
Ainda o caso da reavaliação

Solução cada
vez

- .

mais
.,. .

proxirne
,

por Alfredo o. Garcindo

Quando iniciamos estes edítoríaís, quando falamos em

novas estruturas - repetimos "- não aludimos a nada que
possa combater reformas sociais e .eeonomícas ínadiávets, porque
isso seria a condenação inapelável do tegime democrático. O
nosso único intuito fui ajudar a solução -de um problema que se

arrasta a longos anos; problema de ressonância nacional, pode-se
assim dizer. E'· preciso ,que haja, a curto prazo, uma ação
enérgica no sentido de atender às. novas exigências na
coletividade brasileira, a fim de que' êsse atendimento não, seja
desvirtuado e ocorra a destruição de um novo regime democrá
tico surgido com a Revolução '�e 31· de, Março. Das cinzes da
falsa democracia,' a atual vigente' do .País, esta que nós estamos'
ajudando a preservar dentro dos conceitos e das exigências da
nova ordem social, está aí a determinar os rumos dos aconteci
mentos. Não é outra nossa intenção, senão essa.

Não temos ainda tudo, mas, em, breve, o teremos, porque
possuímos a visão perfeita do panorama circundante. Mas, para
isso, todos os brasileiros devem cooperar. 'I'odos os órgãos e

setores administrativos da vida pública nacional, sem nenhuma
exceção, devem cumprir com o Seu dever. Temos que afervorar
a nossa fé, temos que acelerar o nosso trabalho. Nós que temos

alguma coisa nas mãos. por' menor que seja, mas, que dêsse
trabalho se utilize o senso patriótico, a união e 'a disciplina.

, Escreveu-nos um leitor dizendo que a 'nossa voz nêste

longíncuo rincão nacional não será ouvida pelo Presidente da

República - que precisávamos de mais fôrça capaz de levar o

éco de nosso grito de injustiça, as portas do Palácio da Alvorada

que levássemos a mares democrática da Revolução pregada no

peito. Justifica-se plenamente a opinião do nosso patrício. Mas

justifica-se até o ponto em que a justiça tão bem iniciada em

Santa Catarina, chegue ao conhecimento do Tribunal Federal de
Recursos, onde então as ações de desapropriação. As sentenças

. exaradas pela 4a. Vara do Estado de Santa Catarina, 'serão con-

firmados pelo TribuDal de Recursos, porque será a única moneira
de tranquilizar os humildes homens do campo. A notícia do

julgamento de algumas ações pelo TFR nos faz agora acreditar
que a solução do ,tão comentado caso, está mais próxima. n

Lei Política com·' vistas
às elel�ões· de outubro

. \

o "Estado" do dia 7 do corrente' publica a apro-
vação pela Assembléia de. uma Lei que autoriza Convênio.
com as Prefeituras para assistência' . técnica do seguinte
tipo:

'

"
a) organização e aparelhamento dos Departa

mentos de Obras e Rodoviários de âmbito
municipal; .: ./

b) conservação- das rodovias municipais;
c) aberturas de estradas vícínaís.

"Para o cumprimento dessa meta,' os 'Engenheiros
Residentes do DER, sem prejuizo de suas funções,
poderão supervisionar as obras e serviços dos

munIcípios por êles/ [urisdicíonados. A maquináría
rodoviária pertencente ao Estado poderá ser utili
zada na conservação, e· abertura de estradas mu

nicipais, desde que não afete 10 normal andamento
das obras e serviços estaduais. As despezas com

combustíveis, serão ressarcidas através da quota
do artigo 20."

,

A lei não tem outra finalidade senão procurar
garantir sa eleição para. o PSD que é O' Partido do sr.
Celso Ramos, tendo em vista as eleições de .outubro
próximo. Vendo o Governador que de acôrdo com o Ato
Institucional nenhum Govêrno pode influir com máquinas
e dinheiro do povo, faz a 'Assembléia aprovar uma Lei,
procurando oficializar a campanha do seu Partído., ... Se
assim não fosse, porque uma Lei dessa natureza faltando
apenas quatro mêses. para as' eleições?

\

Lei feita e aprovada, mas dentro de janelas. de
vidro .... Podem ser quebradas. v

C.omissão em (anoinhas
Com fin específico no

. Departamento Estadual de Estra
das de Rodagem, residencia de Canolnhas, encontra-se em nossa

-cídade uma comissão formada pelos engenheiros, drs.s-Cleone
Carneiro, Bastos, de Lages, Amir Fiattí, de São Bento e o advo
gado Julio Coelho de Souza, de Florianópolis. . n
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Em questão de duas semanas

apenas é com tempo desfavo
rável os festeiros, num uníssono
de abnegação e otimismo, do
monstraram à nossa . família
paroquial o que para muitos
era impossível 'ou ilusão. O
trabalho das diversas equipes
Íoi admirável. Deveria eu aqui'
enumerar o nome de todos se

.

não quisesse, ser. omisso nos

encômios reportados tpelo zêlo.
Não posso furtar-me, porém, à
obrigação '. de mencionar a va

lorosa "trupe" da Imprensa e

do \Rádio acolitada pelo Grêmio
XV de Julho e pelo Clube dos
Amigos.

.

Ninguém se cansou, diríamos
se não tivéssemos (observado as

atarefadas festeiras enolausura
dali nos' fundos' da cozinha. Elas
quais' mães desveladas viam
tudo o que não podia faltar.
E nada faltou.

. /'

A todos que com suas pren
das e com seus préstimos con

correram para o tão expressivo
lucro da Festa a Paróquia da
Santa Cruz agradece de coração.

O Vigário: frei Henrique
Muellel, O. F .M. n

Festa da C�mara dos Deputados.

S
.

C' Convocado o Ministro da
C�O�b!,a'm[ou-,.r�o� Agricultura para esclare-

ela confiar em si mesma. Os d d
·

heiroC$5.032.433 (Cinco milhões -trin- ce r a ven a e
'

pi n e I ros
ta e dois. mil quatrocentos e

,trinta e três cruzeiros) da repda .

liquida da tradicíonal : festa da
Santa Cruz .atestam insofísmà
velmente. que o povo de Canoí
nhas também sabe organizar-se
e unido enfrentar seus problemas.

Dia2'3: Concurso
para Postalista
Nota distribuida pelo senhor

Evaldo Mossimann, delegado do

IAPI, (adianta que a Divisão de
Seleção e Aperfeiçoamento do'
DASP realizará às 8 horas do
dia 23, em Florian6polis
as' provas de Legislação Pos

tal, Matemática e Geografia, do
concurso de Postahstas. Adianta
a informação que os candida
tos inscritospelo DCT, que não

regularizaram as suas inscrições
no DASP poderão prestar as

refertdasprovaa desde que se

apresentem munidos da cartão
de identidade.

O Edital a fixado no POsto de
DASP 'da Capital, aSlinala
que além das provas de Legis.
lação Postal, Matemâtica e Geo
grafia dia 23 do corrente, tam-'
bém serão reahzadas provas de
Francês, Português -e Estalistica
do concluso de' Posta lista, há
29 de agôsto. O mesmo edital
fixa os locais para a r-alízeção
dos exames, que são os seguín
tes: inscrições' de 1 a 900. Íns
títuto de 'Educação; 901 e 1.600,

. Ginásio Catarineose; de 1.601
à 2.1,50 Escola Industrial 'e de
2.151 em diante, Academia de
Comércio. \ v

BRASILIA, 12 (O GLOB'O)-/
O Ministro da Agricultura, Sr.

Hugo de Almeida Leme, compa
recerá à Câmara, DOS próximos
dias, para prestar esclarecimen
tos sôbre as sucessivas vendas
de pinheiros industrializáveis, de .

