
Enérgico desmentido de Odilon
Davet, Marcelino Ruthes,
Teodoro' Barrankievicz e João
Ruthes .às mentiras da

Rádio Guarujá
O desespêro domina o PSD em todo o 'Estado. Reina

verdadeiro pânico no Palácio do Govêrno em face da' derrota já
admitida e tida como certa pelo sr. Celso Ramos.

Em decorrência deste estado de coisas, a Rádio Guarujá
de Floríenópolís, num dos seus riotícíártos políticos divulgados em

agôsto, informou que os srs. Odilon Davet, Marcelino e João Ru
thes e Teodoro Barankevicz, destacados elementos da UDN de
Major Vieira, haviam aderido à candidatura do "continuador".

Aquêles destacados cidadãos, briosos, dignos, honestos.
desaprovaram a conduta verdadeiramente indigna dos dirigentes
do PSD e reagiram a altura, opondo formei e categórico desmen-
tido às notícias mentirosas. .', ,

'

Dirigiram ao Deputado Federal Aroldo Carvalho a carta
que vai abaixo transcrita, divulgada' nu íntegra pela Rádio Diário
da Manhã de Florianópolis. e pela própria Rádio Guarujá, no

programa da Justiça Eleitoral. \

É do seguinte teôr a carta:

Major Vieira, Agôsto de 1965.
Exmo. Sr. Deputado Federal Arolde Carvalho

Prezado Amigo e correligionário
Tendo a Rádio Guarujà de Florianópolis, divulgado, à

nossa revelia, sem nosso conhecimento e autorização, noticia se

gundo a qual estaríamos com a candià8tu�a do sr. Ivo Silveira
ao Govêrno do Estado, pela presente vimos opô r formal des-
mentido e externar a nossa mais veemente indignação, ante tais
métodos, que apenas comprovam o desespero reinante nas hostes
do PSD em face da derrota.

I

Jamais passou pelas nossas cabeças trairmos. o nosso

glorioso partido e li candidatura do' eminente Senador Antônio
Carlos Konder Reis, digna de todo o nosso aprêço e do nosso
entusiasmado apôío,

.

Os nossos adversários, atônitos e confusos ante a pene
tração da candidatura da aliança UDN-,PDC-PL, se desmandam e

lançam mãos de todos os métodos para confundir a opinião pú
blica catarinense.

, Ml}jor Vieira. velho baluarte udenista, não desmentirá a8
suas tradições e haverá de dar ao Senador Antonio Carlos Kon
der Reis a maior vitória já registrada nesta terra.

Atenciosamente,
(Assinados): Odilon Davet - Theodoro Barrankievicz -

Marcelino Ruthes - João Ruthes n

.

Deputado Pedecista
corno certa ·'a

Antônio Carlos

dá
'vitória ,de

Oesteno
Regressando do Oeste do Estado. onde acompanhou, os

candidatos da União. Democrática Cristã e Libertadora ao Go-.
vêrno de Santa Catarina, o deputado Inácio Dell' Antonio. secre
tário gera! do .PDC, 'afirmou que está seguro de que Antonio
Carlos e Laerte ,Ramos Vieira terão, expressiva vitória naquela
região.

Asseverou o deputado Inácio Dell'Antonio ter ficado
profundamente ímpressionado com a penetreção e aceitação dos
candidatos das fôrças democráticas e cristãos, de Santa Catarina.
E atribuiu isso a dois fatores:

-

'

1 - a campanha elevada que o senador Antonio Carlos
vem desenvolvendo, sem ataques pessoais, predominando sempre
a palavra legal e sincera de candidato.

2 - o conhecimento que o candidato tem demonstrado
a respeito dos problemas do Estado, em todos os setores, conhe- '

cimento êste que cativa a quantos o ouvem.

E acrescentou o deputado Inácio Deli'Antonio. "Tenho
plena certeza de uma vitória consagradora naquela região, por
qn",nte "9 seus habitantes são um povo altaneiro e trabalhador
que não se deixa impressionar por palavras enganosas e

demagógicas". n

Reunião de Líderes
A reumao do presidente Castelo Branco com os

líQeleS da revolução' de março será -realizada antes de' 3
de outubro. O governador Magalhães Pínto está organi
zando a agenda. Ontem, o ministro da'Guerra informou
que os militares que participaram do movimento que
depôs Jango também deverão participar da reunião. v
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Celso, o 'Revolucionário'
Comentário político da responsabilidade do
Deputado Federal AROLDO CARVALHO

Amigo incondicional de Jan
go, beneficiário 'de Inúmeros
favores do Govêrno deposto o

Governador Celso Ramos inte

grava o esquema de sustentação
à aventura subversiva em que
quase meteram o país.

Não se tem noticias de qual
quer participação de Celso na

conspiração vitoriosa em 31
de março. Enquanto outros

governadores, ao lado de lideres
militares articulavam o, movi
mento, o sr. Celso Ramos,
sempr..e nas boas graças de
Jango e de Brízola, mantinha
.se distante, esquivo, indefini,do,
dúbio.

I

Veio a, Revolução e Celso
continuou espiando' a maré.
Definida a situação, à instâncias
do Comandante do 5°. Distrito
Naval, pronunciou-se, timida
mente, favoravel ao movimento.

,
.

Passou a lutar, desesperada
mente, para salvar apropria
cabeça ,e o seu malsinado ,Go
vêrno. Vieram os IPM e as .ín
vestígações sumárias. Estourou
o escândalo do DER que en

volvia, o filho do Governador.
Para não demiti- lo, isoladamnete
reorganizou todo o secretariado.

Salvou-o o gongo do prezo
fatal prescrito no Ato Institu
cional.

Daí a esta parte, travestiu-se
de revolucionário, o nosso Go
vernador, Abominou Jango e

Brízola. Jurou fidelidade a Cas
telo e aos Ideais do movimento
renovador.

Foram marcadas eleições em

o�ze estados da Federação.

Enquanto o Presidente da

República, o reformista Castelo
Branco, preside ao pleito como

verdadeiro magistrado, Celso
agora líberto dos temores da
cassação, tirou a máscara e se

mostra tal e qual sempre foi.

Participa, ativamente, da

campanha e comanda as àmea
ças e as intimidações. E' "cabo
eleitoral" do chamado "conti
nuador". Deu o sinal de partida
ao ,"trem da alegria". Criou
cargos e funções. Desanexou
cartórios, lançando tudo no bal
cão da compra e venda de
consciências.

