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oDireito deDizer
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Pot: Alfredo o. Garcindo

Ainda vivemos num País em que a liberdade de cada

um é tão natural, que podemos emitir opinião a respeito de po
lítica. religião, 'fámília e, até falarmos mal 'do regime de govêrno,:
quando êsse anda às avessas. Há até indivíduos que abusam dêsse

direito e em praça pública, procuram atacar e mesmo desmora

lizar os seus opositores. Quando as .atítudes dessa natureza querem
.iinpor, doutrinas 8 força - quando as opíníõés emitidas, contra
riam seriamente pontos de vista certos e definidos, capazes de

assegurar a tranquilidade da coletividade, - êsses indivíduos -

devem ser bani-áos da vida pública, porque deles _a coletividade

nada tem a aprender.
.

.

A minha campanha iniciada através deste Jornal, e ende

.reçada à imprensa escrita e falada das principais capitais do País,
é uma cempanha de apêlo .

- apêlo à JU�TIÇA. Aos homens

que' retém em suas mãos', a solução de um problema de tal gra
vidade Ii)' de conseqüencias tão danosas, que, se a solução viesse

hoje, minoraria o flagelo que já atingiu. humildes lares de lavra-
�

dores. A liberdade democrática, 'o direito de dizer, é um atributo
do homem livre. As razões fundamentais não estão Somente com

áqueles que se identificam com' as profissões. A burocracia em

. nosso País é s' causadora de. muitos males. A. morosidade C9m

que se consegue solução para -os problemas àdministrativos, têm
feito milhares de vítimas - vítimas de' todas as espécies ._ in
clusive 8 perda do amor próprio que gera a anarquia e trans-
forma o raciocínio.

.

-z>

Outro aspecto a considerar no caso da desapropriação, é
o compromisso assumido perante os lavradores, que pacificamente,
cederam suas terras e benfeitorias . ao Govêrno, que _ tão logo a'

documentação estivesse legalízads, receberiam o valõr de seus

bens "d€ixedos no. loeal. 'Nos detentores do Poder, na época, os

desapropríados confiavam. E a confiança era tamanha, que fizeram
despezas baseados 'no que iam receber como pagamento de seus
bens. A demora aumentou-lhes os prejuízos. 0- desespero invadiu-

, '

lhes os lares '" ".

O propósito dos inúmeros apelos é um direito de líber
dade, E� a importância de comentar um fato, de exigir uma

solução. E' fazer ingressar, esse direito no ritmo imprimido pela
Revolução de- combater a morosidade, a burocracia e de conhecer
8 necessidade do julgamento, provando que a verdade só tem

U[I)8 face, a de verdadeira justiça. n
"

. .

"

)

Efetiva�ente, setores do govêrno Castelo Branco tomaram
conhecimento dos apelos. Conhecem a atual situação que se

encontram os expropriados. 'Q Tribunal Federal de Recursos

.

estuda duas dezenas de Processos para julgá-los. A 'perspectiva
é tão animadora que chega a parecer .írreal. Os lavradores e

índustriàís estão até excessivamente entusiasmadoscom a função
positiva da Revolução. Tudo' faz acreditar que a burocracia vai
se extinguindo diante do trabalho organizado. Do interesse de
fazer' prevalecer o direito sôbre à razão e 8 razão, .

sobre' 8 justiça. E, ISSO -vem reforçar o nosso direito
de dizer. Quanto mais cedo tiver. solução o. comentado caso da
desapropriação, mais força terá a Justiça para impor a sua ordem.

Reüniu.-s-e domin'goj a Cooperativa'
M,ixta

'

. Norte Ciatarinense Ltda.
_ De acôrdo com a convocação estatutária, reuniu-se
domingo último- no Salão Bechel, a Cooperativa Mixta Norte
Catarínense Ltda., com sede em nossa cidade.

'

<,
.»

Com a presença de vários colonos associados
,

e fundado
tes e tambem presente ti dr, Gerdt Fischer, Inspetor de Coope
rativas da -Secretar ia da Agricultura, residente em Jeínville,
especiaimente convidado, foram abordados vários assuntos ati
nentes ao' cooperativismo, ficando assentado, na ocasião, a alte
ração de váríos artigos dos estatutos recern registrados, afim de
enqu.adra-Ios nas exígencías da Secretaria de Agricultura do-Estado.

A COOPERATIVA MIXTA NORTE CATARINENSE LTDA.
·

velho sonho dos nossos, lavradores, agora uma realidade, vem.

pJeencher uma grande lacuna em nosso comércio de cereais e

segundo ficou assentado domingO', a mesma terá o incentivo e a

Cooperação do Esctitório da ACARESC de. nossa cidade. n
_. 1

"--'" '.

Alistamento
o TRE distribuiu comunicado inform'ando que', de

acôrdo com ti Calendário Eleitoral que está sendo
organizado, .no dia 24 do correnté encerra-se 'o prazo de
recebimento de pedidos 'de inscrição e transferêncías de
:,títulos, para. as

.

eleições gerais para governador e vice
governador do Est&do- e prefeitos munici'Rais,fixadas para
o dia 3 d,e outubro do corrente ano.

-,
.

,

I
Todos 08 canoinhenses maiores de 18 anos, homens

·

e mulheres, devem cooperar para o .engrandecimento do
· Município� alistando-se como eleitores ..

-

'.

O ,Diretório Municipal da UDN localizado no prédio
da BIC, está àtendendo da's 8 às 17 horas atendendo'
todos os in'teressados que queiram transferênCias e

inscrições de títulos eleitorais. n

Ajude d eumenter ° eleitorado de Cenoinhes, curnpnndo teu dever
cívico. O, prazo do alistamento - termina dia 24 de junho"

.

inclusive pare as' .transferências de. títulos.
I

Todo cidadão e· agora tambem . as mulheres, maiores de 18 anos, são

obrigados a ser eleitores. Procure, hoje
.

mesmo, o
.

Cartório Eleitoral ou o Pôsto
....

de Alistamento "da UDN, instalado no' edifício onde funcíona a BI C, à rua �

Getulio' Vargas e .Iegalise, sem mais demora, tUji situação eleitoral.
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CIRCULA AOS SABADOS

sucessao .Municipal

UDN: Candidato
.

do Po'vo' para' o
.

Povol
,

.
.

-

O Diretório- Municipal 'da
•
UDN estuda o lançamento de
um candidato a Prefeito que
tenha reais possibilidades de

conseguir a preferência total.do
eleitorado e após efeito, efetúaf
uma administração capaz de
tornar Canoinhas, o Município' f

promissor da Zona Norte Cata
rinense. Em dez anos, adminis
trativamente, nada aqui se fez:
O povo que anualmente vê

ª,umentado
-

os seus tributos. está
completamente desestimulado.
'Nenhum setor municipal recebeu'
qualquer espéçie de reforma,
Nada de novo foi iiÍÍprimido na

administração municipal, Canoí
nhas, uma cidade situada no

centro' do Planalto, dotada' .de
topografia plana, terras férteis
'e clima excelente, nos dez úl
timos anos deixou de caminhar.
Com uma arrecadação atingindo
a casa dós duzentos milhões,
ainda {não acordou para a rea
lidade evolutiva, comparando-a
a outras de menores possibili
dades econômicas.

