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<: o Govêrno Revolucionário do Presidente Castelo

Branco vem de instituir em todo o país, a partir' de

janeiro de 1966, a moeda nova, passando o cruzeiro, em

consequência, Q valer mil vêzes menos, A nova medida,
segundo fontes oficiais, revela que o govêrno ,já venceu

a fase inflacionária e parte agora para a completa
estabilização de nossa moeda. Assim, a partir do próximo

, afio, em data a ser anunciada, hum milhão ,de cruzeiros

passará a valer hum mil cruzeiros na moeda forte; um
salário mínimo em nossa 'região que é de mais de
50,000 passará a pouco mais de cincoenta cruzeiros; uma
saca 'd� trigo que atualmente é, vendida por mais de
16,000 passará a custar pouco mais de 16 cruzeiros,
apenas, 'e assim por diante. Com 'tal medida, é evidente,
termínará a éra dcs trilhões e bilhões, autêntica profusão
de zeros, para voltarmos' a época dos felizardos milionários.
'Oxalá, acerte o Govêrno do Marechal Castelo Branco,
principalmente no atendimento das classes menos

fa'voreCidas. '

n

o há, .,.

que e que
com . o . -cinema?'

Mini'stro da Justiça manda
abrir as sedes partidárias

"I'odos 'os partidos políticos foram extintos com o, Ato'

Institucional N. 2. As sedes partidárias foram lscredas e os livros

apreendido!'. Na Capital do Estado, por exemplo, até a semana

passada, as sedes dos Partidos eram vigiadas noite e dia por'
políciaís. Quem Dão sabia do que se tratava e Dão estava inteirado
da situação, tinha uma péssima impressão do que via, Mas tomando
conhecimento do que se tratava, o deputado Aroldo Carvalho

.impetra mandato' de segurança contra o ato do Secretário' de
"Segurança. O Ministro da Justiça manda abrir as sedes dos
ex-Partidos e etetuar a entrega do material e livros que;

,movimentam a vida. par)idária.
,

A interpretação foi feita às pressas e sem muito
racioCÍDio. Tudo Dormal - DaVaS Partijos irão surgir para o

Jorbl""cimento da democracia.

'Cruzeiro nôvo
só depois 'de Julho

BRASlbIA, 17 - Embora o decreto pr:.esideDcial que'
institui o cruzeiro DÔVO autorize o CODselho MODetário NacioDal
a laDçá-Io a partir de Jáneiro de' 66, informa-se que a Dava

moeda só deverá entrar em circulação em' Junho ou Julho d:>
,

,', '\ '

.

prUXlmo amo, epoca consideraoa pelas autofloades mODetárIas,
�como a da estabilização completa. A Casa da Moeda e a gerência
do meio circulante do�Banco Central descoDhecem aiDda os

detalhes finais sôbre o cruzeiro DaVa, não podendo adiantar como
serão as moedas e novas cédulas, nem quaDdo seca reEiUzado o

re, ':,himento ou ti r�c8rimb8gem das cédulas em circulação. D ,

pelo
de

Rotary Clube,
um gerador.

Amanhã

"

.. .....

aquisiçao
I

'comparecendo
têm um encontro

na

marcado
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o abono •.. e sua
Quando a Associação dos

Servidores Públicos, de forma
pacifica e'ordeira, eDCetOU sua

campanha de aumento de ven

cimentos em maio último, é
porque sentia que ,8 grande
maioria dos servidores públicos,
percebendo aquém do salário
mínimo, decretado em fins de
fevereiro, necessitava ,de um

reajuste. Recebia o servidor

público menos que o obreiro
particular. Urgia que se tomasse
uma providência. Surgiu dai a

campanha que, mais tarde, por
assembléia geral dos próprios
servidores; se transformarla em

pedido de abono de emergência,
Um abono de Or$ 50.000.

Chegam ao nosso conhecimento que o policial O tempo foi, passando, EDtre-
destacado para as sessões eíriematográfícas tem cometido vístaa, foram concedidas umas,
arbitrariedades quando adverte os expectadores, e .que o negadas outras.�Ma8, a campa

Delegado de Polícia sabendo" não toma providências. nha da' Associação prosseguia,

S,omos favoráveis que a ordem e a díscíplína sejam ainda de forma pacifica e or-

deira. E o sistema de "cartas
mantidas. Havia muito abuso no cinema' por parte abertas passou a ser mstítuído
daqueles que ignoravam o verdadeiro sentido da respon- e divulgado pela imprensa es

sabllidade, quando ingressos nas diversões coletivas. .Mas, crita e falada.

a autoridade que deve manter essa ordem, tem que ser - x -

educado e muito bem orientado' como tratar com o povo. Eis que o mês de setembro

'Pelas reclamações que ternos recebido, parece que o vem e com êle uma nova pri-
,

b I d
mavera de esperança para, 0_

policial destacado para o cinema precisa rece er au as e-servidor público, já agora em

relações públicas. n espasmos de sacrifícios pela
sobrevivência. Sua situação, a

situação
_

dos que ainda perce
biam meDOS de Cr$ 40.000, já
atingia as raias de extrema
dieta, Aíínal era setembro e o

último salário mínímo de Cr$
60.000 fôra decretado em feve
reiro último, E 8 esperança foi
a, mensagem -de abODO à Assem
bléia Legíslatíva do Estádo.

- x" -

A campanha da ASPSC chs

gava a seu têrmo, embora o

que se pleiteasse fôsse um

abono bem superior. Todavia.
dadas as precaríssirnas contin

gências do "deficit" de caixa do
Estado, conformou- se com °

abono dos Cr$, 30,000. /E 8
ASPSC, através de tôda 8 sua

dlretoria subscreveu carta de

8grade�imeDto ao Exmo. Sr.
GoverDador do Estado, a quem,
diga-se, muito. resp_eita e admira.

