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PartidoLiberta orlançamanifest e p
candidatura Antonio C. Konder Reis:

,

Formada a União
•

sporer o nomepara

Homologada a candidatura
Therézio Netto

'O Diretório da União Democrática Nacional de Canoinhas
reuniu-se segunda feira última, dia 16, no Salão Bechel, quando
num clima de íntense calor' cívico homologou, .por esmagadora
maioria, a candidatura do Vereador Benedito Th. de Carvalho.
Netto para, disputar no próximo pleito a Prefeitura Municipal.
Ao conclave compareceram todos os convencionais e o resultado
do escrutíneo, que foi secreto, foi o seguinte: um voto em branco,
um para o dr. Scultetus, um para candídato.úníco e 26 pare o sr..

·

Benedito Th. de Cervalhoi.Netto, resultado recebido. com uma

grande salva de' palmas dos presentes. Presidiu os trabalhos, com
grande tirocinio e espirito democrático, o Presidente do Diretório,
dr. Saulo Carvalho. Falaram na ocasião os srs. João Seleme e

Alfredo Garcindo pela UDN, Inspetor Escolac, sr. Ftdellí Louvatel
e os representantes.. do PDC, srs. Estefano Wrublewski e Michel
Seleme. Por último, falou o candidato, agradecendo, de inicio a

sus escolha, dizendo da respensabilídade que- acabava de assumir
. prometendo uma campanha alta e sem ataques e si eleítoçespera
Ser o Prefeito' de todos os canoinhenses, governando sem ressen-

\

tímentos, aduzindo que acordaria a nossa terra, levando-a para
os seus gloriosos destinos, para o que, finalizou, que esperava
agora e sempre a colaboração de todos, sendo muito aplaudido e

cumprimentado após' o seu vigoroso pronunciamento. Prestigia
ram, com suas presenças, 8 Convenção udenista, vários proceres
pedecistas, inclusive o seu Presidente; sr. Estefano Wrublewski,
Prefeito de Major Vieira, sr. Antonio Maron Becil, presidente da
UDN de T. Barras, sr, Jorge de Souza, Candidatos ás Prefeituras

�:' T. B�rras e Major Vieira, srs, Pedro Merhy Seleme e Sebas
tião Grelo' Costa e ainda o MM.· Juiz Eleitoral, dr. Wilson Vidal
Antunes que, sem quebra das responsabilidades do seu alto cargo
e, coerentemente, tem prestigiado tôdas as convenções em nõsso
município, num gesto alto, nobre e altivo. Formalizada, assim, a

aliança democrata cristã em nosso município, iniciaremos agora
a grande caminhada civica, levando a todos os lares canoínhsnses
a no�sa m,en_sagem de fé e esperança e que culminará, não te
nhamos duvida, com o apoio popular, na reconquista do govêrno
d? Estado e da Prefeitura, para felicidade de Santa Catarina @
dias melhores, para nossa querida Canoinhas.

.

n

t'INCO'" B.. :
.

ancc qu
serve, orgulha e'projeta

Santa Catarina
c . .

o Conselho Fiscal do "Banco Indústria e Comércio de Santa

t"atarlDa S;A". em pessão de 9 de julho transa to, ap6s o exame qe
. O�8S 8S contas e demais documentos daquêle Estabelecimento de
�re�lto. �esolv.eu por bem v�tar, por unanimidade, moção de aplauso
a SU_8 Diretoria e funcionários em geral pela eficiente e esclarecida

��::tao das operaç�es real'izádas no exercí.:io findo em 30 d� junh,o
U 'iII?, e bem assim pela expressiva soma do "NÃO hXIGIVEL".
q ...� �·""w�vÜ 00 .:itéicto b4iaaço a apreciavel soma dt. Cl$ 10.344.3'70.491.

'd
Esta cifra bem atésta as qualidades' administrativas. e alta

capaCI ade d' .

d hAd b ,.
essa equipe e omens que há muito transformou éSlla

d: � atOCacrla n�.ma potência que ser.ve, orgulha e proj.éta .() Hstado
.. ul.ln·8 atarlDa. .r.

•

UDN·r
. .1.,

Estado:
• �., s , r lí!

um

Reis
par.tid;Ç) se une a

Governador· do
".._ .,

, !to It
a

o Partido Libertador, de gloriosa tradição, ao

expôr as razões de sua decisão, ao Diretório Regional do Anc 19 Car,olflh�s Santa Catarlnd, 21 de Agôsto de 196!5
p,t. de S�� Ga�rina, baseo�se na ckcclar de 31 de ������'-���������������--����������������

março último,
-

expedida pelo seu Presidente, Deputado
Raul Pila, que é a seguinte:

"Sr. Presidente e demais membros do Diretório

Regional do P. L. de Santa Catarina. O Gabi-
nete Executivo Nacional do Partido Libertador
reuniu-se ontem, nesta capital, para considerar a situação
política e eleitoral, criada 'com a decisão, de realizar êste

ano, eleições diretas nos' onze Estados, cujos governadores
estão com o mandato a findar. ri

Partindo do fato que ocorreu há um ane, no país,
com a revolução democrática para eliminar a corrupção

(continua na 5a. Página)
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CIRCULA AOS SABADOS:!

Pávoroso desastre automobllístico
na estrada de Pôrto União 'a Canoinhas

• ii o I ,�'
•

'
'.

Domingo pela -mànhã a nossa I noticia do falecimento do Pre
cidade foi sacudida com 8 triste feito de P. União, sr. Salustíano

João SQleme, �inqueRtão
Ontem, 20. d.e agosto, completou, cincoenta anos de resí

dêncía efetiva em Canoinhas, o prestante éídanão, sr. João Sele
me. Nascido em Djubeil, Libano, ém primeiro de janeiro de 1904,
veio para o Brasil, com seus familiares, abordando no porto de
Santos em 4 de janeiro dt; 191�. fi:lF:!ln,do-se sua fa,milia egi Pi

raquara, onde o seu João Seleme iniciou .os seus primeiros estu

dos, trausferíndo-se p!lra _noss� cidade, aqui chegando, exatamente
em 20 de agosto de 1915. Em Canoinhas frequentou a escola
particular de Frei Menandrô" Kamps, quando fQi colega 'dos ci.:.

dsdãos, srs. José' MatosQ, Age,no'r 'Kreiling, José, Fedalto, Massa-

neíro; Leandro e outros,' ",'
.

N� ativldade comercial participou no ano de 192}, como
sócio solídarío da firma Elias, Selême & Filhos. Daquela data em

diante, sucedendo outras firmas, que se
"

extfnguiram, contínua a

gora com firma individual, s�qdo que a partír de 1960' constituiu
a firma João Seleme & Filhos, com os seus filhos drs_t Adyr,
Anuer e· Azis.

' -

Cidadão atuante em todos os setores da vida canoinhense,
no setor social, o sr, João Seleme presidiu o Bloco dos Inocentes,
Clube Canoinhense, duas vezes, Elit,e 'I'enís Clube, 2 vezes, Gina
sio Santa Cruz, quando pross�guiú em sua construção 'e Da sua

- ••
- - _.!

gestão conseguiu a VlD-

da dos Irmãos Maristas

para Canóinhas e o Hos

pital Santa Cruz que
preside desde 1948 e

cujo mandato vai ainda
até 1968. Integrou as

diretoriss da SBO, San
ta Cruz S. C. e Socieda
de de Tiro 'ao Alvo. É

.

sócio remido do Clube
Canoinhense e Socieda
de Beneficente Operaria
e sócio veterano' do Ro

tary Clube e seu jubileu
como canoinhense foi

homenageado pelos ro-

tarrauos dia 18, quarta
feira e pelo Club Sigilo,
5a. dia 19. Nas ativida
des políticas como bra
sileiro naturalizado per
tsnceu ao glorioso partido republícano até 1930 e com a demo,,:
cratização do pais, após o Estild,o Novo, ajudou a fundar e ainda.

pert�Qce aos quadros (f� Uniãõ' Dfmocratica Nacional, partido do

qual é um dos grandes Jidere� e: 9ue presidiu por muitos anos.

Casou-se o sr. João Seleme' na cidade de Mafra,' em 5 de
setembro de 1928, com Dona N.�zir8 Deq�ech Seleme, possuindó

. o· casal 3 t�lhos, 08 médicos qr�..Adyr 'e Apuar Seleme, e O

comeréiante sr. Azis José Seleme, além de muitos netos.
_. I' ",J

O sr. João Seleme, como o resto dos demais "patricios"
que aqui vieram para trabalhar e engrandec�r a nossS; t�rra; foi
ontem cumprimentado pelo $eu vasto círculo de aml,ia.des,
c.umprimentos aos qU!lis jU9tamos os DOSeios, extensivo' tambem
a lI.e1,1s f&lIliliares,

.'

n

1.-

i

Costa Júnior, conhecido por,.
todos por, Nenê Costa, em r.
consequência de um. encontro,<
de seu veículo' que' vinha do
vizinho município rumo a Flo-.
rianópolis 'e do; ônibus especíal
que conduzia' a caravana do'

Pery de Mafra para a cidade
de C;açador. No Impacto também
pereceu 8 jovem Salua Neme
e saíram ferjdos os demais

ocupan�es, advogado dr., Cyro
Corrêa e sr. Raul 'Massaneiro�
Qflcjal do Registro' Civil em.
Pôrto Unmo. Ó sínístro-ocorreu
nas ímedíecões de Rio da Areia
e "os prímeíros �occrros foraá'

. prestados pelo sr. Willy Os�ertag
que conduziu a todoá com ii<
maior tlrgê.llci� para ó Hospitaltí
Santa Cruz de nossa cidade. c;1._'
sr. Salustíano e a senhorítá"
S,!lua, não resistindo a. gravi�'
dade dos ferimentos, faleceram
já, em viagem. O inesperado'
acontecímento que' contristou à

todos, foi q� imediato comunís'
cado a Pôrto União, �travé.s doe
rádio amador, tio WilsOd"
sempre solícito e pronto Ílêstêé
momentos. Já a tárde, pel�é
duas' horas, os corpos, 'com
grande acompanhamento,' feraql
transportados para o vizinhó
município, onde foram sepulta
dos na manhã seguinte.
Às famílias enlutadas, e ao

povo irmão de Pôr to U,nião, á�"
nossas condolências.

.,
.

