Maior Vieira, 2 de abril de 1965,

Ped�o Veiga, Sobrinho
Et'(lrevente Juram. DO

E� c.

10., - Aprovação dSI contai
da Diretoria.

-

relativo ao período
de 1964 a 19�5;

20, -' Eleição da nova Dire
toria, para o período de 1965/1966;

3D, - 'Outrol a••pnto. do in'
terêlle do Clube;

. NOTA: Se Dão houver número
legal para Il primeira convocação
fica feita a legunda convocação
'para ineia hora . mail tarde eoíD

qualquer núçnero de Auoeiadol.

BOrrAFOGO ESPORTE CLU·
BE em Canoinhas, 7/4/65.

Sylvio José Paladino
,

Secretirio

"

,
.
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c O r n e t e a n d o ReForçado o limite
,

Foi em Canoinhas que nasceu do Banestado:êsse têrmo' "corneta", adjetivo que
qualifica o fofoqueiro esportivo de

dcategoria. Foi Um têrmo tão bem
'

"recebido que "logo ultrapassou fr�n- '.. "'"
teíras o seu' uso e abuso', Hoje, até
os filosofas .do 'volante pintam seus

parachoques com alusões 80S "corne
tas" : "Corneta Sim, 'Tesoura, não!".
De frito, entre o "corneta e a 'te
soura" a diferença é um mundo.

Veja, a "tesoura", por exemplo, é o

sugeito que não perde "uma" para
"cortar"; é aquêle que sempre tem
uma' resposta' ou uma observação
"chata" . em cima da hora. Já o

(
,

ill·
Dr. Kor Neta:

(Assoprando com Dó)
"corneta" é roais social e procura

puxar 9 "sua" sardinha para, a '.'sua 'brazinhá". O importante,
afinal, é que Canoínhas pode orgulhar-se de ser o bêrço e a

'

Capital Mundial dos' Cornetas, / e como tal, bem merece esta

coluna que será publicada tôdas as semanas por êste conceituado

Jornal, ' levando a assinatura do catedrático Dr. Kor Neta (que
começa assoprando com dó). '

x x x x

"* A energia elétrica "foi" o problema mais debatido de ,

tôda a história de Canoínhas. Hoje,' graças ao Santa Cruz. a'

solução 'para' o grave problema foi -encontrado: 'LANTE�NA
para Canoinhas.

.
,

x x x x

'* O Botafogo E.C..avíza aos Clubes
se que está disposto a receber a visita de
Planalto ..• O esquadrão da estrela solitária
levantar um débtto de palpadas e ataduras
local...

do Norte Catarínen
qualquer equipe, do
precisa faturar para
feito numa' farmácia

x x x x

* Por falar em 'Botafogo, comenta-se que mais uma

Assembléia' será formada ainda no decorrer de abril, quando
espera o Clube Alvi-negro encontrar dentro de sua MASSA de
torcedores e adrmntstradores um Presidente completamente des
tituído do complexo de RENÚNCIA. Há, quem diga, inclusive,
que tudo serà Flôres, e que até . alguns brotos de ,uma Pereira
irão caracterizar a pujânça da equipe que até agora andou Sem
LEME...

'

x x

* Itamar vai nos deixar; não que o seu contrato com o

Santa Cruz esteja terrninado, ao contrário;, o famoso treinador
itá apenas cumprir sua promessa, pois corno se ,recorda., Itamar
prometeu se dedicar 8 venda de "penósas" caso viesse a, perder
para o Internacional. .. (Essa foi captado através do microfone da
ZYP 6 &PÓS aqueles amargos 5xl no turno de ,Classificação)., v

Mais
i1 .

cruzeiros
Acaba de ser aumentado em 100

milhões de cruzeiros o limite de aplicação
da agência do Banco do Estado do
Paraná, em Rio Negro. Êsse aumento foi
trazido pelo Sr. Gabriel Neiva de Lima,
diretor do setor sul do Banestado.

de aplicação
10,0

.

milhões

de meio bilhão de cruzeiros.

Os sucessivos aumentos do. limite
operacional da agência do Banestado

.

em

Rio Negro são devidos, em grande parte,
aos diretores Nelson Petschow e Gabriel
Neiva de Lima. Êste, que assumiu 6

. "importante cargo naquela casa de crédito
tem .demonstrado um carinho todo. especial
à t)gência local.

