
I UDN .. rDe -Pt elegeu O, prefeitos na regiao norte
.
catarinense

em Canoinhas: Benedito Therézio de Carvalho Netto; em Três Barras: Pedro Merhy .Seleme;
em Maior, Vieira: Sebastião Grein 'Costa;

-

em Papauduva: Aloyzio Partala: em Itaiópolis: Augusto
(

Alexandre 'W.orell;,' em Campo ,Alegre: ,S,ylvio Munhoz

1 ,
, '

r \
•

, .

ReFlexões sôbre
,

/ pl�itoo
y

Passada a campanha eleitoral, uma das mais memora

veis .dos últimos tempos e afinal as apurações que aponta
ram a vitória do Deputado Ivo Silveira para o Govêrno do
Estado e sr, Benedito Therézio de Carvalho Netto para
nossa Prefeitura, vamos a analise serena dos fatos,

, ,

Embóra tivéssemos certeza na vitória do candidato da
UDN-�DC á nossa Ptefeitura achavamos que a diferença a

SeU favor não fosse alem dos -1.500 votos, bem como aguar
dava-mos uma votação maiorpara o Senador Antônio Carlos
Konder Reis ao Govêrno do Estado.

Esperavamos e aguardavamos, igualmente, uma acirrada
disputa no pareo estadual, coisas que não aconteceram.

Ã estas alturas, então, examinando serenamente os re

sultados de tôdas as regiões do Estado, conclue-se, clara e

meridianamente, que o norte catarinense e a capital foram
'os locais onde melhor se-houve o Senador Antônio Carlos
Konder Reis, E a um exame mais atento, os fatos evidén
ci�Ín, em consequêncía, que o grande .vencedor do pleito
foi Q nosso conterrâneo, o Deputado Aroldo Carvalho,

,

que
comandou a campanha em todo o norte, auxiliado pelo de
p,utado Reneau Cubas, aqui em· Canoinhas e na região de
Major Vieira, Papanàuva, Itayópolis,' e, Mafra.

I

E,o saldo positivo ai está. Uma votação ,razaavel para
o Senador Antonio Carlos Kónder Reis e Prefeitos: eleitos
da UDN-PDC' em

.

C�mpo Alegre, Itay6polis, Papanduva,'
Major Vieira, Três Barras -e Canoinhas.

Ao encerrarmos estas observações, esperamos que os

novos edis, todqs autenticos lideres populares, promovam
um govêrno .austero, justo, humano e sobretudo realizador,
'pêra a grandeza e prosperídade de suas comunas. n

\

Panor'ama
_

Politico
Hã dois acontecimentos, de ocorrência recente, que estão

ia testemunhar êxitos da política ecoaômíco-fínauceíra governa
: méntal, desmentindo, assim, o ceticismo em que se .obstínam
! oposícíonístas de oportunidade ou de convicção. urri deles I

ê o

relatórío do Fundo Monetário Internaciónal, revelando a'existên
cia de um, saldo na bal&nç� de pagamentos do Brasil no exercício
fiscal passado; o. outro 'é a anunciação, pelo órgão específico da

, 'Fundação Getúlio Vargas, de uma elevação do custo. de vida, no,
.mês de agôsto último, de apenas 1,1 por cento, I_I' , '

.

Considere-se preliminarmente, a absoluta seriedade dos
r dados em questão, provindos de fontescredencíades :e que apre-,
seritatn elementos de uma validade

�

Insuscetível de contestação
na anàlise da conjuntura econômico-financeira do país. Depois, o

valor intrinseco desses elementos, sobretudo, do relativo dos'
íridíces de 'ascensão do' custo de vida, ora mantido em uma faixa
modesta suportável por um

.

lado e por outro, verdadeíremente
. miraculoso, se se considerar o grau de aceleração do processo
ínflácíouárío entre nós quando dos sucessos revolucionários' do
ano passado.
.

Claro está que' poderiam _ser arguidas outras. evidências
do sucesso que vai colhendo o góvêrno - é verdade que não
sem alguns equívocos, entre os quais talvez um sacrifício por
demais excessivo 'imposto .as classes mais desfavorecidas - no

sentido do saneamento. financeiro. Mas 8S duas citadas são sobe

jes, valendo p�r toda uma afirmlição' do acerto geral,de uma

política épica,'marcada de dores e de percalços, entre 0& ,quai!!' há
'que se e�idenci8r ó tolo açodamento dvs próprios correligionários
do oficialismo, que pretendiam na avidez que um patrioti'sr;no sem

, responsabilidades criava, providências de taumaturgia biblica com

resultados de rapidez eletrooica.

Ninguem poderá alimentar .ilusões sôbre a 8speresa,da sen

da a ser ainda percorrida até que tôda essa orquestração de me

didas ·postas e.n execução dentro do quadro normativo ,e d(scipli
,n'ar eCQDômicoifinanceiro possa desabrochar em Tadiósas,alvissaras
Até lá porém - e a lembrança d6 exercício nesses predicados é
do banqueiro ,alemão Hedmann Aba que aqui ve_m de estar -

hã que, se' preservel'ar e ter paçiencia, ,sem ó que não hav�rá c.on

tinnidadt;> temporal suficieI'J te para arraBcar o país do absoluto
caos em que a ,incompetencia criminosa do sr. João Goulart o

havia mergulhado. (I n

PORTO SOBRINHO

PREFEITOS
\

A UDN e seu coligados' já
, elegeràm Prefeitos nos seguintes
municípios:

.

