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Dia, 3 de o1a,!ubro\ próximo outra-marcha da Fami
lia com Deus pela Liberdade Sim, caros leitores, teremos
outra marcha dia 3 de' outubro próximo, no conhecido
movimento da Familia com Deus pela Liberdade que a

cordou a Nação Brasileira nos tumultuosos dias do ano

passado e que culminou com a Revolução salvadora, ação
armada que tranquilizou o país. Agora, para ratificar a

ação de nossas gloriosas forças armadas, o povo canoí
nhense e o de tôda a região, como de resto todo o Esta

do, levará &0 Govêrno do Estado o ilustre Senador An
tonío Carlos Konder Heis, fadado a propiciar um grande
govêrno, cheio de realizações e de paz, anseio de tôdar
família catarinense e para
vice governança o nome de
um catarinense, não menos

ilustre, o vibrante parlamen
tar lageano, -dr, Laerte Ra
mos Vieira. Para a Prefei
tura de Canoinhas, para. a

cordá-la e levar o nosso

municipio para seus grandes
destinos, aí está o jovem
conterrâneo Benedito Th. de
Carvalho Neto, moço, dinâ
mico e ávido para servir a

sua terra e a sua gente.

'.Canoinhas vai acordar!
Osmar A. Kohler

Viver longe da terra, não significa esquecê-Ia. O amor,
na maioria das vêzes, aumenta com a distância.

Asim ocorre conosco. Embora vivendo longe de Canoí

nhas, nosso coração continua prêso à terra canoinhense ..
"

Acompanhamos de perto' sua vida: Sofremos 9ua�do,
algo não vai bem. Vibramos com suas conquistas e realizações.

Nos últimos oito anos, porém, poucas têm sido as

�leg:d:::3. Quase Dada. As decepções sim, têm sido enormes.

O Poder Público cruzou os braços e deixou o barco
correr. Canoínhas, em conseqüência. par�)U, dormiu.

.

Nada foi feito no sentido de dinamizar o seu progresso.
Nem estradas, nem escolas, .nem rêde de ,esgotos, nem, es�

tádio de Futebol - velho sonho da gente canoinhense -

nem praças, nada.'
, . .. .• .

:. �Canoinhas só não regrediu porque a íntciatívã privada
fêz o máximo para impedir que ísso acontecesse.

, Quando a visitamos, sedentos de enc:mt:,�r ,rrogresso,
voltemos tristes com saudades do tempo do seu DITO.

Surge agora, contudo, a grande 'certeza de dias

melhores: - Therêzlnho !
Não por ser o filho do "seu" DITO - ô maior pre

feito que Canoinhas já teve.

Mas por ser o que é: Môço, Dinâmico, capaz.
.

B dessa mocidade, é dêsse . dinamismo, que Canoínhas

precisa para recuperar o tempo perdido.
. .

É preciso muita coragem, muita vontade e, príncípal
illt:Lite, muito amor a esta terra, para despertá-Ia de um.
longo sono de oito anos.

'

E quem, senão Therêztnho, enfeixa êsses requisit9s
todos?

Filho -dê Canoínhas - traz no coração o amor que
constrói!

Môço - carrega no peito o entusiasmo e 8 coragem

próprios da juventude!'
)

Dinâmico e -capaz - ha vecá de sacudir êste chão
transformando, Canoínhas naquilo que ela, merece ser: uma

g-)\'lt1:;> ci-íade, cheia de progresso e de vida! n
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-

Celso e-a eletrifica�ão �e SantaCatarina
Comentário político da responsabilidade do
I'

'

Deputado Federal AROLDO' CARVALHO
Nos vizinhos municipios

de Três' Barras, Major Viei-
ra e Papanduva, ainda vin- O prometido Govêrno dos
calados a nossa terra, a União 1;500 quilômetros de estradas

Democrática Cristã Liberta- asfaltada!', no final dos � anos,

tí reduziu-se a I'StO que aí está,-dora, apresenta, respec l�
.

b
-

G' ante os olhos dos motortstas e
vamente, os senhores Pedro Merhy Seleme, Se astiao rem r

sob as rodas dos veículos. As
"Costa 'e Aloisio Partala que, serão os escolhidos, não '''carrete,iras'' do sr, Celso Ramos
'tenhamos dúvida, juntamente com' as candidaturas já se diluíram sob a garôa do

vitoriosas do Senador Konder Reis e Deputado Laerte - longo, ter,rivelmente longo
Vieira. E não podia ser de outra forma. _0 norte catari- .mandeto. O temerária anúncio

,

á d do candidato, elaborado nosnense, bastante politizado e esclarecido est ao .par . a,
porões do Seminário Sócio Eco-

realidade atual e nunca foi tão facil a opção e o acerto. nômíco, reduziu-se a 70 quílô
De um lado' a União Democrática Cristã' Libertadora, metros de estradas fioanciados
antes e agora no esquema revclucionário .e do outro eles não pelo PLAMEG mas pelo
e até um candidato o Vice Governador,. compromitido Fundo Nacional de Pavimenta-

,
,

Ih ção, do Govêrno Federal.
em IPM. Então, concitamos a todos homens e mu eres,

moços e velhos, todos enfim, para mais esta . marcha da Santa Catarina, na era de

Família com Deus pela Liberdade, no próximo dia 3 de Celso, ainda pode sol! vangloriar
á de ter as piores estradas' do

outubro, movimento que mais uma vez
'

vencer com a
Brasil.' Derrota o Piauí e su-

União Democrática Cristã Libertadora, pela,' felicidade planta as Alagôas. Faz inveja
do Brasil, e redenção de Santa Catarina. n ao Sergipe e causa espanto ao

Maranhão. E' única, absoluta,

Iinvencível neste torneio que faz,
a tristeza dos motoristas e causa

alegria sômentéx aos que comer-

'ciam molas e amortecedores.

'Resta a' decantada eletrifica
ção. A potência energética que
dobrou. As torres de aço que
se levantaram e as linhas de

,

transmissão, que se estenderam.
A, eletrificação Rural e a ilumi

nação urbana.

, Cumpre-nos 'analisar o fato.
I Esmiuçá-lo .. Esclarece-lo. Ilumi
I ná-Io sob os holofotes da ver-

dsde, afim de afastarmos a es

curidão da .mentira e do embuste,
da mistificação e do engôdo .

Tudo, tudo, sem exce-ção,
resume-se em duas palavrasr
Govêrno Fedeiâ'l..

Os 50.000 "quilowats da

"SOTELCA", resultaram, ex

clusivamente, da ação do Go
vêrno da União: A participação
do Estado é meramente'sim
bóllca,

No Garcia, seja nas obras
civís à cargo do pNOS ou nas

elétricas, da responsabilidade do
Ministério das Minas e Energia
a contribuição do Sr. Celso Ra
mos ou do PLAMEG foi apenas
de bôss intenções.

Na ampliação da Usina de.
Palmeiras, no Per í, em Santa

Cruz, no Chapecózinho, em tudo,
enfim, a contribuição de Celso

se resumiu em receber dezenas

-de bilhões de cruzeiros do GO-i
vêrno Federal.

• I

Não há linha de �transinissão,

rêde de distribuição ou lâmpada
de gae de mercúrio, que tenha
sido paga com recursos do
PLAMEG. Tudo resultou de
financiamento do Govêrno da
União que ínvestiu em Santa

Catarina, nos últimos 4 ou 5

anos, soma equivalente a QUA-
'RENTA OU· CINCOENTA BI
LHOES DE· CRUZEIROSI

Sem órgãos de execução no

Estado, a Eletrobrás;o Ministério
das Minas' e Energia e o Plano
do Carvão, confiaram recursos,

de monta à CELESQ, como

órgão de execução do Govêrno
Federal.

Mas a deslealdade do Sr.
Celso Ramos v '.li a tal ponto,
que essa circunstância foi so
negada ao conhecimento do

público.
Em vez de cumprir os con

vênios firmados com o Minis
terio das Minas e Energia, se

gundo os quais seriam colocadas
placas em todas es obras, indi
cativas de que os recursos eram

originários da'União, o Sr. Celso
Ramos orienta e instrue o seu

serviço de imprensa no senti/do
de 'trombetearem que as obras
são do Governador.

Chegou a tais extremos a

desfalçatez e, o descaramento

que o Governador atribue, ao
seu Govêrno inclusive 8 reali

zação da "SOTELCA". Inclusive
8 construção da linha de trans-'

missão "Tubarão .rr: Lajes" que
foi TOTALMENTE financiadá

pelo Plano do Carvão.
,

'

E a CELESC -- fato que será

investigado por uma Comissão

/
Parlamentar de Inquérito - na

aplicação das dezenas de bilhões
de cruzeiros que recebeu do
Govêrno Federal, agiu a' seu

talante, segundo as conveniên
cias políticas do Governador.

