
Normalistas -1965
Partiram dila 10, sexta-feira última, rumo ao Rio

quatrocentão, as normalístas do corrente ano do Colégio
Sagrado Coração de Jesus. A caravana, em viagem para
a cidade maravilhosa, está assim formada: Irmã Maria
Gármem, Diretora; Irmã Maria Noeli e formandas: Esther
.Begína Seleme, Jucira Réinhardt, ...bllenmari� Leber,
Claurice Helena Pereira e Aline Pangratz, A condução
foi a Kombi do Colégio, dirigida por um motorista
gentilmente cedido pelo sr. Pedro Merhy.Seleme. n

.
'

Chegam 156 toneladas deleite
Santa Catarinaem pó para

Vísando o atendimento aos escolares catarinenses
em 66, a representação da Campanha Nacional de
Alimentação Escolar 'acaba de receber mais 156 toneladas
.de leite em .pó, désembàrcadas no porto de Itajaí, na
última semana.

.

,

O' leite em pó é parte da doação de> programa de
auxilio norte americano da Aliança -para' o Progresso,
face convento firmado com, a Campanha Nacional de
Alimentação Escolar. n

Crédito especial p�ra·
pagamento de diferença
dos funcionários da RVPSG

d')

Contadores terão

Existem muitos casos de sonegação fiscal em que
firmas acusam contadores e estes acusam firmas." n

Bôa notícia para os ervateiros
\

o

Os ervateiros do -Paraná e 'Santa Catarina - que
lutam pela sobrevivência: de um produto cujo mercado
oscila entre a beira da falência, . por culpa, .em grande
parte, segundo os produtores, de má política governa
mental - estão em franca 'atividade' 'para reivindicação
de .uma completa reformulação tios quadros 'diretivos do
Instituto Nacional do Mate. Os que, dirigem atualmente o

Instituto, só tem causado embaraços ao comércio expan
cionista do Mate.

Que a mudança seja 'realmente para melhorar.

Delegados
do INP

do
(

INM
e em' nossa cidade

,AFIO 19 CanoiRnas
I

Santa CAarinã, 11 de Dezembro de 1965
----�---------------------"_ .. -
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\
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CIRCULA AOS SABADOS

• ,

vira

e

selecionar
,

ARENA
•

errar
Em reumao com diversos, parlamen

tares, o presidente da República decidiu-se
ontem pela promulgação, do A to Comple
mentar n. �5 em aditamento ao A to Ins

titue/ional n. 2,. para corrigir efeitos do
Ato Complementar n. 4. Segundo infor
mações de Brasília, o novo instrumento
'revolucionário se destinará a .possibilítar
a constituição do Partido' da oposição,
que até ontem lutava diante da falta de
mais dois senadores para formar'o mi
nimo exigido pelo, .Ato Complementar n.

4. Tratará também da situação de todos

a
•

cposiçac
-

os prefeitos cujos mandatos expiram ou

estão por expirar. ASI mesmas fontes
,adiantam que poderá ser incluído no

édito a I questão de 'eleições por distritos,
ldéia defendida por vários senadores. Por
último, o documento - que', será divul
gado até o fim da semana fixa novas

normas para a constituição da Aliança
Renovadora Nacional estabelecendo o
"critério da seleção para evitar o registro
de adesistas de última hora, e, consequen
temente, impedir o esvaziamento do setor
oposicionista. . v

. Mandato de servidor
.

A Câmara dos Deputados aprovou Projéto de Leí '

Ique autoriza o Poder Executivo a abrir, no Ministério da, regu ado em emenda
,Viação, 'o crédito »especial. de 53'3 milhões de cruzeiros SRASILIA,7 (Transpress)""_
para atender o pagamento de diferenças de cproventos e O .Congresso Nacional aprovou

vantagens dos funcionários da RVPSC relativos aos anos hoje, em, se;gu�do turno. a, e-

, .'
"

.

'

menda constítucíonal N. 9 que
.}ie 60, 61 e 62. dispõe sôbre situação do fun-

,

BÔa noticia ferroviários aguardam cionário público no desempenhopara os que do mandato eletivo e do 'fun-
essas diferenças a mais de 5 anos.

»r:

n cionário militar na atividade

que aceitar cargo civil.

A. m.téria foi o aprovada no

Senado por 39 votos e uma

abstenção e na Câmara, por 236
· .

d
votos contra 47 com duas abs-

registros cassa os tenções. A seguir o sr, presi-
) dente Moura Andrade comunicou

Ô Diretor do Imposto de o Renda anunciou que errl ao plenário a convocação de

todos os Estados, através das Delegacias respectivas, está sessões i às 20,30 para a promul-
, / gsção da emenda constitucional

. ocorrendo grande afluxo de contribuintes para regulari- aprovada e as 21 horas para
zar

I
sua situação fiscal, o que prova, acentuou, a recep- discussão e votação do projeto

tl'vidade do apelo do Govêrno às classes mais favórecidas� de lei que regula a inatividade,
E com respeito aos contadores que se compliciam com as dos militares.

empresas. por meio da fraude nas escritas contábeis, in-' E� o seguinte o texto da

clusiue no caso de sonegação de notas de .vendas de emenda constitucional aprovada
,

na tarde de hoje:,
j

mercadorias, que envolve, no momento, várias firmas,
Artigo 1. _' Redija-se o ar-

declarou ainda aquele Diretor, mandará" proceder, com
tígo 50 da Çonstituição pela

denuncia, cassação do registro dos profissionais que agirem seguinte forma:
,desse modo. Artigo' 50 - Enquanto durar,

o mandato, o funcionário público
ficará 'afastado do exercício do

cargo e só por' antiguidade 'po
derá ser promovido, contando-se
00 tempo de serviço apenas pata
essa promoção sem aposenta-
doria. '

Artigo 20 - O § 4°. do ..ar

tigo 182 da Constituição' passa
rá a ter 8 seguinte redação: §
40.: O militar em atividade que
aceitar qualquer cargo público
civil temporário não eletivo se

rá agregado no respectivo qua
dro e sómente, poderá ser pro
movido por sntiguídade, con

tando- se o tempo de serviço
apenas para aquela premiação,
transferência para a reserva ou

reforma. Depois de dois anos

de afastamento contínuos ou

não, será (transferido na forma

da. lei pala li reserva ou refor
mado,
Artigo I 30. - Na aplicação

do disposto no § 4°. do artigo
182 da Constítuiçâo, os milita
res que Da data de publicação

,

Estiveram quinta feira em Canotnhas os Delegàdos Oeste erneuua ja se encontravam

dos Instítutos: do Mate e 'Pinho em Santa Catarina, res-
,

.afastados, não dependendo' de.
cargo público civil, há dois anos

pectivamente, srs. Mauro Pinho Gomes e Darcy Pereira, ou mais, poderão permanecer
quando fizeram uma visita de cortezia ao Prefeito eleito nessa situação, por mais seis

do J.IO:,SO município, sr. Benedito Th. de Carvalho Netto. n

,

A região Norte-Catarinense,
m!lis ' do qúe em qualquer época.
têm merecido a atenção do
Govêrno Federal. O nosso De
putado fedéral têm se desdo-'

\

brado em esforços visando'
conseguir o amparo do Pres�
dente Castelo Branco e dos.
seus Ministros pata ,tôda a'
nossa região. .�,.

