
Sucess60 Municipal

Com o'apolo' dos partidos
e· a colaboração do povo
Impuleicnarel o progresso.'

. de 'Canoinhas
Estas foram as primeiras declarações do Dr. AL

FREDO SCULTErUS logo após a escolha do seu nome

para candidato á
.

Prefeito .nas próximas eleições de 3 de
outubro .

. Candidato da' coligação UDN,. PTB e PDC, dr.
ALFREDO SCULTETUS aguarda, a .hemologação da sua

candidatura para Iogo em seguida iniciar a sua campanha.
,

e pregação cívica de "União por Canoínhas".
Os Partidos que o apoiam estão 'convocando seus

correligionários para ás Convenções que 'se realizarão até
Ó' dia 10 do corrente. Um vasto programa de ação está
sendo elaborado pela UDN com a cooperação do PTB e

PDC e mais ce-do do que se espera, tôdas as equipes de
trabalho dos três Partidos estarão levando ao povo' de
todos os recantos do Município o programa de trabalho
administrativo. Sua execução dependerá exclusivamente
da colaboração que o povo der, elegendo-e, Prefeito no

dià 3 de outubro. A "União por Canoinhas'" não teve
outra finalidade senão .esta de escolher um" técnico ca-.
paz de transformar Caneinhas, dotando-à. de tudo que

,

,-

precisa.
�'Cem ALFREDO SCULTETUS estamos eertos, te":

remos um Prefeito que. conhecendo politica municipal não.
terá' dificuldades para solucionar�'os problemas que estão
impedindo o desenvolvimento de nossa comuna.

.

.. n

Qesapropriaç60

Um Juiz e a Justiça
, por.i_ Alfredo O� Ga·rcindo

o título do edítoríal-de hoje é para. destacar a· persona
lidade de um Juiz; um homem que tomando -conhecímento do
que S8 passava nos Municípios de Canoinhas, Três Barras e Pa
pa'nduva; Estudando os Processos de Reavaliação, da manei
ra como foram encaminhadas e das condições como foram feitas
as desapropiações, juntou sua inteligência ao trabalho de julga
mento de tôdas "as ações num espaço de tempo até' hoje. nunca
revelado nos meios forenses do Estado de Santa Catarina e tal
vez, até -do Brasil - seu 'nome: Dr. João Tomaz Marcondes de
Matos, Jutz da 48., Vara. (Feitos d_a Fazenda Pública);

.

,
1'oçios temos- noção de justiça, segundo o grau de evo-

lução .de cada um. -Ê um sentimento inato, incontestávelmente.
M�s para um Juiz a' justiça é mais profunda. Tem que ser perfeIta em todos os graus.' O eco das primeiras impressões não
�o�� s�r considerado Um julgamento imparcial, u_ma decisão de
flmtIva, uma sentença favorável. um parecer completo, só pode
ser rev�laJo quando um Juiz da 'capacidade de Mllfcondes de
Matos e "o autor. Suas sentenças nas Ações de Des.apropiação' di
gni!icam a Justiça Universal dos Juizes probos e capazes.

.

A confirmação pelo Tribunal Federal de Recursos da Jus:
,

. tlça catarinense, atravéz das sentenças proferidas pelo Juiz Mar
condes de Matos,' é orgulho para Santa. Catarina.

Lavradores e industriais expr'opriados agora c�nhec�m', o
Sénso de justiça de quem lhes .fêz verdadeira justiça nas. suas
justas e legais pretensões.

.
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Nü nero ad'"

mretores: R. R. DA �laA ['�AlfR[DO O. �AR�I�DO
FONE, 128'CAIXA POSTAL, 2

�erente: UHASS. SmMi
CIRCULA AOS SABADOS

B EN OER : «Todos -trabalharemos'
� -

pelo candidato- Antônio·· Carlos»;
disse: . «Fiel ao que vínhamos pregando
nas reuniões que mantivemos com os

Diretórios ,Municipais' da UDN catarinen-'
se, estamos hoje fixando as bases defini-·
tívas' dentre as mais' deverá 'se comportar .

o Partido, e aquêles que tem responsabí-"
lidade pelos destinos políticos da UDN».

,

E acrescentou: «Todos - sejam aqueles
que se opuseram ao -rneu nome sejam
aqueles que me apoiaram - em harmo-

,

nia, trabalharemos pela candidato escolhi-'
do pelo Partido, senador Antonio . Carlos
.Konder Reis. Temos a certeza de que o

Partido unido no Estado há de fazer to..
dos esforços, para que' esta vitória condu
za' a UDN ao Govêrno".

Tôdas as resistências que, ainda im

pediam a total unidade da União Demo
crâtíca Nacional,' em tôrno da candidatura
do senador Antonio Carlos Konder Reis
foram finalmente 'removídas, na última
segunda feira, após um prolongado encon

tro entre o � candidato udenísta
\

� o senhor
Nilson Bender seu contendor na Conven
ção Regional dos�diàS 29 e 30 de maio.

BENDER AFIRMA:
«TODOS TRABALHAREl\40S PELO
CANDIDATO ANTONIO CARLOS».

Após esta reunião' a reportagem ou
viu declarações do sr. Nilson Bender, que

,

Foi atingido um dos objetivos
perseguidos pela minha .can
didatura a perfeita unidade

partidária disse Antonio
�'"

-Carlos

Sôbre o� entendimentos que
acaba de concluir, disse ó- can
didato Antonio 'Carlos: «Atin

gimos hoje um dos objetivos
perseguidos' pela minha candi
datura: a perfeita unidade par

.Udária.»
.

E'·frizou: «A UÓN' encontrou
dignamente, meios e/modos de
apresentar-se ao eleitorado ca

tarinense coe�a na, luta pela
conquista do Govêrno" do Esta
do. Após' a manif�st8ção ·.dê
confiança que recebi da maio-

A pa1a.vra do Presidente
da \JDN

Para Laerte Vieira a unida- ria Inequívoca da. Convenção e

de é de significação para agora .com a demonstração do

O futuro político apoio que vou receber. durante
a campanha e no Govêrno dos

Falando à 'reportagem após correligionários que formaram
selada a unidade dos udenístas num campo oposto espero em
catarínenses o deputado federal Deus poder corresponder as ex-

É pacifico o princípio da autonomia da independência dos Laerte Ramos Vieira disse que pectativas dos .meus compsnheí
Juizes, dos Poderes Judiciários e dos Orgãos .a que todos estão, o momento era de grande síg- ros e também e, acímade tudo
ligados. Graças a este crttérío liberal podem os Juizes trabalhar níficação para o futuro político as expectativas do povo catari
á sombra dos 'seus próprios esforços e capacidade de racíocínío. do seu partido. MaIS adiante nense.
A índependêacía de que todos são dotados permite a

. ímposição disse que todos Os udenistas de
da Justiça nos setores onde é reclamada. Santa Catarina haveriam de sú

fragar o nome . do: candidato
Lei é o conjunto de regras obrígatôríss

.

e necessárias Antonio Carlos, escolhido em
emanadas de qualquer autoridade legítima ou competente. Pata -memoravelconvençãopártidária.. Depois do compromisso a&-
disciplinar o comportamento dos homens entre Si, o conhecimento "'- sumido pelos grupo� que du-
dos seres .ou das coisas, houve sempre ... necessidade de ,normas «Querémos uma meptalidade rante vários meses estiveram
ou leis para fins colimados. Assim, existem as' Leis: Divina ou renovada pata'Sánta Catarina"

em luta dentro da' UDN cata-:
Natural, Civil, Comercial, Penal, Astronômica, e etc. - disse o deputado Laerte vr: rínense, o presidente do Partido

,

. ". . eira - temos certeza de" que Osvaldo' Bulcão Viana, disse
.

Uma, Lei autorizou a D�sapropiQção.' Outra Lei autorizou com= Antonio -Csrlcs teremos
rue doravante ninguém maisa reavalíação. Se uma Ler deu .fôrçe a um setor-da República, um 'govêrno

-

sem ódios, sem 'permítíráque no Partido se fale�utta lei ampara os desapropriados. Entregaram o que lhes per- çompadrescos.sem perseguições»' em ala de- Renovação ou alateneia - querem rec.eber .os valores dos seus pertences. Ê uma '

L i' f
.

Ê . M.eis adiante disse o deputa- de. Unldade, Partidária, porquee <certa, de íníríva, -Justiça ampla. no caso da desapropiação, d
'

há.

do LAerte" Vieira:.. «0, homem de agora em iante so um,uma Justiça soberana. '. ..".. U'- D á't' N. que foi escolhido pela UDN para . palavra: mao emocr ica a-

desempenhar a tarefa de rea-
. cional. n

lízar um. govêrno nôvo para
Santa Catarina é o senador 'Nota

.

Antonio Carlos. Konder Beís,
de longa vida pública e de ca
pacidade já testada nos postos
que vem ocupando, pela vonta-.
de do 'eleitorado livre da nossa

terra. 'Estamos certos de que
êle haverá de cumprir a _ sua>

missão e, nós estaremos ao seu
'

lado, porque, antes de tudo
,

estão sempre presentes os in
terêsses do nosso Estado».

Depois def'co�solidad8 s uni
dade partídârta; foi dado a pú-

.

blico o seguinte documento:

Os signatários da presente
nota, dirigida aos udenístas em

,esp-ecial e aos catarinenses em

geral, com á responsabilidade
de representantes Iegítímos dos

correllgionárips -de todo o Esta
do que na. Convenção da UDN,
realizada 60S dias 29 e 30 de
maio último, apoiaram e sufra
garam o ilustre nome do dr.
Nilson Wilson Bender para
car;1didato do Partido ao Govêr
no do Estedo, 'nas, próximas
eleições de 3 de outubro, toro
nem público

-

sua livre decisão
de, Da conformidade' dós enten�
dimentos mantidos, nos últimos
dias com os demais dirigentes
partidários, adotar, defender, a

aprtciar e sufraga·r ó nome do
senhor Senador ANTONIO CAR.
LOS KONDER REIS como can
didato ao govêrno ido Estado de
Santa Catarine.

