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Assumeproporções inquietantes
a situação dos la vradores que
foram. desapropriados de .suas
terras' pelo Exército Nacional

Escreveu:' Alfredo ·0. Garcindo
/

Apezar das constantes solicitações das autoridades
e dcs advogados dos lavradores, que por 1 fôrça .do De
ereto de Desapropriação número 40,570 de 18 de Dezembro
de 1958, tiveram que vender, suas terras ao Exército

para a instalação do campo <de Manobras ou "Campo
de Instrução ."Mal. Hermes" até ,a presente "data nenhu-:
ma solução para o pagamento da reavaliação que viesse'

, tranquilizar os interessados.
.

A situação financeira de,
muitos lavradores e até industriais, é, de: verdadeira,
calamidade. Receberam no início de 1963 uma pequenís-
-sima parte do valor de suás propriedades rurais tendo' a'
maioria deles, não concordado na ocasião com o pàga
mento que o Govêrno havia propôsto. Interpôsto recurso
o Govêrno concordou então qu�, se mandasse proceder a

reavaliação .. Desde então, decorridos quase dois, anos,

aguardam os lavradores desde aquela 'época, o pagamen-.
to de suas glebas inclusive o material que nelas existiam:
Muitos, confiantes no compromisso que o Govêrno 'assu
miu tão logo a documentação, estivesse pronta e legalizada,
contraíram dívidas com, as aquisições de. novas proprie
dades rurais em outras localidades.

No entanto, todas as solicitações feitas nêste
sentido ou, não tem chegado ao conhecimento das auto
ridades federais ou, está existindo perene má

.

vontade'
em atender aqueles que ficaram o,espojados de todos os

Seus haveres rurais que, neste. caso, são os lavradores,
A contestação que se transformou em recurso,

feito no início pelos advogados, teve amparo legal e. foi

.reconhecido pelo ...Govêrno. ,Do yalot total -das glebas
desapropriadas que na época tinham determinado valor

· mas que hoje já está em completo desacordo, ainda
assim, vem servindo para maior desespero dos homens
do campo. - Não é possivel que o sr. Ministro da Guerra
e osr. Presidente, da República tenham conhecimento do

que está se passando no Município de Canoínhas e no

de Três Barras se tivesse, não estariam. anunciando que
a "casa está em ordem", como também não, é possivel
acreditar que a Revolução de '31 de Março feita para
combater as injustíças, permita. que homens injustiçados

· estejam sofrendo provações devido o não cumprimento
de uma Lei, justamente pelos homens que' fizeram a

Revolução.
-

, I

O silêncio do Exército e do Govêrno no que tan-

ge às inúmeras solicitações endereçadas aos responsáveis
pelo pagamento de reavaliação,' est§ tendo repercussão
nacional. O Exército, através da '5a. Região Militar, nas

terras desapropriadas, está fazendo manobras e I. para que
estas sejam facilitadas,. a madeira existente fias mesmas,

. está sendo vendida por ordem da mesma Região. Lavra
dores e industriais atenderam a solicitação do Exército.
Muitos tiveram 48 horas para deixarem suas proprídades
mas, não estão 'recebendo das autoridades federais, a

mesma consideração. Suas famílias além de estarem mal
alojadas estão em verdadeira situação de-miséria. Muitos
em casas de parentes sujeitando-se viver-em de favores quando,'
antes, podiam viver daquilo que conseguiam com o amâino da
terra.'

.

Em nenhuma hípotese
:

a situação pode continuar desta
maneira e, não é admissivel que num Pais como o nosso, País
que fez uma Revolução. para combater a injustiça e a subversão,
se depare com quadros desta natureza, que mais parecem pin-
tados pelos regimes totalitários.

'

.

Temos apoiado a administração honesta e construtivas
do mal. Castelo Branco. Sômos partidários da' "Unha dura" do
'Gal. Costa e, Silva; Mas sômos contra esta patente ínjustíça de
proporções inquietantes. Sômos contra o desinteresse do Governo
em solucionar uma questão tão banal que vem provocando mi
séria e até. desespero a humildes homens· do campo que, tanto
trabalharam para um dia legarem a seus filhos, um pedaço de
terra, conseguido com o suor do trabalho.

,_ .

Canoinhas e Três 'Barras são terras brasileiras. Os ho-
·

ruem 'que nelas vivem também querem que a justiça trazida
pela Revolução, os amparem e lhes- dê o que é de direito e. de
razão. n
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comiSSãO�!��!�i���}.O�'!J!�UCãO'(�fP) I, Grande Festa de. Santa
Vas-ta Rêde Bancária; a nossa padroeira

,

m b.·I-lz da Depois de varios anos,' ter�mos,' de novo, o Dia,. O :
. a na de Santa' Cruz,' Padroeira da Paroquia e do Municipio,

.

interiorizao3o' dos condignamente festejado.
, Nessa sentido. o novo Vigario, Frei Henrique Mii-

'j

preços; mínimos �ér, organizou uma grande comissão de fersteiros e' esta

Á Cómissão de Fin8nciamento elaborou interessante e substancioso programa de festas,
da Produção vem promovendo que teve o seu inicio desde segunda feira, com Santas
medidas urgentes,' no sentido Missas todos os dias' pelas 19 horas e que culmínarâ
de enfrentar a desorganização com a festa propriamente dita, no dia de amanhã, do
que até o momento tem ocor-' mingo, vespera do dia 3, no pavilhão São Crístóvão, apósrido no setor de emparo ao

produtor agrícola. Com êste Missa�solene.
propósito, assinou recentemente, .Tôda a população católica de Canoinhas, príncípal-,
Convênio com o Banco do mente a do interior, grande devota de nossa Padroeira
Brasil, possibilitando aquele' deverá prestigiar com a sua presença, os' grandes. festejosestabelecimento firmar contratos
com a rêde bancária particular de amanhã, cujo resultado financeiro, destinado a melho-

e oficial, aumentando. por rias em nossa Matriz, esperamos, seja dos melhores, afim
conseguínte, a penetração da de também compensar os grandes esforços das respectí
política de preços mínimos.

1 va� comissões organizadoras. v
\

Deste modo, tão logo sejam
divulgados os preços, as Agên- \' .

�i:�a�O e�:���a��r��S:��sep��: ',EM: FO,CO"A SUCESSÃO CiOVERHAMENTAL
iniciar operações de compra e, Continuam na Capital do Estado, .sueessivas reuniões do
financiamento dos diversos Diretório Regional da UDN no sentido de encontrar solução
produtos amparados. pelo Go- final para a Convenção Extraordinária do próximo dia 29 de'
vêrno Federal. maio, quando será escolhido o candídado do Govêrno do Estado

nas eleições do dia 3:� de outubro deste ano. J

Bancos autorizados
<, Dois nomes estão merecendo a preferência do ConJen�

São os seguintes' os Bancos .ctoneís, Arolde Carneiro de Carvalho e. Nilson Wilson Bender.

I já autorizados a operar 'preços I· O Planalto Norte até o Oeste de S�nt� Catarína apoia o .d��utado
mínimos no máximo de' Cr$ .conterraoeo Aroldo Carvalho. Joínvíle e alguns MUD1ClplOS do
20 milhões' por' pródutor e de litoral, apoia Nilson. Bender. Não se pode, antes da Convençã'o
Cr$ 40 . milhões por Coopera- ,

ou mesmo sem, que o Diretório Regional, se pronuncie, fazer
tiva:
'.

, qualquer prognóstico a respeito do candidato que virá a suceder

Banco Comercial do Estado o atual Governador. A não ser estes doís nomes, nenhum'outro
de São Paulo Banco Federal está em cogit�ção nem merecerá o apoio dos Convencionais,
Itaú Banco Minei,ro da Produ- tendo em vista, a desistência do Senador Antonio Carlos Konder

ção,'Banco Comercial do Paraná, Reis que tomou esta decisão par.a unir. � �artido ;� torno. de
Banco Brasul de São Paulo, um outro nome -capaz de garantir a Vitoria no proximo pleito.
-Banco Brasíleíro de Descontos,
Banco Predial ao Estado do

Rio, Banco Nacional de Crédito S t·Cooperativo, Banco Mercantil e
f

an a
Industrial do Paraná, Banco
Nacional de Mina!'! Gerais,
Banco do Estado do Paraná,
Banco do Comércio e Indústria
de São Paulo, Banco de, Minas
Gerais S.a., Banco Noroeste do
Estado de São Paulo, Banco

Agrícola-Mercantil S.A., Banco
Cearense do Comércio e Indús-
tria, Banco Meréantil de São
Paulo, Banco de São Paulo S.A.,
Banco Indústria e Comércio de
Santa Catarina, Banco da La
voura de Minàs Gerais e Banco
do Estado' de SãO' Paulo.