SÕmÊmte no mês de novexnbro�'
<Aroldo viajou para o'Ri'o- mais;
de cinco vezes e obteve 8 so

lução de problemas elos'mais;
diversos. Além do convênio}
para a construção ,do EstÍldiQ;:
Municipal de Canoinhas, COD-:

seguiu liberar tôd�s, as subvEm-í
ções destinadas a entidades i

educacionais e assistenciais do',
,
•

. '\
Norte Catarlnense;' conseguiu- \ •

auxílios de monta para a CATRACA iniciar um Ambulatório e.
edificar o "Colégio Comercial" e o' "Ginásio do Trabalhador";
,conseguiu despertar o interêsse do Ministério da Agric1}ltura pará.
00 fomento à suinocultura em Canoinhas;

.

encaminhou o pedi 19;
de financiamento à Prefeitura Municipal; equacionou o assunto,
da atualização do projeto do serviço d'água e do início das obres',
em 1966, em Canoínhas. -

"

. Fazendo . as suas despesas de, viagem sem' ônus para
ninguém e para nenhuma entidade, suj�itaIido-se, ainda,: a graves.
prejuízos, visto que foi forçado a não comparecer a algumas ses-,

sões da Câmara, perdendo o "jeton" de presença. Assim, Arolde

cumpre o seu mandato e vê encerrar-se' o 20°. ano de atívídade
pública, sempre dedicada às bôas .causas, ás legítimas causas do,

o ,n

Fim de Ano

n

povo.

TODAS AS' PROPRlfDADES RURAIS SERÃO CADaSTRADAS'
Está. seguíndo para Florianópolis 20 toneladas de mate-:

rial destinado ao levantamento de propriedades rurais do, Estado,
de Santa Catarina íntegrando o plano do Govêrno Federal, de'
iniciar por ocasião da Semana da Terra que vai de ],3 a 20 do,
corrente, a verdadeira Reforma Agraria do 'País.

I

n

Vinte e cincó funcíónárros estão sendo recrutados só no.

. Municípíe de Canoínhss que irão receber instruções �rrt. Flo�i8-:
nópolis, para início no próximo ano, o trabàlho de cadastramen-.
to rural. n:

\0 Assembléias e Câmaras de Vereadores pÓderão decidir sôbre a"
realização de eleições indiretas. para govern�dore$ I prefeita�,

,.
' /, I

•.

As Assembléias Legislativas poderão decídír sôbre a'

realização de elelçêes indiretas nos Estados, segundo 8EI diretrizes
já 1!('j0t,�das no âmbito federal, declarou à imprense o Mini.&tro'
da Justiça Juraci Magalhães.

"

.

. Se no futuro tal decisão .for tomada e aprovada pe18tl,
Assembléias, tarr bem as eleições de Prefeitos serão realizadas:

\ indiretamente através das Câmaras de Vereadores, Só haverão;
eleições para os Pode nes Legnsletivos.

'

v; .

I ' f
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C9RRE�Q DO
I
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'.

Para o seu· exigente paladar
;1 prefira $en;pre

:,'l' o'' AI!I; i.·

� , "P,I.N ,G U I M
- Restaurante e' Sorveteria' -

.,

Diàriarnsnts Almoço e Jantar.

II Varias datas próximas ao

Grupo Escolar "João José Médico .Especlallsta I
[ Souza Cabral" (Sossêgo). '

_

.

�m

"I Procurar Q sr. Célio Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
Kohl 3 Consultas no Hospital Santa Cruz nos dias

I j
ar.. , v

1 2 e 13 de J A N.E i R O de 1966

II Vende-se Lote� I �.'_o-,----_IIIZ:l:III! �I�_fIIIIIIII!

I no JARDIM ESPERANÇA, j
I

. Procurando acha!ll �

II.•�."�g����·�§����������1I iii nas proximidades, do Ginásio r:- Tecidos finos � Artigos Jersey> Nylon
. I i Santa Cruz.. ',BordadOS. � �endas - Botôes, etc.

.

I' .

�

iF!'=,,===,.==,,=,==,==P====,=.=f='=="'='
=

r.,======)<=." I,
A VIsta e a Prestações. .

-------

..X·'-..·-------. .,;

.

, ,J. " '. ,e o R T E' .

! B6���t:;a ç:: ����i'!;e� .

.

"Praça Lauro Müller, 75J (e'o ll.ldc"d'o ��'nco INCO) I rezínha. V
I

� • .•. .: i t".'í:lÇ,$ Postal,,76 - Fone'1.125,
'

II_�__------- 'IGanojnha. ! .:- .

.

.

Sta. Cabrina
z: -� •.- -- »: I�' Compra�se

TRANSFQRMADORES, DE
.. DISTRIJ;lUIÇAd 'TRIF�SI(:OS', I 2 datas' juntas, altitude me-

, ,E '.MONOFA.SICOS a' OLEO de. 5 !l 500 KWA G.E. ".

,,, CHAVES M:AGNETICAS . 'DE FAr:AS • ESTRELA
.

díana, perto do centro, rua de
, .: .:" _

.

TllIANGpLO QUALQUER CAPACIDADE . pouco movimento, zona de boa
.: MEIHQPR'ES MONOFÀSI,COS E TRIFASICOS .G.E. ,

'

água potá vel.,
'

.'
- ..

CAnos. rtos CONDUIT. CAIXAS DE FERRO
, '. ...

ESTABILizADORES. LAMPADAS .

, Srs, Industriais e Comerciantes: .

consultem suas necessidades·8 J. CORTE)
Melhores Preços Garantia Abso:uta

'I.=======,!===============��===:l!
i

para Arroz, Milho e Feijão,
da melhor 'marca existente.
com ou sem adubadeira.

�ê�������ê§��§§�§. II
Informações com

.

.

X ,I ·rNaldemar Knüppel

V E N DE- S Ef
.. R�faça suas forças, tomando

i:�:AFÉ:.!BI G i,

,/ ., ' f ,i .! ',_

Torrado a" ar quente
� '!. I� ., •

I )S�boI:()sO até a ultima ,gota
':Roa' 'Pauis 'Pereira - '�elefone, 241

SG é, :gr�nde m' mas em Canoinhas.