Manipulando re<;ursos e des

cumprindo convênios. Concen
trando em Lajes recursos des
tinados a outras regiões. Des
viando do, Norte do' Estado
recursos para lá mandados,
especificamente.
E não é tudo.

O Govêrno Federal tem sido
vítima até de "calote" do Go
vernador C.elso Ramos.

A CELESC compra energia à

Companhia Siderúrgica Nacional

que tem em Tubarão 14.000

quilowats disponíveis. Revende-

a às empresas subsidiárias que
, a sua vez atendem aos consu
mldores.

Se um operário ou pequeno
funcionário, comerciante ou i�

, dustrral, não pagar a conta dê
luz no fim do mês, é sureàría
mente cortado o 'supriment�.
Mas Celso que cobra em dia
não paga em día. l.>esde qrl� ,

assumiu não paga o fornec,�,
mento de luz, O débito do Gó�
vêrno- 'do Estado perante 8.
Companhia Siderúrgica Nacio�� ,

pela compra de energia, é d� ,

ordem de DOIS E MEIO BI..

,LHOES DE CRUZEIROS. ·i'

Somente a bondade do Prél
sidente . Castelo

/
Branco e '.'

complscêncía do General Pinto
da Veiga', Presidente da Side;:
rúrgica, mantém iluminados,�,
lares dos catarinenses.,' :,

. Não são dados' lançados ah
conhecimento da opinião pública
em fase pré-eleitoral, para itÍl';'

pressionar o eleitorado.

São dados oficiais que desa...�
fiam contestação. E' a palavra
do Ministro da Indústria e C�
mércio, Daniel Faraco, no ,Ex;
psdíente que tem as seguíntês
características:

,

AP - n. 51 - MIC-Hil,
248/64: dirigido à Mesa da cti
mara dos Deputados, em res,;'
posta a requer ímentc de info�
mações por mim formuladó.
Fale o Governador,. Compro�e
que nada deve. Desaiinta-n:)�
se fôr capaz. 11

ii '

" :
,

Destinos Marcados
Num aplausível Intercâmbio

cultural entre São Bento do
Sul e Canoinhas, teremos hoje
à noite, nos amplos salões da
Sociedade Beneficente Operária,
a apresentação da peça Teatral
"Destinos Marcados", a carg,o'
do Teatro Bandeirantes da cida�e ,

de São Bento do Sul e num

feliz
.

patrocínio do Coi�l
Canoínhense, Espera-se que um

grande público prestigie' eS88
noitada Cultural 'Um cenárâo
maravilhoso" um guarde-roupa
de luxo e gõsto, acompanha o

Teatro Bandeirantes, Referida

peça, quando apresentada em

Florianópolis, no Primeiro Fes,.
tival de . Teatro Amadorista

. ...
Catarinense, obteve o prrmerro
lugar e os gerais aplausos da

exigente platéia da nossa capital.
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Precisa-se de um oficial
de Alfaiate, pagando-se

f

o

ordenado equivalente a sua

produção. Os ínteressados
poderão

f

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

�, ./ cidade de Papanduva. Iv

I����������••
c, ., 1

Para o seu exigente paladar
prefira sempre "

,

PINGUIM
Restaurante"' e . Sorvete'ria- -

Diàriamente Almoço .

e Jantar.

Compre agora os

para o NATAL e

pague-os suavemente, sem acréscimo f

Casa Erlita
Refaça suas forças, tomando

C IA F É B I G
TOl;rado a ar quente

• Saboroso até a ultima gota.
Rua Paula Pereira Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é· O 'melhor café

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart. Tit. s/o 448 Doc.
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA·SE.AOS SABADOS
Rua' Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Canoinhes .. S. C.

Renovação de assnatura '(50 números) Cr$ 2.000
Os atrazadqs, serão cobrados à base da, época .. '

As assinaturas com 1 ano ou mais de atrazo, serão
cortadas s umàriamente a partir dê 1: de junho de 65

TABELA. DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncies: Por vez e por centímetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA pAGINAS INTERNAS

1 vez
. Cr$ 150 1 vez Cr$ 120

: Para mais veses, desconto até 20%.
Página inteira Cr$ 40.000 Página. inteira Cr$ 30.000
Meia página c-s .25,000 ,Meia página Cr$ 18.000

OBSERVAÇÕES:
Origiuais de artigos enviados. li Redação. publicado. ou

não, permanecerão em poder da mesma.
\

A Redação não endosse conceitos emitido. em artigoe a.!I8inadoll.

Quando fizer seu itlnerário de' passeio,
não esqueça de incluir uma visita às

ubras do FRiGORíFiCO
prezados acionistas:

Se v.s. j[J integnaH:iou seu capital e ainda não
recebeu seu titulot procure-o na Auociação Comercial e

irldudrial d� 'Cenoinhalll•.

===-======= =======� =====

I

V

ti
S. A.FACIT RUF

BOURROUGHS
Frigorífico Canoinhas .

!(F�ICASA) .

São convidados os senhores acionistas do Frigorífico Canoinhas
S.A., a se . reunirem em Assembléia' Geral Ordinária, no dia 13 dei
setembro de '1965. às 14 horas,' na sede social da Àssociação
Comercial e Industrial de Cenoiohes, à Rua Vidal Ramos 736.
nesta cidade, em primeira convocação, para tratarem dos seguintes
assuntos que figuram 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 �embro.s efetivos e suplentes do, Conselho Fi!lcal
para o exercício corrente,

Acham-se à diaposição dos senhores acionistas em nossas

escritórios, à Estrada' da Fartura Klm; 2, em Canoinbas, os documen
t08 a que se refere o artigo 99, do Decrete-Lei N, 2627 de 26·9.40,
referentes ao exercício findo.

,canoinbas, 10 de agaste de 1965.
, I

Francisco Wilmar Friedrich - Dieetor Presidente ,

Solicite a visita de nosso
representante, ou peça or

çamento a MAIO Repre
sentações. Ip

Rua Benjamim Oonstant, 40
Caixa Postal, 110

M A F R A -.- S. (1J.

Ir

Esquadrias de Ferro ,i

em geral
Portas de Enrolar
Grades e. Portões
Direto da Fábrica_

Representante:

KnüppelWaldemar·
Segunda Cqnvocação

1. Na falta de quoru·�,. para a la. convocação. ficam 08 senho-,
res acionistas desta. sociedade" convidados a comperecerem, em se

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

Canoinbas, 10 de agasto de 1965.

Francisco Wiltlzar Friedricb - Diretor Presidente

Precisa-se de Alfaiate

.

. \
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ii COSTUREIRA DE CALÇAS! ii
- -

. f ii Se a Senhora
.

sabe costurar i!
,

to .i: ' ii
. Prefeitura Municipal i� apresente-se à Fábrica de calças da H

d M· v'·
I: ==

e
.

ajor lelra 5i ii

AVISO .il A!1L?�O�íY��O� g

CO�tra?çlaRdO IlmPTôsto ·dTer..; ••�!. @�@� (){] ru :.t.iri orla. . ura e axa' 8: •• ••

Conservação de Estr'adàs" 55. VESTE MnHOR C.OM 55
. \ .

.

= =
-

.
o Sr. Prefeito Municipal. aviaa . ii' . 51 �

OI lU. contribuintes do Impôsto ' II 1=

Territorial Rural e Taxa de Con- 55 Rua Paula Pereira; 924 ii
�ervação de Eetradae que, durante.ã CANOINHAS STA. CATARINA ã!
a primeira quinzena de agôeto à == ::

. .:=:===:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c:·:::trinta de setembro do corrente ' . ,

ano, lerá cobrado na. Prefeitura
Municipal, sem multa, e .na bale
do ano. paliado sem ecrêaeimo, OI .

impostoe acima citados:
I

Maior Vieira, agôsto de 1965.
f

aS8) Antonio Maron 8eci!

Filiais:

Matriz: Curitiba'

São Paulo - Rio de Janeiro • Porto Alegre •

Canoinbas - Rio'Negro • Mafra Barra
Mansa.

SA'TlR-' -

MELHOR SERVIÇO � PREÇO JUSTO

Prefeito Municipal DV'
. ;

v
LotesVende-se

no JARDIM ESPERANÇA,
nas proximidades do Ginásio
Santa Cruz.

A Vista e a Prestações.

Rua Caetano Costa, 96 . Telefone, 219

Biblioleca Infantil . de Vanoinbas
I

A, BIC 'estará aberta parai visitas, 3 vezes

por semana: segundas, quartas 'e sextas-feiras, das

19,30 às 21,00 horas.. v

Tratar com

Bóra, na Casa
rezinha.

Henrique
Santa Te

v

Arame farpado de diversos tipos e procedências - Grampos para

.

cêrca - Pregos de todas. as bitolas - Arados - Carpideiras - Pontas

para arados de .todos os tipos - Serneadeiras simples e com aduba
deiras - Machados CoHins - Rádios a Pilha ". Fogões a 'le�ha, etc.