Cruz,

Cruz.
�'

,ClubeSpor-te
A Diretoria. do Sa�ta €ruz S. C. vem de publico

.

agra
decer a valiosa cooperação do Comercio e Indústria de Canoí
nhas, quer no auxílio financeiro e quer no sentido de cerrar suas

portas na tarde de terça feira, 'o que permitiu que grande pú
blico assistisse o jogo Santa "Cruz versus Portuguesa Carioca.

Canoinhas, 28 de abril de 1965.

A Diretoria .n

,
.

AGRADECIMENTO
Ço'nvite '.para Missa de 7. Dia,

A' famílía' do saudoso João SalomoD vem agra
decer a todos que a confortaram quando, do falecimento do
seu Inesquecível chefe com agradecimentos especiais ao hu
manitarió médico, dr. Mario Mussi que o assistiu, e convida
a todos para e Missa de sétimo dia que será realizada no

dia 4 de maio, às 19 h. na Matriz Cristo Rey. Externa, tam
bem, seus agradecimentos ao Frei Emenegíldo pela assís
teneia espiritual dispensada ao extinto.

Canoinhes, 29 de abríl-de 1965. n

lnterlorlzeçêo
Somados ao Banco do Brasil,

formam êstes Bancos uma rêde
de mais de 2.000 Agências
bancárias à disposição dos pro
dutores de todo o País. Interi
orizar cada vez mais' a garantia
dos preços mínimos é um dos
máximos objetivos da CFP. n
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terá o seu carro
LEl N. 120, de,2-4-1965

Rovo e moderno sistema de venda de veículos lançado pela', "Fixa' a Taxa do lmpôsto a Mercadores de madeiras

Administradora de Veículos Canol'nhas LIda "AVECA" I, Antonio Maron
.

Becil, Prefeito Municipal de Mai?f. Vieira,
,

•
, ,EBtado de Santa' Catarina, faz saber que aCamara Municipal de e

,

.

Na reaidade vem empolgando e mesmo revolucionando OI cretou e eu saneíouo a teguinte
'

meios comercíaí», e,'mórmente o meio sncia', o novo e moderno IiI· L E I:
tema de financiamento "Lançado nesta cidade pela AdminiStr�dora Art. 1. - A taxa do Imposto sôbre mercadores de madeires

I
de Veículos Canoinhas Limitada ·'AVECA". Firma, organizada de que trata 8 Lei N. 13, 'de 13 de março de 1962.' zerá cobrada
pelos eeuhoree Basilio Humenhuk, Raphael José Bo�ing e de conformidade com a tabela seguinte:
Sydney Corte, que .começa a movimentar e empolgai o povo Madeiras de lei ou Qualidade em Tóros

I .canqieheuee, FI' já está tomando vulto im municípios vizinhoa. É Mercador ou comprador de - Com estabelecimento Cr$
notável o enorme .número de pedido de � iníonnaçõee que vem de Sem eatabelecimento
todo. 011 recanto do Norte Catarinense, demonatração cabal de que Mercador ou ecmissârio de compra -, sem eetabelecimento
há' enorme .interêsse pelo moderno e novíssimo plano de Financia- Mercador por groeso ou em grande escala
meato lançado." Em escala média

Em escala mínima
Madeiras, de Lei ou qualidade, Serrada, comprador por
conta própria com estabelecimento
Sem eetabelecimento
Comprando diretamente para terceiros - sem

estebelecimento 50.000
,

Art. 2. - Entende-se por comprador de madeirai' de Lei ou

qualidade em tóros, aqueles que compram' e vendem sem beneficiar
dentro do Municipio, lendo que, aquele. que compram e beneficiam
fora do Município estão também aujeitos. a esta taxa única.

.

Art. 3 ....... A presente tabela considerar.ee-â pOI! comprador
ou mercador, e por ano, e entrará em vigor a partir de 1. de iulho
do corrente ano.

'

Art. 4. - E.ta Lei entrará em vigor na data de lua publí
cacão, revogada. a. dispolliçÕel em contrário.

I Prefeitura Municipal de Maior-Vieira. em 2 de' abril de 1965 •

ai.) Antonio. MQfon a.cil - Prefeito Municipal
Hegieteada . e publicada' a presente Lei na Secretaria Muni.

cipal saoe três dia. do mês ,de' abril de 1965.
,

'

.

al.� Jair Oirschnabel - Secretário
'

nv

Cada, família canoinhense

, Um de' seus diretores o .t�hor Haphael Joaé Boeing gentil.
mente no. concedeu a seguinte E�evi8t9: . ,

"
-

O Plano que Lançamos pela "Administradora de Veí-
culos CanC?ihhas Limitada" ou simplesmente "AVECA", é na

'

realidade de gra sde atcaece podendo dar 8 cada Famitia Canoinhenee
num espaço de tempo relativamente' curto, um veículo. para ist«
basta que se inscreva no Plano de Financiamento que eleboranros e

pague 8 importância mensal de Cr$ 63.000 (Sessenta e trel mil cru
zeiros). Em' caso de que a firma Fabricante leia obrigada a aumen

tal' o preço do veículo,'. teremos que aumentar a preetação mensal,
.

entende-se que eõmente a do mês em que OCorrer a alta para frente.
Acreditamos que na pior das hipotele. dentro de um espaço de 35 '

a >iS 'prfJltaçõea, teremos entregue todos 011 veículos relacionado. com

O primeiro plano de Financiamento.
. Ha nece.. idade que I!! eaclareça ,que embora o plano abrsn

ia veículo um Gordini, poderá aplicar-ee a outro veículo da linha
WiI!ye, dependendo naturalmente de converse do contemplado com

a noesa firma conceasionâría Basilio Hurnenhuk Cia ltda.

O participante no ato dá 811sioatura do contrato e depois
mensalmente ,.e obriga ao pagamento de lellilenta e trê. mil cruzei
ror até o dia 25 de cada mês, isto é a parte' cota. Pois o valor de"
,c8da cota como diíle acima obedece se neceeeârio reajuete no 'Preço.

AI�m dai cÓ,tal �eDlai., o participante, poderá le quizer
entrar com outraI cotas ou cota. 'Iuplementarel (LANCES), tentai
quantas qniser.:A. cota. suplementaree deverão .er envi ..daa até o

dia vinte e cinco de cada mêe em cheque' e em -envelop,e Iechado
diretamente aOI escrítôrloe da Aveca, que lerão abertos por ocasião
da reunião mensal sempre no dia trinta, quando então lerá, ·verifica.
do o numero contemplado. O contemplado participante deverá con-

, tinuar a pagar luel cota. em número de oitenta. O primeiro 'eon-
.

templado lerá pelo maior' lance, mensal. Se, OI lancei permitirem no

.eu total a diltribuicão de m�i. veículo.; OI contemplado. lerão es

e.colbido. pelo maior crMito em conta corrente. .nv

Em síotese . é êste o nosso plano, Fácil de verificar-se'
qu� poderemos com a cóoperação de todos em pouco tempo ser",;
Vir as famílias caDoinnenses com veiculas, numa modelidade sim
ples e acessível a todos. Nosso plano é na r�'alid8de- notàvel, pois
foi estudbdo e feito exatamente para facilitar a aquisição de

�eiculos por todas as bolsas.
Outras informações

.

poderão ser colhidas nos escritório!!
da AVECA fone 192 com um dos dirigentes da, AveCa o �enhor
SYDNEY CORTE, ou no Fone 145 com o senhor BASILIO HU
MENHUK ou comigo.

,Quero agradecer a el1pec.ial gentileza e lembrar a todos
"

os conoinhenses de que esta oportunidade é exatamente apresen
tada para o povo cllnoinhense. O meio rápido e fácil para aqui
sição de seu veiculo. v

,

.

?-;.'

(olocacão deVidracàs -

• •
Qualquer "li'
Quadro ou Moldura

FOTO'JOÃO
Fone, 277

. (Foto João,. secção anexa)

,LEI N. 122, 2-4-1965
Autoriza a doação de lmó-.
vaI a Mitra Dioce,sana de

� __..__ __, I Lajes '

Antonio Maron Beoil, Prefeito
MUDlcipal -de. Major Vieira, E.
tado de Santa Catarina. faz Baber

'

que a Câmara Municipal decre
tou e eu .aociono a .eguiote

L' E I:
Art. 1. -'- 'Fica o Poder Exe·

cutivo' autorizado a DOAR 8

Mitra Diocelana de Laje.. com
.

lé_de 'em Lajel. nê,tA E.tatio. um

Prédio Elcolar d9 Patrimônio
Municipal, lituado Da 'localidade
de Cocho I, nelte Municipio, o

qual .e acha encravado em terra.
de Jo�é J;lereira do Vale ou quem
de direito.