áreas ,de diversos postos indígi-.
nas do Paraná e de Santa Ca

tarina!"
Neste sentido foi aprovado,

ontem, requerimento do vke-:li
der udenísta, Arolde Carvalho
(UDN-SC). Ressalte-se no docu
mento .que as operações somam

Cr$ 1 bilhão e que os contratos
celebrados não foram registrados
no Tribunal de Contes da União.

mo determina o parágrafo
da Constituição Federal.

Também não há notícís de re

colhimento de quaisquer impor- '

tâncías ao Tesouro Nacional, co
primeiro do artigo 77 e o artigo 73

D

Câmara Municipal

Diálogo·..fugindo'
,./

Há ,mais ou menos dois mêses o vereador Therézio Netto,
deu entrada na câmera de vereadores de um requerimento
convocando para -alguns esclarecimentos' o diretor Presidente da·
Canoinhas Força e Luz S.A.

14as para estranheza nossa o sr, diretor presidente Dem

bola deu para a convocação; flagrante demonstração de falta, icie
espírito democrático e flagran�e desrespeito a nossa edilidàde.

Os esclarecimentos que o jovem (edil queria, são esclare
cimentos que a populãção de Canoínhas deseja. 'Nada justifica o

não atendimento, ao chamado da câmara, uma vez que a

Canoinhas Força e Luz é uma sociedade de economia mixta e.

explora serviços públicos. O povo têm direito de saber o que se

passa com a Luz e Força de Canoinhas.

----O • m1---�

O vereador Therézio, apresentou indicação no sentido de
se oficiar ao Governader do Estado solicitando medidas urgentes ..
para os seguintes assuntos:

<.

1) � Término do Grupo João José /dé Souza Cabral;
2} - .Inícío imediato das obras de remodelação da rede

{ de Iluminação da cidade. QuantQ a esta medida, achamos

oportuna, pois como vimos ao amanhecer do dia 14, COl�, um
pequeno vendaval, vários postes cairam. S6 na Praça Osvaldo
de Oliveira três postes foram ao solo.

.

.

,

3) .:_ Pedir medidas urgentes para o acesso da ponte do
Rio Butlá, pois naquele local foi construída uma ponte nova já
há oito anos;

4) - Solicitai" conforme promessa de Ss. Exa. O inicio da
construção do prédio do fórum de nossa cidade; ,

5) -:- ,E pediu ainda o nosso edil, o inicio imediato d.
nova estrada que liga Canoinhas a Mafra. n

Câmara Municipal
. de Monte' "

..Castelo
O Presidente do legislativo

de' Monte .Castelo, Vereador
Paulo Henning, em exercício,.
convocou reunião da Camara

Municipal para o segundo pe
rtodo legislativo, na primeira
terça feira do mês em curso.

Houve número legal para os

trabalhos que não tiveram con
tinuidade em virtude dos livros
do mesmo legislativo se encon

trarem em mãos do MM. Juiz
de.' Direito da comarca de Itayó
polis para o julgamento do
mandado de segurança impe
trado contra a Lei n. 35. n

(
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S � Edital de Citação
de / terceiros

prazo
.de trinta

coa'nEIO DO NOliTE,

�.I-. ;:fa :-:�u exigente P:I=-
pra Ira sempre

. )

15-5-1965

. ,. .

crencie

PINGUIM
R,estaufante
Diariamente

- e' Sorveteria
Almoço 9 Janta.

.

'. I
(anoinhasP,reFeitura Mun�cipal. de

EDITAl,
De ordem do sr. Prefeito Municipal, torno público que

os responsáveis pelas' terras marginadas por estradas e camí
nhos, devem fazer as roçadas mxrginaís com derrubadas .de 3
(três) metros para mais, nos mêses de abril e maio,
ceb=vío 80S resp-vnsáveis pelas tt>rrsjOl que tiVf- ;···m' ne Irent= sô
br '" .. stradas I> c8mi�hos. ál:Vl'rt"� ..• , qualquer espécie qUf' s s isomb. dem ourant ... o díe, o 'dev ..r de t1errubá·,l!t�.

I"Mtigo, 236 e 237, da Le,i n, 40, de 25/5/1949.'.'
.

O Senhores Inspetores de Quarteirão. ficarão encerre ga-
dos t>e manter, rigorosa fiscaüzação parte cumprimento' das ins

. truções contidas nêste Edital, bem como; mandarão preceder as

roçades não executadas dos trechos regulamentares, por conta
.da Prefeiture que cobrará 8S custas acrescidas de multa, dos

proprietários responsáveis.
Prefeitura Municipal de Canoinhss, março de 1965.

AiÚOfiio Souza �osta
Secretario Administrativo

Vis·to
Dr, João Colodel
Prefeito Municipal v

V,E,N.DE (.
- S E

Uma propriedade no perímetro urbano.

Constando de casa de morada . toda de alvenaria
anéxo uma fábrica de Móveis' e Esquadrias, com todo
maquinario necessario para funcionamento, com motor

de" 7Y2 H P,' .' .

.

Tratar com o proprietario, Sr. Raphael Detluk,
à Rua' Benjamim Constant N. 475 Ix

·para
interessados

(30)
o

.

Vàrios lotes de terra su

burbanas. situados em Agua
Verde (próximo à Sociedade

Hípica Julio Budant).

com

dies
. O Dr. Vifaon Vidal Antunel, que deseja revogá. Ia. b) - 001-
Juiz de Direito da Comarca de REITO: Permite o art. 1.316,
Cancinhas, Estado de' Santa Ca- item L do 'Código Civil ao man

tarina. na forma da -Lei, ete.. dente 8 'revogação do. mandato

FAZ SABER 90� que o pre- em qualquer tempo. Exige o art.

Dente virem ou dêle conhecimento Un8 do mesmo Código que se

tiverem, e· tem êste 8 'finalidade _
notifique da revogação 80 man

da citação para CIÊNCIA DE datârio e 008 terceiroe. JOÃO
TERCEIROS INTERESSADOS, LUIZ ALVES, (Cód. Civil ano

para respouoerem aOi têrmos da tado) esclarece, INTERPRETAN.·
Ação de Revogação de. Procura. DO taie diepoaitivoa de lei: "E�'
ção QUE SE PROCESSA NÊS· relação �o mandstâno, a revogação
TE JUIZO movida por HILDA

I

produz efeito eis que lhe é

OLSEN. podendo ser conteetado .
notificada.' CmD'), porém, �e deve

Q presente, ,sob pena de revelia; dar- conhecimento oa revogação
no proso de 10 (dez} dias, que a08 terceiros]' .. No mandato' para
correrá em Cartório, após a ter. tratar com peesoas Indetecmioedaa,
minsção d�) prazo do Edital, nos o costume é o aviso, peja imo

têrmos e de acôrd� com a peti prensa, dp que o msndate foi

ção e despacho 8 seguir transcritoss
.

revogado. Êste aviso, porém, não

Exmo. Sr, Dr. Juiz de Direito- I tem valor [urídico : algum. Será
da Comarca de Cauoinhes. a) - mais segure couteis a intimação,
O FATO: Diz HILDA OLSEN. por edital, publicado pela inrprensa,
brasileira, desquitada, do lar, re- em virtude de ordem Judicial".
aidente 08 cidade de Joinviile, e A vieta ,do expôsto: c: O Re

.por leu procurador hestante, in- querimento. Requer 8 v.