'

,;

.0 sr. Gabriel Neiva de Lima, éx
diretor administrativo da CO PEL. esteve
em Riomafra sexta-feira, ocasião em que'
foi-lhe oferecido um churrasco. informal
na Fazenda Tailortex, em Papanduva. v

(Da I{ Tribuna da Fronteira" de Mafra)

Em entrevista à TF, o gerente ela
agência, Sr. Amaury Petters, informou
que o Banestado está

I aplicando . 70.0
milhões de cruzeiros em Rio Negro,
Mafra, Papanduva, Canoinhas, Rio'

Negrinho, São, Bento do Sul, 'Campo
Alegre, Joinville, Campo

-

do Tenente,
Areia Branca e Quitandinha. .Sómente nas

praças de Mafra e Rio Negro .a aplicação
atingiu, aproximadamente, a elevada soma

MM"'" rt

,

,

; ·.é g4&·"'h5a; E6!5# MIMP"tp@é# 4S',.

o Acadêmico
J

«XI
dos subsídios
dos Estaduais

Centro
o aumento

o C,A, "XI de Fevereiro", da
F8culdad�' de .Direito da USC,
através de seu presidente e se

cretário geral, respectivamente,
Acadêmicos João José Leal e

Mário Lange S. Thiago, distribuiu
a seguinte Notá de Protestos

'

<O Centro Acadêmis::o XI de
Fevereiro. da Faculdade de Direito
vem ,a público' t�azer o seu

vemente protesto face a mais um

aumento de vencimentos dos De
putados de' nossa

•

Assembléia
Legislativa,

de N. 27/65, pela qual os depu
tados estaduais amentam . seus

próprios vencimenton
"

fixos,' de
c-s 150000, para Cr$ 500 000.
Isso significa um aumento de

, Cr$' ,350,000, sem contar os

vencimentos variáveis (jetons},
com os quais

ó

• totál . assume

cifra assustadora de mais de um

milhão de cruzeiros.
Os estudantea de Direito, fu

. .turos executores da Justiça não

podem deixar passar essa atitude
que fere frontalmente todos os

o "Diário Ofícial" de dois de
abril corrente publica a resolução

( Uma você sabe qual é: AERO-WILLYS 65 - um carro a rigor! O automóvel de classe mais destacada
i

• na mercado automobilístico nacional. Agora em novas linhas, cambio de 4 marchas SIN-CRO-NI.:ZA-DAS!
(', A outra você também conhece: GORDINI - o melhor na sua cateqoria, no Brasil e no Exterior. A quali-'
"

dade Gordini é provada nas pistas! Agora, com irjúmeras .inovações. Ambos são sinônimos de confôrto. '

"As dimensões é que variam, rnas a marca é uma só .,. WILLY,S.- Fabricante de veículos de alta qualidade.

. mST-OI-l00 ...
J

�65
,�

PROCURE-NOS. Temos planos de Vendas especiais '

('-'IIIIllIiI!IIIO-ÁS-IL-IO-H-UM-E-NH-U-K'_w-&�""ü-DA.
Canoinhas- Rua VidalRamos, 203 Sta: ,Ca.tarina

de ' 'FevereirO»
, dos Deputa�

,\

pemcrpios humanitários e de fra·
temidede.

Ninguém desconhece aJ situação
de autêntica miséria em quI.' vive
a maior parte de nossa' população
tanto mais .que' a grande maioria
do funcionalismo eata lua! ainda
recebe a' irrisória quantia de
Cr$ 35 600. Em virtude dessa,
situação, a atitude doa deputados,
estaduâis representa mais um

golpe contra a sociedade,
O Marechal CASTELO BRAN·

,
CO .acaba de enviar 80 Congresso
Nacional projeto propondo a re

dução de vencimentos, não 86 dos
funcionários públicos dos trêS
poderes federativos, como também
de '�mprêzas particulares.

,

"

Como se não bastasse o ver-

gonhoso aumento, começaram à
• r- cebê-Io a partir de primeiro de
j'ioeiro. quando se encontravam
,m

'

gordas o
férias. Chegaram ao

cúmulo. num verdadeiro acinte a
'

MORÁL e os BONS COSTU·
l\1ES. de fixar aumento sutomá
rico de vencimentos de seis em

ar.i� meses.

Colocam-se os SENHORES'
DEPUTADOS, como 'se vê. ein

posiçãc ::!evidam�nte contrária do
Merechel CASTELO BRANCO,
A VERDADE É OUE os

, DEPUTADOS, OUE
-

DEVE- '

RIAM REPRESENTAR O PO·

'I VO, MAIS UMA VÊZ, :ESTÃQ
"
CONTRA, O POVO.

I o.,'estUldantes de Direito, por. j
t sntas vezes não compreendidos e

até mesmo caluniados, assistem \:
chocados e estarrecidos a consu
mação de mais um hediondo 'crI';'

I
me contra a ECONOMIA PO�
PULAR, .

, PELO DIREITO! PELA
I JUSTIÇA! PELO POVO! Coo.
clamamos a todos para que deêln'
a sua participação efetiva ns de-

, fes8 de UMA CAUSA COMUM.'