BIG· é O melhor café

.' ,

- s ATI R

e••••BB.Bm••1I1a;m·IIBfII.�•••tII.maB••ellgB;m.llm
Im .' '}'�II Atenção! vire e leia . '11
I "

� U I A 3 :;I (]
J II

• 'sapopq sop eço'] e :g: te I
II 'apoIlq mn al.{ueÍf a o�oaWIJuaA 00 Sólg5alSólJd sa an8ad ·11 I
II ' ·apU!.lq um 'lJJ'.!r.{Q�S a ,udmo;) l1i

I

I.
·apoÍJq mn aq088 a DISAONV'l'OD saço'] sa ijl�SJA

_.
-

-

'Ie�9N: ou anBad a 81089 ;1Jdwo;) liIlliI

'soaB9�08A a soanoosap sop ezoB a 'apaplonpodo elsa alJi�AoJdV
II 'opUe�uelllq oue' ap WII O JlIssed Q30AI BJed

_
'WIPJU! uJed e�ueleq ap oquewel Janblenb Wa3aJa,O· 111

..I i>lSAON\fl08"A e I>lSAON'fl08 'O I
• •
Il ·s.elluoue� �-':I)' alSI\s nl�X9 �edo� w; eJAeled

I

eWII!,1) .11

I 'el�l!ned edo:> eso,weJ ep
\
opjped nas JazeJ a Ja:>9I1uo� ellu9,A' I

i�;)zlnb 011U m;;»nb v�dmo:) OVu' 9S m

II. i�azlnb i,opÓvnb 'a ompa anfivd . i'�azlnb anb o a�dwo::> I
_I

·o.LIal a e,!m'9J 'e.qapem ap SíaA9w ap sodn so sopos amaJO ! Quando fizer seu itienrário de passeio.
(LJlPJIOA o6!lUP) OI�J,Ul03 a eIJls.pUI· 'SlaAON 'I�SAODeloD \·11 m não esqueca de incluir oma visita às

I i lUaU ma DJJa) ap SOjBI;qJI a SlJBlnQII S!aA91 a, e3!Jq" 'I�SloDelo9·0! obras do FRIGORIFICO
1 m BBR �•• �=================��===�===·===��,'

"

ME.J.�HQR SERViÇO A· PREÇO JUSTO
-Ó; ;

Matriz: Curitiba·
r

FlUais: São Paulo • Rio de Janeiro· Í'orto Alegre.
Canoiehas - 'Rio Negro " Mafra • Barra
Mansa ..

l.

CLíNICA E CIRURGIA_
Olho8 • Ouvidos • Nariz e Garganta

Dr. Anor Dittert Pintá
Médico Espedalisfa

Consultas das 14,30 às 17.horas
( de segunda a: sexta feira
RUI Felipe SC�lIidl, 249 M.lFRI • S18. ellarina

)(
Geladeiras Comerciais,

Balcões Frigoríficos
Sorveterias, etc.

! diretamente de fábrica.

�•. Ofertas pare '8 .redação dês te
. jornal, 1 v

. i
,
, SEl\.IIEADEIRAS X

.
,

CasaSanla Tefezinba
. Rua Getúlio Vargas, s/n

Assine! Lei'111 Divulgue f

Correio do Norte

\.

Dr_ Anor Dittért Pinto Y

CASA
I .

Duas lojas pare achar . O que precisa-r

Brinquedos "'. En!�!t€s da Nat�1
Fenagtms -. Louças - Arl11as, .etc,

PROCURE A

SCHREIBER

Terreno "em Itaiópolis
'(

Vende-se.
36 alquelres eproximadameate.
Bôes aguadas.
Herva mate.
Terras de cultura,

,

Mad�iralii finas.
Lenha.

. Argila para cerâmica.
Rarbaquá - �equ ...na I"a f'! Il, (inecsbQ�hl),
Malhador.
Apropriado para tanque., (Roda J'agua e criação de peixes),

. Divisa com o perimeteo urbano. Três acessos .

10 a 12 kilômetros do asfalto (BR 2) - 1 '1/2 km. da Estação
Ferroviária,

Preço básico Cr$ 400,000 o alqueire.

I •

i

.

Informações -- Escritório de
.

Irmãos Procoeiak &/Cla Ltda., em Canoirrhas

Agência de Canoinhas i

IRua Vidal Ramos, 1167 ou Rua Paula Pereira 76i '

TRANSPORTE;S

Confie o transporte/de suas mercadorias
pela

TRANSRiO
e

. terá a satiSfacão de ser' bem sentido'.

,

,
\ ,

.'
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE·· I Día'12: a sra. dna. Edu.

HOJE: a sra. dona Rita virItens eep. do sr. Francisco
esp. do sr. João Sebastião' Tchaika; o sr, NeYI?r Cubas,
Perene; os srs.: Dr. Benigno res. em P.aranavat, pr.; �s
Cerdeira e Esteiano Wru- . srtas. Eloira Koch, Mana
bleoski: as -srtas.: Veronica Wilma /(ornatzki. Lourdes

,Warddnski,. ZiLda Vieira e 'Kolle,:,: o [ouem .Adão Tchaikd;
. a mentna Sueli da' Cruz fi-AuroraGrgecoski; Exma. tnia., lha do sr. Pedro Cruz Sob".

sra. dona Martha Bading; ..

O jovem Edson Luiz Heuko Dia 13: assras. dnas. Elly
res. em Monte Castelo; ii, esp. do sr. Ditrich Siems, Er
menina Beatriz Cristina filha na esp. do sr. Felix Dimikos
do sr. Affonso Gresscopt; o. ki; o sr. Waldemar Alves
menino Irineu filho do sr, _ Grein; as srtas. Aglai Pache
lroslaw Sidorak, ainda o io- co, Eltrida Grosskopi, Ivgni
vem Sérgio Augusto Mayer. , Wolkafl; o jovem Viegando

CLUBE CANOINHENSE
.. .' .

a v is o
o 'Clube Canoinhense comunica aos distintos asso

ciados que se acham em .atrazo com esta Sociedade que,
se as mesmas não forem regularizadas' até à Dia 15 de!
Dezembro de 1.965, ficarão sujeitos a apreciação da Di
retoria eliminando-os dos quadros sociais por falta de

pagamento, pará tal' liquidação deverão ser oprocurados
os senhores Tesoureiro -Osmario Davet

'

ou
.

cobrador
.

desta, Sociedade. 2v
, A DIRmTORIA

,..--------------------...---,

I'

007

\

VelaC·
'.

me Cruz
X

Teatro
-:- A P R E S E' N TÁ· -:-

HOJE - a. 20,15 hora. - proibido para menores de 21 anos
,

.j'

I UM PARA LUIZAR·AMO
com Paulo Porto e Sônia Dutra..

Um' filme real como a própria vida•.(
NãÇl percam uma única exibição.

DOMINGO - a. 13,30 hora. -- cantura livre

\

pAGINAS DA REVOLTA
I
,I

I,-

DOMINGO • a. 16,00 hOra. - cen.ura !iUé

H E-R A N ÇA SELVAGEM
'com Rock Hudson e Báibara Hursch:

"-

nOL'lUt'GO _

8111 19,00 horat
_ impr. até 14 anol

,"'_ .. '1
8. 21,15 hol'ª.. .

M01SCOU CONTRA
com Sean Connery como James Bond.

Pedro Harmendariz, Lotte Lenya e Daniela Biancht

,Buas mulheres são fabulosas! Seus inimigos implacáveis!
Suas aventuras incríveís! O ·filme que vem arrebatando
o mundo inteiro. 007 é a garantia de um filme dé sucesso..

28. Feirã -..,. a. 20,15 - impr. 8t� 14 ano•• REPRISE

3 ... Feira - a. 20,15 hora. - impr. até 14 ano.

SETE HOMENS MÃUS
com Randolph Scott, Elia Raines e Artur Kennedy.

\ O. destino uniu aquêles comps'nheiros estranhos... e a'
morte e o ,ódio mudOJl a existência de cada um dêles.