O trabalho desen�olvido pelo
Diretório Municipal da UDN no
sentido'; de escolher e apresentar
ao eleitorado um candidato"
cspes de. tranforrnar :

a vida
administrativa do / Município,
está merecendo das classes

conservadoras
.

os mais justos
aplausos. Sim; porque uma' boa
administração tem os

-

seus efei
tos benéficos sôbre uma coletí
vídade. O povo verá justificado
o »< pagamento. do seu tributo.
Verá. a cidade progredir. Verá
a SUá proríedade valorizada. Te-
"rá mesmo vontade de continuar'
colaborando para. o. engrande
cimento de sua terra. Daqui
não pensará em sair; como mui
tos pensam> Com o Prefeito que
seja realmente Prefeito, o de
senvolvíménto do Município se

rá o estímulo p�ra o emprego
e o investimento' de novos ca

pitais;
Se ao,--povo vai se

.

apresen
tando um candidato que preen
che tôdas -as finalidedes que o

momento atual está 8 eJ!:igir, a

est�, o povo deve sufragar o seu
seu nome ,nas pq'>xh:Das eleições
de 3 de ()utubro' porque, só as-

- sim, retiraremo� Canoinhas �9

A principal càusa d� aCidentes
está em não perceber os .perigos
enquanto há tempo para evitá,fos,

_; colaboraç�o do
.'

clube 'dos amigo.s

marasmo administrativo que se

encontra. Ter-á melhor conceito, .

será apreciada e inspirar
à maior

confiança entre 'todos que quei
ram aqui iniciar novos planos,
coritrrbuíndo, consequentemente

para o seu próprio desenvolví-
mento.

.

O candídsto da UDN eleitoj.
ímpulsíonsrâ em ritimo acelera
do. estamos certos, o progresso
de Canoinhas, n

Deputa�o
Aroldo Carvalho
A dâta. de ontem assinalou li

passagem natalício do deputado
conterrâneo Aroldo Carneiro
de Carvalho e é com satisfação
q�e ó men_?ionamos nesta pá
gma.

Homem público por excelên
cia, sua vidIÍ tem sido tôda de
dicada ao seu Estado, através
de um marco de realizàções nos

cargos de responsabilidade ad
ministrativa. Teve sempre o es-

(contínúa n'outro local)

NEJ\Y WALTR,ICK
Terça Feira, dia 8. tarde tranquila e normal em Canoinhas •.

Súbito, a notícia . .o engenheiro ,Nery Waltrjckte�i8 fâle
cido, vitima -de um colapso, nas proximidsdes de Mafra, em

demande para a nossa cidade, be inicio, ninguem acreditou- na
.infausta. notícia. Momento» apôs, confirmada. ela veio como

J"

uma bomba e a cidade parou, chorando;

O saudoso extinto, querido de tod�s•. estimado em todas
camadas, nasceu na cidade de Lages, .néfido filho do ãbastado
pecuarista, sr, Luiz Waltrick' e Dona Leopoldina Ribeiro Waltrick,
já falecida. Moço ainda, veio para a nossa cidade, servir no

D.E.R. local; como engenheiro topógrafo, em 1937. tendo mais
tarde contraido núpcias com Don� Florentina' Boiseski, conhecida .

na intimidade por Doiul Laia. de conhecida familia canoiohenae
.

e deixa três filhos: Nilva, 'N ewton e Nilae.
O' engenheiro Nery Waltfick, em todá a sua longa c'àrrei�8,

trabalhando sempre no .Departaménto E�tRdu81 de Estradas de
Rodagem, exerceu vários cargos de chefia, quando dirigi·tf) com
alto tirocinio e correção, as residências de Lages. Rio do' Sul,
Toaça ba. Chapecó e CaDOinhas, onde graogeóu. por isto, um
vasto cirêulo de amizade.

A Câmara Municipal ao tomar conhecimento do triste �
ócorrido, suspendeu seus trabalhos e éomparecel,l incot'p'orada
em sua' residência, tendo, o engenheiro dr.' Jóão Alberto
Nicolazzi mandado suspéndéi' t�a:il as atividades nà residencia
de Cànoi'nhas.

- Se� sepultamento, ap6s missá de corpo presente.. um dos
maiores·. dos últimos tempos em nos�a cidade. teve a participação
de amigos, colegas e admiradores se'uB. de Curitiba. Rio Negro,
Mafra, São Bento, Rio Negrinho, Porto UniãQ, familiares de
L8ges e o repl'esen,tau,te do PLAMEG, na pessoa �o eugenbeito.
dr.. Adyr Marcolla.

Ao estimado IBgcano canoinhense, com as saudades de .

todo o corpo editatorial.do COrreio' do -Norte, .as nossas mais;
se:1tidas condolêncúls à fàmilia enlutada
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ReFaça, suas Forças, tomando !

B I G
rorrado. 'a ar queníe

-,

,Saboroso até a ultima'gota,
-"

�ua Paula Pereira, - ' Telefone,
,

241
,

I

• 'I<" :,-; ••

�-

BIG é'o grande - mas em Canoinhas
" \

B'IG é O melhor café

�

Aviso, aos' Srs. ' Agricultores

iJ'f'. f ,

PR'::ÇO:c ir
, Trigo:Cr$ 15.500, mais despesas de frete. saca de 60, quilos.,'�

-Milho: Cr$"12.000, [9sis despesas, de frete, sacé de 40 quilos.
Canoínhas, 1,7 de' maio de 1965.

Dr. �oão C.ólodel ,�. Prefeito Municipal

....,. '

,S"A T I R --

MELHOR SERViÇO A PREÇO JUSTO

.

r:
'Matrlz� Curitiba

Filiais: -São P�ulo • Rio de 'Ja�eiro • Porto Alegre •

Canoiohas ,- Rio Negro " Mafra " B"ri'a
Mansa.

Imposto
I

Territorial' ,Rur'âl'

Notidas-: de- PAPANDUVA·

\ Jeep Roubado
-

Vende-se' uma ,casa de
.madeíra com todas as íns
-talações, para .retírar do'
locai, por Cr$' 800.000 ,a

v 'vista ..

I

Caso'SantaTere'zin-ba
.Rua Getúlio Vargas.8/Íl

Vende-se,k',(
A�iso aos srs. proprietários de terrenos- \ . ''_-

,Um Caminhão F-600,-�\'
-

O Sr. Prefeito Municipal avisa os srs. contribuintes'
ano 1957 _ reformado. Cr$ ,:.��do I�posto,Territorial Rural, que est� susperiso o pa- ,iOQo.ooo dES entrada e· Ó,

cgaménto dêsse Impôsto.
' ,,' -;

,

-:Ó, ',' restante a combinar.
,

'

.,,[,
escreveu. pela importuna nová. A preocu- nosso.béndoeo Vigário Pe, Onofre.
E�meraldino M. Almeida poção "El. generslisou no seio da .Yoltou o jeep à 'Dua quere�cia e

população e ai primeiraa provi aasim .para latisfação de Papan
dências foram tomadae, seguiu -duva e de todos seue paroquianos,I �

para Canoiohae uma 'oomiseãc ,estamo. com sua Vlat.ura pronta
Foi 'com elta deesgredavel DO. para entrar em contato com as a servir todá. aS lua! capêlae,

tieia que amanheceu o dia l°. do autoridade. inclueive divulgar levando ao mail 'lon�íoquo rincão
corrente em DO&la cidade. A no- peja rádio o acontecido. Hegis- 8 palavra de" Deus 8 leUII fiéil,
tioia corria célere, foi roubado tramai OI, '8grad�cimentol ao, Sr. para que sempre púu8�mo. em

o Jeep da Parq,quiat notava- � Tte. Lidío João Ferreira, Sr. vóz átta dizermos: 'GLORIA A
se o semblante geral-dos paroquia. Escrivão da, Policia, Capitão Nel. DEUS NA.S ALTURAS E PAZ
nOI de 'grande descoutentamento son Coutinho. Rádio Canolnhas, NA TERRA AOS HOMENS

,

�/ que le,prontificaram,' 8 colaborar' DE BôA VONTADE.
"

V para a ilueídação dó caio. Dia
I p"

, iii .', .seguinte seguiu .à Curitiba. outra
re C I S a - se, comiuão com a mesma finalidade.

,

\ . Lá chegando entrou imediatamente

i���������ê����ª"���.�-�� B .u:� funcíonárío para es- em contacto com 8S autoridadel,
,

.