Grande estoque de sementes de batatinha branca e. amarela.
,

"

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

o enderêço da e�onômid é:
\

ARMAZEM TOKARSKI

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Para redencêo
�

de Nossa Terra;11,I
1
I
i

,I

votemos em

ANIVERSARIAM-SE
Hoie: .

Os srs. Afonso Grosskop],
Arlindo Lourenço Gonçalves
e Homilton Hubner; a srta.
Nerina de Jesus Gonçalves;
os meninos Waldemar filho
do sr. Waldemir-o Pospor e

Mauro Edson filho do sr.

Manoel [ungles.

Jose Maria' Furtado
Primo, Gustavo Maes e

Wendelino Reinert; os i»oens
Rubens Wolter, Wilson Se
leme, Leomar Benda, Jorge
Grosskopt e Rubens Vicente

\ Demikoski; as meninas Ro
sone Franscisca filha do sr.

Antonio de Barros e Solange
Maria filha do sr. Nereu
Fontoura; os meninos Jorge
Luiz . filho do sr. Silvino
Borba e Robert, Wiliam filho
do sr. Ingo Bollmann.

Dia 21: a sra. dna. Maria
Luiza esp, do sr. Nivaldo G.
Padilha, os srs. Pedro Jen
zum, Belmiro Alves, Dorioal
da Silva l> Salvador R. da
Silva; as S'1 tas. Amélia Stas
cotnqm, Ines Matilde Prates
e Miriam Pospor; os jovens
Arlindo Schroeder e, João

, Leandro;
.

os meninos Luis
Osni filho do sr. Teotilo
Prates e Luiz filho do· sr.

Nivaldo G; Padilha.

Dia 22: as sras. dnas. vva.
Joana Todt e Olioia esp. do

Amanhã: a sra. dna Judi»
the esp, do sr. Adolfo l(urz;
'a srta. .Yi!'!)i!! Teresinha Ou
ginski; (j jovem Miguel T().

karski; as meninas Beatriz
Isabel filha do sr.' Antonio I
J1úron Becil, loani filha dó I

- sr Firmino de Paula e Silva

I'e Eltriede Roselis filha do
sr. Waldemar Carlos Stange..

'1
Dia 20: as sras. donas vva.

Branca Corte Mello, Maria
Atalia esp do sr. João Rut
queoicz,

.

[uiia esf». 'do sr.

Alexandre de
-

Paula e Silva
e Anastacia esp: do sr. João
Alves Ribeiro; os srs.

�---------------------"I--_�
Cruz' I

�JE
-

H 2�O�r·E-;:;pr
.•

�i: R I 01cf Jean Paul Belmondo, Francoise Doeleac e Jean Servais.

Psrtgcses: e gozadísstmas aventuras nas mais belas
.

paisagens do mundo: Rio" Brasília, Manáus! Uma das
mais divertidas aventuras que o cinema já apresentou!

Cine Teatro Vela
\

APRESENTA -:--:-

DOMiNGO • ali 13,30 hora. can.ura livre

o HOMEM DO RIO
a. 16,00 hora.

DOMINGO _. s. 19,CO bora.
a. 21,15'hora.

cem.ura tine

impr. até 14 anal

VOLTA MEU AMOR
cem Edie AdaD!l, Jack Dükie e Jack Kruschkén.

Em Cinemascop e Technicolor.

2a. Feira • aI! 20,00 hora. - REPRlSE' - impr. 14 a�o.

3a. Feira • ai 20,00 hora. - impr: até 14 ano.

Crepúsculo' de uma Paixão
com Kim Novak, Fredric March, GlenJa Farrel,

Albert Dekker e Lee· Grant.

"", Feira • .,. 20.00 hera. - impr. até 14 8":l0.,

Armadilha a Sangue Frio
com Stanley Baker, Margit Saad, Sam Wanamaker e

Gregoire Aslan.

Perseguido pela mulher que o sma, pela quadrííha que
o odeia e pela policia que o cerca. Uma descrição crua

de um ainbient� selvagem.

5a. e 6a. Peira - ai 20,00 horae .-... impr. até 14 anol

�§i-"4'! amw'

T "3'11bém O Vento tem Segrêdos
.

com Hayley Mills, Bernard Lee e Alan Bates.

Uma película: extraordinàriamerÍte' emocionante.
Quem era aquêle estranho oculto no celeiro? Por que

foi perseguido ... e venerado?

Laerte Ramos Vieira
....

THEREZIO

A'ntônio

sr, Elpidio Borges da Silva;
o sr. Dorgeto Cordeiro res.

em União da Vitoria; a srta.
[ossiane Aparecida Cubas;
os [ooens José Isaac Seleme
e Saulo Becil; os meninos
Orlando e Osvaldo gemeos
filhos do sr. Carlos (Irosskopt
e Paulo Cezar. filho do sr,

Arnaldo Ferreira.

Dia 23: as sràs. donas
Leoni esp.; do sr.,Sarkis
Soares e Cecilia esp. do sr.
Jacó Scheuer: os srs. João
Dias, Luiz de Paula e Silva
Edson Ritzmann e Norberto
Irineu ,Olsen; o [ouem Ante"
nor Sconhetzki, o menino
Paulo Si/as filho do sr. João
Taporowski.

.

Dia 24: as sras. donas
Herta esp. do -sr. Waldemar
Nader, Vw/ela esp. do sr,

Douglas Benkendori, Wanda
eso. do sr. Zeno B. Ribeiro
da Silva, Leonora' esp. do sr.

I
Sergio Carvalho, Guiomar
esp, do sr, Silvino Pereira
Borba, Waldl'ci esp. do sr.

Elimar Olimpio Fiedler, Ma-
ria Luiza esp do sr. Pedro
Kotleoski; Ó sr. Euclides Bue
no; a srta, Maria Tereza
Isphair; as meninas Glddis
filha do sr. Ero'no Friedmann;
e Maria Elizobet filha do sr,

José Stokler Pinto.

Aos aniversariantes dese
[amos felicidades.

ENLACE
Uniram-se. pelos sagrados

'tacos do matrimônio, dia 11
último em Curitiba a senho
rita Lidia filha do sr. Ale
xandre Knop, e o jovem Egon
filho do sr. Rudolfo Selo».

.I10S nubentes e seus tami
liares nossos cumprimentos.

/

Prefeitura Municipal
de Major. Vieira

Lei N. 134, 2-9-1965
Autoriza a c.onstrução de
um predio Escolar e' dá
ootras providências

Antonio MaroD Becil, Prefeito'
Municipal de Maior Vieira, EI
tado de Santa Catarina, faz
.aber que a Câmara Municipal
decretou e em .anciono a leguinte

L' E I: -

Art. 1. - Fica o Chefe do
Executivo Municipal autorizado
'a conltruir, mediante concorrência
pública, um pc éqio e.colar Da

sede dêlte Município. '

'

Art. 2. - O predio referido
{DO artigo anterior deverá ler

construido de alvenaria. deDtro
dai normal do Convênio elpecial
celebrado com o Mioiatério da
Educação e Cultura.

,

Art. 3, - Para efeito delta
Lei fica o Poder Executivo auto·

rizado a adquirir, por compra ou

d08ção, uma área de terral dentro
do perimetro urbaDO ou lub�
urbano delta cidade, para edifi

c8ção do predio obieto de. ta lei.
Art. 4. - Estã Lei eutrará

em vigor nR data de lIua publi
cação. revogada. IUI. diepoiliçõel
,em contrario.

I

Carlos para Governador'

para víee-Gevern.

Em grànde comício, Palhoça
candidato da União

Cristã Libertadora
consagra
Democrática

O povo de Palhoça, terra natal do candidato situacionista,
consagrou, sexta-feira última, dia 3, o senador ANTONIO CAR
LOS; candidato de União Democrática Cristã e Libertadora ao

Govêrno de Santa Catarina. A numerosa assistência que cómpa
receu para ouvir o sensdcr Antônio Carlos lotou o cínema psrà
onde estava programada a su a palestra, obrigando a realiz�ç�o
de comício em praça públíca, perante milhares de pessoas..

,
O comicio teve inícío por volta das vinte horas, chegando ,

o candidato às 20,30, sob entusiásticos aplausos da massa popular
que comprimia para ouvir suas palavras. No comício, fizeram
uso da palavra,. além do senador Antônio Carlos, o deputado
Fernando Viegas, o Dr. Oswaldo Bulcão, presidente do Diretório
Regional da UDN. o Dr. Niltom Cherem, seeretárto da Com,ss�o
de Supervisão da candidatura Antônio Carlos, o Engenheir�
Otto Endres, o deputado psdecísta Osvaldo Delta Giustina, e udt
estudante secundarista, que representou a mocidade local. ;

. •.
.

