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NO BR'ASIL
.Em edição de ontem trouxemos

.

entrevista do

presidehte da Volkswagen .da Alemanha ao "O Globo",
porque achamos que mais do que palavras, planos de
investimento no Brasil de tamanho vulto demonstram o

renascimento da confiança. nos destinos 'da nossa Pátria.

Em feliz editorial "O Globo" de ontem focaliza
êste . aspecto, e 'achamos oportuno a transcrição do

mesmo, para conhecimento dos leitores, pois o endossamos

íntegralmente. Eis o editorialr
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Municípios
produzem:Tem a maior importância para o Brasil a notícia

dus 'novos' investimentos que a Volkswagen 'vai fazer em

nosso país. O plano, que se completará em quatro anos RIO - Corri a colaboração
. prevê um mínimo de 100 milhões de dólares de ,novas 'do IBGE, das delegacias da

inversões, conforme afirmou em entrevista .o prof. Hein- SUN�B e das a?to�idade� és

rich Nordhoff presidente da Volkswagen alemã. Seis mil taduaís, a Conferência Nacional
.

.
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, do Abastecimento está enviando

novos emprego� serao �n�dos em .S�o Bernardo do Ca�- .

'a todos os ,�r�feitos Municipais
po, e a produção da fábrica brasileira passará de seis um questíonárro, cujo preenchi
para doze mil unidades mensais, colocando-o entre as. mento e rápida devolução às

maiores fábricas de veículos de todo o mundo. comissões regionais é de fun-
damental importância para o

completo levantamento que. o

Govêrno Federal fará da pro-
.

dução . e do consumo das essen
cialidades alimentares em todo
o País.

, As cifras reveladas pelo Prof. Nordhoff dão uma

idéia da grandeza do empreendimento, o' maior já anun

ciada no j País por uma ernpresa . privada. Mais ainda
maior do que as cifras é o sentido de confiança no Bra
sil que vem da decisão da Volkswagen.

. ,-. Em face da necessidade ur-

O p9,ís,< recém-saído de uma. crise política e eco-' gente de dados atualizados, o
nômica que abalou as estruturas dos negócios e deter-,

.

......__....._"--

minou uma paralízação dos ínvestímennos, tenta agora,
retomar o caminho do desenvolvimento e do progresso.
,A luta antíinflacíonáría, encarada com seriedade pelo Go-
vêrno, conseguiu reimplantar um ambiente de confíançaI

no futuro; mas ainda estão abertas muitas das cicatrizes
herdadas dos desacertos do Govêrno anterior. As dificul
dades do 'momento se fazem sentir em vários setores dai
economia e' ()5 aumentos. do custo de vida, que tanto sa

crificam o povo, ainda não foram reduzidos a níveis su

portáveis pelas classes menos favorecidas.

Mas há esfôrço e trabalho por parte dos dirigentes .

/ de nossa economia,' que. ninguém nega, procuram acertar.
. �a área internacional conseguimos, de início, algumas
providências para reescalonar dívidas, e reabrimos o çliá
logo com tôdas as principais agências financeiras interna
cionais, privadas e oficiais, com as quais o Brasil de an

tes .da Revolução já não tinha mais condições de esta
belecer qualquer negócio. Aínda estão no Brasil represen
.tantes de alguns dêsses órgãos,' e os primeiros financia-'
mentes, se bem que modestos, já foram divulgados.

Nesta hora é que surge a notícia da Volkswagen..
Pela voz internacionalmente reconhecida e acatada do
Prof. Heinrich Nordhoff, a Volkswagenwerk foi- mais lon
ge que tôdas essas agências financeiras e bancos inter-

-nacionais, e divulgou planos de inversões no Brasil no

total de 100 milhões de) dólares. Deu &ssim, um crédito
de- confiança ao Brasil, da maior repercussão. Sua pala
vra servirá para convencer outros empresários ainda em

dúvida Estimulará os concorrentes ia tomar atitudes se

melhantes. Levará os fornecedores da Volkswagen do
Brasil a se equiparem para atender ao crescimento da
demanda. E, finalmente, a palavra de Nordhoff dará a

homens de emprêsa e a governantes de todo o mundo'
o seu testemunho insuspeito de reconhecimento pelos es-

forços dos novos dirigentes da economia brasileira, em
. Se a lei é, realmente, incons-

titucional nada mais natural
cujos resultados positivos demonstra acreditar, ao anun-

�.

_ que o govêrno reconheça a" sua
ciar seu plano.

'
-

improcedência, mandando desde

,
\
i O exemplo de Nordhoff e da Volksvagen deverá .log» sustar a cobrança das 'ta-

ser imitado. Gàvetn�s, bancOl:� oficiais, agências' financei- xas .que ela faz incidir.

ras políticamente organizadas, entidades estatais, todos
êsses podem tomar decisões' políticas, àp.uncÍé�r medidas

econôrpicas ditadas mais pela política do que pela econo-,
mia. Uma E(mprêsa privada não pode agir assim ... Com
1.5QO.000 acioQistas a lhe exigirem explica�ões, o Prdf.
Nordhoff 'só poderia anunciar inversões no Brasil se ti-

, "

Vesse como justifica-las. Se pudesse dizer a seus acionis-
tas alemães que o ,Brasil vai prosperar, vai prQgredir, vai 'RIO, 17 (M) - "Todos os

cre�cer mais ainda,· em um clima de paz e tranqüilidade concursados dos Institutos .de

política e econômica. Ao anúnciar os 100' milhões de dó- Previdêacia, serão) nomeados

I' até o fim do ano". A informa- Os grupos.' \teatrais da C.omunidade Evangélica Lutherana:
ares de investimentos, foi isso' precisamente o que fêz o

çãQ foi prestada 8 imprensa d C
.

h M
'. \

presidente da maior indústria' automobilística européi�� . pelo' mi'Distro do Trabalho, 'ao
e anoin as e arcpio pIas; farão realizar uma grande noitada:

Esperamos que sua voz seja atendida: E que o embarcàr esta manhâ para Re- .. artística, .hoje a noite, a p�r,tir das 20,15 horas, em seu salão à;
Brasil não désmereça essa confiança. / I cife, onde vai presidir a' insta- rua Marechal Deodoro, 282. Serªo levad'as ao palco dU8s ;,:lação do Segundo. Encontro da

(De "O Globo" do Rio de Janeiro Agro-Indústria-Açúcareira' do' gozadíssimas comédias:

dó dia 24 de novembro, de 1964.) I Nordeste. \ I Invento" .

,

,Aconte.ce que o Supremo Tri- .

bunal Federal considerou, re-
�

c�ntemente, i?sc?nstit_ucionaÍ a GQTÁNIA,. (Transpress) .