Art. 2. - Destina·.e o prédio
ora doado a com.trucão de uma

Capéla na melms" localidade, re
,

,vertendo 80· Municipio caiO ve

nha 8 .er ocupado para ouual

finalidade•.

,Art. 3. -' E5ta Lei entrará
em. vigor na. dªta de lua publi.
cação, revogada,. \ ai dilJpoliçõel'
em contrário. \

x Pi'efeitura InniElpal· de

70.000
100.000
50.000
100.00U '

70.000
50.000

80.000
100.000

.'

1163 m,il •

cruze'lros
,r-

,
I

do
I

..,.

,custo,:

le o seu

O'tica Canoinhas

detalhes pelo
"AVECA"

Administradora de Veículos Canoinbas Ltda.

Maiores
.' ,

.
,

Qualidade e Perfeição
Oculos - L�ntes - Armações - Oculos Escuros

e Todos Artigos do Ramo
.

ÓTICA CANOINBâS - Praça Lauro Müller, B/D
[anexo ao Foto João]

,

\
,

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. I/n 448 Doc.
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS, SABADOS
R'ua Paula Pereira, 755/761 - Foue, 128 __; Canoinhal. S. C.

Renovação de a�sinatui"a' (50 números) Cr$ 2.000

Os atrazados, serão cobrados ã'. base da época.
(As assinaturas com 1 81"!O ou mais de atrazo" serão
c,ortadas sumàriamente a partir dê 1. d� junho de 65.

,�
TABELA DE PREÇOS DE-�PUBLICIDADE

Anunciol: Por vez e por centímet�o de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA f'AGINAS INTERNAS

1 vez Cr$ 150 1 vez Cr$ 120
Para mail vezel!i, delcont'o 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 artigo. enviadol a Redação, publicado!! ou

não, permanecerãó em poder da mesma.

A Redação ÍI�o endollBa conceitoa emitido. em artigoi 8nÍnado•.

,
I

• II
me'nSalS

Fone 192

Rua Coronel Albuquerque? 362

ajor Vieiri

nv

LEI N. 121. 2-4-1965
Prorroga o prazo para pa
gamento do Imposto de
Indústrias,' Profissões a

Licenças
Antonio Maron Becil, Prefeito

Municipal de Maior Vieira, Eeta.
do, de Santa Catarina, faz aaber
que III Câmara Municipal decretou
e eu sanciono a seguínte

L E I:
Art. 1. - Fica prorrogado até

30 de abril do, corrente ano, o

prazo para pagamento sem multa
do' Imposto de Indústria, Profis-

.

sõee ti Licenças, 10. Semestre.

Art. 2, - Finda eata prorro-
, gaçâo ficarão os contribuintes em '

atraso enjeitoa a cobrança da
multa no primeiro mêavem 10%
e no mês subeequente em 20%..
Art. 3. - Hevogam-se a8 dia

PPlicõea em contrário, entrando
eata Lei em vigor na data de
I�a 'publicação.

'

,

,

Paefeitura Municipal de Ma.
ior Vieira, em 2 de abril de 1965.

. as.) Antonio Marori
, Secil

Preíeito Municipal
Hegistrada e publicada a pr�

lente Lei na Secretaria Munici
pai aOI três dia. do mês de
abril de 1965.

al.� Jair Dirschnabel
Secretário

Vasa Santa Terezinba

,Prefeitura Municipel dê Major
Vieira, em 2 de abril de 19li5.
81.) Antonio Maron ascil

Prefeito Municipal

Regiatroda e publicada a pre-:
lente Lei Da ,Secretaria Munici·
pai aOIl trel ,dias do mê. de abril
de 1965.

all.�
",

'Jair 'Dirschnabel
Secretário nv

i/
Rações Balanceadas
de alta qualidade, para aves:

inicial, crescimento e postura

Rua Getúlio Vargas. SIn

Assine! Leial ;Divulgue!

Correio do ,Norte
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CASA . [RLITA

COR.REiO DO NOltTE
I�

Dois dias de chuvas isolam
.

o interior da cidade
, Um Município arrecadando DUZENTOS MILHOES DE

CRUZEIROS. Nenhum objetivo. básico atingido nc� últimos cinco
IDOS. Nenhum programa de governo administrativo foi iniciado.
João Colodel vai iodo para o fim de sua admíntatração .como um

Prefeito que inicia seu trabalho às 9 e termina às 16 horas, ....
Apagou-se até como advogado. Comprometeu seus aliados. Des
truiu de uma vez por tôdas com a Aliança Social Trabalhista.
Correligionários fugiram até de sua amizade. GOVE'rno de "mãos
fechadas", deixou Canoínhas apagar-se no cenário público. Dois
dias de Chuvas impedem o trânsito 'do interior para a cidade. Ca
Doinhas não tem estradas - não tem pontes - não tem ínía
tivas - não tem nada que justifique a ótima arrecadação, que
oom tanto sacrifício o povo emprestou sua colaboração.

Felizmente' sua admisistração está no fim. É um Prefeito
que não vai deixar "saudades;'. O povo no dia 3 de outubro não
vai errar mais, estamos certos disso.

Promessas demagógicas não surtirão efeito. Hom:ns que se

apresentarem antes como candidatos ,favoritos trazendo no bojo
a insinceridade política, serão destruidos pelo voto, porque afinal de
contas, um município da cepacídade do de Canoinhas, não mere

ce SH tratado cesta maneira. Estamos a cinco meses das eleições.
J!stamos a cinco mêses da libertação: Aguardemos cem paciência
e mudemos para melhor. O povo vai se .identífíccar, libertando
Canoinhas da má administração. v

Instalada a Junta de Alista-·
mento Militar em Mafra

Ficará sob a jurisdição' da 14a. DR de· Canoinhas -

de Escalões Superiores do Exér
cito.
Originou-se 9 referida insta

lação, o motivo da mudança: do
2°. Batalhão Ferroviário. para
Araquari '::' M. G., visto os alis- .

tamentos até então. haverem
sido feitos naquela Unidade de
Rio Negro Pr.

Presentes tôdas as altas au

toridades civis, militares e ecle
atãSticlid dos Municípios de
Mafra e Rio Negro, foi dia 26
de abrtl último - ínstalada a

Junta de Alistamento Militar de
Mafra, pelo. 2. Ten. Agenor Flô-lres - Del. 14a. DR, de confor
midade com ordens recebidas

I

Dia das
Q-'de Maio

PRESENTES
agradamque
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I Oferta de 15. Aniversário de ·1
I H. Fischer & (ia. II
� �
e =

� Só durante o mês de mele. ��
-m =
, "
, -

� Ao alcance de todos o melhor presente ii'
I ::

� para o
. Dia das Mães, com. sômente ii

� 10 prestações de Cr$ 7.300 por �
�

..

..

;'
mês V.S. pode levar um Grupo Estofado ii

==
J:

ou Sofá Cama. 4x··

I E para as compras à VISTA, de !
I Móveis Estofados, 20,/. da desconto. i�
� �
iht:::.:=:=::�::::::H:::=::::::::;=::::::::::=::::::::=:::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::

NASCIMENTOS
Para maio, alegria no lar

do casal Dna. Marlene e Sr .

Eurico Wagner, foi enrique
cido dia 22 próximo passado
com o nàcimento do garôto

.
Luiz Eduardo.

x x x

Também acha-se em festa
o lar do casal Dna. Erika e'
Sr. Vinicius Allage com o

nacimento dia 23 pp. do to»

busto garôto Andrey Marcelo.

Aos. recem-nacidos e se'us
papais, nossos purabénsl

Ajuste de núpcias
Coutratou casamento dia

18 com a senhorita' Luzia
Boddenberg, fjlha do sr. A-·
dolto e Eliea Boddenberg o

jovem lngo Weise filho do sr.
Alvin e dna. [da Weise, re

sidente em Blumenau.

Nossos parabéns!

FALECIMENTO
Com a avançada idade, de

69 anos, oeio a jaiecer quarta
feira última em nossa cidade,
o sr, João Salomão, chefe
de tradicional família canoi-

. nhense. Seus tunerais ocor
reram quinta feira com gran
de acompanhamento.
A tamttia enlutada, os sen

tidos pesares deste semanário'.

