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rue �á apôio a 'Antônio Carlos ;em ConYen�ão com voto secreto
I

.

Carlos
deputado Franco Montoro

campanha eleitoral
em

integrar-se

senador
presente o

imediatamente

a favor
branco

do118

Em convenção que foi-- considerada uma lição de demo

cracia, na qual vigorou não a aclemação mas o voto secreto, o

Partido Democrata Cristão escolheu, sábado último, dia 31, o

senador Antônio Carlos como seu candidato ao. Govêrno de

Santa Catarina. A decisão foi tomada por 118 votos contra 14 e

três em branco. A Convenção realizou-se' na Assembléia Legís
lativa, presente numeroso público, e foi presidida pelo deputado
federal Franco Montoro, presidente do Diretório Nacional do PDC.

.
(-,

No domingo pela manhã, realizou-se o encerramento so

lene, tendo feito uso da palavra o 'candidato escolhido e o depu
tado Franco Montoro. A tônica de ambos os discursos foi a jus
tiça social, tendo o senador Antônio Carlos afirmado ser êste o

principal ponto de acôrdo COmum do entendimento do qual re
sultou a escolha. O deputado Franco Montoro saudou-o como

"futuro governador ",

Discurso de Antônio Carlos
I

Eis o discurso que pronunciou o senador Antônio Carlos

no encerramento da Convenção pedecista, quando também 'fize

ram uso dá, palavra além do deputado Franco Montoro, o depu
tado estadual Cunha Mello e o convencional Osvaldo de la Giusta.

"Compareço à Convenção da seção catarinense do Partido

Democrata Cristão, já 'agora como seu candidato a Govêrno do

Estado de Santa Catarina, nas eleições de outubro vindouro, de

coração aberto, ou seja, livremente, sem subterfúgios.

/"Creio, portanto, que de nossa parte, houve e continua a

haver" a .mesma abertura de coração, a mesma lealdade e a mes

ma Iíberdade.

É-me grato maaífestar, inicialmente, a minha admiração
e o meu apreço pela figura do Exmo. Sr. Presidente Nacional
de vosso Partido, o eminente líder Deputado Franco Montoro,
cuja atuação na Câmara dos Deputados e no Ministério do Tra
balho constituem pontos altos da vida pedecista nêste país. Es
tendo esses sentimentos ao Presidente Regional do PDC e aos

'demais membros do Partido em Santa Catarina.

Como aliados ou adversários, .em várias campanhas pu
destes chegar à conhecer-me; ouvindo ou lendo o que tenho dito
ou escrito na Câmera, como representante do povo catarinense;
me observando e me julgarido nos diferentes cargos públicos que
me foi dado ocupar nos últimos vinte anos. Tenho assim motivos

para crer que não sou de maneira· nenhuma para vós, um des

conhecido, u, que me permite confiar 'que nosso encontro, para
uma campanha como a que se inicia, seja o resultado de um

entendimento leal e livre. Sem essa lealdade, e, essa liberdade
à prêsidi-Ia," não seria possível imaginá-lo verdadeiro, pois que
sem elas a verdade que se pretendesse não passaria de uma farsa;

. não s�ria a verdade que se conquista com a coragem que é, no
dizer admirável de Péguy, a condição de um sistema de liberdade".

Prosseguindo, disse o senador Antônio Carlos:
!'Assim, nosso entendimento não se baseia em concessões

hipócritas e inaceitáveis no que respeita a príncipíos, !}las na

constatação simples' e prudente, dentro dos quadros estabelecidos
pelos três poderes da República, para as eleições dêste ano, de

. pontos de acôrdo comuns.
.

Entre êstes pontos, um deles me parece principal, justa
m:Dte aquele que vosso partido, aqui no Brasil e nos outros
países onde se afirma a Democracia Criétã tem inscrito em seu'

.: I '

prcgrema e enfatizado em sua ação: o estabelecimento de uma

justiça social cada dia mais perfeita.
.

. .Sôbre eles, sinto-me. à vontade para falar, 'pois que,
constitui, também, meta importante, não apenas de todos os

momentos de minha vida pública, como do partido a que pertenço.

. ,No Govêrno do Estado, se eleito, quero maís uma vez

afirma-lo, a preocupação constante e a luta sem esmorecimentos
na med.ida de minhas forças e no que concerne às atríbuições
estaduais, por uma justiça social capaz de minorar os sofrimentos
dos �obres e elevar a vida dos humildes, serão pontos de honra
e terão a precedência que, por direito, lhes pertence.

\

.' A Paulo V1, o Pa\pa que com tanta lucidez, com tanta
firmeza e com tanta ·fé maneja, nêst ..s dias, o timão da' Igreja,
q.uero nt'ste momento passar a palavra como um obscuro mas
sm d"

,
, cera íscípulo, pera fazendo minhas as palavras de seu discurso
aos alunos do Colégio Pio Brasileiro de Roma à 28 de abril de
1964, escu�á-ias convosco como um ponto de' programa comum
nosso e do vosso candidato.'

'

"N'
, '.

os queremos esperar _;; e é um augúrio. e um voto
VIVlSSllno f 'I

.

que orrnu amos, corroborando com fervorosas preces -
que a vossa Nação também na consciência da missão que lhe
compete na vida do continente latino americano não só continua
em estável t ilíd

,.

ranqui i ade, como dizíamos e no ordenado progresso
o seu c

.

h
' .

t
arnm o na direção de um futuro melhor para todos, fu-

Ufa feito de""'paz d id d d
I. -

't �
. _

' e prospen a e, e Justiça, de compreensao

mudu- . de umao concorde entre os cidadães IDas nem mesmo
�e detenha na vida das necessárias reformas' sociais não tarde
a a otar aquelas p idê

.'
.

-

"
. .

A ,
rOVi enClas que satisfaçam as legitimas eXl-

'.