Na plena Eegurança de .com,

promisso .de Sua Excelencia de'
na campanha e se eleito no Gp
vêrno; cumprir e respeitar crité-

)

rios �., principios que fiéis,' à
tradição da UDN permitirão a.;

plena realização de seus pontos
de vista doutrtnáríos e pragmá
ticos, no que sé rder:e 80S pro
blemss do Estado do, Govêrno
e do Partido estão certos de po
der, integrados na, campanha e,
se

. fôr da vontade do povo, so

lidários ,óo Govêrno, cumprir'
o seu dever de bem servir o'

. povo 'catarínense. v
'

Floiianópolis em 28 de junho
de 1965. \

·Ass. dr. Nilson Wilson Ben»
der, Laerte .' Ramos; Vieire c

dep. ted; Walter Zigeli - âep,
.

lider 'da VDN na Assembléia."
Leg; Gentil Belani • dep. vi-
ce líder da UDN. �

Ladir C/zerubini - dep.
Udo Altemburg - dep.
Rui Hü!se - dep.
Pedro Colin- tJep.
Renaus Cubas - dep.
Atilio Zontà dep.

Do Diretório
Municipal
do r-rn

-

Recebemos e agradecemos, o

seguinte oficio":
�

Canoinhas, 30 de junho dé 1965

Exmo. Sr.
O Diretório MUJ;liêipal do Par

tido Trábalhistà Brasileiro, tem
a"honra de convidar V. Excia.
para assistir a solenidade '-de
encerramento de sua Convanção
e homologação da candidatura
e Prefeito Municipal, 8 ter lu

gar domingo, dia 4, ás ucatorze
horas, no recinto da Câmars!
Municipal.

'

Agr'adec,énqo, desde já, seu
comparecimento, apresento mí
nhas

.Cordiais� saudações�
8raulio Ribas da Cruz'
Presidente em €x�rcício n
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que não é o único mas é o melhor

EISBEIN
Restaurante e

é o novo prato "do
.,

Churrascaria MICHEL

I
Para o seu exigente paladar
prefira sempre

PINGUIM
,

- Restaurante e Sorveteria

\f
O ·1· E S, E L

Diàriarnsnte Almoço e Janta.

M'O'T O R
Temos disponivel para venda um motor Diesel de

fabricação alemã, com 54 HP de potência, 1.000 rotações
,estando atualmente ligado com 840 rotações para 40 HP.

,. -' /

Acompanham cais tanques de Eternit para refrí
geração de 3.500 litros cada, tanque de óleo e demais
pertences.

- .

Tratar com Com. e Ind. H. Jordan S/A.
Filial Canoinhas

caixa postal 11, Canoínhas S. C.

S ,A T I R'_ _

MELHOR ,SERViÇO A PREÇO JUSTO
e-

Matriz: Curitiba
.

Filiais: São Paulo. Rio de Jsneiro • iJorto Alegre •

Canoiuhaa - Rio Negro • Mafra • Barra
Mansa.

ii .i�����ê�����. II
I

Refaça suas forças, tomando I I,

B I G
,Torrado a ar quente

Saboros,o até a ultima gota
Rua Paula Pereira Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café'

ITRANSPORTES,

Confie o transporte de suas mercadorias
p61'�

TRANSRIO s. A ..

e ter'á a satisfacão de ser bem sentido'
, ,

Agência de Canoinhas
Rua Vidal Ramos, 1167 ou RU9 Páula PerQira 761

I

J de 'dV'uízo e Direito a

Comarca de
Canoinhas SC
Edital de praça com o

prazo de 20 dias
o Dr. Vilson Vida I Antunee,

Juiz de Direito da Comarca de
Cenolnbae, Santa Catarina,' na

Forma da Lei, etc,

FAZ SABER - aos que o

presente edital virem ou dele co

nhecimento tiverem que, no dia
15 de julho de 1965, à. dez ho
rae, na lede deite Juízo, no Fo
rum, na porta principal da Pre-
-Feituea Municipal de Cauoinhas
Santa Catarina, o Porteiro dOI
auditérios, levará em praça) OI

bens abaixo descritos, contentes
do inventário dOI bens deixado.
por falecimento de Anastácio
Suba, no qual figura. como in
ventariante' Helena Knüppel
Suba, que le pr:OC_!tI.a ...

nêste
Juizo. contentes de: IMOVEIS

i - Um terreno com a área de
iaO.062 m%, situado no lugar de
nominado Invernada, dêste mu

nicípio e Comarca, confrontando
ao norte com terra. dOI herdeiroa
de Roberto Ehlke, .ao eul com
terras de Albano Voigt. separa
da. pela estrada geral que conduz
á Paula Pereira, ao oeste com

terras do patrímônie Municipal e
a, leste com terraa . de Vicente
Gevieski, f terreno êste, adquirido
por compreíeita à Roberto Eblke
conforme escritúra pública lavra-.
da em notas do tabelião Bene
dicto Therézio de Carvalho Jú
nior em data; da 31 de dezembro
de 1938, e devinsmente transcrita
no Hegietro Geral de Imôveis
desta Comarca sob n. 13.237 a

fh•. 248 de livro 3 N, o qual foi
avaliado. para o fim presente,
em Cr$ 3,600-:-000' (Trai mi'hõee
e leiuentol mil' cruseiroe), Em
Balanço - 1) Uma máquina de
cortar friol {máquina de cortar
carne COm serra fita), marca

ENKO, avaliada em Cr$ 410,000
(Quatrocentos e dezmil cruaêlros).
2) Um tacho de ferro, avaliado
em Cr$ 7.000 (Sete mil cruseíros).
3)' Uma máquina' registradora.
marca RENA, avaliada em

Cl$180,OOO (Cento e oitenta mil
/ cruscíroa) 4) Dual balançai,.

marca Filizola, avaliadae, aI' dual
por Cr$ 180,000 (Cento e oitenta
mil cruaeiroa) 5) Uma talha com

capacidade para LOOO k. avalia
da em Cr$ 80.000 (Oitenta' mil
cruzeiroe]. 6) Uma carroça velha,
avaliada em Cr$ 20000 (Viote
mil cruaeiros). 7) Doi. animaia
oavelaree;' avaliados OI dois por
Cr$ 40.000 (Quarenta mil cru
seiros). O total dai avalieçõee,
importa em C, $ 4,517,000 (Qua
tro milhõee, quinhentos e dezes
sete mil oruzeirce), preço por
quanto serão levedos 'à praça para
serem arrematedos por quem
maior oferta fizer acima da ava

liação, sendo a venda feita a di
nheiro a vista ou mediante fiador
idôneo 'por trê. -dia•. Em virtude
do que, expedi êste e outros

iguais que lerão publicadol e

afixado! na forma da lei. Dado
e �a ..ado nesta cidade de Canoi.
nhal, aOI dezellei. dia. do mê.

Iv

PRE�'EIT(JRA MlJNICIPAL
DE' MAJOR VIEIRA

LEI N. 125,. de 16-6�1965
Dá denomlnaçáo às ruas da Cidade de

Major Vieira
AntElnio Maron Becil, Prefeito Municipal de Major Vieira.

Estado de Santa Catarina, faz saber a' todo. OI habitante. dêste
município que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte
,- , ,

L E I:
'

.

Art. 1. - AI atuais ruas que compõem o Quadro U�bllne
da Cidade de Maior Vieira, paseam a ter as leguiotel denominsçõees

a' - Rua Canoinhaa, a que partindo do entroncamento .eom
a estrade Canoínhae-Pepanduva. termina Da Praça Júlio Costa;

b) ,

- Rua Pedro Ml\rão, a que parte da Praça Júlio COita
até a divisa do Quadro UrbaDo;

,

c) ,_ Rua Luiz Davet, a que começa DO lado esquerdo da
estrada estadual CaooiDhaa.P.apllndllva, cortando o Perímetro Urbano
de um Extremo ao outro i

d) - Rua Francisco Seutos Veiga. a que fica paralela à
Rua Cenoinhae, até divisa do' Quadro Urbano:

e) - Rua João Florentino de Souza; a que fica paralela à
rua Luiz Devet,

f) - Huã Joaquim Gonçalves dOI Santos, a primeira rua

,
tranlVerlal da rua Caneinhaa com a rua Luiz Davet:

g) - Rua Arnoldo Honorato de Oliveira, a segunda rua
tranIVen81 da rua Canoínhas com 8 rua Luiz Davet;

h) -' Rua Prefeito Otâvío Tabalipa, a terceira rua trana
versai da rua Canoinhee com a' rua Luiz Davet;

. .

-

i) - Rua Eetanialau Woiciechovaki, a quarta rua transver
lal da lua Canoinhae com a rua Luiz Davet:

j) - Rua Vereador Carlol Karvat, a primeira rua tranlver·
lal da rua Luiz: Davet Mm a rua Pedro Marão;

k) - Rua A,rgemiro Pirei, a seguuda rua transversa! d� rua
Luiz Davet com a rua Pedro Marão.

I) - Rua �.pirito Santo, a terceira rua trenaversãl da rua
Luiz Davet com ,a rua Pedro Marão;

m) -: Rua Santa Catarina, a .que fica paralela à rua JOão
Florentino de Souza i

-
"

n) -:- Rua Nareiso Leonardo Huthes, '3 primeira -rUll teana-
'venal da rua João Frorentino de Souza com a rua Santa Catarina;..... �.� �

-

o] - Rue Argemiro Borges Vieira, a segunda rua trans
versal da rua João Florentino de Souza com a rua Santa Catarina;

p) - Rua José Pereira do Valle, a última rua transver
sal da rua João Florentino de Souza.

r /

Art. 2, ,- Esta Lei entrará em vigor na data de sua

públicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Mfiljor Vieira, em 16 de junho
de 1965.

as.) Antonio Maron Beci-! - Prefeito Municipal
Registrada e publicada a presente Le í

na Secretarla Mu
nicipal, aos dezesseis �ias do mês de junho de 1965.

as.) Jair Oirschnabel - Secretário Municipal v

-

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

obras do FRIGORIFICO
Prezados acionistas:

Se V .s. j á integralizou
'recebeu seu titulo, procure-o
Induatrial de Canoinha••

seu capital e ainda não
na A'flo("�,:ão Comercial e

de junho 'de mil novecentos e

lellenta e cinco. Eu, Zaidem
E. Selame, Escrivão, mandei

datil�grafar, conferi e sub.crevi.