'C�moiDhas.
'Major Vieira,
Três Barras,
Papanduva.
Itaiópolis, Campo Alegre,

'Arar&nguá, Sombrio, Bigul'içú,
C&\?1dor, Cul'itibanos, Gancho!}.

UDENISTAS
'\

Gaspar, Crisci:uma, Concórdia,
Rio das Antas; Camboriú.
a!llneá�io do Camboriú, Jaraguá
do Sul, Schfoeder, IraDÍ, J.borá, '

Joinville, Aurora, Agronômica,
São José, Pô�to Belo� Timbó,
Urussaoga, Videira,Lacérd6polis, .

Atalanta, MondaÍ, Nova Erechim,
\
Turvo, Braç(i) do Norte e São

\

Miguel d'Oeste.

'/
'

Ano r1? CilnoiAhas Santa Catarina, 9 de .Outubro de 1965 , NiiJm�ro.849\
.-

Grande número de crianças
da familia Cat6lica de Canoinhas
meninos e meninas, e�tiarão a

msnhã e no próximo domingo,
recebendo a primeira comunhão
ato dê fé dos mais sublimes da

Igreja Catôlíca: A todos que
dele partícíparem e seus familí':'

I' . ares, cumprimentos do "Carreio,
do Norte". J I

OiretOf�S: R: R,. DA SilVA E AlfRm� �.' �AR�I�D�
FONE, 128, \ '

��rcnte :, IJHA�S' SEUM(
,CIRCULA AOS SABApOS:CAIXA POSTAL, 2

\ ,

1" {(

Primeira Comunhão
,

�,anoinhas, apesar de modestamente,
, participará 'dos

,VI�s.' Jogos-' Abertos de. Santa Catarina,'
, Iniciam-se hoje na cidade de Brusque os VI·.s Jogos Abertas ,de

Santa Catarina, com a partíctpacão de31 II}unicípioil oataríneneee, inclusive
Canoinhas. .

A Capital do Mate \ está lnscríta nas modalidades de eieli.mo e

Atletismo. Canoinhas será representada pelo atIêta Leoamo Brahdeli,
ciclista de indiscutíveis qualidades, 'pelo corredor tundísta Lã H.mil...
Goaçalve. Corrêa [100 metros rasos) e pelo jornalista Cado J. Pereira que
ê O chefe da nossa delegação, massagista e técnico. '

.

O importanie, evidentemente, li competir.
"

"-

Missa em A�ao, de Gra�ls, Muitos poderão condenar que a' representação de Canoinha8

_)' CO ilVii e,
'

_ seja tão modesta. Nós, entretanto, compreendendo que ê de baixo que ,84.l
começa,

' levamos ao Leonardo Brandes e ao Luiz Hamilton 08 noss08
Os estudantes canoióhenses têm mais sinceros' votos de plenó êxito. Que conquístem para a Capital de

o' grato prazer de convidar os sra. Mate classificações honrosas e com o seu entusiasmo, com-sua força de

Professores dos diverso.8 esta,bele..1
vontade façam sentir à tôda a mocidade catarinense que os [ovens de

» Oanoínhas têm personalidade e presença nos grandes acontecimentos 00.
cimentos de ensino da cidade. e, nosso Estado.
os srs, pais de alUDO!!, bem como '.

-:
. I' Sant· ,i, A' Oomíssão Munic!pal de Esportes !ie Oanoinhas presidida pe.o povo em, g�a. para a a Dr Zenon Torres )falschltzky por nosso mtermédio agraüeee a firma

Missa em Ação de Graças que Ba�ilio'Hnmeahnk & ci& Ltda.,' que dooú a bIcicleta Caloi e o uniforme
s�rá celebrada dia 15,do corrente, para o Leonardo; à Caea, Pereira que doou o sapato especial de corrida
às 9 boras, Da Mattiz Cristo Rei. e o uniforme ao atleta .Imíz Hamilton. �

:eQl, regcsiio ao "transcurso dó Apesar
-

de modestamente representada, Sanoilihas participará
"Dia do Professor. dos Vlo.s Jogos Abertos de Santa Catarina com a convicçllo de·que o'

,
I importante é competir.' v

v

Auxílio Matrirrlonial
,Foi apresentado dia 7 na Câmara

dos Deputados projeto de lei que
concede' auxílio matrimonial aos

assegurado!! dos institutos c;Je Pre
vidência. O benefício será pago

pelos IAPs, integralmente.

\

Benedito lherézio
d'e Carvalho Júnior
Àniversaria-se hoje, devendo

ser bastante cumprimentado
na residência do seu gento, dr.
Osvaldo Segundo de Oliveira,
onde Se encontra, hospedado. o

prestante cídadão, Benedito The
rézío de Carvalho Junior ex

Prefeito' de Canoínhas e, depu
tado por duas le gislaturas pela
nossa terra. Seu Dito, como é
demais conhecido, acompanhado
de sua esposa, encontra-se ' em

�nossa cidade onde veio votar e

participar da campanha quel e;'
.

legeu, por' expressi,l7a maiária, +

o seu filho Benedito Th. de

Carvalho Netto, "para 8 Prefei
tura de Csnoinhas. Ao seu Dito ,

'grandê amigo
í
aqui da casa, os

melhores cumprimentos do "Cor
reio do Norte".