Amaciou Doutel, que andava
arredio e com o qual vivia às
turras. Profanou li Convenção
do PRP, corrompendo-a até
obter � inexpressivo resultado

que todos conhecem. Arremeteu
contra ó PDC, quebrando a ca

beça ante a, dignidade; a alta
nería e a bravura dós demo
cratas cristãos. Instou o PL,
mas foi repelido pela' bravura
dos libertadores.

Já prêsa do desespêro e an

',tevendo a derrota do "contínua-
.'.".

tenas de milhões' de cruzeiro!
de duvidosa procedência, numa
campanha das mais ricas de
que se tem notícias, infringindo
o €ódigo Eleitoral, atentando
contra o espírito da Revolução.
Nada haverá; entretanto, que

impeça 'a derrocada de Celso e

do seu Govêrno.

A Revolução chegará a Santa'
Catarin� dia 3 de outubro, pe-.
las mãos do povo, livre e COD-,

.ciente, liberto de temores, des- i
denhosos ante as ameaças.

'

Udenistas, pedecistas, Iíberts-i,
dores, pessedístes e trabalhístae:'
bem intenCionados, estão con-:'
vencidos de que devem a Sant&:\
,Catarina e à Pátria, aos ideais::
renovadores gue bafejem tôda 1
a Nação, um serviço - eleger i
Antônio Carlos Konder Reis;';
impedir que contínue em nosso,'
Estado a triste era de Celso. D':

. dor", entregou-se 80 "vale-tudo"
da luta eleitoral.

A máquina oficial, da fiscali
zação fazendária, foi posta em

funcionamento, ,obediente a or-
. dens emanadas diretamente da
"Agronômica". Estão' ativos QS
fiscais e inpetores da fazenda,
intimidando e ameaçando; noti
ficando e coagindo pequenos
comerciantes e industriais, em

flagrante desrespeito ao Código
Eleitoral e aos príncípíos da
Revolução a que Celso jurou
fidelidade.

Os veiculos oficiais, removi
das as' "chapas brancas", dota
dos de "chapas frias", servem

aos cabos eleitorais do PSD
PTB, queimando gasolina paga
pelo povo.

O "continuador", da subde
senvolvida Palhoça, gasta cen-

------',

Carvalho em

.

Mafrai!
"

Aroldo
Esteve demoradamente no interior de Mafra, colaborando:"!

na campanha de Antônio Carlos e do candidato udenista à Pre->.
feitura, o Deputado Federal Aroldo Carvalho, cuja presença no,
vizinho município movimentou a campanha 'eleitoral de todos os:
partidos.

,

.

, '
'

Realizou comicios no interior, fez visitas, proferiu seis
palestras pela Rádio São José, de análise da situação local, todas
de grande repercussão na cidade e no interior. ,

Na 'próxima semana' estará novamente em Mafra, afim de
visitar a região do Rio. d'Areia, baluarte eleitoral do Sr.' Pedro
Kuss e do PSD mafrense, onde realizará três comícios.

A vitória de Antônio Carlos é tranquila em Mafr" apoia-.:
do que está pela UDN, PDC e pelos principais dirigentes do PTB. '

A luta de Aroldo em Mafra, visa alargar a margem de votos a
favor de Antônio Carlos e conquistar a, Prefeitura para ri candi-
dato LUCIDORIO LEITE BASTOS.

.

",

, A situação municipal está, ainda.vindefinida. Quatro can

didatos; UDN, PSD, PTB e, PDC disputam a Prefeitura Munici
pal. A candidatura' udenista, inicialmente considerada "azar do :

páreo", já é admitida como capaz' de vencer. Dia a dia melhora:
.

a situação em Mafra e em todos os municípios vizinhos.

Chegará a ve« de Porto União
Depois de encaminhada a campanha em Mafra, Aroldo,:

Carvalho seguirá para Porto União, onde permanecerá quatro ou
cinco dias, prestando a sua coleboracão. na atual campanha que
empolga tôda Santa Catarina. n

Florianópolis: 2.000 pessoas enfrentam �huYas JarI ouvir
.

ANTÔNIO CARLOS. e LAERU VIEIRa
Debaixo de chuvas. centenas de pessoas se colocaram diante

do cinema império e mais' de 1.500 em seu il1llterior, no bairro do
Esteeito, para ali se deslocaram a fim de o1!llvnr o senador Àntôpio
Carlos Konder Reis e Laerte Vieira, seu companheiro de

. chapa, em
prosseguimento à sua campanha pelo govêrno do Estado. O candidato
da União Democrática Cristã e Libertadora, após explanaI!.' pontos de
sua plataforma de govêrno, foi aclamado peja multidão que. ati':'
compareceu. mesmo apesar das chuvas q1!llC caiam na' Capital do

. Estado. A!ém das presenças dos .deputadoe ,ê:lvaro Catão, Vdo
Alteinburg, Otto Endres, do presidente

..

do Diret6rio Regiooal da
VON. dr. Osvaldo Bulcão Viana; do médico J.J. Barreto, do PSP,
do dr. Paulo Fontes, falal'am ao povo de' Florianópolis! o deputado
Fernando Viegas, o sr. Nelson Amin, candidato do PDC.UDN· PL à
Prefeitura de Florian6polis; o sr. Dakir Polidoro, presidente da Ca
mara Municipal e eleito pelo PSD; o sr. Julio Paslino da Silva, do
PTB, o' deputado Laerte Vieira e ACKR. Amanhã, amplos detalhes
sôbve o que foi a estada de Antonio Carlos na Capital, r I·
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CORREIO DO NORTE

, Para, o ,seu exigente paladar
.

'

prefira sempre

PINGUIM
Restaurante '� Sorvet'eras- -

Oiàriarnents Almoço e Jantar.

Compre agora os :

B R I N QUE DOS'
para o NATAL e

pague-os suavement6� sem acréscimo

rlit'Cas
I ·i

Refaça suas' [orças, tomando

,

Torrado a' ar quente

Saboro�o é:lté a ultima gota

Rua Paula Pereira --: .Telefone, ,

241
, -

BIG é gra-nde - mas 'em Canoi'nhas

BIG é O melhor café

, ,

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. DO Cart. Tít. a/n 448 Doc.
JORNAL SElViA;NARIO - PUBLICA.SE./ AOS- SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761, - Fone, 128 � Canoinhae - S. C.

