
Dia �o Colono
Saudação 'de

exortando
Antônio Carlos
sua tarefa

Povo catarinense. Agricultores de Santa Catarina.

No dia em que festejamos a data do, colono, o dia em

que nos reunimos para comemorar o trabalho, o esfôrço, os feitos,
os sacrifícios e as vitórias dos colonos, devo, cumprir o grato
dever de dirigir-lhes, como candidato ao Govêrno do Estado,
uma fraterna, cordial e entusiástica saudação.

O dia 25 de julho, dia do colono, sempre o passei na
cidade de Jaraguá do Sul, onde os agrrcultores da região norte,
no Posto Agro-Pecuário "João
Cleofss" se reunem para marcar
a tarefa, a função que àesem

penham na economia e Da vida
social de Santa Catarina.

:Este ano, os meus encargos,
!IS minhas responsabilidades e

os meus compromissos de can

dídato ao Govêrno do Estado,
mão me permitem estar em

Jaraguá do Sul, naquele Posto

Agro-Pecuário, criado por Artur

Müller, que teve o apoio deci
sivo do Ministério da Agricul
tura, quando exerci naquela
Secretaria de Estado, a função
ie Chefe de Gabinete. Valho-me,
contudo, das estações de rádio,
E! dos Jornais de todo o nosso

�stado, para dirigir - me aos

Colonos da Região Norte e a

todos os Colonos do nosso

�stado; do Oeste, do Vale do
Rio do Peixe, da Serra, do Planalto, do Vale do Itajaí, da região
central, do Sul catarinense, para dizer-lhes que nas minhas

preocupações de candidato, o seu trabalho, o seu esfôrço e a

JUa dedicação, estio de modo efetivo e sincero, presentes,

Sei, que dos dois milhões e trezentos mil catarinenses, 67%
iêles, residem na .zona rural; vivem pois, direta ou indiretamente
ia agricultura, e 676 mil catarinenses trabalham diretamente na

lavoura, deia retirando produto para o seu sustento e para o

sustento das grandes cidades do nosso Estado e do Brasil.

Teado em vista êstes dados, 'esta realidade, segundo a'

�ual .de cada 100 catarinenses, 67 residem na zona rural. e mais
:ie 40% trabalham diretamente na agricultura, e, tendo em vista

rsta realidade, que como candidato, que se eleito, pela vontade
til!) povo, como Governador, hei de realizar na campanha, um

flabalho de exposição dos meus pontos. de vista no que toca

� agricultura, as maneiras que julgo as mais acertadas, para
�mparar e auxiliar ,.a agricu.ltura. E no govêrno a execução de

�m programa realiste, racional, capaz de soerguer a nossa

rCOnom.ia agrícola.
'

I. Estou convencido, COIODOS catarinenses, que se um

ov�rno cuidar seriamente, objetivamente, dos problemas relatí
os a conservação das safras, de modo a que os colonos possam
er maior rendimento no SE:U trabalho; o Govêrno que cuide,
om objetividade, no aperfeiçoamento dos métodos de trabalho

.a agricultura, e que também volte as suas vistas para o finan

lamento. aos lavradores, se 'fizer tudo isso sem demegogia, sem

mp�egu,lsmO, mas procurando fazer com que os órgãos do'
"

oV,e�n_o c�eg.uem aos agricultores e êstes tenham voz ativa nos

egocios públicos; com isto, terã cumprido seu dever para com

'pO.vo catarinense, e terá de fato, promovido a riqueza, o bem
star e o progresso de Santa Catarina.

Com estas palavras, COm êstes elementos objetivos, eu
ou meu testemunho de aprêço e admiração a todos os colonos
o meu Estado, que nesta data festiva lhes deseja, e às suas
xmas. famílias, tôdas as venturas de ordem pessoal e familiar.

. " -Continuai, Colonos, no vosso trabalho anônimo, honrado,
ífícã. Continuai, porque nesta hora' em que se desenvolve uma

a�panha política em Santa 'Catarina e que os candidatos pro

�rba� expor as suas idéias aos eleitores, a vossa presença na vida
u hca do. nosso Estado, será Q penhor seguro de que nas urnas
s votos hvres do povo, há de ter sentido construtivo, de uma

sco�ha que �atenda as mais caras reivindícações e os mais justos
nselOS de toda. a, coletivídsds catarinense. n

Ações <, Preferenciais
"PErrR'OBRAS",

da

Pagamento dos dividendos. relativos
ao exercido de 1964. . ,

PETROLEO BRASILEÚRO S. A. "PETROBRÁS",
i1sa que, a partir de 30 DE JULHO e até 30 de
TEMBRO DE 1965, efetuará aos acionistas residentes

essa .•

dr'
, �laa e, por intermédio' do Banco Indústria e

.oz:nerclO de Santa Catarina S. A. o pagamento' dos, lVldend d ,. I,"
,os ro exercícío de 1964 relativos as ações

Pdreferenciais, na,' base de '15% sÔbre o .valôr nominal
as mesmas.

Ano 19 CanoiPlhas -+ Sà'nta Catarina, 31 de Julho de 1965 Número 839

Oiret�res: R. R. DA SilVA, [ AlfRWD' O. �AR�INOO
FONE, 128

�erente: Il�ASS SHfM(
CIRCULA AOS SABADOSCAIXA POSTAL, 2

Bilhete n. 2 a Antônio Carlos
A sua candidatura, Antonio

Carlos, veio tirar do marasmo

a máquina que tanto (e por qua
se nada) escreveu sôbre tudo e

sôbre todos, durante quase 18
anos.

Isto porque a sua candidatura
nos oferece mil e uma razões
para' voltar a acreditar no poder
ds palavra,

-

no poder da ação,
na sublimidade de sermos ho
nestos conosco mesmos.

Já disse, da outra vez, que é
bom vermos gente como você,

\
sujeitando-se .ao veredicto das"
urnas, da análise da nossa gente.
Você que sempre arrostou o

poder do dinheiro, porque não

tem; a vaga da corrupção, que
r. ão o atingiu; as ondas da de

magogia, que não pratica; a la
ma da mentira, que não o 'man

chà; o delírio da desonestidade

que não lhe tisna as mãos ... te
rá, como prêmio, aquilo que as

pira: a oportunidade de, mostrar'
a todos nós que nem tudo está
perdido em métodos administra
tivos em Santa Catarina. E nós
sabemos que você vai conservar
o que foi feito de bom pelos go
vêrnos anteriores, banir dos mé
todos" administrativos as falsas
práticas, acabar de vez com a

corrupção que existe porque
sempre existiu.

A sua candidatura, Antonio
Carlos, veio desenferrujar a nos

sa máquina e nos dar 'novas

esperanças de um futuro bem
melhor.

Você, como eu, como todos
nós, sabemos o que anda por aí

por ainda fazer ... .Os govêrnos

I

Destruição
do PT B na

Guanabara

,/

Rio, 27 - O lider do PTB
no Senado, sr. Artur Virgiiio,
revelou hoje, no Galeão, ao

viajar pára' Brasília, que "a
ambição de 'alguns, a corrupção
de outros e a chantagem de'
muitas candidaturas na Guana
bara" vão' destruir o Partido
Trabalhista Brasileiro, "líqui
dando o que resta de esperan
ças" para torná-lo coeso e forte.'

"E não só o PTB na Guana
bara será destruido - acentuou
• mas, Igualmente, todos os

partidos que orá se desenten

dem na· area da oposição ao

governador carioca".
'

n

O Senador petebista contes
sou-se desencantado com o

rumo dos acontecimentos poli
ticos ligados a sucessão na

Guenabara, estendendo suas

criticas também ao. PSD, onde,
segundo' afirmou, "a falta de
autoridade e ausencia total de '

vocações de liderança" estão
contribuindo' para "afundar o

partido de uma vez". v.

