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I - Para Governador e Vice
Governador, nos 195 municípios
do Estado.

der, Vargeão, Caíbí e Xavanti
na,

.

criados após a última elei

ção municipal.

II . Para Prefeitos � Verea

dores, nos municípios de: Agro
nômica, Antônio Carlos, Ata

lanta, Aurora, Balneário de Cam-
.boriú, Dois Irmãos, Gauchos,
Garuva, Iraní, Jaborá, Lscerdó
polis, Nova Erechim, Piçarras,
Ponte Alta, Romelândia, Schroe-

III - Para Prefeitos nos mu

nícípíos 'de: a) Armazem, Ca
pinzal, Dionísio - Cerqueira, Flo
rianópolis, Guaramirim, Herval
d'Oeste, Itapiranga, Ituporanga,
Lebon Régís, Mondai, Palmitos,
Papanduva, Píratuba, Presiden
te Getúlio, Rio Negrinho, São

Campo Alegre, Campos Novos,
Canoinhas, Chapecó, Concórdia,
Crícíúma, Curitibanos, Gaspar,
Ibírama, Imaruí, Indaial, Itaíó
polis, Itajaí, Jaguaruna, Jaraguá
do Sul, Joinvile, Lajes, Laguna,

. Mafra; Nova Trento, Orleães,
Palhoça, . Pomerode, Pôrto Belo,
Pôrto União, Rio do, Sul, Ro-

q) Araquari, Araranguá, Bi-' deio, São Bento do Sul; São
guaçu, Blumenau, Bom Retiro,

'.

Joaquim, São José, Tijucas,
Brusque, Caçador, Camboríú, Timbó, Tubarão" Urussanga e

Carlos, São Miguel d'Oeste, Seá
ra, Síderópolís, Sombrio, Taió,
Tangará, Turvo, Xanxerê, e Xa:
xim, eleitos em 1959 e cujo
mandato expirou em 1964, sen
do substituídos por eleição in
dicada por fôrça da Lei Cons
titucional n. 10, de 3- 8-1964.

Eleicão do novo Diretó-
�

rio Regional da União
Democrática Nacional

Tôdas as atenções estão voltadas hoje para
Florianópolis, onde lera lugar a convenção que elegerá
o novo Diretório'Regional da UDN. Espera-se que nêsse

importante conclave as. alas Bornhausen e Bender
encontrem Um denominador comum, unindo o partido e

levando-o a vitória no pleito que se avizinh�. Este é o

pensamento dominante em todo o' Estado. O 'partido
brígadeírista, de tão gloriosas tradições, que .completou dia I

7 'último, terça feira', o vígéssimo
'

aniversário de fundação,
. esperamos, sairá fortificado na convenção de hoje. As
duas alas vão dialogar franca e democràticamente e dêsse

diálogo surgírá.. temos certeza, um entendimento alto que
leve de novo a UDN à sua. total pacificação e posterior
vitória para reconquista do Govêrno do Estado. Os
convencionais canoínhenses, já em Florianópolis; são' os

senhores Luiz Damasco de Miranda e o Vereador
Benedito Th. de CarvallÍo Neto. n

o Deputado Aroldo
Carvalho etll Cancinhas

Esteve ràpidamente
em nossa cidade, terça
feira' última, o Dep.
conterrâneo Arolde Car
valho. O ilustre parla
m e n t a r canoinhense
manteve rápido contato
com seus corrgligíonáríos
e amigos, rumando em

seguida para Curitiba,
onde tomou um avião

que o conduziu a Cha

pecó e a Xanxerê. Hoje
o nosso representante
já se encontra em

Florianópolís, afim de participar da convenção regional.

,Energia. Elétrica.
PROJETO AVANÇAQO i

o Governador Ney Braga do Estado do Paraná,
. dia 23.. próximo,. em Curitiba, através da Copel, fará
um completo relato à bancada catarinense r na Câmara
Federal, sôbre o avançado projeto da reversão dos rios

Negro e Iguaçú para a vertente oceanica, 'objetivap,do 3

milhões de KW que irá beneficiar todo o sul do país.. n

D�retores e funcionários da firma Merhy
Selemé & (ia.. ' em confraternizacão

I . .
,

Domingo último" Os diretores e funcionários da
firma Merhy Seleme � Cia. confraternizaram-se, com

uma grande churrascada nas barrancas do rio Iguaçú, o

rio que nos une ao sul do Paraná: Participaram da
mesma, diretores e funcionarios, com seus familiares, de

Canoínhas, Três Barras e São Mateus do Sul, contando
mais de oitenta pessôas. O encontro transcorreu na mais

completa cordialidade,' num alto e sadio :entendimento
entre 'patrões em empregados. n

Ano 18 Ca�olAhas Santa Ceterlne, 10 -de Abril de 1965

Videira, eleitos em 1960 cujas
eleições normalmente seriam
realizadas nêste ano.

c) Braço do Norte, Major Viei
ra ·e Três Barras, eleitos em 1961
e cujo mandato expirará em

31-1-66, por força da L .. i Cons
titucional n. 4, de 14· 8-1961.

Tôdas essas. eleições serão
realizadas n'Ó dia 3 de' outubro
de 1965. , n

�'!S iRd ..

Número 824

Oirct�[es: R. R. DA �llYA.' f AlfRfOO O. GARCI�OO
FONE, 128CAIXA POS'rAL. 2

'.

Gerente: IlHASS· SmM[
CIRCULA AOS SABADOS

Eleic
,

Respiram aliviàdos os cata
rínenses, do extremo oeste; do,
río do Peixe, do planalto do va-.
le do Itajaí, do. norte, do sul e

do DOSSO litoral, por saber que
serão realizadas' eleições êste 8-

no, Rafa
.

eleger o sucessor do
sr. Celso, Ramos.

.

�

o e s

Já decepcionados, e muitos
até acabrunhados pela benevo
lência d. Revolução para com

as práticas corruptas, que conti
nuam a ter curso na vida admi
nistrativa do Estado, os catari
nenses entendem que agora, pelo
voto, poderão concorrer para' a
limpeza do cenário político es

tadual, que alguns impasses não
permitiram se concretizasse na

vigência do Ato Institucional.

O saneamento de que, indu
bitàvelmente, necessita o Gó
vêrno - catarinense, virá assim'
através das urnas, de modo' li
vre e democrãtico.

.

Foi com júbilo que as cama

das populares receberam a de
cisão presidencial, deixando que'
consumam-se em .. 1965, em 11
Estados a consulta às urnas.

E, tem sentido esta satísfa
ção, porque o povo anseia colocar

Ditadura
SÃO PAULO - O General

Carlos Luiz Guedes, Comandan
te da, 118. RM, em São Paulo
e um dos líderes da revolução
confirmou que o senador Mou
ra Andrade propôs ao Ministro
da Guerra, logo ao início. do
Govêrno revolucionário a im

plantação de uma ditadura no

PIlÍS, com a formação de um

triunvirato 40 qual particíparia
o próprio Senador. Dísse o Ge
neral que ouviu a (gravação das
'declarações do presidente do
Senado no gabinete do Minis
tro Costa e Silva. Lembrou o

militar que o sr. Moura Andra
de de regresso da Europa, fez
violentas declarações à impren
sa, dizendo que japona não é

toga, mas agora, acentuou O·

General, vem ter a resposta
nas 'urnas da eleição paulistana

.

pois tanto a japona quanto a

toga e também os políticos são

jul�ados pelo povo. n

Senta Catarina dentro da órbi
ta revolucionária, de onde está
afastada, face o estranho papel
que -o seu governador desem
penhou antes e depois do Mo
vimento de 31 de março de 1964.

