
denuncia o protocolo
c

Democrata C�i�tãll
I
c

"

Em Formacão·
,

'

ali'anca
,
"União

com o

com Benedito Th. de Carvalho Nelto para PreFeito
\

o PTB de Canoínhas, através de seus principais líderes,
deputado Haroldo Fer�eira. e Joã� Colodel, prin.cipalmen!e. o

primeiro, advogavam desde há muito, uma candídatura umca

para o próximo pleito municipal, quando contestavam, com

abundância de argumentos, que vízsvam' única e exclusivamente

a pacificação de famílía canoinhense. Para os seus intentos,
aparentemente justos e sinceros, acenava� a mi!lde o quase
certo apoio dos trabàlhistas ao .

éandidato Konder Reis ao

govê�no do Estado, Tudo fazia' crer mesmo na si�ceridade\ de
seus propósitos, Rádios e jornais de todo o país davam o acôrdo

UDN-PTB como assentado. Inopinadamente o. ,Partido

Trabalhistá Brasíleíro adiou a sul convenção por duas vêzes e

subitamente, surprendendo a tudo e a todos, optava pelo apoio' ,

à candidatura situacionista, para- cujo desfecho e final decisão
tiveram papel preponderante, justamente, os dois próceres locais,
deputado Haroldo Ferreira e prefeito Dr. João Colodel, tendo
êste último deitado falação ao correspondente do "Jornal de

Joinvile", em Ftqríanópclis, condenando com veemencia qualquer
enténdiménto PTB·UDN no ambito estadual e federal, nada

aduzíndo no plano municipal, usando, portanto, e obviamente, dois

pêsos e duas medidas. Enquanto os mesmos, aqui na terra,
ultimavam o acôrdo e o acêrto com li UDN, aqui mesmo,

sorrateiramente, .em toda, a nossa região, cabalavam convencionais

para votarem em Ivo Silveira. E' bem verdade que no protocolo
firmado não condicionava, expressamente, o apoio trabalhista à

'candidatura, Konder Reis contudo, s.erbalmente e cOpl gestos,
êst-e' entendimento parecia meridiano.

/

'"
Diante de tais fatos, a'revolta do Diretório,Municipal da

União Democrática Nacional' fOi- total e decisiva. Sucessivas
reuniões se realizaram, quando a quase totalidade de seus
mem\:>ros exigiam um rompimento imediato, atendendo ademais"
ao grande eleitorado udenista, da cidade e do Interior, q�erecebendo friamente os entendimentos iniciais UDN-PTB, mesmo
com o apoio dos trabalhistas ao noSSO candidato ao Govêrno do
Estado, já a estas alturas, não admíttam de forma alguma aquilo
que chamaram de exdrúchula aliança, ameaçando fuesmo de
votarem .em branco' no ambitq municipal. () Diretório entendeu
da graVIdade da situação e se reuniu amiude debatendo
dem�cràtican:iente e por vezes com calor o a&s�nto criado,
culmlDando por fim. por maioria esmagadora, de denunciar o'
protocolo, atendendo os anseios de todos os udenistas e' de
muitos de seus, simpatizantes, eis que a esta altura a candidatura
Dr. �cultetus, embora sempre respeitada e admirada pelosudenístas, traduz apenas a mensagem petebísta, \

d '.
Assim, depois de debatido o assunto amplamente,

eCl�lU-se pelo rompimento por maioria esmagadora e em
SegUIda, tambem por grande maioria, indicado o nome dOI
vere&dor BENEDITO TfIERÉZIO DE CARVALHO NETTO, o

popul�r. THEREZINHO, como candídato partidário e com

�ecefltlVld8de em todo o município. Possivelmente, o Partido
f
emocra,ta .Crístão vai dar o seu apoio ao candidato udenista,
ormtando-se então, a 'aliança União Democrata Cristã que temos
cer eza 1 á 'I'h .

, ,

I
' evar erezínho para a Prefeitura, acordando Canoinhas,

�v.ando-a para seus grandiosos destinos e Antonio Carlos Konder
'/

eIs para o Govêrno do' Estado, para redenção de Santa Catarina.
,I

I Ano 19 CanoíAhais
i

Número 841Santa Catarina, 14 de Agôsto de 1965

Diretores: R.: R. DA SilVA ,,[ AlfRmO o. �AR�INDO
FONE, 128.CAIXA POSTAL. 2

�erente: n�ASS SmMl
CIRCULA AOS SABADOS

de
rr"'ermo
Protocolo

Os Partidos Políticos, por
seus Presidentes infra-assinados,
no pleno uso de seus mandatos,
tendo ern vista as razões ex

postas em Manifesto Público
que também subscrevem, no

mais elevado dos propósitos, e

de comum acôrdo, RESOLVEM:

a) - Aceitar, como definitiva
,
a candidatura

I

do Engo. Civil
Dr. ALFREjDO SCULTETUS,
à Prefeito Municipal de Canoi
nhas, nas eleições de três de
outubro de 1965;

/

b) - Assumir o compromisso
de ,legsliliar a referida candida
tura perante a Justiça Eleitoral
para O' normal desenvolvimento

, de 'sua campanha.
c) - Defender e propugnar

pela mesma candidatura, até\
final têrmo das eleições, envi
dando seus esforços em prol
de sua vitória.

d) 1"' Dar todo apôío e as

sistência, colaborando com sua

administração, uma vez vitorioso
o' .cítado candidato nas próxi
mas eleições.
Canoínhas, 3 de julho de 1965.

Saulo Carvalho
Pres.: do Diretório da U D.N.

EÍrauÍio Ribas dà Cruz
Preso do Diretório do P.T.S.

Alfredo Scultetus

Entrevista', do /Prefeito Dr.
João Colodel dias antes

da Convencão Trabalhista,
'. .

ao "Jornal de JoinvUe"
o HOMEM

O sr. João Colodel, ex-depu
tado estadual t

e atual Prefeito
de Canoinhas. político com

grandes serviços prestados 80

seu Partido - ci- PTB - dízía
'

ontem, Jlbertamente, que iria
defender a coligação do traba

lhísmo com o PSD, .poís não
encontrava.razões que determi
nasse um acôrdo com a UDN
muito mais adversário do Par
tido de Varglls do que 0\ pesse-,
dísmo. Ademais, argumentava,
as círcustâncias atuais não per
mitem ao PTB desafiar suas

bases, pràticamente deffnídas
por uma coligação contra a

UD.I;f. Muito embora respeitasse
as. opíníões contrárias e com-

Antônip Carlos aclamado em

Papanduva, Monte Castelo, Major c

Vieira, visita Três Barras e C�noinhas
Após visitar T. Barras" onde

I

falou na Socied. Uoião Operáría;'.
na manhã do dia 10 do cor.

. rente o senador Antonio Carlos
candidato da UDN ao Covêrno
do Estado visitou, o Fórum,
Casa Paroquial, Colégio Sagrado
Coração de Jesus, Comunidade
Evangélica, Assembléia de .Deus,

. Ginásio Santa' Cruz, Prefeitura
Municipal. Em tôdas as visitas

que !êz, declarou Antonio Carlos
que se eleito Governador, ateu-v
derá á tôdas as reinvindicações
que se fizerem necessárias pal'-8
o bom andamento de tôdas as

organizações. A impressão cau

sada rios meios visitados, foi
ótima. Provou o nosso candidato
que realmente é o melhor para
o Estado de Santa Catarina.