Govérnador Rotariano
em Canoinhas dia 15
o Governador do Rothary

de Santa Catarina deverá visi
tar a nossa cidade no pr6ximo
dia 15, !1exta feira. Os rotaria
nos canoirihenses dever:ão pres
tar grandes homenagens ao seu

alto dirigente neste Estado. n

!

Proclarmaç'ão
f

, • ,

No momento em que o altivo eleitorado de Canoínhas,�

por expressiva maioria, me honrou com os seus sufrágios
elegendo-me Prefeito, de nossa 'terra, conclamo a :União
de todos, para que juntos possamos realízar :

a 'obra
redentora de Canoinhas, anseio da coletividade. O· meu
.agradecímenjo, também, ao eleitorado de outras legendss,
da cidade e do interior, que me prestigiou nessa grande
caminhada cívica. Gom a ajuda' de Deus e' com· a
colaboração de todos" darei tudo. de' mim para levarmos
Canoínhasà seus grandiosos destinos. '

.

,
. Canoínhas, 8 de outubro' de 1965.

,
,Benedit� ,"T;h. de C�rva�h� N.tto�

,
.

Ao povo ,de
/
Na qualidade de Prefeito eleito do nosso municfpi:<?

no memorávél pleíto de domingo último, saudo todos os

papanduvenses, agradecendo os sufrágios que recebi ,e
concito'à todos para que unidos, povo e govêrno, p08:
samos realizar por Papanduva, um govêrno de trapal�Q,
progresso' e acima de tudo a harmonia e a paz da famílià
papan5iuvense.

'

Papanduva, 7 dEioutubro. de 1965.
.

\

Aloisio Partala

BAIL,lJ,' "DA
, I

'PRIMAVERA
o Coral Capoinhense �

em' ,conjunto com
.

ii
�

,

Soc\edade Beneficente Operária" Farão realizar na ;

sede social desta ultima, no' dia 13 de Novembro
, próximo, com início às 20,30 horas, .0

. grande BAILE
DA PRIMAVERA, com a' apres ntação de alguns'
rÍümeros de cantos pelo Coral e abrilhantado por um

6timo conjunto musicar, paro!! cuja noite estão convidados
t'odos os s6dos das sociedades locais.

,r-
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CORREIO DO NOHTE

Foguetes' 'e Teaques - Armas e Munições.
.

,Louças e' Ferragens
Agua �az - Oleo de Linhaça
Tintas ;, �8m'altes - Pincéis" etc.

procure na

CASA ·SCH,EIBE.f\ /
\

'

MELHQR §ERVIÇO A. P�EÇO JUSTO

Matriz: Curitiba

Filiais: São Paulo. ,Rio de [aneiro - J:1orto Al�gre •.
Cõ:lnoio'bas Rio Negro Mafr8 Barra'
Mansa,

1

Refaça suas

C A F É LO
Torrado a ar quente

Saboros� até a uUim..a geta
Rua Paula Pereira � :relefone, 241

" ,(
BIG � grande "" mas em Canoinhas

e�I;G é �O melhor café

, '

,
,

,

(,asa
( x

Prelar'
- ,

!
"

. '

Vidros

.Espelhos
�v�oldu ras

.. : Quadros
Praça Lauro Müller, 514 (anexo ao Foto João)

1 (uma) casa 'de alvena
ria, sita a Rua Vida!' Ramos,
com 2 quartos, 2 salas e

cozinha" além de' uma sala

especial para instalação co

mercial. \

Negócio urgente. Tratar

nesta re4ação. v

v

9-10-19ô5

.)c

CÓRÔAS<'Y'
para os Finados
Dona Chiquinha Kopetoski

tem a venda e aceita en

comendas. 3x

Rua Paula Pereira, 819
ao lado de Irmãos Trevisani

,_\.

V. e n d e-s'e
,

Um Caminhão Ford 1950
em perfeito estado;
"Um Fuck 1961.

, Preço e condições com o

proprietário Sr. Landualdo '

Voigt, no bairro da Agua
Verde. 2v

VENDE-SE '�

Trilhadeiras �

Moinho Martelo �

diversos tamanhos
Direto de Fábrica.

'Para o seu exigente paladar
prefira 'sempre

PI'NG'UIM
- Restaurante e, Sorveteria' :

'Diàriamente Almoço . e Jantar.

I Representante:

WaldemarKnüppel\.c,

Vende-se Lote:
I no JARDIM ESPERANÇA,

nas 'proximidades _do Gínásío
'

Santa Cruz,
'

A Vista e a Prestações.

. ,
h .� IT=w=:nr."Zw5wFFf?êÃ

,

Tratar. com Henrique
• Bóra, na' Casa Santa Te':'
rezinha,

as ' melhores
,MOLDURAS'

,

p-ara ti seu quadro
só na

Casa Prolar

sempre

-

, '\
Ix

id d
\

novic a es

',,�

E(litCasa

\

.)
.
/ - \...___

FUND�DO EM 29/5/1947 - Reg. nó Cart. Tít. i/Üi 4-:'3 Doc.
JORN.NL SElViANARIO - PUBLICA-SE AOS SABADOS
Rua Paula Pe�eir8, '755/761 _. Fone, 128 - Çanoinhee • 'S. C.