,
--_.............---

4a. 'J4'eira - a., 20,15 hora. -,impr. até 14 ano.

o
.

G·R·A N DE
,

,

C R I M E
com Laurent Terzieff, 8uzane Floo e Horst, Frank .

. Este é o filme que foi pi"oibido na França e premiado na Veneza ..

58. e 6a. �eira - 8. 20�15 . hOfa. - impr. até 14, anos

OS DIAS' SÃO NUME·RADOS
com Salvo Randone e Paolo Ferrari.·

,

Um filme fora de comum! Primeiro prêmio no fes�ival
de Mar Del P'lata. '

Hão deixem de assistir para os dias 25 - 26 e 27 de dezembro

no M�ndoDeu a Louca
A Cmédia das Comédias t),

2,30 horas de alegtia e ris-os
.,

Caooinhal. Sta. eatarioa, 11 de Dezembro de 1965 - l( tfS8Voigt" Pedro Wendler; as
meninas Lis Mari filha do
sr: Romualdo Carvalho, Lia
Esther filha do S1. João Ta
porowski de Tres Burras.
-

'Dia 14: a sra. dna. (Ientita
·esp. do sr. Waldomiro Holler;
os srs. Arno Court Hoffmann,
Ernesto Herbst; as srtas Ro-.
selis Marta Tabalipa, Hieda
Reinert; .

a . menina, Benilde
Maria filha do sr, Nivaldo
Damàso da Silveira e o me-.

nino Edenécio Manoel filho

I
do sr. Manoel' Felicio...
Dia "15: a srn. dna. Caro

lina esp. do sr. Eduardo· Dias
de Miranda,' os srs: Alcides
Grõsskopr. Mario Szczygiel,
Antonio Grosskopt; as meni
nas. Valeria Maria filha do
Sr. Waldornü'o Krawchychyn,
Anna Maria filha do sr, Ma
rio

/ Ferraresi. \ e o menino.
Paulo filho do sr. João Au
gusto Brauardt.

) .

Dia 16: as sras dnas Ger
irudes esp. do sr. Benedito
Terezio de Caroalho Jor; Lu
cie esp. do sr . Simão I(arlick;
os S1's. Emilio Soboltka, 1 és.
em M. Dias; Oriomar Schaidt,
Firmino de Paula e Silva;
ai srta. Luiea Maria Silva;
o jovem Reinaldo Vaigt: os
meninos Luiz Altredo filho
do sr. Gustavo Maes de [oin
vil/e, Alvaro Ricardo filho do
sr. Orlando P. Souza.
, "

Dia 17: as sras. dnas. Ca
tarina esp. do sr. Emilio Ou:
teruill, Stanislava esp. do sr;
Miguel Oliscotncz,

.

Venina
esp. do sr. Waldemar Cador;
os. SIS. Ieomuatdo Schroede1,
Erharrl! Koch; a menina llka
Rosinha (filha <do' sr. Hugo
Brauardt; os meninos Sérgio
Thoméz filho do sr. Woltri
do Langer e \:f'ilmar Iose {i.
lho do sr. Romão Niedielski.
Aos aniversariantes dese.

iamos felicidades.

Escrit6rio Local
, �

(anoinhas
Plantar batata ...?

, \. /.

Uma das grandes vantagens do agricultor brasileirc é a de
poder cultivar 8 batatinha durante 2 épocas no ano. Ag&to.setembro
e fevereirc-merçç. / '.

. .'

,A plantação pode ser cooduzid� com grandes. cuid�dos. Se.
mente certificada, adubação. pulverizacões e amont,Qlls, .e no fim.4coo
tece como nêste ano de 65, raros são 08 lavradores que conseguiram
bons lucros, O Jator e!Jsen�ial nêste caso é o clima. Tempo chuv08fJ
e ventos frios facilitam o ataque de doenças fúngicas. como aRe-:'
��mL '\

,
. Felismente, para os agriculto�es tradicionais. resta o plantio

de fevereiro-março. Unico problemer. mudas brotadas.

Antes dé resolver êste caso falaremos sôbre uma forma' de
evitar muitas doenças e assegurar boa cOlheita.

: É a desinfécção das' sementas.
. Quando bem fe.ita evita ou diminue o apareciment� de
léstiae nos tubérculoã. .

'

.

.

'

mo- .

Diversos' são 011 produto. usados. Como e�emplo�temos o su'

blimado coreoslvo, Da diluição de um por mil. A·.• DeBntiDa também
pode ser usada. �

Como fazer: As batatinhas são mergúlbadas nessa miatq.ra.
durante 50'minutos. secando- as perfeitamente em seguida, para �ão
apodrecerem.

A de.iofeção deve ser feita quando os. t�}>ércnjos 010 estiei
brotados on reoom começarem .. brotaçlo. �omar cuidado Dêsse tra
balhó �. ilão usar .,. tubérculos tratados para' o .con�nmo.
Forçamento da brotação !')

'�a forma
.

de conseguir mudas brotadas par. plantar em

fevereiro março. No Estado de - São Paulo fazem o forçamento pal'8
'provocar a brota�o antes do t;mpo.

.'
.

_

.. O us� do bissulfureto de Carbono, apiicado em dlmar,atl
ou de�itos para( expurgo. é eficiente. econamico, p.;6tioo. Em poucoe
dias aparece uma boa brotação.

.

,

As doses a serem usadas e a duração do forçamento depen
dem da variedade. dos tubérculos e alo dep6sito. Em depósitos feitoi
no. pr6prio larreno há necessidade de maior dOBe. enquanto lJue :elli
dep6sito cimentado é menor , dOle. Tubérculoll com início de brota·
ção .sofrem com dosea altas: ",.

BanA resultados os paulistas coDseguiram usando 35 centí·,
metros cúbicos de bisllulfu�eto (lara. cadá metro cúbico de dep6sito-, - .

C . -' M····
. e com duração de 72

.. hor�s. "ronvlte Issa .

... A

•

• • • • .• 1
,

Enche· se o depósito com os tubérculos e sobre estes co.-
,A famzlza Schzssel con�lda loca-se' um pir�s; um . grato ou. Ull1a xicara com bissulfureto.

pare"!tes e qmzgos do znes: Tapa.se o depósito muito b· m, não .deixando nenhuma 'fresta.
queczvel Paz sogro e a<üo Depois d", tres dias pode abrir o depósito e' retirar o� tubêrculol'i.
NéLSON SCHISSEL à as."

.

sistirém a missa de mts que Antes de forçar a brotação experirqente fazer a desinfe-
I mandam celebrar dia 11 ás ção, pois resultará em ptantas inais· sadias, mais vigorosas e em

I 7,JO horas _na Matriz _ Cristo consequência você terá maier produção. v

! Rei. ,
I.

'I' Por mais êSfe ·ato de fé -----....- ........- ....--.-_.........--............----....----.

cristã, agratfecem. \

Leiá e assiI;le' "0 JORN,AL", órgão líder

dos Diários Associados.

NASCIMÉNTO··
Acha.se em testa \ o lar do

casal, sr. Waldemar e dna;
rlorentina 5eunecke, com o

nascimento dia 27 últifno da
garotinha Marà Estér.
Nossos p,arabén$.