•

Visita de Antonio Carlos
,

.,,' 1
•

\
.

ao norte catari·nen�, .

(página 3)

Convenção
T. Barras - Majo� yie,i{@

(página. 3)
, ,

,

Amanhã, no

Pa�i,�ão Sã� Cr��t�v!8�
festa da Pia Un�ão

.

CLÍNICA E CIRURGIA

Olhos • Ouvido. • Nem] c" 'G�rganaa
"

.

.

�
� �

1 'l.."-.I.S;

Dr. Anor Ditlert Pinlq
M�djcó E�pecialisJ� ,;

Consultas das 14.30 às 17 horas

�e segun�a a s�xtâ) teira ' "-
Ral felipe S�mldt. 249 MAfRa • SII. CIIa1iM
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CORREIO DO NORTE

Cooperativa de Produtores de,' Mate
'�Ca�oinhas» Ltda.

��i.al de Convocàçãol
'o 'Presidente da ,eoope�ativa doe Produtores de Mate

Canomhas Ltda., usando das atribuições que lhe conferem os Es-
tatutos 'Sociais,' resolve: ,,', ,;,; :, /)

CO,NVOCAR
8: Asse,Ólbléia Geral Ordinária dos Associados, a realizar- se rna
respectiva' sede social no dia 22 de agosto .próxímo às 8' horas,
e,m,PRIMEIRA CONVOCAÇÃO, afim de, tratar dos assuntos cons

'tRntes da seguinte
( ORDEM DO DIA

1) - Delibe'rar sôbre o Balanço, Relatório do Consêlho de" Ad
ministração e Parecer do Consêlho Fiscal.

,
"

'2) - Eleição de novos membros do Consêlho de Administração
,

'e respectivos suplentes;
3) - Eleiçãc de novos membros do Consêlho Fiscal e seus Suo

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 Cooperativa.
Não havendo número legal para instalação da Assembléia

em, primeira convocação, fica desde já feita �
r
, SEGUNDA CONVOCAÇAO
i:: para as, 9 horas do mesmo dia,
r> Se ainda desta vez não houver número legal, fica feita a

j;:rrERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO pera as 10 horas, ou seja
fll1ma hora após a segunda.

11,1;: E para que chegue a<?, conhecimento de. todos os interes-

� i,�8dos, passou-se o presente edital que será afixado na sede da
f;';Pooperativa, seus postos e armazéns, bem como em locais públí
,Veos habituais, dentro de' sua' área de ação e remetidcs a08 assoo.

·l.ib�ados .por processos, que comprovem remessa e �re<;ebimento, na,
!I!l'iledida do possível.
Vi:
d: Canoínhas, 1. de agosto Jd� 1965.

:
,

Miguel Procopiak r Presidente

• r Ref.�ça suas forças, tomando

B I €i
• Torrado a ·ar quente

.'

Saborosó até a ultima gota·
__)

. ,

,
.

/

Rua paula \ Rereira Telefone, 241
\

BIG é gr'anêle - mas, em Canoinhas
,

.

'BIG é "'o' melhor café,
'; .,.

'-:

,;,,'

f-,:_.
J ..
'

..

" J
Compre agora os

, i

BRINQUEDO,S
para, o NATAL a

'.

,',',1;. ',. . 'f' f

pague-os suavemente, sem acréscimo

Casa'
.

IrUta

I 21-8-1965
,

,-
'.' Ir '

,

'
"

'IITRILHADEIRASIPrefeit�ra Mun. de Canoinh�;
-dtversoe tamanhos .. ' .'

.

A V' I S O

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

colaboração do

clube dos amigos Prefeito Municipal

Diretamente de Fábrica.

Informações com Walde
mar' Knüppel, Caixa Pos

tal, 92' - Canoínhas.

Cobrança' do 'Impôsto Territorial' Rural
O Sr. Prefeito Municipal, avisa os S1;8. contribuin

tes do Irnpôsto Territorial, que" durante o mês' de Agôsto
do corrente ano, será cobrada na Prefeitura Municipal,
sem multa, o impôsto acima referido. "

.,

Canoinhas, julho de 1965.

Dr.' João Colodel

Prefeitura Municipal de Major· 'Vleirâ
Balancete da Receita e Despesa .' Orçamentária da Prefeitura
JMunicipal de Majur Vieira, referente 'ao mês" de Março de 1965.

11_�_R_E_ç�E_I_T_A_G_E_R_A_L�D_o_M_-�U_N-l.IC_I_p_T_o_'��

Trtulos da Receita ) ,

Código
Local

A�RECADADA
Anterior I Do mês I'To tal

Correntes

REC,EITAS DIVERSAS
Multe.
Cobrança da Divida' Ativa
Receita de Cemitério.
Eventuais ,

Operaçôes de Crédito

RECEITA DE CAPITAL

Alineação de Bens Móveis e Imôveis
Total Geral da Receita

Saldó Provindo do Exercíc,io Anterior.
Em Caixa
Na Tesouraria Municipal

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

DESPESA GERAL DO MUNICIPIO '

Trtulos da Despesa
I �

01 - PODER LEGISLATIVO - 121.500 207.710 329.210
02 - Setôr de Espedienté e Contabilidade 80900

'

.1560 82'460
'o 3 Setôe de Tesouraria e Fiscalização

.

161.825 24340 186,165-

04 - Setôr de Segurança Pública
05 -

I
Setôr de Saúde Pública .

06 Setôr de Educeção e Cultura 65.000 57.500
,

122.500-

07 - Setôe de Agricultura
08 - Setôr do Departamento de Estrada. de Rodagem ;536,199 1.419.720 1.958919
09 - Setôr de Obrai e Coneervação 64.000 64000
10 - Setôr de Energia Elétrica 1 164'602 32.800 197402

----

" Total da Despeaa 1.197.026 1.743.630 2,940,656
Residuos PaSsivos

.

Bestoa a Pagar
.

Restoa a pagar dOI exercício. anteriores 163.673 2582.000 ' 2.745 673

\ Total Geral da Despeea 1.360,699 '4,325630 5,686,.329
Fundos Disponíveis, ,
Na' Tesouraria Municipal 1.531.4841 ,

: No Banco INCO em Cenoinhes 263 1531484
, TOTAL GERAL DO BALAN'CETE I 7217813"

1.1.1.21-01_

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'

11.1.2.12. �7
1v 1 1.2.16-08

1.1.2.17-0!'f
1.1,2.27-10
1.1.2,26· 11 ;

1.1.2.29-12

1.2.100-13
·1.2.4.00-14

1.4,1.00·15
1.4.2.00-16

f

1.43.00-17
1.4,.5.00-18'
1.4,7.00�19.

1.5.LOO-20
1. 5.2.00.,21
L5.4.00-22
1.5.4.00-23

,

1.5 A.CO-24

2.2:0,00-25 I

VERBA

Receitas
Receita Tributári�
Impostos

'

.

IMPÔSTO TERRITORIAL
\

a), Impôsto Territorial Urbano
h) Impàsto Territorial Rural
Impôsto sôbre Trens. Prop, Imob. (Inter.Vivo I)
Impêsto Predial
Impôsto de Licença
Impôsto sôbre Indústria e Profillõel
Impôstd sôbre Jogo. e Diversões

>155.109 315.870 470,910

211.60D \ .386.726 5983.26
383.180 383180

5.400 5.4.00

7.040 25.690 32730
1'0,430 38.397 48 13�7

'

, \
'1 �

2.48Q • .12.20Q 14 680
. :n486 .. 105.485 142,971

TAXAS
Taxa. de Expediente e Emolumentos
Taxa de Educação e Aui,tência Social
Taxa de Conservação de E.tradal ,

TaXI! de Fiecalização e Ser,viço.; 'Diver.o•.
Taxll de Eletrificação

.

. .

Taxa Cadsetral . "

"".... ' ,

RECEITA PATRIMONIAL
7

Receita. Imobiliária.
Juro. e Dividendo.

. 51.700 I
" 106:2,90 157990

4.440 4 uq
, ,

1.453.682 lA53,6Q2,
1.713,29-1 1.713294

'178.430 778,430

'TRANSFER'ÊNCIAS CORRENTES
Cota-parte do Impôsto de Rendei

C<?t,,-p8rt� do Impôsto de CODiUmo
.'

,

Co'ta prevuta no artigo 20 da .Couetituição Federal
Cota-parte sôbre Impôst« de Comb, .e Lubrificante.
Cota parte' do Impôsto Único sôbre Energia Eiétrica

23.809
119.010

1.500'

13:759 '

.68.723
1.500

37.568
i87733
s 000

160.000 '.

----

789995
1600ÔO

6.193,2215.403.226

1.024592
7.217813

\

II D·E S P ES A

Anterior I Do Mês
TOTAL

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 3l de março de 1965.

Antonio". Maron Bec.1I
Prefeito Municipal

Jair Dirschnabel
Secretário

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.Três 'Barras,
'cem 'o melhor candidate
..� ,:

.

..

\,' -, p,;� ': I

..
_

..

•

'
-

-':4. 'l-.-
A 'União Democrátíca Nacional em memorável Convenção.

re,lizllda dia 13 do corrente, indicou ,PEDRO. MERHY SELEM"E

",p8r� concorrer às eleições de 3 de outubro" ao cargo Ije .Prefeíto
'f,lY.Iuhicipal. Industriais, comerciantes, Iavradores e operários, vO'i

�\ t:em'i' a escolher o díbâmíco e progressista cidadão PEDRO

.:1MERHY SELEME para a emancipação economrcs do.. nóvel'

:J"funj�ípió �� Três Banas. 'PED�<? MERHY SEIuEME que iniciou
.sue VIda como empregado comercial de seu saudoso pai .Merhy.
hSeleme" que para aceitar 'a sua candidatura tiveram de dizer- lhe'
'*;a8 necessidaàe de ter o vízínho 'Munic.ipio um homem dá sua

tempera, após entendimentos com outros próceres políticos de

�Qutras .sgremíeções, tesolveu aceita,:: sua candidatura em pról do'
l�unicípio que tanto êle ajudou a emancipar-se. Apesar 'de ser

candidato da UDN, terá o apoio de todo o povo de Três Barras
que ancioso quer ver' 0\ desenvolvimento da nová copluna. "Na
Convenção da UDN, -díscursendo, disse do que pretende realizar;

,

l

se eleito Prefeíto e envidará todos os seus esforços para a'

recuperação 'econômícc-fíneuceíra do M_uoicípio. .