.; Está, completamente' nor-
1�1. em referência, nao, sendo malizada a situação em Goiânia. Em apenas três horas o dispo
!IcltO, po!tanto.':-, a. cobra�ça. de J sitivo do govêrno fedet:al e a atuaçãp do coronel Meírá Matos,
Impostos eIIl tal� círcunstâncías.

q�e assumi� o. go�êrno goiano, dissiparam a nuve.m da inq\)ie�a-
Entretanto" as cole�orias pa- ,ç�o que parrava sobr� o Estado. As ruas da Capítal e o cl)me�

rece que não estão acatando a CIO voltaram a 'funclon�r nor�almente. O povo se entregou �ã
decisão da mais alta Côrte de aos seus &f�zeres normais, respirando novamente em paz. Apos
Justiça do País e continuam tantos dias de clima de nervos, finalmepte Goiânia respira com

exigindo o pagament� do mal- tnanquilídadé, .já. que a. crise tot totalmente superada e o coreneL

sinado tributo�, Meira Matos, 810aa ocupando a 'te. C. R. com seu corpo de asses-:

sores, ultimando as últimas providências para o govêrno possa
funcionar normalmente para reorganizar a vida administrativa
do, Estado. Dia 26 às 21 horas, diretamente do Palácio das Esme
raldas houve solenidade durante a qual o coronel Interventor
falou mais uma vêz ao povo de Goiás e à Nação Brasileira. Num
retrospecto dos acontecimentos dia 26 informa-se que às 14,45'
horas, o sr. Mauro Borges descia 8S escadarias do Palácio , das'
Esmeraldas pela última vêz. Na porta havia alguns correligiona
rios que passaram a ovacioná-lo. o ex-govel'nador,. em compá
nhía de familiares, às 14,4'5 horas deixaram tranquilamente o

Palácio das Esmeraldas. Daí dirigiu-se à residência do seu pai,
senador Pedro Ludovico. De ,lá seguiu para a Rua Tocantins, n, ;

35, a fim de, acompanhar o �nterro de sua avó, sra. Maria da
.

Conceição Leão Borges, genitora do sr. Pedro Ludovico, cujo
sepultamento deu'::'stl às 16 horas. O sr." Mauro' Borges seguia:
para Q interior do Estado onde descansará em uma fazenda de
sua p�opriedáde..Seus familiares o. a,companharão.,.

, I

PLAMEG, e'
\

o .emplacamento
de veículos
A Lei estadual que criou o'

PLAMEG - Plano de' Metas
do Govêrno' -dó Estado - ins
tituiu uma taxa que vem sendo
cobrada por ocasião do empla
camento de veículos.

Pela lei que' concede aumento
ao funcionalismo do Estado a

referida . tax� foi elevada para
1% sôbre o valor de I veículo,
majorando portanto, substancí

almente aquele tributo fiscal.

Somente através de. mandado
de segurança quebeneficia ape
nas o seu impetrante, os pro- ,

prietários de veículos motoriza
dos .conseguern livrar-se de UD:I,8
eousa que não é devida. -

,

Concursados
n�meados
fim' de 64

-

serao

até o

"'ONE, 121l

devem .. dizer o que
e que consomemo
sr, Levy Xavier de Souza, se-'

cretário geral da Conferência
Nacional do Abastecunento di

rige um apêlo a todos os che
fes

\

de Executivos, Municípaís,
no 'sentido de' que .não dvix-r=
de preencher o referfdo ques
tionário, do" qual -depende, em

grande parte, 9 planejamento'
de providências capazes de re

solver problemas. de ínterêsse
Aos municípios e da Fed-ração,
no tocante 80 abastecimento
dos centros consumidores e ao

escoamento de safras das re

giões produtoras.

Secretários & Parentesco
o Secr�tário da F8z"nd, IJoão José de Cupertino Medei- I

ros, ésogro do filho do gover- I

n�dor engenheiro Celso Ramos 'IFIlho ..

'

. Por sua vez" o novo seoretà- IIrio sem Pasta, Paulo da '_;(j>ita

IRamos, é sobrinho do goyeroa- .

dor. ,.0 jovem de 23 anos Paulo

"
O Secretário da Vi!lção,

da Costa Ramos é, filho do Haroldo Pederneras, é ligado
• jornalista. Rubens de., Arruda

Ramos.
'

por laços afins à familia do'
I Governador, pois era. cunhado

Manifestando-se .sôbre os do presidente Nereu Ramos.

cinco novos secretário'! nomeados

pE'10 senhor Célso Ramos vã�jos
Iíd-res pa-trdários disseram que
corn excecã-: do deputado An
tonio Pichetti, do PRP, nomeado
pa Q a Agdcult.ura, os d�JJ''!ais
nomes ficaram na família do

governador. �

I' Decretada Intervenção Fe,deraf
no. Estado de Goiás. CeI. Meira
-Matos .Q0 lugar' de- Mauro
Foi.divulgado oficialmente o decreto de intervenção

no Estado de Goiás.
Nomeado Interventor o Cei. Meira Matos.

Teatro
1

Amador

"Marquez Por Meia Hora" e "O Seu)
.

"
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I o prazo de trinta

'(30), dias
O Doutor VIlson Vidal Antu

nes, Juiz de Direito da Comarca
de Canoiuhes, Estado de -Santa
Catarina, na /forma da Lei, etc.

,

�AZ So\BER a todó. que o !

-presente EDITAL de citação vi
rem ou conhecimento dele tiverem I

que por parte de PEDRO DE
DEUS BUENO, brasileiro. casado
lavrador, residente em "Rio o'A·
reia", Município de Maior Vieira
deets Comeres, nesta cidade. foi
requerido uma Ação de Usucapião

. num imóvel com a área de 150
alqueires, aitusdo no lugar deno
minado "Rio d'Arsía • "Capim
de Cedro", do Municipio de�Ma
jor Vieira, delta Comarca, com-

preendido DU seguinteá oonfron
tsçôes: de um ledo com terras de

IGeuercs« . Cerdoso dOI Santoa,
'

também conhecido por Generoso ]

At
-'

A·' I t' .(
,

�:��e�d�: (�:t:O�:r�irf;mçatreJ�:�! '

' en�ao,' "grlcu _ 'or I

dos Sant. I, tambem conhecino I' \
\I" -

por Mercirio Leite; por outro II:!

'"
Mediante o pagamento de pequenas taxas de armazena-

-do com Alfredo, João Antonio e gem e seguro, você obterá maiores lucres em sues safras de trl
Alberto Antonio Ferreira; por OI)- I go, arroz, milho, feijão, etc .. e não terá problemas com constru-,
tro lado com Fraucisco Hack; ção ou reformas de dsposítos ou paióis.
por outro lado com Antonio Cor.
rêa, João Porcidônio, Tomá. WOI' Consulte-,�os e certifique-se das vantagens que ofere�emo!jl�niak e Carlos Lido, conforme fez
certo o documento junto. Feita Companhia Brasileira de Armezenamento "Cibrazem"
a Justíficeção -ds posse, foi 8 Unidade Armazenadora, de Canoinhas

\

meema julgada procedente por i' em Alto das Palmeiras
seutença. E para que chegue 80 I'

.

.0.
conhecimento de todo", mandou As taxas ,que cobramos são insignificantes,que .e expedisse � presente Edi. I' As garantias e vantagens que oferecemos são totais.

. tal, que aerll publicado Da forma -

da Lei e fixado no lugar de co.' I Companhia Brasileira de Armazenamento "Cibrazem"
tume. Dado e paliado, nesta cio I

dade de Canoinhae, aOI dez dia. _ e:';:;'�§§§��ê§�§§§§§§§§§§- _do mês de Novembro de mil. DO' - E� � mm

vecentoa e tenenta e quatro. Eu,' I ./ I

tiZaiden E. Saleme, Escrivão, R f f' 'tomandoo' subacrevi.

I
e eçe suas rorçes,

Vison Vi,dal Antunes
"

'

,8 I ·'GJuiz de Direito Ix

/( A F É

I:

Cal'l1isas de Nylon
, '

B I E R
SOCIAL e ESPORTE

"

Casa ErJ

I Frigorífico Canoinbas S.!.
cCFRICASA'" !

