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PSP PL VOTEM PARA M[l ORAR
- -

Diretórios da União Democrática 'Nacionál, Partido Democrata Cristão, Partido Social.
g essista, Partido Libertador e dissidências do Partido' Trabalhista Brasileiro e.

Partido de Representação Popular.. têm o prazer de convidar as autoridades eivís, eclesiásticas
e militares, seus, correligionários políticos, amigos e' simpatizantes e ao povo em geral, para
assistirem, hojP As 14�30 horas» em palanque armado frente à Prefeitura Municipal,

.

. .
"

ao Gra.nde Comício Político em pról das candidaturas do

Senador ANTONIO CARLOS KONDER REIS e. LAERTE RAKI10S VIEIRA
Estado 'de '\Santa Catarina, e

para Prefeito Municipal de Canoinhas
para.' Governador e' Vice-Governador do

BENEDITO' TH. DE 'CARVALHO NETO

C�nOJnnãS Número 847Ano W Santa CátõrHlt::l, 21) de Setembro de 1965

(O documento abaixo transcrito, em fotocópia,
enco ... .j.�,,.,. ..... '" "" ..... cidade ds r"a'noinhas a' dispoI '"' I 1'..0.-00 lia. lUa. � U V 11111',' I U-.

sicão de quem deseje conhecê-lo e examiná-lo)
Sinete (carimbo), da «MARINHA DE GUERRA» - Visto:

(ass.) H. Protogenes - Capitão-de-Corveta - Assistente

Ei� a Prova �a Su�Yers'ão

Estado-Maior do Comando do 50. Distrito Naval'

Informes sôbre' o 'Deputado Francisco, Rlberto . Dall'lgna
CAIXA POSTAL, 2

Diretores: R. R. DA �1l�A f AlfRm�·�. GARCnJO�.
FONE, 1'28

Gerente: n�ASS �HfMl
CIRCULA AOS SABADOS:

1 - Deputado Estadual eleito pela legenda do PTB.',

2 - Profissão: Médico - Estado-Civil: Casado.

S' - Res.: Ruo do Centenário, 47 - Brusque - se.

4 - Compareceu ao Conselho Nacional da UNE
.

realízado 8 5-1-64, no Teatro Alvaro de Car-
, - valho, tendo participado da Mesa que pre·si';"
diu o conclave, que ficou notório pelo extre

mismo, e nítida' orientação .subversiva. Ou
tros membros da Mesa; José Serra (Pres.
UNE), Neiva Moreira, Max da Costa Santos,
Osmar Cunha, Paulo Stuart Wright, Vidal-.
"vino Francisco da Rosa (representante CCT),
etc. � Ofício 017 de 27 1-64 da DOPS e

«FOLHA CATARINENSE» n. 6.

5 - Apontado por Agostinho Mignoni, em seu
, depoimento (Averíguaçôes Sumárias - Ofício

�10 de 20-5-65 da 5Q• DI] ao EMA). à página
7, que 0. fichado foi contra a expulsão do

'Deputado Paulo Stuart Wright (comunista.
dos quadros do PTB é posteriormente exi

giu sua remtegração no Partido.

6 - Promotor da visita do Pe. Alipio de Freitas
8 Brusque, tendo providenciado os contatos
necessários.

7 ..-Indiciado no. IPM instaurado pela 16a. CR,
,

por delegação do Encarregado Geral de In

vestigações, por ação subversiva.

8 - Durante a Revolução de 31 de março, por
ocasião de uma «batida» efetuada na sede
do Partido Comunista em Santa Catarina,
foi encontrada; entre' outros 'documentos, u
ma «Análise sôbre as eleições» de 1962, mí
meografada, tendo algumas anotações ma

nuscritas, que submetidas a exame grafotécni
co. r ..uplaram " .. r"'T!! til' autoria de ,FER
NANDO PF.REIRA CHRISTINO, vulgo
«Claudio». dirigente do Partido Comunista
nêste Estado. Dêsse documento «Análise
das eleições de 1962» - destaca-se O seguiu
te trecho: « ... formação da Frente Parlamen-

tar Nacionalista. na ASSembléia, discutindo
essa possibilidade como osDeputados PAULO
(Paulo S. � Wright) e Dalínha (Francisco
Dall'Ignas.;

.

Tal análise de eleições, destinam-se à distribui
cão, entre os dirigentes dos Comitês Muni

cipais do Partido Comunista em Santa Ca
tarina e foi elaborado por Claudio a quem
normalmente competiam tais «análises» e

«Estudos» no Comité Estadual do P.C. Ve·
rifica se portanto, que o P C. tinha entro-Isarnentos com os deputados estaduais
PAULOSTUART WRIGHT, (cassado) e Fran
cisco Roberto Dall'Igna a ponto de divulgar
entre os camaradas, os contatos a realizar,
para execução de uma das etapas do seu
plano .de ação, a Frente Parlamentar «Na
cionalista» .

Obs.: Doll'Igna - pronunciar Dalinha. \

9 - Cartas apreendidas pelo Comando do 5°.
r

, DN, revelam ligações' do Dep Francisco
Dall'Igna, com os comunistas ESAU LAUS
e JOSÉ ADIL DE LIMA, em SUflS ativida
des· subversivas e agitadoras. ,Por sua oro

dem o comunista ENIO LAUS, fazia prega
ção subversiva no interior do Estado.

10 - No IPM instaurado pela 16a. CR, o De

putado Dall'Igna foi indiciado, sob acusação
de '''háver empregado prestígio pessoal e in
terferência' política na aquisição sob fatura
mento direto de vinte e tres (23) caminhões
da Fábrica Nacíonal de Motores.

11 - Segundo informe-s:' Sócio de João Goulart
em cavalos de corrida. Estreita ligação com

Brizola, a cujo esquema subversivo perten
cia e defendia. Sua firma levava o fisco
Das barreiras de fiscalilação, inclusivé me

diante
.

suborno.

Hugo Protegenes Guimarães
Capitão-de- Corveta - Assistente

De acôrdo com á nova Lei'Eleitoral, quem votar no candidato a Governador,
estará votando, automàticamente, no candidato a vice-Governador com êle registrado.
,0 nome .. do Vice nem figura na \ chapa.' Assim, quem votar em. IVO SILVEIRA,
estai.; .���.ldó ....u r.'RANCISCO DALL'IGNA, cuja ficha estampamos acima.

ELEITOR!

Defenda a democracia votando em ANTONIO CARLOS KONDER REIS

para Governador do Estado.

. Florianópolis �Arcebispado de

I Carta do Arcebispo de Flori�u:lópolis D. Joaquim
Domingues de Oliveira ao Senador AntoJlio,

!:;arlos Konder Reis Candidato ao.

Govêrno do Estado
'

Florienôpolis 30 de' julho de 19�5.
Excelência. e nobre Amigo.

Atenciosas saudações.
Apraz-m" acusar em mão, hoje recebida, a carta de VOlla

Excelência de 27 do corrente dat'aqa, comunicando que. pela
resolução de nO. 5.390, do Egregio Tribunal Eleitoral de noseo
Estsdo, se procedera ao registro da candidatura de VOlsa
Excelência ao cargo de Governador do Eatado nas pr6ximas
eleições de 3 de outubro do corrente ano.

Outa.ssiÍn, reiterando os propositos de, na campanha e no .

Govêrno, se eleito. cumprir; rigorosamente, 08 seus deveres de '

��e��..
'

'I:Cabe-me, pois. antes de tudo, agradecer 'a Vos:a Excelência' -'i
.

aquela honrosa comunicação. Foi o registro o primeiro' palilío.,;·',
'

Ato legítimo, nada impede - pelo contrario - lhe iP9teq�e a -.

I

I' igreja as suas auspiciosas bençãos.
..

'Qu�nto aos nobres propositos ....:.. que, aliás, têm por si
.

um digno e honroso passado - não podiam ser mais Plstos,
. nem ma.is edificantes. Um .ÇJ0,:ernador culto. e. 8(I�retudo" �e '

Babe umr a cultura à concrencra, um Governador 'qJJé, além;' do
interesse - o indormido interesse' - pelo coisa .publica; con". '

tante e fadigosa preocupação, sabe cumprir, aos olhos de todos,
dentro da investidura do seu cargo, "os seus devú�8 de cristão
e católico", é uina benção que Deus mands à comunidade. Die-

. -se ia governar e apostolisar. Ou bem apostolisar, para melhor
governar.

.

Sim: "não esque,c�rei em minhas pobres oraeões a jor.
nada que ora se inicia". .'

Entanto, atenciosamente 8auda e se recomenda
Dm. Joaquim Domingues de Oliueiro

Arcebispo de Florianópolis

Congresso ,de Pastores
Pastores e ,Delegados da Igrr,Pa

Evangélica Lutberana da região
sul - centro catarinense e oeste
do Paraná. estão reumdcs em

nossa cidade, em núme.ro de 130,
para um congresso que iniciou se

dia 23 e términará dia 26. .

