
Mandato Tampão
.

para 11 Estados

Pr�nta a mensagem
governamental propondo
a ncmcacâc de interven-

.

' ,

tores para 11 estados
Já está pronta a mensagem governamental pro

pondo a nomeação de interventores para os lugares dos

onze governadores, cujos mandatos terminam em 1965.

O envio da mensagem coincidirá com a reabertura do

Congresso no próximo ano A mensagem proporá que a no
meação dos interventores seja submetida a apreciação do Se
nado. A tese, inicialmente cogitada pelo Govêrno, de fazer

eleições nos onze Estados, não chegou a se firmar devido a

gran de reação dos meios militares, que não admitem a exís-
>

tência de clima próprio para que sejam eleitos candidatos
sem vinculações com o processo de corrupção apurado nos

Estados.

O Estado de Santa Catarina terá tambem o seu

Interventor nomeado, se a mensagem do Govêrno fôr
. aprovada pelo Senado.

Correios têm novo horário
O Departamento dos Correios e Telégrafos em

todo o Brasil,' conforme determinação do Ministério da
Viação e Obras Públicas, funciona agora das 8 horas da
manhã até às 20 horas, inclusive domingos e feriados.
A iniciativa faz parte do novo Plano de Trabalho elabo
rado. por aquêle Ministério, no sentido de atender melhor
o povo em qualquer hora do dia. A Agência dos Correios
de Canoínhas já está cumprindo a aludida determinação
desde os primeiros dias do mês em curso.

Orçamento
122'

do - Município:
Milhões

A arrecadação municipal está orçada em 122 mi

lhões, para 1965. Como não está computado neste cálculo
o excesso de arrecadação, o Município de Canoinhas
arrecadará no ano próxímo.. 130 milhões, aproximada
mente. Os gastos com o pessoal, segundo declarou na

Câmara o prefeito Colodel, em 65, atingirá a elevada
soma de 90 milhões. O saldo, com a inflação que ainda
atravessa o País, será .ínsuficiente para atender as neces

sidades do' Município. Ficaremos. como não vimos até
agora, sem nenhuma obra administrativa que justifique
tamanha arrecadação ...

Colégio Comercial de (anoinhas
EDITAL

De ordem do senhor Diretor, aviso os senhores
alunos que concluiram o curso Técnico em Contabilidade,
por êste Colégio Comercial, nos anos de 1961, 1\)62 e 1963,
que seus Diplomas se acham devidamente registrados no

M,E.C. - Divisão o Ensino Comercial. os quais deverã o

ser retirados, pessoalmente ou por procuração, na Secretaria
do Colégio Comercial, no horário normal do expediente.

Canoinhas, 12 de novembro de 1964.

Acácio Pereira Secretário
VISTO' Zaíden E. Seleme Diretor

A C A,R H S C - Servi�o 'de Extensão Rural
Escritório .rocat de Canoinhas

A ACARESC - Serviço de Extensão Rural - comuníca
às moças interessadas ao cargo de Extensk.nísta Doméstica

Rural, que fará a seleção dia 2 de dezembro às 10 horas em

�afra, no seu Escritório Regional que fica a Rua Tenente Ari
auem, 110.

'

Banco Nacional de Habitação
Chamamos a atenção de nossos presados leitores

e das firmas em geral para um edital expedido pelo
referido Banco e inserto em nossas colunas internas.

Canomr..s:l - :Janta Cat",qa 21 de Novembro de 1964
----------------------�----------

Nü nero 806

mretore�: R. R. DA �IlYA ( AlfRmO o. �AR�I�OO
CAIXA POSTAL.

.

F'ONE, 121l

Gerente: IlHASS SmMl'
CIFrULA AOS SAB.ADO�

Panorama Econô'mico
Dissemos há, poucos dias,

nesta coluna, que o consumidor
deveria adotar uma política de
maior vigilância nas compras
salientando que um mesmo

produto era, às vêzes,
.

encon

trado numa mesma cidade ou

em casas vizinhas com diferen-

Novo Gerente do,
Banco do Brasil
Vem de ser nome;do gerente

do Banco do Brasil da agencia
local, o sr. Santo Carmelo Pís
torio, que exercia as suas atíví
dades .

na cidade de São Leopol
do, no Rio Grande do Sul. A
sua senhoria e familia que den
tro em beve estarão em nossa

cidade, as nossas boas vindas
com' votos de felicidades em

suas novas e altas funções.

o Lions Clube de
Canoinhas

aniversaria
. hoje

Mais um aniversário completa
.hoje o Lions .Clube de Csnoí
nhas, entidade que desde a sua

fundação tem prestado inesti
máveis serviços à coletividade,
mórmente no setor filantrópico.
Pelo evento, haverá hoje reu

nião �estiva de seus componen
tes e respectivas domadoras, na
aprazível chácara do dr. Saulo
Carvalho.

Na oportunidade, levamos a

todos os leões canoinhenses, na
pessoa do seu digno Presidente,
sr. Ruy Seleme, os nossos cum-

. primentos.

A provado projeto
sobre Impôsto de

Magistrados,
Jornalistas e Autores
BRASILIA, 17 (G) - A Câ

mara aprovou em turno final,
numa sessão extraordinária, pro
jeto de lei do Govêrno que re-

,

gula a tributação dos magistra
dos, jornalistas e os direitos
dos autores pelo Impôsto de
Renda, rejeitando a emenda, a
presentada pelo Senado, que

. limitava a um mês de venci
mentes o ímpôsto a ser pago
por essas categorias.
Pelo projeto aprovado, ape

nas os magistrados terão o seu

impôsto limitado ao valor cor

respondente a dois meses de
vencimentos. Os rendimentos
da propriedade literária, artís
tica e cientifica deverão ser de
clarados' na cédula. E do for
mulàrio do Impôstó de Renda.

.Iornalistas, ,autores e magis
trados sofrerão a incidência do

Impôsto de Renda, a partir do
djá 1".' ()é t>gu,.,tu deste ano.

CORRIDAS AS COMPRAS
ças de preço que atingiam até
50 por cento, Isto, evidentemente
só se tornou possível <em de
corrência do total .descoritrôle

que a inflação vinha provocando
no mercado.

Mas chegou 0- momento em

que todos devemos ter mais
cuidado ao atuar como compra
dor, procurando o melhor e o

mais conveniente nas melhores
condições possíveis. Foi isto o

'que dissemos e nada nos faz
admitir 8 conveniência de mudar
de atitude. Apenas, pelas modi

ficações que estão ocorrendo,
não seria justo deixarmos de
alertar os consumidores para 8

inexorável realidade.