_ ,'_'l. critório. Policia HodQviária Federal, Titu-
V lar> da eepecielisada em furtos,

PREFEITURA I\ÍIÚNICIPAL· DE CA,NOINHAS' Inútil apresentar-se, Sem Chefe geral do transito, inclusive
competência. '8 imprense elc.l.'ita e falada, para

Guarda-se sigilo. V
o que muito colaborou o jovem

-

,� DINO DE ALMEIDA acadêmico
O, Sr. Prefeito Municipal de Canoínhas, comunica, 60S Ab

-

'M
.

S' A de direito e [ornalieta, .temadae
,AG:RICULTO�E� _dêste Municipio, de,:-M�j6r Vieira e Três Barras, "raao USSI

'

• • todes ai providênclee 'cabiveii no
.que ebcomendcu sementes de Trigo e de Milho híbrídó, Os -

__J Caio. -ficemos no aguardo dOI
Agricultores que. tiverem Interêsse ne aquísíção dessas sementes,

-

V �

aconteeimentee, e qual não foi a

Cd:Vnl'Orl·ãnOha''sf.azer o pedido de RESERVA na Associação Rural 'de
J V,ende, -se' grande nova, que veio encher de

.. alegria o coração de todos OI' .,8.
roquíanos, quando aqui chegou
dia 4' aproximadamente ao meio'
dia uilÍ Guarda Rodoviário Fede-.
ral, conduzindo em retorno o

veículo daqúi roubado, procedendo
a entrega a leu legitimo dono ou

responaâvel que é a peesoa do
Tratar com o si. Therézlo,

na Farmácia Oliveira.
-

2v

o referido imposto será cobrado pela União; em

-época a ser fixada, ' mais ,tarde, após a .regulamentação
"da Lei." ".' '

.

Canoínhas.: '8 de maio de 1965. "

Dr. J'oão' COlod'el - Prefe'ito'Municipal
-

".-=============,=====?=,=====,=,,,-=========.;.==;e=,rTRANSPORTES
.'

,

�(onfie. O '·transpo�te dé suas mercadorias'
:.,

, Rela, '

'TRANSRIO

',Agência' de 'Canoinhas
Rua' Vidal Ramos,

<

rl67 ou Rua Paula Pereira 761

�

"

, "
S�MEADEIRAS

para 'Arroz, Milho e Feijão,
:o

da melhor. marca existente,
com ou sem adubadeira.

�.
-

,

Negócio, de ocasião. ; lp
Trat�r "c'om Wàldemlro

, _Zierhut�, em .Xarqueada .

v

-

- •
-

1"1,Vende-,se, Lotes I
-- I

, nas proximidades do Fti-: I

gorífic'a Canoi,nhas S.A. ... 'j
Preço de' ,Ucasião � / no

'

loreamento Jardim . Esp'e-
rança.

"Tratar com Henrique
B'ó�a, na Casa, -Santa: Te-:
rezinb.a. 'v

Vende-se�)i J
Uma boa casa de- morada

.à Rua Curitibanos' N,. 516.
,

/ '

Tratar no, local. .1v

, ,,/ .
���1I;:II""'C�'���";:;�1:!QI' .A'-"�1' �

(PllRAHRIDas�'"
EC z- E M 4·'S,
IHF�ftM'IÇOES, ,

C O C,E I R A S,
f ri I Ê I R A S.

,NUNCA EXIST1U ,IGUAL ESPINHAS, ETC.'

Dia 13, grande. Festa
'

de' Santo Antonio,
Será realizada dia 13 do -eor

rente a tradicional Iesta em honra
à Santo Antonio na capela local '

Reina grande animação para li
comemoração- da data, eàtão sen

do tomada. tôdal ai medidas
para que: nada fíque 'a. desejar, () ,

epronto geral nó tocante e parte
recreativa especialmente DO

.

co_"
mestível, nada íalteado ao mail
'apurado goato" como leia nó chur
rssco, g�linha. recheades, doces.
salgadinhos, bebida. e finalmente :

tudo 'O que 'se relacionar com o

bom paladar, Será portanto um

dia de muita, alegria pera oa pa-
penduvenaee Delta tradicional
data, ' nv

em

Pingoim e, ,'Santista

Casa
-

Erlita
, ,

/'

,

Para o seu exigente paladar
I

prefira sempre

,PIN G,:-�rIM
��- Restaurànt'e e' ,'Sorveteria ,-

Diàriamante Almoco e Janta.

Não danifique' as ,sinalizaçÕes.
Elas' custaram seu dinheiro e' foram. feitas

para sua segurança.

ICofab9ração _'�do , Clube dos Amigos. -,
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Comissionad�+-
CORREIO DO NORTE

l!

ANIVERSSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARlAM.SE
HOJE:- a sra. Maria de

Lourdes, -esposa do sr, Leo»
nidas Guebert; o sr. Pedro
Grittens, .

a . menina Ma ria,
Bernad,de filha do sr. Ladis
lau Knorek; o menino Anto
nio -Cézar, filho do sr. Leones
Grittens, res, em Sereia.

.

AMiNHÃ:;- as sras.: Rosa
esp. do :Sr. Àdolar Stratmann

.

res. em Jaraguá do Sul e

Norberto esp do sr. Arthur
de Souza Calda; os srs.: An;

. tonio Karvat e Antonio da
Silva e Souza; as srtas.t
Marivone Oisen e Marli Tar
che3ki Y8S. em Paula Pereira;
o jovem Roberto Rosa; as

meninas: Marilete filha do sr.

José Seczygiel e Maria Anto
nieta filha do sr, Darcy
ViJanova; o menino Antonio
Sérgio filho do, sr. Elpidio
Borges da Silva.'

•

DIA 14:. as sras � Natalia
esp. do sr, (justavo' Bueno
e Nilcéia esp, do' sr. Anolio
Fernandes res, em 'Residência

"

Fuck; o sr. João, Belem Fer»
nandes, res. 1:1!J Joinviile; a

srtacLacv de Oliveira Oodoy;
os jovens: Luiz Valéria Silva
e Levy Pacheco; as meninas:
'Marttu: Cristina filha do sr.

Onélio Wisniewski,' Marilda
filha do sr. Angelo Albertie
Leila Mqria filha "do sr. Aziz
José Seleme.

DIA 15:. os S1S.: Afonso
O. Liitke, Angelo Alberti, e

lohannes Rothert: a· srta.
Dirce HotJmann; .

o jovem
Antonio Sérgio Zaniolo; os

m.eninós: Hi/son filho do sr.

.-

I
II

I
•

I
I

Argemiro R.osa e . Antonio
Carlos filho sr. Dr. José Pe
dro MenJes de Almeida} res.
'em Lajes.
DIA '16: .. a sra. Adélia esp.

,do sr. Carlos Spies; o sr,
Emiliano JUba: a srta.
Onorina Müller; 'o menino
Pedro filho do sr. Estetuno
Mireizki.

.�
Diu 17: o sr. Engelbert

Fü, si; a srta. Asta Bayerl,
res em Blumenau; as meni
nas Maria filha do sr, .Anto:
nio Iêod» igues e Vera Lucia
filha do sr. Orlando Gatz.

Dia 18: os srs : Zaiden
Seleme; Aaiõ-S. Sakr, ,Paulo
Zapp e João . Polomani; a

srta. Arlete Hatfmann; os

jovens leão Agostinho dos
Santos,· Djalma da Silua.:
Ariel AntonioScleme, res. em

Cleoelânâia .' Pr. e
. Edmundo

Pscheidt; Angela Maria filha
do sr, Waifrido Langer; o

menino [oão Agostinho. filho
do sr. Altamiro Leski.

\

Vendedor
vendedor comissionado.

Boas comissões.. ótima

2p

Informações nesta Redação.

Registro " Civil

'Excelente vaga para
Fornece-se' carro próprio.
oportunida de.

Sebastião Grein Costa Es
crívão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil de Major Vieira,
Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc.

Fez saber que pretendem
casar: Osvaldo Kieski e Etelvina
Becker. Ele, natural dês te Es
tado, nascido em Itaiópolis, no

Afonso Trapp, 'lavrador em

Salto d'Agua Verde, sendo que
suas terras dividem com .a firma
Olsen, proibe terminantemente
caçadas, pescarias e passagens
por sua propriedade. Aos infra
tóres deste aviso, agirá de'ntro
'da leí e justiça.
Canoinhas, 10. de junho de 1965,.

