
Santa Catarina
da,.' BR�59•

precisa
, Vigorasa campanha vem sendo encetada em todo'

o Estado, à qual também estamos aderindo, no sentido
do término, o mais' rápido possível, das obras da Br. 59,
estrada federal que está sendo construida do. litoral sul
catarinense rumo ao Paraná, via Joínvíle, já há mais ,de
vinte anos, A estrada. foi iniciada, ao que parece, ainda
no Estado Novo" e sua construção asfáltíca. ainda não

alcançou a cidade "de Itajaí, sendo que verbas considerá
veis néla já foram consumidas. Da Tribuna é'a Câmara
Fedebal, a bancada catarinense, destacando-se', o Dep,
conterrâneo, Aroldo Carvalho, tem tratado a miude do

assunto, sem ainda uma providência capital do Govêrno
da t{epública. Com' o advento da Revolução Democrática,
as esperanças dos catarínenses voltaram-se agora, com

justíssimas razões, para () inclito Presidente Castelo
Branco para a .solução definitiva deste angustioso pro
blema.. A respeito, com a visita do Marechal Juarez Ta
'vara, Ministro de Viação e Obras Públicas, ao Paraná,
quinta feira última, em viagem de inspeção e inaugura
ção de obras federais naquele Estado, seguiu para Curi

tiba nxquele dia, o Secretário de Viação do nosso Estado,
dr. Haroldo Perderneiras acompanhado do Diretor do
D.E.R. engenheiro dr. Ernani Santa Rita, para tratarem
do cruciante assunto Esperamos que o sr. Ministro aten

da de pronto, nossas justas reivindicações

.

Câmaraquersaberpreço
Carteira de Motorista

.Por ter atendido solicitação das classes produtoras
do Municipio que tiveram ampliado' o limite operacional
no setor industrial-agrícola, o vereador Alfredo de Oli
veira Garcindo apresentou esta semana a Câmara de Ve

readores, indicação pedindo voto de louvor. e agradeci
mento ao dr: Paulo Konder Bornhausen, atual Diretor da
Carteira de Crédito Geral do Banco do Brasil, que des
de que assumiu aquele importante cargo vem se desta
cando pelo. atendimento ao desenvolvimento' de Santa
Catarina ampliando o crédito rural-industrial. Canoinhas
também beneficiada, não poderia deixar de reconhecer
no dr. Paulo K. Bornhausen o trabalho feito em pról do
seu engrandecimento.

A víníciatíva do vereador Garcindo, recebeu apoio
unânime de todos os seus Pares.
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mrctor��:
CAIXA POSTAL F'ONE,

Gerente: n�ASS SUfMI
CIRCULA A:OS SABADOS

Horário d.e,Verão
no' Estado

A partir do dia 1 do corrente
RS repartições públicas estaduais
e municipais em todo o Est�do,
passaram a obedecer o chama
do horário de verão para ·0 ex

pediente externo. Desta manei

ra, as repartições públicas do
Estado e dGS Munícípíos, fun

cíonam no horário das 7,30 ás
13 horas.

Inexplicêvelmente
parou o calçamento
da Rua Major Vieira
A população ficou perplexa

. com a paralização repentina do

calçamento da Rua Major Viei
ra, pr incipalmente o trecho en

tre o Banco Inro e o predio
Mussí, ficando nesse meio, o

Club Canoínhense,

Professores
reclamando

Municipajs
saláriosnovos

Ganhando o salário de 9 a dezesseis mil cruzeiros
mensais os professores municipais de Canoínhas são os

mais mal renumerados da Zona Norte do Estado. Traba-
. '

lham todos sem o menor estímulo - denúncias chegaram
à Câmara de Vereadores que muitas professoras quando
vêm' chegar alguma visita à Escola, escondem-se porque
nos trajes que lecionam, não permite se apresentarem
perante ninguém. Uma verdadeira calamidade publica
fatos como este ainda acontecem em Canoínhas e num

Municipio arrecadando CEM MILHÕES DE CRUZEIROS.
. Ainda esta semana o vereador Terézio 'apresentou

à Câmara. requerimento solicitando providências do Pre
feito Municipal a respeito à situação de abandono eq,i
que se encontram os professores municipais. Reforçando
a argumentação do yereador iTerezio, o vereador Pedro
Santos Corrêa pediu também melhor Iiscalização nas es-

colas municipais.
'

Vamos ver que providências tomará o sr. Colodel.

Normalistas
As nozrnalistas .do corrente

'ano
\ 'do Co)egio Sagrado Cora

ção de Jesus, colarão grau,
quarta feira; dia 9, paraninfadas
pelo Deputado canoinhense dr.
Aroldo Carvalho. A solenidade
constará de Missa solene, às 8
horas, na Igreja Matriz Cristo
Rei, e a tarde, ás 17 horas, no
Salão nobre do Colegio, a en

trega de diplomas e demais
cerímonías. alusívas. Para tal

As pedras foram retiradas e

o serviço foi recomeçado na

Requerimento do vereador Alfredo de Oliveira Vidal Ramos, O trecho onde

Garcindo dirigido à Delegacia de Policia que públicou estava sendo calçado é o do

. Edital de expedição de carteira de n;otorista· sem men- Club Canoinhense e de onde

�i�nar despes�s para a obt�nção da II!es�a.
-

,

diante das·
. �o��'�\!�n::oé i��:��i�a��e���

mumeras queixas dos candidatos za motoristas que reque- 'cal 'maís visitado por aqueles
reram carteiras alegando que as mencionadas despesas .que. vem conhecer Canoinhas

oscilam entre 6 a oito mil cruzeiros e que muitos efe- através de parentes aqui resi
tuaram pagamento na Delegacia de Policia quando o re- dentes.

colhimento é feito exclusivamente na Coletoria Estadual, Deixar como está, iicou com

O Vereador requereu que fosse prestada à .Câmara às péssimo aspecto a rua Major
informações, querendo saber os motivos porque os candi- Vieira. Como é seu Prefeito, 8

d
-

f f d d I população vai' ser atendida \ ou
atos não

.

0lam . previamente cienti ica ÔS .0 custo tota não?
de carteira de motorista. Requereu, ainda o mesmo edil

que se a Delegacia não estiver capacitada para prestar
as informações, idêntica solicitação fôsse encaminhada à
Secr tal'Í1:! de Segurança Pública. Publicaremos para co

nhecimento dos interessados, o custo total da carteira de

habilitação, profissional e amador.
.

As solenidades se revestirão
de Missa solene na Matriz Crrs-

Turma Dr. Arnoldo
.

Peiter
Filho- do Colégio Comercial

. ,

de' Canoinhas
Câmara 'agradeceDiretor Mais uma turma vem de con-

.'

'

Â .

.