Renovaç·ão .de assnatura._ (50 números) Cr$ 2.000

Os atrazados, serão cobrados à base da época.
As assinaturas com 1 ano ou mais de atrazo, serão
cortadas s umàriamente a partir, dê t. de junho de 65

,TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

An�ncic8: jPor vez e por. centímetro de altura de coluna:
ULTIMh PÁGINA l'AGINAS INTERNAS

1 vez Cl'$ 150 1 vez Cr$ 120
.

Para mail vezee, desconto até 20%.
Página inteira Cr$

.

40.'00.0 Página inteira Cr$ 30.000
.

Meia página Cr$ 25.000 Meia pâgina 'Cr$ 18.000

OBSERVACÕES:
Originais de artigol' enviados II Redação,' publicado. ou

não, permanecerão em poder' da mesma.
..'

.

A Bedação �ão endOll8 conceito. emitido. em ertigos allinadoll.
\ I�-

.

Quando fizer SeU, itinerário de D8sseio, .

não �sqDeça de ,incluir Umil' v'isitâ, 'às
4

obras do' ;FRIGORIFICO
.

\

\

Pre�ados acionistas:

'Se V.S. já intégrelizou seu capital e ainda não

recebeu seu titulo, peécure-o na,AI.ociação Comercial e

Indulitria! de- CaDoinhal.

\

.

Representante:

FACIT -- RUF
BOURROUGHS
Solicite a visita de nosso

representante, ou peça or

çamento a MAIO Bepre-
sentações. 2p_

Rua Benjamim Oonstant, 40
-, Caixa Postal, !lO'

M A F R A -.- S. o.

Esquadrias de Ferro l
em geral'
Portas de ,Enrolar
'Grades ,6 Portões

I I

Direto da Fábrica.

,

Waldemar Knüppel

Precisa-se de Alfaiate
Precisa-se de um oficial

,de Alfaiate, pagando-se o

ordenado'equivalente a sua

produção. Os ínteressados

poderão obter melhores
informações com "TONI,
O SEU ALFAIATE", na

cidade" de Papanduva. 2v

� i!
Prefeitura Municipal
de Major Vieira

AVISO
Cobran�a do' Impôsto Ter
ritorial Rural � Taxa de t

Conservação de. Estradas
, /

O Sr. Prefeito Municipal, avila
OI 1If•• contribuinte. do Impôsto
Territorial Rural e Taxa de con
lervação de Eitrada. que, durante

,

a p�ilQeira quinzena de agôsto. à '

trinta de aetembro do corrente

aDO, lerá cobrado Da Prefeitura
Munioipàl, sem multa, e na bale
do ano paliado sem acrêacimo, OI
Impostoe acima citados.

.

Maior Vieira, agaito de 1965.

aSIl) Antonio Maron -Secil
Prefeito Municipal DV

Vende-se
no JARDIM ESPERANÇA;
nas proximidades do Ginásio
Santa Cruz.

, A Vista e a Prestações. .

., .Tratar com Henrique
'Bôra, na Casa Santa Te-

rezinha.

Frigorifico

U�9-1965

'---I'
Canoinhas S." A. '

"

,

São convidados os senhore� acionistas do Frigorífico Cauoinhas
S.A., a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, no dia 13 de '

setembro de 1965. às 14 horas, na sede social da - Associação ;

Comercial e Industrial de Canoinhas, à Rua Vidal Ramos 736. I

nesta cidade, em primeire co!!�"�c::-.;;2:..;, p.!!:'� tratare� ��� 3.:;�;�;t:·3
assuntos que: figur�m como ordem do dia:

.

..:,
.'

a) Tomarem conhecimento do relatório da Diretoria, do Balanço
-

Geral, da demonstração da conta Lucros e Perdas. e do
parecer do Conselho Fiscal, tudo referente ao exercício findo
em 30 de junho de 1965.

. .

. b) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal
para o exercício corrente.

"
"

.

, Acham-se à disposição dos senhores acionistas em nOSSQS

escritórios, à 'Estrada da Fartura KI�. 2, em Canoinhas, os documen
tos a que se refere o artigo 99, do Decreto-Lei N.2627 de 269.40"

-

referentes ao exercício findo.
Canoinhas, 10 de agôsto

' de 1965..

Francisco Wilmar - Fried�ich _:_ Diretor Presidente

. � Segunda Convoc�ção
Na falta de quorum para e h, convocação,' ficam es senho-

'res acionistas desta sociedade. .convidados a comparecerem; em se-:

gunda convocação, .para o dia 21 de setembro de 1965, às 14 horas,
no mesmo local, para, tratarem dos. asauntoa que figuram ria ordem
do 'dia da primeira convocação.

Cenoinhes, 10 de agôsto de 1965.

Francisco Wilmar' Priedricb - Diretor Presidente 2.,
) .

v

::::::c::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::�:=:==:::=::H::::::::::::::�::::::::=:=
ai

.

'

j55.,

.� COSTUREIRA DE CALÇAS!
ii I

55 Se a Senhora sabe costurar iã
u 8

n -apresente-ss à Fábrica de calças da ii
= .

" =
- -
" "

= =

Ü· 1J3(b(18JO� í?��O� H
I, brQ'c9�@�ooru C��"LI P.
51

.

. ,,"'� TF �.:!
55 E:STE MnHOR COM P,REÇO MENOR ii
- -
" -
" -
- -
u -
- -
- . -

i5 Rua Paula Pereira, 924 li
" . -

ii CANOI"NHAS STA. CATARINA U
u _
" . '. ,

. u

;;::::::::::::::::::::::::::.;:::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11:::=.
.

, .,
I

------------__---------------------------------=-

I
s ATI R --

MpLHOR SERViÇO A PREÇO JUSTO
.1' ,

Matriz: Curitiba
- ,,,.

Filiais: São Paulo. Rio de [sneiro " P�rtc A!�;t�e -

Canoinhas - Rio Negro • Mafra • Barra
Mansa.

!I

.

Biblioteca Infantil de CanolUDas
A Ele' estará aberta para visitas, 3 Vezes

, '

por semana: segundas, quartas e sextas ..feiras; das

-19,30' às 21,00, horas. v

, .._ .