Afonso Trapp

FALECIMENTO
Faleceu .segunda tetra ul

tima, apos pertinaz e pt olon
gada molestia, a virtuosa
senhora}, Dna. Maria Emilia
Bastos, esposa do sr. Pedro
Baptista deBastos. A tami
lia enlutada os pezures do
Correio do No! te.

-

tz-:
EDITAL-

Convite para Missal de sétimo dia'.
A familia da sempre lembrada Dna. Maria Emi-

.Iia de Bastos, convida todos os seus parentes eamigos
para a missa" de setimo dia que fará realizar, no pro
ximo dia 14, segunda feira} as 19 horas na Igreja
Matriz}.:pela alma' da saudosa- extinta; ao mesmo tem
po agradece. aos medicas, drs. Mar.io MUSSJ�' Osvaldo de
Olioeira e Haroldo Ferreira pela assisteneia que dis
nensaram durante a enfermidade da mesma e ao povo
em gemi que compareceram a seus funerais. �.

Canoinhas, 10' de junho de 1965.
. Aos aniversariantes

�- "-" ......

nossos porabens
os '================================================�'

�)c
Convite-Missa

Bento'Menezes e Familia,
convidam seus

� parentes e

amigos para a Missa de 7. ° .

dia. que farão realizar dia
15 do 'corrente mes, às 6,30
horas, Mat,iz Cristo Rei, em
sufrágio de, alma de seu pai
{Lose M�nezes).
; Canoinhas, 11 de junho de
1965.

.

Convite..,Missa.
Florentina-Boiarski wau-u», Nilva Maria, New

ton e Nilse Regina, Sensibilizados, agr�adecem a todos
que os contortaram no doloroso transe PO'1 que passa.
ram e convidam os parentes e amigos para assistirem
á missa de 7°. dia} que farão celebrar terça feira, dia
15, ás 19 horas, na Igreja Matriz, "por alma do seu

pranteado espôso e pai, NE.RY WALTR.lCK;�
Por mais este-ato religioso e amisade, anteci-

padamente agradecem.
. .

.

Canoinhas, 10 de junho de 1965,

COMUNICADO

dia 7 de sgôsto de 1945, ope
rário, solteiro, domiciliado e

residente e� Papanduva, S. C.,
filho de Luciano Kieski e de
Dona Angelina Zaranskí Kieski,
domiciliados e 'residentes em

Colônia São Penro, Município e

Comarca de Itaíôpohs, S. C.

Ela, natural dêste Estado,
nascida em Colônia Becker,
nêste município, .no dia. 9 de'
novembro de 1942, doméstica,
solteira, domiciliada nésta Ci:
dade, filha de Antonio Becker

I Sobrinho,
e de Dona Izaura

Becker, Ialecida, êle domíciliadó
,

e residente nêste município.

Apresentaram- os documentos
exlgídos pelo Código Civil art.
,180. Si alguém tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, acuse-o para- fins
de direito.

Major Vieira} 8 de junho de
1965.

Ped-ro Veiga Sobrinho
Escrevente Juramentado

, .

A principal causa de acidentes
está em não perceber os perigos
enquanto há tempo para. evitá-los.

colaboração do

clube dos amigos

.Assine! Leia! Divulgue]

Correio do Norte

• J

GERAL
E com satisfação qpe BASILJO HUMENHUK

-

& elA: LTOA., comunica aos seus

clientes e ao povo desta cidade, que agora pode ofelecer veículos W-ILLYS com até

15% de abatimento (o ..

Aéro Willys, por exemplo)•

Isto só é possível graças àr' decisiÍo do G�vêrno Federal em reduzir o Impôsto de
Consumo nos mêses de Junho, Julho" Agôsto e Setembro dês te ano. ,.E�ta redução
é 'de 90% neste mês de ,Junho, sendo aumentado gr�dativamente em cótas de

�5%, ·até atingir seu nível antigo· em Outubro

"AGORA" , pOIS, é a melhor épo'ca para v.s. adquirir seu veículo \NILLYS,

Aproveite está 'oportunidade. Esperar é perder. E. pagar mais. Visite-nos em nossas

instalações, à Rua Vid�l Ramos, 209 - Canoinhas, e saia côm seu veículo Willys.
-\..

Est� é a chance que V.S. esperava.

BASILIO 'HUMENHUK

\

& elA .. LTDA.
Revendedores WILLYS para todo o Norte Catarinense.

..2x
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o MUNDO 'DE
"REGINA MARIA

coluna de r. ta. carualõo
A imprensa é de um. valor inestimável!
Nasceu na Alemanha, com Guttemberg há quatro sê

culos passados e, hoje, o mundo pararia se ela também
p9.rasse. <,

.
Graças à ela, posso, de tão longe, dizer da minha

saudade de Canoinhas, da minha terra natal; posso levar o

meu' pensamento' a todos' vocês.
"

. Estou agora lembrando- me da festa de Santa Cruz, das
.barraquínhes 90 lado da Matriz; aquele auto-falante estrí
dente snuncíendo'o Ieílão: o cheirinho gostoso de um chur
rasquinho; a alegria 'que se esconde nsquêle palminho'
de rosto da crlança loura de olhos azuis' como o céu; o'
"corre-corre" das garôtas quando o namorado aparece; o

olhar de censura da mãe e o vermelho da face da garôta
encebulada; a roupa. nova de domingo; tudo, de tudoeu me.
recordo com saudades. Quizera estar lá neste ano!

.Mes, a distância ê muito grande, nã'o dá!

Brasilrs possui a solidão de uma cidade pequena, por
ísso gosto daqui. O pôr do sol lembra-me muito de Canoí
nhas Das tardes de inverno.

Minha amiga Lúcia Ftttipaldí, de uma maneira bonita
e' com muito sentimento, abordou êste tema do pôr do sol,
em Brasília.

Mas, 'voltando "BO assunto de seudades, eu não me '!s

queço da. preguiça que sentia para levantar cêdo e ir ao

Colégio quanda fazia frio; nem das travessuras que fazia.
Como era gostoso ftcan do lado' da lareira comendo pinhão.

Quenao me lembroque subia no telhado da -casa para
pular na grama! Quando meIem bro que attrava pedras na

[anela de vizinhe! Como fui ttavêssa!

.

E' 'gostoso 8 gente 'ri!cordar a .ínfâncíã, IDas triste
saber que ela não volta jamais! v

* * *

Entardecer
Cúcia Httipalai .

O dia está calmo... o sol vai desaparecendo.; parece
que vai dizendo adeus, adeus a tudo, até amanhã de todos.
quando voltará no dia seguinte para alegrar 8S cr;ia�uras.

Aproxime-se a noite ... '

° entardecer, squêle por do sol que nos deixa a pensar
na vida, principalmente quando estamos tristes por qualquer
razão que seja. Aquele por do sol que é tão lindo mesmo

que nos dá vontade de chorar, de desabafar, de gritar.
E a melhor hora do dia. 8 hQra em que pensamos na

realidade -da vida, em qual olhamos para dentro de nós mes

mas até o' finztnho, e nos criticamos ou nos elogiamos,
Aquêle céu tão lindo, tão cheio de côres vivas, que

nos· faz pensar �m Deus, na SUB magnitude e bondade.

É o pôr do sol que nos faz pensar em tudo, tudo neste
mundo, tudo de bom, de belo, de grande, enfim, tudo mes·

mo - sem nenhuma esceção.

,Louvemos pois o entardecer, 8 hora da Ave-Maria�
po�s êle (lOS foi dado por Deus!