Vilson Vidal Antunes
Juiz de Direito" ln

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

colaboração do

clube dos amigos'
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seus

pa ra assistir e

Caçador,

familiares e amigos
aplaudir' SANTA

rodada

Estádio da Baixada,
X \. VASCO da cidade

futebol

levandoCompareça
amanhã,

de em
•

mais uma

ao

CRUZ
do estadual

.

PTB homologa 'domingo a

candidatura -, AlFredo 'Scultetus
Domingo .

às 14 horas no Edificio do' Forum o

Partido Trabalhista Brasileiro homologará a candidatura
Alfredo Scultetus . a Prefeito Municipal nas eleições de
3 de. outubro. A UDN com sua Convenção marcada para
o próximo dia 9 também. indicará aos seus Convencionais
o nome do engenheiro Scultetus que teve o seu nome

apontado pela coligação UDN-PTB e PDC conforme
acôrdo firmado sábado passado com a presença dos Pre
sidentes, Vereadores e representantes das classes conser

vadoras do Municipio, considerando o alto sentido de ele,.

gerem um técnico e administrador para o periodo admí
nístratívo a ínícíar-se em janeiro de 1966. n

,
.

I
.

Agricultura
..

Melhores condições de financiamento agrícola
o Banco Central da República, atendendo às decisões da,s

, autoridades governamentais no sentido de Incentivar e agricul
tura, autorizou

r:

a, CREAI a financiar tratores e implementas agrt
colas em 4 anos, através da Resolução numero 2 de 16 de junho
de 1965.

a) -' até 97% do valor da compra;' ,

b) ,- 4 anos de prazo para pagamento iguais anuais;
c) -: financiamento de um ou mais tratores, Implementes

agricolas, com decisão própria da agência local do
Banco do /Brasil..

'

d) - processo grandemente símplífícado.
e)' - o prazo para obtenção deste financiamento excep-

cional termina em 31 de agosto de 1965., n

I'
I'

Cortadeiras -' Enchadas _ Facões _ �oices Y'
Macbados - Pregos - Arames - Grampos para,

cercas - Breques para .carroças.

PreÇOs?_ já com diferencinha�
CASA SCHREIBEI\

Rua Senador Felipe Schmidt,· 917

Aniversariantes
da Semana
ANIVERS�R.IAM.SE

Hoje: as sras. dnas. Pauli
na esp. do sr. Bruno ;Wen
dler, Afiriam Adelaide esp,
do sr. Leonidas (Ireipet,
Hulda esp. do sr, Rodolfo
Auerbach, Maria esp. do sr.
Francisco Rodrigue«, Bronis»
lava esp. do sr. Arlindo Lou
renço Gonçalves; os srs. Al
merindo Ehlke, res. em Flo
rianópolis, Willy,Bolauf,
Waldemiro Pospor de Bana
Grande; as sitas. Terezinha
'ãe Almeida, Tereza de Lima;
o jovem teor Boris Kuczins
ki, res. em Mafra; o. menino
Alceu filho- do sr. <Antonio
Sconhetzki.

Amanhã: a sra. dna. Me
lita e·sp. do sr. Michel N. Se»
leme; os srs. Miguel Oliske»
oicz, Nereu O. de Oliveira e

a srta. Janete Isabel:Woitexen

J:)ia 5.; os sr,s. Kurt Wolter,
Antonio de Luca; o jOfJ!m
Edgard Soares.

Diaô: as sras. ânas. exma.
uua. Matilde Mansur, Betty
es11. do' sr. José Allage, Isabel
esp. do sr. Paulo Senczuck,
Cacilda esp. do sr: Mario
Colodel, res. em P. Pereira),
os. srs. Ludovico Pieczarka.,
Germano Hoetfner; a srta.
Arlete Neusa Llitke.

Dia 7: as sras. dnas. Frieda
esp. do sr. Guilherme Thoma,
[uraci est: do sr. Pedro O.
Frank; os srs. Jooino Tabalipa
Miecislau Bojarski; as srtas.
Nilva Waltrick, Marilsa Da.
maso da Silveira, Adais a Vei
ga e a- menina Raquel APa
recida I filha do sr, Aluizio
Marciniehen.

Dia 8: os srs, Seleme Isaac
Seleme, Oronâes Ribeiro, res.
em Monte Castelo, Cirilo.
Granemann Costa; Edmundo
Hartmann; as srtas. Araey
Mülbauer, Elisa, W erdan, Iac.

de

tiên •

cla L e i
Grêmio Canoinhense� de Curitiba

Depto. de Imprensa e 'Publicidade
Elaborado por: Guido Schreiber

Em todos os degráus da vida
-

que explica' a "pele" duma go...

cotídíana, a presença da Ciência tícula de gor.Iura ou gôta de
é aceita

_

como notural. Coisas água. Pense nos engenheiros
hoje , corriqueiras COI;DO por químicos que, através das refí
exemplo um palito de fôsforo

: 'na rias de petróleo, que nos

um tubo de, pasta ãental, são fornecem gasolina para auto':'
em si, coisas deveras extraor- móveis e aviões, para aqueci
dínárías, mento central e para isqueiros,

presentearem-nos com algo que
pode "tornar a água mais mo-.
Ihads,'. e çapacitá- la a vencer

a tensão superficial da gordura.
Pense ....no passado, o· homem.

primitivo matando animais para
aproveitar a pele, e, regresse .�
atualidade, quando podemos
fazer meias de "nylon" com o,

-,

pinheirais que existiram antes

dele; e .que hoje nos fornecem
carvão e petróleo. Pense na
cura da dor de cabeça com 8

aspirina que a' natureza já "re
ceitara" nos elementoe da .Idade
Carbonifera, antes de ter exís
tido o cérebro humano que
padece de dor de cabeça.

Lembre-se do "projeto Ge
mini" que está se complétande
com a circunavegação espacial
dos astronautas americanos.

Que tal um fím de semana na

Lua? Porque nilo? O plano é'
pare 1970, só restam cinco anos!
Uma tombeíra cheia de lua, ao'

em ' vêz de terra, quanta subs
tância nova não poderá conter?
Quanto benefício nos espera,

:s: díficíl : conceber que há
cem anos atráz a' produção de

alumínío era insignificante e

que as vasilhas que hoje nos

são famtlíares, tiveram de es

perar pela eletricidade e pela
descoberta de que o alumínio
oodía ser extraido de um ba
nho de óxido de -críõltto por

. p.letrólise (1888). Ou que o. mag
nésíe, descoberto por Davy e

extraído eletroJiticainente, pela
primeira vez por Faraday, per
manecesse umá curiosidad� de
laboratório práticamente até a

geração atual. Op que metais
como' berílio, titâneo, germânio
ou zircônio' só se tornassp.m

reconhecíveis como -Domes na

Idade Atômica.

Dê uma olhada nos enlatados
da despensa. Ou dentro do re

frigerador, nos, alimentos con

gelados. Ou apanhe um pacote
de sopa desidratada, e lembre
se de qu e, êles estio conosco.

desde ontem.

Gostar da Ciência é procurar
saber mais sôbre o universo·
maravilhoso que Deus �os deu:
Procurar e pesquizar, é um dé

ve� que nos compete.
Muita gente culpa a Ciência

pelos teme res a que ela deu

origpm - a bomba atômica, o

mísseI teleguiado, o bombar
de�ro de longo alcance" a guer:
ra microbiol_ógica e coisss tais
e esquece benefícios como B

indústria moderna, as utilidades
domésticas, drogas como a peni
c,ilina, antibióticos poderosos
contr.a febres e doenças de to
dos os tipos, que já salvaram
mds de milhões de pessoas do

que as que, a guerra moderna'
destruiu. v

Tudo nos cai nas mãos tão
ràpidamente e aceitamos com

tanta despreocupação, corno se

fôsse "lógico". A Oíêncíe inva
diu nossos lares e assim conti
nuará fazendo ainda mais no

.

futuro. A maioria das pessoas
aceita êsse avanço monumental
sem menos preocupar-se em

compreendê- lo.

Retroceda todos esses mllhões
.

de anos, até os pantanais re

motos onde o petróleo Inícíou;
apenas para remover â gordura
de um prato do século - XX,
Pense em "detergente" e de-,

pois em "tensão superficial",
êsse esfôrço. da ,Ciência' pura

quelina Comelsen; os jovens
Edison R. Simm, Wanderley
[. Woitexen e a menina lu
dite filha do sr. Antonio da
Silva.

'

Dia 9: a sra. dna. Leonor
Pietruka esp. do Sr. Cirilo.
Medeiros; os S1"S.' Leopoldo
Woehl; Alcides Fernandes
Luiz, Moacyr (Iranemann
Costa, Aloisio Wibbelt; as

srtas Edeltraudt Siems, .Â
gacir Iensura., os jovens Mi
guel dos, Santos, Inoaldo
Franz; a menina Melânia fi
lha do sr. Iaroslazo Sidorak
e O menino Procspio filho do

.
sr. [osé Arendartchuk.

Correio do Norte .cum

primenta os aniversariantes
deseiando.lhes feliCidades.

Assine! Leia! Divulgue J

Correio do Norte
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;, I '\, � i, ,,' ",V, V
Vende-se :to�tes El,1 T t .:_J�r'!I $,- . (�.UB�
nas, proximidades do, Fri-

gorífico Canoíríhas S.A" � ,

' Edital ,d� Convocação,.
Preço de>, .ocasião no 0, presidente do' Elite Tênis Clube,' fazendo uso

loteamento ,Jardim ,Espe- 'dos poderes que lhe confere o Artigo 64 dos Estatutos,
convoca os srs. Acionistas para participarem da Assembléia
Geral Extraordínáría, à realizar-se no próximo dia 14" de
Julho, as': 2D horas, no Clube Canoinhense, com' a
seguinte Ordem' do Dia:

a) Fundos' para a conclusão da sede' social; \

b) Relação dos acionistas; ,

c) Assuntos de interêsse social.