, Homem de comércio, trabalhador, portador de reais ini
ciativas, 'PEDRO MERHY SELEM"E dinamizará o desenvolvimento
de Três Barraa.. Como Prefeito procurará unificar todas as forças

'

no sentido de conduzir a administração aos dignificantes âestinos
que 'um Munícípto pode produzir em benefício de um Estad_o. É,
verdadeiramente', indiscutível, o melhor candídato para uma

,comuna aínde jovem corno Três Barras. AUDN sempre teve em

PEDRO' MERHY SELEME um dos valiosos esteios, para prestigiar
o povo' de Três' Barras, escolheu um candidato capaz de trans

formar toda ·uma administração, velcrízando" um, povo que deve
ter o que for de melhor. Cabe agora aos tresbarrenses decidir
no dia 3 de outubro os seus próprios destinos. v

.-

A
A política e príticípalmente a' ma .num flamante íata-também

companha polítíca tem coisss para os passeios familiares? E
engr açsdas, pois não.

, quando a meta de moralização
Aliás as coisas engraçadas,

.. �hoc���e,- com o resultado do

çom sabor de anedota, tem _', mquéríto do ,DER, sepultado
sempre o seu lug'lr nas C!i�P8- _

entre
.•sete-/almos de terra..; t;_

.nhas, exatamente para propor- d.e .,'sllêncíol �ue fazer, sen�o
Clonar a necessária higiene

rir. E um �I�� amargo nao

meotaluos candidatos, aos po-
será uma �pIDlaQ,qu�ndo.. &;"ca

líticos, jornalistas e "ao próprio fagestagem se une a p�opaganda'?
eleitorado.

'
'

',E a última está- no órgão,
Afínal de contas ti eleitor-não oficial. O PRP deu apoio 80 can-

,
tem obrigação de participar das, didato governista por 58 votos

.Iutas, muitas vezes nada dígní-> contra 42. Na opiníão deles "mes
,ficantes, qUe _ tem caracterizado 'mp aqueles convebcíonaís que
nos últimos' imos, o hipotético' .a prtncípío, não se mostravam

o

debate de idéias' entre os par-: inclinados a fazer o acôrdo, 9PÓS
tidos e seus portavozes. E tem 8 'decisão da maioria-resolveram,
o eleitor o direito de rir. Seja' acatá-Ia". Notem 58 a 42.

'

..

um sorriso Indulgente, um gar
galhar estrepitoso" um riso

amargo, o eleitor tem o'direito'
,

dé rir. E o que fazer, senão rir,
,

quando enfrenta os argumentos
'fenomenais que são jogados
a sua inteligência como se

fossem as orelhas cínemascôpícas
de um burro? A filosofia, do
riso é a melhor respostã. E por

. isso o eleitor ri. O riso é a sua

mais contendente opinião. Que
fazer �senão rir; quando o Go
vêrno �ue' êle elegeu pensando
nos prornitídos-mil quilometros
asfaltados lhe-jdá uns parcos 70
ÔU 80 'e lhe fida devendo o resto
c om a cara mais inocente e

compungida desse mundo? E
não será o riso a melhol' -res-
posta, para 'quem pronretia . $
redenção do Estado e lhe
devolve, .. depois de cinco anos,

" o mesmo estado raquítíco cex-"
premido= ..entre 'o Paraná e

-

õ
Rio Grande?

Um qua-qua-qua sonoro e

retumbante não é mais, eficiente r

que 'Um
..

debate-com meninões;
que insistem em qualificar de \

planejador o mais feroz e

renitente inimigo de qualquer
planificação?
E quando a reforma do ensino'

dá em água de barrela, com
226.938' sem escola; o que dizer?
Ê' quando a assistencia ao, ho-:_.
mem do catnpo se resume numa

fazenda particular em Canas-
,

vieira? E quando o' programa
de construção de estaleiros' e
crédito ao pescador se transfor- .

�,

"ANTDNIO" ,CARLO'S- ,K'ON DER

sua, \ visita ao norte \ catarinense
_ _ J

'"

em' Papanduva..M. Castelo é M.
cípío de' Monte �C89telo onde ver�dor diz se encontrar. Disl>e
manteve eDntátos com fi) Dire-

, o 'senador que ,ém rodovias esta-
tório Municipal da UDN,lav'fa- duais Santa Catarina é o único
dores,· operários é industriários. Estado da _Federação que menos
Não há dúvida de espécie algu- pavimpnta'ção asfáitica 'construiu
ma, Papanduva e Monte"Castelo, oôs últimos cinco anos. O povo
dafão a Antonio Carlos maioria M' V
absoluta

..

nas eleições que se' de 1 eJor �eira ficou impres-
, sionado com ó candidato da

avizinha. O povo quer 'meSffi0 UDN principalmente na atenção _

mudar para melhor�r. _'

e .interêsse que. ele dispensa a

A_noite do ',[llesmo dia, parti- tqdos os
\ ped!,dos formulfildos

cipou ainda o candidato ugenista
.. }ndependente da posi'Cão político.

ao Govêrno =do Estado, de uma partidária dos eleitoreS.

reunião com õ povo de Major
Vieira, em· comRaohia do depu- ,

tado Aroldo Carvalho, membros
do Diretório da UaN de Canoi· ,

nhas, presidente do PDC ,de
Mafra e vereadores de �19ria·
nópolis. Neste Município, Anto

nio Carlos fêz ampla exp?siçáo
da. SU!! pn� taforma d,e' Govêrno Dado o entusias�o com que
e baseado em dados estatísticos, foi -recebiáo nos Muniéípios_ de

mostrou os seto
..
res governllui�n. Papanduva, Monte Castelo 'e

tals que precisam ser estimula- Major Vieira, sua votação nes

dos. M;ostrou ainda q!le ó Esta- tf'S ,Munieipi08 será superior a

do de Santa,Catarina não está 'de, todos os candidatos das
nas condições que o 8�ual Go- ,_

. eleições pas'sadas. - v

em

mado
. ---

Prossf'guindo a sua campanha
pf'los Municípios catarinenses, o
spoador Antonio Carlos E:onder
,Reis 'na última semana,
participou da Convençã-o ude
niste de Papanduva, ,c.nde, com
"o ,candidato homologado, Aloisio,
Partala, recebeu uma verdanei,ra
consagração popular.

Mais de, 500 pessõas presentes
a ,Convenção ovacionaram os

candidatos Antonio Carlos e,

Aloisio Partl.la. Rece.bendo· o
candidato da UDN ao Govêrno
do Estadl)' o apoio maCiço.. do
Partido Democreta JCristão, do
Partido de Representação Po
pular, pelo que se observou e

pe:lQ entusiásmo, rêinante naque
le no ,;el Municíp!o. 08. candida-

,

tos da UDN &0 Govêrno do Es
t�do .. a Prdeitó n�s próximas
eleições de' 3 de outubro, ,rêce
berão votação maciça Daquel�

.. 'Município . ..-

'

No mesmo dia, o senador
Antonio Carlos visitou o' muni.

�R EIS�
sela- ,

,

e

Vieira

De Major Vieira_o senador
Aõtonio Carlos acompanhado"
do dep,utádo Aroldo Carvblho,
Vereadores e membros do Di
retório '

da
\
UON "de Canoinhas,

.. rumou para Canoinhas gnde
pernoitou.

do
, Adoifo' Zigelli t- [,

No seu ridiculo êles- ..vão adi
ante; ,�'O PDG optou pelo nome

-do senador udeniste, Entretanto
logo após o conclave vârtos
pedecíatas do .. interior, ,notada
mente dEI', região oé�te,. proeu
raram .o. candidato oficial p�ta
hipotecar-lhe solidariedade e

estão dispostos a abrir 'dissi
dência".

,� '.

Ora. isso é demaís.. Só rindo,
às escancaras.

UQl. partido. .que , decide por
58 a -42 está unidissimo. O ou

tro que
-

decíde por 114 contra

18, esse está cindido ... É, a
higiene mental da campanha.
,Riam catarinenses. . Adotem

,

a filosofia' do riso. Porque
outra opinião não se pode ter
de quem fala à inteligencia do

povo como se falasse as orelhas
cínemsscópícas de _u�, burro'. n

" ,.'

Convencão"
t ..

·Sebastião
'Udenista'
Grein

iriçli'câ
·C·osta

,:-.'

Major Vieira o maior munícípío udenísta do Estaâo, ej)}
Convenção homologa o nome de SEBASTIÃO GREIN COSTA
como candidato a' Prefeito para es eleições de 3 de outubro. Ex- .

Vereador, Tabeliâo e Oficial do Registro Civil,' será o novo .. Pre
feito de Major Vieira a partir de outubro. Liderando a maioria,
dos. eleitores, sua votação será consagradora não só (los udeníj-.
tas como também de todo o povo que conhecendo o candídeeo
nele vôtsrâ e o apoiará dado o seu grande prestigio no- meio
da população.' Homem e:l{,trem�mente popular servindo à todos

f
t
� •

�
i

, ,"

't
�,

f _.

�
t
I

.f
:!f

:, -»

, J
'

sem ,distinção de' classe,' SEBASTIÃO GREIN COSTA aceitou a

'ardua e dificil incumbencia de, governador do Município por In
sistência de seus cor:religionários e amigos._

,

O interior de Maj'qr Vieira ao tomar conheeimentó dà
indicação do seu -nome para concorr'er ao cargo de Prefeito re;"
jubilou-se hipotecando-lhe irrestrita solidariedade.' SEBASTIÃé
GREIN COSTA sucedendo na Preféitura o 'Inolvidavel ' PreftitQ
'Anten_io Maron Becil, será o contióuador de sua' grande obra ai.
dministrativa.

'

"
.-,-.

Reunindo ainda
->

as simpatia�� gerais, ao ser homOlOgadb
c?mo candidato, proceres politicos de' outros Partidos já o con.!.
sideram O futuro Prefdto de Major Vieira. Tanto .êle como :Ó'
candidato a g?v:rnadur ,ANTONIO CARLOS KONDER',REIS, re�
ceberão a maIoria dos sUfragi<_>s, no. vizinho �upicipio., ,*

,

Therezio,Com paJd .. a v.itóriâ
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO 'NORTE

AC�RESC Servico de Extensão Rural./
,'.