AVI�O I"MPORTANTE E URGENTE
V

Assembléia Geral Extraordinária
A Díretoría avisa que, dê conformidade com a' decisão da "

Assembléia Gersl Extraordinária realizada em 10 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�OOO.OOO,OO para Cr$300.00p.OOO,OO. Decorrido que seja,
êste prazo, a subscrição será pública por mais 60,(sessenta) dias.

A forma de subscrição é 11 seguinte:
a) .,.... 10% (dez por cento) no ato da subscríção. ,

b) - 90% (noventa por cento), dividido em 24 meses

sucessivos, não podendo as chamadas serem infe
ricres a 4%, salvo parti ajuste.

Canoinhas, 12 de outubro de 1.964

Francisco Wilmar Friedrich - Diretor Presidente
João Pedrassani _:_ Diretor Gerente
Alcidio Zaniolo -:- Dir�tor Comercial

.t
, ,

6x

- '

erhy Seleme & Ci' •
Concessionáríos 5 I N\ C A

�

( A " O I " H 1 S S. C.
I

É com satisfação que anunciam o' novo modelo:

SIMCA - Transistorisado Modelo 1965
�! 1

SIty1CA - Tllfilo «1964I'

r
•. _

CA;RROS USADos �
P

Jeep-Universal
, '

-PONTIAIl, '

, ,

Vendem'os
I

-T�'ocamos-

MERH,'Y 5 E L'E ME

1963-
, .

1952

Facilitamos

& C I A.
/

Rua Paula Pereira, 735
C A N.O I N H A S - S_ c,

. ,

I

/

1.
• •••

Torrado a ar quente
Saboroso até a ultima gota

Rua Paula Pereira Tetefone, 241

BIG é grande • mas em Canoinhas

BIG é Ó melhor café
,

,

B.� -.'

Delegacia Auxiliar de Polída de Cánoinhas
A V I S O

,

I

, o sr. Tenente Lidio João Ferreira, Delega-do Especial de

Policia, Municipio de Canoínhas, Estado de Santa Catartna, �o,
uso de suas atrrbuíções legais, etc.

'

Avisa aos interessad�s que 8 COMISSÃO E:XAMINADORA
dos candidatos a motorista, estará nesta cidade nos dias 16 e 1'1
de dezembro próximo. .

'
'

; ,.' Qs candidatos poderão obter informações da documenta
ção nece�sári8, na Delegacia Auxiliar de Polícia, com a devida

antecedencía,
' -

Canoínhas, 17 de novembro de 1964.

L- Lidio João Ferreira (

20. Tenente Delegadp'Especial de policia

I,

.;
ASSINE A

REVISTA DO SUL
- a melhor � mais' conceituada

Revista de Santa Catarina

Assinaturas em 1964: Cr$ ,1.000,00
Assinaturas em 1965: Cr$ 2.000,00

Representante para o

PLANALTO NORIl'E CATARINENSE

Jornalista Casto J_
,

Pereira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O Santa Cruz ainda continua como lider

invicto ao passar fàcilmente pelo
Comercial de ,Joaçaba

Domingo último, o «Alinor V. Côrte» fài palco de mais

!!l enco�tro pelo' estadual de futebol, quando se defrontaram o

aota Cruz local e o Comercial de Joaçaba Um público regular
isistiu o embate que transcorreu num bom nível técnico onde

redominou, príncípalmente, a disciplina.
O Santa Cruz foi mais quadro e seus ataques mais obje

'VOS, construindo na primeira fase o marcador de 2 a O com um

eoto magnifico de Melado e outro de Wilo, no rebate de uma

abeçada de Alberti. Na segunda etapa os locais foram- a frente

consIgnaram o terceiro, de autoria de, Rubínho, após tabelinha

e Alberti, J. Prado, Antoninho e Melado. Com essa vantagem
890t8 Cruz se acomodou e os visitantes passaram 8 atacar mais

miude, quando conseguiram o tento de honra, por intermédio

e poleto. , O resultado foi justo, com arbitragem correta do sr.

edro Souza, bem auxiliado pelos laterais.
\ ,

,
A embaixada joaçabense recebeu várias, homenagens em

OSS8 cidade � seus atletas, antes do préiio, cada um deles, fez

ntrega de uma flâmula aos nossos, quando foram contemplados
ada' um de embaixada, com um souvenír, uma pequena cuia e

bomba, simbolo de nossa principal produção, como lembrança.

,manhã em Lages, o principal encontro da

rodada, reunindo � Internacional e Sant= Cruz
I

No seu penultimo compromisso .do turno do estadual, 0_

Saota Cruz, como líder invicto, dará combate amanhã, em Lages,
ao Internacional daquela cidade, num prélío que está prendendo
Is atenções esportivas de todo o Estado. Confiamos e esperamos

, ama bôa apresentação de nossas côres e uma grande e entusiás
tica torcida deverá acompanhar a embaixada de casa. Está sen

�o legalisada a situação do atacante Mário Costa e 'caso esta se

�oncretize, o mesmo deverá estrear amanhã, num substancial re
forço para os alví-celestes.
! '

!

'O Botafogo reuucra suas atividadesi

i O Botafogo, agora sob o 'comando do esportista Dr. Pau
jo Farias, dará início amanhã, as suas atividades, enfrentando na

nai;X:8da, o Ipiranga de Rio Negrinho, num amistoso que, deverá
���

.

. Mais uma Prova Ciclística em Canoinhas
Os cs-ioínhenses terão a oportunidade .de asslstir a mais

Qma sensacional prova cíclístíca, dia 8 próximo, patrocínio, da
Rádio Canotnhas e Bicicletas Monark." Os interessados deverão
le Inscrever na Rádio Canoinhas, PO horário comercial.

TORNEIO DE FUTEBOL
Dia 13 de dezembro p, vindouro, teremos nas praças do

Ginásio Santa Cruz, um Tornein de Futebol programado' pelo
�porte Clube Benfica, com inicio marcado para às 13 horas.

Belíssimas taças serão oferecidas a cada vencedor.
.

Na partida principal estarão se defrontando as equipes do,
Esporte Clube Benfica. e Ginásio Santa Cruz, também em disputa
,de Um belís-Imo troféu. "

De.portilta... preafigie no••o esporêe com lua presen
�,dia 13, no Alto da Colina de Santa éruz.

.
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Registro Ci v il
EDITA ISI

Sebastião Grein Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Co
marca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Pedro Ricardo da Cruz e

Maria Luíza Becker. Ele, natu
ral deste Estado, nssctdo . em

RIo Novo, n/municipio. no Elia
30 de maio de 1934, lavrador,
solteiro, domiciliado neste mu

nicipio e residente em Rio No
vo, n/mun., filho de João Ri
cardo da Cruz e de Dona Ro
sa Ferreira dos Santos nomtcí
liados e residentes em Rio No
vo, neste 'muntcípío. Ela, natu
ral deste Estado nascida em

Colonía Becker, n/mo no Jia
28· de fevereiro de 1939, dornés- '

tícs, solteira domiciliada 'e resí
dente neste município, filha de
Osorio Becker e. de Dona Ma
ria da Conceição Petrochinskí,
domiciliados 'e residentes em

Rio Novo', neste município,

Faz saber que pretendem ca

sar: Antonio Marczak e Terezí
nha Kucasz. Ele, natural do
Estado do Paraná nascido em

Rio Claro, no dia 8 de novem

bro de 1937, lavrador; solteiro,
domíciliado e residente neste

municipio, filho de Albertõ
Merczsk. e de Dona Rosa Mar
czak 'domiciliados e residentes
em Paíól V -Iho, neste municí
pio. Ela, natural deste Estado,

I nascída em 'Pulador, n/mun, no
.