âenclas das classes trabalhadoras, não faça morrer as esperançasas massas. populares, numa justa ordem econômico-social em
(continua na última paginu)

contra, com

pedecistas
Antóuio Ir (�arlos

Antônio e 14

na de

/
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-

vao

Ano 19 Nü I'UO 840C�noinhas - Sal ta C,sf,aw,." 7 de Agôsto de ;965

Diretores: R. R. DA Slln f AlfRfOO O. �AR�I�OO
CAIXA POSTAL, 2

( I

U Sena�OLKon�er Reis em tanoin�as,
o candidato da UDN-PDC ao Govêrno do Estado

para o próximo pleito de outubro, ANTONIO· CAB.LOS
KOND:ER REIS, deverá chegar a Canoinhas, segunda
feira próxima, à noite. O candidato

�

oposicionista iniciará
sua visita ao norte catarinense no municipio de Corupá,
domingo, amanhã, visitando após os municipios de Campo
Alegre, São 'Bento, Rio Negrinho, Mafra, Itarépolis,
Papanduva, Monte Castelo, Major Vieira, chegando à noite
dê segundá feira em nossa cidade. Em Papanduva, na

tarde"de segunda feira,' presidirá a, convenção udenísta
que indicará o candidato à Prefeito daquele municipio.
O Deputado' conterrâneo, Dr. Aroldo Carvalho, que se

encontra dêsde quinta feira em .nossa Cidade, seguirá para
Corupá afim de integrar-se na caravana. Em nossa cidade'
o candidato pernoitará, visitando dia seguinte, terça feira, pela
parte da manhã, Três Barras, retornando .em \eguida para
várias visitas e recepção ao meio dia com um grande chur
rasco ater lugar na aprazível chácara do Dr. Saulo Carvalho,
Presidente do DiretórioMunicipal da UDN. Na parte da tarde
a caravana seguirá a Porto União e municipios vizinhos.·

�crcnte: IlHASS SmM(
CIRCULA AOS SABADOS

\'

•

" ,�

concorrera a

chape ude�ista?
Nilson ) 8ender,

•

vice-governançe 'na
muitos próceres da UDN já te

rem dado o seu assentimento
de opôio ao sr, Nilson Bender,
agora fortemente apoiado pelos
democratas- cristãos.

Os meios politicos locais,
principalmente a UDN, andam
eufóricos, e isso devido 8 notí
cia que se espalha na cidade P.

no Estado, de que o sr. Nilson

Bender, que há pouco, disputara
a preferência dos Convencionais
udenístas ao Govêrno do Estado,
será o nome apontado por sua

agremiação e com o spôío dos
. -

\

democratas- crtstãos a concprrer
à Vice-Govern9nça do Estado'
.na chapa encabeçada pelo
Senador Konder Reis. '

O .líder udenista de Joinville,
prócer de prestígio no Estado,
e com passagem em tôdas as

agremiações políticas de Santa
Catarina desde o primeiro mo

mento da atual campanha su

cessória, encontra-se percorreu
do o Estado, em propaganda da

candidatura do seu ex- opositor:
a curul governamental, não pou
pando esforços no sentido de

vê-lo vitorioso no pleito de 3
de outubro vindouro.

Como observamos a marcha
sucessória estadual tomou nôvo
alento nos. últimos dias, com as

definições dos dívsrsos partidos
políticos barrígas-verdes. v

Montqro participará da

campanha de Antônio
Carlos Konder Reis

O deputado federal FraDco

Montoro, presidente Nacional

do Par tído Democ ata Cristão,
que presidiu a Convenção do

Partido em Santa Catarina,
afirmou, entes de sua partida,
no domingo, dia 1°, que parti-

.

cipará da'campanha do senador

Espera- se o lançar:pento do

popular líner joínvilense dentro

de alguns dias, revigorando as

sim, a campanha oposícíonístq
em terras catarinenses.

Prestigie J com, sua presença, levando

seus famlttares, os festejos populares
de Santo Antônic;>, dia 22, domingo,

no Pavilhão São Cristóvão.

j r \ I

I
Resta-nos aguardar a concre-

tização dessa notícla, apesar de _'-.:---

Antonio Carlos ao Govêrno de'
Santa Catarina.

O deputado percorrerá o

interior do Estado, acompsohsn
do c senador Antonio Carlos,
visitando não apenas os Muni

cípíos onde seu grêmio politíco
possui representação, mas, tam

bém, muitos outros, V
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\:0 portu ni d ede
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. Para o seu exigente
prefira sempre

paladar
; I

VENDE-SE:
.

1 motor RULfTOW de' 14 H.P. a óleo crú;
1 motor SLAVIÁ de 10 H.P.

{
PINGUIM

- Restaurante e Sorveteria
Diàriarnente Almoço e Janta.

1 gerador de 10 KWA:
,

1 camínhão Chevrolet ano 37.
.

.

Informações nessa redação ou em Monte Castelo
"com o sr; Sever�no Murara. Iv

....

Cortadeiras _ Enchadas
I
_ Facões _ Foices ..

.;
� Machados' _ -Pregos _ Arames _ Grampos para

:' ". 'cercas
'

'_. Breques para carroças.'
J � •

:� Preços? já com dlterenclnha,

·CASA. SCHREIBE'.I\
!. Rua Senador Felipe Schmidt, 917

I

. 'GAUAXIA DA TELEUNIÃO
A evolJção da técnica da alta fidelidade encontra seu co'roamento

; "

na REVERBERAqÃO. Mesmo o mais perfeito equipamento 'de alta fi
delidade. sofre as linfluências das condições acústi'cas da sala de repro
dução. d moderno sistema eletrõnico de REVERBERAÇÃO utilizado na

cor-certrote esterJofõnica
'. Gal�,xia Teleunião, compensa as' condições

!:' acústicas ins.uficientes do \ambiente, transformando-o, num verdadeiro
I auditório onde osi efeitos conhecidos como eco são .dosados adequa

"

damente. Além disso, ·com a intensidade regulável do' sistema, fàcil
.rrierrte se. pode crtar os mais inédLt�s ,efeitos ac�sticos para o seu

entretenimento. ;
'.

.

l

Q�����Qg�QQQ�MQQQQQ������QQQQQQQ�QQ��g
m Im
� para substituir seu aperitivo costumeiro visitem o �
.� A R M' A Z ·E M A Z U.L m
Im m

� de Ad� Sa�r m
ce Rua Caetano Costa, 239 Telefone, 283 m
·ce ---o.mi

.. \
m

lf!}'tj !'.ift

, ãa Que apresenta aperitivo tôdas as terças, quintas e ,sábados de m
I cm Quebe crú e frito, como 'Complemento do salgado o delicioso

9D
._......_.......� ......__. � .ae Queijo Battavo que serrrarraj rnerrte recebe fresco; eD

1 � Borgol, Fubá e Quirera, fabeícado' pelo mesmo. eD
;� �
, \la Atende por telefone Entregas a domicilio. en
� m
'f� ;).AR E AI;lMAZEM AZUL aD
�. . m
����n���aa������a�����a��a�aa������B��

I

Refaça' suas fprçàs,
>

tomando

Torrado a ar quente .

. �. .. 41 ! ,

S.aboroso �té a ultima gota.'"

o{
Rua :'Paula". P�reira

r

� .Telefone,- 241
.

�
.

. .

BIG é grande - mas em Canoinhas ". i·
,

S:IG1 éo melhor café.'
�!I.

TRANSPORTES j
Confie o transporte de suas mercadorias'

pela

TRANSRIO 'S. A.
e' terá a sa,tlsfação de ser bem sentido

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

,
.