Representante nesta cidade:. Antônio Seleme
Assine!

.

Leial Divulgue!

Correio· do Norte'
/

Oferta Especial da

Ca'mpan�a
da

do CRUZEIRO FORTE

P.E'REIRA
!
- \ONDE O SEU \Cr$· VALE MAIS

,:_ .;
�. \

-. , ,
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JU'nta de Alistamento' Militar
16a. CR Canoinhas se

"O .

.

b') d -

I relerVI.taD a RIXO everao comparecer na Junta de
Aliltamimto Militar em Canoinhaa s.e., no dia 16 de dezembro de
1965 "Dia do Heservieta", a, fim de aaainarem importante documen
tação remetida a eata Junta, pelo Sr. chefe da 16a CR Ftorlenôpolis, se."

(

NOMES
Alzir Barcellca .

NelloD Teodoroeica
Edinon Gabriel Riesemberg Adur
Luiz Amilton Gonçalvee Corrêa
Orti de_,Paula
Teodoro Saohwech
Wig8odo Wilson Wiltuschinig'
Ga.tão Dia•.
Jones Abraão Seleme
Teodoro Tchaika

'

Valdnr Karvat .

FILIAÇÃ-Ü
Elizeu Barcellos
Silvestre Teodoroviea
Salim AdJIr '

Julio Gonçalves Corrêa
Ana A!ve. 'de Allunção
Carlol Frederico Sachwech
Silvio Wiltuechnig

,

Antonio Dia.
João 'Abraão Seleme
.roão Tchaicka
Francisco Karvat Filho

Can�ioha••SC, 1°. de Dezembro de 1965.

Ag.enor F'lôres - 1°. Teo. Del. 14a• DR

,

,

{' -.
,

I
,.

::

.: !'
" �

Tl-12-19ô5
----�._------_.------�---------------------------------------

f"

FaleciI11enfoRegistro Civil 'Notes
EDITAL' )(

Maria Góss Olínskí Oficíal do
Registro Civil do Distrito de
Paula, Pereira, Comarca de Ca-
noínhas. ,

.' I
Faz saber que .pretendem ca

sar Valdemiro dos Santos e

Nair Terezinha Nunes. Ele sol

teiro, Iavrsdor, natural de Tau
nay deste Distrito nascido alo.
de' junho de 1943; filho de João
Pedro dos Santos" e de dona

.' Maria da' Luz Almeida, domi
ciliados' e residentes neste Dis
trito. Ela solteira, doméstica,
natural 'de Vrubici deste Estado
nascida a ,2 de julho de 1945,
filho de Pedro Nunes e de E
vandína Henrique, domiciliados
e residentes neste Distrito.

Apresentaram os documentes

exigidos pelo 'art. 180 do Có
digo Civil.

nv

, ,
1 /

- umvelculo para cada-tarefa

.i
f.f

"

I

{ ,

!�v<.?·,· ./-
-

.",1

. '

,

\..

Para passeio ou trabalho, cidade ou campo, rodovias ou atalhos há sempre um veículo Willys '66
feito sob medida. O trabalho é só escolher: AERO-WILLYS - elegante, robusto e confortável;
GORDINI II, econômico, ágil e versátil; RURAL (3 modelos), tração em 2 ou nas 4 rodas, para
(li trabalho ou passelo, no campo ou na cidade; PICK-UP "JEEP", tração em 2 ou Das 4 rodas,

, ideál para o transporte médio: UTILITÁRIO "JEEP" UNIVERSAL (3 modelos), o mais conhe-
eldo e provado no mundo inteiro.

I

, .

�NHA QONHECÊ-lOS. EXAMINAR OS INÚMEROS APERFEIÇOAM.ENTOS MECÂNICOS (E AS NOVAS
,

CORES, E CLARO)., '
.

.

I

, "

)

"Bas'ilió Humenhuk &' Ci e ,
Rua Vídal Ramos, 209 CANOINHAS - s.e.,

"

f \

Ltda.
. "

'de.
. .Repercutiu em todo o tttu

nicioi« o falecimento, domin
go' último, em Curitibu, onde
residia,' do conhecido e hú»
manitérie médico, dr. Clemen-·
te Procopiak. O sepultamento
do, saudoso extinto ocorreu

na tarde daquele dia no cp
mitério do bairro da .Agua
Verde, com grande acompa
nhamento.

A familia enlutaâa os pe
sares do "Correio do Norte".

XIX X

Faleceu também, ontem,
sexta feirb, em nosso muru

ópio, o venerando cidadão,
sr. Francisco Socacheski.

Se alguém souber de existir
algum impedimento legal acuse
o' para fins de Direito.

Paula Pereira, 2 de Dezem
bro de 1965.

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro

.

Civil: n

I

A seu familiares. nossos
'sentimenntos..

x x x

No v-zzinho' municipo de
Major Vieira, terça teira úl
tima, dia 7, acorreu, o pas
.samento da veneranda e vir
tuosa- senhora, Dna. Teodora
<Fernandes dos Santos" espo-.
sa do sr: Hctor Fernandes
de·Souza, cujo sepultamento
ocorreu com gronde acom

panhamento. Na oportunida
de, a família enlutada agra
dece de publico a dedicacâo
atr ibuida a saudosa extinta

.

pelo medico, dr. Adyr Seleme,
tarmaceutico, sr. Claudio,Oa
dotti, Pe. Fabiano e v povo
.em geral.

'.

Yenda ,de Terreno
Vende-se no município de

São Mateus do Sul, Pr., no lu
gar denominado Olho D'água,
um terreno com a, área de 192
alqueires,' várias benfeitorias e

boa plantação de herva mete,
Da base de mais, ou menos ...

·

300.000 por alqueire,
Tratar com Danilo Mafra, no

Banco Inco em Curitiba, ou pe·
lo telefone 4- 4011. 2v

[Quem ganha Um Milhão
e Meio por ano é isento
do Irnpôsto de 'Renda

BRASILIA, 3 (ASP) �. O Presidente de República san

ciC)[1OU hoje, projeto de lei que altera a legislação do Imposto de
Renda, adota diversas medídas de ordem fiscal e. fazendária e .dá
outras provídên ãas. A lei estabelece, inicialmente, a tabela de
acôrdo com a qual será cobrado, no exercício financeiro de 1966,
o impôsto progressivo devido - anualmente' pelas pessoas físicas'

'resident,es ou domiciliadas no Brasíl,
A classe de renda líquida de um milhão e quinhentos.

.

mil cruzeiros por ano fica insenta. Sôbre a renda de um milhão'
,

quinhentos e' um até um milhão e oitocentos mil cruzeiros, será
cobrada 8 alíquota de'3 por "cento; entre um milhão e oitocentos
mil e dois milhões quatrocentos mil cruzeiros, a alíquota será de

5% e asslm sucessivamente. Até 3,3 milhões 8 por cento, até' 4.2.
milhões 12 por cento; .até 6,6 'milhões de cruzeiros 16 por cento
até 9 milhões 20 por cento; até 12 milhões �5 por cento; até 18
milhões 30 por cento; 24 milhões 35 por, cento; até 36 milhões
40 por cento; e até 48 milhões 45 por cento. Finalmente, sôbre
a renda Iíquída acima de 48,1 milhões de cruzeiros serão cobra
dos 50 por cento.