Quando o Poder da Repú
blica esteve entregue às forças
representativas do conluio pe
lego-pessedista, o Govêrno de
Santa Cstartna, sempre esteve

preocupado em obter, por mé
todos escusos, as bôas graças
da situação:

E sempre as obteve, com fa
cilidade, porque sua maneira.de
agir, sua - maneira de adminis
trar, dentro do mais puro estilo
em que despontam '0 protecio
nismo, o negociamo e práticas
ilícitas, eram os mesmos do Go": Ate.nça-Ovêrno Central.

Nessa atitude sempre se man- assinantes e anunciantes
teve o govêrno catarinense. do -Correio do Norte»

As primeiras horas da Re- Estamos publicando no
volução e enquanto perdurou a . ,., .

vigência do Ato Institucional, presente numero, em pagi-
notou-se nas esféras do situa- na interna, nova tabela de
cionismo estadual, a natural per- preços, referentes a assina
turbação dos culpados. turas e anuncios, com peque-

Foi nêsse tempo que ocorreu na alteração, em eonseqüên
o episódio da homenagem ao cia das contínuas altas da
Ministro da Guerra, com a oferta matéria prima e mão de obra.
pessoal de um relógio de ouro. -

Passado o perigo e, sentindo
O govêrno estadual a liberali
dade da Revolução, voltaram a

todo o vapor as deliberadas in
.

cursões ao Tesouro, 8S faclUda-

para Mudar
des oferecidas 8 gradas figuraS
do Poder e o favoritismo.

Esta uma face da questão.
que fez vibrar de alegria os ca

tarinenses, fartos de assistir a

espoliação na terra «barriga-
verde».

.
'

A outra face, enfeixa, a ne

gação administrativ.a; as pro:
messas não cumpridas; as pee
seguíções,

Esta a mais dolorosa. Esta
a queixa que levará os catari
nenses com mais vontade às ur
nas; com mais. disposição em

colocar o Govêrno do Estado
dentro- dos principias e dos i
deais da Revolução.. D_

A presente edição circula

com o respectivo atrazo, por
motivo de força' maior •

Encontro
lrineu - General Justino
Em

.

pauta: A presença da, Revolução
em ,Santa Catarina

No último fim de semana, o

senador lrineu Bornhausen, re
cebeu convite do General Jus
tino Alves Bastos, para um en

contro em Pôrto Alegre a fim
de abordarem aspectos da Re
volução. em Santa Catarina.

O convite foi formulado pes
soalmente pelo Comandante do
III Exército, num encontro que

teve com o Presidente da UD�Catarinense na Guanabara. Na�
quela ocasião o senador Iríneu
Bornhausen, fêz um relato ao

General Justino Alves Bastos,
sôbre 8 situação polítícs cata
rinense, salientando o papel que
a UDN desenvolveu e vem de
senvolvendo em prol da consolí

.

dação do Movimento de Mar
ço no Estado. .nAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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frigorífico Canoin�as s.a�
'PRICASA

- São convidado. OI. senhoree aci?niltal do Frigorífico Canoi-
nhae S.A., a le reunirem em allembléia geral extraordinária, DO dia
2�' de abril de 1965, àl 16 horas, na lede social

' da Allociação Co.
mercial e Industrial de Canoinbas, na Rua Vidal Hemos, 736, oelta
cidade, em primeira convocação, para tratarem doí seguintea alluo

tOI que figuram Gomo ordem do dia:
1 - Apreciação da proposta da Diretoria para o aumento do Ca,

pital Social e' reforma eetetutârís:
2 - Apreciação do Parecer do Consêlho Filcal, sôbre a propoata

'dI) Diretoria; ,

3 -- Votação do: assunto aludido, de autorização e aprovação final
de aumento do capital, estahelecido em Allembléia Geral Ex
traordinéria de 10/10/64;

4 � Atlluntol geniil de, interêsse adminietrativo da sociedade.

<:::anoiohal, 24 de marco de 1965.

Francisco Wilmar Friedrich - Diretor Presidente

Segu;nda Convocação
Na falta de quorum para a 1·; convocação, Ião convidadoI

OI senhores acionistaa desta aociedade, em segúnda convocação, à
comparecerem à allembléia gersl extraordinária. no dia 29 de abril,
de 1.965, àl16 horas, 00 meamo 'local, para, tratarem dOI aasuntos

que figurem na' ordem do dia da primeira convocação.
Canoínhes, 24 de março 'de 1965

Francisco Wilmar Friedrich � Diretor Presidente

Terceira Convocação
Na falta de quorum para a 2·. convocação, ,Ião convidadoa

OI senhores acioóiltal desta sociedade, em terceira' convocaCão, à
comparecerem à .aseemhlêia geral extraordinária, 00 dia' 40 de maio
de 1965. àa 16 horae, no mesmo f cal, para tratarem dOI, al.uoto.
que figuram na ordem do dia da primeira convoeeção.

Canoinhae, 24 de março de 1965
.

Franasco Wilmar Friedricb - Diretor Presidente

Anive'rsa t ientes da Sel11ana
)'

Vera ClUZ

ANIVERSARIAM-SE
Hoje: as sras. dnas.,Maria ,

esp. do sr. Jacob Seleme,Hil
da esp. do sr. Afjonso aros
scopt; os sr s. Antonio Koller,

.

Waldo M. Simm, res, em

[oinuille; a srta. Wanda War
denski; os jovens Armim
Schumacher, Francisco Eloyr,
Sabatke; as meninas Sonia
Maria filha do sr, Eraldo
Spitzner e Rosemari filha do
sr. Erotides Prates.

Amanhã: os srs. Odracir
de Oliveira, Miguel Andru»
czeuicz, Ervino Eriedmann e

o menino Fernando jaarez
filho do sr. Julio' Gonçalves
Corrêa filho.

Dia 12: o sr. Modesto Za
niolo; a srta. Vitoria Seleme;
o jovem Adilson Voigt; a me-,
nina Lucia Maria filha do sr.
Waldomiro Medeitos e o me.
nino Hélton Nacif filho do Sr.
Michel N. Seleme. \

Dia 13: as sras. dnas. Ma
ria Rosa esp, do sr. Joaquim
Vieira Simões, ftida esp. do
sr. Carlos Wagnet liilho, Ma
ria esp, do sr. Edmundo Bar
tmann; o sr. Alberto War..
âenski; as sr/as. Maria aeni
:Wojciechowski, Roseli Prel
witz e o jovem Afonso. Kü«
chler.

Dia 14: as sras. dnás. u
dia esp. do sr. Antonio Soa
res, Iúete esp. do sr. Erio de
Oliveira, res. em Curiteba; os
srs. Bruno Hugo Colodel, Otto
Hoeptner, Heins Brandes,' a
srta. Üenoueua Woiciechows
ki; os jovens Julio Rudey,
João, Maria Benda, Roque
Amauri: os meninos Vitor
Peruanaes Neto filho do sr:
Pedro Paulo' Pernandes; a
menina Berenice Matia filha
(continuá em página interna) .,
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i . CHEGOU AGORA A OPO_RTU,NIDADE i· . , .
• •
• •
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i Com apenas Cr$ 80.000 mensais, sem jurn�, I
• •
• A •

I VOCE poderá adquirir o seu rDQUIN80 i
-

I I
• •

I"" Procure já·,o" FUNDO",COMUM AUTO· .CANOINHAS, - I
• •
• •

II Convênio de Autofinanciamento, com os incorporadores I
i 14,LLON &. CIA., Revendedor�s ,Autorizados "Volkswagen" i
• •
•'! •
II r ; 1'1
II, Rua Vida) Ramos '- Pone� 383 II
II r" II

II CANOINHA� SANTA 'CATARINA I
• •
· .
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Cine Teatfro
APRESENTA:

.