As 'i2 horas do mesmo dia,
'foi-lhe oferecido um almoço na

.

chãcara do Presidente do Díre-
'

tório da UDN, dr. Saulo Carva

lho, pelos membros do Diretório,
comerciantes e industriais. Na
mesma ocasião' disse do seu

propósito se eleito Governador
do Estado, empenhar-se-á para
dotar Santa Cataríne de tudo

que precisa, em todos os seto
res àdministrativos. Manteve:

p8lest�8' com todos os líderes

políticos de Canoínhas, Falatam
na ocasião o deputado Aroldo
Carvalho quê é o coordenador
de sua campanha na Zona Norte
dizendo porque Antonio Carlos
deve ser o preferido pelos eíel
tores de Canoinhas - seu dís
curso foi muito eplaudído. Falou
ainda o sr. Pedro Reitz, do PDC

preendesse certas mágoas exis
tentes pelo não cumprimento
de' certos compromissos políti
cos por parte' do PSD, tudo
isso é de menor reflexo se ana
lisarmos a atual situação política
nacional em que para se colocar
numa posição de extremado'!
combate ao petebismo, o sr.

Carlos Lacerda, candidato ude
nista à Presidência da República
vem obstaculando o esforço do
sr. Presidente da República
em dar condições para a nor

maltdade democrática do país,
fazendo respeitar o calendário
eleitoral. )
J

\

reafirmando o apoia do D.
retório de Canoinhas., Esteve
presente ao almoço, além de
outras personalidades políticas
do Muníéípío, o sr. E�tefano
Wrubíwskí, Presidente do PDS
de Canoinhas.'

'

Após conversações que man

teve com todos oe presentes, o

senador Antonio Carlos seguiu
viagem para. Porto União e

Municípios visinhos, devendo
retornar a Canoinhas em se

tembro próximo para o grande
comício quando se fará acom
panhar do éandidato a Vice
Governador e vários oradores
de fama nacional" como Plinio

Salgado, Franco Montoro, Padre
Godinho e outros.' v

von PARA MfU10RAR,'

PARA
/

GOV(RNADOR
ANTONIO CARLOS

Wiegando Wi,ese
na campanha Konder'
.

� Reis e Therêzinho
O prestante cidadão; sr. Wie

gando Wiese, canoinhense d�
velha guarda, de largo prestígio
em todas nossas camadas <:-e \

tambem cogitado a candidato à
nossa Prefeitura Municipal,
tendo 'declinado do convite,
declarou que vai se dedicar de

corpo e alma 'no próximo
pleito pelas candidaturas KON
DER REIS e BENEDITO, TH.
DE CARVALHO NETTO. Para
tanto, declarou, vai licenciar-se
da firma Jordan, onde trabalha
há mais de trinta anos, no

próxnno mês de setembro.
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CORREIO DO NORTE ',14-8-,1965
.

. '.
-

�
Edital de Citação de Herde,iro Ausente

( com
-

o prazo de 15 (quinze) dias
,

O Dr.' Vil.on Vida I !ntunel,
Juiz de Direito da Comarca de
Cenoinhae, E.tado de Santa Ce
tarina, Da fórma da Lei, etc.

Faz saber· à quem interessar
poesa, que procedendo se no Car
tório do Esceivão de ÓrfãOlli delta
Comarca, o Arrolamento doa bens
deixado. por falecimento de
Paule Panchinhak, fica o her
deiro Teófilo Panchinhak, re

sidente em lugar incerto e não

Para o seu exigente paladar I'

prefira sempre
, ),

-

P'ING'UIM
Restaurante e Sorveteria 1-

,

Diàriarnsnte, Almoço e Jantar.
i�

•

Prefeitura Municipal de Major Vieiri
Balancete da

Municipal de
Receita 'e Despesa' Orçamentária da Prefeitura

Major Vieira, referente ao mês de Fevereiro de, 1965.

Código
Local II R_E-,C_E_I_T_A_G_E_R_A_L_D_O_M__U_N_IC_I_P_I_O II ARRECADADA

.

Títulos da Receita Anterror I Do mês J T o t a I

2.2.0.00-25 A)ineação de Bens Môveis e Imôveis
Total Geral da Receita

l

Saldo Provindo do Exercício Anterior
Em Caixa'
Na Tesouraria Municipal

TOTAL GERAL .DO BALANCETE
--------�--------------

__ --.-D_E_S_P_E_S_A_G_E_R_A_L_D_O_M_"_U_N_I_C_IP_I_O II
.

D E S P E S A

Titulos da Despesa Anterior I Do Mês
____e

1.1.1.21-01

1.1.1.22-02
1.1.1.23-03
1.1.1.24-04 ,

1.1.1.25·05 '

1.1.1.26-06

1.1.2.12-07
1.1.2.16\081.1.2.17-09
1.1.2.27-10
��.1.2.2B·11. ,

iI :1.2.29·12 I

i'
.,.
�

I

i

1.2.1.00-13
1.2.4.00-14
/ �,�
,

;1.4.1.00-15
).'4.2.00':'16
1.4.3.00-17 '

:1.4.5.00-18
1.4.7.00-19

1.5.1.00-�O
1:5.2.00-21
1.5'.4.00-22
1;.5.4.00-23
1:5.4.00-24

VERBA

01 -

02 -

03 -

04 -

05 -

06 -

07 -

08
09
10' -

,
"

I

Receitas Correntes
Recéita Tributária
Impostos

IMPÔSTO TERRITORIAL
a) Jmpôsto íferritorial Urbano
b) Impôsto Territorial Rural _

Impôsto aôbre Trans. Prop, Imob. (Inter.Vivo'.)
Impôsto Predial· .

\

Impôsto de Licença
-

Impôsto sôbre Indústrie e Profi••õel
Impôsto sôbre Jogo. e Díversões

TAXAS
Taxai de Expediente e Emolumentos
Taxa de Educação e Alli.lência Social
Taxa de Conservação de E.irada•.
Taxa de Fíacalisação e Serviçal Diversoa

.

TII.x� de EI�trificação ./

. Taxa' Cadasteel

RECEITA PATRIMONIAL
Receitai Imobiliária.
Juros e Dividendos
""

..

TRANSFERÊNCIAS COR�ENTES
Cota.parte do Impô-to de Rende
Cota· parte de Impôsto <'de Consumo
Cot'li prevuta no artigo 20 da Conatituição Federal
Cota-parte sôbre Impôlt!' de Comb. e Lubrificante.
Cota parte dó Impôsto Unico sôbre Energia Elétrica

.

.

RECEITAS DIVERSÀS
Multai
Cobrançã da Divida Ativa
Receita de Cemitério.
Eventuaili
Operações de'Crédito

RECEITA DE CAPITAL

139.200, 155.109

,

211.600

5.400
!

15.900

2.000

1.600

209.600

3.800

7.040
10.430

1.455 5.585
10.430

.

2.480
20.008

2.480
:n48611.478

- I
.

46.4005.300
4440

51.700
4.440

2.511
12.533 .

21.298
106.477

1.500

23.809
119.010

1.500

160.000

, 223.217 1--5-66-,7-7-8
160.000
789,.995

1.024.592
:t 814.587

TOTAL

60.000 61.500 121.500
,

40600 40.300 80.900e

68.660 93.165 161.825

25.0ÓO 40.000
\

. 65�000

I de Rodagem 107.600 431.599 . 539.199
32.000 32.000 64.000

J 66600 98.002 164.602
Total da Deepesa -400.460 796.566 1.197.026.

\
,

orei I 140.753 22.920 163.673
eral d� Despeee ,541.213 819.486 1.360.699

427.351
26.537 4�3.8,88

O BALANCETE
..

1.81.4587

PODER LEGISLATIVO
Setôr de Expediente ê Contabilidad
Setôr de Tesouraria e Fiscalização,

I
. Setôr de Segurança Pública'
Setôr de Saúde Pública
Setôr de Educação e Cultura
Setôr de Agricultura
Setôr do Departamento de Estrada

\ Setôr de Obrai e Conaervação '

Setôr de Energia Elétrica

Residuos PaSsivos
Hestoe a Pagar
R�ltOI, a pag�r dOI exercício. anteri

Total G

. ' Fundos Disponíveis
Na Tesouraria Municipal
No,' Banco INCO em Cenoinhas

TOTAL GERAL D

Prefeitura Munícípal-de Major Vieira, 28 de fevereiro de 1965.