. '�'I
Presentes ao comicio .os lideres do PTB, palhocense qu�

vieram trazer seu integrai apoio ao candidato Antonio Carlo�
Pelos petebístas falou O Sr. Edison Nhas, preeidente do Partid&
e candidato à Prefeitura, ocasião em que elcgtou as qua)idade.�
do senador Antonio Carlos e disse que votaria no candidato �
União Democrática Cristã e Libertadora ao Govêrno do Estado �
o seu Partido, 'em Palhoçs,':o acompanharia com satisfação. '11:

>

Destinos Marcados'
Aplaudida pelo' público, consagrada pela critica,

uDESTINOS MARCADOS", a peça teatral que milhares
de pessoas assistiram estará e�IL cartaz dia 18 próximo;
na Sociedade Beneficente Operária, sob o alto auspfCib
do Coral Canoinhense. " v

Dr.,' Anor Dittert Pinto
I Médico

Olhos, Ouvidos,

Especialista r
em·

.

Nariz e Garganta

lConsultas no Hospital Santa Cruz nos dias
.22 e 23 de' SETEMBRO [

1I'···..·············_·····MlII··········I··············· _._ ,

••••••••••••••••••_•••IiI.ii _••••_•••••••_....... •
,. , , .;

H ,
/ •

- -

ii Olhos, Ouvidos, Nariz e Gargan,.'ta i
- -
- -

55 Especialista de- Sào Paulo :e,
u _

ii DR. S Z Y M A N S K 1_ �
" -
- -
" "
- -

r: atenderá em CANOINHAS U
- -

� do dia 21 à 30 de outubrd..;' �
::.. ' ! f ti \ I 5i'
;; Consultas, Operações e Receitas. de. ÓculOs :5
= l' �
5: no HOSPITAL SANTA CRUZ ·55
:: u'
- -

lIa.
••a 81 a•••••••D&I_••• II II �_·SI.I"••••••o."••••••••a••••••••••••_ IIIfiII••••••••••_••••••••_ "'lIIlt

�refeitQra Municipal de Major
Vieira. em 2 de lietembro de 1965.

às) Antonio Maron BacH
Prefeito Municipal

Registrada e _ pl1blicsda a pre-

sente Lei D8 Secret.aria Municipal
80. tre. dia. do mê. de aetembro
do ano de 1965.

as) Jair Oirschnabel'
Secretário DV
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CORREIO DO NORTE

Frigorifico Canoinhas s.
, II

� e_

A Prefeitur�. Mun.
ov, .... ii Lt:.' N. 'i3i,

Senhores acionistas.
É com prazer que 8 Diretoria Administra·

tiva, em cumprimento aos preceitos legais e esta
tutál'"iNI, vem apresentar o seu relatório, dando
conta de mais um exercício social, em cujo perío
do houve por bem destacar. alguns tópicos de in
terêsse dos 'acionistas. comprometendo. se a com.

plementar.' quando da realização da nossa Assem
bléia Ordinária. já convocada. para os efeitos legais.

Assim, rememoremos o que decidiu a colen
da assembléia quando .homologou o aumento de
capital. o qual perfaz hoje o total de Cr $ ....
200 OOO.ÓOO (Duzentos milhões de cruzeiros), for-.
mado com a subscrição inicial de Cr $ 40.000.000

'

e acrescentando-se a Reavaliaçãó e Avaliação do
Ativo Imobilizado na importâocia de Cr ,$ .•••
20.UOO.000 e ainda mais a última subscrição

'

no

total de Cr $ 140.000.000. Frizamos que a última
subjcriçi!o foi efetuada, quasi totalmente. com no

vos acionistas que fie incorporaram aos. remsnes

centes, conseguindo dest'arte, a maior democrati
zação de capital, até então conseguida nesta região.

A Diretoria, sente se honrada com o crédito
de confiança a elá dada, por todos quanto estão
coleborando nêste investimeo!o e de imediato.' a
plicou 0111 recursos' sociais. na construção, a qual
acha-se totalmente coberta, rebocada. com o piso
iniciado e em condiç�es de ser instalada a maqui
naria e c1mar�s f... ias.·

Nêste ex�rclcioj mercê. da aquiescência dos
senhores acionistàs, conseguimos um financiamento

i atravez do Banco,' Regional Ide Desenvolvimento
Econ&mico BRDE( na. ordem de Cr $ 160.000.000'
(Cento e sessenta milbõés. de

.
cruzeiros), com ga

rantia hipotecária, de cuja importância. já rece

bemos, cêrca de, Cp; $ 30.000 000, segundo o pla
(1l0 de ap!içaçllo 'do 'eludido

.

financiamento. Dita
,importAncia, a .esta�08 ,aplieando na complemen
tação do equipamento de ' frios, matança, elabora-

t'

�o. caldeiras a vapor, força de emergência, caro

roceria isotérmica. II inclusive móveis e utensílios,
para, o perfeito andamento do trabalho da Dire
�ia e seus auxiliares.

A rêde de energia elétrica, foi neste exercí
cio eoncluida e já contamos com iluminação nos

esceitórios e pâteo interno. estando concluida tam
'bém,' a rêde de força motriz, sem uso atualmente.

o aI to espírito de oolaboração demonstrado
pelos dirigentes da Companhia Telefônica Catari
nense, possibilitou e sem ênus para a Sociedade,
'a transferência do serviço telefônico até, a nossa
sede, serviço êste que �eH fu::!c:c!:',:::!1d� perfei
tamente. lembrando aos senhores acionistas que o

número de nosso aparelho é 3· 9· O.

.

Também, contando' com a colaboração de
DOSSO Prefeito Municipal. contamos, hoje. com

uma via de acesso, completamente revestida, cuja
. estrada permite, meamc em dias chuvosos, uma

perfeita' locomoção.

Eram êstes tópicos -principais que a Direto
ria desejou ressaltar, cujo progresso e melhora-

,

mente, deve-se, exclusivamente ao espírito de co

laboração dos senhores açionis'tas que. ': dentro de
suas atividades, emprestaram ao frigorífico sua as

sistência, quer material quer moral, motivo porquê .

t sentimo-nos no dever de: externar os nossos sin-,
ceros agradecimentos: Nossos agradecimentos, tam-.
bém, aos que, delegados 'aa Direção, nossos fun

" cionários, 'sempre primaràm peia Ma riorma dos
serviços internos, sem o que jamais; poderismos

. ter a,lcançado o que hoje apresentamos aos senhó- '

res ecioniatae,

,
.

:Bala�ço Geral, encerrado em 30 de junho de 1965
Â T I V o

DISPONfvEL
Caixa e Bancos

REALIZÁVEL
Imobilizado Cr$ 40.461.971
Imob. cf cor. monet. Cr$ 19.999997
Contas compensadas ativas.
Transitório

�r$ 25.273.9Ó6

Cr$ 130.110.288

Cr$, 60.461.968
Cr$ 650.0CO
Cr$ 21.581.192
Cr$ '238.077:954.! SOMA' DO ATIVO SOMA DO P�SSIVO

.

Cr$ 238.077.954

, '

PASSIVO
NÃO EXIGtVEL

Capital Social Cr$ 200.000.000'
Exigível Cr$ 37.427.954
Contas compensadas passivas Cr$ 650.900

J ; !N6s abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do FRIGORIFICO CANOINHAS S.A.,
depois de ,examinar-mos o Balanço Geral e Contas da Diretoria, somos de 'parecer que merecem

ser aprov",dos pela' Assembléia Geral Ordinária; além dos documentos acima mencionados, todos
08 atos praticados pela Diretoria no referido exercício.

,: . !Canoinhas; 07 de Agôsto de 196,5.' ,

ICác� Pereira Narciso Rulhes Sobrinho Miguel Oliskovicl Veroilio Trevisani Filho João Cararo.

J

CasaSantaTerezioba
Rua. Getúlio Vargas, SID

c .
�

CLíNICA E CIRURGIA .

>t
0lh08 • Ouvidos • Nariz c Gargauta

Dr_ Anor Di.11el'i Pinto'
Médico Especialista

I Consultas das 14,30 às 17 horas
.

de segunda a sexta feira
RUI Felipe SC�mldl, 249 MlfRa - S!a. ClllriIII

Prereitura M�nicipal de
.
Canoinhas

EDITAL,

SEMEADEIRAS J

Clementino E. Piec�arka
Tesoureiro Municipal

.

v

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

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

I

Assine! Leia! Divulgue I
I

Correio do Norte

18-9-1956

Cria Unidade Escolar na

.Iocalidade de Pedra Branca

Antonio Maron Becil;: Prefeito
Municipal de Major Vieira, E,1-
tado de Santa' Catarina, faz sa

ber que a Câmara Municipal de
cretou e eu .snciono 8 seguinte

L E I:

n.rt. 1. '- FICO criade uma'
unidade eecolar, COIIl a. denomi.·
mieação de escola Mixta 'Muni
cipal "FRANCISCO C. DOS
SANTOS", na localidade de Pedra
Branca. nêste Munioipio.

de
oe 2�9-1865

','

Art. 2. - Esta Lei entrará em

vigor na data de sua publícação,
revogadas a. dispoBiçõel em con

trário.