Donato Ramos Antonio Carlos: nem só no

govêrno, no manejo daquilo que
deve caminhar você vai se in

teressar, eu sei. D� trajetória
que o destino lhe traçou você

jã, por muitas vêzes, olhou pe
los lados de sua estrada e se

mais não fez foi porque sempre
se encontrou só em méio·-
da multidão de cegos que Dia
veêm ... de mãos que não afagam

. com mêdo de. que se lhes sar

ripiem os �nés de brílhantes.;

, Um dia a mais nos aproxima
do dia da eleição.:.

Fique certo, Antonio Carlos,
de uma coisa: Os homens Ho"
nestes estão sempre atentos...
e votarão em uocê... Pois, ati- I

nal, honesto vota em honesto.
o· resto vota no resto. n

têm sido sempre ígüaís.; O
mundo continua o mesmo... Há
homens escrevéndo sôbre a im
prescíndiveí necessidade das vi
taminas, enquanto outros mor

rem de fome ..

,

Livros existem sôbre Amor
e Casamento e mocinhas grávidas
se suicidam... Comitês de Paz
em todo o mundo, e em todo o

mundo as guerras continuam
alimentando os bichos da terra ...
Existem Sociedades Protetoras
dos Animais, e, por ai, crianças
dormindo pelas sargetas... Os
jardins sendo iluminados a mer

cúrio e os morros cada vez mais
escuros, tendo como back-ground
gemidos de fome e de dor...

Antonio Carlos ovacionado
na zona do litoral
O Senador ANTONIO CARLOS KONDER REIS compa

receu, sábado, dia 24, a três municípios do litoral catarinense,
onde falou ao povo, ocasião em que foi vivamente ovacionado.

.

O' candidato ao Govêrno do Estado foi fi Biguaçú, Ganchos e

Antônio Carlos. Nas duas últimas cidades tomou parte na con
venção udenista para escolha do candidato do Partido à Prefeitura.

EM GANCHOS
,

A prtmeírs cidade visitada foi Ganchos, zona de pesca
dores, de colonização portuguesa. O 'senador ANTONIO CARLOS
falIou· aos habitantes do' Município, referindo-se 80S problemas
dos pescadores, demonstrando estar dominando inteiramente o

assunto, o que tocou fundamente os assistentes.

O candidato estava acompanhado de comitiva formada

pelo deputado federal ArDIdo Carvalho, pelos deputados estadu
ais Fernando Viegas e Otto Entres, pelo presidente da UDN de

Biguaçú, sr, Paulo'Wildnet.

O discurso do senador ANTONIO CARLOS foi realizado
no encerramento da convenção udenista que escolheu como can

didato a prefeito 'o S� Oriosvaldo Marinho de Freitas. Na, opor
tunidade o PDC foi levar seu apoio, aos csndídstcs- udenistas e

se fez representar pelos srs. Lauro Silva e Ariosto Silva. .

,
.

O senador ANTONIO CARLOS visitou ainda as locali
dades de Ganchos de Fora, Canto dos Ganchos e Ganchos do Meio ..

(continua em página interna�

,

Visita do 'cand,idato da UDN�
ao Norte Catarinense

O Senador Antônio Carlos' Konder Reis, cuja candidatura
ao Govêrno do Estado vem empolgando a, opinião pública
catarinense, pelos expressivos apôios conquistados em todos os

Partidos, prosseguindo a sua fornada de visitar as 195 cidades,
de Santa Catarina, virã ao 'Norte do Estado na primeira quinzena

,

de A�ôsto, devendo cumprir o seguinte itinerãrio:

Dia B - domingo Dia ,10 • terça feira,
16,00 horas - Corupá 9,00 horas. Tres Barrras ,

18,00 horas - São Bento d� Sul 10,00 horas _ Canoinhas(visitas)
20,00 horas - Campo Alegre.. 12,00 horas - Almoço com o

Diretorio da UDN:
de Canoinhas

15,30 horas - Irineópolis
18,00 horas - Porto União

Dia 9 -:- segund� feira I
8,30 horas - Rio Negrinho

,U,OO horas - Mafra
14,30 horas -, Itaíópolis
16,30 horas Papanduva
18,00 horas - Monte Castelo
19,30 horas .;. Major Vieira

(pernoite em Canoinhas)

,
.

Dia 11 - quarta feira

9,00 horas - Matos, Costa
12,00 horas - Calmon (almoço)Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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�:GAL.!AXIA DA- TELE,UNIÃO
,i A evolução' da técnica da alta fidelidade encontra seu coroamento

, \
na REVERBERAÇÃO. Mesmo o mais perfeito equipamento de alta fi

: 'deliqade sofre as influências'das condições acústicas da sala de repro-dução. O moderno sistema eletrõnico de REVERBERAÇÃO utilizado na
, -corrcertrote estereofônica Galáxia Teleunião, compensa as condiçõesl 'acústicas insuficientes do ambiente, transformando-o num verdadeirol auditório onde. os efeitos conhecidos como eco são dosados adequa,

damente..Além disso, com a intensidade regulável do sistema, fàcil-
mente se pode criar os mais inéditos efeitos acústicos para o' seuentretenimento. "

.

\

GALÁXIA COM REV.EnBEHÍlcAo
. a· unidade mais completa em

npTIJdução sonora da atualidade.'
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MENSAISpor apenas
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,

nôvo plano cooperativo
/

da

CASA PEREIRA; :�a��i�;;ar
'g�a�����Q�Qga��Q�Q������QQQ�Q����Q�Q��-m 'JerJ:� Parai substituir seu aperitivo costumeiro visitem o m;m mLa A R M· A Z 'E, M A Z U -L, mi� m
;� de Adib Sakr mce Rua Caetano Costa, 23·9 - Telefone, 283 mice O • ffi] mae Que apresenta aperitivo tôdas as terças, quintas e sábados de m
'� Quebe crú 'e frito, como complemento do salgado' o, delicioso �m, Queijo Battavo que semanalmente recebe fresco] tam

"
Borgol, Fubá e Quirera, fabricado pelo mesmo. m

;m
�

Atende por telefone Entregas a domicilio. mm m:,m BAR E ARMAZ'EM AZUL 9DG m
,������a��aaa�a�aaa�aa�a�a���aaaa�a����

,

I
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Para o seu exigente paladar
prefira, sempre ), I

PINGUIM·
- Restaurante e Sorveteria -

Diàriamente Almoço e Janta.

o p O r t un i ,d a d
..

�.
�

,

VENDE-SE:
1 motor RULFTOW de 14 H. P. a óleo crú;'/
1 motor SLAVIA de 10' H.P.

I :--'

1 gerador de 10 KWA: II
,

1 'camjnhão Chevrolet ano 37.

Informações nessa' .redação ou em Monte Castelo l
com o, sr. Severino Murara. 2v d

�-------�----------------------Ã�
I Cortadeiras _ Enchadas _ Facões _ Foices

f\lachados _ Pregos _ Arames _ Grampos para
cercaé ,_ Breques' para carroças. ('

Preços? já com diterencinha,

C A A· S C'HREIBEJ\
Rua �enador Felipe Schmídt, 917

Refaça suas forças, tomando

C A F É B I G

. I

Torri:'C1o a,ar quente
,Saboroso até �j ultima gota

- Rua Paula Pereira .:_ Telefone, 241

BI'G é grande - mas em Canoinhas .