Arame farpado, Grampos 'de Cêrca, 'Prégos -

tÔda,s;,,

as bitolas, Formicidas� lnsetlcldas .

-

e+, '. r:

-' tudo O que não encontrar

CULTURA
.uão foi usado para fumo, batata,
t- mote. poja OI'doenças deatal

/ rll.>otoll etaeam �p. prejudionm enor

Se' você, amigo lavrador, vai I memente 8 batatinha..
·

) .
.

trabalhar nesta cultura, comece Para proteger contra OI -males
.por escolher um terreno onde não dI> erosão, plante em nível,' cor
teuha dado Murchadeirs,' Pi. tsndo ali águas. .

'

poca ou Verrug,a (Nematôidee]. Prepare muito bem' o terreno,
Procure plantar em terreno onde Iezeudo 2 araçõel! . .t\ primerre com

bastente antecedência; a segunda.
às véspera. do píántio, depcis vi.
rá uma. boa gradagem.
,. Somente cruze OI trabalhos de
levreção a gradeação, quando o

terreno for plano.
- Nêste caio. não haverá' perigo
de erosão . .que é o erraetsmento,
pele chuva. da terra gorda dOI
morroe para as baixadas,
Para o senhor fa.zer . adubação

mande lexaminar !lU88 terras por
intermédio da ACARESc. A a·

-dubação corretá garante boa li CO/
lheitae. Façá a adubação a' dias
antes do plantio e mistura 'bem
com s terra, pára evitar a quei
madura dai batata. aementes.

Çonsulte.)l

Vário. ·Iavradore. já' deram eo

meço ao planti« dê. te ano egrí
cola. Muito. deles, jogando Com
a sorte, plantaram batatinha
Delta época.

atenção desde a escolha do terre
DO até o armazenamento.

�CHREIBEf\CASA
I ,

. qU.é mandará buscar.
," m�s, apareça s�mpre -:

OI aenbores sabem como a eul
ture da bate ta amerioana é cui
dadosa. É planta que pede muita

a sorte esta na etiquêta

'Com'pre .agora sua ·rou'pa. ou calça e _concorra_8 258 prémios!-

-'
. --"

-
--

.. '�

.;:. . /

'.

"

�

258 PREM lOS:

3 AUTOMÓ.VEI� SI!VICA
'

3 TELEVISORES ADMIRAl
3 REFRIGERADORES
ADMIRAI.

3: FOGÕES WALUG

3 MÁQUINAS DE
COSTURA'RENNER

-3 FAQUEIROS H·ERCULES
90 RO'UPAS RENNER

,.

150 CALÇAS RENN_ER

/

,. ,

E FACll GA,NHAfi!
, Cada compra de Cr$ ,2.0.000 em roupas,
.prontas ou sob-medida,' ou em

�, calças _RENNER,,\ dá 'direi�o a uma
I

cautela numerada, que concorre

a todos os sorteios do concurso.
-

. SORTEIO_S PELA LOTERIA FEDERAL
em 11 de setembro 9 de outubro e

13 novembro de 1965
-

Carta Patente n.e 220, da Rádio Sociedade Gaúcha,

Veja sua roupa pronta/ou sob-medida,
ou sua calça RENNER ••• e boa sorte!
A. J. RENNER S/A.-INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO

E SUA RÊDE DE REVENDEDORES
, .

.

/'
'.,.

. :>.

·onde a CCSorte Grande" esp,era por, V_
Com "milhões em prêmios -

-

i__*' ._.IIW!lM----II'IIIl!&---IlIA--JiIll,"";.ilIIM!!I..IIMiiM.Il_IIII'IIMIII'.'IIAII§lIi=i.EII_+II__W'lllIlll.IBIJ'I!I!R=*�i'�illI!U1!ll!_B!LUilii'iBiiSií"Mi' *tW1lM'5S##i§'....,," .

, Para batata semente, planta
variededes indicadas' para B Hegião
de Cenolnha«.

Ule�batatas sementee certifica
dei com pêso médio de 40 8 60
,grama'.

·
A batata l;eonente certifícada

tem vent�gen.:
1) Rende mài.. a produção é

,
.

maior;
2) Reli&te� melhor à doençps e

.1

pr�ga.; .

,

3) A batata certificada não tràz .

.

doença nenhuma;
4) Produz batatal mais bonita.

e de meil 'valor DO mercado
comprador.

O \plantio
.

é feito em sulcos ou

cerreiroe afaltadó, 80 centímetroa
dOI outros,

AI sementea ficam de 30 em 30
•

,. .

- 0..:0
•

cenümetros DO. mesmo tcarreuo. ,

Faça, no mínimo, trêl cepines
.

para manter tudo limpo. Quando
você fizer 8 capina. aproveite PIU'Il
fazer o echêgo ou amontoe. f: de
grande importância para ri, euces-
1I0.da cultura'. ,-.

.

A batata renderá muito mai••
quando bem cuidada. Todos nós
tabernas como Dada resolve esco

lher bem o terreno; prepera-Io
. corretamente; fazer adubação plan
tar 'batata certificada, .e depoie
Dão combater ai praga. e doenças,
A. doença. podem, liquidar .com

_.

um batatal' mal cuidado. Da mes

ma forme 8& pregas ocasionam
uma queda 'enorme Da colheita.
Prevenir ali doença! e combater
81_ pragas. tem tanta importância
que Da época oportuna. faleremoa
sôbre OI cuidados ueceeeârios. nv

Prefeitura Municipal
j

de Major Vieira

AVISO

nA

Cobrança do Impôsto Ter.
rltorlal Rur�1 e Taxa de

Conservação' de Estradas

O Sr. Prefeito Municipal. avi.a
Oli US. contribuintes 'dn Impôsto
Territor ie! RUfai e Taxa de 1,00-

servação ,de Estradae que, durante
a primeira quinzena de agôsto à

'

trinta de setembro do corrente

000, ler� cobrado Da Prefeitura
Municipal, sem multa, e Da bale
do ano paseado aem acrêacimo, OI
impostos acima citados,

Melor Vieira, agôsto de 1965.

ass) Anton�io Maron Becil
Prefeito Municipal
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CORREIO DO

A· rima' do sr.: Paulino
Os Ivo, e:-Zicq estão nos p'�st�s A;'vore _'sec�, não dá fruta
'Isto afinal não é tão mau Nem o vento não embala
Mas ... , úma coiBia que aposto" ,A' vitõrià, 'no " fim desta luta

E. que- êst� tronco é d� Pàu., �ãO h.á dúvida ê, do PARTALA.

'Oeclaraçã6 ao 'povo do M�niéipÚ) de�_Papanduva
Embora o Diretório,' Regional do P.R.P< 'Partido de Re

presentação
-

Popular" • em-sua Convenção, decidísse apoiar o can

didato do P.S.Do Sr. Ivo Silveira, 'é'sté Diretório Municipal' ressen
tldo de tantas falhas de "coh;ipanhefros da

, Aliança Social Traba

lhista, desde muitos tempos para cá' pará com ,'Ó nosso ,Partido
principalmente aqui no ambito municipal, "havendo mesmo, per-
siguições claras contra nossos elementos, com o lançamento de

-

-:-/ Impostoaabsurdos por atos do, sr. Prefeito Municipal, q�e gerou

V� tão graves incidentes e descontentamento do povo, o qual pro-
. .,

C
�

·'11
curou-o para um -ententimento e 'não foi merel�'dor de- sua aten-

Hegistro I v I
�

.ção, sem.falar sobre tantos outros, atos conseguintes, que além
,

'

, . do' mais ItvOU a derrocada dos partidos 'dominantes. Considerando
i::J' D I T A L que o' P,R.P. "Partido de Representação Popul-ar" cujo nome já

,

'

'

D '- diz
-

claramente ,é uma agremiação em luta 'pela formação dos \
"

). homens com base na 'Religião
.

de Nosso Senhor Jesus Cristo,
Macia Cóss GUnski, Oficial

pela' paz e harm�i-lia dá' iaÍnilia sendo já antigà essa nossa luta,
do Registro Civil do" Distrito ,em defesa do OOSSO Brasil Cristão, não devemos apoiar partidosde Paula Pereira, Comarca de"

ou' candidatos �q)le .cbedeçsm as Unhes que querem obscurecer
.Cánoínhas, "o

'

nosso" camiv40 e Ô, lema já traçado Partidos que hã pouco
Ainda quando etn alguns dos aludidos Estados, tivessem Faz saber que pretendem :tempQ;� muitos dos seus' elementos, estavam implantando o, êe-

liberdades eleitorais, bastante se justifiç� a apresentação Je um caser: João Bebías e Rosa 'Po- muníamo em nossa querída Pátria' � subvertendo a ordem admí
candidato das suas próprias ;filelras, tal não, deveria fazer-se, sem luvski. Ele, solteiro, Isvrador, 'nistiátiva der País. Justificando com as razõ'és acima .expoetes
um amplo ,e prévio entendimento de todos os partidQs solidários natural 'de FluviópoUs, Paraná. como' ato de' dis'Ciplina' partidária; já temos l�vado ao conheci
com ,a Revolução. Comportamento diverso diferi, da antiga e nascido a l°. ',de Maio ,de 19J6, mento do' nosso -Diretório' Regib�a} 9. qual" ,Qão �ontrariou a

honrosa tr@.9ição-de spgegação, ,patriotismo, que remonta aos da residente nêste distrito. filho nossa decisâo Ide colocar-ma-nos, ao lado da OPOSIÇÃO. Assit;n é

RepúbU�8, o que até hoje não Joi desvirtuada."
.

'

.

de João' Ba.biss, falecido e dt! que �
a candid'àiü!,8 do sr., �ÀO!��O ,Partala foi POt'nós ainp�rada e

,�.gQes·zk8 Skovarek\ Babiss. apoiada' muitos meses antes.' de 1ma homologação. Ficando, por
Ela, solteira, doméstica, 'nstura� tanto firmad1o,o apóio unalJime 'deste Diretório' do ,P,RPo à este
de Paulo Frontin� Paraná, nas- cidadão e 'gràndé a'inigo para' o cargo de Prefêito Muniélpal de
cid� a m,'de novembro de 1947, nosso Município. Dei�àmos entretanto questão aberta quanto ao
residente nêst� Distrito, filha candidato ao Govêrno do Estado. n

de Valdemiro Poluvski e de ' '

Papanduva, 1,4 de agosto de 1965. !