Renovação de assnature (50 números) Cr$ 2.000
Os atrazados, serão cobrados à base da época.

, \ ,

As assênaturas com 1 ano ou mais de atraze, serão
ccrtade s sumàriamente a partir'dê 1. de junho de 65,

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncicl: P-or vez e por centímetro de. altura de coluna:

. ÚLTIMA PÁGINA pAGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 150 1 vez

I Cr$ 120 <, ,

Pars maia vazei, /deseonto .atê 20%.I' ,

Página inteira Cr$ 40.000 Página inteira- , Cr$ 30,.000
Mci�, pâgiôa Cr$ 25.()O� ,

.

M��r:·"págju." Cr$ �,O(}{) �

I''OBSERVACÕES: � .:

,

"

Originai li de ertigos enviado. li Redação. publicados ou,'
não, O(lrl1'l!lnecel:�o em oodllr dA m"�mH

,
A Re-daçã� nãô endo..� conceitos: emitido. em artigos 8SliiJadol.

!2i3J5ll6I&t!.Ji_::t:M!E5i

TRANSPORTES �
, '.' )

'(onfie o, nsnsporte de suas mercadorias·
.,

. pela '\'
,

TRANSRIO· ,S. A.
e' terá a satisfacão de ser bem sen'ido\.

,

.

,\) .

Agência de Canoinhas -,
'

Rua VideJ Ramos, 1167 ou Rn,ó,' Paula Pe:eira ?61

l'.Ião danifique as sinalizações.
Elas custarem seu, dinheiro e foram feitas'

\

para sua segurança ..

Colaboração do
,

Clul)e dos·' Amigos.
'i_ ,

;�r:.::=====:::::
,

,
.

PâRa' fERIDaS,
E c I E Mas,
IUUMAÇÕÉS,
c o C E I R A s,
F R I EI R A S,

, NUNCA EXISTIU I.GUAl ESPtMHAS, UC.
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CORREIO DO NORTE 9-10-1965

Resultadó do pleito
,
\

Canoinhas Sede' e .lntsrior

Universo, Ciência, Mitos

II - IIDiscos Voadoresll,
documentário de

incógnita d'urne. humanidadé
A. SEIXAS NETTO

-,

IV
l-

A estrêle Ti�trya fez o mar

ferver, diz o Zeod-Avesta; isto
diz também o Papel, Vuh, dOI
Maias; igualmente, o Trsctate
Shabbat, Talmude Babilônico,
refere isto; Midresh Shir refere a

eatrêla Ra, que em linguagem
hebráica signilicerie Mau - de'
grande crueldade sobre a Terra.
E.ía estrêla, ê. e desabamento dOI
cêus, determinou uma catâstrofe
local; a Humanidade anterior de
sapareceu tragada nas convulsõea
do meeauismo de atração dOI'
corpos não rígidos. operado entre'
a Terra e a estrêla fatisdioa, Mal
não foi lamente oua catâetrofe;
outraI anteriores ae registrarem
porque diveraas vezee já o Sol Ifoi Sol "de novo à Terra. E que
sabemoe de específico, a Dão ser

as referência. registrades em li
vroe lagrado., verdadeira. bibilio
tecas .intetizadal de laber pre
cedente e que a .memório ancestral
latente no cérebro humano foi
reordenado. lentemente, atravé.
d'uma complexa elltrutura de
eetados hipnôticoe, parapsiquicoe,

I que
arrancavam' aOI arquivos da

mente ai anotações gravada. desde

,o atravês OI gene. de muitas Era,:;' I
E quem sabe o complexo de

Tiltrya não embale o terror dOI
Cometa. e o modo &0 Co�mo?
De verciode, o ler humano, desta

, I Humauidade atual, espera, com
A· • • , ••

I aO.ia mexphc8'ieL uma Visita
, deade o fuodo do Uoiveflo que a
_,. I

certoi penndo. traduz' em 81trol
e em outrol em homens doutro.
mundol. Há nB raça humana uma

eterna vigilia do COlmo que a

tortura n'um medo latente. E
oê8.el 8,000 an08, (termo médio)
--, de exiltência de. ta Humani.

\ dade nada maii intenlo, nada

mais torturante ao espirito hu
'mBno, que 8 e.pera deua GOUla

que paira no enovoado da mente
e que já aconteceu DO paliado
elquecido à lucidêz comum. E o

mail notável de tudo é que tudo
e.tá lÍubmetido a

\ cicio., ci�lolI

Sec
:ção L O C A L II Te!é-I seUl-li KOII�erl I!o

l
,r, ZIO, lelus ,Reis ' Sllv.

: la.
2a.

i 3a.
4a.
58.
,6"
,
78.

: 9a.
10a.
:110.
;128.

;138.
.14a.
:158. �
i16a;f �
'! 1;17a.

1• ;189.
;19a,

;20e.//121a.
[22a. /·238.
24a.