Os últimos aumentos deter
minados pela política de con

tenção do Govêrno, no que diz

respeito tanto 80S derwados do

petróleo, corno às correções
salariais e fiscais, teriam forço
samente que implicar um nôvo
ciclo de altas que se irão fazer
sentir, nos próximos dias, de
um modo ou de outro, sôbre
os produtos de consumo ou de
uso. Assim, do mesmo modo

que justificamos a necessidade
-de uma procura mais atenta,
agora trazemos um aviso mais
incisivo: comprem já o que de
fato necessitam, porque os pre
ços 'irão. subir novamente. Mas

comprem; naturalmente, só o

indispensável.

É que, em nossa opinião, por
mais que o Govêrno tente con

ter os efeitos ínflacíonáríos das
medidas Que estão sendo toma
das e os' empresários limitem
os aumentos ao valor irredutível
e que cubram os novos encar

gos, nada conseguirá deter, neste
final do ano, a pressão do con

sumo sôbre a produção. Por
isto evitemos, tanto quanto
possível, pressionar o mercado.

Não seria preciso dizer que
estas explicações estão isentas
de qualquer espírito alarmista.
Move-nos, exclusivamente, o

proposito de alertar aquêles a

quem fizemos algumas recomen
dações da conveniência de com

prar com maior cautela.

Estamos convencidos de que·
O consumo està excedendo, nes
te momento, tôda a

-

capacidade
de produção, tanto industrial

....

�

!

como agrícola, e os índices, fa
vorecem, sem dúvida, ao ven

dedor. Entramos mais uma vez
na faixa do mercado em que
os preços e as condições passam
inevitavelmente, a ser ditados

pelos que produzem. Os que
consomem devem limitar-se 8

agir com prudencia, comprando
já o que precisam e deixando

para o futuro o supérfluo. Se
não houver uma compreenção
por parte do consumidor, da
conveniencia de poupar, será
ele próprio a maior vitima da

situação que se está criando
em decorrencia da política ado-

,
tada.

I Estamos certos, entretanto,
que esses serão de. fato os úl
timos aumentos e que O custo
de vida, de acôrdo com o pro
grama traçado, não se elevará
no próximo ano acima de 25
por cento. Por isto não adianta:
ter preocupações, como DO. pas
sado, quando o adiamento.

I da compra tornava o problema
ainda mais grave. A colaboração
do comprador é, assim, funda
mental para que os preços não,
subam acima do previsto.

Paridade ...de
I vencimentos'

O Congresso Nacional ,se'
reuniu novamente às 11- horas,
de quinta. feira, para votar a.'
mensagem da emenda constttu-

I cíonal para a paridade de
vencimentos do funcionalismo,
dos três poderes, e 8S sub-
emendas que dispõe sôbre

eposentadorrs aos 30 aDOS de.
serviços, e a acumulação para

•

médicos. A matéria deixou de
s e r v o t a.d 8 na ses são
noturna de 48. feira pct falta
de quorum. Uena nova sessão

conjunta da Câmara e do Se
nado estaria' marcada, tambsm..
para às 21 horas, quando seria'
iniciada a apreciação ; das>

mensagens presidenciais que
tratam do meio circulante, do
conselho nacional de transporte
e o que cria a Siderúrgica de:
Santa Catarina.

Dia Nacional de Ação de Graças
- Convite -

o Apostolado da Oração "Sagrado Coração de Jesus"
convida as autoridades civis e militares, tôdas 8S associeções
religiosas, e os devotos em geral, para assistirem a Santa
Missa das 19 horas, que será celebrada dia 26, deste, em
comemoração do "Dia Nacional de Ação de Graças', convite
especial ao coro Sta. Cscilía, para abrilhantar as cerimônias
com a entoação de Hinos Sacros.

Frederico Sachwach - Presidente

I,
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Casa Erlita

I

@® 'ee MiMi-i? iN

ROTHEI\T t:-
Rua Paula Pereira, 430

o r x.

J
oferece:

Vinhos Peterlongo Branco -e Borbonha
Conhaque Dreher extra·velho

Cinar • Bitter
Champanhas

; Mi

Vende-se

•

Chácara com 6 datas,'
plantada, pareiral, moradia,
garage, oficina, arejada,
frente para a estrada, perto
da cidade.

Ver e tratar com.

OTTO E. WAlTHER
Estrada Bernardo Olsen. Ix

- I
Semeadeiras de arroz,

- milho
e feijão de afamada marca,

com ou sem adubadeira.

(asa Santa Terezinha
Rua Getúlio Vargas s/n

em frente amaior Herveira do mundo

Alô ... Alô ... Br-asília!
Ouça todos os dias, de se

gunda a sábado, ás 12,5 pe-
,

la Radio Canoinhas, o bole
tim' brasílíà, em gravação, na
palavra do Dep. canoinhense,
Aroldo Carvalho, dando conta
de sua atividade parlamentar
e comentando 'assuntos sem

pre da atualidade
-

�- ,J- .

erhy�Seleme & Cia�-
Concessionários 5 I M C A

..
' CAHOIHHAS S. C.

É com satisfação que, anunciam o novo modelo:

SIMCA .: Transistorisado Modelo 1965

SIMCA - Tufão «1964

-

,C�RROS USADOS:

Jeep-Uoiversal
PDNTIAX

..:.- - Trocamos

MERHY SEL'EME

1963.
1952

- Facilitamos

& CIA.
Rua Paula Pereira, 735

CANOINHAS S. c.
I

21.11·1904

Basilio Humenhuk & (j�. Ltdâ.
Já iniciou sua promoc,ão de Vendas para ,o NATAl,

. V'"Bicicletas Monark' - X.15 e Caloi

Máq uinas de Costura Vigorelli
'Fogões a Gaz "Uttraqez"

Rádios Telespark
Radiolas Zilomag
Brinquedos Tarzan

Completa linha de
seu Automóvel.

Acessórios par.a

Tudo aos malhares preços
e condições de pagamento.

Faça-nos uma visita. sem compromisso
e certifique-se da verdade. lx

E tem mais •. � Qualquer compra efetuada dos
artigos acima, lhe daré direita a um bela brinde.

�'O'TICA
-

N·OINH- .•.. �"JCA_, ,,' Aw
Uma Casa especializada para bem servir'

Õeulos, Armações, Lentes etc.

_ de todos os tipos, quafidades e preços

Aparelhamento moderno e serviço especializado

O'tica Canoinhas
Canoinhas Praça Lauro Müller, 514 - Santa Catarina

(Anéxo ao FOTO JOÃQ)

Refaça suas Iorças.. tomando

C A F É B I G
�ol'rado a ar quente

Saboroso até a ultima go'ta
Rua Paula Pereira - Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

Frigorífico Canolnbas· S.!.
'cCFRICASA'" li

AVISO IMPORTANTE E URGENTE

Assembléia Geral Extraordinária
. ,A Diretoria avisa que, de conformidade com a decisão da

Assembléia Geral' Extraordinária realizada em 1 ° de outubro de

1964, os senhores acionistas tem o prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados daquela Assembléia, para exercerem o direito de

preferência na subscrição de' ações .do aumento de Capital Social,
, de Cr$ 60.000.000,00 para Cr$300.000.000,00. Decorrido que seja
êste prazo, e subscrição será pública por mais 60 (sessenta' dias.