' ,

,

I

_
Esclarece ainda 8 !ei que o impôsto progressivo é, a so

ma das parcelas correspondentes a cada .classe. A partir do exsr

cicio de 196,7, os limites das classes de renda líiquida serão atua
lizados anualmente. n

(Ilibe de Bolão
x

Democrata
ConvocaçãoAssembléia Geral Ordinária

De ordem do sr. Presidente �,de acôrdo com o art. 23
dos Estatatutos Sociais, convocp os senhores portadores de títu
los patrimoniais ordinários, para no dia 7 de janeiro de 1966,
reunindo-se em assembléia' gerai ordinária às 20,30 horas na

cancha de bolão da Sociedade de Tiro ao Alvo Canoínhas, deli-
berarem, sobr� a seguinte. •

o r d em do D i a

1.) - Eleição dos-membros para comporem o Conselho, Delibe
rativo do Clube; para um periodo de dois anos;

!

2.) - E�e,ição dos diretores para a Diretoria Executiva, para o

período 1966/7; --

3.) - Outros assuntos de interesse geral para o Clube.

De ,a�ôrdo com o Art. 19. parágrafo 2., as chapas deverão
conter o "De acôrdo" dos candidatos, e deverão ser, registradas
na secretaria até dia 31 do corrente.

'

maf/Canoinhas. (SC), 10 dêdezembró de 1965.
.

,

Mário Arthur Ferraresi - 1. 'Secretário 3v

\

Não danifique as sinalizações.
Elas custaram seu dinheiro e foram feita's

p;:t�a sua segurança.' .

IColaboração' do
.,

Ciube dos �mlgos_
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RADIOS I PU9ILCO �

Transglobe ..
L 4 Faixas

Dup�a fonte de energia. - �sse modêlo tanto, funciona
ligado à' corrente elétric� como a pilhas.

Oferta de Natal:
Bicicleta para Homem, quadro duplo, lindas côres Cr$ 95.000
Rádio com 3 faixas - Móvel de Caviúna ou Marfim « 46000
Grande estoque de: Arame Farpado - Grampos para Cêrcas - Pregos

Sa:l - Querozene - Arados - Bicos para Arados. Carpideiras.
. Grande estoque de Gêneros Alimentícius com ótimos preços para Varejo e Alacado.
o enderêço da economia é:

ARMAZEM T'O K A-,R S K I

*&

o que é o estatuto da terra
,

p�r. os agricultores brasileiros, o Estatuto da Terra não é apenas uma lei d1'! reforma !1srária.
E uma lei do Desenvolvimento Rural. Ela prevê tôda uma série de medidas para ecelerar o

progresso da agricultura bresileire, dando condições objetivas de progresso, aos que vivem' do
trabalho . da terra: proprietários, arrendatários, parceiros, meeiros e : tra.balhadores rurais.

Valorizando e. convocando : as organizações de classe. de proprietários e trabalhadores,
'para um programa conjunto de progresso.

O Estatuto da Terra est- belece, também, um critério objetivo para a tributação rural. Pre- I

misndc squêle que Produz e desestimulando os que não compreendem a importância do'
cultivo da terra. Uma das medidas previstas no Estatuto da Terra é o cadastramento de tÔ�

das as' propriedades I rurais bràsileiras.

Rua Caetano Costa, 96 _. 'I'elefone, 219

4A

o .q u e

8,griculto'Í'és
os

br a 5 i I e i r o 5

saber

\
,

, o 'que é o cadastramento rural
. lt um levantamento real tias condições da agricultura brasileira. Feito com a participação dos ,pro
prtetârícs rurais. Os únicos que podem informar os problemas da lavoura e da pecuária em cada

região. Que podem declarar as condições de trabalho e produção em cada propriedade. E demons- '

• kar, assim, as suas reais necessiaades. ,Esta é a única maDPira de serem planificadas medidas cor

retas pare aumentar a produtividade de. agricultura brasileira. Melhorando a8 condições de pro·
. ,

gresso de cada um.
,

precisam

o que é a semana da terra
A Semana da Terra é o momento dos proprietários rurais brasileiros ca.dastrarem as suas proprie
dades. Dirigindo-se ao pôsto de cadastramento do IBRA, instalado no Município onde se ,,'situa a

sua t"'!"ra e preenchendo os formuiários, que pos�ibilitarão um co[}he�imento real da situação da

estrutura agrária brasileira. O primeiro passo concreto p8r� o atendimento de suas iustas neces

sidadgs e o inicio de um iHálogo franéu entre o dono da, terra e oGovêrno. Porque é preCiso
conhecer par'a melhorar. O órgão encúregado pelo atual Govêrno para l\ealizar a Semana 'da Ter
ra é o IBRA - Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Obtenha maiores inform8�ões, na Prefei-

tura do Município onde está .situada a SUB propriedade.
"-

,

. ,

par�icipe da Semana
/
da Terra'

de 13 a 20 de dezembro: Hio Grande do Sul, �Santa Catarina, Paraná, Guanabara
Rio de Janeiro, Espírito Santo.

'

I
\

de 7 a 13 de Janeiro: Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba,
Ri9 Grande do Norte, Ceará, Maranhão, Piauí, Pará, Amapá,
Goiás, Distrito Federal. "-

.. ,

de 28 de janeiro a 3 de fevereiro: São Paulo, Amazonas, Mato Grosso, Roraima,
Açre, Rondônia.

IN S
DE

TITUTO BRASILEIRO
R E F,O R M A A G R A R I A

Prefeitura Municipal de
EDITAL

'C · L A
anolnnas

\

;
De ordem do ExmO Sr. Prefeito Municipal, torno p6blic(l'

que durante o corrente mês de dezembro, le procede neeta Tetou·'
raria e oa. Intendêncíse- Diltritai. de Paula Pereira, Felipe Schmidt:
e Bela Vi.ta do Toldo, a cobrança d"l segulntee impoetosr

,

a). Imposto 1/ indústria e profi..õe. (4 trimeltre)
b) - Imposto de Licença (4 trilQeltre)

O. cootribuiote que não efetüarem leUII pagamento no pra-;
zo acima mencionado, e.tarão sujeitoe 8 multa de acôrdo com. a lei
em vigor,

Canoinha, 6 de dezembro de 1965.

VISTO
Dr. João Colodel ,. Prefeito Municipal

Clemente E. Pieczarka • Teaoureleo Muóici\)al

Registro Civil EDITAlS
Sebsetião Greio COita, Esori

vão de Paz e Oficial do Hegistro
Civii

.

de Maior Vieira, Comarca
de Cancinhae, Estado de Santa
Catarioa, etc. �
Faz saber que pretendem casar:

Miguel SObZ8Ck e Cetina Ribovaki.