- x -

....-

Mas, foi a vez de o Legis-
lativo entrar em recesso. E o

aboDo permeneceu tôda a se

gUDda quin?ena 'do mês de
-

se

tltmbro e início, de outubro
naquela Casa Legislativa, aguar
dando "quorum". Na p.rimf'ira
'sessão da, Assembléia é votada
a meDsagem. em regime de

urgêDcia. A Assembléia colabora
com ,o servidor público. Nôvo
p.g��dp.dmento da Diretaria da
ASPSC.

n

A

emergencla ...
•

tidade de classe indagando só:
bre o pagamento do &bODO' de
emergência QUE ERA UMA
MEDIDA URGENTE, DE EMER':
GtNCIA ... até, que com o plane
de aumento. que demandavá
mais estudo, tempo e trabalho,
viesse solucionar o problema
'do funcíonárío pq�lico estadual.

� x ,� '

__
I •

E, o curioso é que" embora ó
abono não' fôsse aínda pago, o

seu desconto para o impôsto de
,

RENDA já foi deduzido em fô
lhas 1e muitos servidores.

,

Floríanôpolís, 6 de novembro
de 1965.

José de Brito Andrade
Presidente ASPSC

Alcino Teodoro da ,Silva
Tesoureiro Geral n

Enquanto 'isso, o Exmo. Sr. S,e
cretário da Fazenda dizia ao pre
sídente da ASPSC que, tão lo

go aprovada a mensagem de au

mento, êste seria pago "ínconti
nentí", já que prontas estavam
as fôlhas do pagamento.

-,x -

M;AS.. P abono �oi aprovado
qODvertido em lei. Vig,êDcia a

partir de setembro. E o seu pa
gamento? AtiDgimos o mês de
novembro, portanto a meDOS de
dois meses de encerramento do
exercicio e o servidor aínda Dão
recebeu o seu abono. E a' pri
mavera vai chegando ao fim ...

mas o abono Dão vem. A espe- ,

rança cometa a virar desespêro.
- x -

E em desespêro, grupps de
•

funcíonártos procuram sua en-

Professôras e, alunas do (olégi'o
Sagrado Coração .de Jesus visitam

as o"lcinas do Co�reio do Norte
"....._ �

Na tarde de quarta feira última, pelas l� horas, três tur-
mas' de alunas do quarto aDO primário do Colégio Sagrado...-C'ó
ração de Jesus de nossa cidade e suas respectivas pro(!>!;ISOr88
,visitaram todas as ínsteleções da Impressora Ouro Verde, As
turmas, caJa uma com' a sua respectiva mestra, Sras.: Irmã 'VillDe
e Professoras, Dnas.' Irene Schreiner e Maria Luize Bugowskt,
percorrerem demoradamente todas as nossas instalações, quando
receberam do chefe de nossas oficinas, _sr. Douglas Benkeridorf,
todas as explicações atinentes ao manejo das máquiDas e impres
são em geral, Inclusive /do jornal Correio do Norte. Ao fjnál.
todas, alunas e mestras, foram brindada� com um lápis, oferta
gentil do sr. Ithas Seleme, Gerent� da Impressora Ouro Verde.

Registrando o acontéeído, motivo de orgulho e satistaçlo
para todos nós, agradecemos a honrería da visita em nossa �endil
de trabalho.

'

'ir
"

Caravana em Florianopolls
Uma caravana composta dos srs, Pedro Merhy Seleme,

Prefeito eleito de 'Três Barl'as, Cél. Ovidio Souto. da Silva, Din
tor do Campo de IDstrução Marechal Hermer., sito em T. Barras,
Sezinando de ADdrade, atual Prefeito do viZinho, mUDicipio e

Cap. Rogério Schmidt, servindo ,DO Batalhão ,JaDuá:rio C&rte;/aqui
sediado, esteve em princípios ,)desta, SemaDa em FlorianópoliS,
teDdo retornado Da Doite de quarta feire a, Dossa cidade. Na
capital, junto as altas autotidad€'s estaduais foram trata-1G9 de

importaDtes assuDtos de Dossa região, priDcipalmeDte sâbr�_'a
construção da pODte do ,Rio, Negro� lig8DdQ os municipios de
Três Barras e São Mateus. Eim cODse'quêncis, o sr:,Celso' Ramos,
credenciou o engenheiro do DER local, dr. João AlbertoNicolaz:ti,
como represeDtsDte dó Estado, a entrar em contato com as

autoridades paranae'tJses afim de tratar dêste palpitante assunto�
de traDscedeDtal importâDcia para a nossa,região. ()' Si', Pedro
Merhy Seleme, tal qual o seu colega aqui de CaDoiDhas, sr.

B. ,Therézio de Carvalho Netto. mesmo aDtes de assumir seu

alto pôsto, já está agiDdo afim de bem 'governar e sua comuns.

ParElbeÍlIiI e êxito em !lU� patriótica missão. n
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MOTORISTA! Observe sempre as,
leis do trânsito. Elas são
Ceitas para sua própria
segurança.

i . colaboração do ,

i
. "clube dos amigos

Duas lojas pard acha, O que p,ed,à, I
i

-, 'I
II.

'_--�I �----_' \/ende-se Lotes I
nas proximidades do Ginásio �

I Santa Cruz.
.

• G i n á si O San ta C r u z
'_ A Vista e aPrestações.'. A Direção do Ginásio Santa· Cruz avisa aos

Tratar;..- com Henrique interessados que no dia 3 (três) de novembro terá início

B
.

Santa Te- o Curso preparatório aos EXAMES DE ADMISSÃO ao
. ora, na Casa __ _

rezinha. v Ginsio.

Os Exames realizar-se-ão nos dias L 2 e 3 -de dezembro.'

SEMEADEIRAS X. Para os exames serão exigidos os seguintes documentos:
, a) - Requerimento fornecido pela secretaria do .'

E � é granutl - ma� ern Cenoinhas i I pará Arroz, Milho
_

e Feijão, Ginásio; (inscri_ção)·
,

) B iG
' ,.

1-no f
,. I da melhor marca. eXist�nte'l' . .

b) -:- Certidã.o. �e nascimento, 'cópia ou fotocópia.
I e o me o r ca e I com ou sem adubadeira. autenticada em cartono, ';

. I I
•

..' c) - Atestado de sanidade física e mental;
.