"

.:« �
.

HOJE - á. �O�OO hora! ::_. impr'6prio até J4 anol

O lMÃ-'TAOOR
, com., Gregory Peeck

Se é ação que você procura, aqui está o fime que não
o deixará sossegado na poltrona! Em technicolor.

DOMINGO - à. 13,30 hora. --- cen.ura line

o MATADOR
a. 16,00 hora.

DOMINGO _' a. 19.00 hora.
a. 21,00 hora. ,- .

'Impr. ati 14 ano.

cenlura livre

TENTAÇÃO O:IABÓLICA
-,----

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

3•. e 4a. feira - a. 20,00 hora. - impr. até ,14 an08

BRINCANDO COM A MORTE
com Terry Thomas, Sonja Ziemann e Alex Nicol

O vilão dêste filme é o mais perigoso inimigo que você

'pode ter! Um filme que levanta o véu da misteriosa
guerra bacteriológica.

5a. Feira à. 20,00 hora. - imp. at� 14 ano.

'Programa Duplo,
. QUESTÃO DE MORAL

cem Pratrtck O'Mea!,. Mogens Wieth, Eva Dahlbeck
,

e Maj' Britt

e

Suplicio ide Tua' Ausência
. com Stadley, Holloway, 'Mary Poach, Donald Pléasonce

e Billio Whiteland
Para alcançar o poder teve que pagar o preço mais alto
do mundo: a solidão. O poder era sua grande ambição,

tudc o maís podia 'esperar!

,
- \
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rOftREIO 'DO NOltTE ·10-4-1965

SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÁRIA/·
. Assembléia Geral Ordinária

De ordem do sr. Presidente e, em conformidade com os

estatutos sociais, convoco os srs. associados para 8 Assembléia

Geral Ordinária, que será levada a efeito no próximo dia 18 de

abril, na séde social, às 10 horas, com a seguinte orde� do dia:

a) - Eleição da nova diretoria, por término de mandato;

b) - Assuntos gerais.
As chapas, para concorrerem às eleições, deverão conter

o econeordo a dos candidatos, devendo ser apresentadas á secre

tarta, para registro, com antecedência de 72 horas do pleito.

Nota Não havendo número legal de sócios no primeiro escru

. tineo, 8 eleição se dará meia hora após, .com qualquer
número de votantes.

Cauoíuhas, 2 de ·abril de 1965

Rubens Stulzer - 1.0 Secretário2x

QU8.Ddo fizer seu itinerário de passeio,
.

não
.

esqDe�a· de incluir uma visita às
ubras ) do. FRIGORIFICO

Pr'2iiza�os aclonlsfas:
Se V.S. já integralizou .•eu capital e ainda nlo

.
recebeu .eu titulo, procure-o na Allociação Comercial e

Indudrial de Can(i)inha••

M., I
acer & Se leme

/

S.A.
Assembléia Geral Qrdinaria

CONVOCAÇÃO
Ficam convidanos os senhores acionistas desta sociedade,

para se reunirem em Assembléía Geral Ordinária a realizar-se

no dia 24 (vinte e quatro) de abril de 1965, às 10 (dez) horas,
na séde social à Rua Eugenio. de Souza, 394, em Canoinhas, San
ta Catarina, afím de, dehberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

1) - Exame, discussão e aprovação do relatório da diretoria,
balanço geral. conta de ·lucros to perdas e parecer do
conselho fiacal r�lativos 80 ,ano de 1964;

2) - Eleição do conselho fiscal e respectivos suplentes, com
fixação de seus honorárros:

3) - Outros assuntos de ínterêsse social.

AV I S O
Acham-se à disposição dos senhores acionistas os do

cumentos de que trata o Art. 99. do decreto-lei N. 2627. de 26

de setembro de 1940.
'

3x v

Canotnhas, 30 de setembro de 1965.

Cândido Máder - Diretor' Presidente
Joâo Abrão Selem. - Diretor Comercial

/.

Edital de Citação de Herdeiros Ausentes,
com

.

o prazo de 30 (trinta) dias
o Dr.' VILSON VIDAL. AN· (cinco) dias, dizer sobee ai decla

TUNES. Juiz de Direito da Co- raçõell de herdeiros e beus e va,' I
marca de Canoinhae, Estado de. lor atribuído e seguir atê decieão .

Santa Catarina, na fôrma da ! final ri referido Al'I'olamento. sob I

Lei, etc. pena de revelia. Para 011 devidos

fins, mandou o MM. Juiz de
FAz SABER a quem interes- Direito, expedir o presente Edi-

lar possa' qu.· . procedendo-se no tIO que Da forma da Lei lerá I
Cartório d« Escrivão de Ortãoe a fix !.II:lo no. lugar de costume e

delta Comarca. o Arrolamento do. publicado 1 (uma) vêz no "Diâ
bens deixadoa por falecimento de rio Oficial do Estado" e dual

-Joâo -Jucoskl ou ,Schukoski, vezel no jornal local "Correio .do
ficam OI . herdeiros: Estefano Norte". Dado e paesado nesta

Jucóski, Nicolau Jucóski, cidade de Cenoinhae, aOI vinte
Emílio Jucóski e Zeno. Ju- e cinco de março de mil nove:

eôskí, citados, por ê.te Edital centos e . lelleota e chico. Eu
com o prazo de 30 (trinta) dias. Zaiden E. Seleme Escrivão, o

por residirem em lugar incerto: e subecrevi.
não sabido. contado. da primeira Vilson Vidal Antunes·
publicação. para dentro de 5 Juiz de Direito 1:1: nv

Moedas de
500 Cruzeiros

Câmarà Municipal
.
Major

.

Vieira
Resolução N. 43; de

16/2/1965.
Concede aumento de ven

cimentos ao Funcionário da
Câmara Municipal.
O .Cídedão Odilon Davet, Pre·.

sidente da Câmara Municipal
de Msjor Vieira, Estado de Sánta
Catarina, no uso de suas atri

buições faz saber que a Câmara

Municipal decretou e eu pro
mulgo a seguinte

,

RESOLUÇÃO ..
Art. 1°. - Fica elevado, a

contar de 1°. Janeiro do cor

rente ano, para' Cr$ 60.000 (Se�
senta mil cruzeiros) mensais, os
vencimentos do Funcionário
desta Câmara Municipal.

Art. 2°. - Esta Resolução entra
em vigor ne' data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contr ária.