I
,II
II
II
II
II
II
II
II

I,
I

'
'

',"

\ ICodtemorando seu ss, aniversário, de fundação, corno vem fazendo todos os anos a ,J ,II lu

I I, LÔJA,$ UNIDAS LTDA:, oferecem, durante o mês de �ulho além de, descontos, ,I, 'i< sensacionais em, toda a' linha de seus 'artigos, -prêmíos a valer" lDI

I � para sua Ireguezía, que serão sorteados I semanalmente. I
I \ ",

,

;, \ .

. ',I
II LOJ'AS UNIDAS LTDA. a maior organIzação' comercie] do norte-catannense II
'. '''' 1'" II
II Secos e molhados _ conservas" - ferrêge�s - 'tintas -' rádios," m�q4in�s ,�e hcostura , f6g,ôes . teddos fi

I "

.
roupas feitás - armarinhos ._ e milhares de outros artigos �gor� aind(d ��is baratos." 'I

I
/

Reduç,ões fabulosas 'de Ipreços,. II

I· Aprovtitem 'jI'ois

•

durante\ 'o rlilê�· de
�

;uih� 'para' comprar ,ainda mais. baralo . e �anhar valiosissimos. prêmios. I'
I .1

i ,'l O J A S �, N I DAS L T DA. I
III tudo' �III
I ';

de, , Pfl�fl ,todos pelos menores preços. I
'.. CAN01NHAS' ,Rua 'Ca�tano Costa, 553 ,-, STA: CATARINA '.

I'J" ".', , , ,'-" ".

"

"

, •

E•••••�.m��.mm�a�M.....E••E.a.eEá.�mR.....�mg�••R.��•••��mm�1"

I , f'
'

, I

Notícias de. Papanduva
,escre�tu: E�meraldino M. de Almeida

C a S8 me n t o dia para 'Poços de' Caldas e�
,

- lua de mél e atualmente estão
\R.ealizpu-sf' dia 19 do mês

erp visita à nossa cidade, terrade Junho p. p. o enlace .matrt-
mental da gentil senhorita Suely

natal de sua progenitora Dona
, 'Conceição de Almeida.j� Almeida Fidos com o jovem

Jps(! Horlíana AveIos. Eia filha
do casal Lourenço M. Fidos e B O das de' O u r o
Cõnceíção

'

dei Almeida Fidos, Comemorou suas bodas de'
atualmente residindo na cidade

u dia' 2'1 d ê d
.

h
praíana de Santos, "SP", o ato ,o ro la ':�ámI s e jun o

rslígíeso foi celebrado na Igreja p. p. o respei ve casal Snr.
Antonio' de Cunha Ramos e

do,' Sagrada Coração de Jesus." sua Exma. Snra. Dona Idalina
Realmente estava de uma be- Schmidt Ramos, Foi celebra
Jéla 'invulgar, sendo a missa

'

da I' santa missa em _ ação de
cantada pelo .coro da, Congre- graças com 'a presença de tôda
gação Mariana daquela Igreja. sua �amilia que se ccmpõe de
Esta coluna se fêz representar 10, filhos e 42 nétos. Cidadão
na pessoa deste colunista. O que sempre primou, por uma

jovem casal seguiu no msmso vida honrada e digna dos mais

, FUNO'ADO EM 29/5/1947 .; Reg. DO Cart. Tít. 110' 448 Doc.
JORNAL SEMANARI0 ..,.- PUBLICA.,SE AOS'SABADOS
Rua Paula" Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Canoinhaa • S. C.

. �'
,

.

/
-

Renovação da assínatura (50 -núm�ros) Cr$ 2.000
\ '

, "
.

: Os atrazados; serão cobrados à base da época. ,

,

As assinaturas com 1 ano ou mais <de atràzo,' �erão
cortadas sumàriamente '8 partir dê 1: de junho' d�'e5.

-

TABELA DE PREÇOS,DE PUBLICn)ADE
'

�nunciol: Por vez e por centímetro de' altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA 'I:'AGINAS INTERNAS'

, 1 vez' 'Cr$ 150 1 vez' Cr$' 120
'

" ',/" Para mail! vezel., desconto até 20%. I '.

Página inteira Cr$ 40.000 '

Página inteira Cr$ 30'.000
Meia, página , Cr$ 25.000 Meia ,páginB, Cr$ 18.000
,OBSERVACÕES: .) ,

, ,

Originai. de artigol,enviados 8 Redação" publicado. ou

não, permanecerão em po.,!ter' da, mesma, '

A Redação'não endolllSi �ónceito� ,�mi�idoll, em a,r�igo. as.inadoR.-
..

, "_". �.
" ...

'-
. . -_-

"'!'WJ� Mm
..

"

I
II

.
'\,'

, I

rança.

� ,Tratar com, Henrique
Bóra, na' Casa Santa Te-

,

reziriha. " v

,
-

. ,�

, /

justos mérttos;" sempre foi hu
milde em sua bondade, pronto

'

para dar sua colaboração, a to
dos aqueles que dele necessí
tassem, Sua senhora, modêlo de

esposa tem sido um, exemplo
I ,para essa geração, que muítas
vêzes se distancia tanto' de seus

sagrados deveres domatrimônio.
'Esta coluna se congratula com",
tão marcante ...acóptécimento, I

desejando ao' ven-er'àndo .cesal .

•

-

,_' 'I, !, ....
,

I

muitos,; a�os d� vida, exten�ivos i,
aos demais famílíarea. "

,

"f-, ",
" ,

OB8.:- Caso 'não haja número .legal em �a.
vocação, a Assembléia,' .funcíonarâ às 2Q,30 horas,
qualquer número, de acionistas.

,

"

.Canoínhas, 28 de' Junho de 1965. 2
,

Alcidlo Zaniolo
Presidente

con-
.

com

,v

Luiz F. Freitas
Secretário

blusas e cesacos ':'
-' ',�

I
�

: 'd e� lã .'_:

! .' 't�'�\il� da' Hípica fo{ i,.> , , dá 'abafa,r
'

,

,

,
.: .I :lo _ / .,'.' I

r
" "'A ,s,�mpàtic,,' �PfiE!d�de, Hípica

I

Esp. , Rec.. " �ap�n'quve,nse, .'Pi:o- ;,
,

mov�u. ma_is� u� ,;,animad,ó., baile i
,na naíté ,4e .26�,6-�5. �FoL;I-qma :
npítade b8�t8ritec, ��gre e. di- ( ,

vertido, a daI;;lç� da:.'Q�adriJha i
foi apresentada,' com 'perfeição I

o trale
.

típiC'b�"'t'a:tnb'é1n ,foi o"
pOrltd màrc.ai.t�e' d'ií" noite, a

I,

animação 'foi\a1em" da' especta- j,
'

" rtive, seus vastôs' salões 'estavjj� I'
eernpletsmente tomados, o nu-,

: mero de, forasteiros foi grande
1

. .

' I
o que' muito veio coneorrer '

para o total êxito' do baile.' ES>
tão de paràbéns os ·'prbmotorés ,

da mencíonada maratona d&r.-:, '
, " '

". ,",
< \

çante. ,

. \ '

V
, I

�', ,�.� lo

l' ,

.,:� ;

"
,

'I'
r .,y

'Í(' '\

rlilCa
,{

' ..... ,

," ,

I:" ," i

fW W'NMQA AM'. "'W4\W+ ganb lllS
.; '>.

'>,

, l'
.a ,.

mês
,., ,I

'·JBLHó,
'"

"''?-
-

\
,

.

, ,
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:
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',Antônio

Um
Carlos,·, preconiz�:

..de equipe dentro
Falando 'sôbre alguns aspectos

do seu Governo - se eleito" o

candidato' da UDN, ao referir
se às relações do Govêrno do
Estado, com o da "União disse,

que "Hoje na' vid� "administra:-
tíva, Govêrno Federall e Gover
no Estadúal cuidam dos mes

mos problemas, procuram rea

'Iízar as mesmas tarefas e, O que
ocorre é'o desperdício de recur
sos fin�nceiros. São serviços
paralelos e nem', um nem outro -

atingem os objetivos colímados."

Acentuou o 'senador. Antonio
Carlos: "Querermos realizar um

govêrno. de equipe,

Queremos realizar um' Go
êrno em harmenia com o Go

r.no Federal � a. nossa pr�-'
em. preocupaç�o será a dí
ão entre as. tarefas do Go-

):'
vê DO Federal e do Governo

adllal, principalmente, nos

or.
es ...,-

Ed.
ucação, Agricult.uraSaúde".

'

� "

Exernplíftcando, o candidato •

da UDN citou o caso que ocor

re no setor sgrícola, onde Es-
tado é União cuidam do fomen-

<,

, to da produção vegetal, produ
ção animal; defesa . sanitária
'a:nimaÍ e vegetal, não havendo
Uma divisão de tarefas, exístin
do' seryíçcs paralelos e no en

tanto, sabemos nós, que o, se

tor da agricultura não é aten
dido como devia ser atendido
em Santa , Catarine.

M9is 'adlsBte' acentuou o can

didato: "Iremos aliar os nossos

esforços 8'6s esforços do Govêr
no Federal e queremos que o

Govêrno Federal suplemente 8S

deficiências do GovArno do Es
tado, Mas, o trabalho dê equipe
hã, de prosseguir na preocupa
ção de fazê-lo em conjunto a�

través as relações do Govêrno
de E�tado e os Govêrnos dos'

, Municipios".

GOV�RNO DE, EQUIPE
Em suas deelareções .dísse . o

candidato Antonio Carloss "Se,
eleito" não terei a preocupação
de rotular es realizações nos

municípios, como realizações do
Estado. Quero que' elas sejam
reelízaçõee do Poder Público e,
para isso cada Prefeito vai con
tar co� a cooperação' sincera,
Iêal e realista do Govêrno 'do

, ,7'
Registro, Civil
)EI)IT�AL',

I

Maria',
.

Góss .Glínskí Oficil!i
,do Registro Civil do, Distrito
d�' Paula Pereira, Comarca de
Canoinhas: Faz saber que, pre
tendem casar:' Alvino Ribeiro e

Leonílda de Mattos. Ele solteiro
operário, natural de Timbõziriho
dêste Estado, filho dê Francisco
I:tibeiro e de Maria Augusta Ri
beiro, resídentes neste Distrito,
nascido a 21 de outubro de- 1935.
E_la solteira, doméstica. natural
deste Distrito, nascida a 1. de
[unho de 1943, residente', nêste
Distrito, filha de Laura de Paula (
Mattos, restdeúte nêste Distrito.