Genoveva. Poluvski. " .,
"

"

asso
'

Pàulino Furtado de Mello' - Presidente do PRP

.
'

, Se entendimentos políticos houveram anteriates à Revo-
'lução, deveriam eles se,r revistos, em face da situação, agora
inteiramente diversa da anterior. Tais são 8S ,pon,del'ações que o

Gabinete Executivo, Nacional julga de seu ,dever, fazer' aos

Diretórios llegiónais, em torno da matéda,- que sendo obrigação
precípua dêles, nBo escapa, contudo, à responsabilidade da Dire-'
ção Superior, pelaS repercu�sõês qUe, na'presente, situação politica,
pode_rá ter na vida d� ,pais. ,'---:, ass.: Raul Pilla, - Presidente". Flávio Bedritchuk e Lourd,es

de Souza Ferreira. Ele, solteiro, ..

_MANIFESTO, lavrador, natural dêste distrito,
c E'"' . S p. O, n ,'T r E, , ,8', Após sua reunião de sábado último, o Diretório Re_gional n,ascido a 14 de Agosto de K

do Partido Libertador de Santa' Catarina lançou a público O· 1940; filho de' Basilio Bedret. '

seguinte «P8nifesto:.l chuk 'e de Olga Duda Bedret- :0 Santa Cruz Pt'�SSOU pelo Nlev��f� e�ràticamellt.
"Os ,Lib�rtadores' de Santa Catarina aplaudem e chuko Ela, solt�ira, d-oméstica" ,garan ',U a sua c assl .caçao �

acatam as, rp.comendaçõelJ do Gabinete 'Executivo Nacional natural dêste Distrito, nascida Para mais um compromisso fora de casa, o Santa Cruz
· sôbre 9S. próximas' eleiçÕEils, constantes da, ,circular, de ',a 25 de Mai� de 1946, l'esiden- 'rumou na tarde de sábado, último. para à Cidade de São Joaquim
,31 d'i! Março deste, ano, na .qual o Orgão Superiór entende te nêste Distrito; filha #'

a.é" . dando combate ao Nevad,a na tarde de domingo. Sob o comendo
não ser licito ao P. L." tom�r, em qull)quer destes. pleitos, Joaquim Henriq:úe Fel1reira!! de faO' arbrito, sr. 'Benjamin' Nascimento; foi. iniciado 'o prélio que
�ma pül'içãp que, de qualquer modo possa concorrer para a Catharina de Souza FerJieira; : traQ'sçorreu 'sempre bem equilibrado. Na falta do dianteiro 'Peixe"
volta 80_ poder de forças políticas que ã Revolução, já ;na hora já falecidos.

'

t"
'o Santa Cruz lançou o ponteiro Julinho, substituido mais tarde

extrema,' afastou.
' . ' ,

Apresentaram ,os documentos, ;-por Goia. Na primeira fase não foi movimeD tacto o marcador e

Significa isto que o :p. L. longe de conc,!rrel' para uma
exigidos pele Art. 180 do

� Có-' I
na segunda, p�l(Js 25 minutos,

. n�ma falta bem batida, Krüger
divisão politica, que seria criminosa, pórque deveria çomprometer digo ClVil. Se alruem souber ,ve?ceu a barl'eolr� .e marcou, o UD1CO ten�o da tarde e aquele que
resultados .

<,ia patriótico',mov!..-rpento de 31 de Março, deverá,.
de algum impedimento, oponha� 'vela, a' dar a vItOria á nQssa r�presentaçao.

,entrar. nR composição de todas as fórças de regeneração da
o 'na forma da ,lei.

nossa ainda mal resposta dlomocrática, desde que a solução ofe-
·

recida não destoe' dos . impostergaveis comprom,issos do, partido
Corno país, que correspondam aos altos ideals revolucionários.

, Se entendimentos p0líticos haviam antedores à Revoiução,
dev�rjam eles ser revistos em -face da .situação, a/gora ijlteiramen'·

.

te diversa da anb:rioro

A�sim, o Diretorí� Regi(Jn�1 d� Santa Catarina, amparado
nós estatutos do ParUao e prestigiado·integralmente pelaDireção
Nacionál, em reunião hoje realizada, após ter sido auscultadas

,todes as suas bases eleitorais, e de acôrdo com as normas elL

pr���::: -:'0 G�binete Executivo' Na\cional, decidiu:

1.) Não p�rticipar de aco/dos poUtiços, que, de qualquer
forma, possam ferir p&incipios dout�inários.

, , 2) Apoiar e sufr&g�r, nas proximes, eleições, a cándida
tu ta do. Govêrno do Estado do, Senador ,ANTONIO CARLOS
K.:-. .... .L".,,�. nhiiS e seu companheiro de chapa.

'

"
, I

'

,

.

ao) Respeitar, nOyâmbito ��- .

4.) Conclamar todos os oLi-
Dlclpal, os compromissos lá pertadores ,de Saqta CatarIn8,
existentes, desde que não con- sem exceção a prestigiar e votar,
sultem�c os principios e'obJetivos em 3 de Outubro, nos c8ndi-

·

,do. psrtido. datos apoiados pelo part,ido.

Partido' /Liberfador
(conclusão da la. página)

e a subversão,. entende o Gabinete Executivo, não ser licito ai) ,

,P.L, tomar, em qualquer destes pleítos," uma posição que, de

'àlgum modo, possa -concor�er para�"� volta ao poder d�� forças
politicas que a, revolução, Já na �hora extre�a, afastou.· ,

SIgnifica isto que, o Partido para urna divisão 'politica'
'que seja cr.!_minosa, porque poderia comprometer p.s resultados
do patriótico movimento de 31 de Março, deverã entrar .na

compósição de todas as forças de. regeneração da nossa ainda

mal ,resoostl( democrática, desde que a solução oferecida, não

destoe os impostergáveis compromissos do partido para com o>

país, ,e eorresponda plenamente, aos altos ideais ,revoluci'oriários.

Noticias
Fêste de

Nossa Senhora da Glõri'a
,

Conforme .íoi amplamente anun
ciado. realisou••e dia, 15 do cor
lente a grandioea fe.ta em louvor
a N..- Senhora' da Glória. Foi sem
dâvida um dia baetante feltivo
para nosaa cidade, meímo com o

,.temp� chuvoso e ameaçador, tendo
��.

o

fiéis comparecido em massa

SOl Iestejo•. Muito veio abrilhan-
�tllÍ', OJi fe.�ei,�. a çongr.egação
Mariana € fi Pia União dai'filha8 .

d'1 Marta da cidade de Itai6polil.
It estmeute foi digna de louvor a

tljJresenta.çã6; com seue eatandartea

C�8 . agremiação; sua impecável
I' vest.imenta obedecendo o mail

-

\'rigoro.ó regulamento relígíôso, e fi-
.c

'

ue-mente foi um verdadeiro espetá.
-culo de rê religiosa em nosea'cidade.
'Também "mereceu . destaque a

BANDA Pepanduva-Itaiôpolia gue
nil IIUá' eatrêia; foi 'muita bem
-lIúCEidida, arrebatandó acàl�radol
"aplâ·uloti, doi presentei. Perabena li'
el'te grupo de: moço. de l:)óa VOD.
-tade. Finalmente foi mail um

marco plantado 'em prol da nOlla

religião, justamente uestee tempos
em que tanto le faz necesaârío a

pratica da mesma para a PAZ.
NA TERRA AOS HOMENS
DE BÔA VONTADE.

, .

Paula Pereira, _9 de Agôsto
de 1965,

Maria Góss Glinskr'"
Oficial do' Registro Ciyil

Florianópolis, 14 / de Agosto
de 1965. -""- (ass.� Ari Machado

Furtado - Presiqenté; Alph,eu
Ferreira Linhares . ..- Secretário".

�

'. í

Com o manif�sto do P.L. e,
associando�se aos partidos que
apoiám ofieialmente A candida
tura de ANTONIO CARLOS
'KONDER REIS, formou-se em

Senta Catarina' a União Demo-:
cratica Cristã e Libertadora,
que levará o povo à vitória nó
gia 3. de Out,ubro.

21-8-1965

-de PAPANDUV4�1
escreveu; .Esmeraldi·no' M. de 'Almeid�: ,"

4

• -

Candidatura Konder J�eis, Aloisio Partala r

t�

tadà, dia que pass� mais se
... concretíse

.. � �
Dia a dia vem tomando m=ior aceitação 8 candideturà- dos

Senador ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS para governador;:'
do Estado de Santa_,Clltario8, lendo natural a lua' simpatia, 'peloJ
'eleitorado livre de Dono Muuicípia, poie depoía , de lua vi.i��",8 n/;:
município o eleitorado livre de Papanduva tornou contato '-ooro 'umaa
�igura- invulgar que ,é orgulho para todos os, 'catarinenses Q� po-))
der contar com tão grande valor nas hostes, (ia U.O.N. Aloisia�!,
Partida, já com seu Iassro de bons servíços prestados ao nosso

município, o amigo certo nas. horas de Jn.c,ertes�s, sempre pronto
amenisar o sofrimento alheio, nas caladas horas da noite' lá vai
êle atender um que clama por alivio de seu' sofrímentn, por cer
to o PARTALA, dia 3 de outubro receberá nas urnas livres de

Papanduva.a sua recompensa daquele que jamais 'esquecerão, de
sua bondade, daqueles- que nurica soube dizer NÃO ,por mais di

ficíl que 'fôsse êle sempre encontrava uma possibilidade para res-
�

pender SIM, e assim é voz geral em Papanduva que diz Parta
la ... SIM.

•

v,

SANTA'CRUZ �' IHTERHACIO,NAL,'lÍo'Juélio da amisade.
Tôdlts' as atenções .e�ta,rão voltadas amanhã, para a nossa

.

cidade, quand� o Santa Cruz receberá a visita do Internacional
da cidade, de Lajes, no penúltimo compromisso da tahelao Ambos
os conjuntos, com quatro pontos perdidos, lideram a taboa� da
cIa�'sificação, razão ppr isso, ,do':-'grande interesse pelo embate. Na
cid�de de Lajes, numa partida normal Ilo setor de

.

disciplina, o

Santa Cruz resistiu bem 80 melhor jogo dos colorados, manteQdo
o marcador em -branco e obteddo 'um resultado dos' 'méll1drls.