I dia 22 de março de 1946, do-'
mestiça, solteíre, domiciliada
neste município e residente em·

Paíól Velho, n/m" filha de
Francisco Kucasz ,e de Dona
Ana KUC8SZ domiciliad-o-s -

e -re-·

s identes em Paiól Velho, neste

munic�pio. ,

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art .

180. Si alguem tiver conheci
mento .de existir algum impe
dimento legal, acuse-o para fins
de direito.

Major Vieira, 27 de novembro
de 1964.

'

Pedro VeiQa Sobrinho
Escrevente Juramentado

Registro Civil
EDITAL

Maria Góss Glinski Oficial
do Registro Civil do Distrito.
de Paula Pereira Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa
Catarina.

I Faz saber que pretendem
casar Pedro Babiss e Catarina

j Lopes. Ele, solteiro, lavrador
nascido em FIuvíópolis, Paraná
á 25 de setembro de 1930 do-:
miciliado neste Distrito, filho
de João Babíss, falecido e de

Agnéska Skowarsk Babiss, re

sidente neste Distrito. Ela, sol
teira, domestica, nascida em

Canoínhas.. á 25 de julho de
1946, domiciliada neste Distrito
filha de Rosa Taborda Lopes
residente neste Distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo art. 180 do Có
digo Civil.'

Se alguem tiver conhecimen
to de existir algum impedimen
to legal, 8cuse-o para fins de
direit(\.

Paula Pereira, 21 de novem-
bro de 1964.

'

Maria Qóss Glinski
Ofldal do Regl;,tro Civil

Concurso para Postalista
A Agência local dos Correios e Telégrafos avisa que

se acham abertas até 15 de dezembro vindouro, na Delegacia
IAPI, Edifício Ipase, 2°. andar, em Florianópolis, as inscrições ao

Concurso para Post,alista.
As ínscríções feitas no DCT foram tomadas sem efeito,

devendo os candidatos anteriormente . inscritos, . bem como 08

interessados, fazerem novas inscrições junto ao DASP no local
refenido. Sobre o assunto, a Escola de Aperfeiçoamento d08
Correios e Telégrafos solicitou informações à Direção da mesma

no Rio; tendo em vista o grande número de candidatos no

interior prejudicados com a medida do. DASP.
'

1 Da Nacionalidade: Ser brasileiro nato ou naturalizado;
2 Os candidatos podem ser de ambos os sexos;
3 A idade mínima é de 18 anos completos

-

na data do
encerramento das inscrições e máxima de 40 anos

incompletos na data da abertura do concurso;
4 Serviço militar: Os candidatos deverão estar em dia com

o Serviço Mihtar;
,

5 Da situação Eleitoral: Os candidatos deverão estar em

dia com as suas obrigações eleitorais;
6 Fotografias: Os candidatos deverão apresentar três foto-

_ grafias tamanho 3x4, de frente e sem chapéu;
7 Os interinos do Serviço Público serão inscritos ex-ofício,

devendo, para que tenham suas inscrições aprovadas com

parecer 80 local das inscrições munidos do cartão de ins
crição fqrnecido pelo DCT e com os documentos acima
referidos;

•

�8 Os candidatos anteriormente inscritos, para que tenham
suas inscrições aprovadas, deverão cornparecerer ao local
das inscrições munidos de cartão de inscrição fornecido
pelo DCT e com os documentos acima refervdos;

9 Local da Inscrição: IAP1. no Edifício IPASE, segundo
ando em Florianópolis;

10 As ínscríçõ .. s poderão ser feitas por procurações;
11 Horárío das inscrições: 08 às 11 hrs (manhã);

,

12 O encerrramento das inscrições, será no dia 15 de 'dezem
bro, às 17, hrs.
Para melhores esclarecimentos, queira procurar a Agência
local dos Correios e Telégrafos.

.B_anco do Brasil confirma que não financiará o 13.
Tem sido enorme a preocupação causada- nos meios co

merciais e íudustr íaís do Paraná em vista da negativa do Banco
do Brasil em conceder empréstimos e descontos para cobertura
das despesas oriundas do 13° salário" cujo' pagamento expira a

20 de dezembro e, em caso contrârio. impõe grave sanção aos

empregadores.. ' A retração. do crédito bancário tem
.

ensejado
inusitada polêmica entre autc rfdades financeiras e empresários,
alegando aquelas que o 13° não constitui novidade fi> «por isso,
os empregadores deveriam ter levado êsse encargo em conside
ração ao' programarem seu movimento financeiro».

Correção e Débito.
A Aftrmaçã« pertence ao sr. Luiz de Moraes Barros, pre

sidente' do Banco do Brastl, que confirmou não estar o' órgão
cogitando de qualquer estudo especial para atender solícíteções
de crédito para n fim em foco.

Em Curitiba, fonte ligada à agência do BB esclareceu
que não houve ate l-Igofa nenhuma comunicação oficial sôbre o

problema, límítando-se o estabelecimento às operações normais,
'«cuja faixa do último trimestre, foí ampliada visando a atender
ao incremento da natural demanda de crédito que se verifica
nêste períooo.

. .

Co'ntraditando os têrmos do presidente do 'Banco. do
Brasil, o vice-presidente da Asscciação Comercial da Guenebara,
sr. João Alberto Leite Barbosa, disse que "as empresas incluíram
na sua previsão fiflbnceira o' 13°. mês no inicio do ano, porém a

correção monetária dos débitos fiscais, surgida de um momento

pera outro, absorveu, os recursos reservados para êsse fim e não
seria possível .fazer nova previsão e encontrar recursos adicionais
em apenas dois mêses".

Quando fizer seu itinerário de passeio,
não esqueca d'e incluir uma visita às

obras do FRIGORíFICO
Prezados acionistas:

Se V.8. j á integralizou leu capital e ainda não

recebeu seu titulo, procure-o na AI.ocÍação Comercial e

Indudrial de Cenoirrhee,

.

CANOINHA�/,"'O'T I CA
Uma Casa especializada' para bem servir'

.': O�ulos, Armações, Le:ntes etc.
de todos os tipos, qualidades e preços

Aparelhamento moderno e serviço especializado

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

(Anéxo ao FOTO JOÃO)
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DE
BRASILIA o ,Congrésso Nacional

aprovou, na noite de 19 último, o substitutivo

oferecido pela comissão especial ao projeto do

Executivo que dispõe sobre o meio circulante

do País.

o substitutivo aprovado prevê a extinção
do centavo de nosso sistema monetàrío, a

criação de cédulas de 10 mil cruzeiros. e a

cunhagem de moedas de 1, 2, 5, lO, 2\), 50,
100, 200 e 500 cruzeiros, que passarão a substi
tuir as cédulas de valôr correspondente.

_

Na mesma sessão foi aprovado o projet
que institui o Conselho Nacional de Transpo
tes, que supervisionarà as obras do Plan
Na-cional de Viação, bem corno todos os pr�
gramas nacionais de transportes.

Ano 18 - Canoinbas, Sta. Catarina,-28 de Novembro de 196<1 - N.807

Papanduva
tem PreFeitonovo

De acordo com a Lei Constitucional sancionada pela
Assembléia Legislativa do Est,ado, foi nos comunicado que o Sr.
Brasil Alves Fagundes, é

_
o novo Prefeito do Munícípío de

, Pspsnduva, em vista de ter expirado 'o mandato do sr. Jovino
Tabalípe.

�s novas eleições para a escolha do Prefeito eleito pelo
povo, serão aind,a marcados pelo Tribunal Eleitoral.