'. j/
J�iIO �C mrcito �a �omal�a �C. CanOin�iS

I

Praça de Edital de ,Bens
o Doutor Vil.on Vidal Antu

nes, Juiz de Direito da Comarca
de Canoinhae, Santa Catarina,
na forma qa .lei, etc.
FAZ SABER - aOI que o

presente Edital virem ou oêle co

nhecimento tiverem. expedido
nOI fiuto. de Certa Precatória,
expedida pelo Juizo dá Direito
da Comarca de Ponta Grolla à
este Juizo, autuada soh ri. 232,
que. atendendo ao que foi re

querido pelo Juizo de Direito
daquela Comarca em nome de -

AUTO NACIONAL S.A. - e

tendo em vista 80 mail que dOI
autos consta e por despacho
exarado em data de 24/3/65, au

torizou a venda em hasta públi- '

C8 dOI bens abaixo descritos, com

lua. respectivae 9IVoliaçõel, perten
ceutes. a ALFREDO DE'OLIVEI-
RA GARCINDO, que lerão le-

�vadoa a publico pregão de ven-.

da. e arrematação. a quem mail

!e� �a�::�ect��:Ço8V���;���':' ;�� .

porteiro dOI auditôrioe ou quem
IU811 vezel fizer, no dia 5 (cinco)
de maio de 1965, a8 10,00 hora.
Da porta principal da Prefeitura
Municipal de Cenoinhae, Eatado
de Santa Catarina OI bens le
vadea á praça e avaliação Ião OI

seguintea: Uma casa de morania,
construida de madeira e depen
dencias e terreno urbano respec
tivo, com a área de 2.400 m2,
constitutivo dai data. N•. 331,
331·A e 333. cartas de aforamento
417, 418 e 886, situadoe neata

cidade, 8 rua' 6 de dezembro
.

cujo imóvel e.tá devidamente re

gistrado no Cart6rio do Registro
de Imôveis sob n. 16.896, em

data de 27 de janeiro de 1948 e

que foi avaliado em Cr$ 5.000.000
�Cinco. milhõee de cruseiros). E,
para que chegue ao conhecimento
dOI intereasados e ninguém poaea
al�gar ignorânoía, mandou expe
dir o presente edital que lerá
afixado' Da sede de.te Juizo, no

lílgar .
do costume" e, por c6pia,

publicado no loroal local "Cor-.
reiQ-do Norte", por 3 �trê8) ve

ze., devendo a primeira publica.
ção ae,r feitá 00 dia 11·4" 65� Da·

1-5-1965

O SANTA CRUZ despediu-se do
com vitória rnaiuscula

o Santa Cruz, no seu derradeíao compromisso nesta
verdadeira maratona do campeonato catarineese de futebol re

ferente aínna ao ano passado, recebeu a visita, domingo último,
do Hercilio Luz da cidade de Tubarão. O jogo foi dos'melhores,
agradando o bom público que compareceu Da baixada. Já Da

primeira fase, o conjunto local, com uma formação diferente e

atuando com mais objetívtdade vencia o prélío por 2 a O, am
bos de autoria de Melado. No segundo tempo, nu magistral passe
em profundidade de Manuel, entrou, Cordeiro para marcar expe
tacularmente. Os hercilistas procuraram, então, 'a todo blano o

seu tento de honra, o que não conseguiram dado o boro desem
penha da nossa defeza. O resultado foi justo, tendo o árbitro, sr,
Raul Ferrari, da Liga de Joaçaba, anulado o 4. tento alví-celeste,
valido slegundo a opinião de muitos. O conjunto visitante, ernbo
ras precedido de'grande cartaz;' com reais valores em suas filei
ras, não conse4uiu encontrar o seu melhor jogo, daí os 3 a O,
que bem poderia ser 4, o mesmo escore de Tubarão, somente ao

.

inverso. O Santa Cruz alinhou e ganhou, com: Ozires: Edgard,
Krüger, Gilson e Gentil; Alberti e Manuel; Willo, Melado, .Márío
Costa e Cordeiro.

certame

A Portuguesa Carioca tropeçou em Canoinhas
A Portuguesa Carioca em excursão pelo sul do Pajs,

após ter atuado. no Paraná, veio s Santa Catarina, onde se exi
biu em todo o oeste, enfrentou na tarde de terça feira, o Santa
Cruz, no Estadio Alinor Vieira Côrte. O jogo agradou em cheio
O grande publico que o. presenciou. O conjunto carioca é real
mente uma bôa esquadra de futebol e

.

assim os seus bons resul
tados em todos os cotejos. Após .90 minutos de movimentadas
ações, o encontro terminou sem abertura de contagem.imercê do
do bom trabalho das duas defensivas. Os dirigentes do Santa
Cruz, somente acertaram o jogo para um dia de semana. após
obterem a colaboração e apoio de vários índnstrtaís e comer

cíantes de nossa praça, vindo depois o grande gesto do sr. Pre
feito Municipal que decretou ponto facultatívo a partir das 15
horas de terça feiFa ultima, dando ensejo a que um grande
público prestigiasse o espetáculo. O Santa Crnz alinhou e em

patou, com a mesmá formação que venceu o Hercilío Luz.

O esporte faz amigos
o esporte quando bem' dirigido, alem de tornar corpo e'

mente são sadios, também faz amigos. Foi com o que sucedeu
nos encontros do Santa Cruz com o Hercílío Luz da cidade de
Tubarão no recem findo campeonato estadual. Um verdadeíro
elo de amizade formou-se entre o sul litoral com o norte cata
rmense. Começou com a embaixada do Santa Cruz na cidade
sulina, alvo das mais vivas demonstrações de carinho e apreço
e continuou domingo último em. nossa cidade, quando os repre
sentantes da cidade azul, em retribuição, receberam grandes ho
menagens. Na tarde de sábado, na sede campestre do Club de
Bolão Fantasma, foi oferecido a embaixada visitante um grande
coquetel, ocasião em que cada membro da mesma recebeu uma

pinha e uma cuia, símbolos de nossa principal riqueza Dativa.
Após o jogo, disputado dentro das melhores normas esportivas,

.

aos dirigentes hercilistas, no Clube Caz1toinhense, foi oferecido
mais um aperetívo. quando cada um' df!IE'�, recebeu duas gar
rafas do gostoso vinho Zaniolo .. Pena que esse intercambio, tão
brasileiro e salutar, não tenha sido .possivel CDm' os Iageanos,
nossos irmãos aqui do planalto e por motivos que partiram deles.

Para o seu exigente paladar
prefira sempre

P,�ING'UIN
Restaurante e Sorveteria II
Diàriamente Almoce e Ja"nta.· �

-

VENDE-
�

SEFaleceu, dia 26 último,
o engenheiro, Dr. Fran
CISCO Prestes Maia

1 (uma) Novilha Jers,ey
(melltiça)

com 8 mêses.Dia 26 último, segunda feira,
faleceu em São Paulo, o enge
nheiro, dr. Francisco Prestes
Maia. ex-Prefeito da caíplam
Paulista e grande figura no

mundo político e administrativo
do pais.

Preço: Cr$ 80.000

Trata com Elzo Olivei
ra, no Campo do. Trigo. 1v

»>

VENDE-SEI

1 Camioneta C�evrolel 193'.

do e paliado nesta cida"de de Ca
noinhas, 808 trinta @ um dias do
'roê. de marçe de mil novecentos
e lenenta e cinco. Eu, Zaiden
E. Selame. Egcrivão, mandei da·
tilografar, conferi e lubllcrevÍ

Vilson Vidal Antunes
Juiz de Direito 2 nv

Tratar com H. Pischer
& Ciso pelo fone �55. 4v

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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14a. Delegacia de Recrutamento - Junta de Alistamento Militar
EDITAL DE' CONVOCAÇAO

MILITAR

Incorporação do 2. Turno
.lo. - Os conscritos abaixo. devem comparecer na JUNTA·

DE ALISTAMENTO MILITAR EM CANOINHAS-SC .. a fim de
serem incorporados nas UNIDADES abaixo mencionadas

2°. - Os convocados .que deixarem
_
de se apresentar, nas

datal! abaixo declaradas, serão censiderados "INSUBMISSOS".
,

,

Unidade designada: i-, aatalhão -de Polícia do ExérCito
- RIO - GB;

Data da apresentação na Junta de Alistamento Militar:'
Díe lO, de Maio de 1?65, às 7,00 horas da manhã.