, Apr�sentaram os documentos
exigidos pelo, art. 180 do CÓ
digo Civil.

,

"
Se elgém tiver conhecimento

'de existir ,algum impedimento
acuse-o ,par� fins, de Dírerto.r],

I

Paula Pereira, 21 de junho
de, 1965. '

'

8S.)
\

Maria Gôss OZúzski
i,

, Oficial'do Registro Civil v

de planoum
Estado".
Mais· adiante .Irízou: "Esco

lhido na Convenção do meu

Partido não me 'considf!ro um
homem todo poderoso. Apesar'
de ser escolhido numa conven

ção livre e soberanamente, não
me julgo um candidato excep

..cional, como, alguém que saiba
tudo, que tudo possa fazer, que
tudo possa realizar sozinho. O
que pretendo lavar como con

tribuição pessoal para o Govêr-

.

no unipessoal. ao invés da von

tade toda poderosa de um só,
a vontade generosa e constru
tiva de, todos aquê�es que de

seje� ajud-ar o Govêrno, para
ajudar o povo cetarínense.

A equipe não será' apenas: a
dos ,Secretãri?s de Estado, não
será apenes=a dos diretores, A'
equipe se estenderá. irá. contar'
com o concurso dos Prefeitos,
dos deputados estaduais e, aci
ma de tudo irá contar com o

concurso do povo de boa' von-
tade. ,(

".1 '

j ,

Espero poder realizar um Go
vêrno de equipe, onde .se "possa
organizar ,um plano realista;
um plano que i pão 'venha saérí
ficar' através. do aumento mal

_,
.

I

feitos dos Impostos 8 sacrifica
da economia partícular catarí
nense, Um plano realista, para
o qual irei empenhar tôdss as

minhas torças, todo o desejo de
servir' ao meu Estado v

no' será. - a par da minha boa
vontade, do meu 'desejo de a

'certar, da minha humildade' -
esse critério de fazer um, Go-
'vêrno c8t�rinense".

-

Disse o
. candidato Antonio,

Carlos: ,('Os bem intencionados
e 'Úteis' - estejam onde estive
rem - serão chamados a par
ticipar pa,ra, este .esforço do Go-

.

vêrno, para uma, adminíatração
.renoveda. Só assim, usando-se
o sistema, ao invés de Govêr-

V
"

.,..

"

,

,,\.'

\

•

,
'

"

(

� ,

,
"

I,

,
'

....

I,

�'

/

p'ara V. com,prar beml.

',. .

,
"

tUI
, f

Uma inédita campanha de varejo,
"

corri a participação dos fabricantes.
Para v.' escolher à

'; vontade,. lotes
especiais de artigos, com os "preços
reduzidos ao máximo, E, ainda, pa-

,
'

. {

gamento em condicões facilitadas.
"

IIproveite' as Vantagens Jlelábricas 'em;
.

L±!!

,

, \

,

P E R E,I R ACASA'
J a primeira a íançar as últimas

Vantagem ,··E:xtra'�: f

Se, Você mora no

"pechincha "extra"
interior terá direito, a uma

.. ,

'para cobrir a sua despesa de viagem.
(
,f

,I
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Juizo Eleitoral ,da 8a. Zona
Aviso N_ 1/65

Zeno Benedito Ribeiro da Silva, Escrivão Eleitoral da 8a•
Zona. Canoinhas, Estado de Santa Catarina, com Jurisdição sobre
OI Municípioe de Maior Vieira e Três Barras, delta Zona Eleitoral,
�a forma da lei, etc ...

"

'

,

AVISA aOI requerentes abaixo relecicnados, que . deverão
comparecer perante o Cartório Eleitoral, impreterivelmente até odiá
quinze (15) de Julho próximo, dentro do Fxpediente normal, �.to é,
dai 9 (nove) à. doze (12) e dai 14 (quatoeae) à. 17 (dezeuete) hora.
afim de regularizarem o. documentos atinente. a inscrição eleitoral,
da forma que legue:

Fazer nova Petição
, AlvarO Alegri, Alceu Schvars, Antonio R. Simões, Avani

Ma8laneiro, Adir dOI Santos. Admaf Mülbauer, Amanda Adam Soo
nhetzki, Antenor Gapski, Auli Terezinha PCleger, Anibal Cordeiro de
Almeida, Augusto Rodrigues, Altavir de Paula, Ati Simões de Oliveira,
Alvino Frencisco Trapp, Antonio Holot Juugles, Amilton Carlos de
Maria, Antonio Soarea, Amilton Fermandes Gomes, Arti Soarei,
Amaro Nunes Garcia, Adilia Benta de Souza, Brlgida Corrêa Pavarim,
Craulino Voltz, Darci Pionkievicz, Diva Voigt, Donaria Bonoette 'de,
Oliveira, Davina Gramzer Pereira, Djalma Josê Adriano, Demetrio
Deller, Eluir Weinfurter. Ermelino Veiga, Estefano José Mucbalolki,
Elvira Liller Rohrbacher, Eva Alvel, Emilia Kloumann Wünlch,
Eunice Machado, Edmundo Masur, Elimar Josê Peroaso, Francisco
de A•• il Maio.,. Gentil Alve. da Cruz, Ganoveva Glevínska Niedzie••.
ki, Gsetãc Dias, Gilberto. Sirineu Zaaiski, Helena Dírachnabel, Her
berto Hatschbaoh: Hilda Pires; Ivo Gmtsmacher: Ilsa Helena
'Wittlich; Isolde Terezinha de Souza: Itiro Shiguefuzi; Irene Vogt;
João Camérgo: Joana P. Camargo; João Corrêa de Oliveira; José do
Naeoimento Filho; João Edino Maron: José Bueno Taborda; Josê de
Oliveira Franco Filho; Josê Daeci Hodrigues; Josê Marko; Josê
Petrentchuk; João Falkevicz Junior: José Priebe; João Batista de
Souza; Josê Maria Cavalheiro; João Cervslho: João Fallgater: Jooé
Flores; Julia Grevenaki; JOlé Waldir Alve.: Luiza Goucalvee Ferreira,
Lindamir Guimarães; Luiza Santos Rodrigues; Lauro Schultz, Laudy
de Deu. Brandenburg; Luiz Prim; Lauro Drosdoaki: Lydia Filius
Soarei Fragoso: L'eontiná Ludwincki: Leon ..rdo Knop; Luiz Leandro
de Mattos: Lêlia Maria Wrublevski; Leomir Artner; Lourival Josê
Dreweok, Maria Cacilda Cidral: Maria Zilma Pereira; Marie Luiza
Machiído: .Maria Tereza Polanaki: Maria Olinda Corrêa Brey: Milin
tino Geleski: Márcia Stolarski Soares: Mário Mühlbauer: Mareoa
Henning: Mauricio Jesue Tavares:/ Matilde Guenser: Merilde Cecilia
Simm: Marli Artner; Mario Théodoroviz: Maria Cri,tina Wrublevski:
Maria de Lourdes Malton de Souza: Maria Gonçalves Cclaço: Nanci
Terezlnha da Silveira Tíecskas Nacyldo Ribeiro: Nivaldo Alceu
'Gome.: Oiga Linecia Smangozewski: Otília F, ,Artner: Osvaldo Wru
bJevaki: Oemar Fallgatter: Osmer dOI Santo. Lima. Olivia Vieira de
Lima, Odilon Figueredo, Osmer Leon Silivi Orandina Simõ�. Adriano,
Olin'da Nunes Antonichen. Olga Medeiros Silva. Paulina. Alve. dOI
Santo., Pedro Ivo -Cordeíro, Paulo Teleginaki. Bezsrda Falkievecz.
Renata Todt.' Romelia Zap Monchaloski, Rosa Rude Frago.lo. Romeu
dos Zandros Corrêa, Romilda M. Thiem. <'Roberto Watzko, Sergio
Fe.rn8ndes, Sebastião Florisvaldo Negrelo, Sebastião Ireno Rut,.s,
Savio Bigl;ls, S",bastião Scl!liessl, Sebastião W. Gomes, Severo
Tomaz Kchecinski, Silvestre $chepanski, Tereza Sokach':'ski, Te
reza Giecaleski, Terezinha Lucas, Tereza Neppel Pires, Trajano
Ernesto Toà� Waldo�iro Soupinski" Valdir Schiessl, Vanilda
Niejelski, Veronica Fallgatter, Valdir José Batista. ,Victor Martins,
Valdemiro Batista Moreira, Waltrudds Rube, Wolney Antonio
Burgardt, Waldemar Artner, Waldir Wossgrau. Zuzana 'Martene
che� Hqmeniuk, Zulma Teixeira Budant, Zeno Malinoski.

Atestado de Residência
Alex8ndr� Erzinger, Acir Streit; Antonio Rodrigues, Adão

Schimbowski, Alinor Radke, Antenor Teixeir& da Silva, Antonio
Farja, Alzira Simões de Oliveira, �ntonia Grabosky, Cecilia
Gonçalves Guimarães, Carlos' Amorim Ramô8, Clotilde de Barros
Franco, Disir Dardim. Edmundo Knop, Elvira Stolarski Stelmach,
Elyire Andrejewska, Fioravante, Ribeiro, FraDcisco Grsmza, Ga
briel Litz, Gliqueria Arendartchuk Kogi, Geralqo Bruhns. Hilda
Mária Falkievicz. Isidoro Ploszai, José Muchinski, Jonas Wendt.
João Ribeiro, Joel João da Luz, L�onor Gramz8, Ladislau Fer
nanões Barbosa, Leonina Alves 'da Silva, Maria Teixeira do
Nascimento, Maria Müller W.,ndt, Nathalia Kuqtack Nelson Hu
meDh�k, Olivi .. Ferreira LUz, Palmira Fernandes Bueno, Romeu
Künig. Rosinha Nizer Braunhardt, 'Ssbastião Celeste -Hack, Seve
ro Brandenburg. Silvestre Kvgi, Tdezinha Menegaro, Umbelina
V!eira: VltàÜna Falkevecz, Vandl,l Yipick, Victoria Hostin, Vergi
lia Granemann de Melo.