Prefeitura Municipal de Malar
Vieira; em 2 de setembro de 1965;

as) Antonio Maron 8ecil
Prefeito Municipal

n •. '1. __ J _
't __e ... .

.ilq;IIIMbU,," U puoncaue IS. pra.
'

sente Lei na .Secretaria Municipal.
aOI trê. diaa do Iilêl de setembro '

de .1965.
ai) Jair Oírschnabel

Secretário

LEI N,· .132, de 2�9--1965
Inclui Estradas no Plano Rodoviário· Municip,al

I

Antonio Maron. Becil, Prefeito Municipal de Maior Vieira,
Estado .de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Municipal de
eretou e eu sancíonc ',8 seguinte

L E I::

Lei N: 133, 2-9-1965
Autoriza o Poder Executivo
a contrair Empréstimo
Antonio Maron Becil, Prefeito

Municipal de Maior Vieira, EI.
tado de Santa Catarina. faz laber
que a Câmara Municipal decretou
e eu lanciono a .eguinte.

.

IL E I:
Art. 1. - Fica' o poder

Exe:'1cutivo Municipal aurorizado a

contreir no Banco IndUltria e

Comercio de Sant.a Catarina UNo
CO), um e�pre.timo no valor de
Cr$ ,6.000;000 (Sei. milhõel de
cruzeiroll�.

�

Art. 2. - O Município poderá
dar em garantia de pegam'entó
do empre.timo decorrente de.ta
lei ao r<>ferido eltabelecimeoto
'Bancári�, a Cota do art. IS, pa
ragrafo '4. Conltituição Federal,
denominado Impolto d� Renda,
ficando o referido e.tabeleciménto
autorizado 'a receber na Delegacia

.

do, Telouro Nácional' em Floria.
napolia, ou onde ocorrer'o paga·
mento.
Parágrafo Único - Fica. o

Chefe do Poder Executivo �uto.
rizado, B paliar procuração,· e

praticar todo. (II demail atol que

57 km
34 »

10 »

6 »

Art. 2. - Eitii Lei entre em vigor Da d&t� da lua publicacão,
revogada. OI dilpoliçõel em contrário. (

. ..
. Canoirihas (Se), 30 de Junho. �e 1965.

Diretoria. !Administretiva: -

, Prefeitura .Municipal de Maior Vieira, em 2 de letembro
'Francisco WiiÍllar Friédrich João Pedrassani Ilcidio, Zaniolo .

José The!Jdo loh!er , de 1965.'
.

.

,

Dird�t 'f�'esidei:lte . . Diret.or Gerent'e Diretor Comercial Téc. Contab. reg. eRC �. 0092' I ai)
• �ntonio ��ron Becil - Prefei�o Municipal

•Diretom! do Conselho DelIberatIvo:
.

. Reglltrada e publIcada a prelenta Lei na SecretatJâ Mo-
.

Pedro Merhy i Setelle. Arno Courl Hollmlnn, Dr. Osvaldo Seuundo Oliveira, Eslefaao Wrublevski e Dr. Alfredo Scultelus. nicipal. ao.' trê. dia. do mê. de letembro do ano de 1965.

P
.

'd C'
. 'Ih' 'F' I a8) Jair, Dirschnabel - Secretário

, t arecer Q onsa O '. Isca ' '

De Ordem do Exm·o. Sr. Prefeito Municipal, torno pú
blico que �durante o corrente mês de st'tembro, se procede nesta

Tesouraria: e nas Intendências Distritais de Paula Pereira, Felipe
Schmidt e ;8ela Vista do Toldo, a cobrança dos seguint.es impostos;

A ;;---. Imposto si Industd�' e Profjssões' (3°. trimestre) ,

. B � 'Imposto de Licença �3°. trimestre)
. O� contribuintes que não efetuarem seUs pagamentos no

prazo acima mencio.nedo, estarão sujeitos a multa de acôrdo com

'8 Lei em vigôr.
.

.

.

CaD'oinhas, 9 de Setembro' de 1965

;,VISTO .

Dr.' João Colodel
Prefeito Municipal

para su'a segurança;
Colaboração do Clube dos Amigos.

À�t. 1. Fica incluido no Plano Hodoviârio Municipal, de
acordo com a Lei n. 2, de 27-11·1961, que aprovou o Plano -Rodo-
viário, Gil seguintes estredas: "

'

" ,I

Do entrcncameato Ser:ra Lucindo ((Di�ila com Can�inhal).
Entre Hioe-Itiberê-Cempína do Tamanduá -- Divísa com

Saot!l··· Cecilia .•
Itiberê-Prooopiak Coltà.Rio' Vermeiho'
COlta.Campo Novo. - divila com Santa' Cecilia

Finalizando, estamos à disposição dos preza-,' Campo ,Novo�L,j,ma' .' ,

dos' acionistas, em nossos escritórios, à Estrada
.

Da. estrada, Procopiak-Ceeta-Hio Vllrmelhó.Yariaote"
Fartura km. 2, para quaisquer outros esclareci- Rio Vermelho'·

'
.

mentes que julgaFem necessários, bem como livros De 'estrada Proooplek-Campo Novo ,- divila com,
e papéis que se acham em nosso poder e por Santa Ceciliíi

.

força do art. 99 da Lei da Sociedade'! Ananimas.· Da estrade Entre Hios- Grein-Fídencío
.

.

,,'
,

Grein-Campioinha do Tamanduâ >

'

Canomhas, 10 de agosto do 1965.
< Da eeteada 'anterior.Fideocio.Csmpina dOI Grein

..

. .'
,... . . I Da e.trada. Toldo de Cime-Canudoe-Cempiae dó Cedro

Franczs_co Wilmar r�edr'lc� - Die, Presidente Da estrada anterior-Campina do Cedro-Pedra Branca
[oão Pedrassani - Diretor Gerente Entre Rio•• Seera dOI Corrêa '.

"

. <

.(i.lddio Zaniolo - Diretor Comercial .Maior Vieira.Cochol.Ligàção Salto Canoi�hal.-Pinhal .

.

Maior Vieira.Cochol· Ligação e.tradal " Rei.·'Pircll' GODcalve.
Da eltrada Cochol·Ruthes;Ligação Strack·P Ruthel
Da eltrada Rio Novo· LitzkoVlki

.

Da eltrada Rio Novo do Meio· João Barankievicz
PrÍlno·Agudol

Elll'utériol'Ligação Serra Pre.ta
Da' eltrada anterior.Serra Preta.Zielimki
Da e.trada Serra Preta.Marciniack

I
Da eltrada 'Rio Claro· Pereira - Divila com Canoinhas

(Serra Lucindo� .

Agudol·lHo da Serra.BR 2 - Divi!a com Monte Caltelo
.

TOTAL
'

6 »

30 »

6. ,.

8 ,.

.17 »

6 »

8 »

4 »

5 »

.5 »

3 »

. 6 »

6 -.»'
2 'i'
2 »

12 »

8 »

246 km

achar de direito 80 bom .

delem- '

penho dessa troDláção,
Art. 3.' - O empreatimo de

que' trata o art. primeiro da pr,-,"
lonte lei, de.tioa·le 80 pagamento
do compro!Dil!BO oSlumido iunto a
firwâ OLSEN S.A., reletivo a
reviaão e recompolição da Moto.
niveladora edquirida por 6i!1ta
Prefeitura, em conformidade com
a lei n. 94. de 18.9.1964.

,

Art. oi, - Uma' vêz efetiva da a

operação de crédito
.

de que treta
elta lei, fica o Poder Executivo
flutorizado a lolicitar em �poca
oportuna. um' crédito elpecial
para pagamento da- divida corre�
p�ndente e relpectivol iuros.
Art. 5. - E.ta Lei entlará em

vigor, na data de lua publicação.
revogada. ai dilpoliçõel' em
contrário.

Prefeitu�a MuniCipal de Maiol)
Vieira, em 2 de letembro de 1955.,
aI) Antonio Maron 8eciJ

Prefeito Municipal
Registrada e publicada apre

lente Lei na Secretaria Municipal
801 três dia. do m�1 de .etembro
de 1965.

ai) Jair Dirschnabel J
Secretário
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o m�cr:tica ristã
li

rt dora' nlao I W '{li

Recomenda ao seu eleitorado consciente e
- liv re, seus candidatos, para

(
,

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 Muicúpios.

u
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p
,O

) ,
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t "I'

\ f'
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� • I

KONDER

"

J�
.

r

{� \

�. �," 1

P
L

,

TDEBEZIO
I. para Prefeito MUl}i.cipal de CANOINHAS,

.

>.}.•
. " ;,.10,1,,' •

para Governador de Santa Catarina
.... I" " i I

1.' "' •.