Oata do Embarque: Dia l°. de Maio de 1965 • Via
ferrC'!8 -. Pela manhã

Convocados Designados para o PE: Adalto Jachitski,
filh» "I! Fermino Jachitski; Auro Vicente Rodriguez, filho de Antonio
Vic<:ut;i3 Rodriguez; Dimas Milcheski, filho de Afonso Pazda Milcheski;
Edioor Reese, ·filho de Gustavo' Reese; Irineu ,Ivaoiski, filho de
Silvestre IVãniski; José, Leonidas Damaso, Tilho de Moisés Damaso
da Silveira; Martim Grssowski;: filho de Estefano Grasowski; Nelson
Antonovicz, filho de Antonio Antonovic�

3". -:;- Designados para o 23°. RI - Blumenau - se
Data da apresentação na Junta de Alistamento Militar:

Dia 12 de Maio de 1965, às 14,00 horas.

Data do embarque: Dia 13 de Maio de 1965, às 7,00
horas da manhã. Em consequência são designados para incorporar no
23°. R I em B1umenau - Santa. CatariJ;la, os seguintes convocadcs:

,.
Evaristo Viapiana. filho de Placido Viapiana; Admar Witt,

f. de Gustavo Witt; Aguioélio Antonio de Quadros, f.' de Leonardo
Antonio de Quadros; Alcides Massaneiro, filho de Severo Ma8saD,eiro;

,

Alceu M.utioato Pires. fílho de João Hipôlité Pires; Alexandre Bay
Neto, filho de Pedro B!ly; Alfredo Bueno da Rocha' Neto, filho de
Fráncisco Bueno da Rocha; Altavir Carvalho do Prado, filho de
David Carvalho do Prado; Altavir Voigt, filho de Afonso Vdgt; AI
�imar Pereira, filho de José Tomaz Pereira; Amadeu Corrêá de
Melo, filho de Pedrá Corrêa de Melo; Amandio' Pires de Andrade,
filho de João Pires de Andrade; Ambrosió Martins, filho José Mar·

.

tios; Antonio Aaamski. filho de João Adamski; Antonio Bail f de
Ca,rlos Bail; Antonio Corrêa de Paula, f de Waldemar Corrêa de
Paula; Auto-rio Lonrenço Corrêa f de Rafael Corrêa; Antonio Mai
dame do Nascimento', f de José João do Nascimento; Antoôio Que
dros f de Dismieo Quédros; AntonÍo Rodrigues. f de Maria Rodrigues;
Antonio Vieira Henning, f de Adolfo Vieira Henniagj Antonio Xavier
Leite, f de Maximo Xavier Leite; Antonio Zaleski, f de Josefa Za·
leski; Arnaldo Popovicz, f de Pedro. Popovicz; Atail Lidio Alves \

Mallsaneiro. f - de Eugênio Alves Massaneiro; Blaudenor Lang, f de
José Larig, Carlos Stange Neto, f de Waldemar Carlos Satange; Dio
mar Rodriguea, f dé Marculioa Rodrigues., Emilio· Moreira, f de Luiz
Moreira. Emilio Pauluk Moreira, f de Manoel Alves Moreira. Fran
cisco Oliveira de Almeida, f de Criepim Oliveira de Almeida. Fran
cisco Rodrigues Hoffmann, f de José Oscar Hoffmann. Henrique Gude,'
f de HaDs Gude. Hortencio Thibes de Souza. f .de Sebastião Thibes
de Souza" -Hugo Konig, f de Leopoldo Kooig. Jair Wi!le, f de Gusta·
vo Wille. João Alves, f de Pedro Alves. João Batista Machado
Junior, f de João Batista Machado. João de Deus Ferreira, f de Ma·
noél de Deus ·Ferreira. J�ão de Lima CarV8lho, f de Hon6rio Vieira
de Carvalho. João Maria Alves Martins, f de Antonio Alves Martins.
João Maria Carlos, f de Vitoriano Carlos. João Maria Gomes dos"
Santos f de Pedro Cruz dos Santos. João Maria Ferreira, f de Gre
gório Alves Ferreira. João Maria Léfke, f de Antonio Léfke. ioão
Maria Rodrigues, f de Seraphim Rodrigues João Marques dos Santos,
f de Pedro Marques dos Santos. João do Nascimento, f de Catarina'
do Nascimento. João Nelson Do11a. f de Antonio DoUa. João Neti
Pinto de Almeida. f de Miguel Pinto de Almeida. José ·Aristeu Caro
valho, f de Trajano Carvalho. José Barbosa de Barros, f de Tobia's,
I,oureqço de Barros. José Darci de Oliveira, f de José Vitorirlo de
Oliveira, José Jankowski, f de Vladislau Jancow8ki. José de Lauro
Dias Machado. f de João Di�s Machado. JOflé Maria Cardoso, f de
Bernardo Schadeck. José de Matos, f de Francisco de Matos. José
Neuzar Coroelsell, f de Emid�o Cor,nels..m. Julio Cordeiro, f de Leo
poldo Cordeiro. Juvencio Gonçalves de Almeida. f de Joaquim Gon.
çalves de Almeida. Leônida8 Lourenço, f d:! Dorvalino Lourenço.
Lucindo dos Santos, f de João Maria dos Santos. Manoel Antenor
de Lima, f de Maria de Jesus de. Lima. Mariano Plo�chkacz, f de
Ronislau Plotchkacz Marino Casimiro. f de Martinho Francisco Ca:
simiro. Mário Olivio Haut, f de Gustavo Haut. Miro Mazurek, J
,de João Mazurek. Nicanor Xavier Leite, f de Maximo Xwh·r

L�ite. Nivaldo Iarrocheski, f de Pedro Iarrocheski. Olivério Cor
rêa da Maia, f de Rufino Corrêa da Maia. Orestes Calistro f de
José Calistro. Osmar' Gracian0 f de Luiz Antonio Graciano. Os
valdo Acker f de José Acker. Osvaldo Batista· Walter. f de Mi

guel Batista Walter. Osvaldo Massaneiro, f de, Abilio Massaneiro,
Paulo Moreira f de Maria Moreira. P·?dro Gonçalves Lima, f de
Eoedins Gonçalves 'Lima. Pedro Mafra Maia, f de Antonio Ma
fra Maia. Pedro Osórió Nunes f de Nair Nunes. Pedro Ribeiro
,f Ide José Ribeiro. Pedro Simões, de Lourf'na, f de Manoel Si
mões de Lourena. Pedro Tananuska f ,de Constante Tanli'nuska.
Rafael Kozek f de Pedro Kozt�k, Rodolfo Iarrocheski f de Ber
nardinn rarroche�ki. Rodolfo Neves, f de Horácio Neves, Sebas
tião Carvalho do Prado Neto, f de Húnório Carvalho do Prado.
Seba,stião Gonçalves de Almeida f de Juvenal Gonçalve� de
Almeida Severo Bueno de Oliveira f de Dionísio Bueno de Oli·
veira. Silvino PerossO f de Henrique Pefosso. Tadeus Krigínski
f de Eduardo Kriginski. Valdir de Jesus da Silva f de Ahl1no
Bonifácio da Silva, Valdir Miguel f de Jorge Miguel. Valdo
Wille f de Arthur Wille. Vidal Choupinski f Valentin Choupinski,

. Frederico I{arv8te f de Teodoro Karvâte. Adão de Ramos Ta
daieski f de 'Pedro Tadaiesk:. Adão Veiga Sobrinho f de Anto

.

nio Vieira. Antonio de Paula Machado f de Benedito Machado.
João Hartmann Neto f de João Hartmano Filho. Nosm�.r Carva-
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Código de
.prevê

.

multas
Trânsito
até '60 mil

.:
.

RIO - o projeto que instituí o .nôvo
'

Código Nacional
de Trânsito prevê mu Itas de até 60000 cruzeiros. Informou o sr.

Carlos Bins. O projeto determina duas altereções fundamentais
em relação 80 atual código. Dá maior autonornía às' autoridades
estaduais e víncula as multas ac salário mínírnc. A' maior multa,
60 mil cruzeiros, será aplicada 80S que estacionan:.m em locais
proibidos, dirigire� embriagados � formar fila dupla.
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MAIS FORTE QUE A MORTE
com Kirk Douglas � Dbny Robin - Barbara Laage -

George Strauss e George Matthews,
Uma das mais ternas histórias de amor jamais filmadas!

O público pediu a volta deste intenso. drama.

Cine
.

Teatro Vera
APRESENTA:

CIUZ

HOJE - á. 14.00 bOl'alll - censura livre

Tesouro da Fronteira
com Tim Holt

Hoje: a. 17,00 e 20,00 hora. - impr. até 14 anol

FEIRA DE ILUSÔES
com Pat Boone - Bolley Darin - Parnela Tiffin e Ann

Margrt't.