V ,I cluír o seu curso no Colegio
1 � •

de' di
Comercial de Canoínhas, esta-

0-
Ii!f 'arteira e r·e lf,,, belecimento que vem.prestando

d ��..... · V inestimáveis' serviços a nossa

G 1 d B B·l
juventude estudíosã, Muito 0-

era " ane"'" do raSl portuno e justo, o nome da
�

.

v v
, turma, de dr. Arnoldo Peiter

Filho, eis que o alu aido e es

tudioso causidico, quando aqui
residente, juntamente 'com' o

bancário sr. Darcy Furtado R'l
cha, foram os primeiros coman

dantes da grande e dificil jor
nada para a criação e funcío
namento da referida escola, so
nho de alguns para beneficio
de muitos. E na oportunidade,
não podemos olvidar seus in
cansáveis continuadores, os Pro
fessores, drs. Zayden Seleme e

Acacio Pe reira, que vem diri

gindo e mantendo o aludido
estabelecimento em alto nivel
educacional e tecnico.

i· to Rei, amanhã, ás 9,30 e se

I gunda feira, dia 7,' no Clube

I Canoínhense, ás :W.30, entrega
I dos diplomas. A nova turma

I de contadores
'

está assim for-

I' mada:. Argemiro Dumke, Moa

cir Ramos de Paula, Wolney
I Antonio Burgardt, Maria Stela

Colodel, Ivan Sukow, Evaldo

Witt, Marcilio Adolfo Kreiss,
Ludovico Lino Thoma, Afonso

-

Schíck, Vicente de' Paula Ta- -
/

,

I vares,
Maria Elízabeth dos San- A ASSOCIAÇÃO DE PAIS

tos Lima, José Nascimento Fi- E MESTRES, do Ginásio Sagrado,
lho, Ervino TremI, Olávio Soa- '1 Coração de Jesus desta cidade,"
res, Antonio Trela, Alceu Assis convida os pais de alunos, para,
Ferrari, Ludovico Babireski, uma reunião no dia 5 do 'cor�i'
Qsmar Lauro Stein, Benvinda rente mês as .15 horas, nos,;
,Paéheco Theodorovicz Edmun- Salões do Colégio Sagrado; :
do' 'Bittencurt e o orador Adil- Coração de Jesus.

" . I

. , , "

son Fontana. A todos os for- Anteçípademente agradece o': .

mandos as nossas felicitações, comparecimento i; .

com votos de exito na vida Pedro Merhy Saleme:
prática. ' Presidente

de 1964
,

fim, o Dep. Aroldo Carvalhe
, deverá estar em 'Canoínhas nos
primeiros dias da próxima se

mana.

/
.

Arnenhê,e lnsteleçêo
do distrito de
Marci,lió Dia�

Fínalmepte, vem de ser mar
cada a data de amanhã, 6 de
dezembro, para a instalação, o
ficial e' solene do distrito. de
Marcilio Dias, Iocalídade das
mais prosperas do nosso muni

cípio e fadado a um futuro
auspicioso. O ato contará com

a presença do Dep Paulo R.
Faria e demais aut ridades' lo

cais, sendo que li bancada ude-.
nista com assento na Camara

Munícípal, incorporada, ali com-.
parecerá, prestigrando . o acon

tecido, porquanto partiu da mes
ma a emanctpação do novel

distrito, decisão, ratificada pos
teriormente, pela Assembléia
Legislativa do Estado.

Convite /#.'

•
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e « F 'R. I' <:>A S A"" ,,' & .Estradas A1eI;lção! I
AVISO IMPORTANTE E URGENTE Falando na Fábrica Nacional

, \ ' ,- de ,Motorf!s,,� Ministro da A-
Assembléia Geral Extraor.dinária gríeultura afirmou que o Brasil I

não pode mais p=rder cerca de \

30% de sua produção agrícola,
por' falta de transporte. Acen
tuou que urge a solução do

problema, a fim de que a pro-'
dução possa ser Iaeilznente es

coada das fontes, de produção
para os centres de consumo, o

que corrigirá, em grande parte,
a deficiência do abastecimento
de gêneros para a população.
Para solucionar tais dificuldades
o governo revolucionário t'sta
tratando de desenvolver medi
das em duas "frentes": ampliar

I
cs sistema viário nacional e aUM

, I ruénter 8 produção de auto-veí

I culos, Os dirigentes da FNM,
5x ,na oportuntdade, retorquiram

! que a fábrica. .está capacitada
oara colaborar com o govêrno
"li solução do problema, aten
dendo às necessidades de trans
porte pesado para o esccamen

to total da produção agrícola.
Já no que concerne ao pro

grama de viação inúmeros pre
feitos paranaenses estão ence

tando gestõ�'s no plano federal,
a fim de qUE-�' as estradas que
interessam ao desenvolvimento
rias regiões produtoras sejam
comtempladas .com prioridade.
Vão ao encontro, assim,' dos'
prop&itm; govern�mentais.

,
1

Semenle de Batala selecionada

,
A Diretoria avisa que, de conformidade com a decisão da

Assembléia, Geral Extraordinária realizada em 10 de outubro! de
1964; os .senhores acionistas tem o prazo máximo de 30 (trinta)
dias, contados daquela Assembleia, para' exercerem o direito de
preferência na subscrição de áções do aumento de' Capital Social, :

de. Cr$ 60.000.000,00 para Cr$300.000.000,00;. Decorrido que seja.
êste pra:z;o, a subscrição será pública por mais 60 (sessenta] dias.'

, <:\

A forma d� subscrição é a seguinte,'
. 8) � 100/0 (dez-por cento) no ato da subscrição.
b) ,- 90% (noventa por cento), dividido em' 24 meses

-

sucessivos, 'não podendo' as chamadas serem infe-
i ' ,

riores a 4%, salvo para ajuste.
Canoínhas.j Iã de outubro de 1.964

III "

: I r

Francis�o Wilmar Frie,drích - Diretor Presidente

João Pedrassani - Diretor Gerente
,

, Alcidio Za,niolo - Diretor éome,reieI
I

),.

Refaça suas forças,! tomando

C A F É B I G
Torrado a aI' quente -

Saboroso até a ultima gota

Paula 'Pereira -' Telefone, 241Rua

BIG é grande':' mas em' Canoínhas

,BIG éomelhor café

/

Aten�ão Agricultor
Mediante o pagamento. de pequenas taxas de armazena

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

go, arroz, milho, fpijão, etc.. ." não te rá problemas com constru-

ção ou .reformas de ,depositas ou paióis. <'

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

Com'panhia Brasileira de A rmezenamento "Cibrazem"
, i Unidade, A�mazen3dora de Canoinhas

(em Alto das Palmeiras
.0.

As taxas que cobramos são insignificantes" '

As garantias e vantagens que oferecemos são totais.

Companhia Braaileira de Armazenamento '''Cibrazem''

:' AS\SINE A

REVISTA

v

DO' SUL
- a melhor e mais conceituada .