A todos os eeligicees e demai:t

pessoas que nos honram Com a'

visita. as nossas .boes vindas com

votos de ót�m8 estad� em DO®tlllll
,

cidade.
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CORREIO DO( � NORTE j.

,

Para o' seu exigente paladar
t r � . .

\

'preflrs : ssmpre :

·PINGUIM
..

&. Restalirante e Sorveteria
\ .

- (
r •

.Diàriarnente. Almoço e J.antar.

"

Compre agor� os
;

"

BRINO.UEDOS
/'

para o NAT�L :e

pague-os suavemente, sem acréscimo
:':-\' .:. '.J; ,:

. .

"�,O Casa Erlita
. ..�

. "',', I.,')
,

I

Refaça suas forças, tomando
"

1

� I, '

C'A F É BI"G
'�."'."l' '. ,'-.� .•

"'.
.._ :\'

'

,

! ' ..... (
-

Torrado a ar, quente, .

.
• 4

•

'''$ebe,o$o, até a ultima gQta c�

·,�.: .. R��:\PaUia Pera'ira :...
..

'

Telef�nJe,; '2'41
•

cBIO é grande - mas em Caooinha�

'/BIG 'e o melhor' café
T
.�'.

j'!

FUNDADO EM' 29/5/1947 - Reg. no Carl. Tít. Iln 448 Doc.
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SAB.t\.DOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 ...... Canoínhes • S. C:

.

" ,... !! ' _, � .

.

· Ranbvação de assnatore . (50 números)· Cr$ 2.000

Os atrazedos, serão ccbrades à base da época,
As assinaturas com 1 ano ou mais de atrazo, . serão
cortades eumàrlamente a partir dê 1. de junho d'e 65

. '

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE" ,

,

. 'Anunciol: Por .vez e por centímetro de altura de coluna:
. 'ÚLTIMA PÁGINA! pAGINAS INTERNAS

.

1 vê�. Cr$ ·150 1 v�z Cr$ 120
, . '" " Para mais vezel. desconto atê 20%.

.

Página inteira
.

Cr$ 40.000 Página inteira Cr$ 30.000.
Meia páginl Cr$ ee.eee Meia págim.l .Cr$ 18,000

\

· OBSERVACÕES:
. "

"

Originais: de artigos enviados a Redação, publicado. ou

não, permanecerão em poder da mesma.

A Redação não .endoesa oonceitoe emitidos .em artigoe alã.inadol.
, i· I

..4

· Quando fizer seu _itienrário de passeio,
não' "esqDe�a de incluir uma visita às

obras . do FRIGORIFICO
, .

Prezados .aclenlstas;
'

Se VoS. j� iintegralizou leu capital e ainda não

recebeu aeu titulo, procure-o na Amllociação Comercial' e
. '\

Induatrie] de '�alll(!!iDbthli.

, '
"

__*mSlllliFillBi !IIIIIlIJiI*g' #1II$.61114';__.2111111.1I&1IIIi*•••__,. IIIIIII_----RIl-__Ill!llIIiIIl!I_�

I

'VENDE-SE

25-:9-1965

1
s. A,.

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

Trilhadeiras
,í Moinho Martelo

diversos tamanhos

Direto de Fábrica.

Representantes

Waldem"r Knüppel
..

,

I
Vende-se Lotes
no JARDlM ESPERANÇA,
nas proximidades do Ginásio

Santa Cruz.

A Vista e a Prestações.

Tratar' com Henrique
Bóra, na Casa Santa Te-

Canoinhas
(FRICASP,)

São convidados os senhores acionistas do Frigorífico Ca-'
uolnhas S A., a se reunirem em Assembléia Geral �xtraordinária .

no dia 20 de setembro de 1965, às 16 horas, na sede social da
Associação Comercial e Industrial de Canoinhas, na rua \ Vidal
Ramos, 736, nesta cidade, em primeira convocação,

.

para tratarem
dos seguintes assuntos que figuram como ordem do dia:

a) '_,. apreciação da proposta da Diretoria para o aumento do .

Capital Social e reforma estatutária, proveniente da Rea
valiação do Ativo Imobilizado .

b) - VntAçã(l tio a=sunto aludido, cem 0 Parecer do Conselho
Fiscal, sobre o aumento em c&usa.'

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

.

d) - assuntos gerais de interêsse so�ial.
Canoinhas, 10 de agôsto de 1'965.

Francisca Wilmar Friedricn - Diretor Presidente

��rigorífico

I

L

Clementino E. Pieczarka
Tesoureiro Municipal

v

rezinha.

SEMEADEIRAS
.'i

par� Arroz, Milho e· Feijão,
da melhor marca existente,
com ou sem -adubadeíra,

CasaSanta'Terezioba
.

Rua Getúlio Varaaa. sin

-. l
Prefeitura Municipal
de lVIajor Vieira

AVISO
Cobrança do Impôsto ·Ter.
ritorial Rural e Taxe de

Conservação de. Estradas
O Sr. Prefeito Municipal: avi.a

OI UI. oontribuiatee do Impôsto
Territorial Rural e Taxa de Con

lervação de E.tradal que, durante
a primeira quinzena de agôsto à
trinta de setembrc do corrente
ano.. lerá. cobrado na Prefeitura
Municipal, sem multa, e .na bale
do aDO paesado sem acrêacimo, OI
impostoe acima citados.

Maior Vieira, agôsto de 1965 .

asa) . Antonio Maron IBacil
.

Prefeito Municipal nv

Segunda Convocação
.

. Na falta de quorum para a la. convocação, são convida-
dos os senhores acionistas 'deste sociedade, em segunda convo-.
cação, à comparecerem à assembléia geral extraordinária, DO dia'
25 de setembro de 1965, às 16 horas, no mesmo loca), pare tra-

.

tarem dos assuntos que figuram na ordem do dia da primeira
convocação.

.

Canoinhas, 10 de agôsto de 1965.
.

Francisco- Wilma, Friedrich - Diretor Presidente

.1

.'

.'

v

, Terceira Convocação.f. ;. . .
.

Na falta de quorum para a 28. convocação, são convida-
dos os senhores acionistas desta sociedade, em terceira. convocação ,

à comparecerem à assembléia geral extraordinária, no dia 30 de
setembro de 196e,. às 16 horas, no mesmo local, para tratarem:

"

dos assuntos que "figuram na ordem do dia da prímeíra'
convocação; ,.'

.'

, ,I, .

: Canoínhas, 10 de' agosto·· de 1965.

Franci;co 'WÚ�a; Friedri�h - Diretor Presidente 1x
, ,

'
•

.t

, "

Ar�ma fa;pado, G'r�mpos de C6rca, Pregos - �ôdas 1/
.

. as bitolas, Formicidas, 'Inseticidas
. ...

'e-l-'
Consulte a

tudo o que não enco'ntrar 1 1.

CASA SC-HEIBEI\
que' mandará busclir.

.. mas, apareça sempre ..

.

PreFeitura \- Municipal de
'E o I T A L

. "
(anoinhas

De Ordem do Exmo. Sr. prefdto Municipal, torno pú�
blico que durante o corrente mês de setembro, se procede nestá'
Tesouraria e nas Intendências Distritais de Paula Pereira, F�lipe
Schmidt e Bela Vista do Toldo, a cobrança �os Iseguint.eEl impostos:

A l- Imposto s] Industria e Profissões (30. trimestre)
I

'B - Imposto de Licença (3°, trimestre)
,

Os contribuintes que não efetuarem seus pagamentos-no
praza 'acima mencionado,. estarão sujeitos a multa de acôrdo com

8 Lei em vígôr,
.

Canoinhas, 9 de Setembro. de 1965

VISTO
Dr. João Colodal
Prefeito Munícípal

'<,

COMPRE A VISTA E PAGUE' MUITO MENOS!
1/

. i

,Arame farpado de di�ersos' tipos e procedências ;. Grampos para
.

"
. -

cêrca • Pregos de todas as bitolas .. Arado. • Carpideir.as • Pontas

para arados de todos os tipos • Semeadeiras simples e com aduba
deiras • Macbados Collins - Rádios a Pilha - Fogões a lenha, etc. (.

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

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

o enderêço da econômia é:
.

'

A R M R�:':a��. 96

T <2ef�e.� RS K I
I

_�iiik5?#*&9#F#i1*'fiW8%#tlii*EESE+M=& + 4I1i...........
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Santa Catarina se encontra

pois, nesta encruzilhada: ou se

coloca ao lado da razão, ao la
do de uma história, de SU851 tra
dições, de sua conceituação .de
mocrática e cristã. e ao lado do
que representa no fator iminen
temente econômico e social. ou

deriva para o outro lado, que
concorda com a partilha de to-

,

dos êsses valores com um es

quema latente de subversão de
masiadamente conhecido e de
nunciado à, Nação brasileira.