.. •��=::;������=��=�,a m I Casa Santa Terezloba d) - Atestado de ,v�cinaç�o anti-variólic?; p _
,

�''!!!!II!'!!!!!!!!!!!!''!!!!II!'!!!'''!!!!''''!!'!!'!'!!!!!!!'!''''!!!!!''!!!''!''!!!!!''!!!''!''!!!!!''!!!''!''!!!!!''!!!''!''!!!!!''!!!''!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!''!''!!!!!�!'!!'!!'!!!!�!'!!!!!!!''!!!''!''!!!!!''!!!''!''!!!!!''!!!''!''!!!!!� I \ Rua Getúlio Vargas, Bill
. e) - Atestado de conclusao do curso pnmarlO.

:>( I --'...,.._-------- Para o curso e os exames será _ cobrada a taxa
I

. .J. de 10.0000 (dez mil cruzeiros) .

.,

�

VE-NOE - S t:. Canoinhas, 27 de outubro de 1965

./

. Liquidação
CASA ,BUBA' de JA'ME -BUBA

- (antiga casa: Leopoldo)Buba)
Em virtude do encerramento de 1 suas atividades;
liquidação completa de todo o seu estoque' de

.'. Fa_zendas, Ferragens, Armarinhos,
Roupas Feitas, Louças, Conservas, etc •

.

É Iiquldaç60 no duro
não é remarcàçâo!!

AVISO: Solicita aos seus amigos e freguezes, que estiverem
suas CONTAS ATRAZADAS, o favor de liquidarem
com débitos; dentro do mais curto tempo possível,
em vír tuce do encerramento de suas atividades..

.

I

Procurando achal!l Y
"W:ecidos finos -. Artigos Jersey - Nylon

Bordados - Rendas - Botões; etc.

X
"

-

,Brinquedos Enfeites -de Nat,al
Ferragens - L9uÇªs - Armas, etc.'

,
PROCURE A

-CASA
.

-r SCHREIBER

C-A F É B I G
Torrado a ar quente

/ SaboI'ôso' até .n.. ultima go:a
.

Rua Paula Pereira ..., I Telefone, 241

;:'- Para o seu exigente paladar
. prefira' sempre

-�
, ,

PINGUIM
- Restaurante e Sorve,teri.a -

Diàriamente Almoço e Jantar.
I

I I ,

! .1 ...1. ••
..

,'! .

Trilhadeira.$ e outras

diretamente de fábrica.

Intõrmações com

W@ldemar Knüppel

no JARDIM ESPERANÇ�;

1 (uma) casa de alvena
ria, sita a Rua Vid:al Ramos,
com 2 quartos.. 2 salas' e

cozinhai, . além de uma sala

especial para instalação co

mercial.

Negócio urgente; 'Tratar
nesta redação.

1 '

_

MELHOR SERViÇO � PREÇO·JUSTO

Matriz: Curitiba-
Filiais: São Paulo. Rio de Janeiro .0 Porto Aleg�e •

Cauoinhes Rio Negro'. Mafra Bana
Mansa.

Dr .. Anor
X"

Dittert
_-

Pinto

I,
.

Médico EspeciaIlsta I ".

em
-

Olhos. "Ouvidos. Nariz e Garganta
Consultas no Hospital Santa Cruz nos dias

12 . e 13 de J A N E I R O de 1966"

X 11'.....

r
i

..

- S Â- T"I R -

v

A DIREÇÃO 3v

Elas
Não danifique as sinaUzações.
custaram seu dinheiro e foram f�itas

,

para sua segurança.
Colaboração do Cluhe dos t\.mlgos.

'I.
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ova ,lei obriga· tôdas as mulheres a vo ar
Ano 19 - Canoinhas. Sta. Catarina, 20 de Nov�mbro de 1965 - N.855

, ". .:v\
Prefeitura Mun. de (anoinhas
Decreto N. 207, de 13 de Novembro de 1965

Dr. JOÃO COLODEL, Prefeito Municipal de Canoínhas,
Estado de Santa Catarina, usando de suas atribuições,

.

D E C R E TA',

Artigo 1. - O horário de expediente '&a Prefeitura,
passará a obedecer o seguinte: •

a) De segunda 8,' sexta féira, das 8,30 horas até as 12
horas; e das 13,30 horas até as 16,00 horas;

b) Acs sábados não haverâ expediente.
Artigo 2.' - :este decreto entrará em vigor, a partir do

'dia 16 do corrente mês. revogadas as dísposíções e� ·contrário.

Canoínhas, 13 de novembro de 1965. "I

as.) Dr. João Colodel as.) Antônio Souza Costa
Prefeito Municipal Secretário Administrativo

\
\

� .'1_liiiííiiia!liiíl!liln_liiiiiil'Iii'iiiii_FiIi1'iiiII._.-.-.ílfifiiill'_-'IIiiiZIiiil-_SíiiIlWK5Iíi1iíi'-_IiiFRT_Z"

Vela \' CruiCine Teatro
APRESENTA-:- -:-

HOJE - a. 20,00 hora. - impr. até 18 ano. '

J

SELVA T R A G I C' A
com Reginaldo Faria, Rejane Medeiros, Aurélio'

Teixeira e Mauricio do Valle.,
Venha conhecer um outro lado, do Brasil, que você ainda
nãó conhece: a epopéia do mate, a luta, a vida, o amor

e a morte dos homens que colhem 8, amarga erva do

chá brasileiro. SELV,A TRAGICA ,é um filme humano,
que conta uma histórill heróica, ágil e dinâmica.

DOMINGO • ac 15,30 hora. - cenlura livre'

Para um EspiãoAgarrar
•• 16,00 hOru
ai 19,00 hora.

DOMI,NGO ...
a. 21,15 hora.

-

eeneura line

Impr, até 14 ap,o.
,

Heróis no TexasQuatro
com Frank Sínatra, Dean Martin, Anita Ekberg,

Ursula Andress e Charles Bronso.

O Oeste americano apresentado Da tela com um realismo,
um bom humor e uma beleza como jamais se viu em pelí
cula aiguma!!! O oe,ste violento cem .realísmo e bom humor.

\

2a. Feira - a. 20,00 - impr. até 14 ano•• REPRISE

3a. e 4a. Feira - a. 20,00 hora., - impr. até 14 ano.