"

" '

, ,
r .

Com' eles e por eles pois,' para a' vitória em 3 de Outubro ....!

) '.

i '

Seba,stião .6tein ,Costa
para Preteito Municipal de MAJOR VIEI,RA,

) .

MEROY
para Prefeito Municipal de TRÊS, BARRAS
\' ,
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18-9-1965

Frigorífico Canoinhas
(FRICASA)

s. A.
\

São convidados os senhores acionistas do Frigcrífícc Ca-
noínhas S.A., a se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária
ino dia 20 de setembro de 1965, às 16 horas, na sede social da
'Associaçilo Comercíal e Industrial de Canoínhas, na rua Vidal
;Ramos, 736, nesta cidade, em primeira convocação, para tratarem
dos seguintes assuntos que figuram como ordem do ãia:

ia) - apreciação da' proposta da Diretoria para o aumento do
, Capital Social e reforma estatutária, proveniente da Rea

valiação do Ativo Imobilizado.
b) - Votação do assunto aludido, com o Parecer do Conselho

.

Fiscal, sobre o aumento e,m causa.

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

d) - assuntos gerais de interêsse social.

Canoinhas, 10 de agôsto de 1965.

Francisco Wilma,. Friedrich - Diretor Presidente

Segunda Convocação
,

Na falta de quorum para a la. convocação, são convida
dos os senhor'es acionistas desta sociedade, em segunda convo-'
cação, à comparecerem à assembléia gerai extraordinária, no dia .

25- de setembro de 1965, às 16 horas, no mesmo local, para tra
tarem dos assuntos que figuram na ordem do dia da primeira
convocação.

Canoinhas, 10 de agôsto de 1\}65.
Francisco Wilma, Friedrich - Diretor. Presidente

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

dQS os senhores acíonístss desta sociedade, em terceira convocação
à comparecerem à assembléia geral extraordinária, no dia 30 de
setembro de 196ê,. às 16 'horas, no mesmo local, para tratarem
dos assuntos que figuram na ordem do dia da primeira
convocação.

Cenoínhas, 10 de agosto de 1965.

Francisco Wilma, Friedrich - Diretor Presidente 2x

q�e mandará buscar.. '

.. mas. apareça sempre ...

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

e-l-
tudo o que não encontrar

Consulte 8

CASA SCHREIBEJ\
c'

J
Ministério da Agricultura

Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário

Agrícola /I Vidal
E D , TAL'

Ginásio R /1-
. amos

A inscrição fsr-se-á mediante
requerimentó dirigido ao Dire
tor do Ginásio Agrícola "Vida1
Ramos", acompanhado de 2 fo
tografias 3x4.

O Curso de Preparação tem
seu inicio marcado para o dia
1. de

_

outubro de 1965, encer

rando-se as inscrições a 30/9/65.'
O Curso será totalmente

GRATUITO e exclusivamente

para filhos de AGRICULTORES.

Ginásio Agricola
II Vidal Ra

mos", 9 de setembro de 1965.

Paulo Eduardo Rocha Faria
Eng". Agro. Diretor v

O Engo. AgrO. Paulo Eduardo
�ocha Faria, Diretor do oi
násio Agrícola "Videol Ramos",
dsndo cumprimento ao disposto
bo Art. 2. da Portaria Míníste
Í'ial n. 308 de 14 de junho de
,1965 e. tendo em vista o que
consta no Processo M A. n.

090-3904/1965, Resolv� abrir as

inscrições para os interessados
ao Curso de Preparação para
o Exame de Admissão 80 Curso
Ginasial Agrícola, devendo os

candidatos preencherem as S€'

guintes exigências:
U - Apresentar Certidão

de Nascimento' provando ser

maíor de 10 e' menor de 15
anos.

2.� - Atestado de vacinação
antí-veríólice. Assine! Leia! Divulgue!
3) -- Prova de ter comple- Correio do Nortetado o Curso Primário,'

• -.

ELEITORES! Votem para melhorar ...
Para Prefeito Municipal de Papanduva:

Aloizi,o
Para Prefeito Municipal de Canoinhas:

Therezi:nho
Para Governador de Santa Catarina:

'Antônio' C a. r los
'"

(Uma gentileza da Churrascaria Farroupilha de Papanduva).

.------------------.----------------------.•
Univerlo, Ciência, Mitos

< '

Partala

II ... "Discos, Voadores" C Iub
Recebemos e agradecemos o seguinte ofício:

- incógnita d'uma
humanidade

DocDmll�rio de A� Seixas Hallo
I

Não vai além de 15 anos

passados, o general L. M. '("has
sin, Comandante-Chefe da De
fesa Aérea do Território Francês
dizia: No estado atual de nossa

Ciência Humana, é quase certo -

que nenhum pais tenha desce
berto, de um momento para
outro, o segredo de uma fonte
de energia capaz de permitir
aos "Discos Voadores" a realí
zação 'de seus feitos extraordi
nários. "E, aproveitando-se disto,
o autor de cíencíe-fícção Jbnmy
Guíeu, escreveu um livro: "Co
mandos no Espaço"; dedicou-o
a Marc Thiroin, então Diretor

. Geral da Comissâo Internacio
nal de Investigação "Ouranos",
que funciona em Bondy (Sena),
rua Et�enne-Dellet, 27, em.

França, utilizou, para estrutu

ração do- romance, textos da
imprensà francesa no ano de-
1954. Tomou o assunto a sério,
portanto. Por outro lado, as

sociedades para estudar � pro
blema dos "Discos Voadores"
surgiram em todos os países;
publicam-se revistas técnicas e

informativas, especializadas em

"Discos Voadores", como a

"OURANOS", francesa, sob o

�lto patrocínio da Comission
Internationale d'Enquête Oura
nos, como a "SAUCERC", da

Flying Saucer Internatícnal,
dos Estados Unidos, como a

"FLYING SAUCER NEWS", do
Flying Saucer Club, da Ingla
terra; instalaram- se comissões
oficiais em diferentes países; no
Brasil, à exemplo há algumas
instituições privadas, sendo

principal o Centro de Investi-
.

gações Civil de Objetos Não
Identificados, em Belo Horizonte
Minas Gerais. Existem os que
pesquízaram com objetivismo
científico; mas, do pararelo,
surgem os que não pesquizam
nada e estancam n'uma área d�_
misticismo verdadeiramente in

transponível; igualmeate, apa
recem os que comerciam em

duplo: com os "Discos Voado
res" e com os habitantes terre
nos desprevenidos e inebriados

pela nostalgia cósmi. As mais di
versas .Fôrçes Aéreas do planeta·
possuem organismos secretos

para trabalhos de pesquisa,

Canoinhense
Canoinhas, 10 de Setembro

de 1965.

Registro Civil EDITar

Ao Jornal "Correio do Norte"
Nesta

Prezado Senhor Diretor
Cumpro o dever de partici

par-lhes que em Assembléia
Geral" Ordinária realizada em

29 de Agosto p. pdo. foi eleita
a .Nove Diretoria desta Socie
dade que regerá seus destinos
para o periodo 1965/1966, e que
está assim constituída:

.

Presidente - Ruy Selerne; Vice.
Presidente - Vergilio Trevisa
ni Filho; 1. Secretário - Derby
Carlos Uhlmann; 2. Secretário
- Moacyr de Paula e Silva;
1. Tesoureiro - Osmario Davet;
2. Tesoureiro - Nery Nader;
Orador - Dr. Saulo Carvalho;
Consultor Jurídico - Dr. Moa
cyr Budant; Departamento So
cial - Luiz Freitas; Auxiliares
-. Ary Paulo 'Wiese, Marro
Ferrarezi, Darcy Wiese; Conse
lho Fiscal -' Luiz Damaso de
Miranda, Benedito Therezío
Carvalho Netto, Oldemar Mussi.

Sendo o que cumpria infor
mar na oportunidade, aproveito
o ensejo para expressar-Ihes
sinceros agradecimentos pelo
apoío sempre demonstrado Il

esta Sociedade, apresentando
cordiais Saudações.

Pedro Veiga Sobrinho, Es
crevente Juramentado, em

exercício de Oficial do Regístro
Civil de Major Vieira, Comarca
de. Canoínhas, Estado de Santa
Catarina, etc.

. .

Faz. saber que pretendem ca-

sar: Leonardo Lechíneskí e'
Sebila Kriginski. Ele,· natural
dêste Estado, nascido em Rio
Claro, neste município, no dia
1. de setembro de 1942, lavra
dor, solteiro, filho de.' José Le
chíneskí e de Catarina' Lechí
neski, residentes em Rio Claro,
neste municipio. Ele, natural
deste Estado, nascida' em C.
Ouro Verde, desta Comarca, no
dia 17 de agôsto de 1937,
doméstica, <solteira, filha de
Eduardo Krigínskí e de Emilia

Souplnski, residentes nesta
Comarca.