De nada valeram as nossas

advertências no sentido de não
. se permitir o atropelamento do
Partido à cúpula de outro, dís
:tante e díssocíado dos verdadei
ros postulados da democracia e

das autênticas finalidades da re

'volução anti-comunista deflagra
�a no Brasil.
;
Nem mesmo se ofereceu ao

�andidato do
/

nosso partido a

:oportunidade de opinar ou deci
dir numa questão ·vital, como

Não desejamos que ocorra

esta última ipótese. Dai a razão
- e sómente esta - de não
nos ser possível continuar a de
fender as candidaturas recomen
dadas pelo nosso partido. E co-

.

mo nós, inúmeros companheiros

:, ��__i=- I__,
'tI

Cruz
.

,

Teatro VeraCiI1e
-:-

HOJE - as 20,00 horas - impr. até 14 anos

A INCONQUISTAVEL MOLLY
cf Debbie Reynolds, Harve Presnel, Ed Bigley e Richard Morris.

Um filme que encantará todos, �m cinemascope e technicolor.

DOMINGO·:- as. 13,30 horas ...,. �eD.ura livre

A lnconquistável Molly
a. 16,00 hOfas
a. 19,GO hor�.

-

as 21,15 horas

ceil8ura line

impr. até 14 anos

DOMINGO

ODISSÉIA DE UM BRAVO
com Spartaco Santoni. Atida VaUi, Cesar Romero,

Frankie Avalon e Tereza Velaquez.
Eu vingarei o tributo das cem donzelasl Atacarei os infiéis

enquanto êles se entregam aos seus pecaminosos pr�zeresl Nin
guém foi mais ousado que êie na guerra, nem mais terno no amorl

2a. Feira - as 20,00 hor.aa - REPRISE -. impr. 14 anoa

3a. Feira - as 20.00 horaa -' impr. até 14 I!DOS

UMA VIDA E DOIS 'AMORES
I .

.

4à. Feira - a. 20,00 heras - impr. �té 14 aUQs

DA INFAMIAESTIGMAO
com Gwen Watford, Patrick Allen. Félix Aylmer

e NiaIl Mac Ginnis.

5a. e 6a. Feira - aa 20,00 horas - impr. �té 14 anos

·A LEI DOS CORRUPTOS
com David Mac Callum, Kennet Cope e JiIl Ireland.

•

Em um bêco lem saída ...
·

homens' e mulheres que queriam
viver,' que desejavam amar.

'_MI**, ±&....., ..," ahem

(

notícias de ·

PAPANDUVA

utado ede, ai ,pessedis a ed',o
Zimmermann

.

rompe com Ivo e Dali' gna
"preferimos adotar a candidatura do eminente senador Antônio Carlos Konder. Reis, que reune. condições e premissas

que. não só sensibilizam co�o. tranquilizam nossas convicções. ideológicas." íntegra do manifesto
"CATARINENSES" seria a de, sua própria eleição, e amigos, preocupados por igual só sensibilizam como tranquílí- necessidade, a que nenhum'

A luta pela sobrevivência das quanto à participação de um com que . SSBta Catarina seja zam nossas convicções ídeo- detentor de título eleitoral se

instituições da liberdade e da nome para seu companheiro de sempre a mesma, grande e no- lógicas. poderá furtar num momento

própriã democracia não poderá chapa a více-governadoría que bre, como nos foi legada pelos Não' estamos sós nesta hora em que a liberdade, as institui-
ficar adstrita a um simples con- pudesse corresponder de qual- nossos antepassados. decisiva: todos os catarinenses ções e a própria democracia
ceíto político-parttrtá-io: há de quer modo, p'elo seu passado e Dissentimos, assim, da orien- ementes de sua terra assim vêem brasileira 82 encontram numa

,

'ser conduzida acima de qualquer pelas suas tradições, aos interês- tação do nosso Partido e, a a oportunidade de mantê-Ia imu-' encruzilhada definitiva.

in.terêsse ou injunção, de forma ses comuns catarinenses, alicer- partir dêsse momento, preferi- ne dos riscos e imprevistos que d b.

Blumenau, .15 e setem ro
a atender às tradições do povo çsdos no espírito e no ideei de- mos adotar a candidatura do tantas preocupações já lhes têm de 1965.

'.
'.

barriga-verde, preocupado com a mocrático e cristão das suas fa- eminente Senador Antônio Car- causado.

manutenção do' seu modo de mílias. .los Konder Reis, que reune Não é um apêlo
pensar, de sentir e de encarar Vãs foram, pois; tôdas as mi- condições e premissas que não' proclamação solene de uma

a sua sociedade como herança h
. ..

. fi as tentativas, como 1Dut�ls ossagrada e inalienável. calçada esforços de grande áreas polítí
em fundamentos e príncípíos C8S de Blumenau e do Vale do
que foram e causa do movirnen- Itajaí, para enquadrar no quadro
to redentorista de 31 de março político-sucessório esta grandede 1964. região, pelo que tem de hístô-
Sob êste aspecto vínhamos rico, social e econômico.

acompanhando' com grande an

siedade e não menor cuidado o

encaminhamento do problema
politico catarinense por parte 'do
nosso Partido, procurando influir
para que não nos levasse a so

luções desde logo incompatíveis
com tais princípios.

Snr. João Maia de AI-
.

.

meida desliga-se do PSD
o Cidadão Snr. João M. de

Almeida, em oficio dirigido ao

Presidente ,do Diret6rio Muni

cipal do P.S,D. solicitou o seu

afastamento definitivo tanto
como membro do Diretório
corÍio também, de correligioná
rio (ia referida agremiação
partidária.

escreveu:

Esmeraldino M. de Almeida

Aluisio Partala em

Campan\ha Vitoriosa
o candidato já 'vitorioso a'

Prefeitura de Papenduva, Aloisio
Partala, vem visitando c:í Muni
cipio de ponta a ponta, encon

trando em todas as localidades
que visitou, a mais símpátíea
acolhida e simpatia desusada
pela sua candidatura. Na sua

visita às seguintes localidades
como seja: Rodeiosinho, Pinhal,
Gramados, Taiozlnho, Floresta,
Guarany, Palmito, Passo Ruim,
e muitas outras localidades, foi
o candidato recebido com muito

entusiasmo pelos seus admira
dores, que não esconderam a

sua firme e decidida atitude de

integral spoío ae sua candida
tura à -Prefeíto e a Governador
o eminente SENADOR Antonio
Carlos Konqer Reis. Aguarde ...

mos mais uns dias e então fa
l!t,rãq as urnas para confirmar
o que foi dito pelos livres elei
tores de Pepanduva, confir
mando a vit6ria dos candidatos
acima mencionados.

Snr. Paul,ino Furtado de
Méllo �m companhia de

Aluisio Partala em

campanha
Acompanhando o candidato

Aloisio Partala, em sua campa.
nha vitoriosa o Snr. Paulino F.
de M=llo se fez acompanhar nas
visitas que realizou o Snr. PAR
TALA, pelo interior do Muni
cípio, atitude das mais elogiosas
por certo a do .sr. Paulino Fur
.tado, pois já em edição anterior
deste - joraal fez declaração dan
do seu integral·epoio ao candi
dato da UDN, PDC e PRP.

A . atitude destacada do sr.

Paulino Furtado, já está sendo
também seguida por diversos
elementos de outros partidos
que estão vendo em Aloisio Par
tela o candidato certo para ad

ministrar, o nosso Município. v

é a Pedro Zimmermann
Deputado Federal. n
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Aniversariantes"
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: as sras. dnas. Matia
esp. do sr, Alexandre Lis;
Isabel esp. do sr. Oito Frie»
dricb e- Clara' esp. do sr.

Rodolfo Scheide; os srs. Oito
Friedrich, Wilmar Friedrich,
William Castellaens e Rodol-
10 Frank; as srtas. Suely
Raquel Bedritchuk e Oeny
Struzik. •

. Amanhã: a sra. dna. Luiza
e�p. do sr. Ernesto Koçh;
as. srtas Arlete Voigt, Üeni
Schimingoski,LuciliaStoeberl
e Terezinha Bialeski os jo
vens Rubens Wardenski e

Helio Roberto Radke; a

menina, Mauren Rosi {ilha
do sr. A1ffledo Ouilherme
Knuppel. '

Dia 27: as sras. dnas. Nair
_esp. do sr. Fernando Frei
berger e Getulio esp. do -sr:

Estetano Lucachinski; Reo.
Pe. Frei Elzeário Schmitt;
ás srtas. Sonia Vaiei Michel
e Maria de Fatima Lima; o

jovem Amado Maron; o

menino Orlando filho do sr.

Orlando Nascimento.