Florianopolis, 14 de abril
de 1.965".

Foto Joao
o seu Fofo.__ I

para sempre bem, seruirt
, Agora também ",

I Quadros e, Molduras
o tamanho e

'-

modêlo que
você desej ar
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ESPORTES1
(conclusão)

Sociedade Beneficente Operária
Eleita' dia 18 último a nova 'diretoria da Sociedade Be

ficente Operária, que ficou assim constituída:
receberam na cidade azul. En
quanto isso, o Internacional vai
a Blumenau dar combate ao

-, Olimpico.
Presidente: Werner Kellner
1. Vice: Ary Wiese
2. Vice: MáriO Sprot Filho
3: :Vice: Silvio Alfredo Mayer - dr.
1. Secretário: Ayrton Pereira
2. Secretário: Odilon Pazda
1. Tesoureiro: Henrique Bartnick
2. Tesoureiro: Harry Schreiber

,

Consultor Jurídico: dr. Saulo Carvalho
Orador: João Seleme
Presido Conselho Fiscal: Paulo K. da, Silveira
Chefe Departamento cultural: Gabriel Seleme

Membros Conselho Fiscal: Heinz Eischer, Nazir ;)or-
deiro, Agenor J. Kreilling e Afonso, G. Ludke,

, ,

Exibição 'la Portuguêsa
carioca, dia 27, terça
..feira, no Municipal

, Os Diretores alví-celestes,
em arrojada promoção e com a

cooperação de diversos indus
triais e comerciantes, acertaram
um amistoso para terça- feira
entre a Portuguêsa carioca. em

excursão pelo sul do paiz, com

o Santa Cruz Grande publico
deverá prestigiar êste inédito
acontecimento, que está sendo
considerado o jogo do ano.

Ewaldo Carlos Brande,
proprietário dê' terreno em

Tres Barras, (sito entre Duas

Barras), proibe o transito e

invasão de seu terreno,
quer para plantio, construção
de ranchos ou outra qualquer
finalidade.

-,

Não se responsabiliza pelo
que venha acontecer aos

infratores.

(Lei' N.' 123, 2-4-1965
, ,

.

AvisoCria Unidade Escolar na localidade de Tamanduá

Antonio Maron Becil, Prefeito I'
em vigor na date de sua puhli

Municipal de Maior Vieira, E.· cação, revogadas ai disdosiçõee
tado de Santa Catarina, faz saber em contrário.
que a Câmera Municipal decretou Prefeitura Municipal de Maior
e eu sanciono e seguinte 'Vieira, em 2 de abril de 1965.'

,

L E 1: '1111.) Antonio Maron Seci!
Art. 10. - Fica criada uma Prefeito Municipal

. unidade escolar, com a denom-i Registrada e publicada a pre-
nação de Escola 'Mixta Muuici- sente Lei na Secretaria Munici
psI "ESTANISLAU PRaCa· pai aOI trêll diaI do mês de abril

I PIA6K", na localidade de Ta- de 1965.
manduâ (Serraria' Procopiack). 8S.� Jair Oirschnabel
Árt. 2°, E,ta Lei entrará Secretário nv

���i:������i:, \ D IA �����������
� ,

J
m:

� �

I' DOMINGO '2'5 DOMINGO !
,� �. ,�

i H[RCILlU LUZ' X SANTA CRUZ E
. - �
� ••• JlI•••••"••••••

TuaA°AO'
•••••••••••••••• :••••_•.•••"as. LO::Al

�••••••••••

m
_ w <ii.III.;. � ••II. n_

••••••a......... . _.n......;;; �

!. - � 1
; Num élo de amisade entre o sul litoral e o' norte �
�

. catarinense, no último encontro pelo estadual
'

�

�
, , " _;. �

� DIA �

! 38. Feira 27 32. Feira· i
� �
� Na baixada, às 16 horas, o encontro do ano entre �
� 00'
�' �

! Sant Cruz i
� �
�, �
§J1 >< �
� �

I Portuguêsa I
,� famoso' conjunto carioca em excursao pelo sol do paiz '�
� �

� I
Essa partida' só foi 'possível graças a cooperação de �

�' vários industriais e come1rciantes de nossa cidade �
� ,.",'.
*�.�•••���.���.BB������••���.��.B�����

Coluna de Mauricio Antonio

Baile de Páscoa na' S B O
Genêsio e iU8 Orquestra de Curitiba, foram' a atração

e o ponto alto do Baile de Pâscoa da Sociedade Beneficente I

Operârja, promovido este ano em conjunto com o Grêmio XV
de Julho. Faltou da nosaa sociedade maia colaboração. moi.
presença a eua fe.ta que por tradição sempre foi movimentada.
Apelar dOI epeeares, o Baile de Páscoa promovido pela SBO
e pelo "XV de Julho" não deixou de ler um "acontecimento",