I,,438. '

259. I

3('- I
'a. 1

,31a.
,325.
331i.
348.
40a.
448,
42'!.
493.

g�!: �:�: g��:�:� �: �::�: II ��� I �� I ��� ���,
Cal. Sego Coração de Jesus 168 \ 128 152 141'
G. E. Almirante Barroso 120 78 94 1108, G. E. Almirante Barroso 144 97 139 103
G. E. Almirante B&!TOSO 167

I
81 146

I
97

Dir. Estradas de ' Rodagem 159 ,-103 125 140
A ..scciação Comercial 176' 87 142 127
Associação Comercial ' 177 I 92 159 114

Saguão Forum 129 94 120 107

Saguão Forum 141 1109 1:!4 127
Sociedade Beneficente Operária 151 71 139 \ 89
Sociedade Beneficente Operária 152 i' 53, 133 72
Piedade (Escola Estadual) - t33 I 54 126 60
Marcilio Dias (Escola) 149

I
,59 119 89

Marcilio Dias (Escola) 172 69 :127' 114-

Teunay (Escola Estadual) 72 i' 66 ,60 73
Fartura (Escola Estaduai) 214 '102 154 157
Salseira (Escola) 167 I 37 141 69
Palmiial (Escola) 61 I' 24 /

52 36
Rio' dos Poços (Escola) 91 120 66 147
Rio dos Poços (Escola) 87 82

II
51 121

Pinheiros (Escola) 179 66 '159 85
Bela Vista do Toldo I' 138 68 11109 95
Bela Vista do Toldo 146 49 129 69
B�!' ..� M""J�!I

11!1".116471
74 156 91

Felipe' Schu'íidt 70 l3S 78
Vaíinhos 101 30, 92 38
P�uia Pereira 'I 89 89 79 97
Pliula Pereira

I
77 42 74 48

Santa Leocádia 42 28 29 46
São Seoestião doa Ferreiras 150 66 116 105
.::::e tlií:l 91 28 88 31
Esta<;ão Paciência 76 13 65 26
a o D'Areia de Cima v I '73 12 I' 42 42

, T O T A L �.631 I 2.405 II 3.9271 3.153'

Diferença pró THERÉZIO de 2,226 votos

Diferença pró KONDER REIS de 774 votos

Major Vieira
-----

L D'C • L
,

Sec
, 'ção

; 35!,1.
: 36J.

, :,371:1.
• 38a.
,39a
, 418.
45-1.

"46�
47a.

; Sec
çãll

Sede e Interior

� sep.as-I D�mi-II Kon�erl' Ivo
� 1100 ao Reis, Silv.

II
Grupo Escolar Luiz Davet I' 90 I. 71 65 63II

II
Grupo E"iwltif Luiz D!:Ivet 102 ' 82 108 72

Grupo Escolar Luiz Davet 99 I 77 105, 70
Rio Claro , 140 I \04 139 104

II Palól Velho 44 30 45 ,29
Rio Novo I 123 87 135 73

II Pulador 60 48 61 45

Agudos 59 11 58 10

ii RIO Vermelho v 43 8 41 10
�-

TOTAL II 760 I 518 " 757 I 476

Três Barras Sede e Interior

� Pedro I-Me-I' Konder� Merhy douro ,ReisL.OCAL

.
'

, 26".
279.
28B.
29B.
4:8a.

Grupo Escolar General Osório 11163 I 6211 96

Grupo Esco13r General Osório � 175, 85 � 104

Grupo Escola! General Osório

1I17U
4�

�
106

ISão João dos ,Cavalheiros 158 25," 84

Xarqueada ' n 113 27 66

T O T A L "179 I 242 � 456 I

Papanduva
-----

�:. II L O C ft L

Sede e Interior

� partalal Zieo .� ,

TOTAL � 1.336 I 888 II

que Me iuterpenetram em ealtos e

,até mesmo 8 mente humana se

submete paeeivamente a ele. poi
que tudo na mente é cíclico P

dependente do Calmo. E, há di
latando o mistério, a reoomposiçã

das Humsnidsdes: OI! individuou
t.ípicol de CQd� uma. A tendência
I � fuga para o; infinito 'é mail

I
um.. tentativa de retorno 8 algum'
lu);! r 'que 8' mente sebe existie

,
m • não pode .locelizar, nv

I
. °'0 ; \,

•• _\ • :
--_--

Registro' Civil, -;- 'ÉIDITÂ IS
I

Pedro Veiga Sobrinho, EQc're. 'Aprelléntara� � ú.·· do�umeDtoll:
vente Juramentado em exercício I exigidos pelo Código Civil <1ft.,
de Oficial do Hegietro Civil de 180. Si alguém tiver conhecimento:
Major Vieira, Comarca de Co. de existir' algum impedimento'
noinhaa, Estado de Santa Catarina legal, acuse-o para finl' de direito.'
etc.'

,� :

Major Vieira, " de outubro
Faz saber que pretendem calar:, de 1965.

Egelberto Verka e Maria Sza- ,

bleski. Ele. natural deste Estado,
nascido em Colônia Vieira, n/mun.,
DO dia 18 de IlJgo.to de 1939,
industrial, solteiro, residente em
Salto Canoinhae, n/mun., filho de
Adão Verka Sobrinho e de' 'dona
Anastâcia Verks, residentee em

Salto Canoinhas, neste municipio.
Ela, natural deite Estado naecida
em Rio Bonito, n/mun.. no dia
20 de agosto de 1944. domêetica,
tolteira, residente em Salto Ce
noinhae, n/mun., íilbs de Lidio ,

Szsbleski e de' dona Filomena
Szablcaki," residentea em Salto
Canoinhee, neste município.