DOMINGO

FEIRA DE ILUSO'ES
----_--,-

DOMINGO
ai 17,00 hora. ,cenlura livre

-
.

a. 20,0'0 hora.
-

Impr. atÉ 14 ano.

o SHEIK VERM�L·HO
com Channing Pollock.. Lucíana Gilli - Mel Welli e

Ettore Manni.
Ele vingou os oprímídos, enfre ntou os poderosos e de-,
fendeu os fracos! As aventuras de um héroi e de um

povo oprimido que juntos se libertaram com a ajuda do
Sheik Vermelho!

)

2a. Feira· à. 20,00 hora. - REPRISE - Pl'oÍbido 14 anol

3a. feira - 1:'. 20,00 horal - impr. até 14 anol

ESSAO·DEIO MULHER
com Richard Burton - Claire Bloom e Mary Ure.

Chocante' loucura 8 que duas mulheres e um homem
chamam de amor! Essa ·história é ousada porque é

verdadeira.

40. feira as 20,00 hora. - impr. até 14 anal

DIAS DE GLORIÀ
com Gregory Peck - Temera Tauneoova e Gl;�m Vermon.

Um filme qu� você jamais esqueCHtl.

58. e 6a. Feira - à. 20,,00 hora. - imp. até 14 anol

I
�"""".A.-.'••5......g*H"kaMdMm'''''''''''''''''''''''I;M*......-r

lho f de Vitor ;Carvalho; Osvaldo Rodachinski f de
- Carlos Ro

dachinski. Afonso Knop f àe Alfredo Knop. Alinor Alves
de Lima f de Jovino Alves de Lima. Amar Szabelski
f de Venceslau' Sz&belski. A,ugusto Koaski f d� Victor Koas.tli.
David Kubiak f. de MatiasKubiack; EIvino SchettÍczssem f. de

Igoacio Schemczssem; Estanislau Lechineskj f. de José Lechi
neski; Estefano José Muchaloski f. de Tomais Muchaloskí; Frao
cisco Valdir Vesolovski f. de João Vesolovski; Ivo de Deus Bueno
f de Aleixo de .:JE'US Bueno; Jayme Sebastião de Deus Bueno f.
de Sebastião tie Deus Bueno; João Fernandes f, de IzaÍtino Fer

nandeil, João Maria de Agostinho Soares dos Santos f. je Pedro
Soares dos Santos; José, Edvani dê Castro f. de Arthür Carlos
de Castro; José Gonçalvea dos Saotos f de Rufino Gopçalves
dos Santos. José Nereu Taborda f de João Ferréira TebordA,
Liluro Bueno de Siqueirá f de Julio Bueno 'de Siq'ueir,!t, Miguel'
Fernandes f de Zacarias Fernandes, Natalio Malacósih f de Felix'
Malacoski, Natalio. Tchaicka f de Romão Tchaicka, Osvaldo
Pechibiliski f de Romão Pechihiliski, Osvaldo Rode'cz f de
Teodoro Rodecz. Pedro dos Santos f de Benedito Soares dos

Santos, Teodoro Jantara f de João Jantara, Teofilo Marcini8k
f de Cesario Marciniak, e Valdo Sementkowski f de Felicio

. Sementkowski.
.

Portanto e data de apreilentação é dia 12 à. 14 horae
e não mais dia 9 de Maio ,65.

Agenor Floras
Ten, Del l4a. DR.

Dr. 'João Colodel
Presidente da JAM

• J

Aniversariantes
da Semana
sst»ERSARIAM-SE

Hoie dia 1°. de, Maio: as
sras. dnas. Zilda esp. do sr.
Rivadavia Ribas Corrêa, H�t•
minia esp., do' sr. Otto Hoe:
ptner; os srs. Pedro GrosskOfJF

.

Pedro Frank, JOão Greinei.t,!
as srtas. Marise Marta Ru
dolf,

-

Roseliane Fiedler, Ma.
dá Perene; os [ooens OSnzur
Wendt Segundo, Altino Kre
tzer, Osiris Rene Nader; a

menina Rosane Maria filha
do

.

sr. Erotides Pacheco Pras,
teso

Dia 2: a sra, dna. jzolde
esp, do sr. Alcino Frantz, os
srs� Pedro Paulo Fernanaes
Theodoro Tarcheski; as sttas,
Dôra Beatris Stratmann, Zé
nilda Kosouski; os jovem l;.
lov Olsen' e o menino Itamar
Frederico filho tio sr. Harol
do Koep.

Dia 3: as sras. dnas, Isa
rina eso. do. sr. Atistides
Gueber t, Lenira esp. do M.
Estanislau Schivínski, Anna
Zélia esp. do sr. João Batts
ta

?

Ruthes, exma. vvà. sra..
dna. f_iilda Pacheco; os SIS.

Dr, José Pedro. 'Mendes dI
Almeida Juiz de, 2- Vara,
res. em Lages, NeÍson' Bun:
nach, Manoel Jungles, Anto
nio (lrosskopt, Felix da Costa
Gomes, João Gonçalves; �
srta.. Rose Mary Furtado; o�
jovens Valirido Herbst, Luiz
Rogét ÍlJ Mich:el; o menino,
Valdecir Elvis fi/h()' do sr,

Wa,ldomiro Nouak.

Dia 4: as sras. dnas. Ma�,
rià Dolores esp do sr: Carl()�
Negromonte, res, em Sã�
Francisco, TiburCI!l ef!óp. d�
sr. Dionizio A Org;. co ....kij 01;
f(a esp do sr. ;'pdru Tokars'
ki Nelsa esp. do .�r. GermanrJ
B�yerstortf; os srs.. Ubald�
R. da Silv�,Jo�é Fretttls FO�i
losé PoZonzskz Sob'" Oswaldó
Cidral; à srta Leny Schivins;:
ki; as meninas Rosette filha'
do sr. FeZix Dem'ikóslli, Mo,�
nica Mmilena filha do sr. Nt"
valdo Damaso da Silveirdl
os'meninos Walter filho dô
sr. Horst Winter; res. em Porto
União, Pedro filho dQ sr.
Waldomiro Schulka e Lu4
Carlos filho do sr: LindolTO
Witlich.

DiÇl 5: as sras. dnas. An;
gelina esp. do sr. Joaquim
Dias Pacheco, Iracema es�:
de João Bedritchuck Sobrt.
nho, lvete esp. do sr�' PaulO
Frank, res. em São Bern,ad�
do Campo SP.; o sr.

'. W il?�
Priebe' o menino Valnir E/eto
filho d� sr. Waldomiro NovaS;
Dia 6: as sras dnas. Zilda

esp. ao S1. Francisco Ferna,,;
des !-uizj Erna I esp. do sr;
Gustavo Stratmann; 'teso elt!
Curitiba; o sr. Sezi,nio Wa!�
dmarin; 'as srtas. /zli Maral
Machado Yeda MarirJ Wiesê
e a ineni'na Relin'dl!s ludit!
filha do sr. Oswaldo Werka.

Dia 7: as, sràs� d�as. H�da esp. rio �r. Gusta'P0. Thie 'FbLeonor e.,p.. do sr. Ange"
Alberti, Inês esp. dó St. ,o�
Lauer, Catmelinâ esp. do s�'
Idalino f'. TuZio; os srs: Ben��
Rosa Menezes, Alvino 80lo.lIl;
a se1'lhorita Ma"'�
Pedtintchuk; o jovem Hatmt
ton Simões e a menin,a lVS�:ne filha do sr. latoslaw t

dorak .

Correio do Norte cu""

primenta' os aniversariantes
desejartdo-1hes felicidades.
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Um terreno medindo 1.600 m2.,' com �asé de

morada 5x8 metros, situado a, tJ� Bernardo bise ri':' A
" ti 1

Ver' e tratar com o .proprietârio, na Cerâmíeá
'Ca�oinhense. 2}>

;

�
Tratar com Raphael De- "� \

,tiuk à Rua Benjamim Cons- (

tant, n. 475.. 3x
_ S A T I R -

Foto Joe.o
O seu Foto•••

para sempre, bem, seruir)

,

Uma propriedade do perímetro 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'V2 H P.

Tratar com o propriétario, Sr. Ráphael D,etiuk,
à Rua Benjamim ,Constant N, 475

' .

3x

Vàríos lotes de terra su
,

burbanas situados em Agua
Verde '(próximo, à Sociedade
Hípica Julio Budant).

Preço de ocasião

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

obras do FRIGORIFICO
,

, Agora também
, Prezados acionistas:

S!!' V.S. j á integralizou seu capital e ainda não

recebeu eeu titulo, procure-o na A.8odação Comercial: e
Indu_atrial de Canoinha8.