Ser .intimados de despacho' - provar inscri
ção' antiga e outros) documentos

Ana Rosa dos Santos,' Adir de Sá Ribas, Amélia Silva,
Ncides Bosek, AdoIdo Mon�h8koski, Aluir Jenzura, Ameli9 Kaut�
che Guimbiski, Antonio F,lerzinger, Aristides da Silva, Afonso As
chembrener, Aifredo Alvt:s d< ::õhneida, Adeli& Dobrychtof, Alce
biades Vicente 00 Amara. [\:z;ra Carvalho Passos, Almeri Mar
tins, Alzira Alves, Artur Sln,.ke:.. !�iartius, Arnaldo Farias, Antonio
Castilho, Augusto Tibes, Antonio Smangozevski, Bernarda Jan.
kovski, I Carlos Brey Neto, Conçeisão Maciel, Cirilo Alegri, Darcu
Messina Costa, Egon João Siems, Erica fogaça Buen�; Erika Al
lega, Ernesto. Munhoz de Lir;ne, Ervin Niedjelzki, FiloIjIlena Fra
goso, Geni Andrade de Oliv�ira Gud,e. Iracema Di��, ..Jurema
'Gomes CorrAa, José machado, 'JÇlão Wesolowski, João Didek, Joa;'
quim R. de Paula, Jair Back, João de Paula Machado, João
Marko, João Joaquim Adriano, José Soarés Santos, Jorge Otto
maier, Laurita 1::iHveira Valente, Luiz Corrêa de Melo, Leomar
Artner, Maria Bruske Trapp, Maria dt: Lourdes Wottoski" Marta

Niedzelski, Maria Lino Figueiredo, Miguel Laureano da Cruz,
Marta Kubiak Franco. Marcilio Silvestre, Mal'ilda Helana de Li
ma Mendes de Souza, Natália P. Smangozevski. Nery 'Tomaz Kank
Natália Fiamocini, No�mi& de PÍlula, Nanci Barcelos Moreira,
Nair Ap'arecida Teodoro, Odenir Oliverio Ribeiro, Osny Fl'anco,;
'Oeandi Veiga, Osmar Pacheco Scho�z, Resarda Falkievecz, Rosa
Rude Fragoso, Romilda Raabe; Salvador Adriano, Sidenei Bueno
Cardoso. Vitor Massaneiro, Valquiria Terezinha Mattoso, Wal
demar Mokw8, Willmor Hatschbach. /

n/

Para que ningúém alegue ignorância, é expedido o pre-'
sente aviso, que será publicado pela imprense local e divulgado
através, da Rádio CaBoinhas.

Zeno San.edito Ribeiro da Silva
Escrivão Eleitoral da aa. Zona

Líder da, UDN
denuncia .

«Trem
de Alegria»

"Caiu a máscara do Govêrno
Celso Ramos e atinge ao ,seu
clímax o "trem da alegría"; da
atual administração" - disse
em discurso na Assembléia Le
gislativa, o' deputado Walter
Zigelli, líder 'da UDN, em dís
curso que pronunciou denun
ciando o "panamá" que está
em curso naquela Casa, por
inspiração do Executivo.

Disse o parlamentar udenista
que o envio de uma verdadeira
avalanche de projetos governa
mentais, criando cargos, des
membrando cartórios e visando
benefícios pessoais, muito bem
revelam a falta de sinceridade
dêste Govêrno.

O deputado Walter Zigelli,
em seu veemente discurso afir
mou que o senhor Celso Ramos
deu ordens expressas' à Maioria
no Legislativo, para que apro
vem tôdas as suas mensagens
à "toque de caixa", de modo
que antes de findar o prazo
permitido para nomeações, es

tas se possam concretizar,' sem
que o povo tome conhecimento

l

destas irregularidades que estão
por se concretizarem.

Mais· uma vez o Ódio
.presente

I
.

Disse o deputado Walter zi
geli, que o projeto que visa
desmembrar cartórios, têm fun
do puramente politico e' mais
uma vez, deixa transparerer o

ódío do Govêrno pessedísta,
contra aquêles que acompanham

. o situacionismo reinante. Fri
zou que 'Santa Catarina está
diante de mais um ato de per
seguição, agora contra escrivães.

\ Em outra parte de sua· ora

ção o líder udenista, disse que
espen que tôda a Opinião PÚ
blica tome conhecimento desta
"dança dos cartórios',' e -do
"rock and roIl" do fim do Go1
vêrno, objétivando um recuo
do senhor Celso Ramos, no seu
intento de enxovalhar a edmi-.
nistração, já tão mal vista. pelos
catarinenses. -

'

Diante das denuncias apre
sentadas pelo lider udenista, o

Comandante do 5°. Distrito Na
val de Florianópolis, convocou
o sr. Celso Ramos para dar, ex
plicações a respeito e solicitou
a suspensão da publicação de
todas as nomeações - inclusive

. notícias da Capital informam
que também' o Comandante da
5a. Região Militar sabendo do
,que, se passava na Capital do
Estado barriga verde, lá esteve
sábado passado, para conversar
com o Gç>vernador.· n

sóci'o do' Club Canoinhense!
Prestigie a Dossa melhor

.

Socie,dade, comparecendo na

sede social.
.

3-7-1965

, Deslnf laçA0

Vai se extinguindo
lucro ilusório..

o

Na realidade, as medidas de combate à inflaçãoI

estão momentaneamente prejudicando a lucratividade de
um grupo muito grande de emprêsas, mas não com a

intensidade que tem sido anunciada. O fenômeno parece
mais agudo do que o é na realidade devido o desapare-
cimento parcial do lucro ilusório.

'

O certo é que o lucro real foi nos últimos meses
menor. Admite-se até que em muitos casos não existiu.
Contudo o que sucede agora é passageiro. Esta situação
permanecerá somente enquanto a recessão parcial que a

gora existe perdurar. Superada a recessão e .restabelecido
O equilibrio do mercado, voltar-se-á a uma situação de lu
cratividade e, com certà especialização dos preços, .have
rá vantagens de o lucro ser real" refletir uma situação
verdadeira e se traduzir numa capitalização efetiva. v

,

Prefeituras. Municipais
arrecadarão' o

.Impóeto Territorial Rural
o Presidente da República �ssinou decreto autó

rizando as Prefeituras de todos os Municípios brasileiros
a lançarem e arrecadarem diretamente este ano .o impos
to territorial rural.

� mais um tributo a favor dos municípios. A Pre
feitura de Canoinhas já efetuou o lançamento e a cobran
ça terá inicio no próximo mês de agôsto.

Govêrno
cendidatos

partidosdii aos

vetados
que

ficam-

nao
Brasília, 1 (Transpress) - A comissao de Justiça da

Câmara Federal esteve re'u'nida hoje para votar o' parecer Oli-
-veíra Brito sobre o projeto das. inelegibtlidades O deputado
pessedísta, que paillso\u todo o dia concluindo, seu 'parecer; .decla
(OU que a lei, alem da imprecisão de linguagem em várias pas
sagens, padece de defeitos' de natureza jurÍdica Deverá indicar a
con,dição dos dispositivos que considera inconstitucionais, e'ntre
os quais os artigos 4 e 5, recomendando sua supressão do texto

\ do' projeto. Atraves dos. seus }iderea e porta vozes, o Governo
fechou questão em torno do dispositivo, fazendo advertir as

representações partidarias que não admitirá a votação da lei das
incompatibilidades sem os dispositivos destinados a impedir a.
determinados candidatos, o acesso às urnas.

Questão fechada
o Oovêrno fechou a questão dos vetos ne' Congresso,

fazendo advertir .a8 representações partidárias que não admitirá
a votação da lei das incompatibilidades sem os dispositivos

-

des
tinados 8 impedir a determinação dos candidatos e o acesso às
urnas em outubro. Em nome do presidente da República em co·.
laboração com o ·lider Pedro Aleixo, com!'çou a tral:-alhar as ba
ses parlamentares da revolução para garantir f:i presença de to·
dos em Brasilia a fim de assegurar 8 _votação da lei das inelegi
biHdades com os dispositivos que impedem os elementos' com-

-

prometidos no govêrno deposto de se elegerem, v

x

Lóte em São laulo SEMEADEIRAS (

para, Arroz: Milho e Feijão,
da melhor marca existente,
com ou sém adubadeira.

Vende-se em ótimas con

dições 11m lóte no Bairro
Jacareí (Jardim das Indús-

trias). Tratar com Orlando
Gatz, em Paula Pereira. -1v '

VasaSantaTerezinba
Rua Getúlio Vargas, s/D/

Convenção
do_ PTB

Pela importância do jogo
de amanhã, quando o Santa
Cruz enfrentará, pelo esta
dual, o Vasco de Caçador,
os ,dirigentes do PTB local
marcaram

. sua convenção
para as 14 horas,' afim de
que todo's" possam assistir o
sensaciQnal cotejo. n
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CORREIO�' DO NORTE

Brasília, N_oticiário
Correios do' Brasil em novo rítmo

Os Congressistas de Santa Catarina, residentes na Capital
Federal, Brasília, estão recebendo cartas aéreas de Fíorâanópolís
e do interíor do Estado dois e três eras depois de postadas
no Sul.

Verifica-se, com alegria, que o Del' até hã pouco emper
rado e difícil, entrou' am nôvo rítmo, acompanhando o progresso
do país.

Também os telegramas têm chegado à nova Capital com
espantosa velocidade:

Entre a União e os Estados
o dinâmico e operoso Ministro Flávio Lacerda, da Pasta

da Educação e Cultura, preocupado com 8 execução orçamentária
de 1965, vem de dírtgír. telegrama circular a todos os Governa
dores, reclamando prestações de contas de verbas pegas em

exercícios anteriores e planos de aplicação das dotações dos
FUNDOS NACIONAL DO ENSINO PRIMARIO E MÉDIO, sem

as quais não poderá executar o Orçamento vigente.
O dínheíro do Govêrno do Marechal Castelo Branco está

"dando sôpa., mas os Governadores não acompanham o rítmo
da União. -,

'.