I ,

BIG
,

melhor café
iI!

e o
\

.'. �

111,11.-

\,

o

I- TRANSPORTES
Confie o transporte de suas mercadorias

pela

TRAN'SRIO S,. A.I
e terá a satisfacão de ser bem sentidoJ

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

I
1 I

S A T IR
I

-- -

MELHOR SERVIÇO A. PREÇO JlJSTO
\ I

Matriz: Curitiba
I,

FlUais: São Paulo • Rio de Janeiro • t'orto Alegre •
'

.

Canoinhas - Rio Negro • Mafra • Barra I,

Mansa.
_,

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

para sua segurança. ,

,

Colaboraçlflo do Clube dos Amigos.

1

E

I
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"

�onesti�a�e, no Govêrno,

, ,

Lembrou o sr. Guilherme Jensen que na última'
convenção estadual .do PSD o diretório local, demonstrou
mais uma vez que não possui liberdade pois o Delegado
foi a dito conclave sem levar a opinião dos componentes (,COm
do diretório local e inclusive nem fôra escolhido o can-

'

didato pelo diretório que sem dúvida deveria ser um �TTEROI,. 2: "".0 deputado

homem das classes produtoras do Vale do Itaj aí que é \_ nAO?,lphó Ohveltra, lIdher .

da UDtN
f

A '
,a ""amara" es eve oje nes a

a
, orça económica e cultur:l de Santa Catarina. E não Capital e, durante li visita que

como aconteceu na convençao estadual do PSD: quando fez á Assembléia Legislativa,
f_i aclamado um candidato «pré-fabricado». 'o:. anunciou para a próxima sema-

,

,'.
na um I encontro dos governado-

Declarou tambem o sr. GUIlherme Jensen que é res Carlos Lacerda e Magalhães

Pl',ematura .a escolha de um candidato pessedista à pre-
Pinto com o presidente Castelo

feItura; pOIS poderá acontecer o que [á tem ocorrido
Branco.

�rias vezes com relação à sucessão municipal; em vi�- . O parlamentar disse que on

t.de de acordos realizados em Florianópolis: é lançado tem se 'avistou dom o governa

um candidato de 'coligações;' sem possibilidades de se
dbr da Guanabar� e 8 entrevis-

el g
ta ser,viu para encontrar uma

e er.
.

n formula de se restabelecer a

harmonia entre o chefe do 'Ex�
cutivo carioca e o 'presidente
Com relação .ás noticias de que
a candidatura do governador
seria revista, disse o deputado
Aaolpho Oliveira que elas não

procedem, pois "tantas conven

ções se fjzessem :-- afirmou
todas elas indicariam o nome

do governador Lacerda" n

.. -

\

Presidente do PSD de
Blumenau condena �

candidatura Ivo Silveira
Vem repercutindo amplamente em todo o Vale do

'tajaí as declarações do Presidente do PSD de. Blumenau,
}uilherme Jensen, condenando os métodos que orientaram

1 convenção do PSD e taxando a candidatura Ivo

',ilveira de pré-fabricada.
As declarações do conhecido industrial blumenauense

ITem publicadas na' edição de 29 de junho do jornal
"A Nação", de Blurnenau.

Entre outras coisas, disse o sr. Guilherme Jensen
\

'

que não poderá participar de qualquer reunião do diretório
do PSD local, 'porque o mesmo não possui opinião
própria e a necessária independência política. Este um

dos motivos do não comparecimento à citada reunião

pessedísta.
I

Falou também o sr. Guilherme Jensen que, quando
presidente do PSD local quiz dar independência ao'

díretórío de Blumenau, para que o mesmo fôsse soberano
nas suas deliberações, fôsse respeitado e prestigiado pela
cúpula. e governantes.

.

v

Ântônio . Carlos
do

" ovacionado
, ,

litoralna zona
(conclusão déi ta. página)

EM ANTONIO "CARLOS
.

A tarde, o senador udenista rumou para o município de

An�omo Carlos, acompanhado da mesma comitiva. Nesta localidade
agrícola de colonização alemã, o candidato compareceu à conven-

'

ção udemsta, ocasião· em que discorreu demoraàamente sôbre
p.roblemas sgrícolas do Estado e da régião. Seu discurso foi con
siderado muito penetrante e mereceu sucessivos aplausos. I

81 b ._

A convenção escolheu como candidato à Prefeitura o S
e astião Pauli.

r.

'·EM BIGUAÇQ
B' ,

O senador 'ANTONIO CARLOS rumo� a seguir, para
Iguaçu, onde discursou no cinema local, perante centenas de

pesS06s, que o aclamaram. ,

elo
O candidà_:o ao Govêrno de Santa Catarlna foi saudado

p
. d edvogado Joao Paulo :aodrigues, em nome de Biguaçú tendo

usa :> oa palavra, ainda vários oradores.
'

n

Democrática Nacional

Municipal de (anoinhas'
Demo O. Presidente do Diretório Municipal' da' União
seus

crátíca Naciona] de Canoinhas avisa a todos os

que membros� bem como aos sub-dfretorios distritais,
.

ah:onvençao marcada para o dia primeiro de agostoaman a, por motivos imperiosos, fica transferida síne-die.
Canoinhas, 31 de julho de 1965.

Saulo Carvalho Presidente

com
Nilson 8ender

•

certo da vitória de .

·Antônio Carlos
. A fim de' paeticipar de uma

reunião de líderes udenistas para
tratar de detalhes da campanha
do Senador Antonio Carlos, este
ve nesta Capital, o sr, Nilson
Bender. O conhecido político join
vilense que goza de grande pres
tígio no seio das. classes conser

vadoras, para se encontrar à frente
de uma das maie importantea in
dústrias de Santa Catarina, não

,eacondeu 'a sua
. satisfação pela'

marcha da campanha prô-candi
datura Antonio Carlos Konder
Reis. manifestando sua confiança'
na vitória no próximo pleito.
O sr. Nilson Bender, co�firmou

declarações do Deputado Arno
Enke, de que a região norte do
Estado dará ao candidato Antonio
Carlos.> a maior votação já alcan
çada' por um candidato da VDN.
naqueles municípios.' r

Encontro' de
Governadores

Castelo

Dissidência do· P. S. D. de
Ituporanga com a

candidatura Antônio \Carlos.

n

Também o PSD do'município
de Ituporanga. abriu dissidência
em favor da candidatura AN
TONIO CARLOS KONDER
REIS, através um movimento
a um dos seus mais eminentes)
próceres, o sr. Pedro Müller

. que igualmente apoia a fandi
datura do senhor Antônio Van

dressen, da UON à 'p"'efeitura
local,
No último domingo. quando

da realização da Convenção Mu

nicipal da UpN de Ituporanga
ato que contou com a

\
presença

do senador Antônio Carlos, o

sr. Pedro Muller, deu uma de

monstração pública de sua dis

posição de marchar com as

cendídaturas udenístas ao go
vêrno do Estado e a Prefeitura
de Ituporanga por entendê-las
8S mais legítimas e as mais au

tênticas em favor das popula
ções daquela comuna.

Ainda
do Deputado

Carneiro de· Loyc l a
'

manifesto

Continua. repercutindo nos meios políticos do Es
tado, o Manifesto dado a público pelo Deputado' Federal
Lauro Carneiro, de Loyola, representante da' UDN na

Câmara dos Deputados; .

. Como é do conhecimento público neste Manifesto,
o parlamentar joinvilense, rompe com a cándídutura
Antônio Carlos Konder Reis ao ,Govêrno do Estado. bem

com� .

renuncia .s�u mandato de presídente-cdo Di�etorio
MumcIpal udemsta de Joinville, continuando porém, no'
exercício de seu mandato na Camara Federal.

Apregoa ainda o Deputado Loyola depois de vio
lento ataque aos Senadores Irineu Bornhausen e Konder
Reis, de que na Câmara Federal .manterá rigorosa inde
pendência desvinculado da UON de Santa Catarina.