Dia 28: as srás./dnas. vva.
Olivia 'Ehlke res. em Joinvile,
Jaàw esp. do sr. Jorge de

. Oliveira e Jlfarià esp. do sr.
rrancisco Carvalho; os srs.

Jonas Wendt, fldefonso Knoll
e Alexandre BlosTeld; a srta.
Marguit Preisler; o menino
Oriel {ilho do sr. José A.
Pereira Sob. )

Dia 29: as sras. donas
Carmela esp. do sr.. Au,y
rer,..i Pedrassani é Ieda esp.
do sr. Antonio O1'ein Neto;
os S1'S. -dr. Zacha1'ias Seleme

Povo de Papanduva!
Povo de Papanduva não va

mes na onda do PSD e PTB,
não vamos planta)\ b�tat8s pará
colher ABACAXIS, vamos com

fé em Deus, para sêrmos bons
catarinenses e católicos livres.
para a vitória com' PARTALA
e ANTONIO CARLOS, em 3
de Outubro.

'

v

Papanduvá, 15 de setembro
,

de 1965.
ass.:

.

Demétrio Lobo

da Semana
e Eraldo Lessak; a srta.
Janete Gats, as meninas
Agla« Lizabeti filha do sr.

_

Bernardo Belinski, Maria di
Fatima filha do sr, EPami.
nondas Simões e Arlete filh"
do sr. Rodolto Fronte.

Dia 30: as sras. donas
Elsa esp. do sr. Bemardõ.
Metzge1- e Ana esp. do sr.'·
Augusto Bess; os' 51'S•. Julio
Goncaloes Corrêa, Rodolfo
Scheide e Nivaldo Todt;.,11
srta. Olga Oieftinj as nte'riii
nas Lidia {ilha do sr. Esti
fano Lucachinski e Miriam
filha do sr. Otavio PossamaJf
o menino Waldecir filho do
sr. Osmtndo Waldmqnn. . .(r,

" I I �

Dia 1: de outubro: � sra.

dna. Yoone esp., do sr. Ai'�
min Soetber; os srs. Nelson
Scheidemantel, Generoso de
Almeida Prohmann, Ladi��
lau Bianek, Horst &llm._
e Raimundo Dambroski; �
srtas. Adelia Greffin, Salus»
trina Leandro e Almida
Salomon; os jovens lierbe�t
Sathweh, Luiz Ces;;',. Pachêf
co e Ediberto Bayerstorff; l"s
meninas Sonia Maria filha
do sr. Nery Cordeiro e Ju?"
ceia Maria filha do, sr. João.
Sczygiel. "

Aos aniversariantes nossos
. votos de 'muita felicidade.

CLíNICA E CIRURGIA
-r.

Olhos • Ouvido. - Nem: ti Gargaua�

Dr. Anor Dittert Pinto
.

- Médico Especialista
Consultas das 14,30 às 17 horas

de' segunda' a sexta feira
RIIII fIIiJle Sdlmidl. 249 lWiIII • Sla. C1hl1iB1

V"

Vende-s,e
Um Caminhão Ford �959 ;

em perfeito estado; ;>,;
"-

Um Fuck 1961.

Preço e condições CQIn o

proprletár_io Sr. Landualdó, .

Voigt, no bairro da Agua
Verde. 4v
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ue r,iaiür Vieira
Noticiário .dos VI.:!! Jo�os ln' .,.

.

11 ......: • �I
ALc:� tos de S_diítd Catarina I r' rel�II'lIÜ·r'a IYIUlllrl�ill'-'IJl,scriçao de Municlpios

.

I II II U
Vi . .' .

Continuam chegando à Comissão Central Organizadora
dos "VIos, Jogos Abertos de Santa Catarina" que serão realiza,
dos em Brusque de, 9 a 16 de outubro próximo, inscrições e

correspondência de' municípios que participarão da grande
competição.

As primeiras inscrições a chegárem foram de: Blumenau
em todas as modalidades ou seja: setor masculino - basquetebol
tiro 80 alvo, futebol ae sarao, cichsmo, xadrez, punhonol e bocha;
setor masculino e feminíno - atletismo, bolão, voleibol, tênis de
mesa, natação, saltos ornamentais e tênis de campo,

Videira: atletismo masculino, natação masculino, voleibol
masculíno.. futebol de salão fi' bolão masculino;

.
,

, São Ludgero: bocha;
São Bellto do Sul'. atletismo masculino, tênis masculino,.

xadrez, bolão masculino, punhobol e tiro 80 alvo;

Fraíburgo: volíbol masculino e tênis de mesa masculino
.

.

.' I
Diversos municípios escreveram e

. telegrafaram que estão

providenciando, o 'preenchimento da ficha de inscrição,. esperan-
.

do-se que seja superior li vinte 0, numero de' munícípíos
participantes. \

ALOJA,MENTO
Continua em franca atividade 8 subcomissão de aloja

mente, efetuado o levantamento dos locais que poderão ser ocu

pados para \ acomodações à88 delegeções.: Os municípios de Blu
menau e Joínvtlle já determinaram e. escolheram seus locais de

alojamento, pois 'se farão presentes com grande delegação.
Os n?u�:1iCipics (P� ..

tív=rem élgo em especial com aloja
mento e alimentação deverão comunicar a CCO.

.

.

Também �or:Q respeito à' alimentação a Comissão Central
Organízacorá. dos VIos. Jogos; .Abertos está mantendo contacto
com restaurantes é churrascaríaa de Brusque. ;

'I

çonstl'uç�o :\�do
- "Ginásio de'E!iportes

, Em virt:u4'e 'de' ímprevístos (como mau tempo), sofrerem
atrszos os trebalhos de construção do Ginásio de Esportes que a

. �S;E. Bandetrante está /eonstrutndo em' Brusque para ser palco dos

'l':.IOn
S JA�C. Porém f.�Qr8m intensifícados os'. trabalhos, e 8'f{orâ

.

'�mbém ;'à' noite 8 atiVidade ê intensa, para que S' monumental
I ,6bra estfj� pronta até 9 de outubro vindouro. .

t ;� , tI, \

,!ReC'ilperação da Pista' de Atletismo. I

.

F iram iniciados os trabalhos de recuperação Ja Pista de
Atletismo Celso Ramos, na S.E. Bendeírante, onde será efetuada
8_ di"ptitô d,o atletismo dos. VIo.s JASC. Para tanto contou 8 CCO
com substencial contribuição do Departamento Estadual do SESI.

de
"

l�_ Ce.tegoria ser60 . AtraçãoArbitras
" ...F"�_._.;._ Central 'Or�"'n;�"'d"'-" c'C:O<T;·�'·" �� seguintes.,� "",,;__;\U, ....c:o ..... '\....·,.·u ..... .&:;.' ÕGo4.. .. ..c.M v .. _ "-.'VII ................ v.::Jo.::;o� �

[uízes pé ..;,. apitarem partidas dos Vlo.s JASC. basquetebol, Re
Dato H'gh�t�(1 fie São Paulo li> Paulo dos Anjos de Guanebars;
VOI�l''"'··;, :!"",u'�' �� ".6-· ..ta da Guansbare .. mais um árbitro à.l� IrJvI ..... � •

.l._ '":,Q_,
l.w=.... o; ...... , __04.- """

_ G. -: _

-,
1

escoih .. (t�_ .. r, 11, tyI8ttA; futebol o .. R91�o: Amb Nassar, do' ParR
nê, que 1st coafirmou sua presl;'!nça. .

v

�t 1 ::�j' ':, .t'
').

---��.'

, ' ;.J
.

1"-'�-,'5 ,A· T I R i., .;:_,
'.

F ais� São Paulo. Rip de Janeiro - Í'orto Alp.gfe •

. Caooiohas - Rio Negro • Mafra Bl,\rra
\' , .

. t
'

Mansa.
\!

,
,

====11=:"==::'==================='_-_'
, It

lPi�Rt ...... "" ....

niU;.�l�lid_
i J
� ,SIC estará aberta para visitas, 3 Vezes
.r

.

por $�mana: segundas� q:lartas e sextas-feiras, dás
,

19,30làs 2l,nO, horas: v

Infantil

y-=====�====================�====

Balancete da

Municipal de

Receita e
,

Major Vieira,
Despesa Orçamentária
referente ao. mês de

da

Abril
PrRfAit'u'ra
de 1965.