Revista de Santa Catarina
!. ,

Assinaturas em 1964:

Assinaturas em i965:
Cr$ 1.000,00
c-s 2.000,00

Representante para ,o ,

,

PLANALTO NORTE CATARINENS�

Jornalista Casto, J_ I
Pereira

seu capital e àinda não
na Associação, Comercial e

Quando fizer 'seu itioerárin de passeio,
não ;esqDe.�a de incluir uma ,visita às

obras do' 'FRIGORIFICO �

Prezados acionistas:

Se v.s. j ã' integralizóu
recebeu seu titulo, proeure-o
Indultrial de CODoinhas.

/

(da Granja COTIA)

(asa Santa Ierezíahe
,

.Rua Getúlio Vargas s/n
,

,5-12-1964

Agora em Canoinhas os

Superenxovais Blumenau

Solicite uma visita

pelá' telefone 298" ou

CASA PEREIRA 'corri

Luiz',

de seu agente
diretamenta na

Pereira
.

•===�-=--=-��..:::::-_-------------------_;::-,--_.

/ I
•

FUNDADO EM 29/5/1947 - Rego no Certo Tít. _/0 448 Doc.
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS
Rua Paule Pereira, 755/761 _; Fone, 128 - Çanoinhas • S:C.

Assinatura I4nual (52 números) Cr$ 1.000,0.0,
, Desde o número 773 (14 de março último)

Os atrazados, serão cobrados à base de Cr$ 500,00
a anuidade. até, a presente data.

TABELA DE PREÇOS DE ·PUBt.ICIDADE
AnllllçiPfI: Por, vez e por centímetro de altura de' coluna: IÚLTIMA PÁGINA ,pAGINAS INTERNAS.

1 vez 'Cr$ 100,00 1 vez Cr$ 75,00
4, vezes "Cr$ 75.00 ,� vezel

' Cr$ 60,00
8 ou moi. Cr$ -, 60,00 8 ou !n�il Cr$ 40,00

,

Página inteira Cr$ 25,000,00 Página inteira Cr$ 18.000,00
Meia página Cr$ 15,000,00 Mei� página Cr$ 10.000,00
OBSERVACÕES:

I'
'

Originai. de artigo. enviados li Redação, publicado. ou

não, permanecerão em poder da mesma,

, ,A Redação não: �ndo••a conceito. �mitidol em artigoil aGllinados.
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Merhy Seleme· & Ci

É com satisfação que anunciam o novo modelo:

CARROS USADOS:

Jeep-Ho'iversal'
"POITI41

Rua Paula Pereira; 735

CANOINHAS - S_ C,

SIMCA

SIMCA

Vendemos

MERHY

•

Concessionários 5 l/vi C A

C A H O I N H AS S. C.

- Transistorisado Modelo 1965
,(

2 Tufão «1964

1963
1952

- Trocamos Facilitamos'-

SELEM'E & elA.

CM-M' 558 r IM
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intercâmbio esportivo com

efusivamente a embaixada
estada e camaradagem na

a ' cidade
visitante,
Capital

de Chapecó,
com votos

do Mate

Canoinhas
de feliz

No primeiro
toda, saúda
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Agradecimento
A Diretoria da Caixa Escolar, do Grupo Escolar

"João José de Souza Cabral", da cidade de Canoinhas,
vem de público prestar sua homenagem de gratidão às
�'irmas abaixo mencionadas, as quais num gesto de ci
vismo e compreensão, vieram ao encontro da criança ca

noihense, colaborando para que tôdas tivessem o material
escolar nescessário.

.

.

,

As Firmas: Tecelagem Canoinhas SIA., Aristides
�al1on, Farmácia Santa Cruz, Casa Orlando Ltda., A.
Scultetus, Augusto Haag. Irmãos Trevisani Ltda. Ind. e

Com., Casa Esmalte, Impressora Ouro Verde Ltda., Leo-
-níldo Landowski, Cerâmica Triângulo, Casa Favorita, Mar
moraria São Carlos,· Retífica Canoinhas Ltda.,. Casa Tre
visani Ltda., Casa Erlita, Volker Vollrath, Livraria Baza
ní, S

.

de modo especial aos' seus proprietários a nossa

gratidão e o nosso muito Obrigado.
Orlando Tremi Bertholdo Feiten

Presidente Secretário

Grupo Escolar "Almirante Barroso"
Exames de Admissão ao Ginásio Normal "Prof. Silvio
Pé1ico. de Freitas Noronha", que fnnetonará 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
11

.

e 12 de dezembro de 1964, <'ls 8 horas, DO Grupo Escolar
"Almirante Barroso", obedecendo a seguinte ordem: Português,
Matemática, Conhecimentos Gerais (Hitória, Geografia e Ciências).

Documentos necessários: a)· Certidão de Nascimento; b)
At(:'stado de saúde física e mental; c) Atestado de vacinação
anti-varió1ica; d) Certificado de conclusão do Curso Primário E
lementar.

Idade completa até l°. de março de 1965: 12 anos.

As provas serão tôdas por escrito, não haverá. exame oral.

A 2·. chamada para os Exames de Admissão será Da 2a
quinzena do mês de fevereiro do próximo ano.

Canoinhas, novembro de 1964.

A DireçãoIx

Pref. Món. de Canoinbas
A v I S o

Senhores devedores de calçamento:
A Prefeitura Municipal de Canoínhas solicita aos Srs.

4evedores em atraso com a taxa de calçamento que liquidem
seus débitos até 20 de dezembro corrente. .

Após essa data, será procedido um reajustamento de va

lores, e a cobrança será feita pelos meias legais.
Canoinhas, dezembro de 1964.

João Colodel - Prefeito Municipal

Brasil atendeuPeron
pedido

retornou a Espanha:
Argentinada

RIO, 3 (Transpress) - Após
uma permanência de 16,15 hs.
no Brasil, todo êsse tempo cori
fíaado na basa aérea do Galeão

regressou às 24 hs. de ontem
. para Madri o ex-ditador argen
tino Juan Peron. Peron foi le
vado ao avião que o trouxe
da capital espanhola da Ibéria

por dois cjeepslO da aéronautica
Peron subiu às pressas às es

cadas do avião em companhia
de sua secretária e membros
da sua comitiva OOIS dos quais

Ginásio
Agrícola
Vidal Ramos
A formatura dos mestres a-

! gricolas do Ginasio Vidal Ra
mos, de Marcilio Dias, do cor

rente ano, se dará hoje, como

seguinte programa: ás 8 3i): Mis
sa em ação de graças na Igreja
do São Bernardo, em Marcilio
Dias. As 20,30 horas, na séde
do Clube Canoinhenee, solene
entrega de diplomas. O patrono
da turma é o industrial, sr.

Wiegando Olsen, tendo como

paraninfo o Dep. Paulo Henrique .