, �
Amanhã, então, numa partid� que esperamos tran,scorra normal�lr
sima em tojos os sentidos, o �anta Cruz espera guebrar o velí{'!>
tabu e vencer a rep.resentação lageana pela prime:ir!l vez. CQncl�l.
tamos a, nossa grande platéia esportiva' que receba· os nosso.�
amigos iage',nos-e assista o sensacional empate o<:!otro{ias ma'i:$
rigidas normas esportivas e alto espírito de educação, em ret��
buiçãn ás g�rítilú'ls qe que fom_os 9lvós .por o��'sião do últirilo
compromisso em Lages e af�m de mantermo,s" em definitivo,':o
tão 'esperado intercâmbio, esportivo entre 8 grande cidade serra�(,
e a capital do mate. O Sànta Cruz deverá alinhar amanhã, co,d.l
o seguinte onze:' Ozires, Edgar, Krüger, Gilson e Gentil. �Zesinh.�
.e Manuel. Rubinho, M. Costa, Peixe e Corde,iro. O trio 'de arDi;"
tragem deverá' vir de LQge� v
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,Re�istra�os OS can�i�atos da União Democrática Nacional
quiridos os registras, dos srs. Aloízio- Partala,
por Papanduva e Augusto Worell por Itayó
polis. Pelo Juizo EJeitoral da comarca de.Mafra ,

foi requerido o registro da candidatura do sr.

. Lucidoro Leite Bastos, e em Porto União, do
/ sr. João Veran. v

A União Democrática Nacional, no 'prazo
J legal, expirado quinta feira, dia 19, às 18

,

horas" deu entrada com os registros 'de .seus

candidatos. na região norte catarinense, através.
,
de seus Delegados de Partido, junto aos

'respectivos Juizes eleitorais. Em Canoinhas,

perante, o MM. Juiz eleitoral, foram requeridos
os registros dos candidatos: Benedito Therézio
'de Carvalho Netto; por Canoinhas; Pêdro',
Merhy Seleme," por. Três .Barras e Sebastíão:

'

Greín Costa, por Major Vieira. Perante o Juiz
Eleitoral da c�mar,ca de

.

Itayópolis foram _re-

Avise
festa

•

.para � a

d-e ,_ amanhã
A Pia União' de Santo Antonio, encarregada da

grande festa de Santo Antonio, à I ter lugar amanhã no

Pavilhão São Cristóvão no páteo da, Igreja Matriz, avisa
e convida à todos para que almocem na festa, onde será
servido,

.

além de churrasco gordo, também almoço com-,
pleto, com risote, molho pardo e .gostosa sopa, tudo sem

.exploração e a preços, módicos; 'Portanto. amanhã dê
folga às empregadas e almoce na festa prestigiando Santo

,

Antónfo e ajudando os mais necessitados. Solicitamos à
todos que atenderem áo nosso apêlo que se façam acom-,
panhar do respectivo talher para o almoço: ,_

v

1>,l�1.

S e r v i ç o M i I i t.à 'r
"Jovem, uocé id se alistou para .o Seroipo Militar? E muito.

.
- tdcil o Alistamento Mtiitar

,Ba;ta procurar a JUNTA DE ALISTAMENTO MILITAR,
do Municipio, com Certidão de' Nascimento (com firma reconhe-
eída), ou prova equivalente, e 2 Cduas) fotografi�s 3x4 cm.,' I

O Alistam�Dto fora .do prazo legal, ocasionará' a aplica
ç.ão de multa prevista em .Leí. Serão alistados obrígatõrtamente
neste ano os [ovens . das classes de ,1.947 e 1.948, e voluntàría
mente oa da classe de 1949. - 2v

-

FAÇA-SE HOMEM, alistando-se para o Serviço Militar.

�--."--------------------J'
Vera, CIUZ ti

.
a. 1�.OO hora. .,

DOMINGO - a. 19,00 hor�. -, oenaura hv�.
ª' 21.15 hora. - Imp. até 14 ano.

DeyVoita à Caldeira do Diabo
com 'Carol Lynléy -' Jeff Chandler � IEleo��r Paker e

,

Luciane Pe,luzzi.
Em Cínemascope e Technicolor.

--'-�'�---

�a. Feira � á. 20,0,0 hora. - REPRIS� � Proibido 14 ano. '

----- '

Cine Teatro
APRESENTA:

<,

HOJE ., a. 20,00 hora.'- impr. até 14 anó.

Norrnan O Marujo Maluco
com Norman Wisdon - Ian Hunter - David Lodge -,

, Robert'Urquhart e Liz Fraser. -.
Nermam faz qualquer 'coisa e qualquer coisa que faz,
faz rir! Original, otinista, fabuloso, assim é Noimam, o

grsndel Oxalá houvesse muitos Normsns no mundo:
seria mais alegre e divertido!

DOMINGO - à. 13.30 horaI '...;._ cen.ura liue

o .Marujo Maluco

Agredecimento i

Pedro, Mônica e Zita Reitz
externam por meio dêste,.

: seu

profundo agradecimento a todos
que os consolaram no doloroso
transe por que passaram pela
perda irreparável de sua mãe
Apolônia Schmitt Reitz, falecida r

a onze do-corrente. Em especial
seus agradecimentos ao Revmo.
Pe. Vigário, irmãos Maristas,
irmãs do Colégio,' Diretor da
Esc. Técnica do Comércio, Sr.
José

.

Schmítt, Sr.'Mario Mayer,
cantores do 'Côro Santa Cecilia,

'

orgeníste Aloysio S. de-Carvalho
e DnaJrka Schramm Rodrigues,
agente do Correio. Aos que ca

rínhosamente se fizeram pre
.sentes ao velório, trouxeram
flôres e coroas �e 8 acompanha
ram à derradeira morada, nossa
'sincera gratidão.

'

v

----I
�egis1ro _Civi�
EO'ITAL.

TE'L,HAS
USAD-AS

Sebastião Greln Costa, Escri
vão de p'az e Oficial do Regis
tro Civil de J.1ejor Vieira; Co
marca- de Canoínhas, Estado de .

. Senta;Catarina, etc.
'

Faz saber que pretendem ca- .'

sar: Aristides Liberto. dos Santoa
e Alzira Schroeder

_

, Ele., natural deste Estado nas

cido em I Béla Vista,.Mafra SC.,
no dia 30·de setembro de 1935,
lavrador, solteiro domiciliado
neste munícípío e residente em

Toldo de Cima, filho de Antonio
Libério dos "Santos e de Dona
An:drélina Pires -dos .Santos re
sidentes 'em Toldo de Cima n.

muno Ela, natural deste Estado
nascida emRío Claro, n/muno
no dia �23 de setembro de 1936�
domestica, solteira, residente
em Toldo de CilÍl9� n/mun" filha
de Adolfo Schroede-r e de Dona
Maria Lis'bôa, resident�s' em
Rio ClarO, neste munícipe,
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguêm tiver conhecí
mentoide existir algum. ímpe
drmento legal, acuse-o para fins

, de .díreíto.
'

/

'

M. Vieir�, 18 de �gosto de 1965.

Pedro Veiga Sobrinho
Escreyente Juramentado

.

VOlf I PARA' MfLHORAR

,

Vénde-se um. lote de telhas
usadas, (ir(a -',de -'4.000.

Preço ,de -Ocasião"
. -

Trdt�r na Casa paroquial'
da -Gomun. � b.utherana.

PARA' GOVfRNADOR
ANTONIO CARLOS

Auxiliar, de Escrit:"1'Concúrs_o de
o Banco' do Brasil S/A torna público que abrirá incrições

para concurso de Auxiliar de Escrita, a p81\tir de 25·0865 a 2808 65.
inclusive.

� ,

As provas serão realizadas dia 26 de setembro pr6ximo em

União da Vit6ria ',(PR).
-

Condições para os candidatos:,
� "" -' "

� Ter no mínimo '17 anos completos .e no �áximo 25 in- •

completos na data da ins..!rillão.
- Apresentar ateetado de est�r residindo no espaço minimo

,
_. de 1 (hum) aDO, na Jurisdição. da agência, onde o inte-

-�, ressado inscrevêr-se, 1"

- Taxa de inscrição: Cr$ 2.000.
- Óein�is informações na agência local do 'Banco do Brasil SIA. \

Banco' do Brasil' S. A.
Carlos Amo,.im Ramôa

Gerent�--

�

Fernanâa Rocha
_- Subgerente

v 1 $' O:J _

----
\ ---

O Sr. Prefeito Municipal, avisa os Srs. proprietá-
rios de cães, que, de acôrdo com a Lei n. 40, de 25/5/1949,
artigo 93, parágrafos 1., 2 .. e 3., deverão vaciná-los contra
a raiva, e mantê-los presos, para evitar perigos à População.

.

Canoínhâs, agôsto d� 1965.
'

Dr.' João Colodet � Prefeito 'Municipal. '2v

'A' V ,I S \0
) (

�

,
·D. Nereida C. Côrte-Oficial do Registro Civil, dêste

1. Distrito tem a grata satisfação de informar à todos os

ífiteressados, que seu Cartório. mudou suas instalações'
para o -Prédío onde funcionava a" Firma Germano, Stein
.defronte a' Agência Chevrolet. 3x v

'

3.;' Feira. ,a. 20,00 hora•.- impr.� até 14�ano.

A Vida, íntima 'de. Adão e· Eva
"

Mickey Rooney, Mamie Van Doren, Fay Spain e,Paul Anka

48� Feira .: a. 20:00 hor�. _"impr.-até 14 ano.

O' CRIME·' NÃO, C,OM-PEN,SA,
com Humbrey Bogart, J,ohn Derek, Allene Roberts

.

.e SUBem Pery
-

58. ,e 6a. feira' - à. 20,00 hora. - impr. até 14 aao.

,O �CRIME NO "sAcO,PA
-c-Com Andrj!il!_o Lisboa, Agildo Rlb@iro, Iris Bruzzi e com

a párticipação especial de. Albtrto' Jõrg� Franco Bangeira
"

I Atenção para os noVos-horários de domina0 ,á, partiLdo
_

dia 22:
, 13,30 - 18,00 .:19,00_8/21,15 horas.

------

l..

O candidato da União �De_�ocrátícã Cristã/�- em 'companhia do senhor
..