'

Sela das sessões da Câmara

Municipal de Major Vieira, 19
. de fevereiro de 1965.·

8S.) Odilon Davet, Presidente

as.) Walter Henning
1°. Secretário

as.) Oavid Paulitzki
2°. Secretário

- S A T I R -

deV"

Resolução. N. 44, de
19-2-1965

_. .

vao sair em maio
RIO 8 (Transpress) .: O dire

tor da Casa da Moeda declarou

hoje que ainda não está fixada
a, quantidade de moedas a s�
rem cunhadas e esclareceu que
as de 5, 10 e 20· cruzeiros se

rão de alumínio, enquanto 8S

de 50, 100 e 200 serão de cupro
níquel, Disse que ainda não fei
fixada a data da entrada em

circulação. Elas serão dístrí-
Ibuídas aproximadamente .

em

maio, porque só é conveniente

lançar em circulação quando o
,

número de moedas . cunhadas

já for Suficiente para entregar
ao público. Esclareceu que de.
moedas de 50 cruzeiros repre
sentarão. o c8f�, as de· 100 o

aço, as de 200 o petróleo. As
moedas de 5 10 e 20 cruzeiros

apresentarão o mapa 'do Brasil
no reverso e o brasão da Re
pública no verso. O diretor da
Caixa de Amortização informou
que à cunhagem dessas moedas
dará ao Brasil em umano uma

economia de um milhã.o e 200
mil dólares em dividas.

A prova balancete mensal da
receita e despesa orçamen-.
tária. �

O Cidadão Odilon Davet, Pre
sidenté da Câmara Municipal
de Major Vieira, Estado de Santa

,

Catarina, no use de suas atrt-.

buíções faz saber que 8 Câmara

Municipal decretou e eu pro
mulgo a seguinte

RESOLUÇ�d
Art. 10. - FÍc8 aprovado por

esta Câmara Municipal, o ba
lancete da "RECEITA E DES
PESA" Orçamentária' do mês
de novembro de 1964.

Registro Civil· y'

EOITAL
Sebastião Grein COita. Escrivão

de Paz. e Oficial do Rt'gistro.
Civil de Major Vieira, Comarca

. de Ceuoiohes, Estado· -de Santa
Catarina, etc.

.

. I

Faz saber que pretendem césar:
Jordão dos Santos Neto e Cata.
rina Odete Souza. Ele natural
dêste Estado, nascido em São
Sebaatião do Sul, Curitibanos. no

dia 7 de fevereiro de 1935, ope
rário, solteiro. filho de Vicente
Taborda dos' Santos e de iulia
Jungles dos Santos. falecida. resi
dentes em Monte Castelo. dêste
Estado.· Ela, natural dêste ·Estado,

.
nascida nesta cidade, no dia 5 de
Julho de 1947. doméstica. solteira',
filha de Octacilio Florentino de

y Souza e de Lucilia Souza Femsn
des, residentes nesta cidade.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil, artigo
180. Se aigueiD tiver conhecimento
de exilltir algum impedimento
legal, acuse-o para fins de direito.

Major Vieira, 8 de abril" de
1965 ..

/ Pedro VeIga Sobrinho
Escr�vente Juramentado

. MELHOR S.ERVIÇO A PREÇO JUSTO

\A rt. 2°. -. Esta Resolução
entrs em vigor na . data de suá

publicação, revogadas as dispo-
, síções em contrário.

'

...

Sala das sessões da Câmara
Municipal de Major Vieira, em
19 de ft!vereiro ue 1965.

8S.) Odilon Davet
Presidente

as ) Walte'r Henning
1°. Secretário

- as.) O,vid Paulltzki
2°. Secretário

\
/ vI""

(olocacão deVidra(as
• •

,FoQe, 277
(Foto João � secção anexa,

FIliais:
Matriz: Curitiba

São Pauio • Rio de Janeiro .. Perto Alegre •

Canoínhas - Rio Negro • Mafra - Barra
Ma�la.

.

FOTO JOÃO

v

Ouslquer
Quadro ou

v
. f�
Moldura

PARA FERroAS,
E c Z E MAS,
INFUMAÇOES,
C o C E I R rs,
f R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCA EXISTIU IGUAL PARE! [_r_9NICO CAPILAR

n caspa [ OU[OA,Of SfUS cnOflOS USANDO

I'

POR
.
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Banco
x

S�A.

II .I��������§._IIJ �,FotQ João
� o seu, Foto•••

Ref�ça S4c3S forças, tomando para sempre bem seroir)

Agora também

Quadros 'ç Molduras
o tamanho e modêlo que :

você desejar
\

,'. Ver e tratar com o proprietário, na Cerâmica de alta qualidade, para aves:

"Canoinhense,
.

.

�v .' I inicial, crescimento e postura

. .', '_ �! II Casa Santa TereziubaCan(>lnhas Rua Oetüllo VargaB.B/n
.

I 'Assine! Leia! Qivulgue I

i Tratar com c proprietario, Sr. Raphael t;:etiuk,
I Correio . do Norte à Rua Benjamim Constant N. 475 5x
!
i '

.

. J. ���g�gQQQ���QQg�QQQQQ�Qm�QQ��QQQQQQ�/��. ce '

. m

Prefeitura, Municipál de (anoinhas ce .,. ,\ .

\. '. 9D

. ..

'ue Agora para Você e para seu Lar .,

m
.r» ordem � s?p'!fe! MU�"'::;, 'orno público que; 8.1'15.-11-0 Humenhuk &. (I-a' L-'td'5 mes responsáveis, pela= terras margr.. ,;!::: por estradas e camí- '=.. \ U·.

.

...,.. \' .'. gr.
,llftnhos, devem fazer e; � roçadas mal g;"

' : com derrubadas de ,3 UQ .7IitIA

'(três) metros para IOSjjS, nos mês-s (,'" abril e maio, ce Põe a sua inteira disposição �
cabendo aos responsáv-ts pelas terra- qu tiverem Da frente sô- ae O U ld d D

" �
bre bas .estrf!�as et cn:"ir,h('s, dár�ored� ., v,,i;bc�qluer espécie que 8S ,aa ,seu novo epartamentu de ti' I a as ornesncas 9D
som relem Üuritlt;r e o di .. , (J ever t:; GcdU a- as, Prij m _;

: .�A;::�o::: ;n:p3:;o::s �:i �u:�'te::ão�5����::9�'ncahegQ_' ; L O J A .

cc B A S' I L A .f\ " eD
,� �dos de manter rigofe'·" ftscalização " ·eumprjml'nto das ins- I'II'L! atruções contíd

..

as nêsre Ed,tral, bem c ..._;_,��, mandarão proceder 8S = . Bicicletas' MONARK e CALai �roçadas não executadas àOB trechos regulamentares, por conta li;.\!2 .' !lIIt/II
. da Prefeitura que cobrará as custas acrescidas de multa, dos ce Máquinas de' Costura VIGORELLI 1'1
proprietários responsáveis. Ice Fogões a Gáz .ULTRAGAZ m

Prefeitura Municipal de Canoínhes, m�"ço de 1965. � Rádios TELESPARK e ZILOMAG :5� �
Dr. João Colodel 'I�' Radlolas ZILOMAG �Prefeito Municipal v li;.\!2 �

I ce Lampeões ALADIM m

-----.---�-----------4-Jd � etc. etc. !
Mercearia Adib· Sakr ãe m

Dispõe de grande sortimeôto de artigos de ta. qualidade tW Tudc com especiais' descontos em compras a vista m

E,' rIa • &D
para os apreciadores do bom paladar, ae ,OU em suaves presteçõesmensais sem Juros ..

'

et1
oferece as terças, quintas e sábados, aperitivo, ce m

de quebe e queijo Battavo., � Faça-nos uma visita sem compromisso �
Atende pelo telefone 283. ifi ae I .: O J A B A S I L A 'R m

.� L '

.