R. Faria e homenageados de
honra o ex-Secretarto da Agri
cultura, dr. Luiz Gabriel e dr.
Francisco Hoeltgebaum, Dele
gado Federal da Agricultura
em Santa Catarina. A todos
os formandos e mestres, os

nossos cumprimentos.

Mauro
refugiado
na Boliviaí'
GOIANIA, 3 (Transpress) -

Estaria refugiado em território
boliviano o governador Mauro
Borges, de Goiás. A informação
não foi confirmada por círculos
oficiais, mas foi fornecida por
fonte digna de crédito. Acres
centou o informante que o go-.
veroador afastado pedirá asilo
político a qualquer momento
naquela nação vizinha ou em

qualquer outra da América do
Sul. Cresce O valor da infor
mação, pois Mauro Borges está
desaparecido e não foi locali
zado em casa de parentes, que
afirmam estar o político des
cansando numa fazenda do in
terior.

o mais alegre· e útil presente de Natal para o seu 'lar:
UMA ELETROLA DE RENOMADA QUALIDADE"

Telefunken, Teleuniáo ou StandaJt. Elétrica

E é bom você _embrar:

a CASA PER EIR A

entre os dois países, o govêrno
brasileiro concordou em sustar

no Rio a viajem que o Sr. Juan
Peron realizava em avião da I;,

beria. O Sr.' Peron regressou a

.

Madri nes. mesma data e no

mesmo avião em que viera».

permaneceram no Rio. As ar

mas que eram portadas pelos
s eus acompanhantes e que fo
ram apreendidas pela polícia
foram entregues ao

comandan-Ite. do avião, que as entregará
quando chegarem a Madri pa
ra evitar um golpe de fôrça
Da tentativa de fAzer voltar o

avião, que viajou à Europa sem

escala, e acompanhado por dois
aviões. a jato da FAB até dei
xer O território do Brasil. «F.m
atenção ao pedido do govêrno
da Argentina e dentro do mais
elevado espírito de ampla co

operação e
-

amizade reinante

7
Máquinas de Costura,
marcas Phãlips, Groaley,
Olímpia e Hartenstein, os
melhores preços da praça.

VasaSantaTerezinba
Rua Getúlio Vargas s/n

,I ..I �

Á P R E SE N TA': ,

HOJE - á. 20,00 boraa - imprôprio até 14 9DOII)

Cine Teatro Vera Cruz .,/

VIDA PRIVADA
com Brigitte Bardot e Marcelo Mastroianni

Anjo ... Demomo, adoravel-odiosa-doce-encantadora. Não
será 8 própria intimidade da vedetissíma BB?

DOMINGO � à. 13,30 hora. - cen.ura livre

GATI LHOS .00 MAL
à. 16,00 hora.

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

-
cen.ura livre

Impr. ati 14 ano.

VEM VOAR COMIGO
com Dolores Hart, Hugh O'Brian. Karl Boehn

e Panela Tiff.in

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

VEM VOAR COMIGO
3a. e' 48. Feira - à. 20,00 hores impóprio até 14 sno.

VANINA VANIN.I
com Sandra Milo, Laurent Terzieff. Martine Carol

e Paolo Stóppa.
5a. e 6a. Feira à. 20,00 hora. - Imp, até 14 anos

QUEM' VIU QUEM MATOU?
com Margaret Rutherford, Arthur Kennedy, Muriel Pavlow

,e James Robertson Justice
Tome parte pessoalmente nesta novela polícial : impegá

velmente mortal! Um assassinato muito comico sem
corpo de delito II

I

I
��

,------------------------..,

Aguardem!

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

Rigorosamente proibido para menores de 18 anos.

lhe proporciona conforto
também prá pagar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'Os
Você enc'ontr� na.

_. DiSCOS QUE
I

•

AGRADAM. .

discos 'que
A

voce dá para

.j

agradar,

a
•

maior discoteca da cidade
-

I

1
, i

o �snb� Cruz perdeu a liderança em Lages.
(nterndcional 5 X .

Santa Cruz 1
Escore surprendente e elastico' e que não diz

/

do transcorrer do preho
Sabta s<- que o compromisso mais difícil do Santa Cruz

estavs reservado para Lages, ante o Internacional, em plena
recuperação.

Contudo, nioguem esperava pelo escore verificado, mes
mo sendo t<'j,!!iUtia a der reta dos canoinhenses. Num campo
ímpraticavel, terreno escorregaàio, com um Juiz chamado Pedro
de Souza e com um Internacional produzindo o que sabe e com
grande dose Oe sorte, as coisas não podiam ser diferentes mesmo.
Os alvi-celestes atuaram aquem de suas possibilidades e ainda
com muito azar, círcunstancías normais do futebol, Um tento le
gitimo de Alberti foi anulado por 'um senhor chamado Pedro de
Souza e Melado perdeu uma penalidade máxima, afóra outras,
opurtunidades perdidas por Rubinho, Alberti, Melado e Willo. O
uníco tento d. -s nossos foi autoria de Mario Costa que fez uma·
boa extréia. O Internacional marcou 3 no primeiro tempo e en
cerrou com cioco no segundo.

Santa Cruz X Atlético
prosseguimento

maxirna,

de Chapecó, pelo
do estadual é a atração
amanhã, no municipal

Tônas 8S. atenções do", canoinhenses estão .voltadas paraI �.
o último compromisso do Senta Cruz, no turno estadual, amanhã
no Estádio Almor V. Côrte, frente a representação do Atlético
de hapecó.

Devemos destacar, aia 1a, que será o primeiro intercambio
esportivo entre Ca.noinhas e Chapecó. A par disso, os alvi-celes
tes que andar- m mal e-m Lages, pretendem e carecem de uma
real reabilitação 8 bem do nosso bom norn .. esportivo. Por essas
razões é de se prever um comparecimento em massa da torcida
ce .roínhense amanhã, no municipal, aiim de Incentivar as nossas
cores, tão carecedoras agora, desse incentivo e compreenção. A
embaixada do oeste, que devera chegar logo mais a tarde a Ca
nomhas. será condignamente recebida e homenageada pelos di
rigentes alví-celestes.

Internacional e Santa Cruz os finalistas
Na opinião do arbitro da Liga Esportiva de Joaçabe, sr.

Raul Ferrari. quando de SUM estada em Florianópolis, em dias
desta semana e entrevistado pelo radialista Walter Zígelí, da Ra
dío Diário da Manhã, o mesmo indicou os esquadrões do Inter
nacional de Lages e o Santa Cruz de nossa cidade, como finalis
ta:B e classíft "adofl nas zonas 3 f! 4. O informe foi transmitido pe
lu Repórter RF'nner, daquela emissora, quinte feira ultima, às 13
horas.

'"
.

o Botafogo goleou o Ipiranga de
Rio Negrinho

Reiniciando as suas atividades, os botafoguenses preliaram
amistosamente, domingo último, no Alinor V. Corte, com o Ipí
T@ga de Rio Negrinho. Dado a fragilidade da esquadra vísítan-:
ta. e produzinoo um bOID futebol, os alví-negros não tiveram
dificuldade em impór uma goleada ao Rio Negrinho, pelo esco

re; de 7 a Z.