No Chico Bechel O melhor Baile
No salâo Bechel o Baile de .Pâscoa alcançou animação re

gula!'; não foi. entretanto,' como poderiamos dizer, um baile
suceeeo, mal .merecea .

cobértura completo ds Rádio Cenoiúhea,
O Conjunto do Americano, que está muito melhor, estâ reforçado
pelai mueicos Lamertine Beatos e Cerlos Biancolini, ambos de
São Mateua do Sul e que ssbem perfeitamente dominar .euI

instrumentos. Americado e leu �oÍlinrito no Baile \ de Páscoa,
realizado' DO "Bechel", veio csmprover que Canoinhae, finalmente

" pode orguihar se de possuir a sue orquestra.
, "I_

Clube dos Amigos: Promoções
a Clube dOI AlÍlihol. entidade que congrega ã juventude '

'càuoinhense, nê última semana promoveu com grande êxito trê.
movimentada. "pedida.": a reunião dançante do domingo de
Páscoa, a tarde dançante de, 2a feira e a soarê, também de 2&.
Toda! el!llial .promoções foram realizada. em colaboração com o

Club Canoinhenee •

Aoie à tarde, na Sorveteria Pinguin, a última reunião do
mêe do Clube dos Amigai. Lembramo. que para direito a in
hresro é indispensavel a apresentecão da earteirinha aocial. O
Clube doa Am,gol eetâ colaborando decisivamente para a

.

mo

vimentação social da Capital do Mate.
,

Casto J. Pereira no Lions Club
Acaba de ingresear no LIa�S CLU� delta cidade o di

nâmico e talentoso [ornalieta Catito J. Pereira que representa
no Planalto Norte Catarinense a conceituada Hevista do Sol.
Anim. o Lions Club, sem sombra de dúvidas, acaba de .fszer
uma notável aquisição.

,

Ao "csçula" dOI leões canoínhenees OI cumprimentos delta coluna.

Encontro com (, Sucesso'
A Ieeta social promovida 'p'8�O Club Canoinhense no últi·

mo dia 21, apelar do nome, deixou de ler .um encontro 'com o

suceseo. Sim, porque pouca gente prestigiou esta arre jada
promoção do "Canoinhenee" que novamente pagou mail do que
recebeu. Não querempl, dizer que não houve animação. •. O•

. que participaram do Baile, oremos, souberam aproveitar, bem a

"dispoeição" do Conjunso Monte Csrlo de Porto Alegre que
quase chegou a agradar. Quanto ao Desfile de Modal, consti
tui••e, sem duvidai, num acontecimento "top" e inédito na

Capital do Mate. O. originai. modelos do figuriuista Djelma
epresentadoe por, manequine profieeíonaie da capital gaúcha
agradaram, em geral ao nono mundo elegante feminino.

,
-

MARIA CRISTINA
A Garôta' da Semana

Maria Cristina, que é
filha' do casal Emílio

(Hercília) ,Lemke, una \a
.sua graciosidade um

dinamismo que' faz in

veja. Garôta inteligente
e ativa,' Cristina quer
viver intensamente a

sua juventude e por
isso participa, com

excelente categoria, ao

Coral Canoínhense, do
Clube dos Amigos, onde
exerce as funções de

tesoureira; é leitora que
marca presença tôdas
8S semanas na BIC e

está cursando com

destaque o primeiro ano

Normal do Colégio Sa':
grado Coração; ainda

mais, Cristina' é agora
associada do Club do

Disco, progrsme-show 'que é apresentado semanalmente

por êste colunista na Rádio Canoinhas.,
Pelo cuidado que dispensa aos' seus estudos e às

leituras complementares, pelo seú apurado bom gôsto, pelo
seu elevado espírito de companheírísmo e pela maneira

.

graciosa com que se apresenta nas' reuniões sociais, Cristina
tornou-se um dos mais encantadores brotinhos' de nossa

Sociedade.

Numeradas em destaque
1 - O Lar do casal Rubens (Bernadete) Stulzer está

em festa com CLARISSA, o lindo pre�ente que D. Cegonha
lhes trouxe no dia 19.

,

2 - Rosiclér Jan�ch recepcionou em sua - bonita·

residência, no último dia 20, um selecionado' grupo de

amiguinhos. , ,

3 - Hoje, no Club Caooinhense, o grande. ,BINQO em

benefício da Festa de Santa Cruz. Prestigie Você tambem!
E que premios!
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VENDE-SE
Uma propriedade do plriI_?etro urbano.

Constando de casa de morada toda de alvenaria

anéxo uma fábrica de Móveis e' Esquadrias, com todo

maquinario necessario para funcionamento, com motor

de 7'1/2 H P.