Mais de dois bilhões de cruzeiros -destinados ao. ensino

primário em São Paulo, vindos do exercício de 1964, estão de

positados no Banco do Brasil e não se�o pagos enquanto não
houver prestação de contas de verbas anteriormente pagas e

planos de splícação .

das dotações de 64 e 65.

Também o Governador de Santa Catarina, que receberá
êste ena mais de UM BILHAO E MEIO para' educação, não
enviou, até hoje, os planes de aplicação.

Interpelado na Câmara
Ministro da Agricultura

o Deputado .

Arolde Carvalho, Vice- líder da bancada da
U,D.N. na Câmara dos Deputados, interpelou, na semana finda,
o Ministro Hugo Leme, da Pasta da Agricultura, sôbre a devas
.tação que se processá nas florestas do Serviço de Proteção áos
,IndoiJ em Xanxerê, entregues à depredação' de particulares.

Durante mais de quarenta minutos o nosso co·e�taduano
.

analisou o problema florestal brasileiro e relatou ante o plenário
estarrecido a maneira de como se processa a devastação flores-
tal às margens do Rio Chepecõztaho.

.

O Ministro Hugo Leme, respondendo à democrática in
terpelação de um representante do povo, dísse das dificuldades
do SPI que dispõe de minguadcs recursos, entretanto, reconheceu
que o Parlamentar ti�}J.a rezão e determinou tôdas as providências
por ele reclamadas. Baixou Portaria proibindo novas vendas de

.

pinheiros do Patrimônio Indígena. Determinou 8 instauração de
Inquérito Administrativo, mandou proceder levantamentos e di
rigiu consulta ao Dr. Consultor Geral da República sôbre a anu-

lação de todos Os contratos firmados.·
'

dos Deputados

Está plenamente vitoriosa a patriótica campanha encetada
pelo Parlamentar :c8tarinense� ,-

Castelo Propôs Nôvo Código Florestal
o Presidente Castelo Branco, verdadeiro reformista e

Supremo Comandante da Revolução Brasileira, enviou Mensagem
à Câmara propondo novo Código Florestal, consentâneo Com a'
realidade brasileira. '.

A Mensagem Presidencial será apreciada nos têrmos do
Ato In�Utucional, Isto é, no prazo de 60 dias, 30 para a Câmara
e 30 para o Senado, depois ãos quais será convertido em Lei.

O novo Estatuto das Florestas é revoluci(Jnário e, mercê
dos estimulas fiscais que oferece' aos industriais brasileiros, de
terminsr-á intenso reflorestamento em todo o país.

Segundo propõe o Presidente. tôdas as despesas feit9s em

reflorestamento poderão ser deduzidas do impôsto de renda" Ne
nhum tributo será cobrado sôbre as florestas nem pela União,
nem pelos Estados e Municipios .

brasileiros.

Prefeitura .Munlcipal
Decreto M. 66, 3-6-1965 LE! N.
Antonio Meron Becil, Prefeito Aprova a Planta do Quadro Urbano da cidade de

Municipal de Major Vieirs, E.-
tado de Santa Catarina, no UIO Major Vieira
de IU8s atribuiçõe. resolve

I

J!;XONERAR, A PEDlDO:
Miguel Guimarães Souza, ocu

pante do cargo de Professor, Pa
drão "A"; do Quadro Único do
Município, lotado na Escola de
Rio Novo do Meio, neete muni.
cipio, nomeedo por Decreto n.

57,'de fevereiro de 1965, a contar
de 30 de maio do corrente aDO

o

de
124,

Major Viei'ra
.>

Prefeitura Municipal de Mejor
Vieírs, em 3 de junho de 1965.

al.� Antonio Maron Becil
Prefeito Municipal

.aa.) Jair Dlrsehnabel
Secretário

7
Registro Ci v iI
EDI�r AL

Sebastião Grein COite, Eecri
vão de Paz e Oficial do Re
gistro Civil de M,*,r Vieira,'
Comarca de Canoinhaa, Estado
de Santa Catarina, .eto.

.

Faz saber que pretend-em calar:
Leopoldo Ostroveki' e Marclana
de Deus Bueno. Ele, "natural 'deite
Estado, nascído em Pulador,
D/muo., a 22 de [unho de 1939,
lavrsdor;' solteiro, domiciliado
n/muo. e residente em Pulador,
n/muno filho de Tomas Oatrovski
e de dona ROI,a Karvat, reei
dentes em Pulador. n/mun, Ela,
natural deite Estado, nascida em

Pulador, n/mun., a 16 de abril
de 1943, domêatice, solteira, do
miciliade n/muD., e residente em

. Pulador, n/mun, filha de João
de Deu. Bueno, e de dona Urso
lina de Deus Bueno, residentes
e� Pulador, neste municipio
Apresentaram OI·· documental

exigido. pelo C6digo Civil artigo

de 16-6-1965,

� -::

Antonio Maron Becn, Prefeito Municipal ue Majõr Vieira,
Estado de Santa Catarina. f··z s-ber a todo! c'.! habitantee dêste
município que 8 Câmara Municipal decreta e eu sanciono a seguinte

Art. 1. - Fica aprovado o Quadro Urbeno da cidade de
Maior Vieira, de conformidade, com a plante enêxa a esta Lei e quê
dela Cica fazendo parte integrante. .

Art. 2. - O Quadro Urbano aprovado p"" El�tll Lei terá o�:
eeguintes limites: Começa na encruzilhada Ceucinhss-Pepanduvaj
desce pela Estrada Estadual que vai. à Canoinhas, até encontrar com!
um marco, t:lêstà marco pendendo para a esquerda em linha reta de:
962 metros até encontrar com o arroio do Simão, por este acima'
a!té encontrar com um marco, e dêste em linha �et8 de 240 metroil
a]té encontrar com, outro marco, e dêste 'outro marco pendendo ãl
esquerda em linha réta de 380 metro. até encontrar com outro márco:J!
e dê. te outro marco segue pela esquerda em linha reta de 120 mer
�ro. até encontrar um âogulo, daí pendendo à direita por uma linhà
rêta de 874 metroa até encontrar com um marco na divisa dali ter�
ru de Antonio Maron Bscíl e Alceu .Allage, dêste ponto por um_
linha reta pendendo para o lado esquerdo até encontrar com o pontd
de partida ou inicial.

Art. ·3. - Esta Lei entrará em vi�or
publicação.

.

Art. 4. - Revogam-se ai dispoliçõel em contrário.

Prefeitura Municipal de Maior Vieira, em 16 de [unho de 196�;
ai.) Antonio Maron Bacil - Prefeito Municipal

L E I:

na date 'de IU�'

Hegistrada e publicada a presente Lai Da Secretarie
cipal, aOI dezesseia dias do mêl de iunho de 1965.

a•. � Jair Oirschnabel - Secretário

Muni..
,.;

DV;

Não danifique as sinalizações,
Elas custaram seu dinheiro 'e foram fs.itas

para sua segurança.
do dos Amigos_ColaboraçãO

180. Si alguém tiver conhecimento
de existir algum impedimento le•

gal, acuse o para fina de direito.

Major Yieire, 24 de Junho de
1965.

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Juramentado nv

ca tJirinenses.

assistiu à Convenção Municipal de Porto União, retornou do in
terior do Estado impressionado com a repercussão que a sua

candidatura vem alcançando. Recebeu na região Norte Caterineóse

apoios. da maior valia, ínclusíve de diretórios de pequenos partidos.

CandiCJatura Definitiva e "Para Valer"
,

Ao contrário do que têm divulgado circulos políticos in
teressados no divisionismo da UDN, a candidatura do nobre Se
nador Antonio Carlos, que tanto apavora os advérsér�os, é defí
nitiva e "para valer". Já na próxima, semana será submetida a

, registro perante o Egrégío Tribunal Regional Eleitoral, acompa
nhada da' declaração de, bens do candidato, numa antecipação às
novos exigências legais ainda não v,igentes. A camp8nha do
ilustre homem público 8pres�mtará aspectos revolucionários, em

matéria de propagand� politica racional e eficiente, devendo co

brir todo' o território do Estado e chegando a todos os lares

Parque Infantil para Rio ' Negrinho
Goroando esforços que vem desenvolvendo de longa data

o Deputado Aroldo Carvalho assinou na semána finda, na qua
lidade de procurador do "Educandário Santa 'I'erezinha", de Rio

Negfinho, convênio com o MEC relativo à aplicação ,de Cr$ 700.000 '

na construção de um Parque Infantil naquele estabelecimento.
\

'

•
Já no dia seguinte o Ministro Flávio Lacerda assinava o

"Aviso" de pagamento ao' Banco do Brasil.
'

�nteriormente, 'graças à operosidade do mesmo parla
mentar, c_onvêniqs idênticos foram assinados e pagos beneficiando
São Bento do Sul, Abelardo Lu:;,;. Fachinal dos Guedes e São José.

Em Brasilía o Candidato do Povo Catarinense
o Senador Aotonio Carlos Konder Reis que esteve em

S�nta Catarina durante o último fim de sem�na, já na têrça
feIra voou para Brasilia e foi stender ao seu dever, de Senador
da .República. Foi designado Relator do Projeto do Novo Código

',EleJ,toral no SeDaJo e à despeito da ·campanha politica cumprirá
o dIfícil e importante encargo que recebeu da lidarança do Go·
vêrno naquela Casa do Congresso.

O jovem e popular candidato do, povo catarinense que

Clube

v

Vende-se>�
Um terreno com aproxí

madamente 5 (Cinco) alquei
res, constitutivo, na

-

suá
maioria, de matéria prima
para industrias .de (.p,rârnrca;
e olaria, contendo benfei
torias, sito em Parado, de,"
fronte a Olaria Keltner:

,

Tratar com o sr. Alcides
Schumacher. 2v

\

j/
Preci sa-sé

�,

Um funcionário para es�
critório.·

.

�;;j: ..
Inútil ãpresentar-se sem

competência.
,
Guarda-se sigilo,

'.,

v
, 'r

Abrahão Mussi ,8. A.

"7
. Trituradores,
\ -

."

'

Para ração: Móe o milho.
com palha e sabugo ..
Preços diretos de fábrica

Informações com,Wald8�
mar Knüppe,l, Caixa Pos

tal, 92 - Canoinhas ..