Antonio Maron,. 8ecil
vi Prefeito Municipal

Jair Dirschnabel
Secretásío

CLíNICA E CIRURGIA. v

Sócio do Club Canoinhense!

Prestigie a nossa melhor
Sociedade, comparecendô na

sede social.:

Olhos • Ouy�dos.;'�. Nat;iz c Garg81l�
. t .1'.•

' 'o:

Dr. Ano!, Ditscrt PI:J.ta
Médico Especialista

Consultas das t 4;30 às 17 horas
de segunda a sexta feira

Rua Felipe Scbrnidl, 249 MAFRA • Sta. Cltall,

sabido, CITADU pOJ; êste Edital
com o prazo de 15 dias, contado.
da primeira pub'icação, para den
tro de 5 (cineoj dias, dizer sôbee
ai declarações de herdeiros e

bens, e valor atribuído e seguir
até decisão final o referido Arro-.
lamento, sob pena de revelia. Pa
ra OI devido. fins, mandou o MM
Juiz expedir o presente EDI'ifAL
que na forma da Lei, Rerá afixa.

.

---------------..-)

do no lugar, de costume e publi
oado uma vez Df)' "Diário Oficial
do Eatado" e duas vezes no jornal
local "Correio do Norte".

I

�--------------------

t.

, V

Vende-se' Lo,te!

Vilson Vida I Antunes
Juiz de Direito ln

nas proximidades
gorífíco Canoinhas
Preço de Ocasião
loteamento Jardim
rança.

Tratar
Bóra, na

rezinha.

do Fri·
S.A. -

-

. 'no

Espe·

Dado e Paasado Desta cidade de
Canoinhas, aOI dez dias do mês de
junho de mil novecentoa e se.·

lenta e cinco. Eu Zaiden Emi
liano Selerne, Escrivão, o su

bscrevi. _ com

Casa
Henrique
Santa Te·

Cortadeiras. Enchadas Facões. Foices
I

l\1�chados • "Pregos • Arames· Grampos para
cercas • Breques para carroças.

Preços? já co�diferencinha.
CASA SCHREIBEft

Rua Senador Felipe Schmidt, 917

.. 7 )

PreFeitura M·un. de (anoinhas
A v I S o

Cobrança do lmpôsto Territorial Rural
I ,

O Sr.' Prefeito Municipal, avisa os srs. contribuin·
tes do Impôsto Territorial, que, durante o mês de Agôsto
do corrente ano, será cobrado na Prefeitura Municipal
sem multa, o impôsto acima referido.

Canoinhas, julho de 1965.

Dr. João Colodel - Prefeito Municipal v

-

MELHOR SERViÇO, A PREÇO JUSTO

Matriz: Curitiba

Filiais: São Pa�lo • Rio de Janeiro • florto Alegre •

Canoinhas • Rio Negro • Mafra, - Barra
Maosa.

I

FUNDADO EM 29/5/1947'� Reg. no Cart. Tít. I/n 448 Doc.
JORNAL' SEl\1ANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 ''7'" Canoinhes • S. C.

__ .J .

Renovação de assnatura (50 númefos). Cr$ 2.000
Os atrezados, serão cobrados ii base da época,

.As assinaturas com 1 ano' ou' mais de atrazo, ,serão
cortadas s umàriamente & partir dê 1. de junho 06 63

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncies: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁ'GINA l'AGINAS INTERNAS

'

1 vez Cr$ 150 1 vez Cr$ 120
Para mail veses, desconto até, 20% -.

Página inteira 'Cr$ 40.000 Página inteira Cr$ 30.000
Meia página Cr$ 25.000 Meia página Cr$ 18.000

OBSERVACÕES: �

Originai li de artigoe enviado. a' Redação, publicado. ou

não, permanecerão em 'poder da mesma.
.

A Redação não endoesa conceito. emitido. em artigo'. auinadol .

t

Não danifique ·as sinalizações.
Elas custaram seu dinheiro e foram feitas

para sua segurança.
Colaboraçã.o do Clube dos Amigos. ,
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com sua. presençe,

Antonio, Dia 22,
Pr�stigie'
,de Sanfo

levando seus

Domi'ngo ., .

proxrmo,

» ,

Farriiliar.e�, os Jestejos
Pavilh�o· São

I populares
'Cristõvão

,I' ,

Hoie: as 'sr as. dnas.. Este-
'

tania e�p. do sr. Antonio SÇ((
nhetzki, Madalena 'esp. do sr.
Kaissar Sakr, Hilda esp. do
sr, Edgard, Ruska; os srs.

Lourenço Buba, [oão Orge.
koski e Dirceu de Oliveira,'
a garota Ruth Mati, filha do
.sr. Ewaldo. 'c. Brana; 'os )0- .'

'vens: Waldemat Haúfre, Fio.
-. riano Grossk'oPf, -30 sgto. e
Carlos Henrique; os .meninos
Angelo Alberto filho do sr.

<Pedro Tokarski e "Edilson
Luiz filho do sr .. Estanislau
Schupel.

,

'Amanhã: . a e.xma. Vva.
sra; dona Ieaõel Pacheco, as

sras. donas IRosa. esp. do Sr.

João Maria. Corrêa, Apolo
nia. esp do sr. An(iré.Czar
nik e Donatilia esb. do sr.

Alcides Gomes; (J Sr. Vitor
Pereira; a srta, Maria Luiza
Voigt;' o [ooem Assis Orge
koski 'e" o menino' Mauro fi-
lho,.. do sr. Lauro Mülbauer. .

'Convenção da U.O.N. foi ,uma
,

Dia 16: a exma. Vva. sra. .,

dona Rutina Kretzer, os 5,S. verdadeira apoteose
Hatiorio Corrêa.' Liberato, Conforme rfoi amplamente divulgado, realízou-se dia 9
José Goncalues, André Czar- do corrente '� Convenção da u.D;k em no�sa cidade, com a

nik , e Donaldo Hotimann; presença 'do Senador Dr. Antonio .Carlos Konder Reis e 0/D.
o jovem Daoino Roque' Gon- putado Federal Dr: Ároldo Carvalho, A referida convenção tinha
taloes; os meninos: Wilmar .por fina'lidàde a' .escolhà do candidato à concorrer às próximas
Roque filho' do sr. Waldemar eleições ao cargo de ?-refeito' de 'nosso Municipio. Mesmo sendo

A estatística
I

abaixo. divulgada, por "Noticias do Chile", Frantz e Edecio Car los filho um' dia útil, uma segunda' feira" foi na realidade um aconteci!
demonstra o enfraquecimento da -teadêncía à expansão em con- I âo sr. Manoel FeUcio.· mento .que marcou época na história de- Papenduvs. Em frpnte

.

sequênda de rnodificllções estruturais da população chilena. Dia, 17: as sras.. donas: à Sêde de nossa Sociedade foi anotado o estacíonemento de 28
I Laudelina esp., do sr. Pedro veículos de dil7'ersos\ po,n'ios que se deslocarem para squi int,,...