Estranham os meios politicos udenistas do Estado
de que o Deputado rebelde, não aceitando de público as

manifestações soberanas tomadas p�10 Diretório Regional
continue no exercício de seu mandato parlamentar.

Ora, se S.S.,· rompe com tudo e com todos

também, para ser coerente com decisão, deveria renun
eiar o posto para o qual foi eleito pelos sufrágios udenistas
em duas legislaturas, não o fazendo o Deputado Loyola,
demonstra .claramente que não renunciou a seus interesses
pessoais, mas sim aos políticos.

Essas são as conjecturas 'coin que o povo catarí
-nense, mais notadamente os udenístas encaram o rompi
mento do Deputado rebelde com o seu partido e seus

mentores. n

(De AIA Gazeta", de 8-7-65)

PL gaúcho
.

irá epoier Lacerda
POI!TO ALEGRE, 27 - Algnns setores udenistss msnifes

taram.e agastados com pronunciamento do senador Mem de Sá. do
PL, fazenao restrições á -candideture

I

Carlos Lacerda, muito embora
afirmasse o pariamentar ser bem provárei o ingresso dos libertadores
na VDN, caso o PL seja extinto pela Lei Orgenice dos Partidos
Políticos. .

A propósito, Ó presidente do �iretório municipal udenista, sr.
Godoy Bezerra, fez declarações estranhando a posição do senador
Mem de 'Sá. contraria,8Q sr. Carlos Lacerda. e efirmendo.que a� ba
ses do PL gaucho estão com o governador carioca na luta sucessoria
presidencial.

CRITICAS
O sr. Glicerio Alves, presidente do diretório regional do BSD

declarou que pretendia levar q seu partido a apoiar a candidatura
do sr, Carlos Lacerda no R. G. do Sul, mesmo' que fosse necessário
abrir uma dissidencia. Entretanto, diante das criticas do governador
carioca ao governo revolucionário, afirmou que não está mais disposto
a apoiá-lo. r

----------------------------,�-----------------------��17

EDITALRegistró Civil
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major' VJeira, Comarca
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, etc.

Faz saber que pretendem casar:

Jorge Martinho Alves " Marculi-
na Si�õe8.

.

.

Ele, natural deste Estado, nas-

,
cido em Moema, muno de Itaió
poiis no dia 11 de novembro de
194 L lavrador solteiro; residente
em Toido de Cima n/mo filho de
Pedro Alves Filho e de Dona
Juvina Fernandes de Lima, resi
dentes em Toldo de Cima, n/m.
Ela, natural deste Estado nasci
da em Toldo de Cima, nl muno

DO dia 30 de junho de 1948, do
méstica, solteira, filha de Manoel
Segundino Simões e de dona Ma
ria Glória de Lima residentes em

Toldo de Cima, n/ município.

Apresentarem: os documentos
exigidos pelo Código Civli art.
180. Si alguém tiver. conhecimen
to de existir algum impedimento
legal, acuse-o para fins de direito.

Major Vieira, 26 de julho 1965
Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Juramentado

VENDE- SI="....
Vendo em Marcilio Dias

uma casa de morada para
duas famílias servindo
tambem para comércio. 3p

Tratar na Sapataria Pro

gresso, com o proprietário
Tomaz Lenartovicz Filho.

i
'
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'\ Aniversa'riantes
da 'Semana
AN11-ERSARlAM�SE

Hoie: os srs. José Luiz Se
Em Assembléia Geral realizada em 28 de maio de 1965, leme de São Mateus do Sul,

o Banco Indústríe e,Comércio de Santa Catarina S.A. aprovou Dr. Rivadavia Ribas Corrêa, \
-----------------------_..

novo, aumento de cspttel de Cr$ 1000.000.000 (hum bilhão de José Cordeiro Filho, Milton
cruzeiros), E!,:,vii.njo o ...H.\";.. verba para Cr$ 5.000.000,000,. B. Vieira, Ignacio lmianous
Somando-se essa tmportâncía "p vár'ililõ reservas jll formadas, ki, res. em � Divisa, Estefano
verifica-se que o "INCO" é li firma catarineuee que tem o maior- Miretzki;, O menino Laercio
volume de não exigível em Santa Catarina, ou seja uma verba Evaldo filho do sr. Evaldo
de Cr$ 10.043.562048 de capital e, reservas conforme balanço Gonchormoski.

.I

semestral .pubhcado.
'

Amanhã dia 1°. de Agosto:
Por outro lado, entre 8S boas aplicações de capital está a sra. dna. Maria esp., do sr.

a aquisição de ações do grande banco catarinense. Com efeito, Antonio Burgardt; os 51'S.

além do dividendo normal que tem sido distribuído, o "INCO" Francisco Wiltuchnig, Herci-"
bonificou os seus acionistas nss si"guirites proporções: para cada lio Müller; o jovem Osmar

ação de Cr$ 1.000 houve uma bonificação dI'! Cr$' 3.000. José Grat; as meninas Neide
lglacir filha ,10 sr. Evaldo

Como grande propulsor da economia catarínense. ampa- Ferreira Pinto, lnez filha do
�ando com o seu crédito o comércio, indústria, agrícultura e sr. Este/ano Lucachinski e os
mesmo particulares, é de se prever que o recente aumento de m�ifíos João Iêeginàtdo filho
capital do "INCO" encontre geral receptívídade entre os seus do sr ..... [oão (Irosskop] Seg.,
milhares de cltentes, pois é pensamento da diretoria do citado Paulo Roberto filho) do sr,
estabelecimento dar prioridade a concessão' de crédito àqueles Etoatâo Plotow.
que sejam seus acionistas. D' 2 dla : as sras. nas. exma.

Cem um não exigível de Cr$ 10.043.562.048 para um voa. Augusta Winter, Editb

capital que agora passará 8 Cr$ e.ooo.OOO.OOO, as ações agora Terezinha esp. do sr. Seleme
lançadas sem qualquer ágío, j.á terão um valor superior a duas, Isaac Seleme '1e5 em Cle-,
vêzes ao valor facial. v ,velândia, Tecla esp.

.

do
sr. Evaldo Gonchorotoski;
o sr; Alfredo Moebias; as
srtas. Nair Furtado, Maria
Zilda Artin; o menino Jair fi.
lho do S1. Antonio Sconhetzki.

IIDia 3: a sra dna. (llédis :

esp. do sr. Zeno� Piecza�ka; I
os S1'S. Lucas Grittens Orlan»
do I Gatz, res. em Paula Pe
reira,' a sita. Neuza Ferreira.

Dia 4: os srs. Leocadio
Wendt, Waldemiro Zierhut,
Ercidio G. de Oliveira, Riva
davia Granemann Costa; a

srta. Elza Waldman; o jovem'
Amilton de Almeida; a meni
na Wani Mara filha do sr.

Engelberto Zierhute .

Dia 5: .a sra. dila. [ulieta
. est: do sr. Ubaldo R. da Sil.

(

.ua; QS srs. Rev. Pastor Egon
J.l1artuer, [osé Fernanâes Pe •

drosa, Evaldo Plothatu, Am
brozio Leichak; a srta. 7e
rezinha -Petrintchuk; os jovens
Albedo Getalio Stangé, Os-
waldo e Sergio Wrubtevwski;'
a menina Zilda filha -do sr,

Alexandre Novak e O menino
Carlos Gilberto filho . do sr.