Pedro Veiga Sobrinho

Erevente �Juram. .em exercicio

+
l Maria Góu Glieski, Oficial do'
1 RagÍgtro' Civil do Distrito de

/ Pa.ulB Pereira, Com8�ca de CÍi- •

noiuhaa, Santa CattlIlOa.

Faz saber que pretendem c&!!!r:.
Antonio dos Anjo!) Bueno e Te
rlifi" Novackí. Ele, ..últt,ir�,liil",a
dor, natural deste Estado, use

cido a 22 de outubro de 1936,
, domiciliado e residente neste Di!l�.

)( ! �,rjto, (ilhe ·ie FrH!!·,;:i,:�� de" A:::�v.·
Bueno (Ialecido) e de Meria Fi-:;_
>lélil da Silva. Ela. lolteira, do-:
mé!tica. n!!lcida (em Canoinhal a

11 de junho de 19"5, domiciliada
e residente neate Di.trito, filha
de Vicente Novi:lcki e de Victória
Novacki, reiidente8 ne.te Di.trito::

Aprelentar�m 011 documento,.:
exigido. pelo '8rt. 180 do .c6digo
Civil. Si aiguém louber de existir:
algum impedimento, legal aC?uae·o
para fins de direito,

Paula Pereira 27 de .etembrQ
de 1965. f;

l: -/

Marili Góss Glinski F
.(

Uficial do Regi�tro Civil
,

Faz saber que pretendem Cluar:

Ambró.io Lefchúck e ,Flo1el!oe
.sempkonki. E!e, natural deite

Estado, nalcido eoi, Pulador,
D/mun., no dia 1. de janeíro de
1941, lavrador solteiro, relideDte
em Pulador, n/mun, filho Ide Elia
tanil!lau Lefchack, falecido e de
dna. Catarina Lefchack, reside!:lte
em Polador. oelte municipio. Ele,
natural deite Estado, nalcida em

Pulador, o/muo., no dia 18 de'
agosto de 1944. domé.ticll. loIteira,
relidente em �u18dor [l/muD., fi
lha de Lourençu Sempkonki e

de dn�. Francisca Sempkcv�ki
relidentem em PU!!:ldor, neste mu-

nicipio.

"

Aí

o

vem

gaúcho
Ivo
Silv.

êle!
, I'

d' d· fo ISCO .•

Rio Grande!
o

•

reI

coração do

TE1XEIRINHA129
153
108
97
72

559 em companhia de, Mary Terezin'ha
- a' p,rincesinha do) acordeon -

a'

Im doas' espetaculares, sessões DO CIRVO PIMENTEL:
às 19 e 21 horas no dia 12 de Outubro.

estará

178·1 ' Secção-Sede 62 -95
18a. « « 138 63
19a. « « 110 73
20a. « « 84 75
2la. Palmito 115 39

,

269. Taiozinho 91 73
50a. , 61 28«

\
27a. Pinhal \ 169 47
29a, I Floresta 103 74
440. Sede 86 108
46a. Rodeio 108 2�
458. São João Mir,ador , 16 70
47a. Rio da Pratinha 68 29

4&"'11 :.ip \.la Ponte 36 17
49a. Sede n 89 76 1

,-

NOTA: TEIXEIRINHA .na
ccAlfaiataria

G�úcha" I para batizar o ,lançamento da,

nova calça "TRQPÊRA"
uma vida

diferença f.avorável a Partala por 448 votos. Em Papan,duva tambem
ven::;l'; .'; �en6dor Konder Reis. P9r uma diferença de 373 Jj'votos,

a Calça que'dura'
inteira.
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ANIVERSARIANTES
ANIT(ERSARIAM.SE Jbão Ricardo filho do s'r.lu-"

"lio José'Andrade.
" HOJe: as sras. dnas. exma.. Amanhã: a' sra. dna. Sílvia"oua. Mercedes Côrte, Marta esp. do sr. Ladislau Stasco
,esp. do sr. José l(u1'0 li; os vian; os srs. Waldemar Car
Sts. Benedito Terezio de Car- IJS Stange, la/lvr Lessak,
valho 101'. res. em, Florianâ- 'Sebastião (irein Costa escri
polis, Dicnizio Andromico vão e Preteito Eleito em Ma
,Orgeco'ski, Edison Kuroli; a '[or Vieira, Pedro .Tchaika,
srta. [osete Maria Bauer; os Aluizio Marcinichem, res. em

jovens ,fafme José Bauer, Lajes.,Antonio Maron Becil;
Lauro Waldmânn; (l' menina a srta. Evani Novak; as me- Dia 15: as sras. dnas. Ire
Eugênia Maria filha do sr. ninas Elaine filha do sr, Ro- ne esp. do sr,' Celso Rouen,
Arnaldo Ferreira e o menino, berto: Brandes e Clarice de' Emilia esp. do sr. Oswaldo
__

'

._I'
,

__._",__
, '_,....1---- f Voigt; os srs. Oldemar Mussi,

João Reinert, [osé A.'Pereira
Sob.; a srta. Geni Maria da
Silva.