POVO PEDE UMA BALSA
E,PARA TAUNAY

PORTO HIBEIRO
Estamos mesmo vendo que o povo de Canoinhas quer

contribuir para o desenvolvimento e emancipação' econômica de
Santa Catarina. Pouca assistência tem encontrado nos Poderes
Públicos - para ser atendido,s em algumas reivindicações, vários
tem que ser 'os seus apelo�.·Muitos ate deixam seus afazeres
rurais e vêm a cidade, sugerir idéias, apontar soluções. -Mostrar

.

às causas dos impecílhos. Poucas vezes são atendidos. _ Gover
nantes fazem ouvidos de mercador. Não dão importância a

fatos relacionados com a administração.
A localidade de Taunay, a maior produtora. de arroz do

MunicíplO, divisa com Porto Ribeiro. O Rio Negro que divide 8S
duas localidades, tem prea:pente neceSSIdade de uma balsa pera o

incremento da rizicultura - os lavradores querem o auxilio do
Prefeito. Estão se cotizando entre eles para que aquele meio de
condução, não fique tão caro para o Muoicipio., Estão convocando
uma reunião para o dia 20 de junho corrente - convidam as

Prefeitos d� Canoinhas e de São Mateus do Sul, inclusive
vereadores de ambos os Municípios. A reunião será em Taunay.

.

Será Da ocasião mostrado 80S Edis, a necessidade da balsa. n

No nosso entendimento, devem os srs. Prefeitos e

vereadores, comparecer' a aludida reunião, prestigiando com isso,.
uma Classe que quer -ajudar o desenvolvimento de duas comunas.

Alistamento Eleitoral até dia 24 ridas medras.·

Saudação
Mães

"

as

,Discurso proferldo pela
aluna Maria da Graça Car
valho _' 3á. Série Ginasial

do Colégio "Sacré Coeur

de Maria" - Brasilia _ DF

Reverendíssima Notre Mêre,
Reverendíssímas religiosas do
nosso' querido Colégio,

Excelentíssímas autori?ades,
Prezadas colegas,

Queridas Mães

Nêste dia tão grato aos nos

sos .corações,· consagrado às
mães.. tive a ventura dfO ser

escolhida para interpretar os

sentimentos de tôias as colegas,
a fim de traduztre nOgS8 gra
tidão, o nosso profundo amor,

àquelas que, no dii'3f do poeta;
"desdobraram fibra por flbra",
trazendo-nos ao mundo e aqui,
dia após dia, dêdicam nos tô-
'das as suas horas, parttlhando
das nossas alegrias e vivendo
conosco as nossas tristezas mo

mentâ-neas - as nossas mãezi
ôhas queridas.

Mãe, ainda te

quando comecei
algumas pàiavras?
A prtmeíra que brotou .J.dos

meus -lábros foi teu nome. :gsse
nome tão, divióo. Êsse nome'
cujo poder não há' quem de Ima.

lembras de
a balbuciar

/
'

,

Ainda pequena, antes de dei-
tar-me, ajoelhada sôbre o 11"110,
aos poucos aprendia contigo a

rezar; mas teu gesto era tão
carinhoso e doce, tua vóz tão

terna e calma que', apesar. de
mal entender o que dizias, meu'

coração adivinhou que havia.
um céu e além de ti; alguém.
Alguém de uma bondade Infí

nita, pois me havia dado uma

Mã� v

Quando derramava algumas
lágrimal, havia alguém que 81

enxugava e êue alguém era tu,
Mãe Queridal
Estaval lempre ao meu lado

pua me aconlelhar. e guiar.me
rio bem.

.

I

Era incanaáveJl INão há na terra amor algu�
que suplante o teu ca.to e imenlo

amor!

ÉI pOlluido�8 de uma ellêocia

purínima e divina!_

ÉI rainha, mal €. uma rainha

8obr,e; lanta e humilde, tôda dei·

prendimento.
Se' te comporá8lemol ã. eltfê·

lal ou ao 101, leria como le ê8tel
não brilhallem!

És mail terDa que o pá"Br�
que eanta em �anhã de primaverIl!
Ú teu .êr, imerso n8 dôr

ou exuftaote de alegria. õ teu

olhar bondolo 8 o teu lindo Ia'

,riao, reiumem todo. OI tesourai

do UDiverio!

Todo. ie cantam com lublime
ardor!

. Mal não há no mundo, ó Mãe

,Querida. ninguém que por ti

I!nta amo,. igual ao meul
,

Homenageando a minha mãe
zinba querida, no leu grande dia .

preIto sincero rev.erência, em no·

me de millhgl ,�olegal, às 8UOII'
mãezinhas, tão queridal, tão �an

tal e tão b'JS8 quanto a' mioho
A tôtias abr!!ço afetuoldmente. e

nelte abraço juvenii envoiv(l, tam
bém Isntas mãeo dl.u n0Il8,,1 que.

ov,

Ano 19

Pasárgada
IIDefinição do Ginem.
Nôvo .Brasileiro (II).

'Continuação da -entrevísts (exclusiva para esfll coluna) I

FRANCISCO BETTEGA NETO, um categorizado crítico da art!
cinematográfica que reside em Curitiba, onde é constantemenf
procurado para emitir, à guisa de orientação; - suas sólidas opio
niões a respeito das' tão b-m sucedidas promoções de âmbito na,

cíonal e internacional, éom inspirações buscadas no cinema, QUI
se realizam arniú Je e sempre revestidas de suceeso naquela m�8·

ma' cidade. V

.2
-

- Quais os verdadeiros realizadores e as obras
mais representativas do Cinema Nôvo?

2 - Com "Deus e o' Diabo na Terra do Sol" .

(1964), �

-Braail vê lurgir a. primeira obra prima inconteatâvel em leu oineml
contemporâoeo, e com Gteuber Rocha; o diretor e roteieiste do filml
talvez o seu único cineaste genial, até "sgora; "Vida. Sêcas" (196�
direção de Nelson Pereira dOI Santos), "OI Cl,lfájeetel" (1962, d. di
Ruy Guerra), "Pôrto dai Ceíxae" (1961/62. d. de Paulo Cesar Sara.
ceui). Ê1tell filmei e eltel diretores OI meia represehtativo•. Má. pe
dem integrar eata categoria "Hio, 40 Grâus" (195t/55) e "Rio, ZOn!
norte" H957}, amboa dirigido. por Nêlson Pereira dOI Santos, reali.
z�dor conriderado. e.n razão dênel doia filmes o pai espiritual d�
movimento; e o "O Grande Momento" (1958, d. de. Roberto SantOl)
e talvez "Bshía de Todo. OI Santo.'; (1961, d, de T!igueirinho NeM)
conquanto tenha lido eatebelecido 19�2 como o "ANO I" do .Cine
ma Nôvo.

3 Quais as influências estrangeiras e naciQnàii
no cinema brasileiro em seu nôvo esquema?

3 _' Penso ter Telpondido em parte à pergunta, Da minhi
primeira resposta, Mal entendo que você. querem citação de influêo,
ciai mail particularizadae. Realmento, a "política de autcres" teori
zada por alguna crítico Irancêsee (desenvolvida por 'Fc.8ncoi. Truffautl
parte dêlee hoie ·utrá', da. câmaras (como aproprio Truílaut), pOlIU!
seguidores no Brasil _ e -não.sô em nosso País. é claro. Dentre êlei
o adepto msjl ferrenho parece ler o Glauber. E era inevitável 'lU!
no••oa novos cineastas fôslem influenciadoa por realizadores como

Eiseneteíu, Bufiel, Antonioni, Hoseelini, Godard. entre outeos eltraD

geiros. Por outro lado, -todoll OI nacionaeã da nova geração narecea
estar concordei numa profunda admiração por, Humberto Mauro,-o
indômito pioneiro. Havia que, buscer-se uma raiz que .e ªfigurtUJI
autêntica e válida. nv

(continna)

'.,------------...,.
CJUZCine Teatro Verã

APRESENTA: ./

HOJE - a. 20.GO hora. - impr6prio l'té 14 anol

PIRATA NEGRO
com Ricardo Montalbam, Vicent Price

-

e Giulia Rubini.
Libertavâ os e�cravos e vivia combatendo por sua amada.