- SATIR - /
MELHOR SERViÇO A PREÇO JUSTO

Matriz: Curitiba

FIliais: São Paulo • Rio de Jeneiro • Í:'orto Alegre �.
Cancínhes • Rio Negro • Mafra • Barra
Mansa •

danifique- as s'nali'zações.
Élas custaram seu dinheiro e foram, feita�

para sua segurança.
Colaboração do Cluhe dos Amigos.

GALÁXIA COM [RIVEnBERllC1o
. a unidade mais completa em.

rtprOdD�ão sonora da alualidQd�.'

I

�
nos revendedores, '. ;

J \!ELEVNIÃo1.::::"�1 \(l._.....;._. .;-,_y o lulu,ol

OiS UM.... MM

12.500 'MENSAISpor apenas

plano cooperativo
PERE IRA· a la. a lançar

. ".:# as 'últimas

.DÔVO da

CASA
r'
: .Óc
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Noticias de
Esc�eveu: Esmeraldino M. de Almeida

ANIVERSARIOS
Dia 28 do mês de Julho. p.p. a agenda de nosso calendârio

registrou a passagem de mais um ano de existência do Soro João

Paulo Furtado, filho do Sr. Psuliuo Furtado de Mello; e Exma. Sra.

D Joana Kohler. Cidadão muito bem quisto em nossa cidade o Sr.

J�ão Paulo, recebeu naquela data justa manifestação por parte de

sua família como também. pala grande amisade que desfruta entre

seus amigos. Agr!ldecemos o convite e almejamos muit�s felicidades.

Srta. Arlete .Schadeck, também colheu mais uma rosa no

jardim de sua preciosa existência a Srta. Arlete Schadeck diléta

filha do distinto casal, Sr. Olimpio R. Schadeck e Sra. Teresa

Scaadeck, para comemorar data que foi em Iodo corrente, a

aniversariante ofereceu em sua residencia- uma festinha na qual
compareceu um vasto número de SUBS coleguinhas, inclusive de

outras pessoas de puas relações sociais. Parabens a Arlete pela
passagem do seus 14 anos de feliz existencia extensivos aos seus

progenitores.'
,

CHURRASCARIA FAROUPILHA
Vêm passando por uma completa remodelação a bem instala.

da churrascaria do Sr. João Sonaglio e Familia. Realmente está cadâ

vez mais ampliada as suas instalações para atender melhor o cres

cente movimento que vem registrando diariamente o modelar esta

belecimento de refeições e hospedagem. Nossos parabens a familia

Soneglio pela conquista de mais um marco de progresso para nossa

Papanduva e finalmente para todos que desejarem serem servidos
com polidez e atenção num restaurante e churrascaria de alto

gabarito.

Dia 15 Grande Festa em nossa Paróquia
Serã realizado dia 15 do corrente grande festa em nesse

cidade, sendo a mésma promovida pela '-J?IA UNIAO DAS FILHAS
DE MARIA, a programação já foi' divulgada, e os preparativos
estão em franco movimento, notando, se a boa acolhida por parte
de todos os paroquianos. Por certo teremos um grande dia naquela
data, sendo que o resultado da mesma será aplicado na construção
da torre de nossa magestosa Matriz. "--

Dia 9 Conven�ao da U.D.N. com I presença do·
Senador Antonio Carlos Konder Rels e Deputado

.

Fed.r,al Dr. Aroldo Carneira de Carv,alho
Está devidamente 'assentado o data de 9 do corrente para a

homologação do candidato da V.D.N. que concorrerá as eleições de
3 de Outubro ao cargo de Prefeito de nosso Municipio. Vem causan

do grande repereusão em DOSSO Municipio ter a- mencionada convenção
a honra de ser prestigiada pelo Senador Antonio Carlos Candidato
ao Govêrno de Senta Catarina nas eleições que se realizarão na

mesma data. e com a presença também do Deputado Federal, Dr.
Aroldo Carvalho que relevantes serviços e beneficios já prestou e

e conseguiu para nosso municipio. Será um grande dia para Papan
duva, oportunidade propicia para todos tomar contato com o futuro
governador de Santa Catarina, para grandesa de nosse Papanduva e

. da terra Catarinense. r

- 'Pasárgada
Justificativa Título \

C. L.
"Vou-me embora pra Pasárgada! Lá sou amigo do rei!

Lá tenho a mulher que eu quero! Na cama que escolherei/ Vou
me embora pra Pasárgada". Esta é a primeira estrofe do poema
Manuel Bandeira, "Vou-me embora pra Pasárgada", definido
pelo próprio autor como o seu poema de gestação mais longa,
fruto de críses de desalento.

do

, :E;, reconhecidamente, a maior produção literária do' poeta,
Ocupa um lugar entolõgíco na literatura brasileira, e possui a
melancolia de um "canto do cisne" P. o arrebatamento de um

grito de adolescência.
/

�

,
Pssârgeds é vísualízada pelo poeta �Oi!!C? um refúgio de

de d:hcI8s. um símbolo de evasão da "vida bêsts" f: o paraíso
�erdldo que todos buscamos, onde ficou urna parte daquilo que
twhamns .te mals pri'rnitivo e

.
belo, e onde "Tem um processo. segu

=:�e ',mpt>dir a concepção/ Tem tf'ldoDf> automático/ Tem al
calOlde a vontade! Tem prostitutas bonitas/ Para a gente namorar".

Pai' colocarmos a cultura no plano de uma Pasárgada, é
que enc;ontramos raziio para assim intitular e�ta'-e outras colunas
que forat.,.m e. s�rão publicadas por �ste jb;rnal; ten'do por tema a

C':lltura ..,raSl1elra contemporânea, em seu,s' muitqs aspectos. Acre
�ltamo� q�e a cultura, dada a sua posição .dt privilégio e quase
�na�esslblhdade, seja por motivações.· ec.onômicas. ou limitações
l�dlvlduals, possui r�8lmente algo ,.' de ed'ênico, '

essencial e lon
gmquo, e os poucos que a atingem em tôja sua plenitude têm
o ar felicíssimo e algo sobren�tural de quem conheceu Pasárgada.

Nossa finalidade, a p�r da homenagem de coração qu'e
rrestamos a Manuel Bandeira, hoje com quase oitenta anos; é
ev�r u� pouco da pasárgada cultural brasileira a vocês. Talvez

��l1t�s Jã a tenham descoberto e le,iam sem surprA.sa estas linhas.'

P8oãlmporta, Abertas estão as portas:' Vamo-nos embora pra8S rgada. ..

I

-

/Aniversariantes
da Semana
ANIltERSAR1AM.SE

Hoie: o sr. Otto Caetano
Grosscopt; os Jovens João
Alberto Borges da Silva, João
W. Siems.