.

«. .

.

»
,

,m
Mercearia . Adib .. Sakr g Rua Vidal Ramos, 209 - ao lado da Agência Willys, �.

i;jm�riai!j�fja���JS��Ei�i;;jfj�.�i!i�ats�ai!jl!��lilS�i!;iai?ja

do Brasil
A v I S o

o Banco do Brasil S 1)..,.eslcarece que 'está habilitado a aco

lher em qualquer de suas egências os depósitos das importâncias que
as sociedades por ações receberem para constituição ou aumento de
seu capital social. Tais depósitos que na forma do art. l°. do Decreto
lei n", 5,956. de 1.11.43, devem ser promovidos no prazo de cinco
dias de seu recebimento só poderão, a partir de 1.4.65, Ser efetuados
DO Banco do Brasil S.A., como determina o art. 19, item V. da Lei
nO. 4.595, de 51.12.64".

'

Banco do Brasil S.À.
Canoinhas (se)

Carlos Amorim Ramoa -. Gerenté Ir

C A F É B I G
Torrado a ar quente

Saboroso. até a ultima gota
Rua Paula Pereira' � Te.Jefone, 241

BIG· é grande - mas em Canoinhas .

BIG é O melhor café

V E N O E -5 E'
Um terreno medindo 1.600 m2., com casa de

'morada 5x8 metros, cítuado a Rua Bernardo Olsen.

.O'jica,
------ - . - ----- -

Qualidnde e p'erfelçãó
Oculos .l.ent€s OI .�rmaçõ('s - ':�culos Escuros

.

e Todos Artigos o a. <'mo
ÓTICA CANil': DAS - Praça Lauro Müller, Bln

[anexo ao Foto João]

Antonio Souza r.osta
Secretário Administrativo

Rua Caetano Costa, 444 - CANOINHAS

xX

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

de Guilherme Loeffler.

OTIMA LOCALISAÇAo.
Bôa água.

Terreno 1720 m2 ou 20x86

Tratar com 2x

Henrique Linnemann

I'
,

;;;

Vende-se
vàríos .Iotes de terra su

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

Tratar com Raphael De
tiuk à Rua' Benjamim Cons
tant n..475, .õx

Rações Balanceadas'

I
S. A.&Máder Seleme

Assembléia Geral Extraordinària

CON,VOCAÇAO ,

Ficam convidados os senhores acionistas desta
sociedade, para se reuírem em assembléia geral extraor
dínaria' a realizar-se no dia 24 (vinte e quatro) de abril
de 1965, às 11 (onze) horas, na sede social à rua Eugênio
de Souza,' 394, em Canoinhas, Santa Catarina, afim de
deliberarem sôbre a seguinte

Ordem do dia

1) - Aumento do capital social, mediante reava-

liação do ativo imobilizado;
2) - Alteração parcial do Estatuto;
3) - Outros assuntos de interêsse social.

Canoinhas, ::10 de março de 1965.

Cândido Máder João Abrão Salame
Diretor Presidente Diretor Comercial 3x

TRANSPORTES

Confie o ,transporte de suas mercadorias'
pela

,TRANSRIO S. A.
e terá a satisfacão de ser bem servido.

J

./.

Agência
.

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

VENDE�'SE
/

Uma propriedade do perimetro urbano. -,

Constando de' casa de morada toda de alvenaria I

anéxo uma fábrica de Móveis � Esquadrias: com todo

maquinario necessario para funcionamento, com' motor
de 7112 H P.
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Canoinhas em
coluna de Maurício

.Sccledede 'Aniversari�nfes., ..
,

",

' (conclusao)
Antônio do sr.' 'Guilherme ' J. A.' de

Souza, ainda a sra. dna. El- ,

my esp. do sr. Mario Mayer.'
Dia 15: as sras. dnas. Ma.'

tia esp. do sr. Antonio J, dos � ,Baqueou o Santa, Cruz em Tubarão"
Santos, Lydia esp. do sr. E- Q Santa Cruz S,C., em prosseguimento ao estaduàl, prualdo Brand, Almerinda esp, líou, domingo último, na cidade de Túbarão, dando combate, �do sr. Alberto Tokarski; os Hercilio Luz, Os alví-celestes coneeguira,m manter o

eqUilibrj'srs. Carlito Kratchechen, Mil- do cotejo até os 20 minutos da, 2�. fase, quando afinal cedera
ton Nunes, Vendolin Metzger, para Q escore de 4 8 O. O primeiro tento hercilista foi consígnFrancisco .Tchaika, Romão do nos últimos minutos do tempo inicial. Na segunda etapa
Nidzielski, Nereu Fontoura; , Santa Cruz esboçou uma reação; mas com o segundo tento d
a srta. Marlene Bejarski; a esquadra sulina, cedeu finalmente.' O Santa, Cruz alinhou co�
menina Margareth Christina Ozíres, Wallace, Gilson €o Gentil. Alberti e Jayme Prado., Peíxín �
fi?ha do sr. Eurico. Wagner I depois Manuel, Melado, Mario Costa e Cordeiro. Ainda pelo e

(:l? menino i Zigmunâo filho tadual, o Olimqico sobrepujou o Internacional, em Lsges, pel
40.", sr. Raimundo. Preissler, marcador de 3' a 2, após estar vencen.Io por 3 a O. Ama'nhã,'

\ 'jJ�a 16: as .sras. dn�s. Nair .nossa representação estará em Blumenau, dando combate 'ao Gr,
esp� do sr. Hamilton Berch, 'mio Esportivo Olímpico, num dos compromíssos que se depar
Nair .esp., do' sr. Altamiro' dos mais difíceis. Contudo, 'o nosso conjunto vai lutar com afí

Léski; o sr. Firmino de Paula' co para fazer "bôa figura. Os demais compromissos dos nosso

e Silva; as srtas. Elv'êti Me- serão em casa, dia 18 com o Internacional .e díe, 25 com

doiros, Terezinha Sempkouis, Hercílio Luz.
'

ki; os Jovens Edgard Soares,
João Deiedeic de Timbõzinho
Rogerio Grosskopt e a .me
nina Dalva filha do sr; Vai",
mor Furtado.

Com muitas promoções'marcadas para o' mês de abril,
parece que Canoinhas movíménta-se novamente em todos
'os seus setores. Lembramo-nos aí, das palavras do Prof:
Oliveira: a água que corre um 'quilômetro fica potável; a que
pára apodrece e enche-se de insetos nocivos.', Indíscutivel-

,
mente, não podemos parar. O negóçio é bola prá frente.i,

,
'

Club dos Amig0s ,li. AniversárioS'
Constituiu-se em acontecimento "top" a pedida "orga-

'

nízada pela srta. Ana Helena Procopiak, dentro da progra
mação social do Club dos Amigos. Os 50 jovens associados
marcaram- presença e 8 O hora do dia 4 de .sbríl 01'1 jovens
Edir Kammradt e" Arlindo Ricardo Bornseheín foram sur

preendidos com uma homenagem '

especial .pelo transcurso'
dos seus natalícícs. Ao som do "parabens a você", apaga
ram as 42 velinhas, recebendo, após, emocinados, uma ex

pressíva lembrança.

Com 8 simpatia que a caracteriza; Ana Helena" soube'
recepcionar seus amiguinhos à altura de sua, classe.