.

Ao Sr. Brasil Fagundes, votos de profícua administração.

Sociedsde
-

\(

OperáriaBeneficente
Convite-Baile

A Soctedade Beneficente Operária tem a honra de con
vidar seus distintos associados e excetenttssírnas fami1ias para o

grs ndioso e tradicional Baile (e Natal que fará realizar em seus
salões no 1ia 25 de dezembro próximo.

/ Animação a cargo de Nandinho e seu Conjunto Melódico,
de Lajes (Se).

Inicio:' 22 horas.
Reserva de, mesas: a, partir de 15.12.64, na sede social

com o sr. Meister. .'

-

3x

Reflexões sobre o

novo Secretariado
Causou decepção nos meios políticos as recentes nomes-

.

ção de novos secretários do sr. Celso Remos. Estranhesa mais

profunda, atingiu .80S Diretórios do Partido Social Democrático,
do interior do Estado que viram nos novos auxiliares diretos do
Govêrno, somente nomes ligados ao Diretório da Capital.

Fonte ligada à politica governista admitiu Que o secreta
riado agora nomeado, é de transição e foi composto unicamente
ppra vencer a crise aguda que vinha atingindo os setores situa
cionistas. A mesma fonte acredita que no início do próximo ano

0\ senhor Celso Ramos recomporá o seu secretariado, com nomes

que realmente representem as líderances políticas cio interior do
Estado.

.---�------------------.

Atenção!
\

Agora em Canoinhas: os

Superenxovais Blumenau
Solicite uma visita

pelo telefone 298, ou

CASA PEREIRA com

Luiz

de seu agente
.

diretamenta na·

4x

Pereira

B---

Senhora Dona Zilda ,......-...--------

Pacheco Pires
Repercutiu' em tôda a cidade,

consternando a todos. o súbito
falecimento, ocorrido quarta fei
ra, ás 15 �O, da s=nhora Dna,
Zilda Pacheco Pires, virtuosa

esposa do nosso amigo, sr. Caro
los Nunes Pires, gerente do
Banco Nacional

.

do Comércio
em nossa cidade. A Saudosa
extinta era filha do sr. Luiz
Pacheco dos Réis( já falecido
e dna, Otílía Nunes dos Reis,
residente ezn Florianópolis. O
sepultamento, após missa de
corpo presetne na Matriz Cris
to Rei realizou-se dia 26, ás
17 horas, com grande accmps- Inhamento. A família enlutada
.as condolencias do "Correio ao

Norte".
.

�ampa�ha da
, Limpeza da Cidade.
O Rotary Clube

comandaI.

) A vigorosa, patriótica e opor-
1 tuda campanha dos' rotarianos
i canoinhenses em pról da lim
)
peza da cidade, vbi ser reforça

i da amanhã, com a irnediata co

I locação, nas principais ruas e

i pontos -de nossa.urbs, de coletas
, de lixo, especialmente mandadas
.
confeccionar pelos rotarianos. O
ato solene, marcadó para as 11

<

.horas, em frente a Prefaítura,
contarà com a presença de au

toridades.

Ào registrarmos o fato, con

citamos a todos para que co

operem na nobre campanha, 80
mesmo tempo que levamos os

nossos cumprimentos a todos
os rotarianos, na pessôa de seu

Presidente, o jovem e dinâmico
industrial, sr. Oldemar Mussi,

-

por mais êste benefício presta
do à cidade.

,

Complementaristas
de Felip� Schmidt
Terá lugar hoje na localidade

de Felipe Schmidt a solenidade
de formatura da turma' "Bene
dito Therezio de Carvalho Ju
nior", do Grupo Escolar daquele
dtstrtto, Interessante e cuidadoso

.programâ foi organizado para
esse fim.

Aos novos formandos os

cumprimentos dêste semanário.

.�
Semeadeiras de arroz, milho
'e feijão de, afamada marca,'
com ou sem adubadeira.

Casa Santa Terezinha
Rua Getúlio Varg�s s/n

em frente amaior Herveira do mundo

Assine! Leia! Divulgue J

II Correio do Norte

/

Teatro Vera
A P R E SE N T!\:

.

HOJE - á. 20,00 hoeae - impróprio até 14 aDo.

Sensacional Programa Duplo .

LA FORA RUGE O ÓDIO
com Jol}_nn Mills, Sylvia Syns e Brenda de Bronzie.

e
""

O JOVEM E O VALENTE
com Rory Calhoun, William Bendix e Richard Arlen,

a campo de batalha era o seu pátio de recreio! Um
menino valente. um cão maravilhoso ... e três

soldados em perigo
'

DOMINGO - à. 13,30 hora. - ceneura liyre

lO
censura livre

Impr, aU 14 anoe

E o VALENTEJOVEM
à. 16,00 horas
•• 19,00 horas _

ai :21�OO hora.
DOMINGO _

ROMA�JCES NO INVERNO
com Alberto Sordi, Michele Morgan, Vittorlo de Sica

e Renato Salvatort.
.

Tudo pode ,acontecer num hotel cheio de hôspedes., em

busca. de amores' e de aventuras .. Garotas ao gosto de
cada um ... ! Música e Alegria! '

------

28. Feirá. à. 20,00 hora. -REPRISE - Proibido 14anol

38. e 4�. Feira - à. 20,00 hor�. imp6prio lÚé 14 SDO'

Programa Duplo
.�

O SARGENTO E A FREIRA
com Robert Weber, Anna Sten, Leo Gordon e Linda Ho .

Inferno e céu entrechocam-se, numa luta mortal,
nas selvas do pacifico.

e

GATI LHOS DO MAL
com James Bro\wn, John Wílder, Walter Coy

. e Robert Ksrnés.
Cinco pistoleiros espalhavam, terror Das paragens,

desertas do velho oeste.

58. e 6a. Feira - à. 2,0,00 hora. - imp. até 14 aDOI

.Sob O Domínio do Mal
com Frank Sinatra, Laurence Harvey,

Janet Leigt e Henry Silva.
'

O desfecho mais brutal que a tela já revelou, por ser I

inesperado e chocante! Momentos angustiosos que mexem
\ 'com os nervos da platéia!

�.

Aguardem!-

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

Rigorosamente, ptoibido para menores de 1.8 anos.

1TRANSPORTES

Confie' o transporte de suas mercadorias I
pela ,

. I
TRANSRIO S. A. i
e terá a satisfação de ser be� servido I

I
Rua Vidal Ramos" 1167 ou Rua Paula Pereira 761 !

Agência de Canoinhas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



C'OR,{EIO DO, NO]:(TE -,

------�--------�-----------------
28-11-1964

Assembléia
Estado de

Legislativa do
Santa

.