Código
Local

1.1.1.21-01

1.1.1.22-02
1.1.1.23-03
1.1:1.24'04
1.1.1,25-05
1.1.1.26-06

_..:___R_E_C_E_I_T�A_·_G_E_R_A_L_D_O_MU_N_IC_I_P_I_O II ARRECADADA'
Tttulos da Receita Anterior I· Do'mês I T o. t a I

Receitas Correntes

•

1.1.2.12-07
11.2.Hi-08
1.1.2.17· 1'9
1.1.2.27 10
1.1.2.26· 11
1.1.2.29-12

1.2.100-13
1.2,4.00·14

1.4.1.00-15
1.4.2'.00-16
1.4.3.00-17

'

1.4.5.00-18
1.4.7.aO-19

Receita Tributária
Impóstos

IMPÔSTO TERRITORIAL
a) Impôsto Territorial Urbano
h) Impôsto Territorial Rural
Impôato iôbre Trens, Prop, Imob, (Inter-Vivo.�
Impôrto Predial
Impôeto de Licença
Impôato aôbre Indústria e.Profiuões
Impôsto sôbre Jogos e Diveraões

TAXAS
Texas de Expediente e Emolumentos
Taxa de Educação e A.. istêncie Social
Texa de Conservação de Estradal
Tsxe de Fiecalização e Serviços Dlvereos
Taxa de Eletrificação

.

T!!xe Csdaetrel
.

, \

470.970 238.650 709.�20

598,326 121.145 '.719.471
383,180 168.186 ' .551.366
-5.400

.

5.400·
,
,

I

32.730 8.560 I ·41.290
48827 14.1781 63.005

.I

14.680 6.94U·i 21.620
142,971 61.3921 204.363

,
,

" _;:;____D_E_.S_P_F__�_"'_A_G,_E�.P_"A_L_D_O_rv._·T_J_N_I_C_IP_IO UII D'E S P ;;:;-A-,I� Tituios da Despesa Auteríor : I 'Dõ"M�s
-----�- ---��íí--�I���I

�-

i' )?ODRR LEG1�LAT!VO
. , � 329.210

II ;!29.210
Setôr de EXlJe'lÍente e Contebiliuade ,82.460 92.610 175,070
Setôe de T,..',uraris e Fiscalização 186.165 . 33.260 219.425· .

Setôr .àe S.guraoç!ll Pública
Setôe de Seúue Pública
Setôr de Educ- ção e Cultora
Setôr de Agricultura
Setôr do Departsmento de Eetradlls .de Rodagem

..

Setôr de Obr81 e CODlervoção
'

Setôr de EnergiR Elétrica

1.5.1.00-20
].,5.2,00-21
1.5",ÚO-22
1.5.4:00-23
1.5AOO-24

2.2.0.00-25

RECEITA PATRIMONIAL
Receitai Imobiliâriae
Juros e Dividendos

TRANSFE'RÊNCIAS CORRENTES
Cote-parte do Impô.�to de' Rendd
Cota- parte de Impôsto de Consumo
Cota prevtsta no artigo 20 da Constituição Federal
Cota-parte sôbre Impêst« de Comb e Lubriíioantea

.

Cot& parte do Impôsto Únicó sôbre-Energia ElétriCa,�.
RECEITAS DIVERSAS �

!,

Multai
Cobraoça da Dívida Atiya
Receita de Cemitério.
Eventuaie
Opereçõee de Crédito

.

RECEITA. DE CAPITAL
Alineeção de; Bens Móvei. e Imôveia
•

,', Total Geral da. Receita

Sildo Provindo do Exercício Anterior
I

Em Ü9ix8
. Na Tesouraria Munioipal

TOTAL GERAL DO BALANCETE

7.8.550 , 2.36.540
.,'

4.400

Total da Delpela
Residuos Passivos'
Re.tol a Pagar
R",,,to. e paga!' do! exerdcioe anteriorell

. Total Gera! da Deapeaa
Fundos Disponíveis

,

Na TeaoDraria Municip81�.
Nn R,mM TNro ,,� r��"inha'"

TOTAL GERAL DO BALANCETE

157.990 .

4.400 i .

"
,

,. i
484.894 i L�38.576
570.699 �'283.992"

! ' ',.::�,:: ,

I ';:,778.430
! -4.,

,

,
.

i
I

1.453.682
1.713.294·

i

4.2351
3.8721
3.000

,"·41.803 .

, 191.605
6.000

37.568
187.733
3.000

.f',
'I ('i
220.000;

8.017.52f
,

'd

I
, �:

li
",

H

160000
6.193.221

60.000 I
1.824300 I

I 7024,592
9.'042.113

TOTAL

122.50°1' 27,500
.

150.000
I

1.958919 170.790 i 2.129.709
64,üOO 64.000
1.974Q2 56.360

,

253.762
---z:9'40,656 380.520 3.321.176

·",2.7456i3 .

,��,5. 686.329 305.9361686.456

. 1.6�� !;�'I1,()liJ.oui)
I.

3.íH5.609
.

6.327.785

� �6�.328
9042:113

.' 1

Prefeitura Municipal de �ajor Vieira, 30 de' abril de 1965.

Antonio' Maron Bacil
Prefeito Municipal

Jair
.

Dirschnabel
8écret�rio

NUNCA EX�STIU IGUAL
.J F Q

•

PA�E! . (_]_9�H(O CAPILAR POR. �X(ELEt�illAJ
Z-:-�iil��'UtiP J�"' ,,*,,, '�_�107C.oU)lIiUlIlII:·''''''''J;:tJII.n'1:1''''''''''__
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Uni ã o
I .

O e lU De r á t i c a C r i s t ã L i � e r t a � n r a
·Recomenda ao seu eleitorado consciente e livre, seus candídatos, para

�

serem· sufragados no pleito de 3 de Outubro.
.

C'8Ddidatos êsses que são uma verdadeira I bandeira de \ trabalho e civismo desfraldada para redenção de . Santa Catarina e de. nossos Municípiót'
•

'II!
,.

..

·KO N O E R R E I S
para Governador de' Santa Catarina

I.

.

\

,. ,

Sebastião .8reio. Costa
p�r� prAtAito r\liunicipal de ,MAJOR ViEIRA

.
it

"

'

.

I

u
O
N

p
O
C

p
L

,

T D E· R E Z I O
para' Prefeito Municipal de CANOINHAS· }i

r" ,

.

I •

'!: .

i

!'f'
•

,.

,
-

·7 •

, .

r
,

PEDRO
.'� .

M'ERO'
para Prefeito M.unicipal de TREs BARRAS

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

, )Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

Instituto �c ��o�entô�oriô c Pcn���g ôos In�u�tri�rio�
:AG'ÊNCIA EM.' (ANOINHAS

A V I S o
A partir de 1ó. de \ Outubro próximo vindouro,

será instalada nesta, cidade o serviço de assistência
obstétrica, que será atendido �pelo Hospital Santa Cruz.

.

Assim a partir daquela data 'o auxílio natalidade
pago pelo Instituto passará a ser na base de um salário I

mínimo desta, região.
.

Moac,r José de Lemos �'''''' Agente
. 2v

=======:::::::=_:n:::::::=====:::::::::::::::::::::::=:::::::::::::=:::=====;11

i Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta j Ij
- n

:' 3
ii Especialista de São Paulo ::.
- ii'
§- DR. SZYMÂNSKI ::
5 ::
I.' , atenderá em CANOINHAS �
- -
- ..

,; do . dia 21 à 30 de outubro. ii
. = Consultas, Operações e· Receitas de Õculos ii
i ::
ii ,no HOSPITAL· SAl'J'TA CRUZ

. ii
= . '. ::
•............................................................._••••••5••••••••••• iI•••••••••:1IIII•••••••••••••••••a

-

••••••••••••••••••••••••••••:BIiJ

,.
J

Prolar
'Vidros

,

, Espelhos
Molduras

Quadros
#

�

0-.

'.

Pr�'ça Lauro Müller, 514 (anexo ao Foto João),

se�retaria �e Se§UraDC� �Übliea, Pa' f''8 vot'ar bem vote asslem'Delegacia Auxlhar de .....,
.

.

,

Policia de Vanoinbas
I,

Portaria N. 005/65
Tendo, em vistas as eleições

que se realizarão . no próximo
dia 03 de outubro em todo o

Estado ,de -Santa Catarina, abai
xo transcrêvo a Portar-ia rece

bida do sr. Alcides Bastos de

Araujo, Diretor de Armas e·

Munições em Florianópolis, cujo
teôr é o seguinte:
"Considerando o inte-resse do

Govêrno do Estado do Tribunal
Regional Eleitoral e. doa pró
pr ios partidos Políticos, no seno

tido de que o pleito decorra em

ambiente de perfeita segurança
e tranquilidade.

"Considerando ainda, a con

veniência de especiais provi
dencias preventívas que asse

gurem a ordem e segurança
púbiíca contra os desordeiros e

mal intencionados nà época das
eleições. I

-
• .

Determina: Ficam suspen
sas em todo o' território
catarinense, durante o pe
ríodo compreendido'

-

entre
os dias 30 de setembro a

11 de outubro' do corrente
anc, as licenças para porte

. j
de qualquer Arma.
, ,.