,Nilson 8ender e dos' qe:putados Atilio 4ontá, Arno Enk� e Albino Zeni.
,----------------------,....,

/
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1óa. CR - 14a. Delegacia de

Junta de Alistamento Militar

t/
Recrutamento
de Canoinhas I

Inspeção de Saúde e Seleção
Atenção Classe de 1_947

" I - Será convocada para a pre.tação do SER;VIÇO MILI-

TAR em 1.966, a clone de 1.947�

II - Além dOI cidadãoI pertencentes à clesse de 1.947.

lerão ainda chamado. para o mesmo fim:

a) - U. da claese de 1.946, julgado temporàriamente

"GRUPO" "C";

b) - O. convooedoa de cIsuel anterioree, ainda em débito

com o SERVICO MILITAR.

c) - O. cidadãoe que tendo lido submetidoa à SELECÃO

e decigaedoa para a incorporação em organieação 'Militar da ativa,

deixaram de apreeenter-se nOI prasos e loeais afixados (lnsubmlssca).
.

'

III - A INSPEÇÃO, DE SAÚDE E, SEI:EÇÃO lerão I
realizada.' nOI diaI 20 a 26 de SETEMBRO de 1.965.

'

,

PARA OS MUNICíPIOS DE CANOINHAS o TRÊS

BARRAS e MAJOR VlEIRA, a epresentaçãq fica allim dietribuida:

DIAS 20, 21 e,22 de SETEMBRO de 1.965:-
CANOINHAS - (sede), Agua, Verde,' Campo D'ague Verde,

Parado, Sereia, Matão, Serrito, Fartura, Marcílio Dias, Tâunay,
Salto D'água Verde, Campo dai Moça. e Rio Bonito.

DIA 23 de SETEMBRO de 1.965:-
Distrito de Paula Pereira, Felipe Schmídt, Encruzilhada,

Tira Fogo, Santa Emídia e Cara�uatá.

DIA 24 de SETEMBRO de 1.965:-

"M,unicÍpiol de Três Barrai e Maior Vieira.

DIA 25 de SETEMBRO de t 965:-
Dietritoe de Bela,Vilta do Toldo e IOcalid�del de Pinheiros,

Barra Mania; Serra dai Mortes, Timbõzinho, Tamanduá, Capão do

-Herval e Rio dÓI Pardos.

DIA 26 de SETEMBRO de 1.965:-

Palmital, Sebeiro, Arreios, Barreiros, Rio dOI POÇOI, Paciên

cia do Rufíoo. Arroio Fundo, Grálha, Entre Hios, Imbuia, Rio

Bonito, Rio da Areia de Baixo, Rio de'Areia de Cim'a, Rio de Areia

do Meio, :'lerra do Lucindo, Santa Haidê, e OI FALTOSOS' dai

Iocaliaadea acima.

IV - A Impeção e Seleção lerão realizadae no QÇ'ARTEL
DO 3°. BATALHA0 D\ POLICIA MILITAR; com inicio à. 8

horas da manhã, nos dias acima previ.tol. i

Canoinhae, 10 de agosto. de 1.965

Agenor Flôres Dr. João Colodel

1.0 TEN DEL 14a.-DR Presidente da JAM

S AT I R -

,/.

Universo, Ciência, Mitos

Marte, ou a queda
(Documentário especiàl de A. SEIXAS NETTO)

mamos, do dia 7 de janeiro de tema que possuíssem semelhante

1.610, quando Galileu Galileí satélite deveriam sê-lo também.

descobriu, ao telescópio rudi-

mentar, os satélites de Júpiter
lo, Ganymede e Calixto; e afí
xou- se', à noite seguinte, ao ser

localizado o satélite Europe por
S. Marius.

'

-
-

I I
Houve írrevogàvelmente . a

queda d'um mito! G Deus O

líinpico, destronado de Atenas

faz 2.000, anos, refugiaram-no
às margens do Cosmo; agora,

por final, para o mundo,
humaniza-o, como planeta à

exaustão, uma câmara fotográ
fica enviada dêsde a Terra,

Será, pois, inegàvelmente, pará
milhões de pessoes, uma corno

que íconoclastía ...

A crença na pluralidade dos

mundos - estando o significado
de mundo restrito a sinônimo

de planeta solar - data, afir-

-

MELHOR SERViÇO A PREÇO JUSTO

Matriz: Curitiba

Filiais: São Paulo - Rio de Taneiro - Porto Alegre •

Canoinhas Rio Negro o Mafra • Barra

Mansa.
�����fiUilfJ�!i1�Jri1Qfi1Q����QQQQ�Jri1�Q�QraQ�Q�Q�QD

'� ,--�m
Em Conservas em Geral � ,

. '&%2

'Dl Queijo Mineiro Frescal .&lI

� 'Queijol Battavo ,,� R
, ae

Sorvete Sacy m

ae ..ApeJ:.itiV9S -�-q.u.eba..-.A---esGOlhaL erA

'� v. S. ENCONTRARÁ DIÀRIAMENTE NO m

! BAR e ARMAZEM AZUL I·
ce 'm'
m de Adib Sakr 'BD

ce Rua Caetano Costa, 239 Telefone, 283,
c- m

m Oa� a
m

m·. _J Ao�, sábados, Gali�ha (limpa). . . ,.�.
ce 7'\_

"m
En!jEjfj�ai!ifjfit;jiS�fjBt;j�i?jt;jitj�t;i�l!j�t;ji!j�t;jt;jfjE�u.�jt;iaaBi:jr;;

.
'

Proibição
Torno público que não

,permito caçadas, pescadas
ou trânsito com armas e

cachorros em meus terrenos.

Não me responsabilizo por
nenhum assunto à quem

desrespeitar êsse aviso. 1p
,

, ,

ass.: Affonso Schroeder

Sereia, Julho de 1965.

SEMEADEIRASI1/
para Arroz,' Milho e Feijão,
da 'melhor marca existente.

com ou sem adubadeira.

TRANSPORTES'
•

(enfie' o transporte de suas mercadorias

,

'

pela

TPANSRIO s. A.
e terá a satisfacão de ser bem 'ser�ido'

,
,

Agência de Canoinhas
Rua Vidal Ramos.T Llfi? ou Rua Paula Pereira 761

CasaSantaTereziúba
Rua Getúlio Vargas. s/n

is

,
,,/

,

Vende-se
-

Lotes
,

no JARDIM ESPERANÇA,
nas proximidades do Ginásío

Santa Cruz.
'

,

. À Vista e a Prestações,

,Tratar com Henrique
Bóra, na Casa Santa Te

rezinha.
' ,

v

N.ão danifique as sinalizações.
Elas custaram seu dinheiro e foram feitas

para sua, segurança.
, ,

Colaboraçã.o: do Clube dos Amigos.

mito

Mas esta lógica, assim' com

plicada e sem estrutura, vem
de longe e traz, certamente,
um fatalismo ancestral que os

séculos de curso distorcerem •. ,

De tôda a litentura .sôbre
habitantes dos planetas, dêsde
Galileu até hoje, somente Marte

concentrou sôbre si parte apre
ciávelmente enorme. Porque?
Por que, simplesmente, Marte

já foi um planeta na faixa eco

lógica do Sistema Solar há mi

lhares de anos passados. E a,

raça humana inda possúe, no
,

mais ,recóndito do cérebro, êsse

registro em forma de nostalgia'
do .ínfíníto. Dizemos isto porque
acreditamos que 8 faixa ecolô

gícà -modernamente, se' situa
sôbre a Terra, que um dia se

extinguirá também, v

Vê-se que 'os primeiros habi
tantes d'outros mundos foram

jupiterianos.. A literatura 'di

vulgadorá da época, se analíza

da critériosamente, isto mostrará.

Os marcianos foram criação'
mais recente. Datam de 11 de

agôsto de 1877 quando Asaph
Hall descobriu o satélite Deimos, I
de Marte e, depois, a 18, o sa- !
télite Phobos,

A crença dos mundos solares

habitados é decorrêncía d'uma
interessante lógica: Se a Terra

possuía a Lua e era habitada,
todos �s demais planetas do sia-

o seu exigente paladarPara

prefira se�pre , ,

" (i
'

I ;. '!Í

- 'Restaurante e Sorveteria -

Diàriamente Almoço e Jantar,
#

Quando 'fizer seu itinerário: de passeio,"
não, esqueça "de incluir uma visita às;;'

, o'bras do FRIGORIFICO' "

Prezados acionistas: , "

Se V.S. já integralizou leu capital e ainda não,;:

recebeu leu titulo, procure-o na Allociação Come;cial e;;':
Induseriel de Carioinhal. •

,J r---=::-----::::::::;====:::---===�e"
._

PARA FERIDAS,;
E C Z E MAS,
INHAMACOES, •

C O C E I R AS"
F R I E I R A s,

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHAS, ETC.

A CASpa [ ijU[DA Df SlUS CAHHOS ,USANDO

I I

TÔNICO CAPILAR POR

' ..
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POLITICA & POLlTICOS
A Fala do Deputado Aroldo·Carvalho

Todos aquêles que comparecerem ao Cine Opera ou

através da transmissão da Rádio Colméia, tiveram a opor
tunidade de escutar as palavras do Deputado Federal
Arolde Carvalho ficaram encantados. Positivo, -sincero e

:

vibrante, acima de tudo, fêz uma rápida comparação do
atual govêrno federal e do anterior, mostrando em .linhas
gerais os beneficios que conseguiu para Santa Catarma no

Govêrno do Marechal Castelo Branco. Conclamou o povo
de Pôrto União a marchar com João Nunes Veran ao

.

Govêrno Municipal e com Antônio Carlos Konder R�is ao

Govêrno do Estado. Fez inclusive, -uma rápida análise da
administração municipal de Pôrto Uniã�, afirmando que ó

povo bom e 'generoso de .

nossa cidade y�m. votado �1à�S'
com o coração do que com o cérebro. FOI muito aplaudido,
ainda mais quando anunciou que já está no Banco do

, Brasil, à disposição do Colégio Santo,8· Anjos, uma ver.ba
de dez milhões -de cruzeiros para as reformas

.
neceseârías

naquele tradícíonal estabeleci�ento, de ensino.·

João NUto.·Gaspary
Por ocasiã'o do jantar oferecido pelo sr. Alfredo

Noroschny ao Senador Antônio Carlos Konder Reis, o �e
reador João Nitto Gaspary em brilhantes palavras desejou
sucesso na campanha que o jovem senador vem empreen
dendo em busca do Govêrno do Estado, Foi muito aplaudido.