COMERCIO DE HEUVA.MATE DO CHILE Paulo Kohler e Helena esp. grarJ!Ql à caravana .da v'itória e verdadeira multidão ,se comprl
do sr. Vitor Burziaki; os srs.:

' 'miu nos salões pafa aclamarem os visitantes ilustres inclusive-p
Htó,io Hostin, Pidelis Car- candidato à Prefeito ALUISIO PARTALA que foi delirantempn$e
valho do Prado. e Alfredo ova.cionado no' mOD;lento em que seu.,nome foi indi,cado. Falou

urosskopf; a. srta Regina abrindo os trabalhos o vereador Alfredo Garcindo da cidade de

Toka,ski; o ioven Ati Padilha. Cano.inhas, 'que em breve improviso acalorou os' 'nimos d(:)'s
( presentes, tecendá elogiosas referências a9 sr. A\tiisio Partala. �

. Dia 'i8: as sras. donas: seguida falou o Senador Konder �eis,1 candidato jé vitorioso â'8
Paulina esp. do si. Carlito eleições, de 3 'de outubro, 'para Governador' de 'todos os cata,ri�
GrautchychY1J, Divai,. esp. ne.nses. S. Excia. ,com ,a sere'nidade que lhe é peculiar" os pro�
do

.

sr. Max Wachtel Filho; fun.dos e abalisados' conhecim"entos da vida pública, expôs deta,.
os srs: Nelson Azeredo Cou. lhadamenté, a situaçã0 de Santa Catarina,' quand:o em verd';d�
tinho, Ary Cornels�n, Alinor deu UD;la verdadeira aula de mestre a seus 'aluIlOs, senhores d�
Adamski e Otdvio Possamai; avançada idade, senhoras,' 'senhoritas, 'moços; que atentamente
as srtàs.: Alicé Hélena Kretzer acompanharam o de.senrolaf de su.a aDalisada exposição referente
Ingrid Hedler,/ussar:rAlZage à situação �e nosso Estado. Jamais toc.ou é terra pbpanduvE'nse
e A,lete, aranematin; a me•. intêligênci&, CQm tantos conhecimentos da vida pública social' e
nina Angela. Raquel filha do cultural .qu�\ 9'e compare com a dest�. jovem '�enador e futur$).
sr.. Juliano Wendt; o jovem Governador de Santa. Catarina. ',Finalmente U!lOU çia palavra-olrineu froehner;'_ os meninos: Deputado Federal, Dr. Arolão C. de Carvalho. S.S. veio em
Aldo, filho dçi. sr. Horst Win· ocasião muito· oportuna esclarecer ao povo e ao' eleitorado de
ter, fosé Roberto filho do sr. nosso Municipio seu incanséval e esforçado trabalho à bem de
Conrado arittens e Marcos 'nosso Municipio. Falou claramente, sem. rodeios, sé� demagogia,
Antonio, filho do sr. Henri. exponl<io claramente li sua atuação à frente do parlBmentc., o que
que Artner.

I

.

já fez por PapanduV'a, Majqr Vieira, Monte'''Castelo, e fin81men�
Dia 19: as sras. dona$: a tantos Muniçipios do . planalto. O povo de Papanduva sente-se

Norma esp. do sr. Darcy jqbiloso gE' poder ter por algumas horas contato com tão ilustrê
Wiese,. e Maria Caeilda esp. caravana que tão grata recorda;ão deixou em nosso ,meio. Aqui
do sr. Oswaldo CidraI; 0.$ permaneceremos firmes até se/consolidar 'a vitória de KONDER
S'S.: Emilio Guebert e Silva- REIS para Governádot d� Santa Catarina e ALUISIO PARTALA

(

davio de .Almeida Medeiros; para Prefeito de todos os papanduvenses. v .

a menina Célia filha do. sr.'
Leones Orittens; os Jo'Uens:(
Jorge Ricardo Mallon, !::.,mi·
naldo Piecza1 ka, Hilári.o Ha
ack, Ja'zro !oão Taporóski e

Romeu' Hoepfn€r; o menino
Fredi filho do sr. Alfredo,
B�ukat.
Dia 2Q: as sra8.\ donas:

Nazira ;esp. do sr. João Se.
,leme, Emilia e$p. do sr. Sico

,

Szemczuk;
.

os' s[rs�: João Ba.
,tisia Adàmski, Donato Haack,
Miguel E,hardt e Otávio Gra�
nemann Costa; a sra. Luiza
esposa do sr. aebràel B.·
EI·Kouba; o iovens: Charles
Wiese, Jayme Buba e Jumar
Antonio de Ba;ros; o menino
JosP Tarcisio filho do ,sr.

João a,osskoPf Sgo.
A'os aniversariantes os nos-

I

sos cumprimentos. )

T�nde a declinar o con-
" '.

.

1 _�..
"0

•

sumo de Mate 110 Chile
"Noticias do Chile" editada pelo SEP�O, traz um estudo

de grande ínterêsse e atualurade sôbre o consumo de mate no

mercado chileno. do. qual possuímos pràttcemente o monopólio,
· I _. I.... '

A publicação, chama a atenção dos responsáveís , pela
nossa política' comercial para um. fato de grande importância:
existe uma .tendência pronunciada para perda do hábito do con
sumo da bebide brasileira, em conseqüência da desruralízsção d�
população chilena.

'.

Realmente, o· merésdo F!fv,ateiro do' Chile, concentra-se
nas zonas rurais.

.

Acontece, porém, que o país caminha ràpída
mente para a urbanização. Há vinte anos atráz, 'a população ur

bana (2.639,'311 hábitantes) equívalía pràticamente, à rural, 2384.228
habitantes).

.

,

E'm 1960, quase dobrava a população urbana (5.028.060
habitantes), enquanto a' população rural permanecia estacionária
(�.346.05e habitantes)..

"
.

,

! j' \'
.

Essa alteração na estrutura demográfica chilena acarre
tau modífíeeções nos hábítos de vida e na tendêncía do consu

mo. E' o que, esté acontecendo com o uso do mate, secular na

quele país, mas arraigado principalmente, nas populações campesinas.

·

ANO� I I�portações I Quilos Bruto� I
"

'0/0 I V8lôr�s - US$
- CIF - .

,
.,

T:,oTAL 9.731868,5 3.430.933;
, 1954 BRASIL 7.180.595.0 73,78%, 2 �09.164

,
TOTAL 6.661.275.3

89,87%
2.310654

1955 BRASIJ,. 5.985.711,0 2.010.365
TOTAL 12.�13.152;2 4.086.329

1956 BRASIL ' 12.385.232.•0 9977% 4.070.824
, TOTAL 7.486.169,2 2.576.494

1957 BRASI� 7.399.911.0 98;85% . 2.549(534
,TOTAL 1l.914.�9�.l 4.351.524

1958 BRASIL -n.853. 84,0 , 99.49% 4.324.996
TOT,AL 9617.915,� 3.175.163

1959 BRASIL 9.193947,3 95,59% 3.034.773·
TOTAL 9.782.303,9 2A25.330

1960 BRASIL 9.387'.88"5,5 95,97% 2.308.395
TOTAL ' 8.943.223.,8 2.185.324

.1961 BRASIL 8.641,656,'6 96.63% 2.098.537

1962
TOTAL 10.157.444,8 2.457.-1069
BRASIL 9.975,825,8 98,2Z% 2.404.510

,

( TOTAL 11 082 518,5 2.�63.148
1963 BRASI,L 10.713.803;5. 96,67% 2.568.286

,
Em 1964, 8' situação agravou-se ainda mais, pois a esti

mativa do SEPRO admite uma redução de 30%, no volume
importado.

.

,

'I '

· ." "Forçoso é reconhecer ..... obst::rva a publicação citada -

q�e a .tendência �e dpclinio global não mereceu até aqui ás pro
vIdências cap,azes d� neutralizá-la: de fato o produto brasileiro

�ncontra.se_ relegado à sua própria sorte. A. omissão e:ltplica ple
nam:nte nao s.ó o desperdício das possibilidades 00 m�rc8do po-.·
tenclal, mas, ainda, a perda do mercado real na parte ,mais po-PUlosa do pais": I

'

!

,

; ,';Com o -,tel;Dpo -": acrescenta "Notféias do Chile" -- o.,
.esfôrço recuperador f�r,se-� me.is dificil,. pela circunstância dei
q�e o ex· tomador de ma.te inclina-se a buscar derivativo em be
bIdas similares, 8daptando.s� ao' chã que, além do seu elevãdo
preço relativo, ,não f!ncontra, cbmo ó mate, ressonância em cos-
,tumes seculares, incol'porados; à mais legittma tradição ,do pais".

d .