Encontra-se em nossa cidade,
procedente de Joinville, o nosso

conterrâneo, Capitão. médico,
Canoínhas, .23. de setembro Tadeu .Brenny, filho do Sr José

de 1965. BrenIÍy e sua
_
exma. espôsa,

', hoje residente em Curiti'ba e A êle 'e seus companheiros as'
Lidio João Ferreira que residiu hã muitos anos em. nossas bôas vindas, com feliz"

:, . 2°. Ten. Del. Esp. de Policia nossa cidade, exercendo ativi- - estada na capital do mate. n
\ i; I �,

.

r

�m��QQ�Q��gQQ�����QQ��QQg�QMQQQgQ�QgQQQQQQQ�QQQgQQQQ�gQQQ��gQ���
� " � li �.•

m m

I RIGfSA, CflUlOSf, - PAPf[ [ fM8AlAGENS lt�a. I
m �.
ue, m:
m m
m " \, 9D
ce eD'
� m
m m
m D
ce 1

"

&II
ce �. • m·

�.' Ao término de mais um' período de. plantio, � ,

m m

�' quando formou mais. 300 alqueires com �
m 1.800�OOO pinheiros, associa-se às comemora- �.
m· �

I .ções da 5 E M A N A O A Á R V O RE "

�
m m
m a
ce . fD
m m
m, \m'
m D
m, m
G �
ce' m
m D

I O solo é a Pátria, reflorestá;10 é engrandecê;lo -�.
m m
a .

..'

�B�������mB������Ba����a���aaBa�a����a����������a������D�a�����
.

.
.

São considerados 'Infratores,
sujeitos às sanções da lei as

pessôas que andarem armadas

naquele período, Ass. Alcides
Bastos de Araujo'-'.

PARA GOVERNADOR

011.11111111
-. X I Antônio Carlos Konder Reis

ASSIM É QUE SE VOTA

Marque 'tnn X no segur:-do quadrlnho

Capitão' mêdicc
Dr. Tadeu Brenny

dades comerciais. o ilustre
militar preside a junta médica:,.
do 13°. B.C. de Joinville' que'
aqui se encontra examinando
os novos conscritos.
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ELEITORES! Votem' para melhorar ...
Para P�efeito Municipal' de Papanduya:

Aloizio
'Para Prefeito Municipal de Canoinhas:

Therezinho,
Para Governador de Santa Catarina:

'Antônio

Partala

Carlo$
(Uma gentileza da Churrascaria, Farroupilha de Papanduva).

____________________1 _
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I· COSTUREIRA DE CALÇAS!
.

V I
B Se' a Senhora sabe costurar D
II "F 'b I :: Faz labe,r que pretendem caiar:

I,"
apresente-se à' á ric� de ca ças da .::i:!:, Natalio Paulitzki e Terezioha

Boreok. Ele' oatural deite Eatado
•• nascido em Pulador, o/muo., DO

I' � r:3

(jJ O IA lF� @J Q �
, 'ii dia I" de novembro de 1936, la-

o u Ir I>

a

o.

B vrador, solteiro, residente em Pu-

, IP, r;\ n,-n tP r1..r1, IA\,, ":i.::5 lador.' o/muo., filho de Viceote

�t;=V�� lSiJ .vv ;; Paolitzki, falecillo,' e de Dooa
•• Verooica Peulitska, relideote em
:=
•• Pulador, Deite mooicipio. Ela.
=
••

natural deite Eltado, Dalcida em
H Pulador, o/muD., DO dia 24 de
::
= agosto de 1947, dométtica, 101

g teira, relideote em Pulador n/m••

:: mha de Miguel Boreck e de 008.
I :::::::::=====::-.::=:====::::::::::::==:::::::::;:::::::::::::::::::i::::::::::::::::.-==::E Florentina Boreck relideotel em

Gi ran�e Coneu'rs I'R(NN'(R
v Po:.:or:.::'��::::�:m ...."

:
,

'

,

,JOlé Folmer e Cdltina Lilczkoska.
Ele, oatural' deite E,tado, o'asci.
,do em Rio' Novo. n/moo., no dia
li de letembro de 1935, lavrador,
solteiro, relideote �m Rio Lilo,

_ o/muo., filho de Pedro FolmeJ',
falecido e de Dooa Maria Folmer,
falecida. Ela oatural deIte E,tado
nalcida em 'Agudol. o/muo.,· no
dia 9 de março de 1939,', domél·
tica, lolteira, relideote em Rio
UIO, n/muo., filha de Bolellau
Lilczkol-ki e de Dona Ursolioa
Lilczkolka, relideote. em' Agudo.,
Deite'muoicipio.

Registro -Civi I
Pedro Veiga Sobrioho, Esore-

.vente Jurameotado em exercício
de Oficial do Hegistro Civil, de
Major Vieira, Comarca de Canoi
Dhal, Estado de Santa Caterina,
etc.

'

Faz laber que pretendem calar:

Antooio Caetano da Silva Sobri
nho e Jacira o Rodrigues. Ele, na

tural deite E.tado, n'\lcido em

Caçador Grande, Curitibenoe DO

dia 6 de julho de 1941, lavrador,
'

Rua Paula Pereira, 924
'

ICANOINHAS,' STA. CATAllINA

VESTE MELHOR COM

Resultados do sorteio de 11 de Setembro de 1965,
,de ácôrdo com a extração da Loteria Federal da mésma data:

CÁUTt:.LAS PREMIADAS:
N. 67.384 - Um Automóvel Símca O km.
N. 72384 - Um Televisor AdmiraI
N. 77.384 - Um Refrigerador AdmiraI
N: 82384 - Um Fogão Wallig
�. 87.384 - Urna Máquina de Costura RENNER
N. 38.667 - Um Faqueiro Hércules

Cautelas premiadas com uma Roupa RENNER cada
Números: 1.943 - '3.943 - 5.943 - 7.943 - 9.94� - 11.943 - 13.943

15943 - 17,943 - 19.943 - 21.943 . 23ó9-l3 - 25.943
27;943 - 29.943 � 40667 - 42.667 - 44667 - 46667
4tt667 - 50..667' - 52.667 - 54,667 .' 58.667 - 60..6157
62.667 - 64667 - 66.667 - 68.667.'

Cautelas premiadas com uma calça RENHER cada
Números: 8.287 - 10.,287 - r2.287 - 14287 - 16.287 - 18,287

I '

20.287 - 22.287 - 24287 - 26,287 - 28.287 - 30..287

32287 - S4,287 - 36,287 - 38287 - 4o..2�7 - 42 287
44287 - 46.287 - 4'8,287 - 50.287 - 52,287 - 54,287

56287 - 38.790. ..
' 40,790. - 42.790. - 44790. - 46.79G

48.790. - 50.,790. - 52790. - 54.790. - 56.790. . 58.790

60.790. - 62.790. - 64790. - 66,79') - 68.790. - 70,790.
72.796 - 74.790. . 76790. - 78,790 - -80..790. - 82.790.

G:l:.79o. - 86,790..

ATENÇÃO! Próximo sorteio dia 9 de -Outubro.

Você pode ser o prÓximo contemplado I

CASA PEREIRA
onde a SORTE GRANDE espera por Voce

"

com milhões em premios -
:;;ua Getúlio Vargs., 882 CAIlITAL DO MATE

EDITAIS
solteiro, ' residente tem Rio Novo,
n/muo., filho de Alipio Caetano
da Silva e de Dona Laurinda
Alve. Padilha, residentee neste

município. Ela, natural deste Es.
tado, nascida em Trêl Barrai.
d/Com, 00 dia 16 de outubro de
1943, domêstice, solteira, residente
neste mnoicipio, filba de Merce
des Hodrlgues, residente neste

mooicipio.'
.

Fa-z laber que pretendem calar:

Clemeote AotOoio Bóyaflki e

Hilda Oliveira Fraoco. Ele. natu·
fal deite Eltado, oalcido em Rio
Clsro,' o/muo., no dia 22 de fe.
vereiro de 1938, lavrador, lolteiro,
relideote em Butiã. o/mun., filho
de Felicio Boyauki e de· Dona
Carolina Boyauks. relideotel em

Rio Claro, nelte muoicipio. Ela,
oatural de�te E.tado, nascida em

Colonia Vieira, o/muo., DO dia 14.
de novembro de 1939, domeltica,
lolteira, 'relideote em Butiá o/
muo., filha de JOlê de Oliveira
Fraoco e de Uona Joaquinll de

Oliveira, relideote ele em Caooi·
ohal e ela Deite .nuilicipio.