Catarina
Emendai à Proposta Orçamentária de 1964, epresentadae pelo

Deputado Haroldo Ferreira. Treneformeudaa em lei e que a aentidades
. devem re9uerer ao govêrno,

EMENDA. N. 5"

H - Prefeitura Municipal de Canoinhas - Coustru
ção do Estâdio de. Esporte. do Municipio

2) ''''';''' Pia União Santo Antonio _ Canoiuhae (AI.
socieoão Beneficente I

'

'" /
3) _ Hoepita! Santa. Crua Canoinhes J

4) � Hospital São Sehestião _ Papanduva
'S) - Educandário Sento Antonio - Mafra

Cr$700.000,OU

Cr$lOO.OOO.OO

Cr$lOO.OOO,OO
Cr$200.000.00
Cr$lOO 000,00

EMENDA. N. 55

1) - Em cooperação com o govêrno do Estado
do Paraná, para construção de' uma ponte
sôbre o Rio Negro, ligando 011 doi. Estados, no
Municipio de Trêe Bar\�a., no local Diviae Cr$30.0ÓO.OOO,OO

,
;

EMENDA, N. 56

Deatinada a� Con!lélho Regional de Medi.
cina do Estado de Santa Catarina Fpoli•. Cr$20 OOO�OO

, ,

EME�DA N. 57

1) - Deetinada'ao Colégio Menino Jesus - Papanduvà Cr$50:000,QO
2) :- Destinada à Prefeitura Municipal de Três Bar-

�a. para o fomentd agrfcolà
"

Cr$lOO.OOO,OO
\ I

3) - Destinada à Prefeitura Municipal de Monte '

Caatelo para aquisição de .área" de terra para
' .

inetalação da Ae!lociação ROtaI i Ci'$lOO.OOO,OO
Ao Clubé Náutico Riach�elo, com sêde em

Florianôpolie
/

5) - À União GatarilleO!Ul de Estudante; Secundá-
rios, com lede em Ftorieuôpblia

"

.

4)
, Cr$20.000,00

Cr$lO 000.00

E�ENDA 121

Subscrita pe'O� Deputados Francisco-Roberto
Dall'Igna e H"rcilrlo Ferreira, destinada às obras
Sociais da AnembJéia de Deue - Canoinhas

,
Cr$20.000,;0

Para o recebimento dali verbal acima delcrital, o beneficiário
deve requerer ao" Gm'ernol'lor o pagamento da. mesmall, com abre';
vidade, remetendo pelo correio' com aviso de Recebimento. '

pret no. de
Decreto n.

ajor Vieira
de 14-11-64. (

Abra Créditos E:speciélis . .'

ANrrONIO MI\RON BECIL, Prefeito Municipal de Maior Vieira,
�!tedo de SlJota Catariua tendo em v.iaÍ:.a o artigo 3. da Lei, Oro
:ç:n:l1�ntáris.

D�E C R E T A

Art. l° .
..::_ Fica 8berto, por conta 110 exelllio de arreo.adação _

do exerGÍcio, () cré,iito e�pecial de Cr$ 11.3t2,OOO,00 (ooze milhõel
,

trezentoB e doze mil cruzeiro.),'; destíoado ao pagamento do expolto
abaixo.

.
,.

G:K -' AmortizAção q_e Emp,ré,timo' do Banco
INCO ÇGanoinht!�). /

>

C.E. _:. Pllg"mento à' Eximbras: Ref. aquioição
Motoniveladora

C.E. � Pagamento à Joaé de Deu. Rodrigues
ven. 15.9.64. '

Idem Idem
Idem ,Idem'
Idem Idem

600,000;00
'600000,00

, 600.000,00
. 400.000,00

Or$11.312.000,00

15 10.64
15 11·64 '

15-11·64

TOTAL

Art, 2°. - E.te Decreto' (paua a vig�rar' a partir da data
de lua publicação, revogado! ai disposiçõe. em contrãrjo.

Prefeitura :tyIunicipal de'Maior Viéira, 1'4 de novembro de 1964�
, 81.)

, Antonio\: Maron Bacil Prefeito Municipal
ti , .

i Regi.trado e publicado o presente Decre,to-n8 Secretarià
Municipal na me-gma data., , � "� ,

88 � Jair Dirschnabei - Secretário

ACARESC Serviço
Escrítório local 'de Caríoinhas·

" ';
J

'
, \

Moléstias da Cultura do.' Milho

,

./

de

e
dai espigas- verde. e o enerizali
damento .•e procede DO 1010 a

alguus centimetros de profundi
dade. O combate, não é fácil, po
dendo ser indicado o tratamento
recomendado .para 8 iagarta dOI
milharais e O' eoruquerê. do! ca-
..\

.

-pmzare,
, ,

d) Lagarta-rosca '� apre
sentam côr cinza escuro' e Cor-,

.po liso e robusto; 'enrolam O

corpo quando amolestadas, daí'
o seu ncrne vulgar, Vivem no

solo e á noite atacam cortando
o caule 'd·1S plantas jovens. A

postura dá-se nas fôlhas e o

encrizahdamento no solo. O·
combate é feito' com Aldrin

2. _ Pragas 2,5% 'ou Dieldrin 2% aplicados
i, 'I nos seculos (misturados ou não

.

Em determinado� a�ol agrÍco.· I
com os adubos). ?U em pol;rilae há ataques muito íntemos de Ihamento logo após a emergen-:

'/pragal, ao palio que em outros ela das plantas, -repe tíndo-se
OI ataquei Ião de pequena im- 20 a 3Q .dias depois. -

/

I

portância.
e) Caruncho ou ,gorgulho

São ai seguinte. ali prínoipaia 'do, milho,-' causa anualmenté
pragae do milho e leu combate.'
'Mariconi (1958). '

'�� lagart. dOS',miíharais:'
também conhecida como lagarta

�'

dOI 'capiozai" lagarta doa pas tal
e 'outroa nomes. A lagarta localize
,Ie, de preferência, no

.
cartucho,

'atacando fôlhaÍl e colmos novos:
,é de coloração pardo.escura, apre.
sentando D� sentido longitudinal
5 eatriall mais eecuras, lendo duas
m1il largai; apreeenta na cabeça
3 eltria. formando um Y inver
tido. O encrizalidamento se dá
no 1010. A borboleta põe 08 oVal

nal' paglOal iluperior e
. inferior

dai fÔlhal. Polvilhamentn com

folidol PÓ15% -I-- 10% DDT,
e pulverização com Endrin O 6%
Ião gerlllmente eficiente,e."

I
I

..

b) Coruquerê dos capin:zais: \ Eeeae bô.!allt8. vilam o prepa'ro
a IBgart�a é escura, apreaentando 'do pellllloal docente ullivenitário,
u'ma e�tri9: ventral e outra dorsal. de pesquisadores e cieutiMtsl;':' e a

Sua principal catacteri6�ica é mo· elipecializaç'ão �e profis"\íJü8i� del
ver-Ie como -"mede palmo". At!l= tinadoi aOIl quadroll técnicolI, ne
ca a8 fôlhs8. nal! quais se dá 'cenárioll ao de.envolvimento do.
também, o encrizalidaln.ento em paÍII' bem como pouibi1itllr a pe8:
um cruulo de Bêda. am maripo"ã.. lIoa8 já qualificadai pelo lIeu tiro
poem OI ovos na página inferior cÍnio profiuional 9 realiz�ção de
da� fôlhal. b combate é o mó!!· CUrsOI de· .estágio. em instruções
mo da lagarta dOI! 'milharais.

.

/

nanilitadall a proporcionar aper·

'c) Lagarta .das esp'- igas)' feiço'amento pós· graduado de álta_
qlJlalidade: .

r

as lagarta. são pardo-esv'er,<iead8!1
Cloro liata. longitudinais abaixo
do dariO. Atacam' 08 cabelo8 (es.
tigmas) e 08. grão., em form�ção.

. A . pu_tura ê feita
.

Dai! estigma.

Pragas
A cultura do milho pode ser

atacada plJr vár'i81!1 praga. e mo':
léMtíll8, seil'111 porém poucas : ai

que determinam eatragos de na
tureza econômica. No 'milho ar

mazp,nl;ldn ,,' ataque pelo gorgulho
e peltt traça é sempre bastante

preju.ticist.