Rio Negrinho quer ver o Santa Cruz
.

Quando da visita do Ipiranga de Rio Negri!lbo, domin
gl?� último em nossa cidade, 'seus dirigentes procuraram mentores
da Santa Cruz para uma exibição dos alvi-celestes naquela ci
dade, no próximo dia 20. O preço oferecido é tentador e as de
marchas prosseguem.

NASCIMENTO
Está em festas desde o dia

21 último o lar do casal
[osé-Luci Cador com o nas
cimento de uma linda garota
que recebeu o nome de
LUCIANc.
A Luciane e seus pais

nossos votos de muitas
felicidades.

Biblioteca Infantil de
Canoinhas
Aos Leitores

Durante o. mês de De
zembro o expediente da BIC
será normal, porém, não
haverá retirada de livros.

Insiste-se na devolução,
por parte dos leitores, de
todos os livros levados a
domicilio.

A Diretoria

Servico de Extensão Rural
,

ACARESC
Elctit6rio local de Canoinhll8

Fórmulas de rações
para Suínos

Para Ieitõea até a desmama
(1)

Milho moído 43 kg
Farinha de soja 18 kg
Farinha de carne 16 kg
Farinha de mandioca crua 23 kg

100 kg
Outra fórmula para leitõee com

20 a 30 kg
.

(2)
Milho moído
Farelo de trigo ou

Farinha de carne

Farinha de laia
Alfafa moída

25 kg
arroz 3i kg

16 kg
18 kg
11 kg

10u kg
Para leitões em crescimento

�l)
Milho moído
Farelo de. trigo ou arroz

Farinha de carne

Farinha de loja

60 kg
25 k�
8 kg

.

7 kg

�2)
100 kg

50 kg
20 kg
20 kg
10 kg

Milho moído
Fareío de trigo
Feno de aoja ou alfafa
Farinha de carne

100 kg
Para engorda

(1)
Mi.iho moído
Farelo de trigo ou arroz

Farinha de carne'

80 kg
17 kg
3 kg

(2)
100 kg.

20 kg
26 kg
30 kg
12 kg
10 kg
2 kg

Milho moído
Betsta doce
Mandioca
Abóbora
Farinha de loia
Farioha de came

100 kg
Para poreal em geateção ou

aleitamento

(
E. C.Santa

A
C.ruz
VI

A Direção do Santa Cruz E, c.. avisa aos por
tadores de Bonus, que o contemplado em data .. de
28/11, foi o de �o. 27787, que se acha em porier.
do Clube.

Basilio Humenhuk & Cia, Ltda.

o

Já iniciou sua promoção de Vendas para o MATAL
Bicicletas Monark - x.is e Caloi ,;
Máquinas de Costura Vigorelli
Fogões a Gaz uUltragaz'
Rádios Telespark
Radiolas Zilomag
Beinquedos Tarzan

Completa Linha de Acessórios para
seu Automóvel

Tudo aos melhores preços .

e condições de pagamento,
Faça-nos uma visita sem compromisso

e certifique-se da verdade.
E tem mais... Qualquer compra efetuada dos

artigos acima, lha dará direito a um belo brinde.

Registro (�i vil
Sebastião .Grein Costa, Escri

vão de Pez e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieil:a, Co

. marca de CaDoinhas, Estado de

Santa Catarina, etc.

Faz saber que· pretendem
casar: Salíco Caetano da Silva
e Maria Brandíua Fernandes.

Ele. natural deste Esfado Das-

VENDE-SE
Vende-se uma casá de al
venaria á rua Paula Pereira
com um tereno de 3.200
metros (4 datas).

Informações nesta reda-
-

2 Pçao.

(1�
Milho moído 20 kg
Mandioca 20 kg
Batata doce 15 kg
Farinha de loja 20 kg
Farinha de carne 10 kg
Farelo de trigo ou arroz 15 kg

----

100 kg

46 kg
25 kg
13 kg
8 kg
8 kg

(2)
• Milho moído
Farelo de trigo:ou arroz

Farinha de carne
Feno de alfafa
Farinha de loja

100 kg

cirh. em Rio Nov». n- Te rnu

nícipro a 12 de outubr« de
194:, lavrador, 'SOJt�h0, :lomici
lia () neste municipro ... r esi
dente em Rio Novo, o/m filho
de Antonio Caetano "a Silva
e Ana Valkcski dornicrls dos e

resicentes em Ri., N"v·.. D/m.
EIs, natural destoe E-IH 'c' nas

cida em Coches, n/mo '" 9 de
'outubro de 1944 '1, rne"tica,
solt-trs, domtcíhaoa n .. !'te mu

nicípio e residente em Cochos,
n/m., filha de Izaltino Ff'rnan
des dos Santos t' dE' Et,-lvinll
Fernandes domíctla+os e rf'si
dentes em Cocho!': n/mo

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil ad.
180. Si

.

alguém tiver conheci
mento de t'XIstir algum impj!·
dímento legal acuse-o para
fins de direito.

Major Vieira, 30 de novew
bro d.. 1 64.

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Juram,

Semeadeiras de arroz, milho
e' feijão de afamada marca,

com ou sem adubadeíra-

(asa Santa Terezinha
Rua Getúlio VJrgas s/n

em frente a maiorHerveíra do munde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE
--------------------------------=-.---------------------

,/

._ ...

,
Ministério da Guerra

14a. Delegacia de Recrutamento.
Junta-deAlistamentoMUitar de (anoinhas • se

"Virtude terem sido mudadas auae deeiguaçõea- para lerem

incorporado. no Batalhão de Guardai do Rio de Janeiro; deverão
apresentar-ee com urgência nae Juntas de Ali.tamento Militar, abaixo,
OI aeguictes convocados. todos da dane de 1946, a fim de ser alte
rada f.l data de apreaentação em leul' eertificadoe- de alistamento -

para dia 1, de "jsneiro de 1\965.

Na JAM de Cenoinhss deverão apre,êntarle até dia 15 de
dezembro 64, OI seguiutes convocados:

N-O ME S
Altamir Domingo Muzulão
Evaldo Hetschbech
Jaci Cemergo Barbose
João B"rgeg'
João Roque Goncalve. Padilha
Josê Nelton Mayer
José Orty dOI Santo.
Miguel Alve. dOI Santoa
Onadir Tomai Vieira
Paulo Chenchuk
Pedro Hudey
Sebaltião Orestel Borgel
Teresio do: Santol Lima

FILIAÇÃO
Augusto Muzulão

, Guatavo Hatschbacb
Silvestre Mendes Barbose
Miguel Borgee
Nivaldo Gonçavea Padilha
João Mayer
Jordão dOI Santo.
Salvador Alve. dOI Santos
João Candido Vieirl;\

.