MOR E SN C 0\ Ac
eom Rosalind Russel, Jack Hawkíns, Maximi1isn

'Schell e Rícherd
'

Beyner,
, I

\

58. Feira • a.· 20,00 hora. - impróprio até }ti anos

ESCRAVAS DO 'MÊDO
com Glen Ford, Lee Rernick e Stefanie Powers .

.
.

68. Feira - a. 20,00 hor., - impr. até 14 ano. ,
.

'fi

SODOMA .'e GOM,ORRA
com Stewart Granger, Pier Angelí, Stanley: Baker,

Rossana Podestá e Anouk Aímee,

SODOMA e GOMORRA, as cidades do pecado, 'é um

dos filmes mais caros Já projetados Da te.la panorâmíca."
Um dos melhores fili'nes dos últimos tempos. Você não

pode deixar de asslstír êsse filme. Em cínemascope
, '

e Technicolor. Um filme de longa metragem.

'"".� '._ EM' Ai" _1l1li,__.'

RIO - Consoante declara
ções feitas à reportagem pelo
Desembargador João Coelho
Branco, segundo o nôvo Código
Eleitoral, as mulheres dedicadas
exclusivamente às prendas do

mésticas, que até agora eram

isentas da obrigatoriedade 'de

votar, terão de se inscrever na

Justiça Eleitoral e exercer o

direito de voto, sob pena de
sofrerem sanções previstas pela
nova Lei Eleitoral.

Explicou o vice-presidente do
Tribunal Regional Eleitoral que
entre as medidas punitivas se

acham a negativa de passaporte
e o impedimento de receber
herança, pois para isso é preciso
provar no j!,lízo sucessório; a

quitação do impôsto de renda
e sem o titulo de eleitor é
vedado 'qualquer ato que exija
quitação do impôsto de

.

renda.

+'

CASAS/ vende-se
Vende-se várias casas resi

denciais, sitas em frente ao

Quartel da Polícia Militar. 2

Informações nesta redação.

I Varias datas próximas ao

Grupo Escolar "João José
Souza Cabral" (Sossêgo).

-

Procurar o sr. Célio
Kohler. 2v

_egócio
,.r

de �OcasiãD

AS ,Outras Sanções
,

Entre as sanções a que está

'sujeito quem não cumpre J as

obrigações eleitorais, constam
ainda: 1) multa de 5 a 20%.
com'base no 'salário-mínimo; 2)
não pode inscrever, se em con

curso para cargo público; 3)
não pode receber vencimentos,
remunerações, salarios ou .pro
ventos de função pública autár

quica ou paraestatal, bem como

de 'fundações, institutos le 'de
émpresas de qualquer natureza,
mantidas ou subvencionadas

pelo Govêrno; 4>' não pode
parttcípar de concorrêncía pú
blica ou administrativa; 5) não

pode obter' empréstimos em

autarquias, sociedade de ecoao-

mia mista, caixas econômicas,
bancos ou institutos mantidos
pelo, Govêrno ou de que o do

mínío público participe; 6) não

pode renovar matricula em es

tabelecimento de ensino oficial.
ou fiscalizada pelo Govêrno;" 7)
não pode praticar qualquer ato

em, que sejll exigida quitação
do serviço militar ou do im.
pôsto de renda.

'
'

Para a Inscrição, são neces

sários 3 retratos e um dos

seguintes documentos: Carteira
de Identidade, certidão de qui
tação do serviço militar, certi
dão de idade, ou outro doeu
mente qualquer do. qual se

infira a identidade.
'

'II
"

Superintendência do Ensino Agrícola e Veterinário

Ginásio Agrícola I'Vidal R /I
amos

E O I T A L·
'O Eng. Agr. Paulo Eduardo Rocha Faria, diretor do

GINASIO AGRtCOLA "VIDAL RAMOS", leva ao ccnhacímento
dos interessados, que acham-se abertas as inscrições para o

Exame de Admissão an CURSO GINASIAL AGRtCOLA,

Melhores informações po�erão ser obtidas 'no GinásJ()
Agricola "Vidal Ramos", ou pelo telefone 299.

Canoínhaa,' 16' de Novembro de 1965.

Paulo Eduardo, Rocha Faria ED,g. Agr. Diretor

v

Quando fizer seu itienrário de pass810,
não esqueça de incluir -uma visita às
'-

ubras do FRIGORíFICO'
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i ..�z!nb 090 manb, ludmo:> 09U 9S
i�aZ!nb opu9,nb � omo:> �n6vd i�azlnb �nb o ��dmo::> ·1

II
(�lPJIOA 08q�p) BI3JªIU03 a eIJIS,pUI 'SlaA,'" 'l�sAODeloD·A I

leJaD ma BJJaj ap SOlejaJ,le a SaJelnqnl, SlaAom ap e3lJq" 'I�SAOQeloD·O I)
a.e.�••aB••�..�•••••�.e••g� .

O exame de admissão será realtzsdo nos diaé 29 e 30 de
Novembro do corrente ano, encerrando-se 'as íascrtções ,n� dià

.

V E N' O E _ S E'
.r

,

27 do m=smomês.'
,

'-

As inscrições serão feitas em formulário cedido .pelo,
GiD�sio. o qual dêverá ser assinado pelo pai, mãe ou responsável
pelo candidato, anexando-se os seguintes documentos:

a), Certidão de nascimento;
b) Atestado de yacinação antivarióÍica;
c) Atestado de sanidade fisica e mental;
Jl 2 Fotografias 8x4.

,

"

,

Aluga-se ou faz-se qual
quer condição de arrenda
mento, uma ou duas serrarias
completamente reformadas,
plaina para beneficiamento,
desempenador, descascador

I de arroz, etc.
\

, Procurar d proprietário,
Antônio Maron Becil, �m
,Major Vieira. 3v

seu

& c, i�'
� .

veículo' no POST'O OURO )V ER DB· de
Ltda.,

Basilio Humenhukt
Café BIG·.

, "

� .