DOMINGO - à. 14,00 hora. - cen.ura line

PIRATA NEGRO'
aa 17,00 hora.

-

à. 20,00 hora.
cenlura livre
Imp. ati 14 anol

/

DOMINGO

ESQUINA DO PECADO-
c/- Susao Hayward, iohm Gavin, Vera MilIes e Charles Drake.

Em Cinemal!cÕpe 'e Techoicolor.

2a. Feira. àl 20,00 hortll - REPRISE - Proibido 14 8no.

38. e 4a. feira - _a. 2Q,aO horaa - impr. até 14 anol

MALDITA
cf Psul Stevens, Claude Nevins, Bill Walker e Anne Cóllinga.
Novo, jamais vi�to na tela um filme tão excitantel Mais

forte que Orácula e Franksteln.

511. FEIRA ..:.. àl 14,00 hora. - censura livre
- -O DI'NOSSAURO

58. e 611. feira -, a. 20,00 horaa _ impr. até 14 aDO'
I

o GRANDE IMPOSTOR
c/ Tooy Curtis, Edmond O'Brien. Arthur Commell

e Gary Merril
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Serviço _de Extens/lo
Escritório. local de Canoinhas

Rural

SUINOCUL1'UR'À
, /

c -. Pêso da ninhada-na des- presentar firmeza de eorpo ao

mama; caminhar, pernas de ossUr.!!}éir�
d Taxa de ganho de pêso te. Evite os tendões dos

<

pés
fraco, com sôbre-unhas arras-

e 'conversão de alimento.,- ,

tando no chão. O bom -arquea-
mento dorso-lombar é ímpor-.
tante para sustentar .o pêso do

corpo.

No mínio 1,0 tetas bem es

paçadas,' salientes -e uniformes.
Evite leitoas com tetas pequenas
ou rudimetares, porque produ
zem menos leite que a8 tetas
normais.

-
".,

-
_,..

'Santa Cruz 4 Psry 2
num' jogo fácil' para os locais

.No seu primeiro compromisso no estadual, o Santa Cruz
rec€ beu domingo último 8 visita do Pery de Mafra. A primeira
f&se terminou.jé cem a vantagem dos alví-celestes por 2. a 1.
Na segunda, os locais foram psra frente � marcaram' mais dois,

, quàJldo se acomoderam, propiciando ,o segundo tento dos visitantes.

Os tentos dos locais foram consignados por Peíxe, Cor
deiro e Rubínho, sendo que o primeiro marcou dois. O trio de

arbitragem veio de Mafra e anulou o quinto tento de autoria de
,'Manuel. O avante Melado, após 15 minutos de ações, lesinou-se

,

seriamente e deverá -fícar inativo por varios meses, criando um
. '\ ,sério problema para 'a direção .tecníca saritacruzense; Os locais

formaram com Ozires, Edg!lfâ, Krüger, Gilson e Gentil, Manuel
e' Zssínho, Rubínho, Melado, Peixe, Cordeiro, depois Hermegenes,

A tendência Em vários centros
de nosso .país � produzir o Por- '

co Tipo Carne. O porco banha,
antigamente preferido, vem dan
do lugãr: gradativamente, ao

porco produtor de carne: U roa porca deverá
-

criar 8 ou

mais Iaítões com o pêso total
di> bsrrígeda de 120 8-140 kg,
na

' desmama,

Essa' mudança é devida: ,

, a� A íntroduçãc de óleos ve

getais, os quais substituem com

.veutegena 8 banhe; A compra de leitões para re-

produção ,é feita com 'a idade
, b) Uma procura de mais pro- de 2 a 3 meses. 'E tratando, '8teína na altmentação humaoa. seleção final dos re-produtores
_Os Frigoríficos que Industrta-. d.everá ser realizada quando es

lízam ,o porco já vAm dándo tiverem pe.sendo de 75 8 90 kg
preferência 80 animal, tipo car- ou com 8 Idade de 5 a 6'meses.

De, pois oferece o produto que
.o consumidor exige.

Quando vamos comprar um

pernil, um presunto ou um lom
bo, =por exemplo, preferimos
que seja magro, isto é, tem o

máximo de' carne e o mínimo
de gordura.

-

Os leítões que pegarem aque-
'

las tetas crescerão menos que'
os irmãos.

Elimine as porcas com as te
'tas invertidas (não 'produzem
leite), defeito que transmite pa-
ra os filhos.

'

';
Estes pontos na seleção ser

sejam .vem para os criadores que se
que o' dedicam à produção de repro
quilos dutores. puros e para os que

criam porcos para abate.

'o que interessa é:; a) ter por
cos para o abate com 85 a 100'

quilos com' 7 'a 8 meses de
idade; _

-,

b) que consumam 350 a 40Ó
quilos de ração ao atingir 100

quilos de pêso;
c) que suas carcaças

de bôa qualidade e não

cachaço pese 3QO a
'

400
com 3 anos de idade.

Amanhã o Santa -Cruz. estará àm "Lajes
,No seu segundo compromisso no certame, ° Santa. Cruz

estará amanhã em Lsjes, enfrentando O Guarany local. ávido por
uma reabílitação depois de seu revez frente ao Nevada de São

Joaquim. A esquadra canoinhense, mesmo sabendo da dificuldade
do compromisso, tudo fsrá 'pua um bom resultado.

'

Mario:.Costa novamente' em Cenoinhas
O díanteiro Marió Costa que não acertou com o Agua

Verde de Curitíbe, continuará no Santa Cruz, devendo ocupar
o lugar q_e Melado, afastado por contusão.

Respeitando as tendências de
cada região, justífícamos a ori
entação da criação de Suinos
para carne" pelas seguintes
razões:

'

3 • Considere ,6 Bôa Confor-
mação de Corpo:

' '

Os reprodutores 'têm que 8-

Escolha bem seus reproduto- ,

.res; êles lhe pagarão por ísso.>
SUB RENDA será maior.1 - O consumo de carne de

porco está aumentaudoj.
2 - Maior consUmo' de óleo

vegetais em nossa alimentação
e consequente' diminuição do
uso da banha;

c 3, -; Produção mais' econômi
ca do porco.
.

'"
'

,4 - Os' Frigorificos .preferem
" .poís tem maior rendimen_to.

Estes fatôres nos conduzem
a orientar a suinocultura pare;
° porco tipo CARNE.,'

-,

Alberti no � Olímpico de 'Initi,
o player Alberti, que deferiaeu o Santa Cruz na tempo-,

rada passada, encontra-se em Iratí, fazendo teste 'no Olimpico,
chamado que foi pelo clube ceuarinho.

-! .

Escute o INFORMATlVO RUR�L.
ás 8,30 da manh6, aos domingos

.Ass.: Extensíonístadà ACA ESC

?
Inseticida HEXABEL. 3 .c-s 45D e, kg.
Imunasan 33 P. p,ét' c-s 450 o kg.
Formecída+Tatu" Lata' ,Cr$ 480
,Forrnecida líquida "Formidável" litro Cr$ r.300

Parafina ., Agua-Raz -' Amoníaco' líquido, etc.

Financiamento
popular: ' \7 ão

pata carro

editais
e

sair
RIO, 7 - Ai Caixa. Eoonômíces Federaia deverão publicae

editais dando conhecimento ao público sôbre o dia de abertura dai �

�nacriçõell' para a aquisição, através de financíamento, do� automôveie
populares, Na Guanabara é provável que o início das inscriçõee se

dê domingo proximo..:
'. "

J

Os, carros serão vendido! nas lIeguinteJ' condições: eGordinÍ»
- entrada de 300 mil cruzeiros, desdobrâvel em trêi parcelai' 50%
Da hll'ICriçãó, 25% no contrato, 25% na p,riQ1eire mensalidade e 48' •

prestaçõee da Cr$ 78.210; «Caiçara» - entrada de 400 mil cruzeiros,
igualmente, deedobravel em' três, parcelai; e 4,8 prestecões de 104.280
oruselroe. Com o financiamento o Gordini I,airã por 4.054.080 c_rpzeirol
e 8 «Caiçara» por 5,405.4-10 cruzeiros.