Ladislau Knorek.
I'�Dia 6:.as sras. dnas. uu
tes esp. do sr. Hercilio Novak,
Lia esp. do sr. Orlando Tremi;
so srs. dr, Mario M,ussi, Fran
cisco Sochucheuiski, Alfredo
Roesler, [oão G. de Oliveira,
Ermelino veiga" res. em fé-.
lipe Schmidt; o jovem Carlos
Greffin res. em Rio. Claro; ti
menino Gustavo AParecido
filho do sr. 'Gustavo Bueno,
e ainda a sra. âna. Eoanilda
esp. do sr. Hercilio Biluk.

Aos aniversariantes nossos
sinceros 'Votos de felicidades.

o " I N C O " aumenta o
capital:· Dez bilhões

/

E interêsse do "INCO" ampliar ao máximo o número
dos seus acionistas, democratizando ainda mais o seu capital,
conforme recomendações expressas das auterídades governamentais.

O "INCO" vem, ínegàvelmente, sob a firme e eficiente
orientação do sr, Genésio Mirl)oda Lins, se impondo e conquis
tando 8 símpatia geral, não só pela sue modalidade de trabalho

_como oferecendo aqueles que nele investiram seu capital resulta-
do amplamente compensador. í

)

Em se tratando de um estabelecimento bancário que, há
trinta anos, iniciou as suas atividades, soube, por outro lado,
captar a confiança de todos os seus clientes que ali encontram
uma equipe de. funcionários capazes e lhanos no trato.

O "INCO" é, pois, nos dias atuais, um patrimônio valioso,
. que muito tem Incentívado o nosso desenvolvimento comercial e
que muito tem contrtbuído para a expansão da indústria em

todo 'o nosso Estado, quiçá, nas praças que atua como um

legitimo propulsor do seu progresso.
.

Contando. com a preferência do capital catartnense, com

um grande corpo de_acionistas· que viram valorizar o seu inves

timento, o' "INCO" desfruta, insofismàvelmente, de elevado
.

conceito, .adquirtdo através da sua' sólida estrutura, da SUb
comprovadá estabilidade, (.

Com a recente deliberacão de sua última assembleia em

aumentarb seu capital, vai proporcionar 80S que se propõem
aplicar 8S l'H189 economias com inabalável ssgurançs, uma opor
tunidade para auferir, como até aqui, novos' e melhores resultados
financeiros.

Aplicar
o progresso de
do Brasil.

capital no "INCO" é, outrossim conbribuir para
Santa Catarina e

.

para o impulso das riquezas
, I

V

.1I�lIimE.II.�.��.II•••maE••II.�II1�mtllll.II�••R••

I Administradora de Veículos CaMinhas Ltda.
( I

�
"

.
II (AVECA)_ fI1
� .•

I

II Com�nicação·' 'II
II � , II
II Tem a satisfação de comunicar aos Partic,ipantes Financiados II
II do Fundo Bicicletas' e Artigos. Domésticos, ,9ue a .primeira l1epnião se II
III realizará no próximo dia sete (7) de Agosto vmdouro, na' sede do

II
Clube Canoinh�se, às 15, horas e trinta ininutos. ,

=
. Outrossim 'informa que �s avisos de reunião dia trinta e' um de

'

_
- I agôsto ficam sem efeito. Portanto a reumao primeira \ _9-0 Fundo -

E AVECA, Bicicletas � Artigos Domésticos, será em 7 de Agôsto ou seja, III
II o primeiro sábado do mês vindouro. ' �

,I Gertos do comparecimento de tbdos, os nossos agradecimentos. I
I \, Fundo, AV:ECA

" I
.��Em.��m..�����R��a�.�••mB.�mE��R.��.�

\

ESPORTI
o Santa Cruz caiu em casa

No esperado encontro entre o Santa Cruz e o Vasco
Caçador, a nossa' representação perdeu um precioso pontin
em seus proprios dominios. O conjunto visitante, com alto e!
rito de luta, levou de vencida o nosso conjunto pelo mareei
de 4 a 3, O Santa Cruz esteve numa tarde' bastante infeliz, CI
8 sua defesa claudicando sempre e com varios de seus elemeDI
sem o devido preparo fisico. Alem de perdermos' dois pODI
que poderão infiuir bastante no final da classificação, perden (

as condições de Invictos, posição invejavel que mantínhamos I

domingo.
E hoje surge mais um difícil compromí ..so com o Pel

na baixada mafrense, onde os nossos terão que se empenhar
fundo para não sofrerem um novo revezo A nossa torcida' agul
da com ansiedade uma completa recuperação dos. nossos rapa�
Aguardemos. <,

·Prefeitura,Mun. de Canoinh�
A v I S o

Cobrança do lmpôste Territorial Roral
/'

O Sr. Prefeito Municipal, avisa os srs. contribuir
tes do Impôsto Territorial, que, durante o mês de Agô!l
do c.orrente ano, será cobrado na Prefeitura Munícíp
sem multa, o impôsto acima referido.

Canoínhas, julho de 1965.
r:

Dr. João Colo�el - Prefeito Municipal

ARAlDITE

do concreta antiga e justa 81

piração do campo. Ressaltou I
.

ministro que o govêrno revdlu
cionario está f�zendo, sem te:

prometido nada, aquílo que I

govêrno deposto usava parai'
I git.ar o roeie. rUFaI, sem DSOI
conceder ao hemem do caIJIpt
Esclareceu o sr. Arnaldo SU�
seikind que a assistência setl
imediata, antes mesmo da rt

gulament&ção da lei orgâniCI
da previdência social. Para issD
o IAPI já ,/dispõe de uma verbl
de 7 b ii h õ e s de cruzeirol
recolhida por meio de taxa di

1% sobre a produção.

O Decreto que estende a as

sistência médica da Previdência
Social ao' trabalhador' rural é
uma demonstração prática da
diferença que há entre o govêr
no que foi deposto e o atual,
disse ontem no Rio, o minis�ro
do Trabalho, sr Arnaldo Sus
sekind, comentando o, ato do

presidente da RepÚblica tornan-

Proibição
Torno público que não

permito caçadas, pescadaS
ou trânsito com armas e Acredita o ministro que, deD'
cachorros em meus terrenos. do o Govêrno assistência médl'
Não me resp�nsabilizo por ce imediata ao homem do �81J1'

po, os proprietários de terrai
nenhúm assunto à quem poderão cOplprovaf os resull!:
desrespeitar êsse aviso: ?P. dos oriundos da taxa que estai

Affonso Schroeder pagando e se sentirão estimUlo'
\ dos a não sonegar' êste p)gs'
mento.

'

ass.:

Sereia, Julho de 1965.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



,CORREIO NORTE :31-7-1965DO

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos In�ustriáriG8
Serviç0 de, Previdência Social Rural (SPSR)

8 de junho de 1965.
/

ESCLIRÉClMENTO AO' P'RODUTUR RURAL
,

_

Est�tuto do Trabalhador Rural
,

I

Com ti finalidade de estender, ao trabalhador rural a legia
lação trabaJhi,t� e OI benelícíoa da Previdêo�ia Social, foi criado o

Estamto do Trabalhador Rural (E.T.R') : Lei D. 1t..�14/63.
I

.

" i

Objetivo da Previdêo'cia ,Social Rurál
Proporcionar segurança, amparo, saúde e bem estar !iI? tra �

balhsdor rural e sua família, atravé. de benefícíoa em dinheiro e

serviços, que são 011 .eglll!ntes':" auxílio-doença, epssentadoria por in ..

valides, apoaeutadoria por velhice. abcno-meteruidade, pensão por
morte do segurado, auxílio funeral, auidência' médica e 8111ialência à
maternidade.