"

eF·ltigy;w,pglWeM ;;UAi

o enderêço da econôrnia é:

ARMAZE'M

r

COMPRE A VISTA E,'PAGUE MUITO M'�NOS!
Arame farpado de diversos tipos é procedências. - Grampos para

cêrca - Pregos de todas as bitolas - Aradol � Carpideiras .
� Pontas

para arados de t�dos os tipos .. Semeadeill�s simples e com aduba
. deiras - Machados Collins - Rádios a Pilha - Fogões .' a lenha,

_

etc•
,�..' I \

Grande estoque de sem'entes de batatinha branca e amarela,

Pêssego sem carôço, lata de um quilo' Cr$ 480.

I' .��
.,

.��mBm mW*Em 9..&Eé.'�3'..iSm·.+.__ � n ·B'..+.+� _�@i@�.aRi
�

- "v

t- �

Rua Caetano Costa, 96 - Telefone; 219
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ANIVERSARIANTES
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: 'a sra. dna. Marilda
esp. do, sr. Sebastião Gon»

çalves; a srta, Márcia ti:Aqui.
nO Fonseca; as meninas I�
re�efilha do sr. Matcos Franz,

. Carmem Svluia filha do sr.

Mario Arthur Ferrarezi, o

menino Paulo Manoel filho
do sr. Boaventura Benda e

O jovem Walmol. de Souza
Caldas.

Amanhã: li sra. dna. Marta
esp. d» sr. Francisco Wil
tuchnig; os srs. Waldemar
Wendt, João C. Pereira, Al-'
cides Gomes; as srtas. Oditsa
Renv Nader, Maria Nina de
Almeida, Rosa Olsen; as me

ninas Catarina filha do sr,

Bsleslau Kioiscien, So 'lia fi
lha do sr. Wiegando Knopp,
Acioni Bernadet filha do sr.

Manoel Felicio; o menino E· .

üze» filho do sr. Fidelis Car
valho do Prado.

Dia 13: as sras. dnas.
éxma. vva. Wally Voigt, Ma.
tia das Graças esp. do sr.
Simão Maron Becil; os srs.

Ang�lo Ferrari, Leonidas
Guebett, Nazir Bley Vidra,
João Paulo, Felipe Krull,
Zackei Seleme e Zanei Sele
me; srta. Renilda Benda; a
menina Suely Terezinha filha,
do sr.. Teodoro Artin.

,

Dia 14: as sras. donas
Adelia esp. do $1'. Max Schu
macher, Roselis Maria esp.
do S1'. Reinaldo Crestam e

Gerei esp. do S1(. -FeliPe Krull;
os srs. Lindolto Cordeiro e

Argemito Rosa; as' setas.
Nadir Orgekoski,. Romelia
ZaPb e 'Maria Herminia To.

. karski; o jovem Aloacir Veiga
os meninos Rubens Lino filho
dp sr. Pedro Tokarski, Edu
ardo. filho do sr. Zetredo
·Müller· e Roberto Luiz filho
do sr. Wülirido Haensch.
í
Dia 15: os srs. Artur de

Souza Caldas, Ewaldo Funka.
8 Darcy Vila'nova; as srtas.
Luzia Ziemann e Rosa Hart
mann; os meninos Ademar
filho do sr Carlos Mülbauer
e Se,gio Adalberto filho do
sr. Miguel Olíscowicz.

Dia 16: as sras. dnas�Nura
esp. do sr Abrahão. Mussi,
Angelina esp. do sr .. Antonio
Tornporos!â, Rosa esp.' do sr.

Derby Fontana. Maria Luiza
esp. do sr; Waldemar Hotf
mann, Yeq.a esp. do sr. José
Portinho � Marcina esp. do
sr, Afonso Knop; os srs.
Luiz Eugenio Tack e Mauro
crAaquino: ronseca residente
em Xanxerd;. as srias. Anita
Fií,rst, e Edeltraude Hautte; os
jovens AdilsonFreiberger, Os.
valdo Leandro. Miguel Tchai
ka, Mig u e I Sempkowski,
8 Edgard: prust. '

D;a 17.; Rev. Padre frei
Lamberto' Baxmann (ono"
'In.ástico); lO sr, Carlos José
Szlveira; os jovens Assis Tom
�orowski e Alvino Jvo Vogt; a
srta. Edith Prust; oS meni
nos Antonio Ref!.inaldo filho

dJ'o sr..Luiz de Paula e Silva
,Osé Roberto filho do sr.

R.omão Krzesinski e' LeviLud filho do sr. João Tapo
rowski res. em T. Barras.

Aos aniversariantes nossoS

Paraberis, com votos de mui
tas felicidades

DA

Bodas

SEMANA
de Prata

Manifesto
ao povo

de . Canoinhas

Comemorou suas Bodas
de Prata, dia 8 do corrente,
o casal sr. Boleslau e Liâia
Zawadski, cercado do carinho
de seus familiares e intime
ros amigos, recebeu as feli..
citações que lhes eram devi
das por tão auspiciosa data.

"Correio do Norte"; jun
tando-se às Ielicitapões,envia
ao distinto casal e seus filhos
seus sinceros cumprimentos.

Falecimento
Faleceu na cidade de Pa

ponduoa, consternando a to
dos, o prestante cidadão, sr.
.Auelino Lauina, fato ocorri
do quarta teira última.
Seu sepultamento, bastante

acompanhado, realizou-se na
tarde de quinta feira..
,

Os nossos pesares à [ami-
lia enlutada. .

O Diretório Municipal do
PARTIO'O SOCIAL PROGRES
SISTA, .

em reunião levada a

efeito em data de ontem, qeli
bercu por maioria absoluta, as

diretrizes a ser seguida na

campanha politica que se avi
zinha. Como não poderia deixar
de' ser, !l decisão tomada, foi
exatamente aquela que satisfaria
à tôda a nossa agremiação.
Sempre que tomamos delibe

rações que fosse de interêsse
comum, e' cujas as deliberações

I afetassem de um modo direto
a' coletividade, nossa ortentação
.foí sempre aquela que pudesse
de um modo concreto satisfazer
as exigências populares e pu
dessemos com nossas definições
dar um pouco do que é nosso

em proveito daqueles que de,
nós possam depender.

Assim é que, não mantendo
o nosso'Partido Politico candi
dato ao cargo de.Governador
do Estado e nem candidato ao

cargo de Prefeito Municipal,
procuramos dentro de nossa

Arame farpado, Grampos de Cêrca, Pregos - tôdas
as bitolas, Formicidas, Inseticidas /

e-l-
Consulte a

tudo. o que não encontrar

CASA ·SCHREIBE.I\
que mandará buscar.