A forma de subscrição é a seguinte:
a) -'-, lÓ% (dez por cento) no ato da subscrição.
ti) ::- 90%- (noventa por cento), dividido em 24 meses

, sucessivos, não podendo as chamadas serem/ infe·
riores 8 4%, salvo para ajuste.

Canoínhas, 12 de outubro de 1.964

Francisco Wilmar Friedrich - Diretor Presidente

João Pedrassani _:_ Diretor Gerente

Alcidio Zaniolo - Diretor Comercial 7lt

I

r
I
I

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFUMACOES,
C o C EI R A S,
F R I E I R A S,

NUNCA. EXISTIU IGUAL ESPINHAS, ne,

� CASPA [ �U[OL O[ S[US CABIlOS USaNDO

I
.JI

PAR-E! ( TÔNICO CAP(LAR POR - EXCELÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



IA lusidie emllaixada
saudação,

IE�
"'....

'

. Comercial de Joaçabs,
de feliz estada em nossa

a nossa

.cidade
do

com os votos

o Santa Cruz recebe amanhã a visita da aguer
rida representação do Comercial de Joacaba

No seu quinto compromisso, pelo estadual de Iut-bol, nas

zonas 3 e 4, o Santa Cruz dará combate amanhã" na baixada,
aO forte conjunto do Comercial de Joaçeba., O Santa Cruz tudo

feré para um bom resultado afim d-e manter a sua invejável po
sição de I!der invicto da referida chave, até o -�resen�E'. Um nu

meroso publico, esperamos, deverá comparecer e Incentivar as nos

S88 cores neste sensacional embate.

Devido o mau tempo foi transferioo o Jogo,
com o Psry

Foi amplamente anunciado um amistoso para domingo
último, quando o Santa Cruz com folga na tabela, daria combate

80 Pery Ferroviário de Mafra. Contudo. devido a� chuvas na

manhã daquele domingo, a porfia foi transferida sine- Jie.

o Botafogo tem novos dirigentes
Conforme comunicação que temos em mãos e que agra

decemos, o Botafogo vem de preencher as vagas de seus direto

res renunciantes; Assim, para os cargos vagantes, foram eleitos

os seguintes esportistas. Presidente:' dr. Paulo Eduardo Rocha Fa

rias. 1°. Vice Presidente: Raul Roeder. 2°. Vice: Paulo Scheuer.
Secretário: Sylvio José Paladino e Tesou-eíro: Edmundo Bitten
court.

Novo reforço para o Santa Cruz
Afim de manter em completa forma o seu plantel de pro

fissionais, o Santa Cruz vem de contratar o dianteiro Mario Cos
ta craque que -já defendeu 8S cores do Agua Verde de Curitiba
e Olímpico de Iraty.

Nota Oficiai da Liga Esportiva Canoinhense
Santa Cruz E.C. -, Unamo-nos, incentivando-o e

aplaudindo-o no prosseguimento de sua,
, atual gloriosa fase'

,

A LIGA ESPORIVA CANOINHENSE. compartilhando com

totu.ia'mo e admiração a marcha vitoriosa, com que mui honrosa-
-

menre vem conduzindo o forte conjunto do Santa �ruz E.Ç.; nO_ o

tl!a(Campeonato Estadual, felicita efusivamente, louva seue dirigen
tei, técnico e 011 valoroaoa atletas, tornando tal referência extensiva
a torcida canoinheuee que vem incentivando o esquadrão erusmaltino
O Sauta eruz E.C., mercê do" eacriíícioe impoetos por tôdae a� cir

cuo$tâocia8, desde financeiro, até a técnica, soube nesse campeonato
até aquí, conquistar inêgualâvel posição para o' futebol da Capital
Mundial da Erva Mate, que graças a IUo já olhado puf outro- prie
mo bem diversc que antes, Mas advirão fa8e� ma i, duras, que deve
Ião aer auperadall por noseo eequadrãc, pois estames ainda no meio
da jornada, .iu:i uma difícil [ornada esportiva que -reclama, visão, In
leligencia. abnegação, boa vontade e aacr-fício de cada um que está
Cootribl]indo com qualquer parcela em pról desee brilhante onze da
"Capital Mundial do Mate". Mali felíamente aão predicado. que não

1�ltam a êseeg verdadeiros eeportiataa que conseguiram elevar e digo
nificar nOlllo esporte, _,

A LEC, dentro de seu preito de- apreço e admiração a todo
o Santa Cruz E.C., faz aqui, um veemente apelo àw torcida. de todo!
OI Clubel da cidade e interior, para que- num gesto nobre e- de com

�Iet!l eeportividade 'unam fileira. -em torno, do Santa Cruz E,C., tor

oondo. aplaudindo-o em mGR'Ü,' incentivando para que êsae esquadrão
herói, proesiga como até aqui, levando alem fronteiras, um nome hon-.
rblo para nOl8o elporte agora em brilhiinte flJze dentro do E.tado.
Especialmente dirigimo. 'nouo apeio veemente. a grande torcida- do

Botafogo KC., que coopere, torcendo e incentivando o nOllo represen.

I,ante, -e temo!! certeza da a'}uiellcênCia dene nobre ge_to eaportivo do
elube da. multidõel.

• Com o recente empate do Santa Cruz E.C., dentro dOI
dOminios do temido C'açadorenae, ellamo_ certol êue Clube irá longe _

Por certo o alto elpírito, lacrificio esportivo, físico e financeiro, de

FUI elforçad�. dirigente. I�g. Adillon, Zani?lo, Alc.idio Zaniolo; Lu_iz
tDando Fre'Ita8, Hugo PeIxoto, Rafael BOlOg, GUIlherme Prolt, Joao
altar, Dr.' Zenon TorreR Mallchitski, C!!pitão Rogério Scbmidt, Ed

gar Mayer, Wilson Murara, Dr. Saulo Carvalho, Aloi.io Pii!czarka,

tlcide. Schumacher, Ruben. Ribeiro da Silva, João Seleme, 09mario
avet, Zena Ribeiro da Silva, B8Ililio fIumenhuk e outro. de qual.

fuer forma t!Jmhem colabo�aram� ao i(Jtei�gent� e elforçado técni�o
/umar, Mas8sgi.ta DarcI, atleta(4, Gato, CIgano, Wallace, GentIl.