.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo' Código Civil, art.
180. Se alguem tiver conheci
mento de existir algum 'impe-

I dimento legal, a�USe-O para
fins de direito.
Major Vieira; 14 de setembro

de 1965.

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Juramentado

Derby Carlos Uhimarm,
10. Secretârro v

TRANSPORTES

Confie o trans,porte de suas mercadorias
pela

TRANSRIO
e terá i satisfaç�o de ser bem s�r�ido

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

I
,

I

s. A.

L·I V R.O S
Registro do Impõsto de Sêlo

Modêlo 1

análise e 'programações dos.
"Discos Voadores", Mss' tudo
isto é realizado sem uma aná
lise histórica do Cosmo; sem

uma pesquiza mais profunda
sobre 8S Humanidades havidas
na Terra, sem uma triagem
arqueológica; sem um preparo
astronómico: sem uma reínves

tígação na Astrologia primitiva.
E' tudo atual, faltando bases. v

n a

Impres� Ouro Verde

PARA FERIDA.S,
E c Z E MAS,:
INFUMnCOES,
c o C E I R A S.
FRIEIRAS.
ESPINHAS, ue.NUNCA EXISTIU IGUAL
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CORREIO DO NOltTE

I

I
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a sorte está na' etiquêta

'Compre a'gora sua roupa ou calça e concorra a 2'58 prêmios!
I .1

'

'j "

, N

, I

i:E

� 258 PRÊM&OS:�
........, ,

É 'FÁCll GANHAR!'
Cada compra de Cr$ 20.000, em( roupas,
prontas ou sob-lmedídá, 'cu em

calças RENi\JER, dá direito a uma
I

cautela, numerada, que concorre

a todos .os sorteios do concurso,
SORTEIOS PfEtA lOT,ItIFUA' fEDiEf'RAl
em 11 de setembro 9 de outubro e

,

,

13 novembro de 1965

3 AUTOMQVEIS SI�CA
3 TELEVISORES ADMIRAL
3 REfRIGERADORES
ADMIRAl

3 fOGÕES WAlllG

3 MAQUINAS' DE
COSTURA RE�NER

3 fAQUEIROS HERCULE�
90 ROUPAS RENNER
150 CALÇAS RENNER'

, ,C"rt� Patente ,n.� 220, da Rádio Sociedade ,Gaucha.

Veja sua roupa pronta ou sob-medida,
ou sua calça RENNER ..• e boa sorte !

A. J. RIENNER SIA.-INDÚSTlfUA DO. VESTUÁRIO'
E SUA. RÊDE DE REVENDEDORES

/

Resultado' 'do 1. sorteio)' do Grande Co�curso RENNER
realizado 'pela Loteria. Federal no dia' 11 de Setembro.
I' _.,

-

-

I

Os

1. Prêmio:: UM AUTOMÓVEl;' SIMCA O Klm�

2... 'Prê�io: UM TELEVISOR ADMIRAL
3. Prêmio: uM: REFRIGERADOR ADMIRAL'

/ 4.' 'Ptêmi'o: UM, FOGãO WALLIG
.

5. Prêmio: UMA-MÁQUINA'DE COSTURA
, ".

6. Prêmio: UM FAQUEIRO HERCULES

números premiados" com os 80' prêmios menores serão

,', .
N.67.384
N.72.384

- N. 77.384
N. 82..3S4

- N.87.384
- N.38.667

oportunamente divulgadôs.

Confira e não rasgue a sua ciutela. Ela estará concorrendo. aos sorteios de 9 _de outubro :·e 2 de novembro próximos.
\

'

, \

)

'CASA _._'---

Onde a sorte grande espera Dor você, com milhões' em prêmios' ,.,

, 18-9-1956

v

Hegistro Civil
EDITAlS

Pedro Veiga Sobrinho, E\!<ite·
vente Juramentado em Exercidio'
de 'Oficial do Registro Civil ,de
Maior Vieira, Comarca de Ce-,
noinhae, E�tado de Santa Catarina.
etc, ;.

.

. 'I
Fez saber que pretendem cOQ�r:

, Alvino A'vee Cardoso '1
e Maria

Trindade Veiga. Ele natural deste
Eetado; ,eamcído ,tm Canudos.
n/mun., no dia 18 de Julho dq
1936.• lavrador, solteiro. residente
em Csnudos n/muD., filho .de
Valêric Alve•. Cerdoso, falecido,
e de dona Maria Hosa Corrêa
residente em Canudos neste mu

uicipio, Ela: Datur�l deste Elllado
naacida em Rio Claro. n/mun.,
no dia 1,8 de, maio .de 19,40, do
mêstics, solteira, resideute em

Butiâ, n/muu., filha de Joaquim
da Veiga e dJ8 doDa ADO Bueno
de

. Siqueira. residentee e.n aio
Claro, .neste munioipio,

\

.!
Faz lI�ber que pretendem éSI8.r:

Ludovico Chicelski e FraDcilca
Urbanek. Ele natural deite Esta
do, naecido em Papenduve, nó
dia 6 de setembro de 1919, Ia..
vrador, solteiro, residente n/mnn.,
filho de Josê Chiéallki e de dona

'I
Paulina Chiealski, residentea em

Agudos, neste município. E�a.
natural deste Estado, nascida em
Colonia Vieira, n/mun. no �l8'
16 de novembro de -1922, do•.
mêstica, eolteira, reaidenre D/mQ� ••

.

filha de Franeieco Urbanek, {ale
oido, e. de dona Helena Generala�i
residente, neste municipio, i '

I

\ r:"
Apresentaram oa documento.

exigidos pelo Código Civil artig9
.

'180, Si alguém tiver cODhecimeo�� ..
de e:x;iltir' algum i�pedimeD.to. ���;
gel acuse-o para flD. de direito;
r'

"

- �

Major Vieira, 6 de letembro
de 1965.

.

.

í :

Pedro - VeigJa Sobrinho i!·
Escrevente Juram. em exercicj?

.."
'

• c
. iV

. ;'(âmara Municipal!
de Maj'or, Vieira

Resolução H. 48, '16...;8�65,
Aprovà balancetes men

sais da Receita e'
Despesa Orçamentária
o cidadão' Odilon Davet,

Presidente da Câmara Municipal
de Mojor ' . Vieira" 'Estado de
Santa Catarina, fáz saber qué
a Câmara Municipal decretou'
e eu promulgo a .seguínte

R E S O L U ç A O: '>.
Art. 1., '- Ficam c aprovados

por esta Câmara Municipal, 08

balancetes da Receita .e
.

Despe
sa Orçamentárias referentes 80S

mêses de abril e meio do
corrente ano.

Art. 2, - Esta -Resolução
entra em vigor na data de sue

publicação, revogades as dispo
sições em eontrárío.:

.Sala das �essÕes da 'Camara
Municipal de Major Vieira, em

,

16 de agosto de 1965.,
.

.

as) Odilon Davet
Presidente

as) Walter, Herming
1. Secretário

as) Teodoro Baranklevlcz
2. Secretário v

MOTORIST�! ,(\bs�ve .sempre 8S
leis -. dó. trânsito.. Elas s�
feit�8 'para 8ua, própriÍl
segurança.

colaboração do'

=��ub� cj.os amigos I
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� Comprador de arroz, sr, Erich Colin,
de Joinvile, afim de' comprar. o produto

.

em Taunay, teve que andar a pé mais de
ciQCO quílometrcs para atingir aquela localidade.

.

x x x

A Radio Diario da Manhã, de Florianópolis, irradiou
sexta feira, pelas 12 horas, o seguinte comunicado: O De
pütado Federal, sr. Pedro Zimmermann, do. PSD, eleito pelo

, vale do Itajai e residente em Blumenau, em declaração pú
blica aderiu 11 candidatura do Senador Konder Reis. Note
se que o referido parlamentar é genro do Presidente do

.

PSD de Blumenau. Em São Miguel do Oeste, o Presidente
do PSD também aderiu a candidatura da União Democrá
tica Cristã Libertadora e em Chapecó, no maior comício de

.

sua história, vários próceres pessedistas e trabalhistas,
iguah;nente aderiram a candídstura, vitoriosa C!O Senador
Antonio Carlos Konder Reis. . .

Ribas com Partala e Antônio Carlos
O' Sr. José Guimarães Ribas, ex-Prefeito de Panduva,

uma das mais prestigiosas . figuras da politica do vizinho
município, está empenhado na campanha política a favor
de Aloísio Parta la e do Senador Antônio Carlos Konder Reis.

João'Márla <te Almeida Desligou-�e
do PSD

O Sr. J6'ão Marii. de Almeida, filho do saudoso Coro
nel Severo de Almeida, fundador do PSD papanduvense,
membro do Diretório do PSD, 'desligou-se dessa agremiação
e está apoiando as candidaturas de Partala e de' Antônio'
Carlos ao Govêrno do Estado.