Na SBO o Tradicional Baile de Páscoa
Com perspectivas de grande anímação e sucesso está

sendo anunciado para o 'dia 18, domingo, o :tradicional Baile
de Páscoa da Sociedade Beneficente Operária. A orquestra

'

de Genésio, da "cidade sorriso" será a responsável pela Ca
dência. Sabemos que 8 venda de mesas será iniciada hoje
na própria séde do "Operário" com o sr. �aister; a três,
quatro e cinco mil cruzeiros.

,
'

O preparador Itamar manteve contato com dirigentes d�Hercilio Luz, afim de passar a dirígtr ra esquadra suítna. Os en

tendimentos deverão prosseguir quando da proxima vinda d
Hercilio a nossa cidade.

JNASCIMENtO� ,0- goleiro' Ozlres aplaudido' em Tubarão
Está em festas o lar feliz Devido sua brilhante atu�ção, o goleiro Ozíres foi muít

do casal Frederico e Ires Ko-
I
aplaudido no cotejo de domingo último na cidade de

TUbiifã], hler com o nascimento de seu A h- M· .

'I '

primogénito, dia 30 de mar ..
' man a, no uDlclpa .'

' t
.

ço e q_ue na Pia batismal re- Botafogo X" Pery, de Mafra '

ceb�rl! o nome, de Jefferson
,

. ,Amanhã não teremos domingo, em branco, O BotafogLUIz. reiniciando sues atividades, trará á nossa cidade a famosa equiJ
, X X X ' "

p� do Pery de Ma,fra pare. um amistoso que promete dos melhoresl
também S8 viu enriquecido

o lar do casal Arílton e Aba
Claudino com o'. nascimento,
d eum robusto garôto no. dia
7 do corrente.
'Nossos cumprimentos.

Clube dos 'Amigos �, Tard�..Dançõnt�:
Ü Clube dos Amigos irá promover as tardes-dançan

tes do domingo e de segunda-feire de Páscoa no Club Cà
noínhense. A exemplo do "Bouquet Club", no domingo de
PáSCO,8 a tarde-dançsnte será infantil do lado de cá e nor

mal' do outro lado. O Clube dos Amigos com essa iniciativa
colabora com a nossa socíedade, trazendo a sí as respons8-:
bílídades de uma promoção que por certo será coroada de
sucessos, pois grande é o. entusiasmo das garôtas e dos ra

pazes da diretqria do CA. .'

Vera Lucia, o encan

tador brotinho que en·'

feita nossa coluna é a

caçula da sra, Vva. Ge
ny Wíese Stulzer. Vera
Lúcia debutou no últi
mo 31 de i dezembro;
exerce agora, dentro da
vida-social canoínhense,
um destacado

"

papel: é

seoretária da nossa mais
'jovem

.

agremiação, ó
Clube dos Amigos. Cur-

',.sabdo' o 1°. ano Nor
mal no,.Colégio Sag.ra
do Córação, Vera Lúcia
temos observado, é fre
quentadora assídua da
BIC, onde .,encontra em

livros bem selecionados
respostas ás indagações
naturais e, curiosas de .

tôda menina-môça. Lê
bastante', ,portanto.

Verà Lucia é a "parota da Semana" de Canoinhas
em Socit:;dade�

NoHcia

EncQniro

I,

com
'

o
'

sucesso BAILE
Amanhã, através do programa Canoinhas em Socieda

de
. que' será transmitido pela Rfldio Cau0inhas, todos' os

domingos das 12 àll 13 horas, estaremos entrevistando o sr.

Beneoito Therézio de Carvalho Neto, presidente do Club,
Canoinhense que nos prestará informações bem detalhadas
sobre o "Encontro com o Sucesso", Baile 'qu'e acontecerá
dia 21' de âbril com a participação do Conjunto "Monte
CarIo" de Porto AI�gre� No pr6ximo sábado, portanto, in
formarei melhor sobre' esta e:x;traordinária promoção do
"Canoinherise."

\' Gente
* Amanhã,·. na Igr�eja Evangélica Lutherana, receberáj 8

)

. ,!iua primeira comunhão o menino José Sidney, filho do
I cl;lsal Sidney (Ylone)' Côrte:
* Para o "bem lançado" Guido Fuck uma pequena lem
brança. de HenriquE: Pongetti "... é na demora, em procu
rar uma nova namorada, no remoimento de saudades que
8 gente faz as pazes com 8 �antiga e se estrepe ,de uma vez".

ÚLTIMA
, Não vemos, de' parte alguma, nenhum movimento ,no

sentido de preparar' Canoinhas 80S VIOs. jogos Abertos de
Santa Cataril:;la que serão realizados em julho na cidade de
Brusque.

.

A Comissão Municipal de Esportas só existe no papel?

Sebastíão Grein Costa, Escrí-
vão' de Paz. e Oficial do Regís-
tro Civil de Major Vieira, Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca
saÍ': Daniel 'Simões de França e

Olga Novsk, Ele, natural deste
Estado, nascido ,e� Rio ,Claro,
n/muno no oia 14· de., março de r

1944, lavrador, solteiro' domici- �ANTA CRUZ S C
Uado' em Rio Claro n/mun" fi�

� ".
,

. "�'" ,
'-

'

-

lho de Gregório Simões de Fran- ' Edital de Convocação � Assembléia Geral
ça e de pana Jo!!éf�_ -Simõ;?s de De ordem do sr, Presidente, convoco todos os associados
Franca, resideptes em Rio Claro '

,do Santa Cruz Éspotte: Clube para a �8sernbléiQ geral 8 reali-.
neste muno Ela, natucal deste zar-se no ptoximo dia 24 de abril, no Salão Bechel, Campo da:Estado, nascid,il em Rio Claro, Agua Verde, ás 15 horas, com a séguinte ordem do dia:

.

nest� muno no dia 27 de Julho ) lição da o a Di t i jde 1944, Professora Estadual, �)
"

::;üntos g�r;;s.
re ar a;

1
_ solteira. res .. em R'io C,laro, neste ' ,

\ ,

mun., filha de Teodoro, Novàk Observações: Não havendo numero lp.gal para a hora de- I

e de Dona Filómena Nov�kJ ·res. "terminada, a assembléia será realizada 30 minutos �pós, com I

em Rio Claro, neste muno qualquer' númer'o.
-' ,

, 11
Canoinhas, 8 de abril de, 1965.

'Faz sab�r que pretendem ce- Rafael Boeng - Secretã'l'io v 1;

'sal': Tomaz Mikalovicz e M8th�,. 'l!lIIII IIlIiIIlII lIIIIIIIIÍliIIDI_IIIIIIIiI I _
de Muchinski. "

, ,I
Ele, natural' deste Estado nas. I

cido ém Papanduva, no dia 9
de Junho "de' 1923, Íavrad0r,
solteiro, res. fom Agudc.s, D. m.

filho de Casemiro Mikalovicz e

de Dona Sofia MikaJovicz resi
dentes em Pàpanduva, deste Eg·· ,;

tado; Ela, natural deste Estado
�ascida em Rio Novo, neste

t;nun. rio 'dia 13 de agosto de
1920, domestica, solteira res. em

Agudos. neste mun.. filha de

Hipólito Muchinski, falecido ,e

d� Dona ,Vitoria Martinhaky,
res em Agudos, neste muno

,
'

,

Nossos porabene!