G�Có, Odir, Aotoninho. Zito, Melado, Milton, Coringa, Irineu, Willian,

I 1180�, Vitóca, Rubinho, J. Pradro. e �utro� atlet81 reservai, que
atnbem colaboram, E' uma demonstraçãO lDeqUlvoca de que, o OOiSO

el�orte tem peuoal crerlêociadali lob todOIll 08 aspectol, 8ocÍ1l, finan·
Celro e elportivo, parR elevar cada vê. mais o nono elporte. A fate
8tual que btraveua êl8e Clube "LIDER" da atual 38. e 43. zona, é
�\Itivo de gcütidão noua. a êues abnegado. dirigentel, atlétal, téc.
o�co rnauf1git.'a e outro!! Por ietn t,emo� certeza de que todo� os

uI"ccICloe,io, do futebol, 8ero ai�tioçãu de côrea, 1I11berãtr- torcer, in·

............-........m....�ma..........�..�mma...epe..&D........BM..o..mm��

Edital de (itaçã�
decom

trinta

o prazo

(30) dias

Ano 18 - Ganoinha., St8. Catarina, 21 de Novembro de 19M,;, N. 806

Delegada Auxiliar de Polída de- (anoinhas
A V I S O

O sr. TeDe�te Lidío- Jr ão Ferreira, Delegado Especial de
Policia, Municipio de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no
uso de suas atribuições legais, etc.

Avisa aos interessados que a COMISSÃO EXAMINADORA
dos candidatos a motorísta, estará nesta cidade nos dias 16 e 17
de dezembro próximo.

Os candídatos poderão obter informações da documenta
ção necessária, na Delegacia Auxiliar de Polícia, "com a devida

-

antecedencia,

Canoinhas, 17 de novembro de 1964.

Lídia João Ferreira
2°. Tenente Delegado Especial de Policia

TRANSPORTES V',

(onfie O transporte de suas mercadorias
pela

TRANSRIO
e terá a satisfacão de ser bem serVido

, J

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

2x Rua Getúlio Vargas s/n

centivar, aplaudir e admirar o Santa Cruz E. C:, num gesto digno
de alta elportividade. Confiamol que todol OY canoiohensel:1, iamaia
faltem àll partidas deite campeonato, DO E.tadio Municipal Atinor
Vieira Côrte e lá aplaudam, incentivem, honrem, e dignifiquem o

'

nOIlO' elporte, parã que não IÓ montenha o�eieva(to nível atual, mail
ainda o supere. porque bem o podemos, e para iato contamol cam
todo•.

Finalmente, concitamos o Santa Cruz E. C., que prolliga,
nena brilhante iornada e que à. luceasiv81 vit.órias que vêm obtendo,
leiam' estímulo para conseguir o cepto m�ximo DO futebol EataduaJ,
'são õ. nOIlOI lIinceros VOtOI.

'

o Doutor Vileon Vidal Antu,
nes, Juiz de Direito da Comarca
de Cenoinhas, Estado de Santa
Catarina, na ,forma da Lei, etc.

FAZ SABER a todoa que o

presente ED ITA L de citação vi
rem ou conhecimento dele tiverem
que por parte de PEDRO DE
DEUS BBENo. brasileiro, casado,
lavrador, resideute em "Rio d'A
rei�". Município de Maior Vieira
delta Comarce, nesta cidade, foi Irequerido uma Ação de Usucapião '

num imóvel com a área de 150
alqueirei. situado no lugar deno
minado "Rio d'Areia - "Capim
de Cedro", do Município de Ma
jor 'Vieira, desta Comarca, com
preendido nal seguintee confrou
taçõee: de um lado com terra. de
Generoso Cardoso dOI Santos,
tambem conbecido por Generoso
Leité; de outro lado com terras

ocupadae por Marcirio Cardoso
dOI Ssntca, tambem conhecido
por Marcirio Leite; por outro Ia,
do com Alfredo, João Autonio e

Alberto Antonio Ferreira; por ou
tro lado com Francisco Hsck:
por outro lado com Autom.. Cor
rêa, João Porcidônio, Tomás Wuli
niak e Cario. Licin, conforme faz
certo o documento junto, Feita
a 'Justificação da pane. foi 8

mesma julgada procedente por
sentença. E para que chegue ao

conhecimento de todos, mandou

que se expedisse o presente Edi
tai, que lerá publicado na forma
da Lei e fixado no lugar de CO!!!

tume. Dado e panado neats oi
dade de Cauoinhae, aos dez dias
do mê, de Novembro de mil no

vecentos e sesaenta e quatro. Eu,
2;aiden E. Saleme; Escrivão,
o subscrevi.

Vlson Vrdal Antunes
Juít de Direito

Semenle de Balala selecionada
(da Granja eOTrA)

(asa Santa Terezinha

Registro Civil
Maria" Gósé Glinski, Oficial do

Registro Civil do Distrito de Paula
.

Pereira "Comarca de Canoinhas,
Santa' Catarina,

Faz saber que pretendem casar:
João Tacheski Ferreira e Adeiia
Lea�dro de Souza. Ele, solteiro,
lavrador, natural, de' Matão, des -

te Municipio domiciliado e resi
dente neste Distrito, filho do Joa
quim Rodrigues'. Ferreira e de
Ana Tacheski Ferreira, ele Faleci
do, ela domicilisds e residente
neste distrito. Ela, sol,teira domés
tica. natui'al deste Distrito domi
ciliada e residente neste Distrito.
'filba de Francisco Leandro de
Souza. falecido e de Maria Fran.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo art. 180 do Código

-

Verde e a domicílio.
Civil.

-

EDITAL
ciscá de Souza residente neste
Distrito. Ele nascido a IOde de
zembro de 1941. Ela nascida a 6
de janeiro de 1945_

Se alguém tiver conhecimento
de existir algum impedimento
legal, acuse o para fins dei direito.

Paula Pereira, 4 de Novembro
de 1964.

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil.

(Republicado por ter saido com

incorreções)

Ao Santa Cruz E. C .• a n088a modelta homenagem da LEC.
Avante Santa Cruz E. C., CODoinbslI.em pêlO eatá contigo.

Caooinha" 14 de nov�mbro de 1964.

Clementina E. Pieczãrka - Pre,idente
Ten. Agenor Flôres - Secr"t.ário Geral

�ilvio Bauer - Direter do Expedi'tlote ,
,HI:

S. A.

DarciCosta
Enfermeiro e

Massagista Dlptomado
Comunica ao povo em

geral, que tendo sido con

tratado pelo Santa Cruz
E.C., está a' disposição,
Luxação, Torção, Disten

ção muscular, Aplicação de
infra-vermelho," Massagens
em geral.
Atende no Hotel Ouro

2x

Maria Góes Glineki Oticial do
Rpgistro Civil do Distrito de Paula

, Pereira Comarca de Canoinhss,
Santa Catarina.