UnemlOse hoje Pf3IQs ,sagra
dos laços do matrim�nio em

Curitiba, aSenhorita Marga
ricta/ilha da exma. vv(l: sra.,
dna. Ema P. Haagsma 'e o

jovem Elémer filho do éasal"
dna .

.' :Ana' Brey, Francisco
Langer. ,,"

x x x

Realiza�se hoje em Salseiro
Domingo próximo,' "

o enlace matrimonial da se-

Ó Comercial de ,Joaçaba e,m nossa cidade j�g�it�atfs:;,zea L��71�adF::;
Em, prosseguimento do est�dual, receberemos 'domingo" 1'eirá, com o .jovem Lindolto

d�a n, ii visita do Come�c�&l de Jo.açaba, num ,prélio que" desde filho do casal sr. Luiz e Leo-
já' está [JreDden�0 as atençoes �er81s. ,\"

\
V nita Krüguer. '

" .

Aos nubent,es e se".s tami
,

lzares!. nossos cumprzmentos.

IJELUS L�,I(
D
-

. \: \ ""

DA,; SEMANA"

O, SANTA CRUZ amanhã em Videira
No seu primeiro compromisso nas. �emi-finais do estadual,

'o r/Santa Cruz estará amanhã em Videira, dando combate ao

Perdigão, forte agremiação do oeste catarmense. A esquadra de

calsa, agora comandada pelo técnico Amaro, ex-defensor da Amé
rica do RIo, conta ainda com novos valores, Irineu, Roque e Burú
43 espere faz�r) boa figura na sua extréía em Vidfüra.

GENTIL no Metropool
o médio Gentil, uma das bôss figuras do Santa CruZ:

encontra-se em teste 'no' Metropool pe Crtsctums, devida�ente
autorizado pelos dirigen�es elví-celestes. "j

/

MELADO vai voltar aos treinos
"

'. o' aVbnte Melado, "/ertiiheiro por vários
, carÍlpeoQatof:l,

,pativo por mais de três meses por sétia lesão, agora completa
,�ente recúperado, de'verá voltar aos' treinamentos e s� voUa'r 8

sUa forma ser$ um grande reforço para o ataque do Santa Cruz.

O' Botafogo atlviçjade
"

voltará a
,

Rumores na cidade dizem que o !!r. Acácio Pereira pre·
tende) reorganizar a' equipe alvi-negra e colocá-la a çurto prazo,
em atividade.' .\

" :â:au_t

j' Clne Teatro
-:- A P R E S E N T A -:-

HOJE - a. 20.00 horal .:_ impr. até 14 aDaS
,

I

I N S,P E'T O� R "G E R'A L
DOMI�GO (_ a. 13.30 hóias - cen.�ra livre

1 l
, \,...'

Inspetor ' Geral
' ,

,

-------------,'� y ,

,

,
,

, � ) "

I

"" "

lUI 16,00, horas I
'

T!

DOi.YíiNGO - as 19.CO horas - ceslma, livre

ali ,21>.15 horas' impr. até 14 anol
,

,

'Fiqí Q,éS,emana aOl Parm Springs
,

'

co'ro Tr�y Donahue, Commie SteVtns e Ty Herdin.
'

Um ,filD)e. ,qu� vocês' je'mai� esquecerão. �m tecnicolor e
,

";;,' dnemascope.
-I

2a. Feira .. as 20,00 hora. - REPRISE - impr. 14 anos
I '

'

" -

3a:e 48. Feira � u 20,00 horaa -::-' impr. até l4 ano.

':' ('iA ,MULHER DO FARAÓ -

• co;m Lipda Cristal, Pierre Bruce, Am�ndo Fran�iàl
"

'J" \' iI' r ')1 'L b
\

; ',""'" ,,', ,'" e' "",1 y �m o.
'

!
• I '> ""

5a. :e ,6�i.\ F�ira;;- a� 20.00. I:f<)ra. _.:: impr� até 14 'ano.,

:lVASSA LO'S

,
"

1I!I••••••_......!lI!!IIS_._••••tD••��e!32!!lIIID=S.J;:,QII•••I&••IlIZ;:;;;III••1ii.OI,;.fiiI.=>!:;jJl'!l;aiiiõi;;;�I!ICI.II•••• lWillôi\i .... r.�a!Ii ..�11DI.1I
••&lr:i,.�•. !iiiI••••••_•••••••••••••••••••

,
••••••••• lIiI"•••••••

,

•••••••••CIt_••••••••••••••• IliIili!_•••
EI1JJJ

iq \

'
'

K 151� II. Ol'hos; Ouvidos, Nariz: e Gai'ganta í �
� ( �

ii E'specialis�a de São Paulo ie
ii DR. SZYMANSKl ii

NASCIMENTO 55 !:
ii, atenderá em CANOINHAS ii

Enga,lanou-se dia 2 último :: ::
o lar do casal, sr. Bernardi1f.o � do dia '21 à 30, de outubro. ,ii'
e Ivani Terf'zinha Schuppel, •• ,••

com o nascimento da linda � Consultas, Operações e Reeleitas de Oeulós '�i
gar?tinh'à Marcia Apar'ecida. , U ,'no HOSPITAL SANTA CRU� i'ii'

'-À recém-nascida e seus pa. ::
�=====�=�===;==========;========

'pa-s' 'nos,sos p'a"'abe'n's.
'(' -

•••••••••!I.tI•••••••:ÍI.II!•••••.•••••�.;•• I!III�II••III!•• II••1'!lI1I.1II.a.Q••QUG�e55�5a••�•••a.lI.ii•• liillíliol" :J • &ll1I1II!!.!I ..g .,.i!!la&;"l'.!IIB••• .,w�m�a:�!!I!!r!III!!1�e::l::ll!lI:lIlIt= .. e.i�!IIIP ••1I C::l lIIí01l1l1l111iJlI••a;:.ai!l!l IiI.