Ira assiuedo -ut instrumento pro- Excia, com fundamento DO artigo
cura tório incluso -:- Advogado 724 do Código de Processo Civil,

d F·
devidamente insceito ns O A.R, ee digne: 8) maodor notificer,

nas proximidades .0 ri-
r dêste Estado, sob O nO. 1.518 com P9f precatória o suplicado de que

gorífico Canoinhas S.A. - residencia e escritório neste cidade, ficam.' para todos OI efeitos,
Preço de Ocasiâó .:00 QUE outorgou a ,HUMBERTO revogados Oll poderes da mencio-:

loteamento Jardim Espe- DALCHAU. brasileiro, caiado, nada procuração. que lhe foi
, c comerciário. residente na

.

cidade outorgada; b) mandar averbar

de Joinville, 8 procuração lavrada· no livro do reepecüve Tabelião a

Henrique no' Livro n". 34, a flc. 141 do
.

revogação. intimando ae a êllte

Tabelião Agenôr Vieira Côrte. 9 não maia fornecer certidõea da
Santa Te- desta Cidade, em data de 5 (cinco) referida procuração, ou, se a fizer,

V de fevereiro de 1963 (um mil, DO. que dae certidôell' que extrair

vecentos e 116l1eDta' e três), com fique constando á. averbação dá

poderes ,"ad-negotia" e outros,' revogação; c) mandar que se

couíormeee verifica da .certicão expeçam editais para elên
anexa. Acontece que não mail ela de terceiros" AtI.im. D. e

Correio do N�'orte convém à .petícíonâríe manter em A. elite com 011 inolusos documen-

vigôt a referida procuração pelo to•• · feita, expedida e certificada
o cumprimento da notificação,
publicado Oi editeis, a-ja o pro
eesso entregue à peticionária ••em
ficar tr8ilado em cartório. Nê�le!l
têrmoli. P.. Deferimento. CaD,úi
nheil, 16 de lJetembro de 1964.
(�S�.) Dr. M09cyr BudfiUt., advo.

gado. E!ltá devidamlúll;e· �e!�da ..
Despacho: Expeça �e editai.

.' para ciência Ide terceirGtI iotereü •

I8doll. E ·pa.fa, que cbfgue ao

I·'
conheci.nento de todolll os ;n,t,e:
reuado!!, e nãn ponf:lqJ, de fut.urD,

I alegar ignorância, expedi o

pre�ente e outrou iguai!l qiIe 6Hrão
publicados e sfixadflll na forme
da Lei. Dado e pasgai::I!, ne�t8

I

cidade" de Csooinbsfi. [';. ii; quatro
de maio de 1965 Eu, Zaideo. E.
Seleme, E�crivão, o 8ub�cr€vi.

I

. Vilson Vidal Antunes
,

Juiz de, Direito

Certidão: Certifico que 'o pra·
lente é" c6pía fiei da originsl de
fl!l. 2, do que dou fé.

.

Caoóiohall, 4 de maio de i 964.

Z,aiden E. Séleme

Preço de ocasião

Tratar com Raphael De

tiuk à Rua Benjamim Cons-
.

tant n. 475. Lx

VENDE-SE.
Urna .easa de moradia.

com a área de 3 datas, em
perfeitas' condições, sita à
rua Caetario I Costa (perto
antiga, residencía 'I'okarskí.)

Tratar com o sr. Gregó
rio Moíssa, .

à rua Gil

Costa, 358. lp v

Vende-se
7 V

Lotes

I rança.

Tratar com

Bóra, na» Casa
rezinha.

Assine!
.

Leia! Divulgue!

Num teste fiscalizado pela F. I;' A. (Federação Int�rnacional d� Automóvel), u� Gordini

brasileiro de série estabeleceu 133 recordes de tempo e ,distãncia, �Iocais, nacionais e

internacionais. constituindo um nõvo marco no desenvolvimento da indústria brasileira

automobilística. Indiscutível prova de resistência! E mais: o Gordini oferece va·'tagem
extra: economia! Dizem por' aí que.·o proprie,tãrio do· Goraini é sempre o lúltimo a

saber se houve ou não aumento no preço da gasolina� .. E que o Gordini faz até '16
.

km com apenas 1 .Iitro de gasol.ina. E agora, em 65. aprimorado com surpreendentes
inovações. Visite o seu revendedor e comprove.

/

RENAUlT
�I- !ml
HUMENHUK

\

,
18

'( INCLUINDO 25 INURÍlIICIOIIIIS]

ver o seu Temos ótimos planos de vendas.
Vende-se .

por preço de

ocasião, ótima casa residen
cial nas pJ10ximidades do

Quartél da: Polícia MiJitar;
ótima agua, instalações sa

nitarias completas. 3v

Ver e tratar com o pro
prietari0, sr. Nery Sardá.

E�ccivão Ix

1 Camioneta Chevrolet 1939.
Trat.sr com H. Fischer

& Cia. pelo· fon,e 355. 2v

� ..;_.-"tI-
'V E·"'N n E""..;,

,

�C'
.

,
....... ', ifow....,

I

CANOINHAS

Revendedores:

& elA. LT'DA.
STA. GATARINARUe) Vidal Ramos

j
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Alistamento 'Eleitoral
Canoinhas precisa aumentar

o seu eleitorado
Termina dia 28 de junho próximo o prazo para o

alistamento eleitoral.

.Urge que todos os canoinhenses, em idade, maio
res de dezoito anos, requeiram o seu título, capacitando
se assim para o livre exercício do voto nos pleitos que
se avizinham.

'

O nosso colégio eleitoral poderá ser aumentado
em muito, o que nos evidenciará, ainda,mais, junto as

demais comunas e também nos valorizará junto aos

nossos governantes.
,

,

Si você ainda não é eleitor, procure sem mais

tardança o Cartorio Eleitoral da 8a. zona, instalado no

Forum, no pavimento superior da Prefeitura Municipal.
E si você já é eleitor em outras zonas eleitorais e reside,

agora em Canoinhas, procure, o mesmo Cartório para a

devida transferência do seu título. 'v

o
de

P�der' Legislativo
Canoinhas

da

-,

caro
Por incrível que pareça, o nosso poder legislativo é o

mais caro de' toda a região norte catsrtnense. Em São Bento
cada sessão legislativa custa Cr$ 600, apenas para os edis do ,

interior do município; eis que os residentes na séde nada percebem;
em Mafra cada vereador recebe Cr$ 1.000 e em Rio Negro, 8
soma de Cr$ 50.000 por ano legislativo, ou seja por 80 sessôes,
sendo que as extraordínárres são gratuitas e �m Porto União e

União da Vitoria o' custo de cada sessão ;é, igualmente, de
Cr$ 1.000 para cada vereador. Em 'Canoiohas, contudo," cada .ses
são custa 80S cofres públicos a soma de Cr$ 44,000; quarenta e

quatro mil cruzeiros e o pior de tudo isso ainda é que existe um

movimento no nosso legislativo pare aumentar de Cr$ 4.000 para
Cr$ 6.000, para cada representantev E de esperar-se que diante
da evidencia dos fatos, o sssunto' seja reezaminado e tirado da

, pauta do atual e futuros períodos Legistativos. Os nossos repre
sentantes, autentícos lideres do nosso município, assim, procederão,
temos certeza.

.

v

A Del�gaci'a do
descentrslize seus

I.A.P.C.
•

servrces
�

.

, ' Estão de parabéps todas os comerciáríos de tôda a nossa

região, com a recente e feliz decisão da Delegacia do Instituto
de Aposentadorda e Pensões dos' Comerciários em descentralizar
seus serviços, dando assím maior autonomia ás suas agências
do interior.'

'

, Neste sentido estiveram dia 30,passado em nossa 'cidade
altos funcionários da referida autarquia, quando efetivaram a

aludida reformulação dos serviços ns agência' local.
, \

\ t

Assim, os segurados do LA.P.C., com jurisdição na agên
cia de Canoínhas, terão todos os seus casos' resolvidos aqui
mesmo, pela respectiva agente, Sra. Eda.

Como vemos, a revolução brasileira, além de' tranquilizar
o país, está dinamizando todo o .nosso setor social. Pelo fato
auspícínso, levamos as nossas congratulações à atual Administra
ção I do I. A.P.C." e a todos, os associados do referido instituto n

,
.