Faz saber que pretendem casar:

Francisco Carneiro e Tereza
Scbneider. Ele, solteiro, lavrador,
nascido a 8 de dezembro de 1926
domiciliado e residente neste Ois.
trito nascido em Paciencia désta
Comarca, filho de Maria Carneiro
ja falecida. Ela, solteira. domés
tica; natural de Santa Leocádia
deste ,di�trito, nascida a 29 de
setelJlbro de 1943, domiclliada- e

residente neste Distrito. filha ,de.
Juliá Scbneider domiciliada e re

sidente neste Distrito.

Apresentaram os documentos
ecigidos pelo a�t. 180,do Código
Civil.

'

Se alguém souber que exista
algum impedimento acuse o 'para
fins de direito.

Paula Pereira, 13 de novembro
de 1964.

Maria GÓ$S Glinski
Oficiai do Registro Civil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



21-11.1964

o encontro

Alinor V.
de futebol,

dos, canoinhenses, na

Côrte, com a realização do
SANTA CRUZ, local

Haverá� ótima

tarde de amanhã,
sensacional, encontro,
X CO·MEHCIAL,

no Estádio
pelo. estadual
de Joaçah,do

,Câmara Municipal de
Para conhecimento geral, a I passa a informar 'em caráter

Casa Legislativa de Canoinhas resumido os assuntos 'colocados

Banco Nadonal
·Habitacão

,

EDI1� AL

de
J

1. o BANCO NACIONAL DA H�BITAÇÃO torna pú
blico ,8" tôdss a-s émprêsas que mantenham empregados, sujeitos
8 descontos para instituições de Pr- vidência Social que entrou

-

ero vigor, e L de novembro co' rente, a obrigatortedsde do
recolhimento da percentagem de 1% (um por cento) -sôbre o

montante de suas fôlhas de pagamento,' na forma do disposto no

.art. 22 e parágrafos, da Lei n. 4,380, de 21-8- 4, r úbl.cada no

Dit.rio Oficial da União, de 11.9·64, e, no decreto n. 54.955,
de 6-·11 ,64.

2. O recolhimento da contribuição deverá ser feito
mensalmente, até o antepenúltimo dia do mês, com bas- no total
de Iôlha de pagamento do mês imediatamente anterier. O reco

lhimento relativo 80 corrente mês de novembro, deverá 'ler feito
até o dia 30 dês te mês, com base nô total da fôlha de paga
mento do mês de outubro.

3. A percentagem acima indicada recairá sôbre o total'
"da fôlha de pagamento - sem a limitação prevista na letra «a»,
do art. 69: da Lei 3.807,- .�de 26-8:60 - e com a inclusão de

quaisquer rendimeuto de trabalho, provenientes do exercício de

empregos, tais como ordenados, salários (inclusive 13°. salârfo)
percentagens, comissões, gratificações, diárias, ajudas d � custo,
represent ções e quaisquer outros proventos, ou vantagens pagos,

. .$o.b qualquer titulo e forma contratual, p-Ias firmas e sociedades

,sUjeitas 8 descontos, para instituições de previdência social, ex
cluídos, apenas os pagamentos efetuados' a titulo de salário fami
Ue e 8S ínoenízsções por rescisão contratual..

, 4 Considera-se empresa __;,. sujeita ao recolhimento o
- o empregador, como tal definido no- art. 2. da Consolidação
das Leis do Trabalho - inclusive sociedades de economia mista.

�\... -..,,,

5. Não poderá gozar dos benetícíos'que .o sistema fínan
ceíro de habítação conce de 80S candidates à aquisição da casa

própria' o empregado que não faça prova, de quitação do seu

empregsdor com o Banco,Naciona,l 'da Habitação.
- ,

6. O recolhimento deverá ser feito �m agência do B. do
Brastl S. A. Não havendo, na localidade, agência -do B. do Brasil, _

o/recolhimento poderá ser feito na agência da Caixa Econômica
Federal.ou em qualquer agência de estabelecimento bancário.

7. O' recolhimento será feito mediante preenchimento
de formulário próprio (cuj- modêlo será púbhcado, em seguida,
no Diário Oficial da União), em 5 vias, com os seguintes destíno-:

la. via: a ser remetida pela agência' arrecadadora, junto
'. com .o aviso de crédito, ao Banco Nacional da Habitação;

,

28. via: recibo para o empregador;
3a. e 4a. viu: a serem entregues ao Instituto de Apo,

sentadorfa e Pensões a que estiver Vinculada a emprêsa, junta
mente com 8S guias de pegamento das coutríbuíções devidas ao

mesmo Instituto;
58. via: a ser remetida pela emprêsa, pelo Correio, ao

Banco Nacional da Habitação, no Rio de Janeiro logo após o

recolhimento;

!

8. Se 8 emprêsa contribuir para mais de um IAP de
ve' á recolher a cóntríbuíção devida ao· B.N,.H. em guias separa
das, uma relativa a, cada rAF, com �a ímpor tâucía correspondente
à' soma da fôlJla de pagamento dos respectivos segurados.

'

9. A correspondência destinada ao Banco Nacional da
Habitação g9zará d� franquia postal.

] O. As agências da rede bancaria privada. inclusive Ba-n
cos ofícía.s dos Estados, promoverão, dentro de 15 (quinze) dias
da data dos recebimentos, 8 remessa das Impoetâncías que tive
rem arrecadado, mediante ordens de pagamento ou cheques, pa
gáveís no Rio de Janeiro a favor do Banco Nacional da Habí
tàção, e com aviso a êste, indicando o crédito e as despeza8 de

tranferência, acorppanhado dos comprovantes dos recolhimentos
das emprêsas.

11. Os Bancos que' não cumprirem o disposto
aoterior serão, excluidos da rêde arrecadadora.

Brasília, 9 de novembro de 1964.
"-

Sand�a Cavalcanti
Presidente do Banco Nacional da Habitação

no item

�I

,

sera

preliminar

Canoinha� Comunicado: de
�::' J;:U��: :!:��:,�o. na órdem

.

inte rêsse de Sociedades
Beneficente

Décima, primeira reumao

Ordinária, dia 17/11/64
Sob a presidência do sr.' Ney

Pacheco de Miranda Lima,
reuniram, se os ônze vereadores
com assênto na Casa..

Lida a áta da sessão anterior
pelo 2°. secretário e submetida
à

.

apreciação do plenário, foi
aprovada sem' retificações

Correspondên'cias recebi
das; Ofícico do

- sr. Prefeito
Municipal encaminhando cópias
de. leis, solicitadas pela "Cornís
são de Legislação e Justiça".

Ordem do dia: A "Comissão
de Redação e 'Leis". sob a pre
sidência de vereador Nílton J.
Bayestorff, apresentou parece
res sôbre os seguintes projétos
de lei: Que autoriza a dispensa
de multa à firma João Seleme
& Filhos; que cancéla dívida
pública ao sr. Michel N. Seleme;

, que autoriza doação do material
remanescente dos festejos do
cínqüentenárto de Canoinhas;
que fixa taxas para venda de
terrenos alagadiços e pantanosos,
pertencentes ao patrimônio mu
nicipal.