Fatima filha do sr .... Alberto
Wardeflski.
'Dia 11: a' sra. dna. Alma

esp. do S1. Hugo Brauhardi;
a srta. Vera Lucia Stulzer;
o jovem Ari Kohler e. a me

nina Rosaiua filha do sr. Be
dro Alves ltieita.

Dia 12: a exma. vva. sra.
dna. Zelina Ferreira- Soares;
os 51'S: 'José Furtado de Mello,
''Maximiliàno Watzko, Ale
xandre Nouak; os jovens Toei
Iêogcrio Furtado" Rica,do
Antonio Costa, res.jXanxerd;
a menina Anele fi/na do sr.

Antonio .Tomooroski- e o me

nino Omari filho do sr. Anuas
Seleme.

,

\
,

Dia 14: os srs. Afonso
Kno.pp, .Siloino Fuck,: Nery
Cordeiro; _fIS, srtas. Regina
Ce/i Schramm, Dolores Hot»
Imann, res. em -Ioinoitle, Lin
damir Verena Voigt, lngridt
Siems; os Jovens, Lindolto
,Zimmer, Jair. Koehle« e ame
nina Janete filha do sr, Al-,
ttedo So.rg.
Dia 1'5: as sras. dnas. u».

da esp: dosr. Niltotr.Zieman,
Ilda e§_p� do sr, Afonso GtOS�
skopt; os SfS. Jaime Bischop,
Celso;Kohler Pereira; os jo
uens Iuesio Luis Androcseuecz
e Pedro (Idiual Spitznero

'

Aos aniversariantes -âese»
iamos felicidades.

E"N LAC ES

r í:

Ano 19 - Canoinbas. Ste. Catarina.

JK .deve .pagar 'pelos
,crimes de ,corrupção
'\ RIO, 5 [Tranapress-o ESTA':'
• ,DO) '- O ex-presidente JK
deve pagar pelos seus crimes
de' corrupção e subversão, pra-
,ticadoi 'quando governante. A
afirmação foi feita aos jorna-,
.lístas pelos coronéis Osnelí
Martinelli, Gerson de Pina, ex
-encarregados dos' JE\'Ms do

ISEB, \ e dos «.grupos\� ,c!e ,I h.
Acresce,btaram qúe um'<govêrno
verdadeiramente revoli.íaionário
não perderia a atual oportuni
dade, e màndarta' prender, ime
diatamente, o' ex"· presidente,
que, está indiciado em 56, in
quéritos. O coronel Gerson de
Pina disse' também, que" JK
deve ser preso de qualquer
maneira.
-,
Se isso não acontecer é por

que está sendo' favorecido por
alguém. Acredito' nos militares
e. particularmente no mínístro
ICost.á e Silve. E sei que a coisa
não vai ficar assím.

Sôbre as eleições Da Guana-
bara; o coronel Martinelli disse

,

.cetegóríco: . Não acredito na
.

posse de Negrão de Lima. pois
,

as FÔrças ,Armadas hão desejam
propiciar um derramamento de

sangue no país. Negrão é elé
mento totalmente identificado

í com as esquerdas ove representa'
o re�anchismo.

NERVOSO
Indiciado em 5tj' ínquérítos

policias militares, nos quais
'deverá depor durante todo êste
mês, o ex-presidente Juscelino
Kubitschek prestou depoimento
'durante 2,50 horas' no IPM' do
Iseb. '0 sr, Kubitschek demons
trou nervosismo, dizendo que'
não sabia da existência de
subversão no Iseb. Ainda ont�m'
após seu' desembarque da, Eu- \

ropa, o ex-presidente recebeu,
a Imprensa no seu apártamento
-de Ipanema, quando afírmou
que nada tem a esconder.' O.
ex-presidente, cujo regresso 89
.país foi muito mal recebido,
em Brasília, pelos milítares d!l
linha ?,u:ra depõe hoje 1.lO IPM
do partido comunista.

,
,

"

FORA DA ÁREA
O ministro da Justiça áfit

mau hoje' &0 embarcar ao Rio, .

que o regresso do ex- presídente
,

\
.,

Kubitschek, sõménte, pede
"

; t I

interessar 8S autoridades en-:

"carregadas dos' IPMs. Disse,

que o assunto está fora da área
de s�u ministério, acrescen1tsri.'
do: Sôménte tive conhechrieoto
,do regresso do sr. 'Kubitschék
através do noticiáriopaim�reDsa.

J /

Dr. ,�Pinto
Médl,co Especialls1a I

em

Olhos, Ouvidos, N,ariz e
Y

Garganta
no Hospital Santa Cruz �nos dias
8 11 de N ü V EM B R O i

Consultas
1Q

,

.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