IE!e, natural deite. Estado nas

cido em Agudol, n/m., no dia 14
de setembro de 1942, lavrador,
solteiro, residente 'em Lageado
Liso, neste municipio, filho de
Estanisleu Sobczack e de doua
Maria Sobezsck, l�.ideútei em

\ Rio Novo. neete município. Ela,
natural deste Eit"do, naseide Em

Colêoie Becker, neste município,
00 dia 16 �.) outubro dé 1944,
dcmêatica, soltelre. relideQte em

Laaeado Liso, neste municipio,
filha de Felicio Ribovlki e de
dona Angelina Hibovski reeidentes
em Rio Novo. oelte' municípío'

"

�

neste munioipio DO dia .22 de
,

fevereiro de 1949, dométtica, 101-
teira, residente em Cochoe, neste

municipio, filha de Miguel An
. drseievski e de dODIl .Maria De
isnire

-

AndrzejeVl!ki, reeideutes
em Cochoa, neste municipiq.

'

+
Faz labet que pretendem C8sar:'

Carlol Juíkoski e Eduvj�ge.ns
Hatkovekí, Ele, natural deite.
E,tado, nascido em Agudo•• Deite
município;' DO dia 26 de outubro
de 1936, lavrador, IIo]t8iro, reei
deoto em Agudo., neste munici
pio, filho de J08é Julkotki e de '

dona Frencisce Iuíkosk], reeidentes
em Agudo., D61te municipio. 1!;11l,
natural deite Estado, Dalcida em'

Cenudos, ueste JDUDicipio no dia.
2 de, Junho de 1945, dom�&tica,'
lolt�ir9. reeidente em Agodpl,

,

, D.êlte muoicípio. filha de Etltan1l�
.lau RatkoVlki e, de dona ApoJo-',
Dia Ratkovlki, relideótel em'

Canudos, neste munidpio.
1F!lz .aber que pretendem carer:

Odacyr Veiga e ; Veoioa Aodrze·
[evski, Ele, oatural deite Estado
nascido em COChOl, Deite muni
cipio, no dia 5 de' maio de 1945.
operário, solteiro, residente neste

municipio, filho doe 'Salvador Vei�a
e de dona Mari. ROia Lisboe,
falecida, residentea em COChOI,
nede municipio, Ela, natural
deste Eetado, Dalci.da em COCh"l,

-,

Aprelentaram OI 'doenmentoal
,exigido' pelo C6i1igo Civil 9rti,�!
180. Si alguêlQ tiyer conhecimeoto;de exi.til;_algum impedimento I&-,
gal, a.CUle·o para fiol de direi�o.l
Maior 'Vieira, 2 de dezembro;

de' 1965. ;
I.

,Pedro Veiga Sobrinho f

Escrevente Jurameotado Bvl!
!

IN 0,0 S'TRIA 5
TRICOLIN

REUNIDAS,
S. A. + i

Edital de Convocação
Ficam convidados os acionistas da firma INDÚSTRIAS::

REUNIDAS TRIéOLIN S. A., 'para uma Assembléia Geral Extra-:'
ordinária a se realizar no dia 28 de dezembro de 1965, nos Es�!
�ritórios da mesma, nésta cidade, afim de deliberar sôbre .;
seguinte ordem do dia:

'

. , -

8) -, Venda ou incorporação dos beos da Sociedade ou'

dissolução simples, com pagamento em bens;

b) - Eleição d� novos Diretores, com poderes amplos,
inclusive para outorgar a escritura dos bens itri6vp.is da Sociedade;'

c) • Oútros assuntos que possam interessar.,
CaDoinhas, 18 de Novembro de 1965.

Elisabeth Reiser Heimbeck
Diretor Presidente 2v'

Caixa Econômica Federal de Santa' Catarina
+Agência de Canoinhas

A V"I S O
De ordem do Senhor Diretor da Carteira de Con-:'

signações da C&ixa' EcoJ,lômica Federal - esta Agência,:
reabrirã as inscrições de candidatqs à "Empréstimos SI'
Consigna ções", � partir de 6-12-65 até 15-12-65"

I

A GER:ENCIA Iv:

e
'

ganhe' um pacote' de

+
Basilio Humenhuk'
Café BIG�

seu

&. ' Cia5:
veículo no POSTO OURO VER DE de'

Ltda.,_
,Abasteça

"
,

"
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Anl' �9 - Cm!.'loiinhtuiI, Sts. (''\tarina, II de Dtzembro de 1965

i'
,"

Muita coise.; em pouco .espeçc
.

.

, "

Aliança Renovadora Nacional (AReNA)
o flartido da Revolução" I,que ora se organiza em cumpri

mento aQ Ato Ccmplementae n", 4, será integrado por 250 De
putados Federais e mais de 40 Senadores.. Denominar-se-á"
"ARENA" - sigle de ALIANÇA RENOVADORA NACIONAL

A representação federal da extinta' VON eatarinense for
mará no Partido do Govêrno, o mesmo devendo ocorrer com

os integrantes do ex-PSD de Santa Catarina.
'

O Governador eleito, se, Ivo, Silveira, solidário com o

Presidente Càstelo Branco, segundo têm proclamado, reiterade
mente, desenvolve esforços visando a pacificação da famUia po-
'lítica catarinens(',. ,,'

Há" p-enuncios de que a luta tradicional que se de8envólv�
em nosso Estado, entre grupos e famílias que conquisfàram\. o

domínio de dif..rentes facções,' serã superada dando oportunidade
ao início de uma nova fase na vida política. de Santa Catarina.

Elelç6e$ Indlret�s
Uma, das próximas medidas a serem adotades pelo

Govêrno da Revolução será a adoção do sistema de eleições
'indiretas' para 'Governadores, Vice-governadores e Prefeitos,

, que passarão 8 ser escolhidos pelas Assembléias Legislativas
e pelas Câmaras Municipais, a exemplo do que ocorre com

'.
a escolha do Presidente e vice-Presidente da República,
que compete AO Congresso Nacional.'

'

O novo sistema eleitoral propícíatá clima de paz e de
harmonia evitando a agitação que têm cercado todos os
píeítoe sucessôríos executivos" com evidentes prejuízos �para
8 �açã�. n

'Ambulatório da "CATRACA··
em: Rio dos Poços

,A • CaSá do' TrablSlhador de Cenoiabes", deve iniciar, em

janeiro próximo, a construção de um ambuiatório Médico na

prqgressísta localidade de ·'Ri.o, dos Poços. assim atendendo a

um dos mais' graves' problemaa daquela região.
. t ,O Deputado .Aroldo Carvalho viu coroadoa de êxito oa

seus esforço» vi�an\lo obter a ajuda do Govêrno Federal para'
a iniciati.a de rel,evante iaterêese: sociel. A "CATRACA" rece

ber' ainda ;� 1965 8ubd�ncial ajuda' do Ministérió da Saúde,
slestinada a aquà"icão de 'todo o equipament� necessário ao am

bulat6rio. e às d2"pezt:ls de instalação.
Com a

'

c,dabofllçio doa empregedoree loca ia, notadamente
, d. firma ··Z.\NIOLO", do sr, Rimou SeleQle .. dos senhores To
J,ias M�nhQlI: .�e, Lima, dos. Drankà e' de Qutr,?8 progreesistss
iodu. trial!!l e comerciantes da região, será possível à "CATR ACA"

,.-'atender à justa r"ivindicação dos trabalhadores. ervateiros e la·
. vradores. de. t&da Il região. ,

\

<' ,

Instalada to equipado O Ambulat6rio'i que contará. em ca

ráter permanente, com um enférmeiro e uma eofermeira obste
tra, sec. éontratado > um médico para' atender' ao povo Dum dia
da semaoa, evitando, se, assim,' viagens sempre dispendiosae à
cidade. '

.