, I

iA.basteça
,,:

e ganhe um pacote de
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Medicamento
I)

,
com prêço marcado

,

Os fabricantes de produtos
farmacêuticos, -Inelusíve medi
camentos, veterinários, serão

obrigados a marcar em cada
ur.idade dest.nada à venda, em

todo o território nacional, o

Prêço Nacional para o consu

midor, segundo resolução bai
xads pelo Conselho Deliberativo
da SUNAB. (

A medida visa a assegurar
ao consumidor a aquisição de

. . \ mentes oficinais e' os de uso
medicamentos por prêços UOl- veterinário a Resolução deter-

f?�mes em todo o País, "�en�- mina 8ind� que "o Preço Na
fíciando grupos pop?lac.lon8Is cional será formado pelo preço
?e, menor poder de' .�ompra, do. fsbrcante acrescido da mnr-

justamente os mais distantes .. _ ,

dos centros principais inanten- gem de comercíalízação ate 30
, , t 'Abdo estáveis seus custos" por cen o so re esse preço e

\' da tributação estadual, se houver,
mantida fi limitação de até 20

'por cento para as especialidades
Iarmaceuticas constantes da Re

lação dos Produtos Químicos
Farmeceuticos. essenciais".

o PREÇO NACIONAL

Além de prever a unificação
dos prêços dos remédios, ab
enquadrar também os medica ..

"
'

,

\
.. X

PrefeituraMunicipal deMajorVieira
Despesa Orçamentária da 'prefeitura
referente ao mês de Junho de 1965,

Balancete da

Municlp�1 de
Receita e

Majur ·Vieira,
Código
Local

___R_E_C_EIT,A GERAL DO MUNICIPlO
Titulos da Receita

II A R R E C'i\ O A D A

I Anterior I Do mês I T o t 8 I

Saldo Provi,:,do do Exercício Anterior
Em Caixa
Na Te!wu!'�!'!8 MI1!!idp!l1

TOTAL GERAL DO BALANCETE
--------------------��

..

� DESPESA GERAL DO MUNICIPIO � D R � P E S A IVER,B�
------------------. ""._

TOTAL
_

Tiiulos da Despesa
'

Anterior I Do Mês

r
PODER LEGISLATIVO
Setôr de Expediente e Contabilidad
Setô�' de Te.ouraria e Fiscalização
Setôr de Sq�U::H�Ç!i ,Púb!ic&
Setôr de S�úde Pública
Setôr de Eáuc, ção e Cultura
Selôr de Agricultura
Setôr do Dep81!'tamento de Eltrada
SettÔr de Obra. e Conlervação
Setôr de Energia Elétrica

1.1.1.21-01

1.1.1.32-02
1.1.1.23-03
1.1.1.24·04
1.1.1.25-05
1.1.1.26-06

1.1.2.12-07
1.1.2.16 08
1.1.2.17':09
1.1.2.27 .. /10'
1.1.2.28· 11
L1.2.29-12

1.2.190-13,
1.2.4.00-14

:1.4.1.00-15
1.4.2.00-16
1.43.00-17
1.4.5;00-'18
1.4.'1.00-19

L5.1.00-20
11.5.1.00-21
1.5.4.UO-22
1.5 . .4.0(,-23
1.5.4.00-24

,

2.2.0.00-25

01
02 -

03
04
05
06 -

07
08 -

0,9
10 -

Receitas Correntes
Receita Tributária

, Impostos
IMPÔSTO TERRITORIAL

16.580

1.2�6 000
I 62,900
787.198
637.505

8.200

a) Impôato Territorial Urbano
b) Impôsto Territorial Rural
Impôsto sôbre Trans. Prop, Imob. (Inter;'VivoI� ,

Impôsto Preuiai
' ..

.

,

Impêsto de Licença
Impêsto sôbre IndÚ.tria e ProfillQel
Impôsto sôbre Jogoe e Divereõee

16.58065.129

837.120
48.810
768878
616.454

7.000

598,88B,
14.09n
18.320
21.051
1.200

TAXAS
Taxai dê Expediente e Emolumento.
T.;xa de Educação e A•• i,tência Social
Taxa de Conservação de Estradai
Taxa de Filcaiização e Serviçol DiverlOl
Taxa 'de Elt!trificação
TAxa Csda.tral

[
RECEITA PATRIMONIAL

Receitai Imobiliárial
Juroa e Dividendo.

TRANSFER�NCIAS CORRENTES

Cota.parte do Imp6i1to de Renda
c-

Cota-parte do Impêsto de Consumo
,

Cota prevllta 00 artigo 20 da Conltituição Federal
Cota·parte .ôbre Impôlt_i'l de Comb. e Lubriíicantee
Cote-parte do Impôsto Unico .abre Energia Elétrica

, 9.7401
5.0681

61.110
85.094

25.612
285.723
'.8.900

51370
?0026'

23.212
240.438
7.300

2.400
45.285
1.600

115.760296.440
4.440

412,200
4.400

484,894' 2.908364
570.698 3.425.388

2.423.470
'2.854.690

778.430 1.386.800 2.165.230

I·RECEITAS DIVERSAS
Multai
Cobraoça de Divide Ativa
Receita de Cemitériol
Event'Jllf.
Operaçõel de Crédito

�,

RECEITA DE CAPITAL
•

10.830
2.613

•
1.500

59 5<&5 �
226.869
9.000

7C.375
229.482
10.500

Alineação de Benl Móvei. e Im6veil
Total' Geral d.. Receita

700.000 700.00O
10.098.621 3.107.309 13.205.93O

I'

�

,

1.02·LS92
14.230.522

329.210 130.900 460.110
e 348540 74655 423.195

272.415 274.330 546.745
,

5500 4.300 9.800
215.000 192.500 407,500

I de Rodagem 2.93'7.439 2.49�475 4.428.914
64000' 277.554 341.554

I. 289562 81.850 370,812
Total da Delpela 4.461.666

'

2.526.964 6.985.630

ioret 4.968779 628.456 5.597.235
era i da De.pela 9.430,445 3.155.420 12.585865

,

1.638.283
6.374 1.644.657

O BALANCETE 14.230.522

Residuos Passivos
Reltol a Pagar
Reltol a pflgar dOI exercício. antar

Total G

Fundos Disponíveis
Na Tesouraria Municipal
No BaDco IN O em Canoiohas

TOTAL GERAL D

Antonio
\ Prefeito

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 30 de Junho' de 1965.