Amanhã: os srs. Francisco
Langer Alberto Casamajou
res. em União da Vitória,
Leonardo Brey, José War
denski, Candido .li Rocha,
João Grosskop] Seg.; a srta,
Aloine Voigt; os jovens Sérgio
Tomaz Crestani, Hercilio Mül'
ler; os meninos Guilherme
filho do sr. Affonso Grosscopj
Amauri filho do, sr, Artur
Boilaut, Max Ziemann Neto
filho do sr. Leonidas Zieman.

Dia 9: a sra. dna. Ana esp.
do sr, Francisco Langer; as

meninas Edith filha do sr.

José Fernandes Pedrosa, E.
liane Regina filha do sr. Jo
sé Prim, Marilze filha do sr.
Teodoro Tarcheski; os meni
nos Miguel filho do sr. Otauio
Pechebelo, Bernardino Cezar
filho do sr. Bernardino Fe«'
dalto, J-osé Luiz filho do sr:

Doriual (Irittens e o jovem
José Silvio Bialeski ..

Dia 10: as sras. dnas. Ma.
ria esp . Jo sr. Henriuqe Wal,
'dmann, Elvira esp do sr.

Boleslau Perene; os srs. João
Werka, Antonio da Rosa Me.
nezes, Sico Szetnczuk, Silvio
L. Reinert; as srtas. Esmenia
Voigt, lrmengardt Fronte, E
neida Gapski; o jovem Silvio
Lorenço Watzko; o menino
James Marcel filho do sr.
Walfrido Küger.
Dia 11: as sras dnas. Nil

za esp. do sr. limo Buss, res .

em Rio de Janeiro, Zulmira
esp. do sr. Luiz de Paula e

Silva, Emilia esp. do sr. De·
metrio

, Rude.y, Suzana esp.
do sr, Vitor Borges Vieira;
os srs. Gildo Ziemann teso
na Fóz do lguaçü, Pr., Walter
Prust, João Cornelsen, Pedro
Kotleuski; as srtas. Regina
Maria Mayet, Clara Stdorak;
Darcy ema Knoll, res em

Joinuille e o jovem Osmar
Hartmann.

Dia 12: a exma. vva. sra.

Clara Olenik; a srta. Laura
e o jovem Lauro Padilha, (1,1-
meos}; a menina MariJent fi·
lha do sr. Walmor Purtado,

Dia 13: a Sra. dna. Vitalina
esp. do sr, João Greinert; o

sr. João dos SantosPiechont
coski; as srtas. Natalia Kri
san, Lüe Krliger; os jovens
Walmor Bollaut; João Rei..
.nuldo Tulio; os meninos Wie
gando filho do sr. José,Grei
fin, Mareio filho do sr. Ale
xandre Blostetd.

Aos aniversariantes nossos

sinceros votos de felicidades.

SEMEADEIRAS
11/

para Arroz, Milho e Feijão,
da melhor marca existente.

com ou sem adubadeira.

Casa Santa Terezinba
Rua Getúlio Vargas. slll

7
O,per'ários
Necessita-se de operarlOs

para roçada de caiva em

Campininha.
.

Tratar com Odilon Pazda,
no Escritório Líder, à Praça
Laurb Müller, 1v

de Produtores de
Ltda.

V
MateCooperativa

«(anoinhas"
Edital de Convoc�ção
o Presidente da Cooperativa dOR Produtores de Mate

Canoinhas Ltda., usando das atribuições que lhe conferem os Es
tatutos Sociais, resolve:

CONVOCAR
a Assembléia Geral Ordinária dos Associados, a realizar- se na

respectiva sede social no dia 22 de agosto próximo às 8 horas,
em PRIMEIRA CONVOCAÇAO, afim de tratar dos assuntos cons
tantes da seguinte

ORDEM DO DIA

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

2) Eleição de noyos membros do Consêlho de Adminis'traçAo
e respectivos suplentes;

3) Eleição de novos membros do Consêlho Fiscal e seus Su
plentes.

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

5 ..., Outros assuntos de interêsse da Coopérativa.

Não, havendo número legal para instalação dá Assembléia
em primeira convocação, fica desde já feita a

SEGUNDA CONVOCAÇAO
t

para as 9 horas do mesmo dia

Se ainda desta vez não houver número legal, fica feita a

\
TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇAO para 'as Iü-hores, ou seja
uma hora após a segunda.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interes

sados, passou- se o presente edital que será afixado na, .se�e da

Cooperativa, seus postos e armazéns, bem como em loriais .públí
cos habituais, dentro de sua área de ação e remetidos $oe asso

ciados por processos que comprovem remessa e recebímento, na

medida do possível.
Caàoínhee, 1. de agosto de 1965.

Miguel Procopiak - Presidente, 3v

Santa' Cruz e Perl
não foram alem de um empate de 1 a 1

o Santa Cruz afim de cumprir mais um compromisso
pelo estadual, rumou domingo último a Mafra, onde enfrentou o

Pery. A esquadre alví-celeste mesmo não produzindo o que pode
e sabe, conseguiu o empate de um 8 um, &pÓS ter marcado o

segundo tento, já ao final do embate, anulado inexplicàvelmente
pelo árbitro, sr. Joriel Alves. O Pery marcou seu tento já a08

cinco minutos de porfia, para Mário Costa errpatar na segunda
fase, após um bom lançamento do colored 'Manuel, que foi o
melhor' homem em campo. O Santa Cruz alinhou com o seguinte
onze: Sidney, Edgsrd, Gilson, Krüger e Gentil, Manuel e Zesinho,
Joel, depois Milton, Rubinho, M. Costa e Cordeiro.

Amanhã na baixada, Sánta Cr.Jz e Guarany
No segundo compromisso do turno, teremos amanhã, no

Alinor V. Côrte, Santa Cruz e Guarany de" Lajes, num cotejo que
promete dos melhores. Os nossos tudo farão para um bom re

sultado e pretendem brindar a nossa platéia com um boa apre
sen�ação, afim de apagar aquela má impressão deichada por
ocasião do càtejo com o .vâsco de Caçador, quando a nossa e8-

'quadra, surprendendo à tudo e todos, caiu em seus próprios
domínios, perdendo um precioso ponto e a invejável posição de
invicto. Por todos êsses motivos espera-se que u� bom público
compareça amanhã na baixada do Campo da Agua Verde. v

Dr. Ânor DUtert Pinlo 71
I_ M�dlco EspeCialista I I

em

Olhos, Ouvidos,' Nariz e
.