O Brasil estA perdendo o quase monopólio do mercado'

teOntr::a:e no <?�ile _Não po>la �oncorrêndia, mas por não estar. a

d ' s. mO_dlflcaçoes de hAbltos e outras causas decorre·nteJ da
esru�abzaçao da pOpulação chilena.

. , ,
) ,

é .

O Instituto do M�te e o Ministério da II Indústria e Co-
m rclO p' 1

f
•

.
reCIsam vc tar suas vistas pà'ra ° I problema antes queseJa tarde.' .,

v

(6xtraidó da revista Confederação Nacional do Comérçio)
•

Aniverserientes
da, Semana
AfÍlIVERSA,R.lAM.$E

Notícias'de Papanduva
Escreveu: :Esmeraldino M. da Almeida

E S P O R T E S'
Realizou-se dia '8. do corrente em nosso campo de des

portos, UDiU. renhida partida pebôlística, entre àS valorosas equipes
do OURO VERDE da visioha cidade de Csnoinhas F! o club
local. Os quadros entraram em campo em' perfeita harmonia no

tocante ,à seus métodos de franca \!amaÍ:ad�gem. Inici'9a a pel,E'ja
j� se observava que o quadro locvl desenvolvía melhor -psdrão
de jogo e por conseguinte, com melhores possíbtlídedes de colher
os louros da vitória. Realmente. depois de esgotado o tempo re

gulamentar, a vitória sorriu ,ao quadro local 'pela elevada conta

gem de ,5 tentos contra dois'!io quadro vísítante. Estão de para
�én� os combatentes do Pepanduva E.C. conseguindo màis um

.belo, triunfo pera suas côres.
.

Deputado Dr. Aroldo Carvalho
ajudando o·Hospital

Em data de 16/7/63 o Banco do Brastl
, SIA por sua

Agê�cia de .Mafra -' se expediu o .avíso de crédito, de. n. 722536
REF. D .. Popu ares - Fv. HO'SP�TAL sxo SEBASnAO, de Pa
panduva, no valor de Cr$ 3000.000 "TREs MILHOES DE CRU
ZEIROS", 'da �erba de 6000.000 que será paga em duas prestações

'

senda f'sts 8 primei: a. Ao nobre Deputdao que muito já fê� por
nosso Municipio, em nome da Dir�toria do. Hospital São Sebas
tião, da q�al é Tesoureiro este colunista, aqui fica registrado
08 nossos (imorredouros e reconhecidos egradecímentos.

..

Re�ebemos e_agrãd�cemos do novel Grêmio a seguinte carta;

Grêmio i 'Canoinhense
.. ,

.
.

Curitiba; 4 de ,Agôsto de 1965
Ilmo. Sr. ,', '

ALFREDO DE OLIVEIRA GARCINDO
M. D. Diretor do 'Jcrnal "Correlo do Norte"
CANOINHAS: sb.

Prezado Senhor:
REF�: MlJOANÇA DE ENDEREÇO, "

.

Vimos pela presente, sollci,tar a Vv. Ss;, que seja efetua-
.

do a muJança do !iosso enderêço, que. a partir de hoje é ° s�-

guinte: G�EMIO CANOINHENSE:DE CURITIBA .

Rua Dr. Keller, nO. 107
CURr",{,IBA:' Pr. \

Sendo só o que se nos oferece-para o rnômento, apresenta-.
m-os nossas cordiais ,",

.

' ,,' \
'

. " I
Saudações Canoinhenses
T Guldo Schreib.r

;Presidente '
N.r." Kozeslnski

Secretário

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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no Lepar tamerrto )de Imprensa
do Feigor ifico Canoirihas S.A .

. )
- l ',,-' \:.

'rI; pA ::>arna do .

orco
\

A Irnir 'Gornes

A urna é uma infestação cu

t âo�� do porcI'.' produaida por.
um parasita. o

•

sercoptes 5ctibi'ei
vareuia", que' faz 8118 evolução
completa de -'lIrvà li adulto em

15. (lias. O. parasitas ae l()cüli�Ílm
t'oh li pele cio animal, f .. rmando
gaterias onde depositam OI ovos.

A urna dOI! luino. pone atino
jilir qualquer parte do corpo, po
fém.· em geral, 1:11 pr imeiras leaõe.
comecem Da cabeça, orrl'bat e

pescoço. Obeervem-se então in
flamação, enrugamento p exudação
da pele, Com a evolução'da mó
lé.tia é facilmente diaguceticáda, (

porque ae letõel se alastrem por
todo

.

corpo. Na8 criaçõee bem
conduzidse o onde ai medidas de

higiene .ão observadae, a IItHOa é
molêstia pura e quando aparece
algum caeo é íàcilmente combatido.

Para combater a aarna usa ile
a pomada de Helmerich que tem
a seguinte composição:
/

Enxofre lublimado 20 gramai.
Oa,bornató de potá'.io 10 gramai.
Banha ,65 gramai.

Água 5 gr�m8l.
O tratamento é _feito da le·,

guinte 'maoeira': lava·.e a. partel
doentel com água e la,bão, usan·
dO-Ie uma etCova parl,l remover
8S . crolta'l, Depoil' aplica'le a

pemada. fszenJo-,e' um� pequena
elfregaçãn. QU4pdo 81 lelõe•. Ião
muito exten.al, é conveoiente
·'fazer a. aplicaçõel por partes,
'ilto é, paliar a pomada em uma
,.. I

"peite do corpo, e o re_Itante 00

dia leguinte.
.

E.te tratamento
,(leve �er repetido -dentro de 8

; dilu. ÀI vezel .imple.o:!�nte a

mi.tura dei
.

3 partel de Banba é
-1, parte de ,nxôfre. dá hOnl re.
aultadol.

, O. hanho. paraliticidal à baBe
de óieo Dielel. 'uaado contra OI

. I

piorhoe, também podem -ser em-

pregados para o combate à sorna.

Sempre com bom rtaultados. Da
mesma forma 08 pulverizações de
.óleo também podem ser usadaa

�

001. C81108 iaolauoe ou em peque
08A cril'lçõel.
Convém fazer.se qnando po •• í-.

vel um coçsuar no qu-rl enrotu-ae

uma corda grosea e PÕt!!'l)'3B óleo
'Diesel. Ê ,I e c' çador coustitue um

auxilio 00 tratamento da .ar'n�.'

t
TRILHAD'EIRAS

t
diversos tamanhos

Diretamente de Fábrica.

Informações com Walde
mar .Knüppel, Caixa PQs
tal, 92 - Canoinhas.

'Torno público que não

permito caçadas, pescadéts
'ou trânsito com armas _e

cachorros �m meus terrenos.

I
Não me responsabilizo por

nenhum assu�to; à quem
desrespe1tár êsse, aviso.' 2p

ass.: Affonso Schroeder

Sereia, Julho de 1965.
.

í

A principal Causa de acidey,tes
está em não perceber os Ptimgos
enquanto há t�mpo para evitá· los.
<'

colaboração. do •

'./<-

clube dos l.amigos

TRANSPORTES J
Confie .0, transporte de sQas' mercadorias

pela

TRANSRIO S .. A.
e terá a satisfacão de ser bem sen1ido'

,
.

\ .

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

( �

.

Quando fizer seu itinerário de passeio,\,
não esqueCa de incluir uma visita às

ubras do FRIGORIFICO
I

I

Prezados acionistas:

Se V.8. já integralizou .eu capital e, ainda não

recebeu
,

.éu titulo, pt�cure-o n8 A...ociação Comercia! e

Indu,trial de CaDoinha•.