..

João Chenohuk
Demétrio Rudey ,

Oracidio Medeirol B,orgel
Octávio dOI Santol Lima

x x x x x·

. Na JAM de Papanduva _: (até dia 15 de dezembro de 64)
Antonio GOllçalvel Fernandes Sobro Manoel Goocalvea, Fernande.
Claudio Gmach· Victor Gmach,

.

Jolé Mackel Severino Mac'kel\
x x x x x

Nê JAM
,(\dolfo ' Oiiveira

i
de Major Vieira, (até dia 15 de dezembro 64)

Leopoldo' fIonor!!to de Oliveira
Antonio Hunório Bueífo
JOlé 'Kavs

. ,._

Pedro Damião de Deu_ Bueno

Amed,u� HODorio Bueno
E�t811iêhlU 'Kava
9�ny de DeuliI Bueno
!.\

x x x x x
\

Na JAM de Trêlli Barr,as' �até dia 15 de dezembro 64)
Coroé i(, COrlêa de Oliv-eÍra Miguel Corrêa de Oliveira
Teofilo Jaucmionka Alberto- Jancmionka

.j Age�or Flôres - 2°. Ten Del 14a� DR
i' �';� "

II

It�
I(Confie' O

�-r;RANSPORTES
,

transporte de suas mercadorias

.

5-12-1964

'GBI sancionará
, .

proxime
Estatuto

semena o

da Terra
, BRASlLIA. 2 (Tranepreae) -
O' presidente Castelo Branco via
jou para a Guanabara, oode per
msnecerâ até segunde-Ieira quan
do seguirá para Sergipe iníormou
ae ainda que o presidente Cestelo
Branco .'-.ancionará na, próxima
lemana o Estatuto da Terra e o

orçamento de 65, cujos autôgra
fOI chegaram ontem ao palácio.
O chefe do gevêrno paliará o

Natal em Brarília, viaiando no

di� seguinte para Fortalesa, onde
ficará até o dia 28 retornando
daí para a Guanabara'.

Reunião' transferida
RIO, 2 (TraD8preu) - A

.
AI·

seesorie de Imprensa da presiden
eis da República informou que
foi lraolferida' para o próximo
dia 14 a reunião miniaterial mar
cada para amanhã. Não foram
explicadae 88 rllzõel do adiamento.

na

E S· P o A T'E S

,

escreveu: Esmeraldino M. de Almei'c$a

Noticia's' de

Domingo' p.p. visitou nOlla ci
dade

�
o valoroec esquadrão "SÃO

JOSE ESPORTE CLUBE" da
localidade de Serra du Lucindo,
mesmo com o mau tempo reinante
a turma' visitante piaou o grama.
do cem o firme propôeito de con

seguir OI louros para fi BtU qua
dro, o que na realidade não le

.veeeficou, visto OI onze da Séde
lutarem com tôda a lua fibra
combativa e melhor técnica de
jogo, notando-se melhor padrão
de jogo. Tendo decorrido, o tem

po regulamentar regietrou-see 'a

vitêrie para OI 10caiIJ com a ex

pressiva vantagem de 5 para o

Papanduva E. C. e apenas um

tento paro 08 viaitantea. A Dire
,t�ria do quadro local 'vem agra
.decer a polídês e atenção que foi
alvo por parte da lusida carava·,

Da do SÃO JOSÉ ESPORTE
CLUB,.

Socif�dade Ipica Esp.
Rec.', Papaduvense têm

nova, Diretoria,
Dia 29, p. p. realizou-se uma

reunião de seus auociadol pala a

escolha da nova Diretoria da So
ciedade . acima pare reger BCU!!

destinoa para o futuro ano em

virtude da' atual já ae encontrar

com' leu tempo no f IDa I. Diante
de um' número bem elevado de
86cios foi aberta 8 secção pelo
Sr. Presidente, esclarecendo a fi
nalidade da presente, visto não
ter _ido· apresentada outra oha-

pa foi eleita por unanimidade a

chapa que demos 8 I�guir:
,

Presidente de Honra:
'

JOlié
Guimerãea Riba8; 1. Presidente:
João, Paulo Furtado; Vi�e Presi
dente: Aloi.io Partala; 1 •. Secre
tário: 'Nat�ieJ Heeende " Ribas:
2. Secretário; Aloi. We ka; ; 1.
Tesoureiro: Eemeraldino fM de
Almeida; 2. Teaoureiro, Eugênio
Sidorack; Presidente do Conselho
Fiscal: Jacob Schadeck: Membros:
Waldemiro de J.\ Meister. Wàl
demar Direchnabel, Valério Mül
ler. João F. Scbadek. Anibel de
Lucca, Lidío Secon, Nanilo Gue
bert, Pedro de Luca; Nonol vo
tOI de uma profícua gestão Ião
.oa 'votoe desta coluna.

Prefeitura com novo

Govêrno
De' coníormidade com a Léi

Conatitucíonal, Sancionada pela
Auembléia Legislativa do Estado,
essumiu a Prefeitura de nosea

cidade o Sr. Brasil A. Fagumdes
Funcionário Público apcseutadc,
S. Sia. por certo não medirá 'el�
forços 'para elevar bem alto" 'o
grau de ccnceito que sempre me
receu noaso Muriicipio, procuran
do na medida' do possivel t�51�
fazer para o bem e grandeza de
lIeUI Munícipes, Evidentemente
muito terá que 'fazer S� S. e nãb
pequena. serão ai' dificuldade!
que 8e colocarão para serem là�

nadai, contudo aguardaremoa com
serenidade 8 evolução dOI traha
'Ihol em proveito de todoí _oí Pa-
pauduveusee.

I /

Çr$

A PEDIDO:
Recebemos para pubiicação () seguinte: '

Proc. 19098/64
MINISTÉRIO DA FAZENDA

Delegacia Fiscal do Tesouro Nacional,
Flcrianópolis, S.C.

Em 24 de Novembro de 1964.

o . DELEGADO FISCAL DO TESOURO NACIONAL, Deste
Estado, recomenda !lO' sr Coletor Federal da CF. em Canoinhas
que se debite pela .. quantia de Cr$ 5.610.000,00 (cinco milhões
seiscéntos e dez mil cfuzei,ros) em estamoilhas' de Só' ios adesivos
dos valores abaixo discl'iminados, que .nestQ data, lhe. são reme

tidas por esta Repartição,- conforme o 'seu pedido em, oficio nO.
317, de 11/11/64

, ..