" "

O deputado Aroldo Carvalho, que há muito vem lutando
, pela j'n!!tsl,..çíio do Ambu1etório em 'Rio dos Poços, idealizador
da "CATRACA", eap<lr$ inaugurar ,a obra, que resultará da
,coo..d"'n�,çiio ..tI'! esforço�, da ent.rlllr!e, do!! emp!'l"gadores e do!

operÁrios, em 1-.\ de maio dé 1966. r

\,

)

Ainda em' Brasllla ,0/

,Cc.lOvocado extraordipàriamente o Congresso Nacion,al,
que 'r�alizará sessões até 10 do corrente, permanece em

Bruilia o nosso conterrâneo Deput,do Aroldo Carvalho que
de,v'erá viajar para Guanabara a' 11, lá permanecendo até

19, do corrente, quando virá para Florianópolis, onde pas
lafã o Natal. Dia 26, estará em Canoinhas, aqui permane
cendo até o fim de janeiro, desenvol vendo trabalhos em

favor da região Norte Catarinense. n
I
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ESPARSAS!
o Elite Tênis Clube irá cons

truir uma moderna piscína em

sua séde, com inauguração pre
vista para o próximo .verão.

x' x x

Esteve na república chilena
tratando de assuntos ervateiros
o industrial sr. Miguel Proco

píak, Presidente da Cooperativa;
x x ,x

O novo Prefeito de Canoí
nhas, sr; Benedito Th. de C81'
'valho Netto. tão logo assuma

seu elevado cargo, vai estudar
"

a possibilidade da construção' de
uma praia artifial no Tio Ca
noinhas para atendimento dos

Impossíbllítedos de rumarem

ao o literal.
'

,

x X XX
, ,

Procedentes da Guanabara e

passando as férias em nossa I
'cidade, os conterrâneos, 'jOl'Da,
liste Ilmo Buss e o sr. �lz8ir
Barcelos.

E!lteve e� :os:a cid�de o ISecretário 'da Agetculture do
Està<llo que se fez acompanhar Ido D�p. Haroldo Ferreira.· "

I '\ x x x
.

Consternou" 8 todos a noticia
do

.

passamento, em Curitiba,
domingo último, do conhecido
e humanitário médico, dr. Cle- I
mente 'Procoptak, que exerceU I

I Pü!· muitGiS QilO" it ..ua prufbsãú
I

em nossa cidade.

x x x
,

O sr. Luiz Damaso de Mi
randa; ativo gerente do Banco
loco em 00S8'" cidade, 80 que
informam, vai ser transferi10
em "janeiro· próximo para o

Estado de São Paulo.

x x x

O Clube de Bolão Fantasma
excursionou sábado âltimo a

:f I

Curitiba,
.

quando prelíou com o

conjunto Assombradores, ne So
ciedade' Agua Verde. Os csnoí
henses que se, apresentaram bas
tente desfülcados foram supera
dos pelos curitibanos por 70 pali
tos. A etnbeíxada canoínhense foi
bastente recepciouada, parttci
pendo de um Coquetel e lauto
jantar, falàndo na ocasião o sr,

Wílmsr Fríadrich e o jovem
Sérgio Zauiolo.

x x x
\

E falando em bolão, o De
mocrata, corno fJO& .d"mais anos,
fará realizar ó seu natal no

próximo di� 19 em sue séde

campestre, quando o velhinho
chegará no local por via ferrea,
havendo em seguida almoço de
confraternização dos seus àsso
cíados e' fsrmltares.

\

x x x

O sr, Rui Seleme em franca
atividade para o grt�'r rl� baile
de 31 d'e . dezembro n» Clube

Canoínhense, noítsde que sem-"

pre marca época na agenda
social da cidade.

'

X IX x

"Também no corrente ano 08

amplos salões da Sociedade
Beneficente Operária se abrirão
'J:-ara a noitada do dÍIl 31, quan
do muitos ,"proust neujshr"
acontecerão no limiar do aJo
novo.

x x x

Com 8 ca�aUzação do arroio

monjoto, já em andamento, a

cidade ganhará a sua primeira
evenída.'

x x X
\

A conhecida dupla de truque,
João Seleme' e Pedrinho Allage,
foi vencida finalmente no feria
do de quarta feira, na residên..

cta do. sr;' 'Werner Kellner, após
gostoso churrasco de ovelha,
preparado e 8S!!�do
Naztr Cordeiro, ante

Lutke e Kellner.

, x x x

I' E di�em que o Prdelto dz::�,
João Colodel' marcará, Ó, se�,
ultimo IiOO' de govêmo com'
uma bela e original decoração'
'de natal na praça Lau�o Müller!

pelo sr.

G dupla

x x.�
\
O Tte. Didio Pereira, do Cam-,

po de Instrução Marechal Her-
.

mes, está chefiando. & Junta' de'
Alt&tamento de nosso munícíptoç
,na ausência de seu titular, Tte.
Agf:'!nor Fiores, em tratsmento
de ssude.

x x x
I

Nelson Moreira, o popular,
gago da Telefôníca, ",é;�Suii!lJO
de todos; ao que -rizem, fo!
transfertdo p�ra Tubarão. ,!

'

o rr:'eg:nc se enc��t:� em

mer�cidas férias no \ litor-al
catarinense. v,

C'lube
Assembléia

� �
Can.oinhense

'\ \. .

'

Geral çONVOC.l\CAOI ,

São convidados todos os associados do Clube ['a�
noinhense para a Ass�mbléia Geral a realizar-se dià 12
(doze) de dezempro, na séde social, pelas nove horas,
com a se�uinte ordem do dia:

Aumento de mensalidades;
Assuntos diversos' de interesse da sociedade.

Não h,avendo númeró legal na primeira convoca

ção, ,desde j� fica a segunda convocada para meia hora
após, com qualquer numero.

Canoinhas, 10 de novembro, de 1965.

Rui Salame - Presidente' x

Delegacia Auxiliar de Polícia de Canoinhas
A V I S O

O Ir. Estefano Wrubleíki, l°.

Suplente de Delt'gad'o Especial) de
Polícia, DO Exercício do cargo;
Municjipio de CsDoinha., E.tado
de Santil Catarina, no UIIO de lua.

atribuiçõe. legai., etc•.
_ Avi.á aOI intere'ladol que, no

corrente mê. e.tará nelta cidade
a fi.calizeção da Diretoria de Cen- ,

\,ufa e Diveuõel Pública., afim
de regularizar o regiltro dOI fun
cionários de Sociedade. Recreeti-

vas, Cinemà,·MURicos e d8Dçari
rOI de boite••

Os int�re••edol deverão eltar
munidol de 2 fotografia. 3d e

da carteira de identidade, de pre
ferência 8 do Mioil!tériQ do Tra
balho. DV

Canoinhal, " de dezembro de 1965.

Estafano Wrublaski
l°. Sup. em exercício no cargo .

de Delegado Especial de Policia.
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