Garganta
Consultas no Hospital, Santa Cruz nos dias

,

8 e 9 de SETEMB,AO
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VENDE - SE I Edital, de Citação de. 'Herdeiro Ausent�
de 15 (quinz�) dias

tório do Esorivão de Órfão& desta
Comarca, o Arrolamento dOEI bens'
deixado. por falecimento de
Paulo Panchinhak, fica o hera
deiro Teófilo Panchlnhak, re

sidente em lugar incerto e n.ão
sabido, CITADU por êste Edital
com o prazo de 15 diae, coutados
da primeira puh'icação, 'para den,
tro de 5 (cinoo) dias, Nl7."", .Ahre
am declarações' de herdeiros e

bens, e' valor atribuido e seguir
até decisão final o referido Arro.
lamento, sob pena de revelia. Pa
ra OI devidos fins, mandou o MM
Juiz expedir o presente EDITAL
que na forma da Lei, �erá afixa.
do no lu�ar de costume e oublí.
cado uma vez no "Diário Oficial
do Eetado" e dual vezes no [ornàl
local "Correio do Norte".

. /

f
, I
I,R I L.: � ADEI RAS

•._. .' .�'!Pi � lI"

diversos tamanhos
Diretamente de Fábrica.

Informações com Walde

,má'r Knüppel, Caixa Pos,
tal, 92 - Canoinhas.

Vendo em Marcilio Dias com o . prazo
uma casa de morada para
duas 'famílias servindo
tambem para comércio. 2p

O Dr. Vilson Vida I Antunel,
Juiz de Direito da Comarca de
Canoiuhas, E,tado �e Santa Ca
tarina, Da fôrma da Lei, etc.

Tratar na Sapataria Pro-'

gresso, com o proprietário
Tomaz Lenartovicz Filho.

/

Faz saber à quem interessar

po�aa', que procedendo-se no Car-

Qu'ando fizer seu itinerário de passeio,
não esqueCI de incluir uma visita às

obras do FRIGORíFICO
�erezados eclcnlstes:

Se V.S. ,já integralizou seu capital e ainda não

recebeu seu titulo, procure-o na AllI8ociação Comercial e

Indudrial de Canoinhaa. .'-:: ",

ORA! SEU iRAI R
, /

Ma_ssey-�erguson

nos.c.' ',' \, .. r I
')recisa aproveitar essa

,;,de até 31'!�/65,
, :,;l ;'a da resolução �.o 2.

(Ind�pende�te dt? tam(l;��,��� ���\ pfoRr��d,�ffle)
A resoluçêo n.O 2 do Banco Central é uma verdadeira revoluçêo poro a meccnlzoçõo da agriculturq.

',0" • ? • " .... ,. � 'I: _
t

O S�IJ trotor MF-50>.< é agora financiado em 4 anos, independente dá órea de.suo propriedcde. E mais:
V. pode obter financiamento para 'quàntos trátores � implementes precisar. � mesmo uma verdadeira revoo

I
,

•

.'
• ;' j � t. ," I i l, (, •

� "_, I

luçõo na agricultura..-
. '

,... , -, .
.

,

f
� r.'�'

Vantagens de adquirir já um trotar

MF-50X?, Experimente V, mesmo:

peça uma demon'stração de todos
ds' tratores existentés 'rio rnerccdo.
Êstornos certos: depois do provo V.
se decidirá por uni MF-50X, o trator'

preferido pela màioria dos agricul
tores do Brasil e a marca mais' ven

dido po mundo. Por diversas razões:

1 - Possui exclusivo sistema hidráulico
�ue,. através de seu contrôle qua
drimático, mantém automàticamente
o profundidade do trabalho.

plernentos Mossey-Ferguson, com

I'
efioiêncio ,

'
,

_ .,

Não se esqueço. ExijC! tcrnbérn j�i'1.
td. com o'seu MF·50X o arado, a
g,rad_e, o plcntcdeiro e. o. clillti�adol'
MF.�Tudo' finonclcdo., ,

E muito, mcis, qu� V,. poderá com-
provar pessoalmenf,e:. " _.;

,2· Em razão do transferência de pê
so, formo uma só unidade do cod

junto trctor-irnplemento, executando
tarefas de um trotar .pesddc, com

o economia de um trator leve.

3 - Assistência técnico 'nCt éórppo e'
três revisões grlatuitas' duneni�e a

garanti0 (feitos por mecânicos trei
nados no fábricdl').
4 -;'1em' seus'Ícornpenentes riQlorosa
mente testados no :-fóbr,i·cQ; 'o que
garante .durabilicPade.
5· É o 6nico que; pode operar uma

linho completo ,de mais dO;; 100 im-

P'��c"re-,.os hoJe mesmq Q, ep&� U�CI
domóilsl,•.r�ão >itetalhada .das lnú'!'e.
ras �ant:agens ofere'cid'as pelo' trator
MF·50X, poderem,1S 1Icbmpanhá-lo ao

Ba nêo do Brasil. '
, '

, 'o ...

A'R 1ST I D E S
,

MA'LLON
,

• "', ''\ .,"" ,J,; I
J

Rua Vidal Razpos,; 1036 )

ti; , ;, \, I
/'

C A N 9 I � aAS,SANTA
�.,...,. 't·

CATARINA
.1 ,;;, ! "r

o ar. Ten. Lidio 'João Ferreira
Delegado Elpecial de Policia, Mu
nicipio .de Cenoinhas, no U!O de
.ua atribuiçõel legais, etc.

AVISA �o;' interie"ados que a

Comi.elfio Examinadora, dos can

didqt�1 a motoriiia; eetará ué.ta
cidade

I
no. dia. 17 e 18 de agôI'

to prpxi�o vindouro.

A documenteção necessârie le

rá informada nêsta Delegacia Au
xiliar de Policla" durante o expe
diente noemal,

Csnoinha!, 31 de julho de 1965.

Lidio -Jcâo Ferreira
2°. Ten, Del. Eepecial de Policia

Dado e Passado nesta cidade de
Canoinbae, aOI dez dias do mêe de
junho de mil novecentos e ilell.
lenta e cinco. Eu Zaiden Emi •

. liano Seleme, Escrivão, o IU

bscrevi.

Vilson Vi�al Antunes
Juiz de Direito 20

P )'1 •.

Delegada' Auxiliar de

P91!dª' d� (a�oinhas
" A V I 8}0

S'óéio do Club Canoinhense!

'Prestigie 8 nossa melhor
Sociedade, comparecendo Da

sêde social.

j
C..,íNICA J: CIRURGIA

Olho8 .,Ouvidosr. Nariz e Garganta

Dr. Anór'Di/feri Pinto
Médico Especialista

.

Consultas 'das '14:30 às 17 horas
de segunda a 'sexta feira'

RUI Felipa Scbmldt. 2491 I. MAfRa· Sla. Calartna

d " ..