Vende-se

'I

MELHOR SERViÇO A PREÇO JUSTO

Matriz: Curitiba ,

FIliais:, São Paulo • Rio de Janeiro • Porto Alegre •

Canoinhas ,. Rio Negro Mafra· Bana
Mansa',

'
,

7

Municipal' de, (anoinhas'
� �

. ;

E D I T �A L

Unodros e Molduras PreFeitura

�Q��Q�Q�Q���QQ��QQQQQ�����QQQ�Q��Q�Q��
ce \' ,

'

',\ m

� "p/·m
l� B A S I L A R m

Dl
' '

,
\ m o Senhores Inspetores, de Quarteirão, ficarão enc3�t:�ga-

CE m dos de manter rigorosa fiscalização para cumprimento das ins-.

ce Rua Vidal Ramos, 203 - ao lado da Agência Willys. m truções contidas nêste Edital, bem como, mandarão proceder as
_

I! ,tift roçadas' não executadas dos, trechos regulamentares, por conta
tu da Prefeitura que cobrará as custas acrescídas de muita, dos

,m
-

\

A N U"N ,C' I A I 'I proprietários responsáveis.
"

_ ',�ae' ( ta
Prefeítura Municipal de Canoinhas, março de 1965.

m 'Inicio da' 'batalha F?ar., esmeger a inFlação met1
'

Antonio' Souza �osta Dr; Jo;�s�Olodàl
ce '

'
Secretário Administrativo Prefeito Municipal v

>

Com preço,s e conrlições os melhores da 'praça.m "1t II _ DO

IlG Todos os 'artigos com "Garantia de Fábrica" m, \& mm

m m
, � .:

,

-

Eis' 'Algum�s, OFertas "Sensaciona.��: . ! I
m m
ce ' Maquinas de (ostura "Vi'goreU�'" ta
ce de Cr$ 189.500 por 144.000 a vista "

\ eI
'I! _ ou em pagamentos íguaís dêsde c-s 19.000 sem entrada m'

" <� Maquinas de' Costura "Leonam't
.

= :

ce de Cr$ 155.500 por Cr$ 108.000 a vista" m '

�
,

,
,

,ou: em pagameritos iguais dêsde Cr$ 14.500 sem entrad�
,

!
� �

BIG é ,grande - mas em Canoinhas
.

m fogões ii, (iaz "Ultragaz" - eu S'
<

I�
"',

I h f
'

\ ,� de Cr$ 85�ooo por, o-s 70.000 a vista
< ! u e o me o r ca e

ou em pagamentos iguais dêsde Cr$ 8.000 sem entrada �,
'I ' , �

! ..
BIcicletas MONARK 81-65 ou CAlOI para Homém ou Senhora ; 1l!I1I===='== iii !til

de Cr$ 144.000 por Cr$ 128.000 a vista _

t1.W

� ou em pagamentos iguais dêsde Cr$ 15.000 sem entrada ti

I
'

ue Mal'luinas de Lavar Roup' ii c ','Rymer" Im,ia�
� mi

,ae ' de Cr$ 330.000 por Cr$ 280.000 a vista ,ta I
m ou em' pagamentos iguais ·dêsde Cr$ 36.000 sem entrada m i

, �'
c'

Radiolas "ZHamag'; /
)

�.;
,ce de Cr$ 380.000 por '310,000 a 'vista ta !
'<ce <'

c: ou em pagamentos iguais desde Cr$ ,40.000 sem entrada. m '

a \
, �

ae E, 'muitos e muitos outros artigos domésticos a pr,eços e cundições de "estourar". erl
ce. "

I et1'

� , Faça-nos uma visita' rnesrno sem compromisso. �, ,

'as '_
.

,_ ._"
'

m
lJif;j�i5�Bi!ji!j�fjfj�fj���i!if!j�fiU;j��i;;jt1�i��n�ja�rjt:j!it;jEj��t;j

,

"=================�.,
'

o tamanho e, modêlo que
,

.você desejar.
'

De ordem do sr, Preféíto Municipal. torno público que
os responsáveis, pelas terras' marginadas por estradas e camí
nhos, devem fazer as roçadas marginais COD) derrubadas de 3

,(três) metros para mais, nos mêses de abril e malo�
jcabendo aos responsáveis pelas terras que tiverem na frente sô
bre 88 estradas e caminhos, árvores de qualquer espécie que es

sombreiem durante o dia, o dever de derrubá-las.
"Artigo 236 e 237, .da Lei n. 40, de 25/5/1949."

....
•

I

ReFaça suas

,�..
< ,1./""'!

f.orças, tomando '
'

B I G
Torrado a ar quente

Saboroso até '6 uUima gota
"

'

Rua Paula Pereira -:-, Telefone" 241

TRANSPORTES
,

Confie' o transporte de suas mercadorias"
, �, '

pela
i .. '

lRANSRIO

Agência de . Canoinhas

s. A.
\ / 1'.

e terá ti satisfacão de ser bem servido ::::
,

Rua .Vídal Ramos" 1167 ou Rua Paula Pereira 761. \

1i'lll mji\M�,IllII�I!llII\$Ii#$'i-I!il!!IIlIl�·-IIIilIM-MIIIIIMIII!lI---1III!II!II!liII... IIIIIiIIIIIII__IBIÍIII_RllJllilIIIIBIBIIrIiIIlII_�iIIIilillll••__IIIII'Af__S_"IIIlI_illillIllI! -_,--�l§iM ..EMS&....... s

fi CASPA f ijUfOA Df SfUS CfiBHOS uillõõl
I I I I I j

PARE! ( TÔNICO (APllAR

,

.

li 'j'

1-

---�------.�-=====��-'---�======� �
','�,

PARA fERIDAS,
'

E C Z EM n S,
INfLAMACÕES,
'e o c E I R A S,
f R I E I R A S.

! NUNCA EXISTIU IGUAL UPIHHIS. ETC.

\'
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NOTAS
UiTA/coisA ... '.�'

.

Já assumiu suas novas fun-
.l::'C-........-·r-E·M-POÚC O. E S PAC·O' • ..:

I

'ções em Itejaí, o sr. Francisco
.

, _ _

'

Tolomiotti, antigo Coletor Esta-
dual em nossa cidade.

..

x x x

Esteve domingo ultimo em

nossa cídade. em visita ao seu

sogro, o industrial, sr. Francisco
Fernandes Luiz, residente em

Curftíba.

.

.._'

Centrais. Elétricas de Santa
.

Catarina S/A (CELESC)
NOTA DA DIRETORIA

Tendo o jornal "Correio do Norte", de Canoinhas, pu
bltcado em sua edição' de 3 do corrente, na sua secção
"Muita coisa em pouco espaço" e sob o titulo"As luzes.
voltarão a brilhar em Irineópolis" uma noticia na qual 'de
clara que, "muito embora a CELESC tivesse recebido o di
nh-tro do Ministério, até hoje não aplícou. em Irineópolis
um 'cruzeiro síquer". 8 sua Diretoria, visando esclarecer de
finlth18mente o assunto, presta ao povo do laborioso muni-
cípio as seguintes informações:

.

8) A Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A.
(CELESC) era, efetivamente, procuradora da Prefeitura Mu:
ntcipal rle Iríneópolís com o fim de receber do Ministério'

VI I1"S e Energie a importância de oito milhões de cru

Z"" ,' .... ",,"sultante de dotação orçamentária, exercício de 1963
'C;; �-t-ção originária era de vinte milhões, mas Joi reduzi
da pelo Plano de Economia do Govêrno Federal para oito

muhões) '" como tal tomou medidas necessária à sua libe
r�çãJ. tlinto que mesmo antes de ter sido nomeada procura
Gora dai Prefeitura de Irtneópolís em 27 de Agôsto de 1963,
}'i Tl� rlia 10 do referido mês, atendendo apêlo do sr. Pre
f('itn. enviava ao Ministério das Minas e Energia o plano
1", spltcecão:

.

b) A dita importância, liberada pelo Govêrno Federal
ao executor em Curitiba, no caso a Divisão de Aguas do
Mlmstérto das Minas e Energia, ao final do exercício che
gou àquela Repsrtrção já em 1964 - 'consequentemente
- fora do exercício financeiro, obrigando ao executor, sob
p=na de responsabilidade pessoal, a devolvê-la ao Tesouro
Nacional em decorrência do que estabelece a legislacão em

�
.

vigor;

c) Compreendendo o prejuízo que. acarretou para o

munícípío de Iríneópolís a devolução da' quantia de oito
milhões de cruzeiros, a CELESC interferiu junto' 80

Ministério das Minas e Energia, no sentido de' que a

Prefeitura recebesse um destaque no orçamento do exercício
de: 1964.