1. �- Moléstias

/

Extensão" H,ural
\

graudee preiuísos, podendo ataCar
OI grão •. no campo ou apó� a co- �,
'Iheita noa paióis' ou depôsitos, A
fêmea perfura OI grãos .. com 8,

teomha.t.depcáitendo um ôvo, nae

cida a larva, elta começa II se
'alimentar do grão. até'ae .tranll
(·rmar em pupa, OI adulto. tam-

I bém le alimentam '- do grão.

f) A trçaa "T causa 'também
grande•. prejuízos 801 grão! ar

masenados.

O' .combate ao carunchO' e à
traça deve ler' feito colhendo o

produto logo que seja poesível,
.ermasenendo-o em locai, adeqúe
dOI, tratando-o com inseticida' e

expurgeudo-o,
'

v

•

O Lindane, o Gesaeol M 33. e

o Malagram Ião bons inleticidlfl
para uaar : no milho armazenado.

.

'
'

EOj!O. AgrO. .

Conrado Zimmermann
Extenaionista Rural da A.CARESG .

A_ molêrtias moi, Irequêntes
Ião ai podridões e o carvão. A.

pod,ridõe, Mão cau.ada. por fun
gUI dOI generos. Diplodis e Gibe
rala. O carvão é mais fre'luêute
em' certos 8001 e não tem impor
'tância econômica ponderável.

EDITA'l�

BOrsds da CAPES
\

estudos
, /

para
A

. Coordenação de Aperfeiçoa,
mento de Peesoal de Nível Su
perior (CAPE� informa que em

1965 concederá 400 bôlla. de '8&

todos de especialiseção e apertei•.
çoamento pó, graduado. no psk
'no campa da. Ciência! Básicldi
(120 bôllal), da Teclloiogia (120
bôisall). dali Ciên'ciílll Médica. (1'36
bôll1ÍaB), Ciências Saciai",' (16 bôi.
Ias) e Humanidadei (8 hôlsas).

no
,

pais

./ I .�

:::::::�:: I Darci Cost:1.
Enfermeiro a'

Massagista \ �iplomado
Comunica, ao' povo' �m

geral, que tendo sido con

trátado. pelo Santa Cruz
E.C., está a disposição.
Luxação, Tor,ção, Disten�

ção m;uscular, Aplicàção de

jnfrá-vermelho, '. Massagens,
em' geral.
Atende no Hotel Ouro

Verde e a doRlicilio.- x

Tilrãõ
.
a duração. mÍoima de 40

melei. e máxima de 12, cumpre·
e�deDdo o pagamento do!! 8egtÍio
tes Ítenu; a)., palJlJagem entre a

residência do bol.isti! e local de
-estudo, ida e volta; b) menlali<

, \, (

dsde -de ate Cr$210 000 00 para
·e manutenção; c) t�X'tl'I e�cularell(
decorrenteil dOI' eltãgio8; d) via·

genl neceuáriall ao cumprimento
do plano de e.tudo"

.

l..
,A.· bôllas em 8preç� lerãQ

concedida. em doi. grupos, .em '

I janeiro e julho, DO �eücerriii1c1o�.e
o prazo .

de iuscrlção
' em 15' de

dezembro pars a., candidaturas.
!'II) primeiro grupo e em 15 de
maio para o segundo, impreterí
.velmênte:

Os pedido! de inscrição deve
rão ser ·feitos mediante carta C1)1).o

tendo"'- !lI leguint:e!l informa'çõel:'
, '

!i) _. nome e endflrêço com-

pleto do candidato;
_

b) _ formaçã?" profiuional; ._

.

)
• '.J' d

-

"d I
c

.

- at!VluR etl e'Eerm as;

,d) .

-' :8perfeiçoampJ;l�0 preten-<
dido '

�
.

.'
e) _ instiiuição em que pre

tende realizar O� estudol.
"oj

, Am ; éartall ,de inscrição, bem_
..como pedidóII de. maiores infor

maçõe'a, deverãq Bef dirigidda, à:'
. Divhão" de p'iO,íFama; dá"
CAPES

'

Serviçal de Bohal de EwtudQI
Av. Marechal Câmara. 210 ..

9". andar'
.

Rio· de Janeiro - GB

'Do preR�nte dê.se, ampla divul�::
gação, para que leia aproveit!:!do
o máximo cip, ,�Jementol Cflpaci-.. ' ,

.

tadoil.

nov�mbro, 'Canoinha�, '23 de
de 1,964.

) Fidall� L,ovatel
I, Inlpetor",Escolar

Seja um, frequentador da BIC

, I

Funciona'
.

nos siguintes horários:

às quarta's feiras: das 19 às 21 horas.
)

.

aos sábados: das 15 .às 17 horas.

.,

r,:::======:�
DO ��

.
fi caspa, f ou[�n Df StUS , cnBHOS usnNOO \ I

I I I

PARE! [ TÔNICO CAPILAR .pOR. EXCELfl�CIAJ
'

t..===::��=:::�, .

,. =:::::::..J

PARi, fERinaS,
E c Z E M n s,
INfUMnçÕES, :;,
c o C EI H fi S;
'f.R I ti R fi S, ;,
[S;oI�!Hl� �;',' ,1
lo I 111m"" I..!�. ,l,

,i' I

.�""",.,.;t.aI>.. _.. ••/,-,;"

NUNCA EXISTIU IGUAL
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ANIVERSA'RIANTES DA SEMANA
Dia 2: as sras. dnas.: exma.

vva. Anita Buss, Noemia
esp, do sr, Agenor V. Côrte,
Adelir Olga esp. do sr. Eu
clides Bueno, Eulalia esp do
sr. José Pacheco de Miranda
-Lima; o [ouem Waldemar
Trapp; a menina Maria Ali
cia filha dó sr. Odilon Dauet;

,

os meninas Edson filho do
sr Eroino Friedmonn e Ger
son José filho. do sr, João
Dirschnabei.

ANIVERSARIAM-SE
J Hoje: os srs. Lauro Michel,
proprietario da popítlar chur
rascaria Michel, Ioaquim Fer
nandes Luiz Filho, res. em
Porto União, Francisco Kri
san e Gerson Kohler.
- Amanhã> a S1a. dna. Zild.
esp . .do uereador sr. Alfredo
de O. Ganindo; o sr. João

.

r. A. Siems; a srta. Siomara
Corrêa e os meninos limar
Werner filho do sr. Vivaldo
.Toat ,,' Pedm Paulo fiilho do
sr. Zeiredo Müller.

Dia 30: as sras. dnas, c«
lia esp. ao sr. Waldo M. Simm
,res, em [oinoile, Genoueua
esp. do S1', Willv Sudoski; a
srto, Guita Federmann, Di"
retora .to Q,üpr; Escolar Ge
neral Oeári» em Tres Barras;
�. menino Wilma Maria filha
do sr, Er aldo Lessak; O �

me

ninos Adilson' filho do sr,

Nelson Mllrz(Jll e Nilson filho

Idos�Nnffi&nfuuro..

Dia r, de dezembro: as Isras. dnas. Carmem esp. do
sr. Tuti Nader, Ana Maria
esp. do sr, CarÚ)S Wunderiicn
res. em' São Paulo, . Hilaa
est: do sr. Rubens. R.. da
Silva, Suzana esp. do sr.

Joââ Sczygiel; os S1S. Walde.
ma? Brandes, gerente da Iir»
ma Stein filia! desta cidade,
Elo» Sudoioski, a srta. Utsu-
.la .Yotgt: as meninas Simoni
Margardh tilhu do sr. Ame.
rico .Araldi, Ursula filha do
sr. Jacó Scheuer é o jovem
Luiz Francisco de Paula e

Silvá.