Cr$ . 135.000,00
Cr$ 150,000,00:;

, I -Cr$ '300.000,00'
Cr$ 375,000,0()"
Cr$ 750,000,00'
�_;í$ 1.500.000;00
'Cr$ 2 400.000,00:'
Cr$ 5.610 OOO.OOi

Nota: As -taxas de Cr$ 10,00 - Cr$ 20,00 - Cr$ 30,ÔO a!i
50,00 não foram ateqdida por falta de estoq':le. ;'

'. Saudações.' ,

" ,,',
'

"

Silvio Ferrari _::. Delegado Fiscal '!:
.(

j;

,Seja um frequentador 'da BIC

I "

N. 4740

Acuelr não sofreu alta
I.� ) ,!" ;

•

RIO, 2 (Transpr .. ss) - o,
Instituto de Açucar e do Alcool
desmentiu que estivesse cogi�.
tando de novas majorações nos,

preços do Açucar nas foptes de_
'produção, ou em ,outros setores
da comercialização do produto ..

O informante 8cen�uou que,
sómente em maio próximo é,
que se processarão os novos

estudos para reajustarpEmto, do.
açucaro ,',� Ij- ...

·

...'_-"·...··J '_
�.

.

pela

!�T,RANSRJO
� ",o

'to

�':e terá a satisfacão de ser bem servido
, , I

S. A.

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

Conferencia com

B'ilac Pinto'
- .

RIO, 2 (Trarapress) "'7' O pre-
sidente da República conferenciou
com o deputado Bilac Pinto no

Palácio das Leranieiras. O presi
dente da UON ' declarou que foi
apresentar despedidas ao mare

chal Castelo Branco em virtude
de sua viagem a .Nova Iorque,
onde auiltirá BI lea.Õel da A.
semblêía Geral da ONU,

Almoça'.
\

RIO" 2 �TraDlprell) """';' ° pre
sidente Castelo Branco -" almoçou
hoje com. o ministro Roberto

I
Campos, do planejamento do Pa-

'

lácio dai Laranjeiras.

Terça em 'São Paulo
S. Paulo, 2 (,Transprell� - lo

forma.le de- fonte credenciada que
o preilidente Caltelo Branco 'elta-

. rá eDi São Paulo na próxima ter-'

ca·feira, O mareçhal vi.itará na

oportunidade também o interior
principalmente cidades da Média
Alta Sorocabana ,devendo preli
dir em Ourinho. 8' inauguração
do

. -aeroporto daquela localidade.

Aumento
RIO 2 (Transpreu) - Em

memorando -dirigido ao prellidente
Castelo Branco, o minilltro Mau-:
ro Ti'bau, dai Mioal e Eoergia"
Ilfllicitou a elevação dos tarifam'
energética. em todo o País. cO
con�umidór deverá pagar o CUlto
,real da luz e Corçll» acentua o

memorandQ.

27.000 da ,t:axa de Cr$ 5,00"" .

.

:1.500' da -taxa de Cr$ '10000
1.500 do taxa de Cr$ 200,00
750 da taxa de Cr$ 500,00
750 da taxa d2 Cr$ 1.000,00
750 da taxa de Cr$ ��OOO,OO
600 da taxa de Cr$ 4.000,00

,

Funciona nos seguintes horários:

_à� �quartas feiras:. das .19 às 21 horas.

aos sábados: das 15 às 17 horas.

';!" .

.. !iIiB'I --IlIIIIIIII-----.----IIIIIilIl-------!.lIIlIIIi----I_------------IB!III--- ..._m·1m1llll�_Ii'IIIlI!II__44_-.IIDIIElliI15\.!IiIIIII!-IIIIIIIIIIIIIIII.�.:--!!!IrJAiIlI.IDD;�

fi CASpa � ,iju[on Df S[U'S CflBHOS U

�

P�RA fERinaS,
E c l E M n's,
·1�HnMftCÕfs.
'c,o c E !!li1S, '.j

'j

F B I [ ! R A � J '�i
NUNCA EXISTIU IGUAL I'" ESP!MH�l. �,��::!J

Iiml__""""_....,. ...-...�""""'_-_rrrrr v. 7:��'"
- çl-,�;;=�.�,�:::�=7:;;;;,:<�"'� .. �'" _,·.4

""

PARE! [TÔNICO. CAPILAR .POR EXCELtNCLA] i
�� >l!Jrm�W_' ............ ; _�mq S:U<l 'fill!-m'Mll'Mli:l&m,;r��
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I! PJlcE
LO S

·O!t� PR rE §�� � c�.,�, P�.i'SIAno 18 _ c.n�,:.�. c�;n•. 5 de o�mb�e I� N.�S� � I Ib I.f/:! pontos da cidade as coletas de
,-_......, __,� \LI \I;. � , lixo ofertadas pelos rotarianos

canoinhenses, na oportuna cam-

ANIVERSARIANTES DA SEMANA panha da lírnpezs de.Canoínhas.

Dia, 9: as sras. dnas. Ida
esp. do sr. An�oni() Kolle1 � , que serd celebrada dia 7 deBernadete Teresinha �sp do dezembro às 19 hrs: na Ma:
sr. Ru�ens B.,Stulze.r; Hele- triz Cristo Rei
na Krzsan; as menmas Es-, .

(her Dorothea {ilha do sr. Por mais' este ato de fé e

Douglas BenkendorT, Astrid amizade agradecem.
. fi/hÇl do sr. Reinhardt Krieck i

e, os meninos 'oão Osny ,{i- Canoinhfls, dezembro de 64.

ANIVERSARIAM-SE
)Hoje: a sra. dna., Cecilia
esp: tio sr, Era/do Lessak.: o
51. Rubens Ribeira.da Silva;

"',.a srta: Leoni Cubas; a meni
na Neide (ilha do sr. Estetono
Lucochinski e o menino An'

tón.�o Alt'!vit: filho do sr. An�

Itomo Jose dos Santos.

Amanhã: a' sra. dna. Este
Tania est» do sr. Vitor Metz
gerj' os srs. Orlando Hostert,
'Moacir de Paula e Silva; a

I srta. Arlete Maria Tulio; os

jovens Ioâo B Ruthes, R.aul
dos Santos, Luiz Augusto
Fontana; (J� meninos' [Lda fi
lho do sr. Horst Winter, Er
nani filho do sr. Afonso Knop,
Dia ,7: os "':"8. Orlando Nas

cimento,' Darcilio Hostin,
Wul;d(jp K, üger; as meni»
nas-Leda Maria filha do S1.

Arnaldo I. Machado, Joéc»
de Fatima Iiiha do sr. João
Cornelsen e o menino Luiz
filho do Sr Estetano Luca.
chinski.

Dia 8: as sras. dnas. Ma.
ria Luiza esp. do sr. Haroldo
Koepp, Anita esp. do sr. Nar
ciso Ruthes Sobs., Sebastia»
na esp. do sr, Leonardo Brey,
Maria esp,· do sr. Afonso
Linemever; os srs. Rodolfo
Frohener, Raul Rosa; a me»

nina Maria Lucia {ilha do sr.
Zetredo Müller e os meninos
Matcio Ivan filho do sr, ar.
lando Tremi e Antonio Ha
roldo fillo do' sr. Bernardo
Belinski.

lho do -sr. Carlos Doia e Lo-:
sé Carlos filho=ao S1. MaHo'
Ferraresi;

Dia 10: as sras; dnas.
exma. vva. Gertrudes Mende,
Nidia esp. do S1. Herbert Ri.
tzmann, Hüda esp. do sr.