- mas,. apareça sempre -

Cine Teatro. V.ela
-:- A P R E S E N T A -:

HOJE ,- a. 20,00 hora. - impr. até 14 ano.

programa duplo

LUZES DA RIBALTA
com Charles Chaplin,,', Claire BloOD, Sidney Chaplin

, I

,----------r'
Cruz

reunião ouvir tôdas 8S opiniões
e depois submeter a uma vota

ção; feita esta votação dentro
de ambiente democrático e

pôde se constatar que os can

didatos que mais se assemelha
vam em plataforma de govêrno
às aspirações pessepista, eram

os candidatos que vinham sendo
indicados pela União Democrá
tica Nacional. Assim, depois
desta resolução o Partido. So-

.

. cial Progressista, aceita e indica

como. seus candidatos aos Caro

gos de Governador do Estado
.

a pessoa do Senador Antônio
Carlos Konder Reis e para
Prefeito Municipal o Vereador
Benedito Terézío de Carvalho
Netto,

Eleitores Pessepístas.
Votar em Antônio Carlos e

Benedito Terézio é continuar a

manter de pé os nossos princí
pios, que sempre nortearam
nossas atitudes, pois a extrema
necesstdade de renovcçãc, i--",i'il
que se possa sentir melhorar
assim- devemos renover, -votsn
do e propagando o� nomes dos
candidatos que indicanios:
Para Governador Konder Reis
Para Prefeito Benedito Terezio
de Carvalho Netto.
Canotnhas, 3' de' setembro

de 1965.

DIRETORIO MUNICIPAL
DO PSP

Dulcídio Silveira
Presidente v

Frigorífico Canoinhas
(FRICASA)

, ,/

S. A.

FAZ SABER a, todo. ql1e o

pre.ente ED ITAL de citação vi
rem ou conhecimento dêle tiver-em

que por parte de José Irineu
de Olveira Peters, brllsíleiro
(calado, lavrador. residente e do-
alliciliado 00 lugar "Laranieira"
dê.te Município e .Comarca, nést,
cidade. foi requerido uma "Ação
de U.ucapião", num imóvel sôbre
uma 'gleba de terra. CO!» a área
de mais ou menos, quatro alquei.
rei, ou lejam 96.800m2, �no.
venta e leie mil e oitocentol
metro. quadrado., �itti9do rio lu·

\

gElr "denominado Laranieira", nê.
te Municipio e Comarca, com

preendido nal leguintel coufor.

- São convidados os senhores acionistas. do Frígorfftco Ca
notnhas S.A., a se reunirem em Assembléia Geral Extraordínáría
no dia 20 de setembro de 1965, às 16 horas, na sede sócia I da,
Associação Comercial e, Industrial de Canoínhas, Da rua VidaÍ
R'amos, 736, nesta cidade, -em priroeira convor-ação, pa'ii. tratarem
dos seguintes assuntos que .figurem coroo ordem. do dia:

a) - apreciação da proposta da Diretoria para o aumento do
Capital Social e refçrma estatutária, proveniente da Rea
valiação do Ativo Imobilizado.

. b) - Votação tio assunto aludido, com o Parecer do Conselho
Fiscal, sobre 'o aumento .em causa.

c) - autorização para quee Diretoria possa efetuar doação de
uma área de terras, para a Secretaria da Agrtcultura.

d) - assuntos geraís de interêsse .socíal.

Canoínhas, 10 de sgôsto de 1965.

Francisco Wilmar Friedrich - Diretor Presidente
. \

Segunda Convocação
Na falta de quorum para a la. convocação, são convida- :

do" os senhores acionistas desta sociedade, em segunda' convo- ;
cação, à comparecerem à assembléia gerai 'extraordinária, no dia;
25 de setembro de. 1965, às �6 horas, no mesmo local, para trs-'
'tarem dos assuntos que figuram na ordem do dia da' primeira �
convocação.

Canoinhas, 10 de agôsto de 1965.
,

Francisco Wilma, Friedricb - Diretor Presidente
\

Terceira Convocação
Na falta de quorum para a 2a. convocação, são convida>

dos os senhores acionistas desta sociedade, 'em terceira convocação
à comparecerem à assembléia geral f'xtraordinátis, no dia 30 da ..
setembro de 196e, às Vyhoras, no mesmo locai, para tratarem
dos assuntos que figuram na ordem do dia de primeira
convocação.

Canoinhas, 10 de agosto de 1965.

Francisco Wilma1 Friedrich - Diretor Presidente 3x

I

o doutor Vil.on Vidal Antunel
Juiz de Direito da Comarca de
CaooinhEl8, Edado de Santa Ca·
tarina, 08 fórma da Lei; etc,

Não danifique as sinalizações.
Elas custaram seu dinhe�ro e foram feitas

para sua segurança.
I

Colaboração do Clube dos' Amigos.

2 filme: PATRULHA PERDIDA
com Victor Nac Laglem, Boris Karllof e Wallace Ford

DOMINGO. ac 13,30 horae - censure livre

Patrulha Perdida �

DOMINGO.
811 ) 6,00 hora.

'

ai 19.,CO bora.
- cealura liue

ai 21,00 horas -- impr. até 14 anol

AVENTUR�IRO. DO TAITI
com James Mas:on, John Mills, Claude Dauphin,

Herbert Lom e Rosana Monteros.

Emoções! Perigo! Susp�nse! Beleza! Amor, sim muito
amor na mais poética das ilhas. T!liti, paraiso tropical
onde' 8 belt za e o perigo caminham lado a lado. Um

grande elenco �um' filme espet,cular.
20. Feira. ai 20.00 Iloro� - REP.RISE - impr. 14 ano.

3a. e 4a. Feira • a. 20,00 bóral - impr. até 14 anol

A ULTIMA AVENTURA
com Terry Thomas, . Athene Seyler, Hattie Jacques

e ailHe Whit!:'law.

Jamais houve na história do roubo uma quedrilha mais
entusiasta e melhor organizaaa! Nem mais inutil. Uma

.

das melhores comédias. do cinema inglês.

5a. e 6a. Feira· ai 20,00 hora. --:' impr. até 14 ano.
I, • .

.