Com êstes esclarecimentos, a Centrais Elétricas de l

Santa Catarina S.A. julga ter respondido' às críticas infun
dacas

.

do jornal "Correio do Norte".

Flo!i;.;oópolis, 10 de J}bril de 1�64.. •

Pela Diretoria, da Centrais- Elétricas de Santa Catarina S.A.
(CELESC)

Hermellnc Largura - Díretor Come�cial
,

Escuridão em Matos Costa :
(;>.

'Bestabelecíde a ílurrnneção em Iríneôpolís e inaugura
da & luz de Monte Castelo - o que se verificará ainda em

1965, a única cidade �do Norte Catarínense desservida de

iluminação pública e de 'luz 'domiciliar, será "Matos Costa",
ex- Distrito de Porto União, outrôra chamáda "São João dos

Pobres", estação da RVPSC.
.

Até ai nada de anormal. Sucede, entretanto, que "Ma
tGS Costa" ficará as escuras por culpa exclusiva do seu-Pré

feito, o .sr. Sebastião Carneiro, eleito pelo Partido Social
Democrático, Quem fez a afirmação à nossa reportagem foi
o Deputado Aroldo Carvalho 'que prestou-nos os seguintes
esclarecimentos complementares: ..

Em 1963. quando da elaboração do Orçamento da Re

pública para 1964,. o Deputado Arolde Carvalho conseguiu,
entre muitos outros; recursos para a iluminação de "Irineó- \
polis", "Monte Castelo", "Major 'Vieita" e "Matos Costa".

Em 1964, oficiou a todos os Prefeitos comunicando a

inclusão das verbas no. Orçamento e prontificando-se a aceí-
tar' procurações para liberar as' verbas. \

Os Prefeitos de Major .
Vieira e de' Irineópolis,

prontamente atenderam ao Deputado, enviaram as procurQ-.
ções e documentos. exjgidos pelo �inistério.

.

,O Prefeito de Monte Castelo, o pessedista Jovino
Emidio; também atendeu ao Deputado e enviou todos os

. documen(tos.
.

. O sr. Sebastião Carneiro, à despeito de sucessivas
cartas e telegramas, nem siquer" se dignou de responder,
acusando o 'recebime-nto de diversas cartas do nosso

Deputado. .

_'

O resultado aí está patente: "Major Vieira", "Irineó

P6lis" e "Monte Castelo", 'devem receber, imediatamente, a

ajuda do Govêrn0 Federal. Enquanto o povo de "São João
dos Pobres", vai pagar pelo êrro de hlilVer escolhido Prefeito
tão irresponsável, tão apaixonaao, tão sem\. espírito público.

.'

!

--Mafra -Papanduva
A linha que a CELESC está construindo entre as"duas

cidades, com recursos do Govêrno' Federal desde 1962 ; 'ob-'
tidos pelo 1)eputsd'o Aroldo Carvalho, vai' receber, imedia
tamente mais Dez Milhões de Cruzeiros, já liberaJos pelo
Mioistr;, na dependencia; apenas, de. providência!l comple
mentares que cabem à própria CELIDSC: publicaclio do con

vênio no Diário Oficial e reg�stro do processo rio Tribunal
��n�s.'

'

Mais u::na vitória do Deputado de Canoinhas em favor
do' Norte Cata.rinense

.

v

A A' 'hM....

'\
X X X

,

O -Sante Cruz brilhou ante o

Herctlío Luz e a Portugueza
ceríoca. Ao� primeiro venceu por
3 a O e com o segundo empa
tou sem abertura de contagem.

x x x

A U.D;N. do Paraná homo
logou a candidatura do Dr.
Paulo Pimentel ao Governo do
vizinho Estado.

x x x

Recebemos- tia Amerrca do
Norte atenciosô postal do nosso

amigo Cap. Rogerio Schmidt
que lá se encontra e cujo re

torno está previsto pua o cor-

rente mês.
'

x x 'x

O sr. Raul Roeder, Fiscal da ,

Fa�enda do Estado, afastou-se.
do Díretorío do Partido Social

,

Dsmocratíco de Canoinhas,
conforme documento que nos

exibiu.
x x x

O Centro de Saude de Ca
noínhas deverá receber dentro
em breve uma grande partida
de Vacin� Sabin.'

x x
:

x

Os dois jovens canoínhenses,
srs, Wiegando Gutervill e An
tania Martins de Oliveira, ban
certos vinculados na agencia' do
Banco Industrie e Comercio' S,A.
agencia do Rio' de Janeiro,
encontram-se em ferias em nos

sa cidade.
x x x

Esteye em Rio do Sul, a ser

v�ço o jovem advogado Dr.
Moacyr Budant que se fez
acompanher do -Sub. Tte. Dul
cidio Silveira.

x x x

Desde segunde feira, Canoi
'nhes está, vivendo a semana de
Se nta Cruz, li nossa Padroeira,
cujos' fest..[os culminantes se

darão ernanhã. Hoje após .a
San ta Missa !lflS 19 horas, fun
cionarão Van'iS be rraquínhas a'

cargo da. lmp'Fnss' escrita e'
falade de varies clubes da cí
dade. Haverá. '\3 ocssiâo, salga
dinhos -e pinhão em todas as

modalidades.
x x x

O sr, .Prefeíto Municipal' dr.
João Colodel, num gesto alto
sob todos os aspectos, houve
por bem declarar ponto faculta
tivo a tarde de t�rç8 feira ul-

, .

ESP RS.A S
Ano 18 - Canoinhas, Sta. Catarina.

tima a partir das 15' horas, por
ocasião dó sensacional jogo en

tre Santa
.

Cruz e Portuguesa
Carioca, o que permitiu que
grande publico prestigiasse o

referido embate.
x x x

Tornou-se sensacíonal o final

do campeonato de bolão do

,corrente) ano na cancha do
. Campo' da Agua Verde. Findou
o mesmo com a classificação

.

de
.

tres clubes cm primeiro lu

gar: Fantasma, Democrata e

Agua Verde pelo que haverá;
então, um campeonato extra. i\

.

(

CINE 16
Salio Bechel (Campo d'Agua Verde). I

, .

Amanhã • DOMINGO, à. 20 hora.:
Colossal Programa Duplo'

1°. FUme: .110 GRANDE' FOTÓGRAFO"
com Cantinflas, na sua maior interpretação

2°. Filme: liA CEIA' DOS VETERANOS",
/

com o Gordo e o Magro, a dupla impagável.
Um programa para que todo o mundo possa rir de verdade.

CONVITE --

A Comissão Organizadora pará 8 fundeçâo da cougrega-·
ção das Associações de Pais e Mestres dos Cursos: Secúndáríos de
Canoinhas tém o grato prazer de convide! todos OI!! pais s mss

tres, para a Assembléia Geral da classe, a realizar- se no próximo
dia 15 de maio do corrente ano, às 15 horas nos sslões do Clube
Canoínhense.

'.

. Desde jã agradece.
Pedro Merhy Seleme Sra. Hilda Müller Irmão JOlé D&mian e

Dr. Zaiden Seleme 1.. Presidentes das Associações do Colégio
Sagrado Coração, de Jesus,' Grupo Escolar Almirante Barroso,
Ginásio Santa Cruz f' Colegío Comercial de Canotnhas, 2v

I Centro
Recebemos e publicamos o seguinte ofício:

Ofício N. 49
Canoínhas, 22 de Abril de 1965.

Brno. Sr:
M D. Diretor do Jornal "Correio do Norte",
Nesta

de Saúde .de Canoinhas
�.

Dentro de alguns dias receberemos Vscína Sabia . nesta
Distrito Sanitário. Pedimos a colaboração de V. -, S. nesta cam

panha, esclarecendo o seguinte: a vacinação será feita em dóse :

única. em crianças de 3 meses a 4 anos; serão ministradas 2 gô
tas, dissolvídas em água, leite ou suco. de frutas; para facilitar a

vacinação pedimos aos senhores pais que tragam uma colherínha
de chá.

Aguardamos a data da _vinda da Vacina, pera comunicar..

mos o dia certo.
Gratos pela colaboração', ,apresentemos

Cordiais Saudações.
Dr. Oswaldo Segundo de Oliveira

Médico Chefe do 5°" D. Sanitário n

•

i:i:i:���'��i:���i:��������i!����;&:�;g��i!���'��;rg
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,,- �
� .� �

� Para'" Dia
\

da's Mães �
� I �

! Fischer M as· a z i n te 'I
� �

! tem os. mais lindos presentes !
� para sua escolha '.�
� �.

.� A vista FISCHE'R MAGAZINE �,
� oferece 20-1.. de desconto

'

�,
� , �
�...�.��.��.*..��..��..��.��.B.•�.�.••
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