Tratar com o proprietario, Sr. Raphael Detiuk,
à Rua' Benjamim Constant N. 475 " 4x

.&I§�������"
Refaç,a suas jorçss, tomando

B I G
Torrado a ar quente

Saboroso até a ultima gota

Rua Pauta Pereira, Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor -café
,

TRANSPORTES

Confie o transporte de suas mercadorias
pela

TRANSRIO S. A.
.

e terá a satisfacão de ser bem servido
,

,

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

O'tica Canoinhas �/

Qualidade e PerfeiçAo

Õculos • Lentes » Armações - Oculos Escuros
e Todos Artigos do' Ramo

, ÓTICA CANOINBAS - Praça Lauro Müller, S/D
,

[anexo ao Foto João]

,
r

Prefeitura Municipal de (anoinhas
EDITAL

'De ordem do sr. Prefeito Municipal, torno público que
os responsáveis pelas terras marginadas por estradas e cami

nhos, devem fazer as roçadas marginais' com derrubadas de 3

(três) metros para mais, nos mêses de .abrll e mal�,
cabendo aos responsáveis pelas terras que tiverem na �rente so

br« as estradas e caminhos, árvores de qualquer espécie que as

sombreiem durante o dia, o dever de derrubá-las. ,

,;

Artigo 236 e 237, da Lei n, 40, de 25/5/1949."

O Senhores Inspetores de Quarteirão, fic�rão �ncarr�ga
dos de manter rigorosa fiscalização para cumprimento das Ins

truções contidas nêste Edital, bem como, mandarão preceder as

roça 'ISS não executadas dos trechos regulamentares, por conta

da Prefeitura que cobrará as custas acrescidas de multa, dos

proprietários responsáveis.
, Prefeitura Municipal de. Canoinhas, março' de 1965.

Antonio Souza r.osta
,

Secretário Administrativo

Visto
Dr João Colodel
Prefeito Municipal' v

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C O C, E I R A S,
f R IE.I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCA EXISTIU IGUAL

Antonio Maron Becil, Prefeito
Municipal de Major Vieira. E�
tado de Santa Catarina, faz, sa
ber que a Câmara Municipel
decretou e .eu sanciono 8 se

guinte
Vencimento •

anual

N°. de Cargos ou Padrão Vencimento

C_a_r�go_s F_un-.::.ç;__õe_s__ -,--__� M_en_s8_1_ Lei N. 119. 2-4-1965
1 Tesoureiro
1 Secretário .

1 Escriturário do DMER
1 Fiscal (vago)
1 Operador de Màquínas
1 Zelador de Cemitérios

Antonio Maron Becil, Pre
feito Municipal de Major Vieira
Estado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Municipâ'l
decretou e eu sanciono a se-

I guínte
Art. 3. - Para atender as. despezas decorrentes desta

Lei, fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado a abrir opor
tunamente o necessário crédito suplementar.

Art, 4. - Esta Lei entrará em vigor na data de', súa .pu
blícação, revogadas 8S disposições em contrario

Prefeitura Municipal de Major Vieira, em 2 de abril
de 1965.

as.) -Antonio Maron B,ecil _:. Prefeito Municipal

Regístreda e publicada a presente Lei Da Secretaria Mu

nicipal aos tres dias do mês de abril de 1965.

as.) Jair Oirschnabal - Secretário v

Prefeitura Municipal de
LEI N. 117. DE 2-4-1965

Concede Aumento de Ven
cimentos aoe Funcionários
do Quadro Unico do Municí-

pio, e toma outras
providências

Vencimento. adotada pela Lei n
12, de 7 de fevereiro de 1962, e

representada pela. letra. de A à
J. paliará a vigorar de acordo
com os valores espeoificadce na

seguinte tabela:
Antonio Maron Becil, Prefeito

Municipal de Maior Vieira, E,
tsdo de Santa Catarina. Caz sa

ber que a
_

Câmara Municipal
decretou e eu aancieno a seguinte

L E I:

Art. 1. - Ficam elevado. o.
vencimento. dos Funcionârioa Pú
blico. Municipaie, de acordo com

a escale-padrão
'

de vencimento.
anêxa a esea Lei. a partir de 1.
de março do' corrente ano. na.
forma estabelecida no art. 2. da
presente lei.

.....

Art. 2. - A Escala-Padrão de

QUADRO DE PADRÕES E
VENCIMENTOS

E.cala
Padrão

Vencimento
Menlal

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

30.000
40.000
50.000
60.000
65.00U
:70.000
75.000
80.000
85000
90.000

360.000
480.000
600.000
720.000
780.000
840.000
900.000
960/,00

1.020.000
1.080,000

Situação Antiga
'N°. de

Cargos
Cargos ou

Funções
Padrão Vencimento

Mensal

1
1
1
1
1
1

Tesoureiro
Secretário
Escriturário do DMER
Fiscal
Operador dp. Máquinas
Zelador de Cemitério

I .