Nesta Comissão, entraram em
las. e únicas discussões e vota
ções os seus pareceres e têxtos
finais, sendo todos aprovados.

A indicação do vereador CJe
mentíno R._Pieczarka, referente
a nomenclatura de ruas e nu

meração de prédios, foi enca

minhada a Comissão de ViàÇão
e Obras Públícas para emitir
parecer.

Palavra livra:' O vereador
José Stokler Pinto _Japresentou
projéto de lei acompanhado de
exposiçao de mo.tivos que eleva

.
o aluguel do prédio onde fun
ciona a Liga Esportiva Canoí
nhense, sendo a matéria enca

minhada a comissão competente
para emitir parecer.

O vereador Nilton J. Bayes
torff, leu requerimento de sua

autoria pedindo para constar
nos Anais da Câmara 'um voto
de reconhecimento e louvor ao

renomado historiador, professor
Dr. Oswaldo Rodrigues Cabral,
pelos estudos e confecção do

projeto que institui o Brazão
de Armas de Canoinhas e que
se oficiasse ao ilustre .hístoría- ,

dor dando conhecimento e,
inclusive, cumprímentando-o pe-

. lo valoroso trabalho voluntário
em favor de .Canoínhas. Foi
aprovado o requerimento do
vereador e, bem como, texto
do ofício apresentado, a ser

encaminhado a quem de direito.

O Vereador Bráulio Ribas da
Cruz, leu requertinento . de sua

autoria' no sentido de ser ofici
ado a quem de direito sôbre o

máu atendimento de parte de
�funcioná rios da Coletoria Esta
dual désta cidade quanto à
troca de notas fiscais pelo seu

Talão Vale Um Milhão. Vários
. ,vereadores discorreram a rf'S-,

p'eito, ficando deliberado que
se oficiasse ao Sr. Coletor Es
taduAl, comupicando

Ao Jornal Correio Norte.
Canoinhas.

Tenho a satisfação de comunicar ao Correio do Norl!
para dar conhecimento ao publico, 'que no Orçamento do Est8d�
de Santa Catarina, sob a lei N. 3.342 de 21 de Novembro de
,1963. consignei dã minha verba pessoal as importâncias e entida.
des abaixo descritas:

.

Comunídade Evangélica Luterana Canoinhas

Es��la Técn�ca de Comerci� .

Uníão .Canoínhense de Estudantes Secundários
Juvenato Santa Inês Canoinhas
Botefogç Futebol Clube'
Capela de Piedade Paroquia de

�

Cauoínhas
Sociedade Beneficente Operaria,
Hospital Santa Cruz
Associação Rural de Canoinhas , ,"
Biblioteca Publica da Prefeitura de Canoínhas
para aquisição de .livros
Santa Cruz Esporte Clube
Canoinhas Esporte Clube
Sociedade Esportiva Palmeiras Alto Palmeiras
Assembléía de Deus de Canoinhas
Centro Espirita de Canoinhas
Prefeitura Municipal de Majo,r Vieira -
Parla Associação Beneficenté Hospitalar
Santo Estanislau "

I
Sociedade Musical J,\iafrense. Mafra'

i Clube Atletico Operário "

Grupo Escoteiro São Jorge "

Liga Mafrense de desportos
"

Colégio Craveiro - Para obras construção
Craveiro .

/

Itatópolís
Hopital São José/Alto Paraguassu ,"
Sociedade Instrutivo Agricola'e Recreativa
Rui Barbosa Alto Paraguassu Iaíópolís
Hospital Santo Antonio I, "

Itai6polense Futebol Clube
,

"

Igreja São Pascoal Paroquia de Irineópolis
Sociedade Recreativa Entre Rios Tres Barras

Colégio Escolas Reunidas São João
Alto Paraguassú Itaíôpolis
Paróquia de Itaiópolis Obras, Assistenciais",
Capela Nossa Senhora das, Graças Parçquía

I
de Itaiópolís /, ,

- "10000,00
Paróquia de Santa Cecilia Santa Cecilia 20.000,00
Hospital São Sebastião Papanduva 100.000,00

Peço o especial obsequ�o eSflare�er as Entidades acima
descritas, que para receber as ímportancías acima, torna-se ne

.cessárío REQUERER ao Governador do Estado com a máxima
- brevidade para não cair em exercício findo, remetendo pelo cor'

reio com .AVISO, DE RECEBIMENTO.

Cr$ 30.000,00
30.000,00
20.000,00
20,000,00
20.000,00
50.000,00
50.000,00
50,000.00
50,000,00

"

"

"

"�

" 30.000,00
,20,000,00
'20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00

" "

"

"

400.000.00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20,000,00

120,000,00
100.000,00

311.000,00
30.000,00
20.000,00
30.000,00
20.000,00

//

30.000,00
20.000,00

Atencíosame 1te grato
-

Deputado Reneau Cubas

Médico �pecialista' em
Olhos, ouvidos, nariz e garganta

cofuunica que estará consultando no Hospital Santa

,Cruz de Canoinhas, novamente, dia 25 e 26 de novembro .

Horário: ' 8 às 12 - 13 às 18 -horas..

Dr. Anor Dittert
I

Pinto

.

torff e Benedito Terezio de

Carvalho Neto 'manifestando-se
a respeito.

O vereador Ewaldo Zipperer
solicitou informações ao pre
sidente da Câmara sôbre a date
d'lta da:instalação do Distrito de

de Marcilio Dias, havendo o sr.

presidente declarado nada saber
a respeito ate o momento.

Estes os assuntos que entrs'
ram em pauta

-

na reunião de·
Camara do dia 17/11/64.

O vereador Nilton J. .Bayes
torff, discorreu sôbre o projéto
de lei de autoria do Deputado
Estadual Genír Destrí que dis

ciplina o pagamento da cota

prevista no art. 140 da Consti··
tuição Estadual e define "Rpn
das Locais de qualque'r natureza".

'O v�reador �lfredo de Oli
veira Garcindo, referiu-se quan
to à publicação dos

'

resumos

dos trabalhos leg;slativos nos

órgãos da imprensa locais, tendo
os vereadores Nilton J. Bayes-

F
\
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Página inteira C_r$ 25 000,00 Página inteira Cr$ 18.000,00
Meia página Cr$ 15.000,00 Meia página Cr$ 10.000,00
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I
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ASSINE A

REVIST'A DO SUL
- a melhor e mais conceituada

Revista de Santa Catarina

Assinaturas em 1964: 'Cr$ 1.000,00,

'Assinaturas em 1965: Cr$ 2.000,00

Representante para o

PLANALTO NORTE CATARINENSE
,

Jornalista Casto J_ Pereira

Atenção Agricultor
(

Mediante o pagamento de pequenas taxas de armazena

gem e seguro" você obterá maiores lucros em suas safras de tri

go, arroz; milho, feijão, etc .. e não terá problemas com constru

ção ou reformas de depositos ou paióis."