,

' "
'

'

A Wiliy. prometeu entregar OI carros Gordini 10 dial uteis
apôs a assiuatura dOI primeiro. coutretos, enquanto a �tlmag'.6 en-

tregará ali «C8iç6ral» em iulho.
"

,'�
,

,

O. candidatü!l ao financiamentó deverão fazer provà de quê
são depositante. da Caixa ECQnômica (inclusive porque a entrada de
verá ser ,J.lepo@itáda sntel,dR aninatura do contrato) e exíbir titulo
de 6leitor. Depoifi de 'entregue a propolta dfJ inscrição, o candidato
não poderá ma�s deei;tir dá traOleção, lIIob' pena de perder ',1%, do
valor do êerro, que reverterá em f!lvor da Caixa: Também não' po.
derá fazer trallnferência de direito!! a' terceiro"9 menos que contiga
autorização -pfévia da' Caixa.

_

'
,

A. fáb!'ica. farão a entrega dOI carrOl, .livIel e de,embaraça.
dOI, nOI pátiol da. fábrica., 8', com'panbial troolportadoral a serem
indicadatl pelá' Caixf.l O preço 'unitário do «Gordioi.» será d'e 2.430.000
cruzei�o8, mnil a CSiX8 ficárá c ..m 8 ObrigifÇã' de pagar 08 impó,tol
de consumo, de veodal e, comigoaçõ61l e d,e ÍLldu&tria e profilisõei SiJ
,OI veículo. não' correilponderem 'aol padrõe. \ pré.fix,ado8, o contrato
com a. Caixas Economic81 Refá reléindido de pleno direito. Cada
veícuio lerá forneéido com:a garantia normal da fabrica.

O Ir. Inaeio Loiola Costa, prelidente' da Caixa Econômica
Federal' tia Guanabara, 'diue-que tem todo o ioteresse de abrir ime·

, diatamente ai' iOlcriçôel, mal conaiderd que" 86 dentro de 1'5 ou '20
diall o piaDO de vendai entrará' 'em vigor.

"

Seleção de R�produtores
os', reprodutores são a base

,
de tôda 'a criação. O sucesso

depende da qualidade e produ
tividade ,'dêstes -reprodutores,
que, por sua" vêz estão ligados
diretamente a

_

uma SELEÇÃO
rigorosa, bôa c ALIMENTAÇÃO
e bom MANEJO (instalações,
cuidados sanitários).

. ....._
.

" '-;

-SCH-REIBER
Rua Senador, Felipe Schrnidt, 917

(
,

'3x

I,
Mun. ,de

.

Vanoinhas
E D rr A L Na seleção ãe

,

reprodut�res'
1 - Considere, RAÇAS já adp

tadas, acostumadas na região e

,que tenham sido trabalhádos

para 8 produção da carne.

,2> � Considere Dados de Pro

dução. '

.

Leitões e leito,as de:..exceÍen-
-tes P!lÍs, que sejil, por SUq vez,
p,rovenieotes d�, grande« oinha;
f'ja�.� E"sa CI'IfSCt. .. r istica é tr8oS

mítida para os filhos.

De ordem do Exmo. Sr.' Prefeito Municipal, torno
público que durante o corrente, mês de' junho, se "procede
nesta 'l'escuraria e nas, Intend'ências Distritais de Paula
Pereira; Felipe Schmidt-e Bela Vista do T�ldo, 'a cobrança'
dos seguintes impostos: '"

A - Impôsto sôb.r:e Industria e Profissões (20•
trimestr�).
Impôsto' de LIcença (2°., trimestre).

_'

' Os contribuintes que" não _ efetuarem seus paga-
inen!os, no prázo acima mÉ!ncióriádo, estadio spjeitos a

mult,� de a0rdo com a Lei em vigor.�
_

Canoinhas, 4 de junho de 1965.
- Clementina E. 'Pieczarka' Dr. João Colodel

Tes� Municipal Prefeito Municipal

Dados de produção dos, pais:
a -' Número de Jeitões' nas

cidos e
_ criados;

b - Pêso -aa ninhada no nas

cimento;

y

M "I.C, H .E·LRestaurante'
,

'

Churrascaria
,

\. ,

De. ,Familia
-

para- as 'Famílias. - Apresent� seu cardápio: diário, em 'biFes:'
.

'.
. ". ,.. � /"

.

(

'bife _ amburguês SUe ii" cavalo' bife a pé ,_bife �alufa,r ,_' bife" argentino bife português- .... ros-�eef
bife I' moda' da cas�' - lombinho de porco surprise-"- bife de por(o' a dourêe - bifé ensopado - bife rol�t - bife passa fita

,

bife. chateãubrien - bife a Piz'ziJlola'
:

'filel magest�de - fileI' a'" dourê� :: brochete d'e filet:
'

, �

7x
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Boletim ..Brasilla
<, O popular ".aoletim Brasília"; gravado

na Capital da República pelo Deputado .Aroldo Carvalho e

transmitido pelas rádios Canoinhas, de Canoinhas e Santa
Catarina, ,de Florienópolis. vai 'voltar ao ar, provàvelments em

julho, agor� cobrindo também outras regiões do Estado. r

luta Intestina no PSD
Inteiramente superada 8 crise que lavrou nas fileiras

da UDNó os problemas- políticos foram, agora, transferidos

para a área
,
do PSD, onde duas facções disputam 'a lide

rança e, pretendem, cada qual, impor o seu candidato ao

Govêrno- do Estado.

Enquanto' o Governador Celso Ramos não esconde as

suas preferências pela candidatura do" sr. Alcides Abreu,
atual Presidente do Banco de Desenvolvimento do Estado,
'o grupo Ade rbal Ramos da Silva pugna por outra candida-
tura e am,eaça céus /e terras,

'

Expectantes, os senhores Atílio Fontana e Júlio Za

drosny esperam que.o fruto amadureça para depois ,colhê-lo ...

Intervenção naCooperativade IrlneõpoUs
A Cooperativa dê - Mate de "Irine6polis", ex-Valões. onde

um inquérito procedido depois da' Revolução constatou as mais

J graves irregularidades, está sob intervenção das autoridades do
M·inistério da Agricultura. "

.

,
O' interventor já está nomeado

_

e empossado, devenda,
agora, fomar as primeiras providências para remover' 8S falhas
constatadas no organismo e providenciar a punição dos respon-
sáveis pelas -gritantes iereguleridades,

'

. I •

Linha "Papanduva - Italópolis�·
. Graças aos esforços' do Deputado Aroldo Carvalho a

cidade de Papanduva sará ligada à 'rede da Empresul, atre
. véz de uma linha de transmissão a' ser construída à margem
da BR-2, em prossegutmento à nova linha que se constróe
de "M:dra ti Itaíõpolís".

O nosso Deputado fez incluir no Orçamento vigente
'uma verba de Dez Milhõ�s de Cruzeiros, a ser aplicada dire
tamente pela Prefeitura Municipal e para cuja liberação o

parlatnentar já tomou' 9S providências iniciais oficiando ao

, Prefeito Brasil A. Fagundes e solícítando o envio da docu

mentação exigida pelo Ministério das, Minas e' �nergi8.
\ A mesma linha, posteriormente, deverá 'atingir Monte

Castelo, Rio' Novo de Baixo e Major Vieira, cabendo ao

nosso Deputádo obter novos recursos federais em' 1966, por
intermédio do Orçamento da União. v

Adlômemto' de Elelçõ�s?
I ,

Nus meios politicas _

de' Brasília comenta- se, aberta-:
mente, a possibilidade do adiamento dás eleições marcadas

para :3 dei outubro próximo.
I

Círculos militares de chamada "linha dura" e poderosos
grupos políticos de Mínas Gerais 'e da Guanebara estariam
visivelmente interessados no adiamento tramado DOS

bastidores.
', A posição do Presidente Castelo é inarredáveL Deseja,

e não teme eleições, entretanto, se o Congresso ou a Jus->
tiça Eleitoral tomarem alguma'" delióeração à respeito sa

berá cumpri-las e acatá-las.
, f

OfiCio' dirigido à CELESC
O Deputac;lo A�oldo Carvalho ,endereçou ao' Dr. Julio

Zadro8ny, Presidente das "Centrais Elétricas de Santa
Catarina S.A;", CELESC ... o ofício do 'tébr seguinte:

Carioinhas, IOde maio de 1965.

limo. Sr. ,
_

Eng. JULIO HORST ZADROSNY,
DD Presidente da CELESC-. '

.