I
C
A
I
,A

c-s 40.000
,

40.000
34000

, 32.000
40000
32.000

'

Funções Gratificadas
1 'Contador
1 Inspetor Escolar

20.000
10,000

Situação Nova

Cr$H
F
F
O
C
A

80.000
70,000
70000
60.000

. 50000
30.000

,Funções Gratificadas'
1 Contador
1 Inspetor Escolar

50.000
20.000

, Mercearia Adib Sakr
Dispõe de grande sortimento de artigos de 1a. qualidade
E

.

para 'os apreciadores do bom paladar,
oferece as terças. quintas e sábados, aperitivo

de quebe e queijo Battavo,
Atende pelo telefone 283.

Mercearia Adib Sakr
Rua Caetano Costa, 444

.

CANOINHAS

I

24-4-1965 �
Major Vieira

I

Lei N. 118. 2-4-1965
Eleva Gratificação conce

dida ao Secretário da
Junta de Alistamento Militar

L E I:

Art. 1. - Fica el-vsdo, a

partir de 1. de março do cor

rente ano, para Cr$ 20.000
(Vinte mil cruzeiros) mensais, a
gratificação concedida ao Se
cretário da JAM dêste Munici-

'pio, pela Lei n. 38, de 8 de
outubro de 1962.

Art. 2. - A despesa decor
rente da presente Le

í correrá

por conta da dotação própria
do orçamento vigente, suple
mentada quando necessária.

Art. 3. - Esta Lei entrará
em vigor na data de sua' publi
cação, revogadas as disposições
em contrário.

.

Prefeitura Municipal Je Ma
jor Vieira, em 2 de- abril
de 1965.

as:) Antonio Maron Becl!
Prefeito Municipal

Registrada e publicada a pre
sente lei ,na Secretaria Munici�
pai aos tres dias do mês de
abril de' 1965.

as.� Jair Dirschnabel
Secretário v

Fixa os valores' das terras
para efeito da cobrança do

Imposto da, Transmissão d.
Propriedade Imobiliária

,

"lnter-ViVos"

L E I:

Art. 1. - Fica fixado, em
c.s 30.00(f(Trinta Mil cruzeiros)
o valor das terras rurais por
alqueire (24.200 m2), para efeito
da cobrança do Imposto de
Transmissão de, Propriedade
Imobiliária Inter-Vivos (Sise],
de que trata o Decreto Estadual
N. e] 4, de 10 de dezembro de
1957, adotado pelo Município.'
Parágrafo Único - Para os

terrenos situados em serras e

peraus e considerados. comple
tamente devastados, o valôr

.

será' de c-s 20000 (vinte míl
cruzeiros) por alqueire.
Artigo 2. - Esta Lei entrará

em vigor na data de sua'publi
cação, revogadas as dísposíções
em contrario.

Prefeitura Municipal de Maior
Vieira, em 2 de abril de 1965.
�•. ) Antonio Maron Becil

. Prefeito Municipal DV

Rf'gistrada e publicada a pre
sente Lei na Secretaria Muni

cipal 80S três dias do mês de
abril de 1965.

I!�.) Jair Oirschnabel
Secretário v
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Fischer M •

a 9 a Z rn e
VISTA, tudo -com 20-1_(

Pelucia Matarazo Cr$ 360
Acolchoados a partir de Cr$ 4�500,

FISCHER MAGAZIN'E, c máximo em confecções

ferroviários de Santa Catarina
O Ten, Cel. Brasília Marques dos San-

tos Sob., Diretor Superintendente da "Ré
de de lr iação Paraná Santa Catarina", numa demons
tração de alto apreço ao Poder Legislativo e da atenção com

que .acompanhs o trabalho dos perlamentsres brasileiros, di
rigiu ao Deputado Arolde Carvalho o ofício do seguinte
teôr: "1-94 DS - Pr, 10423,-64. Exmo. Sr. Deputado Fede
ral Aroldo C .. rvalho - Câmsre dos Deputados, Brasília -

.

DF'. Fazemos alusão 80 discurso de V. Exa. ao Exmo. Sr.
Ministro da Viação e Obras Públicas no sentido de permi-

� tir a filiação dos ferroviários que trabalham no Tronco Prin

cipal Sul (TPS). à Cooperativa dos Ferroviários Catarinenses,
ao invés da Cooperativa do Ferroviàrío Ltda., de Curitiba,
conforme publícsção no O.C.N. n", 194, Seção I, de 23-10 64,
fls. 9331. Temos a honra de comunicar a V. Exa. que já
mantivemos entendimento' COQl os dirigentes da Cooperativa
dos Ferroviários Ltds. para que na ocasião oportuna, o pes
soal do TBS se filie à, de Mafra. Valemo- nos do ensêjo para
renovar a V. Exs. nossos protestos de elevada consideração'
e sprêço, (as) Ten. CeI. Brasilío Marques dos Santos Sob.