-;
LotesVende-se,

,
')

nas proximidades do Fri-

gorífico Canoinhas S.A. -

Preço de Ucâsião ... no

loteamento Jardim Espe- '

rança.

Tratar com

Bórs, na Casa

rezinha.

Henrique
Santa Te

v
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Pr�feitura
\

,

'A V I S O

(_ obrençs 'do lmpôsto Territorial Rural:"
/

O Sr. _Prefeito Municipal, avisa os srs. contnbúín
tes do Impôsto Territorial, que, durante o mês de Agôsto
do corrente ano, será cobrado na Prefeitura M..mícipal,
sem multa, o impôstó acima referido:

.

�
., \

Canoínhas, julho de 1965.

r O'r. João Colodel - Prefeito Munici�al)
v

r'

.. �
.
l'

Pro i b ição ,'Un�verso, Ciência, Mito� í \ '�l

pe;���oO ,!.����:. ��:ca�:� Marte,ou a quedad'ummnÔ,
ou trânsito com armas e

"

_ (Documentário especial de A. Seixas Netto) iI

-cachorros em meus terrenos.
'

ii
I ;,

, Não- m� responsabilizo pó� /, Anl astrôuomoe. em todo. OI tempos, dêsde OI de Ur-Caldéa
, nenhum assunto à quem

/ ate OI de. P81()��r . USA. � _planeta.MART� OU.OC8 e,co,odeu..�e.
desrespeitar- êsse aviso. zp gredo maior que a pro�lemat.ca orb!�al; e '18ma•• poderá faze.lq.

" Igualmente, qualquer «utro em 00110 S•• tema Solar. O. documentoa

ass.: Affonso· Schroeder irrevogâveis nrovas iniciais. remetido. à Terra pelo satêlite fotógrafo
uMariner 4:" de órbita bêllocêntrice••implesmente ratificaram

Sereia', Julho de 1965. OI elementos da A8,tronomia Teíeecôpice. O. Mapas elaborado•. desde
anos palllados. oferecem uma snâliee topográfica marciana perfeita e

miuunciosa; a Altrobiologia, outro tanto; a Aatrofíaica, melhores ele-
,

'

/' mentos ainda: a, por último, ,a Mecânica Celeate elabora OI traba-

M• V···
Ihos matemático. finai•• Nenhum mistêrío. Lugares como Phlegra, ,

alOr le'lra
I Elysium, o extenso deserto Amazonis, conhecem-nos OI

"

"

-. à.trôoomol. em tobografil!, �ari.açõe. de comportamento de .u��rfície,
"

' melhor, talv�z, que, BUal \propnal casae. Marte,' um planeta la pró.

Balancete da Receita e Despesa Orçamentária da 'Prefeitura ximo da extiúção, litioquimica. um pla,D�ta já qUS8!'�mOr�o, na .e.tru-
.' ••

'
A .',' tura �olar, poesue um campo magnêtíco despreaivel, e sabido há

Municipal de MaJur Vieira, referente ao mes de Janeiro .de .1965. 'a�08; lem a�mo.rera. apreciável, pois .� envoltório gezeoso que ainda

II' ,

-

'permanece e, aproximadamente. 1 a 2.5% da Atmoafera da Terra,
Código R_E_C_E_I_T_A_G_E_R_A_'_L_D_O__M_U_N_,_IC_I_P_I_O..=..J__ 11 A R R E C A P A D A em plena atividade. compõe-ae de 72% de Nitrogênio, 16% de Bió·

Local 'I'itulos da Receita / Anteri�r I Do mês I, T Q t 8 1 xido de CarboDo.r.8% de Argônio; (lortanto., incapaz de produzir
�=--�--�----�-----�------�---��---�-��- 'g�,�hq�é�már�aM�ula ���dê����Wrioo�

formas- vival' terrenas, em termo médio - H20; comparando OI ele
mentos da atmosfera. marciana e a fórmula da água, pode-se afirmar
seguramente: Não há água em Marte!' Há que tempos pau,dol já
se sabe disto � Vida em Marte" é um sonhe que vem de longe. um
complexo eneeetral.; é tão vígoroesmente' mito quanto mito era o

Marte clâesíco heleno.' O dodumentâêío de Marte, enviado pelo
uMariner 4" 'demoDltrou a vcerteza dOI estrôcomos, mal, por
contrário, desiludiu a Humanidade inteira ..: E quanto. milbõea de

15.900 'litro ... de tinta e quilos de papel goram galto. para combater 8 Ciê,ncia '

. A.tronômica agOra comprovadapor 21 fotografi9l� Mas voltemo•• OI
,2.0pO altrônomol, para OI problemas matemático. de Marte,� pois que o

1.600 -

'

1.tiOO
'mito lerá traniferido para �ail' ad�ante... nv

\

1.455 I Conselho!'

Prefeitura ..MuniCipal de

1.1.1.21-011

1.1.1.22-02
1.1.1.23-03
1.1.1.24-04 .

1.1.1.25-05/
1.1.1.26-06

1.1.2.12· 07'
1.1.2.16-08
1.1.2.17-09
1.1.2,27·10
1.1.22B·ll
1.1.2.29·12

\ Receitas C'orrentes"
'

Receita Tributária·
Impostos!

, ,

IMPÕSTÔ TERRITORIAL
. a) Impôato Territorial Urbano
b) Impôsto l'erritorial" Rural' ,

-,
'

Impêsto ..ôbre Trana. Prop, Imob, (Inter.Vivo.�
Impôeto Predial
Impôsto de Licença
Impôeto sôbre Indústria' e Profi ..õel '

Im:ôlt\sôbre Jogos' ,!3� Dive�lõel,
,

TAXAS,
Taxai de Expediente e Emolumento.
Taxa de Educação e Alli.tênci!l Social '.
Taxa de Conservação de Eltradal
Tsxa de Filcaliz,sção e Serviçol Díveeeos
Taxa de Eletrificação
Taxa Cadsetrel

RECEITA PATRIMONIAL
1.2 1 00-13 Receitai Imobiliâriaa
1.2.1.00-14 Jurol e Dividendo.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.4.1.00-15'\ Cota-parte do 'Impôsto de Renda

-;,

1.4.2.00-16 Cota-parte de, Impôato de Conlurbo
1.4 3.00.l.17 Cota previ.ta DO artigo 20 da Conatituição Federal
1.4.&.00-18 ,qota'parte sôbre Impôlt_9 de Comb. e Lubrificllotel
1.4:7.00-19 Cota parte do Impô,to Unicb .ôbre 'Energia Elétrica'

RECEITAS DIVERSAS

" \

RECEITA DE CAPITAL

Alioeaçãô de Benl Móveil � Imovei.
.