.

MENTIRA INFAMANTE

.

n: "li At.

•

MI

Edital de Citação (O,m o prazo de trinta (30) dla�""
maçõel: de 11m lado com Marcilia
Lorena Peten; de outro lado com

Afonso Lorena Peterll; de outro
. lado com Cauemiro Sm",.ntkoski
e por outro lado com Sezefredo
Voigt. Feita a illlstificação da poso
ae foi a melma julgada proceden.
te por .enteoça. E para qUIl che
gue 90 conhecimento de tedo!'
mandou 'que le expediue o pr�.
'ente Edital, que será publicado
na forma da lei e fixado no lu.
gar de cÓ8tUlQe. Dado e palllado
nelta cidade de Canoiohall, E.ta.
do de Santa Catarina, aOI vinte
e trê. dia. do mê. de' agôlto de
mil, novecentos e lellenta e cinco)
Eu, Zaiden E. Seleme E.cri.
vão, o lubscrevi.

Vilson Vidal Antunes·
Juiz de Direito Iv

,

com Laurence Olivier, Simone Signoret. e Sarah Miles
� ,

!

Sem rosto era o retrato da inocencia .. : mas. seu coração
era um abismo da perfídia humana. Seu corpo vibrava
de prazer e de desejo, em busca do amor proibido de

um homem casado.
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CORREIO DO NOltTE 11-9�1965

Hecornenda ao seu eleitorado consciente e livre, / seus candidatos"
.serem sufragados no pleito de 3-' de ' Outubro.

, Candidatos êsses que são ,uma verdadeira (bandeira de, trabalho e civismo desfraldada para redenção de Santa Catarina e de' nossos Municípios.
. ,

,
.. ' ,

\

União
.,

Democrática

.U
/

O
·N

I ;
, .

"

K o N D E R RE I s- f'r p
para Gov�rnador de Santa Catarina ,I

.

O,
C

I
I

r

, ,p'
L

I

l

, .

Sebastião, Breio · Cos'ta
para Preteito Municipal de MAJOR VIEIRA

"

Cristã Libertadora'

J

.,. "

,'T D E R,E Z 10
para Prefeito' Municipal de CANOINHÁS

-,

'-
)

PEDRO.MERDY
para Prefeito Municipa I de TRE:S BARRAS I

Comi' eles e eles .pois, para, a vitória em 3 de Outubro ... !
,.
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CORREIO DO NORTE

I

.: :

tiDr .. Anor Di1te�t ,Pin10
I Medico' ,Esp�Clallsta ·1

em

,Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
1, Consultas no Hospital Santa Cruz nos dias

22 e 23 de SETEMBRO

l'l-9-1965 .

documentário especial de; A. SEIXAS NETTO

Universo, Ciência, Mitos

'I ' -

� Marte, cu a ·queda
anos. Igualmente, auim foi. ela
borado o programa de Iotogre
metria marciana. Disto le aprecia
a exatidão dos mapa. de Marte
levantados à, telescópio désde o

v

,A. fotografia. remetida. à Terra
pelo aatêlite "Mariner 4". Ião
referida. ao. locai. já mapeado.
pelos aetrônomoe, nOI últimos Iüü

a sorte está na etiquêta

Compre agora sua roupa ou calça e: concorra a 258 p,rêmios!

.<1.,.'

,
,

,

-c ,

258 PREMIOS,,:

:3 AUTOMÓVlEftS SIMCA
,

3 TELEVISORES ADMERAl
3 REFRIGERADORES
ADMIRAl

3 FOGOIES WAlUG
,

:3 MAQUINAS DE
COSTURA RENNER

3' fAQUEIROS HERCUllES

90 ROUPAS IIU::fl,JNIER

, ,

E IFACll GANt�AR!
Cada compra de Cr$ 20.000 em roupas,
prontas ou sob-medida" ou em

calças RENNER, dá direito a. .uma

cautela numerada, que' concorre
a todos os sorteios do concurso.

SOR"fE�OS PELA lOTE!íUA ffZli:)ERAl

em 11 de setembro 9 de outubro e

13 novembro de 1965
Carta Patente n.e 220. da Rádio Socl&dade Gaúcha.

Veja sua roupa pronta ou sob-medida,
.
ou sua calça RENNER· ••• e 00::'1 sorte! �'

A. J. 'RIENNIEP. SIIA:- Il'iDÚSTRSA DO VESTUÁRIO
ré: SUA RIÊIlE DE RlE'IIEND!IEDORES,

ISO ,CALÇAS RENNER

1_- �orleio -. HOJE - pela Loteria Federal'
waw'a A4 **?'* *ws -tC" ·S • ;+ A&; 4,.&'"

PEREI'RA� .

Encomende agora a sua Roupa RENNER sob-medida

para as Festas ·de Fim de Ano, participe do uGrande.Co'ncurso
REN�ER" � comece a pagar sàmente no NATAL.

00110 planeta. O que mostrem 8.

chapai Iotogrâfices, DO reletivnà
topografia marciana, é fartamente
conhecido, portanto. Mas façal1lo1
um estudo rápido, comparando ,8'

fotogr�fial tomada. a Marte pelo
iustrumento-aetrcnaver a primeira
'foi locada Dali coordenada. Mar·
cianas de 170 grâus Oeete e 40
gráu. Norte, logo sobre a área
que,

.

,cartografada pelo. ec;trooo
mOI. indica acidente como o Mar
Cimmerium (parte), Mar Si",
renum, desertos de Mesegaéa
e Amazonis (parte norte); a

segunda, 80� 175 grâus Oeste e

20 grãue N(lrte, demonstra oa li
nhs Orcus, 'funte Medusae.
golfos Titanum e (ligantum;
a terceira. � 180 grâus Oesee e

10 grâus Norte, indica 8 área do
Tartarus, e do Auemus. En-

.