Em carta dirigida. ao sr. Jair Dâmaso da' Silveira, Pre
sidente do PSD papanduvense, o prestigioso sr. João Maria
de' Almeíde comunícou o fato em caráter oficial e Irrevogável.

O PRP do" Oeste Catarlnese retirou
C) apolo a Ivo·

.

Sébado último, reunidos em "Chapecô representantes
do PRP de' 34 municípios da região, por unanimidade ficou
deliberado a retirada do apôio dado a IVO SILVEIRA e

I assentada a nova posição do partido .do sr. Plinio Salgado,
de epêío à candidatura do Senador ANTONIO CARLOS
KONDER REIS. ao Govêrno do Estado.

I

A atitude. assumida pelo PRP teve a maior repercus-'
são em tôda Santa Catarina.

I

Pedro Merhy em Tres Barras <'

. Aumentá dia a dia em Três Barras a penetração das
cétidídsturas Pedro Merhy Seleme à, Prefeitura Municipa.1
e . do Senador Antônio Carlos Konder Reis ao Govêrno do.

. Estado.
O povo trssbarrense b@.ID compreende que não basta

eleger o Prefeito. � índíspensável ao progresso do vizinho
município um Prefeito apoiado e pretigiado pelo Govêrno
do Estado. E o Senador Antônio Carlos Konder Reis, amigo
.pessoal de Pedro Merhy Saleme, haverá de emprestar. lhe
·todo apoio.

.

Fracasso de Ivo Silveira em todo
N(i)rte do Estado...- '/

A vísíta do sr. Ivo Silveira aos municípios da nossa

região, foi melancólica e desastrada, do, ponto' de vista po-.
lítico

'

Em Csaoinhas, o comício fracassado -que O' nosso povo
assístíu, Em Três Barras, nenhum entusíásmo @ pouca gente.
Em Major Vieira, o "continuador" do sr. Celso Ramos a

guardou o povo à saída de uma missa vespertina para en

contrar alguém que fosse ouví-Io. Em Monte Castelo, me

nos de 50 pessôas. Em Papanduva, fracasso total: a maior

fregüencía foi de pessoas transportadas de Monte Castelo,
que acompanharam o candidato. Público .pepen.Iuvenae não
havia quase nenhum',jOs caminhões mandados para Rodeio

e, Passo Ruim, voltaram completamente vazios, sómente com

OJ motoristas. O alto farlante entrou em pane fi' não funcio
nou. Tudo, tudo, esteve contra o sr. Ivo Silveira e Francisco

Daligna. Cabisbaixos, t-ristes e melancólicos, os candidatos
do .�SD deixaram Papandúva e foram cantar noutra fre.

guezia... v

.

Desesperados com os sucessos dos comicios da UDN
em todo o interior, os homens do PSD que não consegui
ram reunir público nem para o comício do seu candidato e

, que tiveram de suspender os seus comícios na zona subur

\ bana, em vista do sucedido no '''Alto das Palmeiras", per
. correm o interior com. um serviço de 8lto falantes, profe-
rindo insultos e 'fazendo campanha das mais baixas de que
se têm notícia em Calioinhas;'

.

.

O povo; que têm apreciado os comicios da União De
.

mocrãtica-Cristã-Libertadora, tem, asshn ..
, oportunidade de

comparar os homens e os métodos.

A conduta dos desesperados face à derrota, vem obten-
do no seio da família capoinhense a pi'or repercussão. > n

Enviado o n tem pedido
10. eu te!,P. r o c e 5 S er

I

O Juiz Célio Ferreira Lobão, abertura do processo, em vir-
da 5a. Auditória Militar, infor- .

tude de recente decisão do Su
.mou haver encaminhado ontem,. perior Tribunal' Militar, que
à Câmara. Federal, oficio solici- reconhece ser permissível ins
tando licença pare instauração, tauração de. processo contra
de processo contra I Ó deputado parlamentar e sõmente após a

federal Doutel de Andrade, concessão de licença pelo Poder
acusandc de, práticas subversivas Legislativo que .estiverem vin
no Estado de Santa Catarina. _culados
Esclareceu também o sr. Célio'

Ferreira Lobão que, enquanto
não .for dada solução favorável

. 80 pedido, não será possível a

Militar contra o deputado
Doutel de Andrad�, apontando-o
como coordenador ;do esquema
de subversão" ímplanteuo e�
Santa Catarina antes do Mo�.
vírnento Revolucionário. Essas

denúncias acham-se contidas
DOS inquéritos policiais militares
realizados -no vizinho kt!cc.clO, n

EM TR�S -..

Três denúncias já foram. re-' (De "O' Estaâo do Paraná",
cebídàs pela 5a.'. Auditória de 15-9-65)

.

\.
.

I

O /PSD de Mafra reagiu e
não permitiu ,a réalização

de comício Ivo Dalinha
A recepção de Mafrll ao Sr.

Ivo Silveiea resumiu se a grande
foguetório. providenciado pelo sr,

Pedro Kuss para ocultar o' seu
fracesso como' condutor da polí
tica pessedista local.
O Sr. Ivo Silveira, ,face' ás

brigas entre PS'D e PTB, não'
conseguiu nem real1zar comício
ou qualquer apresentação em

público. Foi impedido 'pelos seus

prôprios . companbeiros. Enquan to
o PTB exigia de IvÔ' uma defi
nição pública e! favor do candi
dato à Prefeitura. Sr. Zézinbo
Scb�ltz. o Diretório' do PSD,
ameaçou Iro de rompimento e

pedia que a sua definição fôsse
..a favor do séu correligionário
RAUL LE�O NIEBITSCH, can
didato do Sr. Pedro Kuse. .

Os senhores Prctôgenea Vieira
e Pedro Kuse tiveram violento
atrito, em público.
A noite, realizou.se um jantar

no "Zepelin", de homenagem 808

visitantea. Novo fracasso, compa
reCerem menos de 80 pessoas,
tão tenso era 'o ambiente político.
Mais de metade do Diret6rio do
PSD deixou de _ comparecer e o
PTB esteve completamente au

sente.

O Sr. Ivo Silveira encerrou as

suas visitas aó Norte, convenci
do da sua derrota nall

.

urnas de
:3 de outubro.

VENDE-SE
1 (uma) casa de alvena

ria, sita a Rua Vidal Ramos,
com 2 quartos, 2 salas e

cozinha, além de uma sala

especial para instalação co

mercial.
Negócio urgente.' Tratar

nesta redação. v
,

. ('

/

'.

�IEspanholFestival
pela

de ,Ballet Clássico' e

professora . Roseli Maidl
Grande

A escola de Balett do Club Canoinhense conví-.
da seu associados e demais sociedades para assís- '

tirem o' festival que será realizado nos dias 24 e 25
do corrente as 20,15 horas nos salões do Clube Ca
noinhense.

Após o Balett,\ um Bingo Dançante.
Pelo comparecimento desde já agradece v

A DIRETORIA
(

/,

Pânico no PSD Papanduvense I
A vit6ria dos capdidatos udeniatas em ·Papanduva. está

disseminando o desespero eo pânico entre os peseedistes. Demonstra
ção evidente do estado de espieito lá reinante,' verificou-se na "FLO-
,RESTA", domingo último, quando o Padre Vigário. celebrava a Santa
Missa. Posteriormente à leitura do Santo Euangélio, o Revmo, Padre
Onofre Bebinski. iniciava a prática, quando aludiu ao problema elei
toral. e à necessidade de votarem os católicos. de acordo com !IS suas

conciências, em b�mens de bem, anri-comunistas, favoráveis à Revo ...

lução Brasileira, foi interrompido pelo Sr. ,FRANCISCO FREDERI
CO, verésdcr do PSD. que passou fi ofender o Vigário com palavras
de baixo calão, altamente ofensivas. Tal foi a indignação e a revolta
da eseistêneia, inclusive de irmão .. dó Sr. Frencisco Frede ..ice, 'lue
somente a': intervenção do Padre Vigário evitou mal maior, de conse-
A·· .,.

.

quencies lmprevlslvels. "

I As dolorosas e lamentáveis ocorrências que se verificaram na

"FLORESTA", testemunham, apenas, b desespêro e o verdsdeieo
pânico que domina o PSD de Pepanduva. r

Seu Dito em Caboinhas
Encontra-se. em nossa cidsde.:

desde quinta feira a noite, accm-

. 'penhedo de sua exme, esposa,
Dona Gertrudes Carneiro Carva·,
lho, conhecida na intimidade por
Dona Biluca, o sr, Benedito Th,
de Carvalho Junior, ex-prefeito

de Canoinbas e deputado por duas
legislaturas pela nossa região Seu
Dito. que tem rece-bido inúmeras
visitas de seu' grande circulo de
amisade, acha-se hospedado ria
residência do seu genro, o' médico
dr. Osvaldo Segundo de Oliveira.
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