:"
Total Geral da" Receita

Saldo Provindo do Exercício Anterior
Em Caixa
Na Teloura1,'ia Municipal I

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

VERBA, II �__D_E_S_P..!.",E_S_A_G_E_R_A_L_\D_O_M_U_N_IC_I_P_I_O_�_ '� D E S P E S A
'

�

" Títulos ,da Despesa � Anterior I Do Mês
--------------�------�----�--�-------

1 ,

01 -

02,
03
04 -

05
06
() 7\ -

,

1.5.1.00-20
1.5.2.00-21
1.5,4.00:22
1.5.4.00-23
1.5.4.00-24

2.2.0.00-25

,O 8 -

09 -

10 -

Multai '

Cobrança da Dívid9 Ativa
Receita) de Cemitério.
Eventuail

, Operaçõeir de 'Crédito

PODER 'LEGISLATIVO
Setôr de Expediente e Contàbilidade
'Setô� de Trllouraria e Fiscalização
Setôr de Spgurauça Púhlica '

Setôr de Saúde Pública
Setôr de Educ"çào e Cultura

! 'I Set.ôc de Agi icultura
S"lôr do Departamento de Estradal .de Rodagem
Sel.Ôr .de Obr"l e Cooservação
�etôr de Energia Elétrica

Total' da pelpe.a
Resid,uos PaSsivos
Reátol a Pagar

'

, Re8to� a pagar dOI exercício. anteriorel
Total Geral da

Fundos Disponíveis
Na Te80urària Municipal
No Banco INCO em Caooinhas,

TOTAL GERAL, DO BALANCETE

60.000
40.600
68.660

\
.

25.000
í

107.600
32000

f ,
6'6,600 ,

I 400.460

,

140.753
541213

,',

15.900

2.000

1.455 i

17.478

5.300'
4.440

I " 2.511
12.533,

160.090
223.217

680.059
26537

----

,
,

t
3I: de Janeiro de 1965.,Pre,feitura Municipal de Major Vieira,

A,ntonio -lY!aron BecU
Prefeito Municipal

\

17.478

5.30,0'
4.440

\

2.511
12.533

160.000
223.217

1-_--

I
140.753

541.213

706.596
1247.809

Jair Oirschnabel
Secretário

r '

:

Regiónal de Co'ntabilidade
em Sànta ad�arina, \

,

'

\ ,

AoS �ontabilistas
A legislação do Impôsto de Renda, a par das inova'çõ�s

visando assegurar aos 'contabilistas a efetividade de prorrogatívae
que lhe são êutorgada8 pelas leis díseíplínadoras do exercicio da
da profissão, vem ampliando suas responsebílldades quando à
preservação dos requísítos de exatidão e fidelidade nas escritas.
Como natural contrapartida, agravou as penalidades cominadas
aos que praticarem pu que permitem' sejam praticadas irregu
laridades na escrituração das emprêsàs. Além do. instituir ares;'

ponsebíltdede solidária entre o Contabílíata e Contribuinte, a lei

autorizll ,que, inqependentemente da ação crimin!"l, o profissional
seja declarado sem idoneidade para assinar quaiisquer, 'peças, o'u •

documentos contábeis sujeito� à apreciação das repartições do

Iinpôsto de, Renda. '

, ,

' '

O C.R.C., sente-se no déver de alertar os Contabilistas
sobre às respoDsabilid'àdêS do eIlcàrgo e a gràvidade das sanções
previstas,j,na certeza de Ique. fiés às tradições da classe" corres

ponderão à confiança de que, por lei, se to�naram depositários.
Ántonio B�esoHn ...:.. Presidente

.
" ! -.

I

Compre agor� \OS \,

B R'I�'N QUE D O ,S
"

,.

\

para OI NATAL e ,
'

;

pague-os suavemente, sem -acréscirno

Casa Erlita
" '

/

l:

1.0

.........................
' '1

..

J '
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'ir VE:STE't1ELHOR COM PREç.Q MENOR " <5!
•• 1 ••
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H :�
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" : ii
1= Rua Paula Per�lra� 92� 'iI
li! CANOINHAs - STA. CATARINA ,,::R' I
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Casa do Trabalhador
c.-

de Canolnhas
Já registrada no Conselho Nacional de Serviço Social,

'. graças às providências adotadas pelo Presidente Mário
Possamai, 8. CATRACA requereu aos -diversos Ministérios
as verbas orçamentárias de 1965, devendo recebê-las antes
de dezembro.

O programa de realizações da entidade fundada sob a

Iinspiração do Deputado Arolde Carvalho, é vasto e arrojado:
aquíslcão de terreno, edificação dé sede, inauguração de

I
uma escola noturna para alfabetização de adultos, instalação
de um ambulatório, distribuição de' calçados e agasalhos
para menores pobres, filhos de trabalhadores, instalação de
um POSTO DE SUBSISTENCIA do SAPS. para venda de

gêneros 80S operários, Instalação de um Tiro de Guerra
em Canoinhas.

.

Ainda êste ano, graças ao dinamismo dos diretores da
entidade e ao apoio que vem recebendo dos trabalhadores
do nosso Município, a "CATRACA" dirá ao que veio. Quais
as suas finalidades. Que' assístêncía 'poderá prestar 80

trabalhador e 80 menor.

Vieira
,

,
RuralAssociação de MaJor

O Presidente Victor Borges, da Associação Rural de
Major Vieira, prestígíado pelos seus companheiros de
administração, tomou a iniciativa de dinamisar a entidade
afim, de que realmente preste serviços aos agrícultores do

municipio vizinho., r

Na �ema'ilà finda e�caminhou ao Deputado Aroldo

Carvalho, na Capital Federal, o requerimento e documenta

ção necessários à liberação de recursos consignados pelo
.

mesmo Parlamentar no Orçamento de 1965.

Este semanário, que sempre' apoiou 13- movimento

ruralista, ·vê com entusiasmo a atuação dos diretores da
Associação Rural e tudo. fará para estimulá-la 'e apoiá-la. v

PDC d·á .'

eporo a
,

Cárlos
<'

i

• • •AntôniO
(conclusão)

que 8S necessídadea dos pobres, a instrução e a educação do povo,
8S moradias dos bairros suburbanos das grandes cidades e das
desoladas' regiões do Nordeste e de .outras no Interior-do \imenso
território e assim .por diante, seja tomadas Da devida considera

ção, por todos que tratam do interêsse público e os dirigem.
Num esfôrço generoso, bem ordenado. e decidido, para o

qual G\dadãos de tôdas as tendências queiram colaborar, por
amor do bem público para corresponder às graves e urgentes
necessidades e às justas .aspírações da matar parte do povo, pão
poderá faltar sem dúvida neste momento orientador do vcsso
país. Ser-Ihe-ão poupados e nos comprazemos ,de que tenha sido
:.até agora' ó perigo e à triste experiência do comunismo' que
conserva intatos o caracteres de subversão e anti-religiosidade".