Maron Bacll Jair Oirschnabel
Mun'icipal ,

t, Secretário

I '�,

,
,

Ci\NOINHENSE
>I

CLUBE
Assemb!éia Geral - ,Convocação

São convidados todos oe associados do Clube Ca
noinhense para fi Assembléia'Geral a realizar-se dia 12

(doze) de.' dezembro, na séde social, pelas nove horas',
com a seguinte ordem' do' dia: aumento de mensalidades
é 'assuntos diversos de interesse da sociedade,

,

Não havendo número jegal na primeira convoca-

ção, desde já fica a segunda convocada para meia hora
,

após, com qualquer' numero.
Canoinhas, 10 de' novembro de 1965.

Rui Selame � Presidente 3x

financiaBB tratores
Os agentes financeiros' do FUNAGRí � Fundo. Geral para

Agricultura e Industria - e a Carteira de Crédito Agricola e Indus
trial do Banco' do Brasil - CREAI - foram autorizadas pelo B nco

Central a I-conceder ; emprégtimos especiais de�tinados à compra, pelos
agricultor(lfl d� um ou mais tratores e máquinas Agrícolas de Iebri

cação nacional.
'

Estabe!ece a Resolução, que tem n. 8, que o 'prezo de p�
gamento será de quatro anos. lendo. o. financiamento de 80% do
valor 'da máquina, podendo tal percentagem ser elevada para até

100% de acôrdo 'com as necessidades do financiado. CDm taxa de
juros mâxima de 12% ao ano, tendo os tratores DU máquinas a se

rem adquiridos que pertencer a emprêsss signãt.iriiàs da Portaria
Interministerial 71.

Notícias I,d·e Papanduva
CASAMENTO:

Se unirem dia 15 último, em Papsnduve, peloI laçoe iJ!"'gra·
do. do matrimônio, G ios em Evaldo Graboveki ·e 'senhorita Aoe Lu,
eia Schsdeck, êle é filho da Vya. Luiza G. Grebovaki, �ia Iiths di
lét8 do benquisto 081(11 Jacob Schsdeck e exma.' senhora, (! !!H'. Ja
cob Schadeck é o Diretor Presidente da firma Com. e Ind, Schadeck
Ltda, O ato religloso Ioi realiaado 08 Igreja Matriz de nossa ci :<ld�
ás 18 horas sendo que OI convidados foram récepcioDadol pelos ou;'

bentea Da Sociedade H.R.E. Papanduvense. JÊ.te, colunieta agradece
o convite rebebido, almejando 80. distinto par tôcta a lorte de feli.
cídades com Um risonho porvir, votos êates exteneívos aOI �6ill dig:.
nillimol progenitores.

"

Construção da Torre de Nossa Matriz
Seguiu para Curitiba o RvmO, Pe, Onofre Babimki, VigáriQ

de OÓll8 Parôquia 'com a fioalidade de- contratar com uma Tieme de

I conetrução para o devido Ievantemento da torre de n018a Matriz. an
teriormente já foi o Sllunto ven.ilado porém, cosiderando o e! vedo
preço estjpulado pelos engenbeiros, cujo valor atingia a aifra: dOI!! ,6'
e 1/2 Milbão de Cruseíros sorna bastante eleveda, razão pela qual
noaso Vigário fará todo o po)!ível de contratar QIPa firme que cfet
reça preços maia razoava•. Parebêce ao Hevm", Pe. Onofre' peso gi'BO'"
ne interêsse que tsm demonstrado 00 termino dOI lerviçol da grenL
diosa Matriz de São Sebastião que realmente é' um grande 'Jfguih�
para tdd08 OI Paroquianos Panauduvenaee Incmaíve dOI visitRntF.iI que
não deixam esconder <i> sua admiráção pel .. óunLuoiio;iüde e ti.,o.;uio ,LÚU"

��.����
,

Regionalistas de 1965
Será realizado no dia 27 do corre'ote 'a formatura da senho

rita, Mar'ia de Lourdes Corrêa. A. lolenidadel 'marcadal p8ro aqllel�
data coo.ta de: Santa Mina em ação de graçall Da Matriz á� 8 bo
ra., ã. 21 bOFas I!erá procedida a entrega de diplomas fhislmeote á.
'22 hór!iíi baile Dil Soco Hioic8' Rec. E�o. PSl)8ndllVen813, E.ta colauo

egr;adece o convite euviad� e almeja ba;tl!lote' felicidades n8 nova mi.�
�ão de eddcar, eálllCar com 'c!H'inbo, paciência e 6cima �e tudo com
fervor 80 88croaanto dever de abrir o caminho na vida piua aquêle,
que deaejam triuDfar-.· nv

Agência
.,

de ' Canoinhas 'IRua Vidal R�mos, \167 ou Rua Paula Pereira 761

TRANSPORTES

Confie o transporte de suas mer(aduridS
pela

TRANSRIO SIA
e terá a satisfacão de ser bem ser�ido

"

.
.

Não.danifique as sinalizações.
Elas custaram seu dinheiro e foram feitas

para' sua 'segurança.
Col�boração do \ ç' :lube dos Amigo$�
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CORREIO DO NOltTE
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,

'.

Erlita
I
C as a-

•

.�
Sociedade Esportiva Palméiras

Edital de Convoé/ação
o Presidente da Sociedade' Eesportiva Palmeíras. usando

das atribuições que lhe conferem os Estatutos da Sociedade resolve:
, /

CONVOCAR
8 Assembléia Geral Ordinária nos Associados a realizar

se na Séde Socíal da Sociedade Esportiva Palmeiras, no dia 21
de Novembro de 1.965, às 8,30 horas em primeira convocação.
afii::n. de trfat .. r

'

dos assuutos cunatarries da seguinte:
ORDEM DO DIA

10) Estudos com relação ao imóvel da sociedade;
2°,) Estudo sôbre os sócios em atrazo com suas rren

sancaces;
'3°,) Nomeação do 1. Secretário para o cargo vago.
4°,)

.

Não havendo número suücí-nte e legal pira 8

instalação da assembléia em primeira convocação fica desde já
h�a

.'

SEGU�'DA\CONVOCAÇAO
.para às 9,30 horas do mesmo dia.

Sociedade Esportiva Palmeiras
Afonso Schick: - PresidenteL ".