'

Fundo de Assistência e Previdência do Trabálhador Rural

A fim de fazer face aÓI encargol decoerentee da çriação do

Serviço de Previdência Social Rural, foi instituido o "Fundo de
Assistência e Previdência do Tràbalhador Rura!" (art. 58 -

Lei n. 4.214/63), formado pela cobrança da taxa de 1% (um por
cento) aôbee todos os produtoe agropecuários ou horti-granieirca, em

lua prime�ra colocação. i
'

Matrícula do Produtor 'Rural ..
Todo produtor rural é -obrigado 8" fazer lua matrícula DO

orgao da Previdência Social Rural, como contribuinte do "Fundo de
Alli.tência e Previdência do Trabalhador Rural",' dentro de 30 diaa,
contados do início de' lUlU atividade•• ,�Art. 48 - Dec. 53.154/63).

,:A:. matrícula. Ião' concedida. Dili Delegaciaa e' Agência. do
I.A;P.I., bem como nOI Hepresentautee Municipai. por êle acreditadol

Agência {io lA.P.I. em Canoinhel.
- .

I

Recolhiment� da Taxa Devida ao '�Fundo" (1%) ,

, A taxa,; determ'ioada por' Lei. ê obrigat6ria e devida' Jelde
271.64, e lIeu pagamento deverá p!'Ocelllar'ae por meio de "guiaI
de recolhimento"., em Agência Bancária, dentro dOI primeiro. quinze
di8li ap6� 61 operação de, \veoda, (Ilrt, 54 - Dec; 53.154-63). , ,

r\ fQlt'lÇ';de rec\ílhiméõt9, dentro �o prazo legal, determinará
� cobraoçÁ de dllr�� de mor�a.J bem com(l i�pedi�L� .

produtor rur�.L
de receber qualqu!lr, lubven.ao ou' empréstImo, pa,rüClpar de concor

rência pública, alienar, ceder;, transferir ou onerar bens im6veis, po,'
dendo, ainda, ter reculado o 'tranlpQrte de

.
lua I mercadori81 pelaI,

emprêaae tran.port�dorall. (Art•. 52 ,§ 10.,'art. 5�. 61 e '62 do De<;.
53.1�4/63, . • I ' (", ...''_' ).

.

',< Impo'rtante.,' '.

. NQ mentido de criar m:i�orell facilidade; �Ol pradu'torel rUfaill
para o recolhimento da "taxa" devida ao "FUNDO" e de tornâi'
r:elllidad� ,a\, Previdência Social Rural,. DO Imen�r te'lllp.o( pó•• ível, ,�
IAPI vem reatizéndo convêoi'ol cQm às Cooperativ8l, e 'E;(Dprêallíl W
gadal �. atividades agrõpecuárial ou horti-graoieiral, além de msote,r
entendImento. com o'. BancoI no pr�opÓ!ito qe. am.pJiar. ao m{nd;
QlO a têiiê" dê, arre'cadaçãi{':":' e 'de :próiÍlov�t� -côin II, urgênciã, .que 'ó
8�lu9to requ'er, a iridic!içió de Reprelentantel'" em todo. OI municí.
PIOI, para melhor al.ietir ao.' interêllsel dos contribuintel,' l!Iegul!8doÍl
e: dependente.. ov

',' I

o per á r i o� Vende-se

co'm Henrique
Casa Santa 1\e-

CLÍNICA E CIRURGIA
Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta
Dr_ Anor Dittert pinto

, Médico Especialista
'

COllEmltll� �a� 1.4,30 ,às 17 horas
de segunda a sexta'feira

, Ru_, Felipe Schmidt. 249 MAFRA ' Sta. Catarina

Sócio do Club Canoinhense!

,pr,estigie a Dossa melhor

Sociedade, comparecendq na
,

sede social.

"

"

/
/

;'

Prefeitura MoniEipal
\

de ,Major Vieira
Prefeitura M�nicipal de ,Major

Vieira, eIQ 16 de julho' de 1965.

Antonio Máron Becil
'c

1

Prefeito Municipal
'

Jair Dirschnabel '

I Secretário

Prefeitura Municlpal de Maior
Yieire-St), era 14 de junho de 1965

Antonio M:arOA Be�iI
'

/

Pre�eito Municipal
.

Jair" ,Oirschnabel
Secretário

Portaria tle 14-6-1965 Exonerar, a pedido:
ANTONIO,. MARON BECIL,

NADIR 'MÜLLER, ocupante
P f't M

.. " d' 'M'
do cargo de Inspetora E.colar

re er o UOlClpal' e , alOr.' M
..

I desi d D t'1" E tad d' s C'·
. , !' UOlCJpa, el!lgua a por eore c

Il' terra, «a�o. e íanta atartna, ° 35 d 12 8 1963 f
� 'a.

d 'b
' -

I'
o. , e, . -

• uoçao gcno uso e lual .atn mçoee reio ve tifi d t d 15 d
.

Ih1 '. . , "I IC8 0, a con ar e e JU o

DESIGNAR: de 1965.
ODILON DAVET. JAIR DIR- __

I

....,;.......;:.;._...;.;.;,;.,...---------_../.
SCHNABEL, e EDU A'RDO '.

. í?'Administração da Previdência Soci�1 �ural KLODZINSKI, para' servirem
'

d M'· V··Em decorrência do Eetatuto do Trabalhador Rural, foi como membros da comiuão i111. 'Câmara Mun.: e lajór
I

lelra
cometido ao I.A.P.I. o encargo da implantação e a edministração do gadora, para abertura e juigamento: . " ,

Serviço de Previdência Social Rural, devendo. pois, à êste Instituto de propoetas par� \compra "de ca- Reso)luc,ão"_, 46,23-6-65 Re$ol,ução H. 47.23-6-65.

ser enceminhado todo e qualquer assunto sôbre Previdência Social bo de aço, de alumínio nO, 2
Hural, (ert, 159 • Lei o. 4.214/63). -. AWG c/ alma .de aço, destinados Aprova o relatórle do Aprova Batancetes

a construção da linha de .trans- Exercício de 1965 Mensais
missão de energia elétrica de"

"

,

Mafra-Maior' Vieiza a lerem aher- O Cidadã� ODILON DAVET/
tal e julgadas em 10. de iulho de" Presidente da Câmara Municipal
1965.

.

de Maior Vieira, Estado de Santa
Catarina. no UIO de suas atribui
çõe. apos aprovação da Câmara
Municipal, 'premulga B segulnte

, • L\ ,_ 1 ," � . >
......J

,

R 'E S O L u ç A, O :'
Art. 10. - Fica aprovado por

esta Câmara Municipal o ';tRela.
1 t6rio"" dai atividades' do er. Pre
feito Muni'cipal, referente \ ao exer
cício de 1964.

'I

Portarià de 25.-6'...65
ANTONIO MARON BECIL:

Prefeito Municipal de,' Maior
Vieira, Estado de Santa Catarina
no UIO de, lUas atribui�õe. resolve
Conceder, "�

,

JAIR DIBSCHNA:aEL. atual-
-mente Secretário Municipal, uma

Grl;\tificação men�ãl de�Cr$ 25.000
(Vinté e cinco mil cruzeiro I) para
responder pelos lerviçol' internoa
de Elctiturárió, do DEPARTA
MENTO MUNICIPAL DE ,ES
TRADAS DE 'RODAGEM
(DMER); carg� (vago) a contár

-1:
de lo. de j�nho de' 1965.,
Prefeitura Municipal de Maior

Vieira, em 25 de junho de 1965,
Antonio M.aron' Bacil

Prefeito Municipal
Jair Dirschna'bãl .

Secretário
.

..: ....� ,

DecretQ ti. 68, de 16-7�65
"

ANTONIO MARON BECIL:
Pi-efeito Municipal de Maior Viei-

'

[a' E&tado de SRnta Ce,tarina, nO'
n" ":; . ",- ,t I

'

..
,.""

uso de; sUai' atribu�çõ;'l. rellolve
. "

\'

� ;��.

t\ssirie! Lei.a!, Óivulg9�J '

� \

Correio"do Norte
.