Faz Baber que preteodem calar:

Arnoldo Scbroeder e Marly de
JetuI Silveltre. Ele oatural deite
E.tado, naicido em Rio Novo
o/muo., DO dia 8 de janeiro de

1938, lavrador, lolteiro,. relideote
em Rio Novo, , D/muo., filho de
Roberto Schroeder e de' Dooa
Luiza Pape, resideotel em Rio
Nuvo, nelte muóicipio. Ela, oa·

tural deste Estado, oalcida em

Rio Novo; o/muo.; DO dia 25- de
dezeoibro de 1945, domé.tica 101.
teira. residente o/muo., filha de

Miguel Silveatre, falecido e de

I

Documentário de A. SEIXAS NETTO

.. sadas &08 seus pó�t�res pelos
Pouco sebemos a Humaníds- Indivíduos mais primitivos, são

de atual; sua origem, documen- mais elucidativas sob o seu

tada, em' crônicas, memórias envoltório complexo e símbêlícc.:

rituais, perde-se para adiante Muito dessas legendas, pela,
d'um passado de 5000 anos forms, pelo conteúdo, pela CaD-'

, modernos; sua origem teorética' sistêncÍakà fricção dos séculos"
não vaI para muito distant,e do parecem,

o

mesmo, c;>r,iundas de

período Neolítico. As lendas um momento antes
.

da Huma-

,
conservada .. â memoria, ti pas- nidade moderna exisitr. A evo

lucão astro'fisiêà' da Terra':
(involução já do ponto de vista.

Dona Isasel Silvestre, residente logístíeo) - deixa antever que,
não' é possível, em toda s vidll;

em Rio Novo, neste municipio, geológica, a existencia, da Hu-:-
manidade atual com, no imáximo :
20.000 anos de idade, símples-:
mente surgida do nada, e\ ainda;
mais, quando 'o mecanismo':

fisioquimico planetária, já adi-:,
sntado não permitia a elabora-'

ção de' novas forlnas, antes
,

I

provocava a extinção das exce-

Pedr,o Veiga Sobrinho dentes ao seu mecaoismo. Por,
Elcreveote Jurameotado ov isto, é sempre interessante,

quando se fala em Humanidade,
'dar-lhe o indicativo necessário;
deste modo quando se, faz alO
são à Humanidade hodierna -

(de 20.000 anos) ;_ deve refe..
rir-se a Humanidade atual. Mu
o que nos leva a afirmar i!,Lo?
Nada mais nada meDOS que
duas ocorreneiaa notévels e

quasi i�explicáveis: - As grà�
des legendas, transmittdes Oô

povo de famma a famma, o.
os embasamentol do gtan�
repositório que se denomt'�,
fclklore; e a ArqueoJogta CO�1
molôgíca, en�revi.ta, a frágeil!'
retalhos nos importantes c'lc:�
108 e doutrinas astron6mic..�
Uma análise daI grandes .��
gemias, mostrará, 8urpreenden-i; ,

temente, cousà!l que escapam i:
razão, escapari ..m, por cons�'
qqência ao homem primitiyo
desta Humanidade, como (,8�at;;
ainda_em eignificada a extens'4;
maioria, e que corres�ndem'.i
Realidades inexplicáveis, nl_gl
sugeitas a leis conhecidas. �;
sua

.

vez, 8 Arqueologia CósmiC'á;
vai JIlostra,ndo , inexplicáveiS
ocorrências cÓ!lmicas, influindo,
no mecanismo planetário e do,
sistema solar, o mais importante,
'é qué isto também registram;
em concordância, 88 lendas. �

i II "Discos
I

'

incógnita d'uma

Aprelentaram OI documentoa

exigidol pelo Código Civil art.

180. Si alguem tiver coohecimento
de exi.tir algum impedimeoto le

gal, acuee-c para Iins, de direito.

. Major Vieira, 20 de setembro
de 1965,

Maria Ga.. GliDlki. Oficial do
Begiatro Civil do Diltrito de
Paula Pereira; Comarca de C••
noinhae, Saota Catarioa.

-

Faz 'Iaber que pretendem caiar:

Luiz Leandro de Sooza e Aracy ,

Tache.ki. Ele, lolt.eiro, ladrador.
Datural deite dittrito, nascido •

8 de junho de 19S5, domiciliado
e retideDte Deite Diltrito filho de
Freucisco Leaudrç de Souza, fa'
Iecido e de Maria FraDcieca de
Souza domiciliada e residente
Deste .diatrito. Ela, lolt-eira, do
m��tica. oatural deite diltrito,
oascidá a 15 de ianeiro de 1945,
dofuiciliada e relidénte oelte Dil.
trito. filha de JOlé Tachelki e de
E.colaltica Michal.ki Tachelki,
domiciliadol e relideoteÍl De5te
Distrito.

Apreleotaram OI, documentoi
exigidol pelo art; 180 do C6digo
Civil.

Se alguém louher de exi.tir
algum impedimeoto legal acule·o
para fiol de direito.,

. Pàula Pereírai 8 de letembro
de 1965.

Maria Góss Glinskl
Oficial do Registro Civil

Ministério da Agricultura
Superintendêncià do Ensino Agricola e' Veteril}'rio

Ramos".. ,

Ginásio . Ag'rícola uVidal
E D t T A \L

o Engo. AgrO. PateJo Eduardo
Rocha Faria, Diretor do Gi
násIo Agricola "Vidal Ramos",
dando cumprimento ao disposto
no Art. 2. da Portaria Ministe
rial n. 308 de 14 de Junho de
1965 e tendo em vista o q�e
consta no Processo M A. n.'

090-3»04/1965, Resolve abrir as

ioscrições para os interessados
ao Curso de' Preparação para
o Exame de Admissão ao Curso
Ginasial Agricola, devendo os

candidatos preencherem as se-

guintes exigências:
n - Apresentar Certidão

de Nascimento provando ser

maior de 10 e menor de 15
aoos.

2.) - Atestado àe vacinação
,

anti-variÓliCb.
l

Voadores'
, ,

humanidade

, �

3) - Prova de ter comple:
tado o Curso' Primario.

A inscrlção far�8e·á mediant�
requerimento dirigido ao Dir&'
tor do Ginásio Agricola "Vida}'
Ramos", acompanhado de 2 fo ..

tografias 3x4.

O Curso de Preparação tem
seu inicio marcado para, o di",
1. de outubro de 1985, encer

rando-se 8S inscrições a 30/9/65.
O Curso, suá tot8lment�

GRATUITO e exclusivamente

par,a filhos de AGRICULTORES,.

Ginásio Agricola' "Vidal Ra
mos", 9 de setembro de' 1965.
Paulo Eduardo Rocha Faria

, Engo. Agrf? Diretor ,v

,

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

para sua segurança.
Colaboração do Clube dos Amigos_'

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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apresentação do

"Teatro Bandeirantes
em Canoinhas

O nosso povo prestigiou
e aplaudiu o espetáculo
o povo de Canoinhas, 'como

era de se esperar, prestigiou
sobre maneira a noitada de
arte de sábado último; a cargo
do Teatro . Bandeirante, grupo
amador da cidade de São Bento
do Sul e que nos apresentou a

peça "Destinos Marcados", ob
tendo aplausos gerais de nossa'

platéia que lotou completamenté
06 amplos' salões da Sociedade
Beneficente Operária.

,

A respeito, estamos publí-'
cando um' oficio de agradeci
mento da Sociedade Bandeirante.

Constraste chocante
Enquanto a União Democrátice Cristã Libertadora

,I"
'Progressista em n0880 municipio realizou grandes

,

comicios, em Serra do Lucindo, no' mesmo local. domingo a

tarde. uma kombi, durante toda a' tarde. tentou conduzir. pes
soas para um comício. Só conseguiram 15 pessoas. O dr. Hs
roido F�rre�ra deveria relatar aos seus companheiros o que tem
escutado do povo do interior, de colonos bons e bumildes,r ilu
didos há tanto tempo. enganados, e que' agora resolveram à
reagir, e estilo reagindo.

Laerte e Pedro Colln em S60 Bento
Para um prógrama de comicios nas cidades de São

Bento. Campo Alegre e Rio Negrinho, e, interior, estarão na
quela região, 4a. feira o candidato a vice- governador, dr. Laerte
Ramos Vieira, e 'o dep. estadual por Joinvile• sr, Pedro Colin,
filho do saudcso dr. João Colin, ambos empenhado! na vitória
de Antonio Carlos Konder Reis.

Ainda O'grande Comiclo de hoje
,

. Movimenta-se todo o interior para o grande comicio de
hoje com a presença do futuro governador, Antonio Carlos
Konder Reis, ás duas horas da tarde em,Cenoinhas. Virão de
legações,de todo o município e dos municipios vizinhos de Pa
panduva. Monte Castelo, Major Vieira" Três Barras e Valões e

todos os candidatos da UDN PDC às, Prefeituras Municipais
estarão presentes.