/

14-8-1965

Primeiro Campeonato J�venil de
Há e prox imadsme n ts um ano

que o esporte de Ce noinhas se

r esume nA par ttcipação do SAN
TA CRUZ F.C. ne campeonato
•-sturiue l, onde vem .curnprmdo
meritória esmpanha que muito

digmfíca o espor te canoínhense.
'Com isso O esporte amador fi
cou relegado, ao esquecimento,
l) que é realmente lamentável.
Por íS!H1, rihdA mais oportuno
do que 8 ktitude da L'IGA ES
PORTIVA CANOINHENSE, or
g-mz-ndo e patrocinando a res

í.z sção de um cnmpeone to ju
venil. iniciativa eS�8, que, temos
ce rtezs. merecerá o aplauso ge
rul de to elos os verdadeiros es

por tistas da Capital do Mate.
Terá asstrn o público esportivo
8 -oporturríds de �,e eplaudir 08

jovens 'a tl- tas conterrâneos, lu
tando em defe�a das côres dos
seus clubes, eprrmorando assim
suas qualidades técnicas, dís- 'T b I d' C t \ JUVENil' dpostos a c6nquistar, brevemente a e a ,O .' arnpsona o

"

-

e
um lugar ao sol; envergando T U R-N O R E T lJ R N O
as .caml�8s dos grandes clubes. la. rodada: 15/8/65 ,la. rodada: 4.9.65
Estão pois de parabéns os clu- ,

bes que presttg'íaram este opor
tuna ínictatíva da LEC, inscre
vendo seus �squ8drões paia
disputarem este. certame [uveníl
fato ainda inéàito em Canoinhas.
Apliiu",o!l pois, ao, SANTA CRUZ
F.C .. à SOCIEDADE ESPORTI,
VA PALMEIRAS, 8.0 ESPORTE
CLUBE BENFICA e'ao GINA·

PARA FERIDAt
E c. Z E M A S.
INFUMÀÇOES.
C O C E I R A S.

I F R I E I R a s.
NUNCA EXISTIU IGUAL ESPIRHAS, ETC.

I
PARE! ( TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊ��CIA

,

VENDE-55

Municipal
Major' Vieira

Canoinh'as
\

presentação do Benfícs por uI!!
tt?�to' a zero, conquistando a�
sim 8 terceira .clessrfrce çâo.
No encontro Imal defronta,

rsm se 0!; e squadr êes do Giná.
sío e do' Palmeiras. Os Ginasj.
anos, aprcvertaudo-se, bem de
algumas falhas da df'fensiv!
palmeirense impuseram se pelo
cat-górico escore de três tentosCORTE. No prrme iro e ncontrc
!oi Z'J10, conquistando .essirn 88Ja tarde enffentaram-.se es

) equipes do Benfica e dei Pai-
láur eas da tarde, ficando o es·

.

,quad�'ãó verdoengo' com 8i
me iras, tendo pendido a vitória honras de vice-campeão. Ai.
para os periquitos que marca-

equipes do Ginásío e d-o Pai,
ram três tentos contra nenhum I

meíras, respecttvamente can,do Benftca. "Ns segunda psrtida peão e více-campeão, forem
a e.quipe do GInásio 'Sànta:' bríndados com belíssimos troleus

.
Cruz levou a melhor s ôbre a [.oferta de POSTO ESSO' e
rvpreseuts çâo . do Santa Cruz LOJAS UNIDAS.
F. C. por um tento 8 zero. No'
encontro dos perdedores, o _ É a seguinte á tabela elabo.
Santa Cruz sobrepujou Ia 1'e- roda pela' LEC:.
,

, .

SIO SANTA CRUZ, que Dão
medirem esforsos, orepsrando
suas equipes para disputarem

. o campeonato juvenil organlzado
pela LEC .

Sábado 'passado foi realíza-ío
o torneio início deste 'certame

cujo início esta previsto para o'
próximo domingo, no. ESTADIO
MUNICIPAL ALINOR VIEIRA

Vendo em Marcilio Dias
.

"

uma �asa de monid� 'para
duas 'familias s�rv,indo
tambem para comércio� lp
'Tratar ria Sapataria Pro

gresso, éom o propriet,ãrio
Tomaz Lenartovicz FUho.

SEMÉADEIRAS
para Arroz, Milho e Feijão,

, I'
da melh<?r marca existente.
com ou sem aqubadeira.

Casa Santa 'TereziDb�,
, Rua Getúlio Vargas. sln

.\

'Prefeitura
de

AVISO
. I ,

. Cobrança do Impôsto Ter.
ritorial Rural e Taxa de

Conservação de ,Estradas
I' 'c

" O Sr. prefeito MilOi,cipal. aviaa
OI ,!lU. cODtribui,ntelJ do Impôtto
Territorial RuraL e Taxa de Con
l'Iervação ,de E,tradal que, durante

" 8 primeira quiuze,ua <te agô.to à
trio ta de letembro do corrente'

. aDO, lerá éóbrado Da Prefeitura
MUDicipa,I, sem multa,' e Da .hale
do aQo paliado .ém acré.cimo, OI
impo.tol acima citados.

. I

Maior Vieira, agô.to de 1965.

aSI) Antonio Maron Seci!
, I

Prefeito Municipal nv

1965

Palmeiras X Santa Cruz
Benfica X Ginásio

Santa Cr-uz X
Benfica' X

Gioâsio
Palmeiras

, � ..

2a. rodada: 21/8/65

. Santa Cruz �\. Palmeiras
Ginásio X Benfica

. 2a.' rodada: 11,9-65
I' .

Santa Cruz X Benfica
Ginásio X Palmeiras

3a. rodada: 18.,19-65

B ..nfica
, Ginásio

X Santa Cruz
X' \ Palmeiras "

3a. rodada 29-8-65
Ginásio X Santa Cruz
Palmeira,s X Benfica

I

. Dr. Anor· Ditfert Pinl0'
, I J. MédIco . Especialista I

em

Olhos, Ouvidos., Nariz e Garganta
Cónsultas . nó Hospital Santa Cruz nos dias

8 e 9 de "SETEMBRO

A GRA D:bCIMENTd
. ( -\

'1

NÓI abaixo aninsdol, agradecemos a firma "LUIZ MICHiE·
LbN S.A." de Purto Aleg�e. pelo leu IOlpetor O�m8[)y Litran e ieu
Agente Guilherme Loef,f1e� pelo brinde que re�tlbem.oj:
�Vigário Frei' Henr�que Müller ,(OFM); Hugo Peixoto (Sllbgf'reote

. INÇO ,Canoinhal); Werner E Kellner (Indu.triol. Pre.idente da S B O.)
Alfredo Kellner �Comerciante�; AyrtllD P6r�ira (Agente de Est8tí�.t.ica);
Waldemlro lVÍaillter (Ecônomo' da S.8.0); MOf.lcyr Lemo. �Agen ,) do
I A.P.I); Ervino Trela (Te.oureiro do �8nco Nocional do Comé",�io);
Cadol Nunel PireA (Gereo'te do Bacco Nacional do Comércio); Ithas!
Seleme (Gerente da Impre5l0�a Ouro Verde Ltda.); Albino R. Bu, aDI

(Jornal Barriga Vl3rde); Dr. Syivi'o, A. Mayer (Cirurgião DeKlti�ta)'
"

I
.

Clube' do Sigilo
Can9inhal (SÇ), 7 .de agô.to d� 1965 .

Ilmol. Su.
Diretorel da firma, Luiz Michielon S.A.
Pôrto Alegre.

Prezado. Seohore.:
. Temol o prazer de' acusar o "hrinde" úfeJ!ecido

I

à êita Clube
po'r Vv. S", do., delicioso! vinha. "Stiveiro" e "Burgome�tle", que
nOI foi entregue pelo. DO. Seohorel Osmany Litran e Gllilherme
Loefler. relpectivameote In.petor e AgeDte dels!I cODcei'tu.ada firma .

• I

Pela grata gentileza aprelt;lotaIDo.lhe. o. mail .inçerol &gta'
deciméoto... pedindo tornem extenlliv05 aOI lenhores OIlDaDy Lltrap
e Guilhetme Loeffler.