Consulte-nos e certifique-se das vantagens que oferecemos.

Companhia Bras,ileira de Armezenam.ento "Cibrazem"
Unidade Armazenadora de Canoinhas

em Alto das Palmeiras
• 0.

Seja um frequentador da B 1.C
Funciona nos. seguintes horários:

às quartas feiras: das 19 às 21 horas.
aos sâbadoes das 15 às 17 horas.

As taxas que cobremos são insignificantes,
As garantias f' vantagens que oferecemos são totais.

Companhia .Brasiteira de Armazen�mento "Cibrazem"...:...::.... _

/

,r: .,
.,
.,

*
*"
*
*"

•. � � �

!; .

Em cada roupa Renner - pron ..

'ta ou sob-medida, - ou em

cada
.

3 calças avulsas

Renner, V. ganha grátis uma

"carteira-brlnde", de couro.

SE SUA "CARTEIRA-BRINDE"
TIVER GRAVADA
A ETIQUtrA AZUL
( Carl.. p.. lent� n.O 220 ti,. Rádio Soe -Gaú�ha)

. /

Visite seu Revendedor Renner,

SE ELA' T.IVER G�AVADA

A ETaQuÊTA AZUL

V. LEVA DE GRAÇA
UMA ROUPA RENNER

Onde o bom gôsto não custa mais!

'Ud Get'j!:c Vargf.:s, 282 Fone,.298 CANOINHA "

,

Entre as pragas que etecam
a. lavourai de 8.rroz, deetsca-ae
uma que .érioa prejuísos vem

causando 8(11 oríaicuttoree. É 8

chamada: "Bicheira da, raíz do
arroz".

A'C,ARESC
Serviço de Extensão Rural

Ellcritório local de Canoinba.
(

Cultura. do Arroz

Pragas

O inseto que ataca a raiz do
arroz é um besouro castanho
claro. O seu tamanho é de 3,5
mm. A. lagartas dêste bezóuro
sâo branca. com a cabeça ama-

�

relada, atingindo até 8 5 mm dá
comprimento.

o modo de vid!:i da pragà
OI!! besouros Ião nadadores e

também voam, o que fazem ,.Ô.
mente à noite, quando .e verifica
a fecundação. '

A fêmea fecundada' desce até
a8 raízes do arroz e por inter.
médio do roatreo (uma' espécie
de bico) faz um furo na raíz on

de põe um ÔVO, em .oada cavida•
de. Depois de 6 dlas, nasce uma

larva ou broca que vai Iurands
ou broqueando a8 raiz�iI do arroz.

Após 30 dia, a8 larva: transfor
mam-se =em pupas construinde
para iuo um casulo de barro, que
fica prêso na raiz e no qual Ié ..

abriga. . i

O arroz atacado por' este besoü
ro e também pela larva, fica com

aspecto de ferrugem, avermelha0;
do a. Iôlhas : mail velhas, .IDei:

.' rendo 8 planta, le continuar ,Q
ataque po'r maia tempo.

E' muito fácil conhecer- uma
planta atacada. AI rebe!! qua,e
tôdas, estão mortaa nas extremi
dadei, observando-se 8. formação
de novai faÍzel. Neli f9Íze8 ve
lhae,

.

observam se bolinhas de
barro que não laem quando lav,':
dali e dentro della,· boliuhas PÓ';
dem exi.trir ou larvas eu beeouros,

! :

Como combater as pragas
Os iosf>ticidall. cloradG�, ofer�

cem combate eficaz, teUI come;
Lindebel. Higrotex li} te, Hex,.;
bel. 3, Hagadrin. 5, Hagadrim-
40 PM, Belaátion 1,5 mais 10
DDT. GllflfeDo' CiOll'8(11) 8 10%.'
Aldrin 2,5%. i :

·i �

O método mail econômico ,Ie:
prático para evita!' preju!2';oll lê
prevenir desde o início o ataque
dai pregas, o que 16 fez, pcocb
ente! do plantio do arroz, por
ocasião da gradeação do t;'irreno
ou antee da semeação do arrõz.

Ultilise-se Aldrin 2,5%/no pro�:,
porção de 150 quilos pOI." <llqueire.:

-

que é polvilhado uniformemente"
sôbre 8 terra arada, íasendo-se erp .

seguide à gradeação para misturas
'

.

bem
.

o inseticida com' o 9010.

AI aementes também devem
ler tratada. autes do, plantio, �

Usa.se um vidro de Toxsbel 60 E,'
para 45 quilos de semente.

Existem ainda outros método.'
de combate, mail oomplicadoae
caros, OI quais não iremOI des
crever.

v-
'" Máquinas de Costura,
marcas -: Philips; Grosley,
Ôlimpia e Hartenstein, os

melhores preços da praça.

Casa 8anta·Terezl!1ba·
RI:" G"t6Un Vargas s/o
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
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,- ANIVERSAR.IAM-.SE
ilo.ie�· as srtas. Sueli Maria

,Oalz, 'Iuanit Maria Andru»
.czeoecz, Catarina Perciak; a,
menina (lilda filha do sr,

Darcy Vilanooa; o menino
A,gos filho do sr. Felix
Rudolt.
Amanhã: as sras. dnas.

vva. Ana Maria da Silva
Qt�adros, e' Rosa esposa
do senhor Altredo Roesler,
-os srs. dto Adyr Seleme,
Alberto Tokarski Filho, Car ..
los Caldas; as srtas. Iris
Maria Ptau, Maria da Gloria
Pacheco, Cecilia Costa; os

jovens Ronaldo Nelson Uhlig
Enrique Herbs; os, meninos
Edson Luiz filho do sr. Na"
eir Cordeiro e Luiz filho do
sr. Alfredo Trapp,

'

}

Dia 23:' a exma. vva. sra.

dna. Adelaide Varelá.res. em

Tijucas; os srs. R.ui Seleme,
Narciso Leonardo Ruthes;
Adelio Karoat; a srta. Maria
de Lourdes Cubas; os jovens
Aroldo !(nopp, Afonso Czéch;
a menina Romelia filha do
sr. Antonio de Barros, res em

, Florianópolis, os meninos Sil
vio filho do sr. Antonio I(ar
uat e Elimar Alfredo filho do
sr. Elimar Fiedler.

Dia 24: a sra. dna. Joana
esp. do 81'. Lucio Bialeski; os
srs. Eduardo Prust, Francis ..

co, Palatinskl, José Wibbelt,
Oswaldo Voigt, industrial
nesta cidade, os jovens An ...

tonio Dario Hostin, Daniel
Bialeski; os meninos Francis.
co Vital filho .do sr. Acacio
Pereira e Alfredo Luiz filho
do sr. Alfredo Sorg.