Registro Civil EDITAIS

Apresentaram ,os documentos
exigidos pelo Código Civil art.

,;180. Si alguém tiver conheci
,

mento ·de ex,stir algum impe
'dimento legal, acuse-o para fins

/ de, direito.
Mejpr Vieirs, 10. de Abril de

1965.

Pe�ro Veiga Sobr.inho
EscrevEinte Juramentado, v

t, I'

.1\)-4-1965

o tecnico Ytamar em negociações
-com o Hercllto Luz.

Brusas
/

L'ã
'o, .,/

a·sa

"

r li t a
..

,

.

i

FUNDADO EM 29/571947 - Reg. no Cart. Tít.•/n 448 Doc.
JORNAL, SEMANARIO - PUBLICA·SE AOS 'SABADOS
RuÍl Paula Pereirs,' 755/761 - Fone, 1�8 - CanOinha... S. C.

Renovação de �a$sinatura (50 números) Cr$' 2.000
Os atrazados, serão cobrados à base da é'poca.

As assinaturas com f ano ou mais de atrazo, serão
cortadas sumàriamante' a partir dê_l� de junho de 65.

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anoncioll: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
'ÚLTIMA PÁGINA t'AGINAS INTERNAS

1 vez Cr$ 150 1 vez Cr$ 120
, t

'

Para maiq vezelll, delconto, de 20%.' ,

Página inteira. Cr$ 40,000 Página inteira Cr$ 30.000
Meia página Cr$ 2'5.000 Meia página "Cr$ 18.000

OBSERVAC'ÕES�
Origipai!l de artigolD enviados a Redàção, publicado. ou

não, permanecer�o em poder da mesma.

A Re�açãol não endollllB conceito. emitidoll em artigolil a!'llJinadoe.
•
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S\.spenso o Engenheiro
.

,Tarclslo Scha�ffer' 1

O' Govennador )Celso Ramos: fàte' ás conêlus5es' � q�ue',
chegou uo:i� º8.�"div�rsl:ls" Comíssões dê! Ínqu�,ri'tJ em' anda-

, • .' • <: I " 't', (, .

�.

i mente no DEI\, <;ie Se,Jlta.,.Cata:ril?8?, ,�iu-se Da co:n,�!pge,�c�1i de r
· suspender das funções, pelo prasb de�90 dias, o eng. Tarei
sio Schaeffer, ex-Residente do DER de Canoínhss e ex-Di
retor Geral do mesmo Departamento, sem função desde os

primeiros dias da Revolução de Março, implantada para com
bater li corrupção e moralizar a vida' administrativa do pais.

,I � 1 ) rIo '. �'. �
I-

lI., . .' :}..., " "

.

O Governador, evidentemente, protegeu por todos os

meios e modos o correligionário e "amigo do peito", aplí
i' cando a. benigna 'pena de suspensão, onde caberia até demis
são 8 bem do serviço público, tais e tamanhas são as írre-"
gularídades encontradas no' DER do D'. Tarcisio..

** '

Um pouco

de história,
Os fatos vem de; lon,ge e

são do conhectmento de, to
dos. Não há

"

em Can6i�has
quem ignore o que se veri
ficou no, 'DER :desde a 'no
meação do Dr. Tarcisio
Schseffer, ocorrida por volta
de 1943 ou 1944, ao tempo
da Guerra Mu�dial1 ,'"

O super faturamento..o des
�"vio de material de 'consumo
',"e a-cvenda desse, os recibos
"frios", as fôlhas de paga-'
mento, notadamente as da

construção, ...:ia .estrada "Matos

I Gosta", à cargo da residên
cia de Canoínhes, alteradas

I ' propiciando. ó desvio de ceu
renas de contos de reis -

então '�levadissimas somas
'<,�r8m fatos quotidianos. e dó

·

"domínio público.
,�, DUfsntf'! o Govêrno do Dr.
• Aderbal Rambs clã Silva' foi
tel o.escândalo que ó 'pró
pr!o deputado pessedista de
Canojnhast o Dr;; Ôrty Ma-.,"
charlot reiteradit.s· vezes IDS

nifestou de público o seu re

pudio e a sua �onden8ção
(mais· veemente à prática da

corrupção no DER de Canoi.
,nhas.

**
\

.

� Govêrno Pessedlsta

1.";

Meà culpa,.
Mea, culpa, .

Mea Má'xlma culpa
Vitoriosa a UDN com Irí

neu
;

Bornhausen, 'em 1950
um sopro móralízador varreu
a Residência do DER em Ce
noínhas, com . as gestões do

Eng. Geógrafo Nery Waltrik
e do Eng. Cesar G. Amin.
O Dr. Tarcísío, afastado da

residência, gozou, sucessi
vamente, férias, licença prê
mio, licenças para tratamen
to de saúde etc., tudo fazen
do para conservar-se afastado
do serviço, sem prestar 80 no
vo . Govêrno qualquer cola
boração. Chamado reiteradas
vezes 80 serviço, inclusive .. por
Edital, fol, posteriormente à.
ínsteuração de .proeesso' de a

bandono de servíçe públíco,
demitido por essa razão.

.

ds gcverne�tes de e:ntão,
preocupados em não deixa
rem transpareceI: ,qu8Iqu�r ei
\7a

.

de perseguição ao adver.
sário politico, em vez de ins
taúi-árem

.

pl1ocessq. :a9minis:
trativo para apurar irregula
ridades, comprová-las, e por
no «olho da fll9lO os funcio
nários faltosos, humanitarÍa·
m"!nte, adotaram a solução da .

demissão pôr aband,ono' do
serviço. **

I." Vitorioso � sr. ,Celso Ramos, em 1960, um ãos primei
r;us ái;os que subscreveu, foi o da readmissão do Dr, Tarcisio,
!IH! qual ,f.or�91 ,R,tig?s, s,alários é indenizações de mUhões

...de.
Ct'uzeirós�';'à titulb:ôe corrigir injustiça do Govêrno anterior.

.

E O Dr. Tercisio, Presidente do PSD de Canoinhas, a-

I, âHgo do Governador,' voltou' para a Residência local do DER.
',' Voltlnu e repetiu, tudo o que fizera ante@.' '.

" \
�

-.

:
,( ;o-i

:. **
:'

Grande .Prêmlo .

l.:otéi'lco.� ..
'

I··
.

Em Atrazo

'o 'DER Local

..
'

WM

ESPOTAS ·5
Esteve em nosea cidade o Dep,

estadual dr. Haroldo' Ferreira, em
miuão política, conforme declarou. ( Ano 18 _' Canoinbas, Sta., Catarina, 10 de Abril de 1965 _ N. 824

* * *
.

Canoiahas terâ jwelmO um no

vo e JD.odórno' cinema. ,'{rata-Ie
do Cine

, Yitoria, cuia planta do
edificio, já eitiL,e�po!!ta na vitrjne:
do' Feto Ioão. ,;, I .ÓrÓ.

.

* * * "H I

. A firma Merhy Seíeme & Cia.
acaba de, aubscrever mais 10
milhões no' Frigorífico,Canoinhaa
S, A.. .

.

,,", * * * .....