. O Pronunciamento, do
Deputado Pedro Zlmmermann

Repercute . ainda intensamenfe em todo o ,interior de
Santa Catarina o manifesto do, Deputado Federal do PSD,
Pedro Zimmermann, de Blumenau, de' apoio à Antonio Carlos

. K'Onder Reis. , t

O deputado, Ore Cubas em Italópolls
Afim de desenvolver trabalho em pról das candidaturas

AUGUSTO WORELL à Prefeitura do mumcípío e Senador
ANTONIO CARLOS 'KONDER REIS ao Govêrno de Santa
Catarina,' esteve vários dias no vizinho município de
Itaiópolis, o deputado Dr. Reneau Cubas. n

O' Diret6rio do PSP, partido do sr. Idemar de Barros, dI! Florianópolis,
também - decidiu apoiar o Senador 10lDER REIS <

'

.os pessepistas de Florianópolis, a exemplo de'
Canoinhas, também decidiram, por expressiva maioria,
apoiar e vitoriosa candidatura do Senador KONDER' REIS
ao Govêrno' do Estado e' do seu companheiro de chapa, o

Deputado LAERTE 'RAMOS yIEIRA. Também <18 diretórios
.

pessepístas
.

do oeste decidiram por apoiar Konder ltti.s. n

Os Comlclos' de
"560' Bento e" Campo Alegre

No'a .dois municipios vizinhos, São Bento de Sól e Campo,,

Alegre, repetiu-se o triunfo de Rio Negrinho. Caravanas de 30
a 40, automóveis acompanharam o Deputado Aroldo Carvalho
a ··�E�ÇOV'. -ato VERMEL:ijO", "ESTRADA DA SER
RA" e OXFORD. O menor comido realizado no interior. sem

"(Jrojeçào de fíliD, contou com a presença de 300 eleitores. Na
-aoite .de ontem, QO "Salão Pauli" em OXFORD. realizou se o

,
"

comício de encerramento dã ,excursão do deputado canoinheose
� pela

'

região, -

'assistido, por mais de seiscentas pessôes, em am

,

-

biente 'de entusiásmo e vibração c9mo jamais se observar" na-

I_"que la 'cidade. I,'
i J t , , '. \ " I

A UDN vai eleger os' prefeitos .de Campo Alegre, São
Bento e Rio Negrinho e contribuie com: ,um continge de votos
superior « dois mil, fávorávéis à Antonio' Carlos. O candidato
da 'P'DN·,PDC vencerá n08 trê9 municípios �om uma vantagem
de 2.000'votos. r

"0'1, .,.r.,

OFICIO N. 48'/65
São Bento' do Sul, 22 de se

tembro de 1965.

Exmo. Sr.
DIRETOR DO 'CORR,EIO
DO NORTE

CANOINHAS - SC

:
>
,.. , , , ,;. • S'" I' 1

"������mBm..mmBB�...m/�Plse.DER, M'AGAZINê I
Br \

vende com exclusividade II

:1,' para,' C,anoinhas artigos de II

I "

'

categoria .

comprov�da' I
II ,C�lçado,�.. � CI�tk' :,e" MakeJly ". '

II
.� ,�

.' (!'amisas Guararapes, Lemo e Santa Helena I
I L:ingerie Princ�sa e Catilon li
III, Perfumes Coty' ê Elizabet Arden' I
I Se'está na moda, está em flSCHER 1&641111 I
••�m••�••E••�.�•••����.�B••e.E��B••••1

Prezado Senhor
A Diretoria - da Sociedade

Desportiva Bandeirantes vem,
por intermédio dêste,' solicitar
a V.Sa. que transmita ao nobre
e generoso povo de 'Canoinhas
os mais sinceros agradecimentos
pela impressionante fidalguia
com que recepcionou o nosso

Departamento de Cultura -
'I'estro 'Bandeirántes, que se

apresentou nesta simpática ci
dade sob '0 alto auspício do
Coral Canoinhense.
Em, particular nosso profundo

recónhecímento 80S Srs. Arno
Hoffmann, Mário Mayer, Aloisio
Soares, Wilmai' Eallg�tter, Rá
dio

!

Canoinhas e este conceí
tuado órgão de imprensa "Cor
reio do, Norte" que demonstra
ram, com, a sua colaboração,'
que é possível e belo estreitar
os 'mais profundos laços de
amizade em nosso Estado atra
vés' da Cultura.

.

Canoínhas conquistou São
Bento do Sul através de seu

grande povo.
Na oportúnídade, apresenta

mos à V. Sa. nossos prótestos
de elevada estima e consíderação,
Atenciosamente,

. Horst Maul
Presidente'

Ruy R. Weber
Secretário

,Arno Fendricb
Díretor Teatral

TELAS
,

pinturas
"

Prolar
para

.Casa

Ir(es�onsa�ili�a�e
Grande demonstração de irresponsabilidade acaba

de dar o PSD ao seu eleitorado, 'juntando seu candidato:
à Governador do Estado a um nome altàmente suspeito,
em relação aos sentimentos democráticos. e cristãos dos
catarinenses, em "virtude de pronunciamentos é atitudes,
confessadámente subversivas e esquerdizantes.

Por força de um acôrdo desarrazoado, coube aos

comandados de Doutel. de Andrade, além de diversas
Secretarias, dentre as quais a do Oeste e trinta Prefeituras,
mais a Vice-Governança do Estado, sendo o deputado.
Francisco Dall'Igna o elemento indicado.

Francamente, esta revolução é muito camarada
para permitir que aquêles mesmos índíviduos que
acompanharam o fantasma Brizzola em pregação desa
gregadora, que conduziram o Padre Alipio em sua

excursão subversiva, que concorreram para levar o país
a indisciplina, à

.

desordem e anarquia" voltem a carga�
valendo-se das liberdades democráticas.

Não são mais os interêsses restritos dos partidos
que estão em causa, mas os superiores imperativos da
segurança nacional.

,

O' PSD, a seu turno, ou demonstra pouco caso
por êsses ideais revolucionários, afrontando a consciência

.

do eleitorado religioso ou democrático, ou age írrespon
sàvelmente, Sem medir as consequências, em desespero'
de causa.

'

'Afortunadamente, não obstante, está nas mãos dos
eleitores contornar o risco iminente, de entregar o poder
a candidatos que inspiram perspectivas inquietantes. Não
seria a primeira vez que um Vice fosse. chamado a

governar o Estado.
.

.
Cabe ao eleitorado -Iivre e consciente escolher o

seu 'próprio destino, definindo-se pela manutenção da
ordem e do respeito, ou pelo retorno à indisciplina, ad
tumulto e à .íntranquilidade.

.

A propósito do' f�to; assim se exprime o "Luzeiro
Mariano", órgão oficia} da Diocese de Joinville:

1 '

Estava tudo bem encaminhado, quando o partido de Dou-
tel 'veio trazer noVII confusão, EM troca de seu epoío 80 PSD
ganhou o PTB a Vice:.Governança do Estado. Tendo porem o

P'l'B apontado o deputado Francisco Dalhgna para Vice Gover
nador, elemento envolvido em IPMs, os pequenos pertídos PDC
FRP e PSP não querendo retroceder a situação política. "zoular
tíana", portanto anti-revolucionária, veem-se em-situação�melin-,
drosa de acompanhar . o candidato situacionista. Parece, porem
que com a provavel queima do Deputado Dalligna, por parte d'O
Quinto Disitrto Naval, talvez a situação" seja contornada. Do con
trário o sr. Ivo' Silveira, acompanhado por um ESQUERDISTA,
poderá contar com a perda de muitos votos, pois a Revolução'
não foi feita para, reconduzir 'elementos reconhecídamente suspei...
tos ao Governo, Queira Deus que o PSD não se arrependa ,de
ter feito o convênio com o partido .de Doutel.

Em outro local da mesma edição, ,Bt:!rescenta mais
o referido, órgão de orientação religiosa.

""Segundo consta, coube, 80 PT'B 4 Secietarías de Estado,
etc" etc., além da Vice Governança.: cujo 'candidato será o depu
tado Francisco Dalltgna, que por várias vezes se pronunciou da

I Tribuna dA Assembléia Legislativa a favor da reforma agrária
'e tantas outras a,pregoAo9s pelo sr, João Goulart, fazendo ",��da'
.defesa do Congresso Pró-Cuba e outros pronunciamentos que o

colocam na mesma, situação' do sr. Doutel.' Estamos assim na
iminencia de ver ascender a postos chaves, elementos que deve
riam ter sido banidos da vida pública brasileira, por nocivos que
são aos interesses do país".

Essa manifestação clara e oportuna do LUZEIRO
MARIANO traça as verdadeiras dimensões dó panorama
político estadual, fornecendo a devida orientação aos: que
ainda ignoravam os contornos que nos apresenta a situa
ção, . já agora, com elementos seguros para, uma tomada
definitiva de posição.

.
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E amanhã tem futebol. Sim, amanhã não teremos domingo

em branco. O SANTA CRPZ. agora com novos valores, receberá
a visita do famoso conjunto' do AMÉRICA de Joinville pera um

amistoso que está prendendo as atenções gerais. Amanhã, então
todos ao Estádio Municipal, para êsse sensacional embate. �
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