Senbor- P,residente: '

.

T-enho a honra de encaminhar 8 Vossa, Senhoria ás

instruções inclus�B. originárias do Ministério das Minas e Ener

-gia, relativas à liberação de verbas�or_çamentárias de 1965

Solicito a V()ssa\ Senhora a gentileza d" determinar provi·
dê'ncias no sentido, de' serem requeridas, com u'rgência. as

dotações relativas aos súbitens abaixo discriminados, de interêsse
da minha, região ,e 'que foram con�jg�ados n.á,. vigent& Lei

.orçamentária graças, a ,emElndas de mmlla autorIa.
nO. 10 - Construção' da linha de transmissão de "Mafra para

,

Major Vieira", a cargo da ÇELESC - 50 ÓOO.OOO;
12 Estação abaixadora. r�de de ba:xa tensão e de

distribuição 'em 'São João d('s Cavalheiros", a cargo
da CELESC - Cr$ 5,000.000;

35 -- Ampliação �- reforma da rêde de distribuição de
"Agua Verde", município de CanoinhaiJ, inclusive
iluminação pública, à. cargo da CELESC ...- Cr$
5.000.000.,

,

' ----\ '

Certo de que Vossa Senhoria, ao receb_;r à pre'sente
<

comunicação. determinará as providências que estou solicitando

aproveito a oportunid�de para enviar cumprimentos muito cordiais.
, Atenciosam�nte,

Aroldo Carneiro de Carvalho Deputado Federal.
I. _\_.

O
.

advogado dr, Saulo Car
valho e o .índustríal sr._.... Isac
Zugmann seguiram na tarde de
5a. -feira pará Florianopolis,
com retorno previsto para hoje.

x x rx

'A Cooperativa Mixta Norte
Catarinense Ltda. com sede _em
nossa cidade, conforme 'convo

cação legal, esteve' reunida do.

míngo ultimo DO_ Salão Bechel,
quando decidiu alterar alguns
artigos de seus estatutos.

x x x

(cont da la. página) Faleceu, constemando a todos,
pírito de renúncia para servir o nosso bom amigo Nery Wal-
o seu Partido e isso ficou re- trick, cujo sepultamento, um dos
centemente 'constatado quando maiores, de Canoínhas nos -ul
retir..ou o seu Dome/de candídato

, timos tempos, bem demonstrou
a candidato ao Govêrno do Es-

,

o seu largo circulo de amísades.
�d� x x x

Ex-Secratárío de Viação e
"

Os engenheiros, drs. - Paulo
Obras, Publicas, "Ex-Secretârío Aguiar e João Schafler, "resi
de Interior e Justiça, Deputado dentes em Curitiba, estiveram
Estadual e. Deputado ,Federal em nossa cidede para o sepul
em duas legislaturas, além disso tamento do ,seu colega Nery
Arolde Carneiro de Carvalho-é Waltrick.
atuelmente Vice-Líder da NDN
na Câmàra .dos Deputados. $8-
teve duas veses nos Estados
Unidos a ; erviço do Govêrno
federal, sobressaindo-se com

destaque em' tôdas 8S missões
que lhe foram confiadas. O Go
vêrno Castelo Branco endere
çou-Ihe manifestação de sincero
reconhecimento. Seu nome está

. smpre em evidência dado o seu

grande interêsse em. pról dos

problemas de seus coéstaduaaos.

.Tem- conseguido para o seu

Estado -aatal, mrlhões e milhões
de cruzeiros 'destacando-se as

verbás'
-

psra energia eletrica,
educação e estradas de rodagem.
Santa Catarina muito lhe deve.
,O ,nome Aroldo' Carneiro de
Carvalho é .sinônimo' de i'eali
zaçõl:'s, de trabalho, de interêsse
em pról 'da causa pública ns·

cional. r-

Noss:.>s votos' de felicidades
estensivo a sua dignissima fa-
milia. D

Noticies dizem da transfsren
cía, outra vez, de Frei Elzlarío,
desta feita para Sã-o Paulo.,
Novamente lamentamos 8 au

sencía
.

do culto sacerdote de
nossa cidade. '

)

x x.x

Os diretores <lo Frigorífico
Canoinhas S.A. (Fricasa) 'reuní
ram- se, sábado a tarde, quando
trataram de varias assuntos do

grande emprendímento,
x x x

Adib Sskr, estabelecido com

armazem e bar na Rua Caetano
Costa, ->;agora em suas novas e

modernas instalacões, apresenta
diariamente os saborosos pratos
siríos.>

x X :li.

Com o Iançamento da candí
datura do. sr. Acacío Pereira
para' Prefeito, Municipal. Canoí- *
nhas irá ingressar na fase da
campanha eleitoral, que espera-
mos transcorra dentro das mais
rtgídas normas democráticas e

do mais vivo calor. civico.

Deputado/

Arolde Carvalho

<

E sp
Ano 19

/

E a União Democratíca Na·
cional, que vai participar ati
vamente 'da campanha, como'
sempre � fez, está

-

estudando
com todo carinho o se� candí
dato afim de que este tenha a

maior receptividade em todas
as camadas,

dia será oficiada têrça feira,
dia 15, já quarta feira, dia 16
se vivo fosse, completaria' 49
anos de idade. Mas.. Deus que
escreve certo por Iinhas tortas, <

como se diz, nos seus altas de-
, �ignios, sabe o.rque faz.

x x x
x"-x x o Santa éruz S.C. cumprin

do o seu segundo -compro:ni�so
no estadual estará amanhã em

Lajes enfrentando õ Guarany
daquela cidade, num compro
misso dos maís dífíce.ís para 0S

DQSSaS cores.

-x x x

A seleção brasileira, bl- cam
peã mundial, após vencer no :

Maracanã, 8S seleções da Bel

gíca
.

e Alemenha Ocidental,
, 'respectívemente, por 5 a,.O e 2
a' 0, não foi alem de um em

pate sem abertura de contagem
com os argentínos.

x x x

Pelo Estadual, na extraia, o

Santa Cruz passou feei! p€10
Pery, domingo' ultimo, D8 bai
xada, pelo marcador de 4 a 2.

x x :x:

E falando ainda no Santa
Cruz, o mesmo prestará amanhã
em Lages uma singular .home
nagem postums co seu torcedor

'Nery Waltrik. Toda f:\ suac es

quadra jogará com um fumo
preto no peito, homenageando,
em sua terra natal, o lageano
canoínhense.

x x x

O nOESO saudoso amigo Nery
Waltrick, cuja missa de setimo

R-e i n a j ú b i J o e m

M o' n t e C 8·,5 t e I o
A população do nóvel -mumcipio de M O N T E

C A S T E L O está vivendo momentos de grande júbilo,
com a próxima inauguração dos serviços de luz na sede

daquele importante município. Esse grande melhoramento
deve-se ao {rabalho do' ilustre parlamentár na Câmara_
Federal, dr. Avoldo Carvalhc e à compreensão, e espíri,to
público ,do Prefeito, sr. Jovino Emidio" que, atendeu �o
Deputado para todas as documentações solicitadas, Q que
permitiu a

_ rápida liberação da vérba para a aquisição de
um Conjunto Diesel Elétrico que iluminará-' Monte -Castelo'
até a chegad'a da nova linha de transmissão de Mafra a

Monte Castelo e Major Vieira.
'

n
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