Silvio'Wilsuchnig; os srs. Ma
rio Gunge! Edmundo Webber;
o jovem Moacyr filho do sr.

Elpidio Borges da Silva e o

menino Waldemar filho do
sr. Altredo Grosskopr.I ,

Dia 11: as sras, dnas. exma.
vva Martha Bading,

-

Rita
esp. do sr. João Sebastião
Ferenc; os srs dr. Benigno
Cerdeira res. em Curitiba,
Estetano Wrublewski. as
srtas. Veronica Wardetiski,
Aurora Orgecoski, Zilda Bor
ges res. em Mujo, Vieira; os

jovens Edson Luiz Heuko res.

em Monte" Castelo, Sérgio
Augusto Mayer;. a menina
-Beatriz Cristina {ilha tio sr.

'Affonso (irosscopt e o meni
no lrineu filho do sr, laros»
law Sidorak.

Aos aniversariantes nossos
parabéns.

----

Convite-Missa
1°. Aniversário

Vva. Matilde Seleme Man.
sur e=tilhas, convidam paren
tes e amigos, para assistirem
a missa de lo. Aniuersdrio
de falecimento de seu esposo

'

e pai
.Féres Mansur

, I

'y
Ordenação, Sacerdotal
- CONVITIE

v

A familia Krisan de Major Vieira tem a grata sa

tisfação de convidar seus parentes. e pessoas de suas

�relações para assistirem a la: Missa Solene do Néo sa

cerdote João Qolemba (salesiano) as 10 horas do dia
1°. de janeiro de 1965 na 19rejà de Sto. Estanislau em

Ato Paraguassú.
Haverá condução com saída de Major Vieira às

tihoras da manhã do mfJsmo dia.
,

�

Contando com' a presença desde já agradecemos
Maior Vieira, dezembro de 1964. " '

/

,x, x x

''', Esteve em nossa cidade, do
mingo últImo,' o industrial, dr.
.Francísco Fernandes Luiz, resi-
dente em Curitiba.

"

x x x

Tambem esteve em nossa ci

"dade, procedente de Florianó
polis, o 'sr. Haroldo Pacheco
dos Reis.

x x· x

. O nosso principal produto, o

mate, está voltando aos seus

.áureos tempos pois a arroba
está sendo cotada a Cr$ 2200,00
e li procura fi grande. Assim,
os proprietários de bons e cui
dados hervais, estão faturando
alto.

x x x

Estamos em plena época de
formaturas e depóis as férias,
as gostosas férias.

'

x x x

O Banco do Brasil, conforme
recente determinação, vai ope
rar, tal qual o ano passado, &O'

fim de facilitar as empresas a

pagarem o 13 sâlarío.

x x XI

O jengenheíro, dr. Jayme Ma
tenbacher, representante do nor

te catarinense, no Plameg, re

side" desde ha muíto, em

Curitiba.
-

x x x

As senhoras, dnas. Elma Wie
se, Odílza Mayer e Elfrida Díe
ner Lutke, estão encarregadas
da decoração dos salões, da So
ciedade Beneficente Operária
para o baile, de natal, noitada
que está sendo aguardada com

desusado interesse e grande' 8-
nímação.

x x x

Está sendo, realizado com

grande animação e espirita de

espOJ;,tividade, um torneio de
boÍão na Sociedade Beneficente

Operaria, lid�rando o" mesmo
o 3-. 58. e 6-. feIra.

x x x

Finalmente terça feira,' diá
santo de guarda, .teremos mais
uma sensacional prova ,ciclistic8.
numa promoção da Radio Ca
noinhas e Bicicletas Monark.

x x x

E o Santa Cruz, surpreenden
temente" foi g( leado em Lages,
pelo Internacional, por 5 8 1,
resultado em qu� o conjunto
lageano levou muita sorte e os

alvi-celestes bastante azar, eis
que pelo. trabalho de ambos,
em campo, o resultado deveria
ser outro. Os :!anoinhenses ex

tranharam o terreno escorrega
dio e tambem foram .. pnjudi..

.cados pelo árbitro, o [a conhe
cído Pedro de Souza.'

/ X X x

Amanhã, contudo, jogando
em casa, espera o Santa CruZ
ante o atlético de Chapecó, uma
grande exibição, afim de se esí

mir, ante sua grande torcida,

do mau desempenho de Lages.

Enquanto isso, o Botsfogo,
reiniciando suas atividades, a

bateu sem maiores esforços, a

frágil representação do Ipíran,
ga de Rio Negrinho, na baixa
da, pelo, extravagante marcador
de 7 li' 2,

Colégio
/

, K'

Comercial de
I

C�noinhas
E D I.T A L

De ordem do senhor Diretor, aviso os senhores
alunos que concluiram o curso Técnico em Contabilidade,
por êste Colégio Comercial, lias anos de 1961, hlti2 e .1963,
que seus Diplomas s/e acham .devídamente registrados no

M.E.C. - Divisão do Ensino Comerciar os quais deverão/, ,

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. Salame Diretor lx

I

OperáriaSociedade Beneficente
Convite-Baile

A Sociedade Beneficente Operária tem a honra de con

vidar seus distintos associados. e excetentrssímas famílias para o

grandioso e tradicional Baile .c e Natal que fará realizar em seus'
salões no dia 25 de dezembro próximo.

Animação a cargo de Nandinho e seu Conjunto Melódíco
de Lajes (Se).

Início: 22 horas.
Reserva de mesas:

com o sr. Meister
a partir de 15.12.64, na sede social

2x

Comunidade Evangélica lutherana
de

\

(anoinhas
rJ

Assembléia Geral
� l

E.xtraordinária
EDITAL DE CONV04AÇÃO

Ficam convidados oJs senhQres membros desta'Comunidade
8 tomarem parte. na Assembléia Geral ExtraordinãrÍa que �erã

_

. realizada no dia 13 de Dezeoobro. próximo vindouro 8S 13,30 ho- 'c'

Tas no Salão Paroquial parti tratar da seguinte' ordem do dia:

a) alteração dos Estatutos soci�üs
b) outros assuntos de interesse ,geral da comunidade

Não havendo número legal em primeira convocação a

Assembléia funcionará 30 minutos após com qualquer número
de presentes.

l

Canoinhas, 13 de Novembro de 1964.

Waldemar Brandes
Secretãrio

Harry Schreiber
Presidente

\

PORCELANA SCHMIDT - ReFugo
I

PREÇOS
)

DE AftRAZAR �

antes 'O AKB
. .._,aproveite

"

f

PERTINHO DO VIADUTO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