.
Diretor Supêrintendente.

Instituto 'Nacional
do 'Mate
o President� do Instituto

Nacional do Mate, Dr. Olíveí
ra franco Sobrinho, dirigiu.
80 Deputado Arolde Carvalho
o telegrama do seguinte teôr:
"Muito agradeço prezado a

migo referências feitas mi
nha gestão INM. Animado
·reconhecimento meus bons.
propósitos frente autarquia,·
prosseguirei batalhando má
xímc ampenho sentido con
solidar cada' vez mais econo-

mie e1vateira. visando cres

cente fornecimento divisas'
País inclusive melhor remu

neração produtores. Abraços'
Oliveira Franco Sobrinho Pre
sídente Instituto Nscíonal do
Mate.t'

.

A Crise' de
Monte Castelo
A grave crise que se ve

rifica em Monte Castelo, en
tre a maioria da Câmara e

o Prefeito Municipal, terà
como primeira consequêncía
a falta de aprovação das con

tas do Prefeito e, depois, 8

falta de pagamento das cotas
federais devídas à munícipe
Iídade,

O Presidente da Câmara.
deveria proceder a apuração
dos fatos e chegar a uma

conclusão. Obstar, impedir a

marcha da denúncia assinada
por diversos vereadores, não
é solução democrática e pode
conduzir a caminhos ignotos.
Há remédios e soluções

dentro da Lei.

.Papanduva. . õgradece
A Câmara' de Papanduva aprovou por' uuanímídade,

requerimento do Vereador Otávio Pechebela no sentido de
fazer constar da áta dos trabalhos voto d�'louvor ao Depu
tado Arolde Carvalho pela sua destacada atuação no Con

gresso e pelos relevantes serviços prestados ao povo cata-

Irínense. Qua'ndo da discussão da matéria o mencionado
vereador fez. referêncías elogiosas ao Deputado, lembrando
que, Sua Excelência desde os prímórdíos do Muntcípio tudo
têm feito para atendê-lo, "sem olhar para o lado político".

Manifestação da Câ
mara de Pomerode

Mais dinhelró . v

para o Ginásio
A Direção do Ginásio Santa Cruz

recebeu, dias atraz, 'o saldo da verba
orçamentârfa de 1964, originária da
"'Campanha Nacional de Educandários

Gratuitos", totalizando cerca de UM
MILHÃO E QUATROCENTOS MIL
CRUZEIROS, indispensáveis 80 prosse
guimento das obras que agora, depois
da sjuda federal obtida pelo nosso

conterrâneo Deputado Federal Aroldo
Carvalho, entraram em novo ritmo.

O Norte Catarinense, graças 80S

esforços do Deputado Federal que ele
geD;103, EXISTE; não mais será esque
cíde pelo Governo Federal, pelo menos

em quanto, lá estiver o Representante
do Povo do Norte Cataríneuse! A

A Câmara de
Vereadores de Po
merode, . aprovou,
por unanimidade,
proposição do líder
Cid Manoel Car
d080. no sentido
de dirigir telegra
ma de agradeci
mentos ao Deputa
do Arolde Carva
lho pelo extraordi
nário trabalho que
desenvolveu em

1964 em favor do
futurosomunicípio.

dL&LZ

a
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Em nossa cidade. quinta feira

última, o sr. Salustieno CO�t8. o

popular Nenê, 'Prefeito de Porto
União e o engenheiro, dr.• Oe
mal' Gruba, este último tratando
da

.

planta do novo Cine Vera
Cruz.

Em nossa cidade, em inspeção
rotineira na agência local do Ban·
co do Brasil, o sr.. Raphael Di
Lascic, agora· residente em Cu
.ritibs.

***

Eleita a nova Diretoria da So
ciedade Beneficente Operária, sob
a Presidência do.jovem industrial,
sr. Werner Ketínee.

***

E falando na SBO, fraquíssi-
ma foi o baile de páscoa ali
realizado, por motivos obvias.

***

Dia primeiro de maio, Como

todos os anos, grande churrascada
na Sociedade Beneficente Operá •

ria. cuja renda, desta feita, re

verterá para a festa de Sapta
Cruz.

.

***

Estiveram em nossa cidade, (IOr
ocasião 'da 'páscoa, entre outros
as seguintes pessôses Edmundo
FIares, dr. Tarcisio Schaefer, José
v· Côrte, Ivo Côrte, dr. Lauro
Côrte, Arildo Teixeira. Ialú Hi
beiro, Silvio d'Aquino, Egon Voigt.
Max Greipel e Halo Bastos.