AteDciolamente /-

CLUBE DO SIGILO
\' .

Agenor V. Côrte - Prelidente

\ '

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



\
. \

CORREIO DO Nul-tTE;
______�------

.• _Á�o�
14.-8-1965

I

\

,

\

,
QA TEL;EW�IÃO

A evolução da técnica da alta Hdelidade encontra seu coroamento
'la. REVERBERAÇÃO. Mesmo o mais perfeito equtp.arrierrto de aLta fi
delidade sofre as infl\-lências das condições. acústicas da_sala de repro
dução. O moderno sistema eletrõnico de REVERB'ERAÇAO utilizado na

concertrolg estereofõnica- Galáxia Teleunião, compensa as condições
acústicas insuficientes do ambiente, transformando-o num verdadeiro .�
auditório onde os efeitos conhecidos como eco são dosados adequa-

i'

damente. Além disso; com a intensidade regulável .do sistema, fàcH�
mente se pode criar os mais inéditos efeitos � acústicos' para 0\ seu
entretenimento.

. m .'./'05 reve.nd..dore9�

."
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• a unidade mais complela em

reproduçã» sonora da at�alida.dt.'

12·500 MENSAISpor apenas

,

plano ,cooperativo
I

• I

CASA'
4,

PERE'IRA :: :S�Ú�i��;ar
nôvo da.

j

........� §M••I.lmrm���.em s.&I••••wm".H.II ��m.•eDm�E=nwaR.n.n..mnn"·'fim
! "

!JiIJl�QQQgQJlgJlQJlJlJlJlJlJlJlJlJlJlJlQQ�QfaQQJlJlQJlfi!faj
ce

.

Conservas em 'Geral, ,-"/ �
te Queijo Mineiro' Fr�scaL\\ I
� Oueijo Battavo

.

en
� m
ce

.

� Sorvete Sacy m
ce Aperinvos de quebe a' escolher m'

'� v. s, ENCONTRARÁ DIÀRI'AMENTf; NO
I
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Aos sábados, . Galinha (limpa). ." I
ti�������a�a��a���a����aa��Ba�������a�a

"

J

/

(
,

�ooperatJva de Produtores de' Mate
,

. «(anoinhas» ltda.
Edital de Convocação ij

. o Presidente da Cooperativa dos Produtores de Mate
Canoinhas Ltda., usando das atribuições que lhe conferem os Es-.

.

tatutos Sociais, resolve: "

/
'

,)
, CONVOCAR

a 'Assembléia Geral O�dinãri� dos Associados, a realizar- se na

respectiva sede social no dia 22
_
de agosto próximo àt 8 horas,

em PRIMEIRA) CONVOCAÇÃO, afim dé tratar dos assuntos cons-

tantes da seguinte
I,

ORDEM DO DIA

1) L Deliberar sôbre o Balanço, Relatório do Consêlho de Ad-
ministração e Parecer, do Consêlho Fiscal. i'

, \ \,.

2) - Eleição de novos membros do Consêlho de Administração
,
exrespectívos suplentes;

3) - Eleiçãc de novos membros do Consêlho Fiscal e seus Sa-

plantes. \ '
. I

I

4) -' Eleição dos Delegados desta Cooperativa, junto a' Federação
das Cooperativas de Produtores de Mate Santa Catarina
Ltda. .

5 -, Outros assuntos de. illlterêsse da Cooperativa.
,

Não havendo número legal para tnstaleção da Assembléia
em primeira convocação, fica desde já feita 8

, S E G B N D A C O N V O C A ç A o, .

. , I
."

.

para as 9 horas do ttlesmo dia

Se ainda desta vez não houv�r número legal, fica fe.ita' li
TERCEIRA E (!LTIMA CONVOCAÇÃO para as 10 horas, ou seja
-uma hora após a segunda.

. , ,
.

.

.

E para que chegue ao conhecimento de todos 'os _interes
sados, passou-s� o presente edital que será afixado na sede da

Cooperativa, seus postos e armazéns/bem como e� locais públí
cos habituais, dentro de sua área de ação e remetidos aos asso

ciados por processos que comprovem remessa e recebimento, na

medida do possível. r

"

Canoínhas, 1. de agosto de 1965.

Miguel Procopiak - Presidente
i /

,

Refaça suas �orças, tomando

C A F É
Torrado a ar quente

S�boroso até a ultima gota
J.

I

Rua Paula 'Pereira '-, Telefone, 241
\

' .

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG' é O melhor café'
'f '

•.•�.-

Compre agora os

B R il·N ,Q U E DOS
para o NATAL e

pague-os suavemente, sem acréscimo
I'

,

Erlita
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Novos 'êxitos do deputado
Aroldo Cal'valho

,

Depois da extensa relação que já divulgamos. de auxílios
federais trazidos pelo nosso conterrâneo para municipios catari
nenses. já pagos às entidades beneficiárias, já em poder dos
prefeitos e em aplicação, protestando benefícios à coletividade,
temos a acrescentar mais os seguintes, cujo pagamento foi de
terminado ao Banco do Brasil depois do recesso parlamentar:

Prefeitura Muni�pal de Pomerode, para edificação de es-

colas. CINCO MILHOES DE CRUZEIROS;
,

Prefeitura Municipal,de MAJOR VIEIRA, para edificação
de escolas TRÊS MILHOES DE C�UZEIROS;

Prefeitura Municipal de Faxinai d'os Guedes. para edifica
ção de escolas, TRÊS MILHÕES E SETENTA E NOVE MIL
CRUZEIROS;

Prefeitura Municipal de IRINEO'POLIS, para a construo
ção da linhà de transmissão da Usina do Rio Timbó (Bom Suo
cesso) à cidade de IRINEO'POLIS. linha que posteriormente,
poderá atender. também. a S,!o Pascoal; Felipe Schmidt e Va·
linhos, CINCOENTA MILHOES DE CRUZEIROS;

Prefeitura Municipal de Porto União, para aplicação pela
Diretoria do colégio "Santos Anjos", na� obras de recuperação
do prédio que ameaça ruir, DEZ MILHOES DE CRUZEIROS;

O total de recursos que o operoso Deputado conterrâneo
conseguiu para Santa Catarina _de março a julho de 1965 é su

perior a, TREZENTOS MILHOES DE CRUZEIROS.

A próxima luta em que AROLDO CARVALHO vai se

empenhar é a da obtenção de recursos federais, pela Divisão de
Educação Física do. Ministério da Educação e Cult�r8, para a

construçãocrle UI9 CÊNTRO DE EDUCAÇÃO FISICA em

nossa cidade (Estádio Munieipal). Nesse sentido o nosso repre
sentante no Parlamento Nacional já entrou lem' entendimento
com o Prefeito,Municipal de Canoinhas do qual obteve tôda a

documentação exigida pelo Ministério, documentação já apresen
tada e que constitui o processo MEC/225.040/65, protocolado
em 2·865, a ser aoluoionado antes do fim do ano.