tão. regiatra-se: AI fotngrefi�1
confirmem o. mapeementov as·

tronômícoe 6 OI elemento! quími
COI indica dÓI pelo inetrumental
do apare ho revelam o que, a
Astrcfí,ica já sabie. E magnifico
isto, evidentemente. A. outral

fotografia. mostrarão, igualmente
âreas e topografia . conhecida. Hã
em Marte OI grandes desertoe
como OI iâ citedo. e oa de .l\t
cádia, Scddia, Tempe, Mem,
nonia, Tharsis, Thaumasia,
Xanthe, Chryse, Moach,is,�
Aram, Edem, Arábia, Aét"ÍQ,
Hellas, . Ausónt'a, E'iidâni4.
E/ectris, Aethiopis, Elysiútjl
Cebrénia, Fhi.egra, ZephyriJ"
Hespéria, Libva, e, outsoa m�
nores, 'Aliá., o satelite elta"p
orientado para Iotogrefar o d�
aerto de phlegra mal deevíou-sé.
Há maree com o Boreum, Cin!f
merium, Australa.. Sirenum,
Tyrrhenum, Hodriacum, E�
thraeum, Acidalium. GolfO;
como 'o Aonius, Sabaeu�,
Aurt"oae. E a8lilri por diaote,.r
poderia discorrer a respeide aref'
grafia tiscica: Marte, o

Cérebi"
:

planeta vermelho, que tanto. Jl!l'
têeios influenciou ao. fiocionhtó' •
aOI mÍlticoI, parece deavendadb
iá , aos olhos daqueles a 'quem" a
AatroDomia. com tôda a certeza
de estudoa, parecia herética. AfJ

fotografiall do "Mariner 41', le
varam o mito à queda final.
Muito sofre a verdade à.' mão.
incrêdulas e 8 Altronomia' n�'o
escape ao acatar. Marte é um
âltro à mOI te. , 'DV

,

Correio do Norte

LIV·ROS
Registro do Impôsto de Sêlo

Modêlo 1
/

n a

Impres. Ouro Verde'

SEMEADEIRAS
�/

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

CasaSantaTerezi'oba
,

.

Rua Getúlio VargaS.81O

MOTORISTA! Ob�rVe eempk-e 8S',

,leis do trânsito. Elas. ejio
féitàs para' ma pr6pria
segoran�.

colaboração do

clube dos'amigos

Assine! Lei s I Divulgue!'
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Brasilio '('elestino
desmente I--qualquer

.
vinculo com o PSD

'�--:-��;:/�,.i.�� �,�,_�-:f�·��_'�zr�lil:·wa m;;:__1IIEI1llilll1Zai1iql

� � u iTA./ CO i s A . .•
I

)

Prossegue vitoriosa a: oesm-

,panha, de Antônio Carlos

Cubas integrado na. campanha
o Deputado Estadual Re

D!1!aU Cl:it)as, cujo Dome foi

objeto de explorações e de

intrigas promovidas por
alguns adversários politicos
em desespero de' causa, está
integrado nas campanhas de
Therézío e de Antôpio
Garlos.'

Noticias vindas de todos os recantos do Estado dão·
conta' da extraordinária' repercussão popular da candidatura
do Senador Antônio Carlos. Konder Reis ao Govêrno do
Estado.

UDN, PDC, PL e dissidências. .do PRP, PTB e PSD
estão com 8 candidatura vitoriosa que simboliza em Santa
Catarina os ideais da Revolução de Março de 1964.

O Marechal Humberto de' Alencar Castelo Branco,
Presidente da República, .acompanhs com o maior interêsse
o desenvolvimento da campanha do' Senador Antônio Carlos.

Sucesso sem Precelfenles a

Campanha de , H E'R É Z I D
A campanha de Benedito

Therézio de Carvalho Neto à
.

Prefeitura de
.

Cailoinhas, sín
tese do nosso povo, já não
pertence a nenhum partido
I!�lítico. É de todos os partidos.
E do povo.

.

, Dia ap6s dia se' avolumll a

"corrente dos autênticos canoi
nhenses que ,apoiam Therézjo,
independentemente de Partido

.

político.
Homens do « PSD 'e PTB,

chefes tradicionais, censados de
tanto esperar pelas promessas

�feitas nas campanhas anterrores,
emprestam o seu apôio e o

seu prestigio à Campanha de
Therézio à Prefeitura.

D Comicio da PIEDADE
Na noite de 'quinta feira.

mais de 500 pessôes, residentes
na região de' Alto das Palmei
rae; Piedade, Pedra Branca e

Salto d'água' Verde, aplaudiram
os oradores que defenderam as'
candidaturas Tberêeínbo e An
tôoio Carlos e depois assistiram
80 film, homenagem dos Dire
tórios da UDN, PDC e PSP
ao povo da região.

.

As sessões. cinematográficas
'já, realizadas em Campo d'água
Verde, A.gua Verde, Xarqueada.
Salão Michel, Hospital Santa
Cruz e Piedade, obtiveram suo ,

cesso jam,ais alcançado em Ca.
noinhas e, pelo interêsse que
despertaram. evidenciam o es-

. tado de espírito do povo
cauoinhense.

o . séíacrificlo de Acácio Perel,ra
O sacrifício, pelo PSD, da candi<:iatura' do Sr. Acácio

" Pereira
.
teve, a pior repercussão entre os pessedístas de

Canoinhas, da cidade e 40 interior.

O dinâmico e inteligente moço, que se dispôs a servir
a sua terra natal e ao seu Partido, traído pelo Governador
Celso Ramos e pela alta direção pesseriiata nos seus nobres
ideais, . vai retirar-se de Canoínhas por algum tempo,
devenao viajar para à litoral de São Paulo, profundamente
desgostoso com a di��ção partidária de Florianópolis.

.

Sabe êle, de antemão, que a promessa referente à
Secretaria do Norte e aos auxílios para & Escola Técnica de
Comércio não serão cumpridas pelo Governador que têm
os seus . dias contados e deixará o, Govêrno dia 31 de
janeiro do ano próximo.

O futuro Govêrno do Senador Antônio Carlos Konder
Reis, por certo saberá aproveitar a inteligência, o valôr e a

correção· de um moço como o Sr. Acácio Pereira, canoí
.nhense de velhe cêpa.

1\
.

De nossa parte, estaremos prontos 8 dizer ao futuro
Governador, quem é e co�o procedeu o sr. Acácio Pereira,
digno .

do .

respeito e da consideração de todos. os seus

conterrâneos: .

Ontem, sext8�feira. ocupou
'O microfone da Rádio Canei
nhas, procedendo' a leitura
de um, manifesto d� apeiâ-
,mento àquelas candidaturas
e de esclarecimentos sôbre a

sua verdadeira pOSição.
Caem por terra, a uma, 88

esperanças dos adversários
'.

que esperavam lànçar a con

fusão com as. explorações
feitas.