Em homenagem a todos os, meus colegas e com

panheiros Ferroviários e aos meus chefes destas Ferrovias'
S.A. OS meus votos e Felicidades a 'todos, que

.

conse

guiram a minha aposentadoria; me acho aposentado de
10. de março de J965' de· acôrdo referência n. 0/212.5,v.
Carta P: U. -Vitóría de 20 abrili-- 1965 do chefe da. .âa..
Residencia ao Sr. mestre da 5a.' seção, de Três Barras.

A aposentadoria de Horacio Soares Freitas, Nível
23, matrícula N, 4318 da turma n. 39 desta Residencía,
foi aposentado em 10. de março dêste ano, conforme Pro- ,

cesso n. 9114/64. Deves apresentar ao sr. Horacío Soares
em nome desta chefia os nossos melhores agradecimen
tos pelos serviços prestados -a esta Ferrovia. '

Saudação Miguel Chicoski MV 55
,

Horácio Soares - residente em Campo D'água 'Verde
Canoínhas Santa Catarina. v

".

Férias
,de 30 dias

A Câmara Federal em sessão
de 4 do corrente aprovou pro
jeto de lei que aumenta de 20
para 30\dias o período, de férias
do trabalhador.

Desta maneira, ficou alterado
o' art. 132, da CLT, em' suas
lêtras A, B, C, as quais dão a

duração das férias de 30 dias,
20 e 15 días aos trabalhadores
que ficaram a disposição do

empregador, respectivamente 12
mêses, mais de 250 dias e me

nos de 12 meses, e mais Je 200
menos de 250 dias. ° trabalha
dçr .que ficar a, disposição do

empregador mais de 150 e me

dos de 200 dias, terá 11 dias
de férias. É vedado descontar,
no .período das férias, as' faltas
do' empregado ao serviço, jus
tificadas ou não. Quando da
rescisão do contrato de traba
lho ou demissão do empregado
sem justa causa; mesmo an

tes do decurso GOS 12 primei.
ros meses, ficg o empregador
sujeito ao pagamento do perío
do de férias incompleto.

�

�ste projeto foi encaminhado
ao Senado, que deverá' apreciar
a matéria e então convertê- la
em Lei. v

,O presidente
Castelo Branco
'recebe Bender

RIO, 10 - Sábado, às 16,30,
o Presidente Castelo Branco
recebeu DO Palácio das Laran
jeiras, o Dr. Nilson Bender. A
conferência com o ilustre polí
tico de' Santa, Catarina prolon.'
gou-se até às 17,45, sendo nela
tratados assuntos da' sucessão
de Santa Catarina. Logo após
o Presidente recebeu o Senadsr
Dínarte Mariz (UDN) (do Rio
Grande do Norte e o Sr. Assis
Chateaubriand,

'

v

\'

Casamento
Hoie receberão benção nup ...

ciaZ os jovens Nioa C. Ga
nem fihla do casal Sra. Jo
velina Sr. José Z. Ganem e

Jaime Pedro Fortunato, filho
da Exma, Sra. Vva. Lidia
Fotunato de Florianopoiis.
Aos nubentes e seus: pais

nossos cumprimentos.

o//'
'automóvel
a venda
Vende-se, um automóvel,

marca "MERCURY", ano

1947, coupê, em ótimo es

tado de conservação.

Preço ,e condições com

Acle, no Banco do Brasil. n

SEMEADEIRAS;/'"
.

para Arroz, Milho' e Feijão,
da melhor marca existente.
'com ou sem ádubadeira.

\

, Vasa Santa Terezinba
Rua Getúlio Vargas, s/n

·Informe Especial de Maurício Antônio:

Dia 20

Eutopa
(Don'a

'. ,

seguira para a

o casal Herbert
Nidia) Hitzmann

Após sessenta dias de intensa preparação o casal Herbert
'(D. Nidía)

,

Ritzrnan, 'estará ambarcando" dia 20, quinta-feire; em
Viracopos (São Paulo) no "Jato" da Lufthansa .que o levará a,

Europa, onde permanece-
'

rá por noventa dias
visitando a Alemanha, a

Suíça, ,a Itália, 9 Fança,
Espanha, Portugal ti pos
sivelmente, a. Inglaterra.

I

Por quarenta' anos de

,trabalho 'proncuo é meti
culoso demos que esta
viagem contitui-se'· num

prêmíe bastante justo para
quem soube, como o sr.

.Herbert, elevar-se à con

dição de um administrador

"Exemplo". E; por outro

lado, o mosttuário tipo
exportação de "Parquet
Brasília" que o sr. Herbert
está levando, consigo lhe
garantírá um faturamento
considerável; 'Precisamos
<concordar, nessas' alturas
dos acontecimentos, que
"exportar é a solução".

-

Ao sr. Herbert Rítzmann e sua dígnníssíma espos�, Dona
Nidia, que desfrutam de' grande estima e simpatia DOS meios
sociais da cidade, levamos os nossos votos de boa viagem; que
encontrem nêsse maravilhoso passeio a confirmação da felicidade
que merecem. ' n

(�JCLONE MATA MIL
KARACHI, 13 (OPA) - Mais.

pe 1.000 pessoas morreram e

um milhão' ficaram ao' desaabrí
go em consequência de um' cí-

clone que acoitou vasta área
-do Paquistão. A tormenta du
rou nove horas, com ventos de
cento e sessenta qoílômetrosjho
rários. n

, ..I �
,/

CJUZ.Cine Teatro Vera
APRESENTA:

HOJE - a. 20,00 hora. ,.,... impr6prio até 14 ano.
,

,

GUNGA ,OIM. , '

com Gary Grant, Douglas Fàirbanks e Victor Mac Laglem
DOMINGO - à. 1••00 hora" -- .cen.,ua Iiyre

GUNGA

DOMINGO
a. 17,00 hora. ceri.ura livre
a. 20•.00 hora.. � Imp, ati 14 anq,.

o MILAGRE ,DOS
I

LOBOS
cfJean Mar .. is, Rosan na Schíafftno e Jean- Louis Barrault
Uma empolgante, hístóría desenrolada nos

J

tempos da
França Medieval! Um filme para quem goáte de .víver

as emoções ,de um espetáculo movimentado.
'

3.. feira a. 20.00 h';ra. ...:.. imp,r.' até 14 8n,O.

PEQUENO F?OR FORA
,

com Walter D'ávilà, Nancy Wanderley, Helo- Colono,
, Francisco Anisio e Meysa

4a. feira - a.,20,00 hora. '- Impr, até 14 anos
\

Tudo Começou, Num Sábado
cf Alberto Frnney, Shirley Ann� Field e R�chel Roberts
Este filme foi a sensação do festival cínematogrâfíco de
Mar Del Prata.' Para êle 8 vida era dinheiro, mulheres

e prazer!
------- /

I
S•• e 6••

feii( I N �OObo.K O �PG
até 14 aDO'

com Bruce Cabot, Robert Armstrong 'e Fey Wray
'w.i<!iES\tl��,Bll!Il!B1l�_i�!!l.BPDml__em�Dm!��DJi\\1,p
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NovoAg'�onom'o Govêrno desmente
d"

.

ACARESC entrega da Amazônia aos
Estados 'U'nidos'

-
- -

-

Comunico os Srs, (ass.) a seguir relacionados que, estando
soas situações regularizadas ante à aquisição de lótes de terras
de denominado "LOTEAMENTO STUEBER", adquiridas por seu

intermédio, poderão de "imediato tomar providências no sentido
de escriturá-los, para o que fico ao inteiro 'díspôr para quaisqueresclárecímentos que julgarem necessários: [osê de Souza Preso
tes, Alvino Domenico, Estanislau Knoreck, Julio Soupinski,
Joaquim Bueno, Eilcil Diori Camilio, Eduardo José Ksoi
tschal, Augusto Haensch, Avelino Vieira, Juuentino Vieira,
José deMattos, Osni Machado, Amauri Trindade Oliveira, NiJ.
ela Schreiner, Ouilhermina Mozulon, Alvino Tremi, Wally
Tremi, Miguel Amir Adur, Dirceu Caldas, Alcyr Woitexen,
Antonio Soares, João luo Quadros, Renato Salomon, José
�ar:cos. "

. .'