·

'rÓ «Dócil., «co�preeIisivo:t, amigo
de Celso e de Celsinho, SObêj�t

A exemplo� do que 0-
·

mente. conhecido pela. sue �C8p�C lo" corre em todo '6 Estado,
IJla,JI'l de trabalho», fOl o Dr. Ta -"� Residênciá; de" Crui�i-'
c��ió guindado à ch"fia, do D�*' nhas, por falta de su
dê todo o Estado,

primentos da Direção
O' qUê se

.

passou no DER, de
então até abril de 1964, sõment� Geral, o DER não paga

a cprniss&q de militares do IPM .os funcionáf;iQ�) e, tra-

· póderá dizer, l pots intlusiV'e durãn- ", bal}l,sdores há. tr�sr" me
te

.
a realizl:lç�o dêsse inquéritÍll, zes. As obras estão to

houve o arrombamento de uma das parálizadas. Os vei
gaveta ou de um cofre e o de9a- cuIas e máquinas não
parecimento de inúmeros doçumen- .

'.

tos e de um PQcote com alguns podem trabalha�por fal-
milhões de cruzeiros, depois en- ta de cOII)bustlvel e o

contrados numa cesta de lixo... Gov�rno não tem cré

,I. A RevolUg�Ç1 D;l9r�liz84or,a suga ..
'

ài}p parac ...·cqqltprSl1 lf'm

�I
riu ao GO��J:n8d6r o

at6st&meOt.Q...
tambor de g'asolinB -ou

do Dr. Tarcisio, de Celsinho e de de óleo diesel em todo
I outros auxÜiaré's., .

o norte do Estado. '

, Agora o sr.. Celso Ramo�, «var- .. i

rendo a, testada», salvando as apa- Hoje e ,i ,PQ�i'! algudil
r�hci8s, apUcou a benigna pena da tempo ainda, o D�R de
suspen�ão por noventa dias... . Santa < Catarina sofrerá
1"0 povo caDl'�inhense, naSU8 pe,#sl 'as ê&oseqüêdd�Vs)de'tlm/-;'·

pi:eácia, 'na sua sabedoria' há oe ,.
.

,

descobrir o que havera por detrás terrem?to c h a ma d o

de�s8 suspensão para justiftcá;la. «Tarcisio», v

�E8tivera:m em Cenoinhes, ,aba.
do último,' OI' ceueídicos. drs.
João da 'Costa e Heraldo Mafel
soni, o primeiro de Tubarão e o

segundo de 'Caçador. ';-

* * *
. O Ir�' Wiegiib?io 'Wiele aniver-
lIoriou 18bÍldo último:e na opor-.
tunidade fez uma'visita 8 cidade
de Lages, acompenbado lua família.

'. *'*,*i

I.'
i .00 ex-promotor Público dtt' co-
'marca de Cancínhas, -dr. AbeyJard
Pereira Gomes, exerce 'atualmente
ai âltal funçõel de Juiz de Direi
to da 20. Vara Criminal da co-

marca de. Duque de Caxial,
terrai do famoeó 'Tenorio, DO

Estado doÍHo de Janeiro.

***
A serviço, seguiu para Poeto

Alegre; o nosso amigo, u.�;CarloÍl .

Nunes Piree, gerente do Banmer-
cio, locai; . •

«.«.« .' 'l

A admini�traçãa do Banco
.Indúetrie e' CoíriérCio 1 de':; 'Sàbta
•

Catarina/ agenciá.' '(lo", PaMJriá J� .

.nerte catarilien'e,' reuniram-lEi'
sâbado 6ItimQ,"em Curitiba, afim
de tratar OI'untos 6ipecífiéôs. x
agencia de

.

€ilnoinbal' foi i:ep'i:e.:"
séótada pélol ·lrl..Luiz' D()(lfalb"
de Mirand8,. Hugo ; Peixoto .

Aloy.io Soarei de, €arvalho.
,* *,*

A
.

firma Mallon & Cia., COD·

'cellionária Volklwagen em nOlla

, cidade, tal. qual a sua congenere
WilIyl, também acaDil, de lançar
um plano revolucitinárío' para a

venda de .euI veículol, com ape.·
nal 60.000 por mê•..

** *
I 'I:\umorel dizem , que

'

a firme'
Stein /vili diminuir em muito lual

atividadel em nOllo municipiQ,
. mantendo apenaI' um . escrit6rlo

'

comercial em Dalila praça.' Reina.'
expectativa e aprensão em leu

quadro de funcionário.. É de lIe

lalientaf, na oportunidade, que a

referida firm,Íl. lUdou o nOllÓ pro.
greiso, mant.endo delde ha muitos
anol um terreno baldio bem no

coração da cida�e.
***

Pelo Estadual·.· de futebol, o

'Santl. Cruz foi derrotado ,na lon-

., >.

derradelro compromisso, em gra
mados extraoh'ólÍ. Vátial carav�.
fi!!', de 'torcedorea estarão naqueja
cidade incentivando 8. nossas corá•.

ginque cidade de Tubarão, peío
'

'Hercilio Luz;' pelo marcador de 4,
a O. Mesmo 'derrotado, o esqua-":
drão alvi-celeste impressionou a

'

torcida sulina, mantendo o jogo
de igual para igual atê os 20 mi•.
nutos .da fase final, quando então Amanhã. no municipal, o re�.
cedeu.

.

perecimento do Botafogo diante
.

Amanhã, o esquadrão d� casa do. Pery .d-e .Mefra, num amiltqlo
estará em Blumenau; para o gim

.

que promete dOI melhores.

*..* *

"
l

Marque um encontro com o' sucesso,
.

comparecendo
ao Baile que o Clube Canoínhense fará realizar dia
21 de' abril, apresentando o fabuloso conjunto

. "Monte Carlo" de Porto' Alegre e ainda umgrandíoso
desfile de modas com modelos da capital �aúcha.

Adquira sua mesa com' antecedência, no próprio Clube.

C:ON V'ITE

S.ociedade Beneficente Operá tia e Grêmio XV de Julho
em conjunto .convldam seus associadas para o Baile de Pás
coa que fl;lrão realizar dia 18 do corrente nos salões da SBO

Para maior brilhantismo contrataram "Genésio e seu C!!!'!jl!ll!O"
.

de renomado conceito, sucesso em todas suas spresentsções. í,
'.� '. .

_ d
,

As 'mesas .es"tãó. a venda �'óm o econo�o da. SBÓ em sua

séde social, <preços d'e:Cl'$' 3.000;"C,'$ ,4.000 e' Cr$. 5.000.

ó Ingressos éspeciai's,; deverão ser aolícítados através �çié l,;óCios
" ,\ pa�a 8S' resRectivas diretoria,fi

. :
" 3x

!!.c:�=...."��__=;=__......__c==±=-=""",,,�==========:=:.,).

, � "'� �'i

2", Filme: "Peregrino' d� Esperancâ"
Grandioso· filme çom dois !;lstros de renome:

.

Óebor�h Kerl' e Robert Mitchum. '

l ,'� l

-.

16 ICINE
..

�.. .

MarcUlo Dias:

Hoje às, 20 ber..s:

110 REI DO LAÇO".
'HiJ�riante comédia com Jer;ry Lewis e Pean .Martin •

I' .

Cf

Canolnhs& :
"

DOMINGO, à� .. 20 horas.' n��S�iíci'B"�heI:
(Campod'Ágaa Verde)

COLOSSAL PROGRAMA DUPLO
1". Filme: "DUAS HISTÓRIAS"\ .

.

.. '.�'

h

Amanbã

Gozadís�ima' corilédia 'do cin��a Dac;<'ioàl,'·
, COm! OSCARITO, o camico .impagável. " ,

.': ,
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