Jornalista Arl Mlllis
I .

Falando em nome da Imprensa, o jornalista Ari Millis,
presidente do P. S. P. de Pôrto União, em vibrantes pala
vras afirmou ser do desejo da imprensa" 8 vitória em 3 de
outubro dos candidatos João Nunes Veran e Konder Reis.
Seu discurso foi muito aplaudido. ' v

Extrai-lo de tiA Folha" de Porto União

PEUJS !.A.!RE�
JaJ O Q)�e§ .. �

ANIVERSARPANTES DA SEMANA'
, -

,\ ,
.'

�

ANIVERSARIAM-SE Paulo Senczuck; os srs.: Ja-
'HOJE:. as sras. donas: cob Seleme, Rodolfo Fronte
Odete esp. do sr, Oady Nader -e Antonio de' Barros res. em

e' Umbelina esp. do sr. An- Florianópolis; o jovem Janil
tõnio Iêodrigues, os sr s: Ger- Cador; os meninos: Vilson
odsio Priebe, Paulo Fuck, filho do sr. ,Afonso Knop,
Carlos Schramm e Gustavo Luiz Francisco filho dp sr.

Bueno; a srta. lanete There- ldalino F. Tulio e Luiz Edmar
zinha Ribeiro;' os jovens: filho do sr. Bernardo Wendt
Netson Rodrigues e Monir Segundo.
Cador; garotas: Ingrid Eli» DIA 26;'- exma. vva . .sra.
zabetb e Rosiclér filhas do dona Elsa de Souza; as sros. _

sr. Wiegando Knopp.
.

donas: Erna esp, do �r. -Willy .

-AMANHÃ:- 'o sr. Antonio Gorzeltz, Genoveva esp. do
sr. Esterano Miretzki, PaulaLendro Gonçahes; a srta.
esp. do sr. Waldemiro Pos'Nanci Teruinha dos Sa,ttos;
por e Maria esp. do sr. plja ,.menina Leila Maria filha
Pereto,. res. em Santa Ceczlza;dQ� sr. Benedito Therézio de
o sr. Vitorino ferreira; oCárvi.lho Netto; o garoto
Jovem Ovandi Alberti; o gaFrancisco de Assis filho do
roto José Adilson filho do sr.sr. Alberto Wardenski.
João S'czygiel.

.,

DIA, 2.3:,. as srtas.: Mari.
DIA 27:,. a sra. dona Aldaonete Olsen e Mi,iam Aquino; 'esp.. do sr" Theodoro Schroeo sr. Waldemiro Küchler; o

der; as srtos.: Marly Caldasmenino Sérgio Luiz filho do.
e Clotilde P1eisler; a meninasr. Alvino Koehler; os garp- Zilma filha do sr. Niva�dotos: MarCelino Frederico, filho G. Padilho; as garotas: geldo .sr. Bernardino Fedalto e
meas Ma1gareth e MarileneGlaucio João filho do sr.
filhas do sr. Henrique Bóra;Nelson Fererira das Chagas.
os srs.: Wieganiio Metzger e

DIA '24:- as S1as. donas: Francisco Rodrigues; os me

Olga Maria csp. do sr. Má,io nittos: _Wiegando /ilhe' do sr.
Ferraresi e Anita esp. do sr. Bruno' Schroeder � Cézar
Séfgio Gapski;' a srta. Lidia Duarte filho do sr. Oriundo
Orgekoski,' as ga10tas: Lélio Nascimento.
de Luurdes, filha do sr. Be, Aos aniversariantes, osneditO Therézio de Carvalho

sincertls cumprimentos ddsteNetto e Eliane filha do sr.

. José Sthmitt; o menino A,. slJmanário.
nator filho 'do S1. rdlX ----

'Bialeski.
ENTO

..

DIA 25:. a sra. dona I:;.dith NASC1M· S
.

esp: do sr.· Moacyr Grane. Enriqueceu-se dia 6 último.
mann Costa, res. em Santa o lar lio casal sr. laroslaw.
Cecilia; as srtas.: Terezin.ha dona Maria de [,ourdes Si
tia Silva e Célia Maria Ko, dorak com o nascimento de
tlevski; as meninas: Regina; uma graciosa garota que na
filha do Sr. Pedro Paulo pia batismal recebe1a o nome
Koller e Neuza filha do S1. de ESTELLA.

e

Amanhã teremos a esperada
festa de Santo Antonío patro-i]. Ano 19 _

cinada pela Pia União de San
to Antonio, e cuja renda se

destinará 'ao Aztlo dr. Malucelli
·

e auxilio em remédio, roupa e

alimentação aos pobres de Ca-
· noinhas.

x x x

As patrocinadoras esperam
que todos os canoinhenses pres
tigiem os festejos, almoçando
no local, afim de saborearem

.

um .suculento churrasco, ou

gostoso rizoto ou pato ao mo

lho pardo, além de uma sabo
rosa sopa, levando os respecti
vos talhares.

x x x

O sr. João Seleme comemo

rou ontem o seu cinqüentenário
de residência em nossa cidade
ocasião em que foi muito cum

primentado, quando rememorou

fatos pitorescos de sua chegada
em Canoinhas, nos idos de 1915
\

x x X
,

Comemorou as suas bodas de
prata, terça feira última, o sr ..

· Wi1ly Gorseltz e· exma. esposa,
ocasião em que receberam a

migos .
e parente para uma gran-

de mesada. n

x x x

Comemoraram aniversário Ain
da Da aemane-coerente, OI UI. Car-
101 Bayertorff, o popular Lolon
gue e Ir. Oeveldo Koch, amboa
do Bolão Concordia e brindaram
leUI amigoe com gOl toso carneiro
Da noite de 4a. feira na ,Iéde da
S80.

x x x

AI inltalaçõe. da Comunidade
Lutherana estão pa..ando por
grande. reformai e melhoram,entol
por iniciativa e trabalho do Pai.
tor, Ir, Egon Marterer.

x x x

. O Ir. Wiegando Wiele reuniu
· seus amigol, sâbado último, para
uma apetitçee feijoada da qual

1....mm�II_I! III1_RIIl_�I·• •

•I P C I ..
I ratos - o orex I; ,

.
'ta fu.ndo e raso - 500 'cruzeiros I·m

•B
•

I CA.SA FISCHER. i•
••II -. de Louças e Móveis -

IIE
•1.1 Rua' EugêniO de- Souza, 530 '

III·
.'

.e.��••••E��9..ta••mB.EB•••RB•••B.
\

\

NO'TAS

Também em festas encontra,se
o lar do casal d. Maria Re
gina-dr. Geraldo São Clemen
te, residentes em Três Barras,
com o nascimento de uma
linda garotinha ocorrido dia
18 último, e. que tomou O·

nome de CECILIA lGNEZ.
As 'recém-nascidas e seus

- pais, os nossos mais sinceros
votos de felicidades.

Agradecimento.
,

WILLY aORSELTZ e
.

SENHORA, vem �por meio
dêste, agradecer a todos os

amigos que enviaram cartões,
telegramas ou compareceram
em sea residência, levando

.

seus cumprimentos, por oca-.

sião de suas Bodas de Prata,
ocorrido terça feira i(,ttima.
Canainhas, agôsto de. 19ó5.

,

participemoe,
deferencia.

agradecendo pela municipios de Mafra; Canoinhas
e P. União. No primeiro, Zêai
nho, aqui, Terêzinho

'

e em Porto'
União dr. Vitinho.

x x x

·0 Santa Cruz com a lua re

tumbante ivitória em São Joaquim
domingo último, quando batel} o

Nevada em ·leU5 prôprios domí
nios, pelo marcador de 1 R O,
estâ: pràticamente clasrifieado para
ai lemi.fiDaia do estadual de fu
tebol.

x x x

A caravana alvi celeste, c�.
mandada pelo Cap. Schmidt, foi
muito bem recebida na capital
da neve e retornou à nOllo cida
de nal primeírae horas de segunda
feira.

x x x

E amanhã, no municipal teremos
o encontro da amizade, quando
receberemOI a vi.ita' do Interná
eíonal de Lages em oOISO penúl
timo compromiseo 'da zona quatro.

x x x

Concitamo. a todos OI espor
tida. para que retribuam aOI

nOISOI . bODS amigos lageauoa 8'·
bôa acolhida que tivemos por
ocadão do último compeomieso
com OI coloradOI. nv

x x x

A UDN em reunião histórica
e bem recebida por todos, rom

peu leu protocolo com c PTB e·

lançou eandideto próprio, a Pre
feito, o popular Therêzinho, fato
que repercutiu favoravelmente em

todo o município.
x x x

O engenheiro, dr. Alfredo Seul
tetus, acaba de vender todo o

leu parque inâustrial do Campo
d' Agua Verde para uma firma
paulista, que continuará no mel

mo ramo e local, com poaeibilí
dade de ámplia-lo.

x x x

A rima dOI candidatoa nOI

FACIT '- RUF
BOURROUGHS
Solicite a visita de nosso

. representante, ou peça or- ,

çamento . a MAIO Repre
sentações. õp

Rua Benjamim Oonstant, 40
. Caixa Postal, 11O .

MA F RA -.- S._�.

nr. Anor Dittert Pinto
Médico EspeCialista I

em

'Olhos, Ouvidos, Nariz e .Garganta
Consultas

8
. no Hospital Santa Cruz nos dias
e 9 de )SETEMBRO

.. .

vI'
C ANOIN HE·N SECLUB

. Edital de Convocação
Atendendo ao disposto dos estatutos sociais, ficam con

. vocados os Senhores Aseocíados," para a Assembléia, Geral
"Ordinár ia a ser realizada no dia 29 do corrente, as 14 horas,
com o minimo da terça parte dos Associados, ou então, as 14,30
horas, em segunda convocação, com qualquer número de Asso
ciados, constando da seguinte, ordem de serviços:

1 -:- 'Pr�stação de contas da Diretoria.
2 -- Eleição da nova Diretoria. para c periodo· 1965/66 .

3 - Assuntos Diversos de interesse social.

Caooinhas, 16 de Agosto de 1965

Moacyr de Paula e �ilva ,-\ Secretário.

NOTA: As chapas para concorrer a eleiçã� deverão �er 8�resen
tadas para registro. na SecretarIa, c�m. Oito dias de
8ntecedencia da Assembléia, com a anuenclà de todQs os

participantes.
..

v
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