. �. ,I' �':
�f'

SEMEADE1RAS .�'

para Arroz, Milho 'e Feijão�
I I

da, melhor marca existent.e..

'/ ..

��formações com W�lde-:,
mar 'KnÜ'ppel, Caixa Pos-

J;aE 92 Canoinhas.

Art.; 20, � Esta Resolução en

tro em vigor na data de sua pu
.bliceçãc. revogada. a. di.po.içõel,

á
. '

, em contr fiO.'
.

, f ,. t
";' i., ,

;
A

.

Sala da. leslõell da Camara
"Munioinal de Maior Vieira, em

23 de junho de 1965.

O�ilon Davet
'

Presidente '

, Walter�Henning
ló., Secr,etário, .

Teodoro Barankievicz
20• Secretário'
,I

nV

,

O' Cidadão ODILON DAVET,
Presidente' da' Câmara Municipal
de Major Vieira, :Estado de Santa
Catarina, .no UIIO de suas atribui
çõell "faz saber :

que a Câmara
Municipe! decretou e' eu promulgo
a seguinte

'

R E S O L 'U ç Ã O:
Art. to. - Fica aprovado .por

.eeta Câmara -Munieipal, oe balan
cetes da "Receita, e Deseeea or

,ç8mentâri8'� dOI mê.eli de Janeiro
Fevereiro e março, do. corrente
ano.

,

Artig9 2°. - E!ltíi reaiolu_çlo
entrará em' vigor' na data de lua

publicação, revogada. ai dispoui.
çõel 'em contrário.

,

Sala dá. le�.õel da Câmara
Municipal de

I Maior- Vieira, 23
de junho de ,19ó5.

Odilon Davet
Presidente

Walter, Henni1ng
"

1°,<Secretário
Teodoro Barafikievicz

, ",' 20, séc�étá�io"
DV

:�·LÇm��'. '[ .!-!L _ _!_�_ éJ
� ;

,"

. �\ "1

FUNDADO EM 29/5/1947 Reg 00 Cart. Tít, RIo 448 Doc.
JORNA'L SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS: SABADOS
'Rua' Paula PereiI:a, 755/761 - Fone, 128 - Canoinhafl � S. C •

Renovação de a�snatur8' '(50 numeros) Cr$ '2.ódó
7)

{
1
0,:1 atr�zadol" s�t�o ',�obr�dos à base da época.

A's :iulsinsturs$ com 1 ano ou msis de a1razo, �arão
cortàdas slim,àri'a'mf?n�1:t, & pár.iir 'dê, ,1,; dé'1unhQiÓe ,66

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE'
ADlio�iQII: Por \\ez e por c�ntímetrb ·de idtiua 'de coluDa!"

I i :ÇrLTIMA �Á'ti\NA. ' l'AGINAS IN.,17EÚlNAS
'v

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

Pai� mail v!��e.,0, delcontp' !lté 20% .. :',! '"

Págin� inteira €r$, 40,000 Página inteira ,Cr$ 30.000
.Meia página'" Cr$ (25.000 Meia pá'gins '. Cr$' "18.0'00

OBSERVACÕES: , ,. ..,..',

Originais de artigol" enviado! a Redação, publicadOR ou

não, permanecerão em 'p.oder da 'meDma.
A Rédação ,não endoltli.l QonceitloB emitidol em' attigoli ',lãiililinàdol,

. . t;;)
r .;;: .

tom OUe �em a�uyadeira.
,
" i��' ,'.

Cas� SantaTerezinhà t,Óllllndo fizer· seu itinerário de passeio,
!tua lietullo '·Vargas.

SlDr não esqDe�a de incluir uma visita às
'

'� obras \ ,do, fRIGORíFICO' .

,",

,,,

Prezados acio���tas:
Se V.S. já integralizou .eu capital e ainda não

r�cebeu leu titúló, 'procure-o" Da Aaaociação Comercial e

I�du.trial de Canoinl)a8. r .' "

\ A

; {,

Necessita-se de operár�os nas proximidades do Fri-
para rQçada de', caiva em .gorííico' Canoinhas S.A. _

Campininhci. ,,' Preço' 'de Ocasiã6 no

Tratar com Odilon Pazda loteamento J",rdim ,�spe
no Eshitório Líder, à Praç�' rança.
Lauro Müller. '2v V

" �

,

, Tratar
-��:----.,......,..-- Bóra� na ',A D U B O S

r_e_zi_n_ha_.. _,,' _.;.....

v,

para batatinhas, trigo, etc(
"

Direto de, Fábrica.

PARA FERI:DAS,
,E C,Z E Mi,n S,
INftlMIfC:ÕES,'
C O C E i R ü S,
f R I E I R,,'A S,

I,,:·N .

ESPI�HAS!�; UC.
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Esteve em nossa cidade,
quarta feira, c advogado' dr,
Ney Hubner, alto funcionário
do I.A,P.C.

•
x x x

,
Os· deputados canoinhenses,

drs,: Reneau Cubas e Haroldo
Ferreira, estão construindo em

���!�!bã, construções essas 8

cargo do dr. Scultetus,
x x x

A Comissão Municipal de
Esportes, em agradecimento" à
Rígesa pelo empréstimo da

possante máquina que completou
toda a terraplanagem do novo

estádio" ofereceu ao sr. 'Walter
Peny, um coquetel" terça feira
última, no Restaurante Pinguim,
nêle comparecendo as seguintes
pessoas: dr. Saulo Carvalho, dr.
Zenon Malchitzki, Rui Seleme,
dr. Osvaldo Segundo, de Oliveira

Os VINTE MILHOES DE CRUZEIR-0S ,incluídos no
e Benedito Therézio de Carva-

O
lho Neto.

, r,çamento vi�ente em consequência de err enda do Depu-
�ado Arol�? carvalho;. desttnsdos ao abastecimento d'água

I
x x x

a nessa cidade, poderão ser empregados numa solução de O Prefeito- dr. João Colcdel

emergência, visando suprir 8S' necessidades do Hospital San- fez uma visita de cortezia 80

ta Cruz, Colégio Sagrado Coração de Jesus e Grupo Eseolar- deputado Arolde Carvalho,
Almirante Barrosso, mediante aquisição de uma bomba li

I','
quando '!igradeceu o trabalho

ser empregada no Poço Artesiano perfurado á)margem da do ilustre parlamentar pelas
rua, que conduz ao bairro da "Água Verde". ,"\

' verbas federais que 8. Prefeitura
, 'tem recebido. I

O DNOS, pelo Chefe do 14°. Distrito, ofereceu as su- ::li. x x

gestões acima em carta de 5 do corrente, resposta a outra '

que recebera do Deputado Arolde Carvalho. Viajando de avião, procedente
de Chapecó, esteve em nossa

A Prefeitura Municipe l, que se têm -mantído ausente ci1áde, quarta feira última, o

do problema e que em 1962, 1963 e 1964 deixou de receber engenheiro dr. Vitor Schaefer,
;--e ,de aplicar .recursos que foram consignados em todos os do Departamento Nacional de

orçamentos, deverá adotar providências as mais urgentes e') Obras e Saneamento. A referida

8g�r com maior agressiviàâde, assumindo as ii:liciativas, pe- autoridade sanitária, que veio a

'na de ,continuarmos em ponto morto. '_,_ Canoínhas por ínterferêncía do
, deputado Aroldo Carvalho;

,

Não bastam os "slogans", as frases feitas, as campa- estudou, a' possibilidade do
nhss meramente "românticas"; os Leões, os Rotarianos os-

Grem,istas, os Vereadores, os jornaís e 8 Rádio, dev'em' aproveitamento dos poços arte
zianos aqui t:!xistentes, e a cens-

exlgi� do P.refeito, movímentá-Io, impulsioná-lo para a frente] trução de outros novos,' afim '

de ser resolvido o nosso pro
blema de água.

x x x

A Sociedade de Tiro ao Alvo
Canoinhas estará em festas no

'dia de hoje, com a realização
em sua sede, no bairro do

Campo -d'Agua'Verde, de várias'
provas de tiro e à noite, no
Salão Bechel, grandioso baile
com a Banda 'Carlos Comes, de
Jarsguá do Sul.