1li
PIRA FERIDA�,'
E C Z E M Jl S,
INFLftMACO'ES,
C O C E I R A S,
fRIEIRA,s,
ESPUIHAS, ETC.

fi CASpa [ ijU[DA Df, S[US CnHHOS USMWO
I'

NUNCA ,EXISTIU IGUAL
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Brasilla, 23 de junho de 1965.

limo. Sr.

Bng José' Bessa
DD. Chefe do Distrito do DNOS

FLORIANO'POLIS - Santa Caterine

Prezado Amigo :b;ng. José Besse

Sempre preocupado com a terra natal e verificando, não
sem- alguma tristeza, que decorridos seis meses dêste exercício,
não foram iniciadas. ainda, as obras na cid�de de CANOINHAS,
venho consultá- lo. sôbre o assunto e pedir-lhe sugestões.

Como nos Orçamentos' anteriores. consegui incluir /no atual.
através .de emendas aprovadas' pela Câmara, dotações para o

inicio d9S obras do abastecimento d'água. à cidade e para a

canalização do Rio Monjolo, problemas que o prezado amigo
constatou ,com os próprios olhos..

-Ó,
•

A Prefeitura dispõe do projeto da rêde d'água, elaborado
pela firme "Saturnino de Brito", reclamando, apenas, atualização.

Além dos recursos orçaméutârioe, houve, recentemente, o

contrato de financiamento internacional,

Sinto-me, como Deputado, no dever de defender os inte-
rêsses da minha cidade, os mais urgentes, os inadiáveis ao .

menos êsses,

Daí pedir-lhe, com empenho, a sua ajuda e orientação.

O que devo fazer? Que providências devo tomar? A quem
devo' endereçar os meus apêlos?' Estas as interrogações que
pairam no meu' espirito, '

Quando examino a minha consciência e dou um balenço
sabre' o, que, de ·material, consegui pa!a a minha terra, à custa
de lutas ingentes, seja como Deputado Estadual em 1947, como
Secretário da Viação de 1954 a 1958 e .como Deputado Fede
ral de 1959 a 1965, sinto me em condições de pleitear; nova-

mente, o apôio dos meus conterrâneos. - ..

Realmente, tive ocasião de impulsionar a agricultura,
quando Presidente da Allssciação Rural; de melhorar estradas e

fazer construir pontes quando Secretário da Viação; de conseguir
vultosos auxilios federais, como Deputado para. entidades assis
tenciais e educecionais; . de obter do Ministério das Minas e

Energia' auxiliós para melhorar o fornêcimeuto de energia elé
trica à região; de incluir rodovias e ferrovias no Plano Nacions]
'de Viação.

Mas a grande obra que devo 'à, minba cidade, pelas
. condições de insalubridade que lá se observam; pelos verdadeiros,
dramas sociais que Já se desenrolam, por ocasião das ,longas
estjagens, é, sem dúvida, a do abastecimento d'agua.

Daí o meu empenho e o meu prop6sito de esgotar,
nessa Juta, t_odos 08 _-recursos. Dai pedir, encarecidamente, a

. ajuda do dedicado amigo,

Com a sua experiência, nas lides adm,inistrativ8s do
DNOS; com a sua patriôtice e nunca negada colaboração, ha-'

, ,

veremos de énc,ontrar o 'caminho capaz de conduzir-nos &.0
objetivo colimado ..

<

•

Aguardando o seu pronunciamento, em nome da cole-
tividade oanoinhense, apresento-lhe desde já, agradecimentos.

,L,'
.

, .,....._.A_r.olilld.o_c_a.r.".8.ir.o_d.8_c.a_r.v_a.lh.o _

.

,..

Deputado Federal r

NILSON BENDER em 'campanha.

da UDN

otas

Esparsas
,A filial' da .Firma Stein de

nOS8a cidade transferiu suas

instalações, p�ra o antigo Edi
ficio do Banco Nacional -do Co
mércio, também à Praça Lauro
Müller,

U n i âo
Esteve quarta-feíra última em Tubarão o dr. Nilson W.

Bender; em visita aos diretórios Municipais. da UDN.

A reportagem associada, na oportunidade procurou o ilus
tre homem público, com a finalidade de saber quais os motivos
dessa visita.

Com 8 solicitude que lhe é, peculiar, nos disse o dr. Nil
son Bender:

"Minha viagem objetiva, principalmente, levar o meu a�

gradecímento aos convencionais' e ao povo em geral, que me

apoiaram na última Convenção, do meu Partido. Visa também,
através de uma visita aos Diretórios Municipais, & unidade par
tidária jà que poderei compor com o candidato indicado, desde
'que aqueles que apoiaram e lutaram pelo lançamento do meu

nome COmOI candidato à sucessão do atual Governador, não sejam
alijados da Politica, nem sofram consequêncías". E acrescentou:

"Já estive em Criciuma e amanhã estarei, em Rio do Sul
e Blumenau, Na próxima semana viajarei para o Vale do Rio do
.Peixe e do Oeste Cetarínense, sempre com o mesmo objetivo".

,
Diante das palavras te�tuais do dr. Nilson Bender, não.

deixa dúvidas a total' união' da União Democrática Nacional,
fortalecendo assim, de maneira expressiva, a candidatura Antonio
Carlos Konder Reis n

x x x

Estudantes da Escola Flores
tal de Curitiba estíverain no

inicio da semana em visitâ
à

Rigesa, no visinho munícícípío
dê Três Barras e também a

nossa' cidade;
x x. x

Acabamos de entrar nas gos
tosas lédas de julho e a estu
dantada já está pontilhando
por eí,

x x x

O sr, Prefeito Municipal, dr. ,

João Colodel, atendendo recla
mos .populares, houve por bem
em embargar as obras do bar
raco que.estava sendo construido
na Praça dr. Osvaldo Oliveira,
na esquina das Ruas P. Pereira
e Felipe Schmidt.

x .x x

A pós passar em recreio mais
de três meses na Europa, este
ve em nossa cidade, em visita
a seus familiares, o Cônego con

terrâneo, Emilio Humenhuk,
que já retornou para 8 sua Pa
róquía, Víradouro, em São Paulo.

x x x

A servico do .Frigorifico Cs
noinhas S.A. (FRICASA) estí- �

veram em Florianópolis, o in
dustríal sr, Alcídío Zaniolo e o

bancário Hugo Peixoto;
x x x

Também esteve em Canoí
nhas .em visita à sua progeni
tora, Dna. ,Helena Bastos, o

contabilista, sr. Cyro Bastes,
procedente do norte do Paraná
e acompanhado de' sua familia

x x x

,Afim de participarem das
. convenções do PTB em nosso

munícípío e .no de Três Barras,
deverão chegar hOle à nossa

cidade' os proeeres trabalhistas,
Dep. ',Federal, Doutel de An
drade e Os parlamentares' esta
duais, drs, Haroldo Ferreira,
Francisco D'Línhs e- EvHázio
Cahou.

x x �
O Dep, oonterraneo, Aroldo

Carvalho, que deverá acompanhar
o Presidente Humberto de Alen-'
car Castelo Branco em, suá visita
à Tubarão para inaugarar a3

ebras da CELESC, já' segunda
eu terça feira, estará em Canoinbas.

x x x

O famoso e conbecido Coral

Canoinhease estará se apresentan
do hoje à noite em Três Barres,
ainda em beneficio da recem festa
de São João Baptista, Padroeiro
da Matriz daquela cidade.

x x x

O Santa Cruz, mercê de uni
ferrolho perfeito, acabou por rou

bar um precioso pontinho do In
ternacional, domingo último na',

cidade de Lages, em jogo. valido
pelo certame estadual e que ter
minou sem abertura de contagem.

x x x

E amanhã, ria baixada, os alvi
celestes estarão preliando," tam
bém pelo estadual., com iS homo..
genea equipe do Vasco da cidade
de Caçador. num prélio que.
deveeâ -reunir um grande público.

'I--__--------------.--�/'
Cine Teatro- Vera CIUZ

'

ÀPRESENTA:
HOJE .,.- a. 20.CO hora. impr6prio até 14 ano.

A VJNGANÇA DE MrLADY
com Myléne Demongeot, G�rard Barray, Georges

,

Descriêres e Jacques TI);a.
'

Novas aventuras dos três mosqueteiros, mais empolgantes
e mais emocfbnantesl Entusíasmando e maravilhando com'

suas peripécias, aqui estão de volta os mosqueteiros do rei.
-,-,----

DOMiNGO -:- àD 14.00 hora. - censure Iivre

i
A Vingança dê Milady

a. 17,00 hora.
a. 20.00 hora.

-
ceQ.ura livre
Imp.�. ati 14 anoéDO�INGO'

CLAMOR DE� VINGANÇA
com AlaD Ladd. .Rod Steiger, Michael Callan, Dolores

Dorn e Margaret Hayes
Rua Oeste n. \13 f.i _morada do terror

--,----

2a. Feira. à" 20,00'hora8 - REPRISE - P�l'oibido 14 anos

5a. feira - -a. 20,00 hora. - impr. at� 14 anel

GuardaRoupa eGuarda Louça
Cama e Colchão.

diversos modêlos ,para pronta

PERTINHO DO VIADUTO

entrega, na I

"

Corcunda de Notre Dame
cl Charles Laughton, Meuren O'Hara, Sir Cedríc Hardwleche

48. feira - a. 20,00 hora. -' .Imprôprío até l4 anos

ADEUS FILHO' MEU
com German Cobos, Elena Barrios, Paloma Valdes,

e Antonio Casas

Sacrificou sua vida' pela de seu filho e no fim dela foi
para o cárcere injustamente ... onde uma palavra lhe per
mitiu alcançar a paz que procurou por tantos anos: "MÃE".

--'----

5a. feira - a. 20,00 hora. - impr. até 14 anos

LABIOS VERMELHOS
com Grabiele Ferzetti, Jeanne Valerie, Cristine Hauffmann. '

Este mundo de hoje' é dos adolecentes e a moral da
geração de hoje é bem difer·ente d.o que a. geração psssada.

6a. feira - à. 20,00 hora. - impr. até 14 8no.
I' .

o FOGUETE ERRANTE
cl ós b:ês Patetas, Jerone CowaD, Aana Lisa 'e Bob Colbert.

,

,

*f el
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