.' '.
. �scritório em, Campo d'Ág':!a Verde; 13 de .maío de 1965.

Ass. pI Dr. Alfredo, Scultetus
Romeu Mqller

A ACAR.ESC que desde a

sua instalação' em nossa cidade
'tem prestado os mais inestimá
veis serviços à nossa lavoura e

também ao, nosso homem do
interior.' tem agora um novo

encarregado no setor de Canoi
nhas, na pessoa do jovem agrô
nomo, dr. José Francisco Cen
tena Carvalho, que ja assumiu
suas funções. O agrônomo dr.
Conrado Zimmermann, que aqui
instalou 'os referidos serviços,
em que pela sua capacidadê e,
dinamismo grangeou as simpa
tias gerais, promovido, vai che
fiar o centro: da Acaresc, na

próspera cidade de Rio do Sul.

RIO, 13 (O Estado) - O Mi.
niatêrio da Agricultura divulgou
nota allegurando que te noe en

tendimento. com a Academia de
Ciência dOI Estados Unidos sabre
a AmazÔnia houvelle qualquee

'

item que poesibilitaeee a inter-
.

nacionalização da região, a pro
poste nem sequer .eria diseutida.

, Diz a nota que êue. entendimen
I to. v�.ar8'm, principalmente, a

formar breaileiroe para resolver
problema. da agricultura e forta
lecer a economia da Amazônia. O
documedto lamenta que se pro
cure insinuar a exietência de ril'
.co à .'oberania nacional Da região

A •

ameaoruca.

tivamente, por cada laca de .eu.

produtos. Anuociou ainda o Ir.

Hugo Leme que o govêrno fede
ral vai estudar com OI governos
esteduaie aI poeeíbilidadea de re

duções e mesmo completa elimi
nação 'do Impôsto de Venda. e

.

Conlignoçõe. sôbre o. produto•
beueficiados pela política, dOI pre
ço. mínimos .

Cisai e Algarve
Na. próximo. horas, lerão pu

blicados pelo Diário Oficial da
União OI novos preço. mínimo.
para o cisal e. o algarve. A in
formação foi dada pelo Ir. Geral
do .Mecbado Carneiro da Comia
Ião de Finsnoiamento dÍl Produ
ção. E.clareceu o informante que
o decreto preeidenoial eetabeleoe
normal para comercialização do
produto e financiamento aos leu.

produtores. nv

Aos jovens agrônomos, que
nos honraram com suas visitas
em dias passados,' os nossos
votos 'de felicidades e êxito
em

.

suas novas funções. 'n Arroz e MUho
. I

O minietro da Agricultura in-
formou que aos" produtores de
milho e

.

de arroz vão receber
,Jllai. 500 e 250 cruseiros, respec-

Árabes
relacões

,

Bonn

Países
rom,pem.

com

"

A Associação Atlética Tupy
passou,facU pelo Santa Cruz

, .

\
,

_Como anunciamoe, recebemos
.

domingo último 8 visita da' AliO'
eiação A tlêtiea Tupy, d.e 'Joinville,
ó clube milionário da manchester
para um amiatoso com o. Santa
Oruz. A esquadra vieitante, bem
entroseda e com exelente preparo
fí.ico, panou Iaoil pelos alvj-ce
lestel, pelo marcador ,de 5 a- 2.
O onze, canoinhenae q-ue ficou
inativo. apôe o jogo com a Por
tuguesa cerioea não teve Iolégo :

para conter 111 inveatidae dOI ado
venáriolt, daí OI 5 a 2, com 3 a 1
iá D8 primeira Iaee,

Rodrigues, Oa. Silva e Ze.
zinho

-

no Santa Cruz.
Mail doi. atleta. e.ião sendo

te.tados no Santa Cruz. Trata.•e
de Hodrigues do futebol gaúcho
e Da Silva,' procedente de Iraty.
Também vinculou .•e ao campeão
da cidade, o ex-botafoguenae Ze
sinho, que extreou com agrado
DO amiatoeo com a Tupy.

INCO hoje,
. . ,

inaugurara
A •

.agencra em

Francisco

nova
CAIRO, (OPA) - Como ré-'

plica ao estabelecimento de rela
cões diplomáticas Bonn-Israel, o

Egito rompeu hoje suas relações
diplomáticas com � Alemanha
Ocidental. Os interêsses alemães
no Egito estarão representados'
agora pela It_ália. Segundo decla-.
ração oficial publicada pelo mi
nistério egípcio do Exterior, a

iniciativa alemã. fere os interês-
.

ses do mundo árabe. Além do
Egito, até o momento romperam"
suas relações com a Alemanha
Ocidental o Iraque. Siria" Jordâ-
nia e Kuweit. r

�ão do Sul'
.

Hoje, dia
_

15, tefá lugar na

cidade de São Francisco do Sul,
a solene inauguração' da nova

sêde da Agência do Bsnco Indus
tria e Comércio de Santa Catarina
S.A. (INCO), instelade no prédio
da Rua Lauro Müller, fronteiro,
à Praça da Bandeira.

Dispondo de melhores instala-

ções para atendimento à sue
clientela, a nove Agbqia está
confiada à administração' .do Sr.
Gilberto A. Meirinho, seu Ge
rente.
Para a solenidade da inaugu

fação estarão presentes os' dire
tores do INCO, assim como com

parecerão as autoridades e demai"
convidados, r,

Pelo amadorismo

Domingo último, o Sonda F.C.
do bairro da Agua Verde, recebeu
à vi.ita do Carsguatâ, num amis
tala que acuseu o resultado de
3 a 3.

A embeixada ioinvilense, apoa
o jogo, foi recepcionada com um

churrasco DO, E,tandard de Tiro
de Marcílío Dies. O Saota Cruz
retribuirá a vi.ita da Tupy ainda
DO corrente mê•.

o
.

GOleiro Gato· contrairá
matrimonio hoje

-

O atleta do Santa Cruz Genon
. Woiciiekow.ki, o popular Gato,
'goleiro reserva da eequadra alvi
celeste, contrairá matrimonio hoje
com a uta.-G!oria Pacheco. BRASIL BENEFICIADOMorre, após l{.O

FILADÉLFIA, 13 (ANSA) -
O pugthsta

"

norte-americano
Lucian Banks 'faleceu esta ma

nhã em um hqspital de Filadélfia
por causa. de. lesões que sofreu
no cérebro segunda-feira à tar
de durante uma luta que rea-

lizou, quando foi pôsto
«knok-out».

.

n

Dia 30 o. início do
J

campeonato.
'Serâ iniciado dia 30 próximo

o campeonato de profillionaill �m
Santa, Catarina. A tabela já foi
lorteade e c primeiro compromiuo
do Santa Cruz será com o I;lery
de Mafra em noua cidade. Como,
já é do conhecimento dá todollÍ,
o Santa Cruz eatá na chave do
planalto que reúne.' doil quadrai
de LageD, Ioternaeional e Guarany,
um de São Joaquim, o Nevada,
um de Rio Negrinho, Ypiranga e

Pery de Mafra. Também partici.
pava da melma chave" o Botafogo
locel, q�e deli.tin,: fato iá' comu- '

nicado 'à Federação.

WASHINGTON, 13 - (OPA) - O Conselho Internacional do
Café a'giu �Qje pa_l'a conter a- queda do preço· do cáfé no mercado
internacional. O ,Brasil será o maÍs beneficiado com isso. O órgão
anunciou que seQ índice diário de preç09 estav, sendo inferior à �s
cala de preços estabelecidl,\ e que havia feito acardos provisórios para
um� reunião, de 21 a 23 do corrente. de sua junta exe,cutiva, de 14
membroli, para estudar a redução das quotas de exportõção do
produto.. . "r

Ao! joven. nubentes 6 seus Ia
miliare'., ,o. nOIIO. melhorei cum.'
primentos.