A opinião pública local, de incouteste predileção pelo des-

Iporto. sobretudo pelo futebol, confia na atuação do Deputado
conterrâneo. r

IE�
o SANTA CRUZ dobrou O Guarany

pelo' escore de' 4 a 2.
v

Conforma foi anunciado e cumprindo mais um, compro
misso do returno do cert,ame estadual de futebol, da zona quatro
o... Santa' Cruz recebeu, domingo último, a visita do Guarany de
Lages. Os alví-celestes, mercê de uma melhor apresentação, já
na primeira fase venciam a podia pelo escore de 2 a 0, com
tentos de autoria de M. Costa e Peixe. Na segunda etapa, 80S

primeiros minutos, novo e belíssimo tento de M, Costa, arrplían
.do o marcador para 3, com prenúncio de, uma goleada" com os

bugrínos lageanos>todos desarvorados, Foi então. que o árbitro,
também da cidade de Lajes, passou 8 agir. Expulsou Zezlnho,
em tarde inspirada, enfraquecendo sobre maneíra o nosso meio
de campo. Em cons�quen.�ia, o Santa Cruz. agora com dez ho
mens, reforçou a retaguarda, passando o Guarany à atacar mais
à míude. Num contra ataque novamente, M.'> Costa, o artilheiro
da tarde, consignou outro \ espetacular ponto. Desesperados, os

lageanos passaram a atacar em massa, quando conseguiram dois,
tentos. Já no fim do embate, o sr. árbitro entendeu de expulsar
também Manuel, Iícaúdo os nossos com apenas nove homens.
mantendo; contudo, O' marcador de 4 a 2. O Santa Cruz alinhou
e, venceu com: Ozires, Edgard, Krüger, -Gilson e Gentil, Manuel\ '

.� Zezinho; Rubínho, M. Costa, Peixe e Cordeiro.

Amanhã, em SãO Joaquim':
Santa Cruz x Nevada

Em ônibus especial. deixará hoje a nossa cidade, rumo à
São Joaquim, a capital da neve, a caravana alvi-celeste, afim de
dar combate, naquela cidade, à representação do Nevada. A tor
cida canoínhense espera e aguarda uma boa exíbição dos nossos
no esperado encontro da capital da neve e do mate.

Campeonato Juvenil em foco
Teremos amanhã no Estádio Municipal dois interessantes

cotejos pe.o. certame juvenil da cidade, jogando na primeira
partida as representeções do Palmeiras e uo Santa Cruz. Na se

gunda partida da tarde estarão frente à frente as equipes do
Ginásio e do Benfica. Prometem um desenrolar sensacíousl estas
duas pelejas, pois, tôdas as equipes estão muito bem preparadas
e dispostas 8 conquistar! os dois prtmeíros pontos da tabela de
classificação. Esperamos, que um público numeroso se faça pre
sente ao Estádio da munícrpalidade, prestigiando assim este cer
teme e incentivando' a rapaziada na conquista da vitória. v

NASCIMENTO
Encontra-se em festa '0 lar

do casal sr. Waldomiro»
Laura Schulka residente em

Salseiro, com o nascimento
de um robusto garotinho
ocorrido dia 6 do corrente
e, que recebeu o, nome de
CAR.LOS CÉSAR..
Ao Pimpolho e seus pais,

os nossos poraõens. , '-
,

••��•••E••�••m�mE.B.�•••�E••�

NOTAS ESPARSAS
Em Csnoinhes, de novo, ser

vindo no Batalhão Januário CÔrlNe'
o cap, Rogério Schmidt, briosa
oficial de uossa Polícia Militar.

x x x

Canoiahas, por incrível que pa
reça, não possue mais nenhuma
empresa construtora, o que vem

causando sérios embaraços à nos

sa cidade.
x x x

O dirigente do PDC de Mafra,
sr. Oscar' Fontsn, acompanhou a

caravana do candidato Konder
Reis daquela cidade até o muni.
cipio de Major" Vieira, onde pro
nunciou vigoroso discurso de apoio
a candidatura oposicionista.

x x x

Também integrou a caravana

União Democrata Cristã do Se.
nador Konder Reis, o vereador
pela capital, sr, Jaime Nascimento.

x x x

O industrial sr, Evaldo Voigt
aniversariou terça 'feira última,
dia 10, quando brindou seu grano
de circulá de amizade 'com um

-gostoso jantar. "

x x x

O sr. Guilherme Loefler, co

nhecido na intiníidade por' Willi
Loefler, U�'Ó9 mais operosos e

, original representante comercial
de nossa praça e vizinhas, brin
dou-nos com, algumas garrafas- do
ssberoso vinho Michielon e por
isso, 08 nossos agradecimentos.

x x x

O médico e Dep, dr. Haroldo
Ferreira comentava em uma das
salas d� Assembléia Legislativa,
em Florianópolis, sôbre o alto es

pirito cristão e religioso de povo
de Canoinhas e perguntado o mo

tivo, respondeur O Prefeito do
meu município. do PTB dr. João
Cclodel, vai deixar a Prefeitura
em janeiro p. por término do mano

dato e todos os canoinhenses u

nissono e uma só voz, vão dizer:
"graças a ,"peus".

x x iX

Além do academico conterrâneo
Odiyall Bartnik, também recebeu
a sua espada por término do curso

no CPOR, outro canoinhense, o

academico Luiz Fernando Fuck,
filho do industrial sr. Jacob Fuck
e SU8 exma, esposa' dna, Matild'e
Fuck. ,

,

O aspirante Luiz Fernando Fu�k
que teve Como madeinha a gra·
ciosa senhorita Solange Neder,
formou se pela Arma de �nge-

nharia, numa turma de mais de
cem, tirando o primeiro lugar e

arrebatando todos os premias. in
clusive o "Correia Lima", .a maior
condecoração do CPOR. O baile
de gala realizou- se no Palácio
Iguaçu. com grande animação e

bastante frequencia.
'

x x
\

X

o I Santa Cruz garsafiu 9 SÚa
condição de lider ao derrotar o

Guarani de Lajes, domingo ulti.
mo, na baixada, pelo escore de
4 a 2, após estar vencendo por 4 a 0,

x x x

E amanhã os nOS90S rapaZ!1
estarão na cidade de São Jo8quilll
no esperado encontro da capital,
da neve e do mate.

x x x

Os jogos do Santa Cruz, Como
de resto todo o certame estadual
são divulgados todos os' domingos
em todo o Brasil e tambem no

exterior, especialmente na Italia,
numa importante promoção do
Estado e de Canoinhas.

E amanhã, dia 15 de' agosto,
além de domingo, grande Dia

, Santo, Assunção de Nossa Senhora.

�, __ �e__\

Vera CIUZ I-Cine Teatro
APRESENTA:

HOJE. ai 20,CO hora. - impr. até 14 anol

M A L D,I TA A V E'N T U R A
com Robert Mitchum, Elsa Martinelli e Jack Hankin.

Filmádo nas selvas africanas. Em technícolor,

DOMINGO - à. 14.00 hora. - censura livre

AVENTURA'MALDITA
I

DOMINGO
ai 17,00 hora. censura livre

-

aa 20.00 horal
-

Imp, até 14 .anos

o
\

Incrível Homem do Espaço
c/ Tom Tryon, Brian Keith, Edmond O'Brien e Danny Saval. '

Fantásticol Deliciosas. aventuras, novas emoções! Uma
película diferente sôbre estranhas coisas que

acontecem no espaço sideral,

2a. Feira. a. 20,00 hora. - REPRlSE - Proibido 14 8nOl

58. Feira • ai 20,00 horae - impr. até 14 anoe

Tempestade sôbre Washington
,

com Henry Fonda, Cher Ies Laugthon, Dan Marray-

e Peter Lauford.

.48. Feira > ai 20,00 horas - impr. ,até 14 enos
"-

AS NOIVAS DO VAM,PIRO
com Peter Cushing, Freda Jackson e Marlita Hunt.

Um filme para ,ser visto por pessoas de nervos de aço.

5a. e 6a. feira - à. 20,00 horas - impr. até 14 !anoe

Emboscada no Cairo
com James Robert Justice, Adrian Hoven, Peter Van Eyck.
Um fato qué mudou o final da guerra e o destino do
mundo. Muito Ionge das trincheiras outra luta selvagem,

anônima, substerrânea.

Atenção para os novos horários de domingo a partir do ilia 22: II13,30 '- 16,00 • 19,00 e 21,15 horas.
,

.

ui&hzi'if'*dl

I Porcelana de Ses·unda I
I I
I preços especiais para .revendedores I
• ,I
E II CA 51\ F I S' C H E II II - de Louças e Móveis - iiitil ' �

, a Rua Eugênio de Souza, 530 ,11
• B
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