.Ir

Retirada pelo PSD a candidatura de
Acácio Pereira
O .Diretôrio Municipal do

PSD, na tarde de quinta f�ira.
apresentou ao Meritíssimo Juiz
Eleitoral da 8-. Zona o reque
rimento de retirada da candi
datura do sr. Acácio Pereira
à Prefeitura Municipal.
De ac6rdo com a Lei Elei

toral. a SitU8Ç�0, agora é defi
nitiva. n PSD não pode mais

,

substituir o candidato. Resta,
agora, ao Partido, apoiar a cano

didatura trábálbilita ou udenista
do Sr. Benedito Terézio de
Carvalho Neto.

A. Justiça Eleitoral já mano

dou imprimir as cedulas ofi�iai8.
d9 qual constarão apenas os

dóis nomes registrados: o do
candi�áto popular. BENEDITO
TEREZIO DE CARVALHO
NETO. ou o candidato do PTB.

Domingo e,n Ilaiópolis e depois em Valões
o Deputadq Aroldo Carv81ho, que têm a incumbência

.

de dirigir 8 campariha ,do Senacior Antônio Carlos em todo
o Planalto de Canoinhas, domingo pela manhã estará em

Itaiópolis e na parte da tarde vl8jará para IRINEOPOLIS,
ex-Valões, onde a convite do PrefE:ito Municipal Zeno
Caesar pr�cede-rá a inauguração dos �t!l'viços de iluminação
pública e luz do:niciliaf, abra do atu.ü Prefeito, realizada
com.. recursos ,do Govêrno Ft!deral, conseguidos pelo
Deputado canoinhense. v

O senador Brasílio Celestino
de Oliveira voltou a desmentir
8S noticias

. que classificou de
"falsas e mentirosas'� segundo
as .quaís estaría apoiando o PSD.
Falando 8 reportagem em Jos
çaba, disse o senador Brasilío
Celestino: "Os que me conhe
cem sabem perfeitamente que
jamaij estaria ao lado dos ho
mens que sempre combati. Te
nho os �eus pontos de vista
sobre problemas anteriormente
existentes no nosso partido. Mas'
isso nunca significoil, nem sig-

� nificará qualquer apoie de mi
nha parte ao PSD ou aos seus

candidatos".

Depois de fixar essa posição
o senador Brasílto Celestino 9- .

. tribuiu 8 "exploração das mais
condenáveis" a versão que o

PSD e o governo procuram em

prestar 80S acontecimentos. Des
minto e desminto com veemên
cia qusjquer noticia que vise
víncular-me 80 PSD 'e ao seu

candidato. Nada tenho de co

mum com eles. Sou udenista e

como tal repudio 8S informações
maliciosas espalhadas pelo Go
verno e pelo PSD".

O senador Brasilío Celestino,
mais adiante, reafirmou o seu

apoio ao candidato udenista em

Joaçsba, assinalando que o se.

nhor .Antonío Homero Ramos,
sob todos os títulos, merece o.
voto da população joaçabense.·
Como se recorda, a campa-

A(ontecimento Sldal
Ma1cante acontecimento so-

, cial viverá hoje Canoinhas,
com o enlace matrimonial da
gentil senhorita Suely There
zinhá Humenhuk, dileta filha
do sr. Basilio Humenhuk, do
a/to comércio de nossa cidade
e de sua exma. espôsa, Dna.
Frida R. Humenhuk, com o

jovem Darcy Schadeck, filho
do casal sr. Antonio Schadecz
e sua exma; espôsu, Dona

. Rosalina Schadeck, residentes
em Rio Nooo, no vizinho.
municipio de Major ldeira.
Aos jO'úens' nubentes e seus

tamiliares, os cumprimentos
do 'Correio do Norte.

.

r

Nascimento
Em 'intensa alegria encon

tra-se o lar .do casal 'senhor
Siioino-dona Cetina Erhardi,
com o nascimento de uma

linda garotinha, qwe recebeu I

o nome de DORIANE.
. A Doriane e" seus pais,
nossos votos de felicidade.

nha do candidato do governo,
há muito tempo, vem exploran
do bombasticamente, pelo esta.
do inteiro, um hipotético apoio
do senador Brasilio Celestino
ao candidato oficial. O desmen
tido fpitn em Joaçaba, põem
definitivamente por terra 8S ex

plorações do governo e do PSD.

CLíN�CA E, CIRURGI!.
Olhos. Ouvidos • Nariz e Garganta

Dr. Anor Dittert Pinto
Médico Especisliste

Consultas das 14,30 às !7 :!::.;::.'::'3
de segunda' a sexta f,eira

Rua Felipe Scbmidt, 249 MAFRA· Sta. Catarina

P/TB de Araquari
com' Antônio Carlos

O Senador Antônio Carlos
Konder Reis acaba de receber"
tplegrama dos Srs. Leonel Costa
e Juarez Silva, comunicando-lh�
o apoio trabalhista de 'Araquari.

Eis seu texto: "Dire tórto do PTB
de Araquarl, autorizado pelo' seu
presidente, João Sprotte Mira,
confirma apoio sua candidatura.
Soudações� v

Destinos Marcados
Aplaudida pelo público, consagrada pela, crítica,

"DESTINOS MARCADOS", a peça teatral que milhares
de pessoas'assistiram estará ern 'cartaz dia 18 próximo,
na Sociedade Beneficente Operária, sob o alto auspício
do Coral Canoínhense. v

Prefeitura Municipal de Canoinhas
E O I.T A L

De Ordem do Exmo, Sr. Prefeito Municipal, torno pú
blico que durante o corrente-mês de setembro, se procede nesta
Tesouraria e nas Intendências Distritais de Paula, Pereira, Felipe
Schmidt e Bela. Vista do Toldo, a cobrança dos seguintes impostos:

A -- Imposto s] Industria e Profissões (3°. trrme stre)
B - Imposto de Licença (3°. trimestre)

II
,.

Os contribuintes que não efetuarem seus pagamentos no

praze acima mencíoaado, estarão sujeitos a multa de acôrdo com

• Lei em vigôr. '!
J •

. Caaoínhas, 9 de Setembro de 1965·
,

VISTO v

Dr. João Colodel Clementino E. Pieczarka
Prefeito Munícípal Tesoureiro Municipal
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. i atenderá em CANOINHAS· g
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ií do dia 21 à 30 de outubro. ii
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