�OTI(IÁRIO I�TERN.A(IOHAl 1"
O corpo de observadores, correspondentes' próprios e enviados

especiais em' vários países. possibilita aO JORNAL manter seus

leitores sempre bem informados sôbre os aco�tecimentos inter-
nacionais de vulto Leia o O JORNAL e esteja a par do- que

.

vai pelo país e pelo mundo inteiro.

'AS�INE '''O JORNAL
(Orgão Líder dos Diários Associados)

SUPLEMENTO LITERA'RIO - VIDA NACIONAL -
VIDA DOS CAMPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -

SUPLEMENTO FEMININO - 6UPLEMENTO
.

ECONOMICO

I PREÇOS:1 ano
.

6 mêses

Peça, hoje mesmo, sua assi

natura, procurando o nosso

REPRESENTANTE:

Cr$_l5.000
Cr$ 8.000

ANTONIO SELEME
CANOINHAS - Rua Senador Schmidt - Sta. Catarina

As assinaturas começam e termina,.m em qualquer dia.

iii�iõi:io..;,""'�!!!i:�-,-�
..,....ri-�

.....m""',��!!f;a.!';.�s'�

----=--�--------------------------------------------------------------------
20-11-1965

USAI'

LAVAR
USAR

"FUTURE'" ,

legale

"FUTURE", um presentão ideal

para. êste NATAL

"FUTURE"
.

do futuro- a camisa

,- A PRIMEIRA A LANÇAR AS ÚLTIMAS

I ��;��M�;�;i�ósmiCDS,
Aparições Cíclicas, A Vida

documentário de A. SflKÃS HfIlO
I I

F{)NDADO EM 29/5/1947 :- Heg. 00 Corto Tít. I/O 448 Doc.
JORNAL SE�,iANARIO - PUBLICA-.SE AOS SABADOS

Rua Paula Pereira; 755/761 - Fone, 128 - Canoinhae • S. C.

RiiHlovaçãô de assnatura (50 númerost Cr$ 2.000.

Os atrazados, serão cobradcs à base da épcea.
As assinaturas com 1 ano ou mais de atrazo, serão
co!"t�d!!s sumàrtamente a partir dê 1. de junho de 65

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Aeuocíos: POi' vez e por centímetro de altura de coluna:

ÚLTIMA PÁGINA pAGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 150 1 vez

_ Cr$ 120
Para moi. vezes. deeconto at.é 20%.

.� Página inteira Crs <tO.OOO Pâaina inteira Cr$ 30.000
Meia página Cr$ 25000 Meia página Cr$ 18.000,

OBSERVÂCÕES: I

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

'lã0, permaueoerão em poder da mesrna.

A Redação não endossa conceitos emitido. em artigo! aSlinadol.

Todo o acêrvo poético, J:terá
rio, religioso, científico h, je.
com o correr dos séculos, trans
formado em raridade, quando
não em simples curiosidade

arqueológica, tráz à farta, mag
níücos documentos relativos a

matéria que poderia ser regls-.
trada sob o titulo de Navegação

ACósmica. A importância de uma

snalíse cutdadose e demorada

I nêsses materiais aobressáí 80

estudo comum, extrapolando na

direção d'um arquivo' onde as

fôlhas trazem spontementos
sintéticos, micro-nerrnttvas, es

quemas complexos, aglutlnando
a um tempo só, traçado e in

terpretacão. E. não são poucos
os informes e resp- íto de naves
d'outros mundos; e esses .ínfor-
mes não são simplesmente mera

anotação ou figura de expressão;
por contrário; muitos deles che
gam a minúacías que ainda bem
não alcançam os conhgcímentos,
da Mecânica atual. Os livros
sacros indús, o Bhaghavd Gitê,
8� Narrativas dê Mahabarheta,
do Gitanjali, são unânimes na

descrrção do cerro aéreo" de
Rhsma, dos seus armamentos
e das finalldades outras aero
náuticas ou aatronáuticas; na

. epópeía de Gllgarnesh, há idên
tieo; as narrativas àe Homero,
tãorígídas e exatas nas descg-
ções e informes. igualmente
citam carros aéreos muito em.

principal o Carro de Sol, os

I voos de vanguarda de Faetonte;,
os livros proféticos israelitas,
como Ezequiel, no seu primeiro
capitulo, @ mais no 10. capitulo
onde os' carros, as rodas aéreas,
são denominadas Galgsl, falam
de objetos voadores de forma
de rodas. Depcís, outros regis. Assembléia Geral
tros e declarações mais moder-
nas. Nav�gadores antigos rela- CONVOCAÇÃO
tam aparições de objetos voa-

d d S p íd te" d
A

d com os e.sta-:,dores saidos do mar 'ou apare-
De ,or em_ o r.. re.sl en e e e aco� o

cidos abruptamente. Mesmo os
tutos em vigor, sao eonvídados todos os, associados de,sta .agre- ,

. rimeiros 'ornais da Euro a miação
_

a ,comp,8r:cere� à AssembléIa Geral ,Or�lDárla, a;P
.

t
J

.. - P, realizar-se no proxuno dia 28 de novembro em pnmetra conva-.
regis ram 'essas aparrçoes, como,

I' d
.

1 M '1' D' f'
'

por exemplo... a GAZETA DE cação �s 9,30 ho;_-all, em sua. se e SOCla em aremo .la, a 1m:
MADRID, de agosto de 1863, de delIberarem sobre a seguinte

.

;

ORDEM DO DIA
.

I

Iv

Se troce rmos os nomes pelo
atual "flyng saucer", ou "disco

voador", teremos perfeita iden

tificação. Por isto, importa ana

lísar o'! documentos históricos

desta e de outras Civilizaçõ'!s:'
Há alguma cousa oculta ainda;
alguma cousa que sobrepasse 8

histeria coletiva e a esperteza
dos comerciantes de videncia ...

CASA

VENDE - SE
Ótima propri�dade cem 204 metros frente p�ra a estrada

de Marcilio Dias e 260 metros fundos; próxima ao ASILO. O
terreno, é todo cercado; contendo uma casa de residência de l--Qx-8.
um outra em construcão de 14x6 e mais um rancho de 13x8;
água vertente em abundância; pomar com enorme variedade
de árvores frutíferas.