, Dia 4: .os srs. Sarkis Soa
res, Adinor Bedrithuk, Paulo
Dehner, as meninas (Iilciane
filha do sr. W aldemar Cador,
Vilma de Fêtima filha do sr.

Antonio da Silva, Nelia filha
do S1. Edmundo Has tmann
e Maria Elizabet filha do sr.,

Boaueniura Bendo.

Nossos cumprimentos.
,

....

Dia 3: a S1 a. dna. Ãlme
rinda esp. do sr. lt itorio D.
da Silveira, o Sr. Hilmo
Wunch; o jovem João .

Tar
cheski; as meninas Rhode fi
lha do sr. [oão Taporoski e

Marlete filha' do sr. Arthur
de Souza Caldas.

Máquinas de Costura,
marcas Pbilips, Grosley,
Olimpia e Hartenstein, os

melhores preços da praça.
t-

Casa SantaTerezinba '

Rua Getúlío Vargas s/n

1C AR E S C -' Servioo de Extensão, Rural \

Escritório lo.cal de 'Canoinhas

A ACARESC - Serviço de Extensão Rural - comunica
às moças interessa'das �ao cargo de Extensiúnista Domé!i'tica
Rural, que fará a ,seleção dia 2 de dezembro às 10horas em

Mafra, no seu Escritório Regional que fica a Rua Tenente Ari
Rauem, ll0.

E D IT A L
De ordem do senhor Diretor, aviso os senhores

�lllnos qt:e 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 do Ensino Comercial, os �uais deverão
ser retirados, pe�soalmente ou por procuração, na Secretaria
do Colégio Comercial, no horário normal do expediente.

Canoinhas, ·12 de 'novembro de 1964.

Acácio . Pereira Secretário

VISTO Zaiden E. Selame Diretor 2x

OT 5
A nova Rainha do Clube

Canoinhense: é a senhorita So

lange Nader e não sua irmã
Stela Marilú, como noticiamos.

x x x

ES s s

'Esteve em nossa cidade, em

visitá a seu filho, engenheiro
Nery Waltrick, o Coronel Luiz
Waltrick, abastado fazendeiro
residente em Lages.

.x x x

A

,A embaixada do Comercial
de Joaçaba, que nos visitou

domingo último, incorporada,
fez urna visita de cortesia ao

Irei Edgar, pois este residiu por
vários anos naquela cidade,
onde deixou um grande círculo
de amizade.

'x x x

O Padre Godinho, assim se

pronunciou na grande convenção
udenista de São Paulo: "a
candidatura de Carlos Lacerda
é a revolução da esperança e a

esp�rança da revolução"

Ano 18 - Canoinbss, Sta, Catarina, 28 de Novembro/de 1964 - N. 807

Comércio em nossa cidade.
x x x

O Clube de Bolão Fantasma,
o popular Sextão, aniversariou
domingo último e pelo evento

promoveu reunião festiva e

churrascada em sua sede
campestre, no bairro da Piedade.

\
x

.

x x

A Santa do sr. José Allàge é
Santa Catarina mesmo, pois
quarta feira peja manhã, o

mesmo foi contemplado com

um terno da Renner e a tarde,
na Sociedade Beneficente Ope
rária, comprou uma Crusch e

ganhou um sofá-cama.

x x x

A Casa da Amizade do Rotary
Clube de Canotnhas está fazen
do o cadastro das familias
pobres de nossa cidade e em

dezembro fará entrega às mes-

mas de mais de 600 cortes de
vestuárto.

x x x

Os amplos salões da Socie
dade Beneficente Operária serão
decorados condígnamente para
o granee baile de natal.

_

x x x

Com O expressivo triunfo de
domingo, quando o Santa Cruz
sobrepujou o, Comercial de
Joaçaba por 3 a 1, continuam
os canoinhenses como líderes
invictos das zonas 3 e 4,

E amanhã, na principal ipar
tida da rodada, o Santa Cruz
estará dando ccmbate, em La
ges, ao Internacional daquela
cidade, no mais àifícil compro
misso para nossas cores. Todas
8S atenções esportivas do Estado
estarão voltadas smsnhê para'
esse sensacional embate.

x x x

Entendemos que foram ple
namente justas e oportunas as

'reivindicações apresentadas pelo
jornal "Barriga Verde" junto ao

Plameg, para o e xercícío de
1965.

x x x

Constlrnou prcfúndamente
toda 8 cidade, o súbito faleci
mento, quarta feira, dia 25, da

senhora, dona Zilda Pacheco
Pites, virtuosa esposa do sr,

Carlos<,Nunes Pires. competente
gerente do Banco Nacional do,

/

Aviso
A diretoria do Ginásio

Santa Cruz avisa aos .inte
ressados que os Exames de
Admissão realizar-se·ão nos

dias 4, 5 e 7 de dezembro
e não nos dias 1, 2 e 3
como fora avisado ante
riormente.

A�s.: A Diretoria
__� v

Cir�po Escolar "Almirante Barroso" I
Exames de' Admissão ao Ginásio Normal "Prof. Silvio
Pé'ico de Freitas Noronha", que fnnclonarã a partir do
ano letivo de 1965, criado por Decreto N. SE. 13.5.64/1481

Os Exames de Admissão serão' realizados nos dias 10
U e 12 de dezembro de 1964, "s 8 horas, no Grupo Escolar

.... 'Almirante Barroso", obedecendo 8 seguinte ordem: Português,
Matemática. Conhecimentos Gerais (Hrtóría, Geografia e Ciências).

Documentos necessários: a) Certidão de Nascimento; b)
Atestado de saúde física e mental; c) Atestado de vacinação
anti-variólica; d) Certificado de conclusão do Curso Primário E-
lementar. \

Idade completa até l°. de março de 1'965: 12 anoll.
As provas serão tôdas por escrito, não haverá exame oral.
A 2&. chamada paca os Exames de Admissão será na 2'a

quinzena do mês de fevereiro _do p' óxiII}O 800.

I Canoinhas, novembro de 1964.
2x A D�reção

\

;/ ,Biblioteca Infantil de
. Canoinhas··

Aos Leitores
'Durante p mês de De

zembro o expediente da BIC
será normal, ,porém,.·' não
hayerá retirada de livros.
Insiste-se na devolução,

por parte dos leitores, de
todos os livros levados a

domicilio.
A Diretoria"

_"/
I ,ti!

C/omU'nidade E�angélica Lutherana
.

. de Canoinhas
A$sembleia Geral; â�f-áordinária

.

?

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

/

Ficam convidados os senhorés membros desta Comunidade
a tomarem parte na Assembléia Geral Extraordinária que será
realizada no dia 13 de Dezembro próximo vindouro 8S 13,30 ho
ras no Salão 'Paroquial para tratar da. seguinte ordem do dia:

a) alteraçâo,'dos Estatutos sociais
b) outros. assuntos de interesse geral da comuniçiade

Não havendo número legal em primeira convocação a

AssembJéia funcioDará 30 minutos após com qualquer n(ímero
de presentes

Canoinhas, 13 de Novembro de 1�64.
Hárry Schreibêtr Waldemar Brandas

Pre�idente Secretârio
'

.
-

lou�as - Vl�ros - Porcelanas - Aluminio· - fsmalta�os
\

A vista

Desco'nto's

tudo. com

.especiais .para

•

de desconto. ..

,

revendedores

psr!inho do
viaduto

/
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