1

x :X x

A turma da sinuca que faz
ponto na BIC, confraternizou-se
com uma churrascada, domingo
último, realizado, devido o mau

tempo, na cancha de bolão do
Campo da Agua Verde.

x x x

-Após se submeter' a uma

melindrosa operação cirurgica,
no Hospital São Vicente em

,

Curitiba, encontra-se em sua

residência em convalecêncía, o

sr. Zeno Zippel, gerente da Ca· ,

noinhas Fôrça e Luz S. A.
x x x

O Gllverpador Celso Remos
ainda não conseguiu, p�r mo
tivos vários, formar -o seu novo

sêcretariado.
x x x

O dube de Bolão Democrata
deverá receber hoje a visita de
"um dube de Cul'itiba, vinculado
a Sociedade Rio Branco.

x x x

Devido o mau teIIJpo de do

mingo último foi suspenso o

snuncia,do amistoso do Santa
.._Cr�z com o Pery de Mafra. � • IIII__.'"

Dia 25: as sras. dnas. Si
bila esp. do sr. f!edto Tyszka
do comercio de B. VI do Toldo
Maria esp. do' sr. [oâo C.

Gapski, Adaira 'esp, do. sr.
Pedro Silveira; o sr, Estanis
lau Krisan; as meninas Lu
cia {ilha do S1. Iarostato Si
dorak e Beatriz Catarina fi",
do sr. ar. Aroldo C. Carvalho.

Dia 26: as sras. dnas. Ire
ne esp. do sr. dr. Horst Win
ter res. em Porto União, A.
�nita esp. do sr. Paulo Neu ..

burger; o sr. Alexandre Lis;
as srtas. Iri» Stratmann, res.
em Curitiba, prof Terezinha
Seleme e Gertrudes Lis.

Dia 27: a exma. vva. sra.
dna. Vitoria OlisÀ1ovicz; Os

jovens Izolete Terezinhu e

Jaime José gemeos filhos do
Sr. Miguel Androczeuecz; as

meninas Iêosmüry
'

{ilha do
sr. Heinz Fischer e Vatija
Clara filha do sr. Lauro Mi-
chel.

"

Aos .aniuersariantes dese
jamos felicidades.

NASCIMENTO
Por mais uma vez roi en ..

riquecido dia 27 o lar do ca

sal sr. Evaldo Carlos Brand
e dna. Lvdia, com o nasci
mento de uma robusta garo",
ta que receberá o nome de
Rosane.

.

A Rosane e seus pais as
nossas felicitações.

Assine! Leia! Divulgue I

Correio do 'Norte

J
I.
I

j

• •• •

OTAS ESPARSAS
Ano.l8 - Canoinhas, Sta, Catarina, 21 de Novembro de 1964 _; N. 80'6

-

E pelo estadual, o esquadrão
de casa terá amanhã um. dificil
compromisso com o aguerrtdo
Comercial de Joaçaba. Os alví
celestes tudo farão para uma

esplêndida vitória e sua coo:
servação como lider invicto na

chave 3 e 4. Concitamos todos
a que compareçam em massa,
Da baixada, afim de incentivar
as nossas cores.

x x x

Esteve quarta feira em nossa

cidade; o caustdúo dr. Euripto
Rsuen, que exerce as suas ati-

vidades no forum da Comar�a
de Guarapuava,

x x x ..

O dinâmico industrial, sr.
Orlando Olsen, um dos entus],
astas do nosso progresso, aCliba
de construir uma das residên.
cías mais suntuosas. e confortá.
'veís de nossa cidade.

x x x

O agronomo e politico. dr,
Pauto Rocha Farias, é 'o novo
Presidente do Botsfogo ,e é seu
intento reiniciar de imediato IlS

atividades dos alvi negros.

Acompanhando desde Mafra, o
Professor Manuel de Oliveira
Franco Sobrinho, Presidente do
"Instituto Nacional do Mate, 'és
tiveram em i{ossa cidade, os

srs, Luiz Hass de Souza e

Pedro Kuss.
- x x x

Retornou de Florianópolis,
onde esteve

:

a passeio, o sr.

Francisco Tolomiott Coletor Es
tadual em nosso municipio.

x x ;X

Afim de tratar de ínterêsses
da Biblioteca lnfàntil de Canoí
nhas, BIC, esteve para Floria
nópolis, o' sr. Ithss Seleme,
Gerente do Correio do -Norte,

x x x

Seguirá em breve' para os

Estados Unidos, para um, CUrso
de especialização, o Cap, Rogé
rio Afonso Schmidt.

x x x

A graciosa senhorita Estela
Marilu Nader, filha do casal
Tufi e Dns, Càrmem Nader, é
a nova Rainha do Clube Ca
noinhense, eleita que foi no

animado Baile das Borboletas
de sábado último.

'x x x

O Governador Carlos Lacer
da, _.....da· Guanabara, confirmou
sua vinda à Porto União, no

mês de dezembro próximo,
quando parenínfará uma turma
de normalistas daquele cidade.
O fato está despertando- grande
atenção, desde que é a primeira
vez que o ilustre e discutido
homem público visita a nossa

região.

'--.--------��---'�/\
Cine 'Teatro Vera Cruz

A P R E SE N TA:

HOJE - á. 20,00 boraa - Imprôpzio até 14 ano.

QUerO Morrer _ no Carnaval
com Pedro Geraldo, Lorena Velasquez e Renata Dum:nont.

Três dias de paixão... amor .. ; e esperança.

DOMINGO - à. 13,30 horas - cenaura Iisre

Quero noMorrer
à. 16.00 hora.

DOMINGO _. a. 19,00. horea
a. 21,00 hora.

censure livre
-�

Impr. ati 14 ano.

PAPAI P-RECISA CASAR
com Glenn Ford, Shirley Jones, Stella Stevens

e Dina Merril.

2a. Feira. à. 20,00 hora. - REPRISE - Proibido 14 ano.

3a. e 48. Feira - à. 20,00 hora. impóprio até 14 sno. '

CUIDADO COM A POPA
com Kenneth Connor, Eríc Barker, Leslie Phillips,

Joan Sims e Sidney James.
" ,

Voltam os geniais "birutas" capl:l:(:es de afundar um navio a

gargalhadas! Um verdadeiro furacão de ,piadas de hilariedade.

5a e' 6a. Feira ..,. à. 20,00 hora. - imp' • até 14 ano..
(

o SANTO RELUTANTE
com Maximilian ScheU, Ricardo Montalban e Lea Padovani.

Aguardem!

Os Amores de Uma Transviada
nos dias 15 e 16 dezembro .

Rigorosam.ê_nte proibido para menores de 18,aDos.

Ternos para Homens Rapazes
Maior Sortimento

Melhores Preços

./"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