***

Já assentada grande caçada por
ocasião da abertura da temporada
dia primeiro: na Fazenda Waltrik,
em La jes, cujo grupo está assi.:n
constituidos Nery Waltrik: anfi
trião; Belo Bechel: motorista; Bru
da Jarachel: cosinheiro e os caça
dores: Radke, Chumbinho, Damo
brovski, Adilson e Miro Rosa,

***

Enquanto dirigentes do P.T.B.
entre os quais o Dep. Haroldo
Ferreira e Prefeito Colodel pre
conizam candidatura unica á nossa

Prefeitura e nesse
.
sentido já en

traram em entendimentos com ai.
tos proceres udenistas, Q Rarriga
Verde, 6rgí'io oficial do P.S.D.
anuncia para o pr6ximo pleito
uma nova aliança social trabalhista

,"If**
Ao que dizem,· foi promovido

e transferido para R io do Sul, o

competente agrônomo, dr. Con
rado Zimmermann, responsável
pela AC ARESC em nosso muni-
cipio.

***

-

Ano 18 - Cenoinbas, Sta. Catarina. 24 de Abril de 1965 - N. 825

Decepcionante, sob todos os as·

pectos, o esperado encontro en

tre o Santa Cruz e o Internacio.
nal, ,quando fomos batidos, sur-

. prendentemente, por 3 a 2. Pou
co futebol, muita botinada e ce
nas lamentáveis após o encontro.

***.

Aproveitando o .feriado de 4a.
feira última,' houve uma pelada
no Municipal. cuja renda reverteu
para a campanha do agazalho
para a criança pobre. Defronta
rara-se as equipes do "Sconderrijo'!
habitués do 'Bar do Kurt com a

turma do BBC (bebé bastante

ping�). ?o Bar Pérola, vencendo

Ia primeira por 4 a 2.
.

*** .

E amanhã, na despedida do
certame catarinense, teremos no

municipal, o encontro da amizade
reunindo, o Hercilio Luz de Tu
barão e o Santa Cruz local, um

jogo que deverá agradar. E terça
feira numa arrojada 'promoção e

graças .
a cooperação de vários

Índustriais e comerciantes de'
nossa cidade, teremos a visita do
famoso conjunto da Portuguesa
carioca em' um amistoso com o

elvi-celeste. r

CINE 16
7

.\ Marcilio Dias:

Hoje às 20 horas:

uTRE:S AMIGOS IMPLACÁVEIS"
Super Drama do Far-Wlst

Canoinhas:

Amanhã • DOMINGO. às 20 horas. no Salão Bechel:
(Campo d'ÁgaB Verde)

liA LEI: DO MAIS VALENTE"'·
A paixao tempestuosa que uma bela Índia desencadeou

entre brancos e índios, dividindo-os pelo ódio.

de Agrad ecimeuto
ABRAHÃO MUSSI S.A., Indústria e Comércio, por sua

Diretoria, vêm de público agradecer os Senhores: Nilton

Bayerstorff, Vereador da Câmara Municipal de Canoinhas - se;
Dr,' João Alberto Nicolazzí, Engenheiro Residente do DER e Dr.
João. Colodel, Prefeito Municipal, pelo elevado espírito de

cooperação em pról do progresso de nossa cidade, auxiliando-nos
com serviços de maquinário pertencentes aos' Govêrnos dó
Estado e Município. afim de possibilitar a' construção de grande
e moderno prédio, onde instalaremos Oficina Mecânica. '

. Aos mesmos, nosso sincero muito obrigado. n

SOCIEDADE BENEFICENTE ,OPERÁRIA;TORNEIO DO DIA PRIMEIRO DE MAIO:
Tiro ao Alvo - Dominó - Snooker - Bolão.

I

O torneio de dominó e snooker será realizado na noite
de 30 próxímo; bolão e tiro ao alvo dia primeiro, quando
também será realizado um'bingo dançante.

.

\

Os interessados nos' referidos torneios, sócios da SBO,
deverão procurar na secretaria da sociedade, no horário comercíal,
suas inscrições até o, dia 30 às 18 horas.

'

Canoínhes, 22 de abril de 1965.
A DIRETORIA

Nota: Também dia primeiro, como nos anos anteriores, haverá
no local grande churrascada, a cargo agora dos festeiros
da festa de Santa Cruz e cuja renda reverterá para a mesma.

S A T.I R - /
-

MELHOR SERVIÇO A PREÇO JUSTO

Matriz: Curitiba

Filiais: São P8U!� - Rio de Janeiro - Porto Alegre .

Cauoiubss - Rio Negro • Mafra • Barra
Manss.

baixa os preços
de desconto
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