Amanhã, no Municipal� Santa.
Cruz 'e Operário de Mafra,
num amistoso que deverá

agradar..
Tudo ainda dependendo do bom
tempp,' teremOI 'amanhã, no. Es.
tádio Atinor Vieira, um' ami.to.o
reunindo' EU; equipei, do S8nta

. Crúz e o Operãrio de M!lfra,
quando vár;o,s vaiare:! lerão. te.ta-

dOI no conjunto c9noinheDle�
.

x x x ,

� . /

Ultima novidade em lorvete,
agora ,também em Canoinha •.

I
SORVETE SACY, no Bar Pérola,

. o ponto· dOI elportilta•. ' nv

Pequenos parti�os
desaparecer. até 1970

--

VelO

BRASíLIA, 13 (O Eltado) - A Comis.ão de Ju.tiça da
Câmara 'doI Deputadoll encerroU hoje 'a votação do Entatuto dOI
Partido., que .erá enviado ao plenário na próxima legunda-feira. O

!artigo . elltabelec�n_do 'que ? parlamentar q�e ab�ridonar lua legenda.
partidária tambem. perderia, o mandato, fOi r�geltado..

., , '

pela .;'edáçãQ do E.tatuto dOI Partidos Políticol;- votada pela
Comiuão de C(i)nlltituição e JUltiça, da Câmara dOI Deputado., até
.t 970 dev!lrão' dellÍlparecer, tôdas ali pequen8t IÍgremiaçõell, por falta
de .cumprimento 8 diapositivo. de lei a serem, adotada•. Sub.tituirão
quando muito, quatro ou cinco partido! políticol, no PaÍ•.

Iterá
..
sua

quem não
Casa própria

". .

quizer!!!
Não

I \ Artigo 2b
�,

CASAS PADRÃO E ESPECIAIS·

eDi" 60 _ mensalida'des
, , a partir I de 15.000

. O Deputado ,Cunha Bueno informou que a Câmara do. De-'
putado, deverã votar' no. mês de iunho a �mend� do artigo 2� _da
Conltituição Federal. a. qual, le aprovada, dara ai melhores condlçoel
financeira. à= prefeitu.flls. Di.iie ainda que no dia 16 lerá inl�alado
na Câmara o GrupÇ! Parlamentar Municipalista, devendo eltar'

presenteI. ao . ato OI p[efei�o-. de . São Paulo. Curitiba, Salvador. Belo
HorizlJnte, Vitória, NiteróI, Cuiabá, Florianópolil, além dOI re�re.en
tantel dOI Legi.letivol de todo. OI municipiol do PaÍ,.

Informações com a
Novo Líder

O deputade Ernani Sotiro, pre.idente nacional da UDN,
vem mantendo contatai com membrol da bancada federal do partidoCampo d'Agua Verde Fone, 339
e com vietas à e.colha do novo líder do partido na Câmara. Em

ou com JOSÉ M. 'FARIAS, rua 12 de Setembro (prolongamento) ., pauta, OI nome�.d? deputado., Djalma Marinho, Guilherme Macha-

___- ii do e Ad�lf�" Qhveua. r

A_ SeULTETUSINCORPOR�DORA

'e�

I
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H Oferta de 15. Aniversário de ,�i Delegacia Regional e'm Santa Catarina'
ii i: E O I T A L

::i.:::::=. I H . FI-5C h,e" r· Bt··. ,.� I-ata' �:::-'.:.::.
'.

fi 1 - De ordem do Senhor Presidente do Instituto' Nacional
,do Pinho, o Delegado Regional do Estado/ de Santa Catarina tor-

:: a: na público que até o dia 20 de maio do corrente ano fica aberta
. :: = a concorrência públíca para 8 'renda de TCRETES de pinheiro
g Só durente O mês' de msie. ;; Brasileiro (aproximadamente 2.000,) dois mil metros cúbicos (me-
:: :: dida

'

de lenha), produto das plantações do Parque Florestal, Joa-
E :i quim F. Ramos, no, Munícípío de, Três Barras.

r.;. Ao alcance de todos, com 50"mente 5.5.·
•• .••

2 - Os Toretes de pinheiro brasileiro, estão' cortados nos
.. :.1:.:. 10 prestações de Cr$ 7.300 por ,_ ª comprimentos de 1,20 (um e vinte), metros 4,80 (quatro e oitenta)

•• .. metros de 5 (cinco) metros, com casca, cem diâmetro mínimo de

ii mês V.S. pode levar. um Grupo. Estofado' ii 5 (cinco) centímetros e são aprovettáveís, para pasta' mecânica e
•• •• celulose ou para escoramento em construção de concreto,
55 ou Sofá Cama.' .'2x 5ã
II II 3 - Após o ,resultado d�st8 concorrência, a firma Vence- Fpolis 595-75-11-12
:: ii dora terá o p.razo de 60 dias, para a retirada do material. . Associação Rural Canoinhas

ii E
. para .as compras à VISTA, de 55 Acordo entendimento Consu-

:: ( . II .

4 - As propostas qúe serão abertas e' arroladas, Da pre- lado Holandes informamos queI: Mo'veis Estofados 20'1 de desconto :1 sença dos' interessados, às 15 (quinze) 'horas do dia 22 de maio
Holanda tem ínteresse importar�5 I, e, " v,", I,' 5i dêste ano, na sede da Delegacia Regional do INP,. em Joinville I

:i .' ii na Rua do Príncipe, 192, podem ser epresentades obedecendo aos
cereais Santa Catarina pt pro-

•• . . '... dutos mais interessam alfafà
::=::::::=:::::=�:::::::::::::=::::::=::::::::::=::=H:�:::::=::::.:3=:==::::;:==::::::===:::::::: segurntes requísí te s:

.

, araruta arroz com et sem casca

a) - serem apresentadas em 2 (duas) vias em envelopes fe�. arroz quebrado aveia em grão
chados e rubricados no fêcho, contendo no anverso, com desta- centeio em grão cera abelha
que e clareza, a expressão ... Proposta para compra de toretes de ' cevada em grão mél de abelha
pinheiro brasileiro;

,

.
mílho em grão linhaça em grão

b) - serem apresentados para todo o lote contendo de mo- raspa de mandioca trigo sarra

do claro, �,preço por met,ro cúbico em números e por extenso; ceno ou mourisco etc pt Me
'Ihores informações deverão ser

c) - 8 .retírada e eventuais impostos inciãentes SObre a 0- solicitadac a.caixa postal nr, 241
peração, correrão por conta dos interessados;

,

Blumenau Santa Catarina pt Sds I

d� - o pagamento será à. vista no ato da retirada, mediante
,
Gen Veiga Lima

'medição.
.

Pte Faresc
.

5 - O INP Se reserva o direito de a seu juizo anular a

presente concorrência.
'

.

Joinville, 2 de maio de 1965.

Darcy Pereira - Delegado Regional

,
"

Quando fizer seu itiDerá�rio de passeio,
, não' esqueCI de incluir' uma visita às

ubras do" FRIGORIFICO
Prflfzados acloniatas.

Se V.S. já integralizou aeu capital e· ainda não

recebeu eeu titulo, procure-o na A!l8ociação Comercial e

indudrial de CaDoinha••

C A F É B I G
•

''Jorrado 6· ar quente
Saboroso até a'ultima gota

Rija Pa.ula Pereira Telefone, 241·

BIO é, grande - mas em Canoinhas

BIG é. O melhor café

/

FUNDADO EM 29/5/1947 -.:' tReg. no' Certo Tít. I/n 448DO'c..
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS,
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Canoinhae • S. C.