I·
.

.

,

Por tudo isso que de peito abert� acabo de vos dizer, o

vosso apôio, o> spôío do vosso partido. à minha candidatura, a

escolha de que fui alvo, me honram profundamente.
s-. Deputado Franco: Montoro:

,\ Depois dessa memorável Convenção, que constítuiu edí-
1-' ficante lição de democracia, podeis deixar Santa Catarina na

convicção de que a bandeira do PDC, foi confiada à um candi
dato que saberá corresponder plenamente à honra de havê-la
recebido..

t r '1..

Srs. Convencionais:

Juntos, com vosso Partido e o meu, a UDN, assim .como

outros que me vierem à distinguir com o seu apoio, podem ini
ciar nêstes dias a jornada que, por certo, os conduzirá à vitória,
nas urnas livres de outubro, o que, se Deus .nos iluminar e aju
dar, há de significar a instauração de um Govêrno empenhado
no estabelecimento de uma infraestrutura e de um bem estar

para todos os catarinenses que, promovendo justiça, tenha como

fruto a paz.
I I ,

F. que pode aspirar o vosso candidato. de melhor que a

bem-aventurança prometida aos promotores da paz? Dêles disse

.
à Senhor que serão chamados Filhos Ide Deus. Se eleito, não me

seria possível esperar nem .gtórie, ne]n honra, nem louvor mais

alto, nem .maior recompensa".

, . "Futuro Governador"
!',

Saudando o senador Antonio Carlos como "futuro go-
v.ernador de Santa Catarina", o. deputado Franco .Montoro pro
nunciou' discurso muito aplaudido, quando fêz extensas referên
cias à luta pela justiça social em todo o mundo e ao papel que
cabe à Democracia Cristã nessa luta, Dísse, ainda, o deputado
Franco Montoro, que o senador Antonio Carlos é um democrata
cristão apesar de ser dos quadros da União Democrática Nacional.

.

NOTAS ESPA' S
•

H, j", festa da cerveja DO,

Rio de Janeiro, como parte Ano 19 _' Canoinbas, Sta. Catarina,
das comemoraçôes do 4°. cen-

tenário da .cídade maravilhosa
e a cargo do Centro Catarinense,
quando serão consumidos 50000

litros de chops,
x x x

Dia 28 pr6ximo, teremos mais
uma animada festa de Santo
Antonio. patrocinado pela Pia.
União de Santo Antonio e cuja
renda reverterá para o Asilo
Dr. Malucelli.

x x x

Encontram-se em Flortanó-v
polis, a serviço os srs, Dr. Saulo
Cervalho e Luiz Freitas, com

retorno previsto pa�a hoje.
x x x

Já de retorno a Canoinhas,
após as gostosas férias de julho,
as familias do sr. Carlos Nunes
Pires e Wilson Vidal Antunes.

x X' x

Csnoínbense de
de completar o

aniversário de

O Grêmio
Curitiba, vem
seu segundo

I fundação. \

x x x

O sr. Naz.ir Cordeiro, titular
do Cartório Imobiliário da co

marca, em sua recente estada
no litoral' paranasnse, na praia
de Guaratuba, foi vencedor de
um interessante concurso de

pesca naquele balneário. Jun-
. ,

tamente com seu filho ganhou
o laurel, ao pescar maior quan
tidade. Pelo acontecido, ofereceu
um gostoso galato em S,U8
residência na noite de quarta
feira' última,

x x x

.. Em nosss cidade, inspecio
nando .o Banco Nacional do

Comércío, o sr. João Capistrajio
de Almeida, que procede de

Florianópolis.
x x x

O academico canoinhense,
Odíval Bartnick, filho do sr.

Narcisol dona Adelina Bartnik,
.faz parte da nova turma de
ofiei&ia da reserva .do CPOR
de Gllriti�, que est�rão rece

bendo as suas espadas .. DO dia
.

de amanhã na capital paranaen
se.

x x x

O Santa Cruz S.C., mesmo

não rendendo o que sabe e po
de, empatou com o g�r�, do
mingo último em Mafra, em

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

colaboração do

clube dos amigos

7 de Agôsto de 1965 ..:. N. 840
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E amanhã, no segundo com

promisso do returno, recebere•.

mos na baixada, Il visita do
Guarany de Lages, quando' �
Santa Cruz espera- ft;zer uma

bôa figura pera gaudio de suá
grande torcida.

x x x

E ainda amanhã. dia do pa
pai, nossas felicitações para
todos os paíaínhos de Canoinhas
com os nossos cumprimentos
pelos presentes· que por certo
irão receber. v

par ida valida gelo estadual.

O resultado foi de um a um,

com arbitragem pessima do ar

bitro sr. Jorrer, desagradando a

gregos e troianos.

x x x

O industrial sr. Alcídío Zanío

lo assumiu o comando da es·

quadra celeste, em virtude da

licença obtida pelo sr. Rafael

Boing.

'------------------------j'I Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:'

HOJE, ai 20,CO horal • proibido pare menorea de 18 aool

PROCURA-SE UMA ROSA

com: Doris Day, Rese Harrison e John Gavin.

'-IRr _

com: Leonardo Vilar - Tereza Rachel - Oswaldo. Lousa/da
� -Gracinda Freire,

Uma história de amor de duas criaturas simples, modes
tas, quê' se, encontram, pela primeira vez num trem de

subúrbio: Direção de Jece Valadão,
-

DOMINGO - à. 14,00 hoeas - cenlura liue

FURACÃO ,DE SAiAS
';1 17.00 horae

- \ÓI 20,00 ho�a.
éenlura livre
Imp, ati 14 anal

DOMINGO

A História de um Homem Mau
com: Dirk Bog8r�e, John Mills, Mylene' Demongeot.

. Todo o ódio no coracão de um homem ..,. Tôda 8 gran
deza no coração de uma mulher... Sob um sol ardente
lateja e explode um drama imenso de ódio •... dúvida ..

,
'

amor...
---_.-

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

3a. e 4a. feira - a. 20,00 hora. - impr. �té 18 ano�

AS .NOIVAS DE HITLER
\

com: Ma!"ia Perschy, Joachim Hsnsen, Marisa Mell e Hsr-

I'y Meyen.
A história que ninguém se atrevia a filmar, devido à
audácia' do seu -tema! Um documento de capitth impor
tâncía para ii hum8�idade! Brutal, talvez, poré�\ferídiCO.

e humano. '
.

58. e 68. feira '� àll 20,00 horas. - 'impr. até 14 amai

T'EIA D5 RENDA NEGRA J

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