: :(.
r .�,

�_!, "i"., Retificação
"

, ,

do Rio'Monjolo
,� O Eng José Bessa, Chefe do 14°. Distrito do DNOS.

respondendo carta do Deputado Aroldo Carvalho 'sôbre as

obras de retificação do "Rio Monjolo", mediante aplicação
de r�cursos orçamentários (DEZ MILHOES DE CRUZEIROS)
consignados n8" vigente Lei dé Meios graças a emenda do
Deputado de Canoínhas, informa que 8S obras deverão ser

iniciadas dentro de um mês, aproximadamente... ,

Equipamento mecânico pertencente ao DNOS atualmen-
te e� serviço. na cidade ?� Brusque, será deslocado para
Canoínhas, afim de' permitir o alargamento do cenal sob a

Rua CeI. Albuquerque, onde se verifica o príncípal estran
gulamento. Talvez seja possível, aínda êste ano, iniciar o re- Ivestímento do canal 8 ser retificado e alargado.

,"--.

IO custo das obras do, abastecimento d'água à cidade
de Canoinhas é estimado em DUZENTOS MILHOES DE
CRUZEIROS pelo DNOS. '\ \

" . l

Sómente 8 obtenção de um empréstimo no recém cria-
do "Fundo Nacional de Financíamento", que resultou de

con,,!,êni,? firm�do entre o ilNOS e a ,USAID, permitirá a

realização da importante obra.

À Prefeitura local compete, desde logo, atualizar o

projeto elaborado anos atrás, enquadrando-o nas exigências
do citado "Fundo', e submetendo-o 8 aprovação do Minis
tério de Saúde.

- Abastecimento d"água

Antonio Carlos \

\

UHima Plataforma do Govêrno

I O senador Antonio Carlos Konder Reis está destinan
do a ,primeira metade desta semana para dar o último
retoque em sua plataforma de Governo, que será levada 80

conhecimento público dentro de breves dias.
-

�
,

Já se sabe que no que toca aos problemas agrícolas,
o candídato ao Govêrno do Estado, pretende dar a

'

maior
atenção à comercialização das safras.

No que tange aos 'problemas fazendáríos, o senador
Antonio Carlos, conforme frízou em seUl discurso de BIu
menau, pretende fundar a justiça fiscal nos príncípíos da
justiça (.social.

.

'vI
"%MA MM!

O Senador Irineu Bornhausen'
transitou 'por Cenoínhas, terça'
feira" última, rumo a Porto
União e Caçador,

'

x x

Encontra- se em Canoinhas,
visitando seus familiares, de
vendo retornar amanhã para a

cidade de Cascavel, o farmaceu
tico Gilberto Mayer que se faz
acompanhar de sua família.

x x x

x x x

Tambem em. Cancínhas, em
visita a seus progenitores, o

engenheiro dr. Lauro Côrte e

familia.

II Fis'cher MagaZine
I informa que no 'sorteio do Sofá-Cama
1& realizado dia 29 de Junho na Rádio Canoinhas

I o
.

cupom sorteado. foi o número 324 sendo que
II até a presente gata' não se apresentou o) contemplado.
I ,-

}I
(

•
11 .Gaso não se ap;ésente o contemplado até 24-12-65,

\

o m�smo
será �orteado' n<?vamente junto com mais oUtro' Sofá-Ca�a,

i brinde dI!! F.ISCHER MA�AlINE f: CASI" FISCHER.

.. Faça suas c.ompras em FISCHER MAGAZINE e na

I C,ASA 'FISCi'lqR. e .0 próximo Sofá poderá ser seu.

1I11.IIIBII.III••••II.mm.E.a••tlIIIIIEB.m;.lIl11lallmllD

I

,-SE • & ._iH #Ul*

O Senta Cruz, pelo estadual
defutebol, surpreendeu a todos,
ao ser derrotado domingo últi
mo, ne baixada, pelo VBSCO de

Caçador, pelo, escore de 4 a 3�
x x x

E amanhã, numdos compro-

missos maís dificeis, a nos�1

esquadra estará em Mafra, prs
líando com o Pery, no iniCio
do returno.

-

Aguarda-s-e- e

espere-se uma completa reabi.
litação de nossas cor�sõ

Teatro B';"-,J _! __ .._.L.-"
a 11 U�11' alI1 \:.�

\ Motivos imperiosos e plenamente justificáveis obrigaram
o Teatro Bandeirantes de São Bento' do' Sbl a transferir
"sine die" a sua apresentação da peça DESTINOS MA�CADOS
aqui na Capitel do Mate.

"

J

O Coral Canoinhense que é o patrocinador desta
promoção' artístico-cultural marcará em breve uma nov,a data
para que nós também tenhamos a oportunidade de aplaudir
os consagrados artistas sãobentenses.

Caixa Econômica federal de Santa CafàriDa
I•

Aviso ao Público
A direção da Caixa Econôrníca Federal de Santa

Catarina comunica ao público que se acha j fixado na

Agência da Caixa, nesta cidade, edital para abertura de

s,:!as Carteiras Habitacional e Hipotecária, cujas inscrições
começarão no dia 2-8-1965.

'

Canoinhas, 22 de julho de 1965.

A DIREÇÃO(
, Iv

I
Dr. Anor Dit1er1' 'Pinto

Médico 'Especialista I
�m

Olhos, Ouvidos, e GargantaNariz
Consultas no Hospital Santa Cruz nos dias

8 e 9 .de SETEMBRO

APRESENTA:

HOJE - a. 20,GO hora. - impró�rio até.14 ano.

GARRINCHA,. Alegria do Povo
Tendo como astro principal CARRINCHA, um dos melho
res jogadores de futebol do mundo, Um, filme verdadeiro

que conta a vida do famoso atacante brasileiro.
\

'

.

NAVE DO JAZZ, e -

com Anthony Newêy.' Anne Aubrey e Ted. Heath.
Em Cinemascope e Technicolor.

\ -----!
DOMINGO T- à. 14.00 hora. - censura li'lle

GA·RRINCHA, �Alegria do 'Povo
_\_�--

-DOMINGO
8. 17.QO hora.

-

as .20.09 horas
cenoura livre
Imp. ati 14 ano.

B.VD A
cf Kojiro Hongo, Charito Solís, Shintaro Ktsu, Machiko Kyo( IUm filme espetacular! Milhares de comparsas, montagens
deslumbrantes. Riqueza e colorido. O mais deslumbrante

filme da temporada. Fascina! Cativa! Assombra!
Em technírams e technícolor,

2a. Feira. à. 20�OO hora. - REPRISE _.Proibido14 ano•

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

UM DIA COM ,DIABO,o
cf Cantinflas, Susana Cora, Andres Soler, e Miguel Arenas.

Rir a valer com o maior cômico do �inema.
, I

58. e 6a. �eira - à. 20,00, hora. - iIi;lP�. até 14 aBO.

FURACAo' DE SAIA:S
com Steve Forrest, Andy GriÍfih e Thelma Ritter;

1\.1 .... 111••__."
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