, "

Renov�ção de assinatura (50 números) Cr$ 2.000

Os atrazades, serão .cebrados . à base da época.
,As assinaturas com 1 ano ou mais de atrazo, .serão
cortadas sumàriamente a partir dê 1. de junho d'e 65.
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Anuncioe: Por vez e por oentímetro de altura de' coluna:
ÚLTIMA I PÁGINA pAGINAS INTERNÁS

1 vez Cr$ 150 1 vez Cr$ 120
.

/ Para mail vezes, desconto até 20%.
'

Página inteira
'

Cr$ 40.000 Página in1teil'a Cr$ 30.000
'Meio página, Cr$ 25.000 � Meia página c-s 18,000
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" Originais de artigos envíados 8 Redação, publicados ou

não, permanecerão em poder da mesma,
·À Redação não endossa conceitoa emitidos em artigos Quinadol

:

/ feno Bento da Rosu. Mep�zes
O Sr .. Prefeito Municipal avisa os srs. contribuintes Interventor ARCA

do Jmposto Territorial Rural, que está suspenso o pa-
gamento dêsse' impôsto.

'

) , I

O ferído J t á b do 1 U'- Cópia para o jornal Correiore en o impos o ser co ra o pe a mao, em
do Norte.época a ser fixada, mais tarde, após a regulamentação

. da L,ei.,

Ins'tituto do ,Pinho
-:

. Recebemos o seguinte Ofício:

Associação Rural
de (anoinhas"

,

. Csnoínhas, 12 ne m.sio de
1965.
Ílmo, Sr .

Ithas Seleme
.

M D. Gerente do JOI;n81 Correio
do Norte'
NESllA

,
PREZADO $ENHOR:
Solicito V. S, fineza dar pu

. blícsção aos rádiograrnas abalxo
transcritos:

1 v

Fpolis 871-45-11-11,30
Associação Rural' Canoinhas
Transmito informação Gover-

no Estado recebida ontem Mi
nistério Agricultura são s�guin
tes preço· minimos atualizados

pt Arroz Bete mil .qurnhentos
cruzeiros vg mílhç quatro mil
trezentos cinquenta cruzeiros et
farinha mandioca tre s rr'il qui-
nhentos cruzeiros pt

.

Gen Vei'ga Lima

Pte Faresc

,Agradencendo B atenção dís
. pensada ao assurrto, acima
subscrevemos atenciosamente.

ASSOCIAÇÃO RURAL DE
CANOINHAS

-

SAT I R- -

v

A' Sociedade. (

Esportiva' Palmeiras
Canoi�h'8s, 10. de Maio de

1965.
' .

I

A Sociedade Esportiva Pal-

MELHOR SERVIÇO A PREÇO JUSTO
. . .

Matriz: Curitiba
FIliais: São Paulo - -Rio de Janeiro - Porto Alegre •

Canoinhas - Rio Negro • Mafra Barra
Mansa.

r-:

Atenciosamente \

Jacob' Werka

Pagamento Impôsto Territorial" Rural

meiras.

( Alto das Palmeiras '7

cidade.
. Prezados Senhores,
Veoho através dêste, apre

'sentar minha Irenúncia, certa i3

irrevogável do cargo de Presi
dente da "Sociedade Esportiva
Palmelras", bem 'como, pedir
demissão do quadro social d�

nesta

mesma.
.

,
,

.

Sendo o que se me apresenta,
firmo-me

mwvWSW!iij4iM

do
Aviso aos srs. proprietarios de terrenos

-

Canoinhas, 8 .de maio de 1965.

Dr. �oão Colodal - Prefeito Municipal

TRANSPOR·TES

'Confie O tranSpO'rle de suas mércadorias
pela

·TRANSRIO S.·..A.
e terá ,I satisfacão de ser bem servido,

,

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

����.�\-,
rn.R� fERI nns,
E C I E M n s, '

HHUMftÇOU,
'

C O C E i R a s,
'f R I E IiU� SI
ESPINHAS, uc. PARE!. [_l9NICO CAP'ILAR. POR E-XCELÊ�&;(l;

'��������III1� .1
,
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D' e b a t, li dos os

p re ç os
I

,

..
I

•

m:1 n I mos
RIO - O Conselho Coordenador do Abastecimento exa

minou o funcionamento, em termos práticos, da polítíca nacional
dos preços minimos. A reunião, realizada no Palácio das Lsran
jeiras; foi presidida pelo marechal Castelo Branco, com a,'
presença de ministrós do Estado e de altos' funcionários do setór

, de crédito.

O sr. Guilherme Borghoff, superintendente da SUNAB,
informou que na reunião se discuti� o problema do' efetivo
'amparo ao produtor' e, em particular, as medidas concretas que
se devem adotar 'para atrair o agricultor aos bancos cujas
dispombtlids des de Iícencísmento não têm sido esgotadas em

muitas regIões. Afirmando que ué importante pegar o produtor
.pela mão e levá-lo ao banco", o dirigente da SUNAB declarou
que, com essa finalidade, serão enviadas esta semana a Goiás e

M�to' Grosso cinco turmas volantes para examinar "in laço" o

problema, visando .dínamizar as relações do setor agricola com

o crédito.

O - r. Borghoff drss» que ficou decidida a fixação de '

preços mínimos para o sisai, medida que beneficiará sobretudo
os produtores da Paraíba e da Bahia. 0 superintendente da
SUN,AB assinalou, também, S}ue "vem funcionando cem por
cento" c sistema de preços mímmos para o amendoim, o feijão

,

e o algodão, acrescentando que, no caso do arroz, sem atingir" o

ideal, o sistema' está "funcionando bem", especialmente no .que
se refere 80 incentivo obtido para a exportação desse produto.

'

Espera- se este ano uma, produção de oitenta e nove milhões de
sacas, o', que possibilitará uni excedente de vinte milhões de
sacas. Segundo o dirigente da SUNAB, o ministro da Agricultura
confirmou, Da reunião; todas as previsões �e' safras otimistas.

Assistiu à reunião, como convidado do presidente da

República, o sr, José Bonifácio Coutinho Nogueira, ex-secretárío
da agricultura de São. Paulo.

" , ,

v
,

, (
!.III=I--- ;�-

J
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Hoje ás 20 horas e Amanhã em matiné ás 13,30 hs.'
\.'

A gozadíssima comédia com o gordo e o magro

DOIS CAIPIRAS LADINOS

Amanhã: ás 20', horas
,

° GIGANTE DE GELO
; com Richard Burton, Roberto Ryan e Carolí
,

Um gigante sob todos os aspectos.

Quint� Feira

Jones

o SÓCIO, SECRETO
, Um grande drama policial

, \

Amanhã: as srtas.: .Sonia
Maria 'de Paula � Silva, e

Regina Dorotbeia Polomani;
o sr, Ney S. Machado; os
'meninos;' Paulo filho do sr.

Esteiano Miretzléi e Carlos
Rogerio filho do sr. Vitor
Mt.tzger.

Aniversariantes
da Semana'
ANIVERSAli.IAM-SE
Hoje: a sra. Lídia, esp. do

S'. Darci Ferreira; a srta.
Suelena Elias Rosa; os srs.:

Henrique Waldmann, Arthur
Bauer Filha e Pery Gustauo
Lemke .res. em São Bento;
o jovem IVo Gustavo Maes,
res. em Joinoitle; o menino
Airton José filho do sr, Al
tamiro Léski.

,

, . (

Dia 17: a srà. Leopoldina
esp. do sr Rodolto Frohner;
'as srtas. Irma Zierhut, Te"
rezinha Aparecida Mqron,
Zelita Inês Dadalt: os me

ninos Daniio filho do sr.

Sergio Gapski; Gilberto, filho
do Sr. Germano Bayerstorff
e o Dr. Haroldo Schmidt,
técnico eletrecista, res. em
São Paulo.

Dia 18: à sra: dna. Leo
cddia esp.· do sr. Abél Mateus
Vieira; os srs. Pedro Merhy
Seleme, Eh. Anuar Seleme;
Célio Kohler, Antonio, Voiciki
o jovem Guido Daoêt e a

menina Miriam filha do sr.
Francisco Koehler.

Notas
Foi anunciada a ida do sr;

Diretor Presidente da Canoí
nhss Força e Luz. S. A. à nossa

Câmara Munícrpél, na sessão
de 2a .. feira última. quando
prestaria vários esclarecimentos
referentes ao nosso problema
de energia· elétrica; contudo,
o sr. Albino deu o bolo e_ não.
compareceu.

x

Espa'rsas
pectivas sédes campestres afim
'de festejarem condígnamenta "

, o Dia das Mães.
'

X X x

Enquanto isso, os bolonístss
do Concórdia excursionaram
sábado último à Itsyópolís on

de foram superados, IDas alvos
de- grandes manifestações de
amizade e "pff·ÇO.

x X x

E falando- em bolão. na de
cisão '!xtra entre Fantasma,
Democrata e Agua Verde, pelo
campeonato na Cancha do Cam

po da Agua Verde; venceu o

'primeiro.
'

ACJ novo campeão, (JS nossos
->,

cumprimentos,
x x x'

O técnico Ytamar, que orien
tou o Santa Cruz até o final
do campeonato, ,acertou com o

América de Joinvile, cem quem
assinou contrato, por 3 méges.,

x x x

O Santa Cruz' que vinha de
'duas bôas exibições, agora sem

o suficiente preparo físico, foi
superado pela Tupy, por 5 a 2,
no amistoso de domingo na

baixada.
'

x x x

A embaixada milionária ,de
Joinvile 'foi recépcioueda após
o jogo, Da noite de domingo,
no' Stand de" Tiro em Mar
cílio Dias, com um churrasco,
após o que seguiu para. 6 man

chester catartneuse. ' v

Dia 19: a sra. dna. Elia,
esp. do 'sr. Altaoir Zaniolo,
res. em Curitiba; os Jovens
Jayme José, Rudoli, Vitorio
filho do sr. Vicente Novack,
Siloestre

'

Kosouski, Silvio
Knop e o menino Osmar fi-

I,lho do sr.: João Augusto
, Brauhardt.

.r .

Dia 20: as sras. Paula Ma-
l na esp. do sr. dr: Saulo Car:
: valho, Geralda esp. do sr. Mi
l, roslau Dolysni; a stta. Ber»,
I nadete Furtado;' o jovem
',I cdisop. Luiz Hofjmann; as

meninas Margaret filha do
sr, Severo Senczuck e Mari
valda filha do sr. Nereu Fon-
toura.

,
\
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r- "

== :: esp. d,o sr. dr. Orestes Pro-

l·· , .-, ii coPiak; o jovem Luiz Cesa,r
, "o:: A -4 e'. n ç a.- 01 :.==:.... Zaniolo; o 'menino ' Gerson O Diretor da Divisão de Co-
., " •• /ilho do sr. Max' Wachtel Fi- pperativismo. e Organização

t:, UOferta Esp'e.cia,I, da Semana" 5
••
55
••

= lho; as meninas lzulde filha Rural. do Ministério d8� Agri-
li do S1\ Alfre.do GrosskoPr e cultura, determinou seja feita
:1 :: Terezinha filha dQ sr. Anto- intervenção em duas cooperati-

•1 'da Casa' p',''er'et·ra L
..

·i, nio de Lua... vas do Estado de Santa Cata-

••
'

•• Aos ani'Ue1'sáriantes nossos fina, situadas, na cidade' de

iS 5:,
'

votos de relicidádes. Irineópolis e que são: Copera-
=1 :: - tiva Agricola Presidente Vargas
9 1.0 V. compra dois discos (a vista ou �I de Responsabilidade Limitada,
55 a- prazo) e ganha 'um de' presente., 5: 'BODAS DE PRATA e Cooperativa dos Produtores

!' \ 55 de Mate Porto União de Res-

5.:•. ' 2.°,- Terninbos para garõtos, em ,tropical 5
••
5 Transcor;reu dia 11 p.p. o ponsabilidade Ltda. Par& -efeti-

·3 • >

d'
.

"1
25°. aniversário dê casamento

var as duas, intervenções. o

5i Olt casemlra, por ez e qUinze m� 5! do casal sra. dna. EstePha- órgão especializado do 'M,A,
:i cruzeiros. ' 55 nia"sr. Waldemar Simm,' teso tomloU em contá as irregulari-b' 55 neste cidade.

"

dades verificadas nas citadas
=i OI

.. .

I APROVEITEI iE Ao distinto casal nossos cooperativas e bem assim, os

ir ' , ertas ,Iguais, nunca mais.' ,

'

. ii' cumprimentos. têrm<?s do ,oficio enviado pelo
ii CASA PEREIRA, � a� primeira' a lançat as 'últimas . ii '

,

P.-X::::::::::::m;:::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::ii ��!i1gQ,��QQ�QQQQm.�fi4Ii1&1fi1Qfi1gQQQ�Q,�1i1Ji!��&1���
,,'

'

11 ce ",' .

'

, ,BD
Sociedade Beneficente Operária � SOFA�CAMAj GOMEZ IAssembléia Geral Extraordinária ce m

SOe ordem do 'f. Pre.íd�nte.e. em confo'mldade c�in o, � em. I O pagamentos iguais de '7 .000 �Estatutos sociais" convoco os senhores associados para a Assem-
ce �bléia Geral Extraoi:dinária, que será levada a efeito no próximo rflj OU, a v·}·s,ta por .. 50.000 cruzeiros m

dia trinta de Maib as io horas, com a seguinte ordem do'dia: W!:l
.:.

�

a), Aumento de Jois; ce fl1l

�I �=:�:� g:,:,�n,.lid.de,. , 'm�' 'C', A, ,5' A F·,I'S (, . H': E, R· mm'Nota: Não h�vendo número legal, de sócios na primeira convo- Wll �

cação, a mesma se processará meia hora após, com

qualquer número de sócios. !! ,'" ' ,PERTINH.O, Dp VIADUTO
l

' �Canoinhas, 6 de Maio de 1.965 Ul �

Ayrton Pereira - 1°. Secret.ário Ei�i;;i�rJEii:jEiBBBt;jiS"fjElt;j��a�eit:jBBai!iat;jfjB�Eii?jiii�ai!j

A médica, dra, Adayr Die

trich, ficará auzente de nossa

cidade por todo o mês de maio,
conforme anuncicu.

x x, x

Esteve em nossa cidade em

visita a' seus progenitores, já
tendo retornado à Guanabara
na tarde dé 2a. feira, o Cap.
da Aeronáutica, Osny de Maga-:
lhães Machado.

x x x

Conforme já anunciamos,
embarcará quarta feira próxima
para a,' Europa, para uma esta

da / de 3 meses, o casal, sr.

,Herbert Rítzmann e sua exma.
esposa pna. Ni<iià Rítzmann.

x x x
, e

O advogado dr. Saulo Car-
valho estâ dirigindo com alto

espírito democrático o Diretório
Municipal da União Democrática'
Nacional de Canoínhas,

x x :X

Os Clubes' de Bolão Fantas
ma e Democrata reuni am se

domingo 'último .em suas res-

Intervencãc Federal em
, " -

Cooperativas
'

"

"

.

'\ I

Santa, . Catarinade
Dil'etor àe Organização da Pro
dução, da Secri!taria da Agri
cultura de Santa Catarina. Fo
ram nomeado ipterventor de
ambas, o próprio Diretor do'

organis,mo especializado da nos

S8 S. tt Determina !!inda�'o ato
de intervenção federal, que será
de 180 dias o tempo de dura
ção da, medida to�ada e que
80 interventor caberã praticar
às tarefas de rotina. v

Assine! Leia! Divulgue I
I

I Correio do Norte
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