"

,
Condições e preço a "tratar no local, com o proprietário

Sr. Alexandre 'Paul, ou com o Sr. Waldemar Keun.ecke na
->

firma Stein ou ainda com o Sr. Deodato de .Llma, lxa

ACARESC �nfôrma:o_
o Escritório Local da ACARESC, comuuics ia tô� ..s

as moças interessadas que achem se abertas as inscrições para o

Serviço de, Extensão Rural. (
.

Se você já terminou ou' termina nêste ano o Curso Nor
mal ou Técnico Comercial, procure hojs. mesmo o Escritório
Local da ACARESC, à Rua Caetano Costa, onde obterá tôdas
as informações necessárias, v

c O R 1� E�
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado do Banco INCO)

Caixa Postal, 76 - Fone, '125
.:. Sta. CatarinaCanoinha.

TRANSFORMADORES DE DIStRIBUIÇAO TRIJ!'kSIÇOS
E MONOFASICOS a ÓLEO de'5 8 500 KWA'G.�.,

CHAVES MAGNETICAS : DE FACA.S • ESTRELA
I

TRIANGULO . QUALQUER CAPACIDADE
MEDIDORES, MONOFASICOS E TRIFASICOS G.E .

CABOS· FIOS· CONDUIT • CAIXAS DE FERRO
ESTABILIZADORES. LAMPADAS

Srs. Industriais e Comerciantes:
consultem suas necessidades -ã J. CORTE
I ,

Melhores Preços Garantia Absoluta

.}

So'ciedade Recreativa São Bernardo.
,

I

l°.) Aprovação das côntas referente ao período 1964/1965
'

2°,) Eleição da nova
.

Diretoria para o período 1966/1967
3°.) Diversos assuntos de interesse -da Sociedade.

Não havendo número legal para a instalação .da Assem
bléia em primeira convocação, fica desde já feita a segunda para
às ] O horas do mesmo dia, que funcíónara vàlidamente com:

qualque-r número de sócios. I

Canoinhas, 9 de Novembro de, '1965.

Antonio Salai Jnr. - Secretário Geral

./

, ,'"

P E R E IR'A

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o Cruzeiro
ressuscita
e provoca

Novo
centavo,o

inovações
RIO (V. Aérea) --- Com a decretação do cruzeiro novo,

surgirão novas moedas dívísíonáríes, para facilitar o troco, ou
haverá acrescimo de preços, Eis os principais pontos:

G 23 anos

A atual moeda, o "cruzeiro velho", desaparece aos 23
anos, poucos meses após a extinção do centavo (abril úitimo).
Foi criado em )942 no Govêrno Vargas, em substituição 90 mil
réis, de origem portuguesa. A reforma feita no Brasil é seme

lhante às levadas a efe to na França e no Chile em janeiro de
1959 e janeiro de 1960, respectivamente.

$ Cédulas
O decreto lei que institui o nôvo cruzeiro, será regula

mentado por resoluções do Conselho Monetário Nacional fixando
as normas concretas para a substituíçao de cédulas e cunhagem
das moedas. A Casa da Moeda por sua parte iniciará a fabrica
ção das cédulas até :n de dezembro de 1967.

Dessa forma,. a partir' de 1°. de janeiro de 1966, o Brasil
passará 6 ter em data a ser fixada pelo CMN. uma moeda."forte"
que Vil lerá C$r l.QOO atuais. O centavo fica, então, restabelecido
para 8S importâncias até os atuais Cr $ 1.000 ou 1 cruzeiro nôvo,
devendo inicialmente,..Q Banco Central recarimbar as cédulas
com os novos valores e. posteriormente, cunhar as novas moedas
divisionárias.

� Prações
Tudo indica' "que _ as frações de 1 centavo nôvo serão su

,primidas. Assim uma caixa de fósforo, por exemplo. que custa
atualmente C$r 25, deverá custar. 3 centavos novos, e não 2,5
centavos. As atuais notas de Cr$ 1.000 e Cr$ 5.000 deverão levar
carimbar NCr$ 1 e NCr$ 5, respectivamente. O Banco Central
será responsável pela remarcação, impressão e aquisição de ,cé�
dulas e pela cunhagem de novas moedas metálicas.

� Relaç60
A relação 'de valor entre o cruzeiro atual e o cruzeiro

'nôvo é 8 seguinte:
Cr$ 1 - 0,1 centavo
Cr$ 10 -- 1 centavo

Cr$ 50 --- 5 centavos
Cr$ 100 --- 10 centavos
Cr$ 1.000 - NCr$ 1
Cr$ 5.000 - NCr$ 5
Cr$ 10.000 -- NCr$ 10
Cr$ 100.000 --- NCr$ 100
Gr$ 1,000.000 --- NCr$ 1.000 n
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ANIVERSARIANTES DA' SEMANA

ANIVERSARIAM.SE
HOJE: a ata. dna. Nessi

rin, esp. do sr, Elias CU1Y
res. em Curitiba; a srta. Zilda
Mülbauer; os srs.: Adão Cor
reo e Odilon Caldas; os me"

nines: Jairo, Agi/eu, filho do
, sr. Antonio de Barros e Wil·
( mar José, titho do sr. 'Citilo
Medeiros.

AMANHÃ: a sra. d Betty,
esp. do sr. Acle Abdala José;
as srtas.: Sueli Maria (iats:
e Catarina Perciak; as "meni
nas: Luciane, filha do sr.
José Cador, Ioanir Maria, fi-

.

lha do sr, Miguel Andrucze
oecz e Gilda, filha do sr.

Darcy Vildnoua; o menino
A-rgos, filho do sr. Felix Ru
doU

DIA 22: Exma. lva. <sra.
dna. Ana Maria da Silva.
Quadros,' as sras. dnas.: Rosa
esp. do sr, Alfredo Roesler e
Maria da Glória, esp. do sr.

J Gerson Woiciechowski; as

srtas.: Iris Mqria Plau e Ce
cilia Costa; os srs.: Dr. Advr
Se/eme, Alberto Tokarski FO:
e Carlos Caldas; o 10vem
Henrique Herost e os meni.
nos: Ronaldo Nelson, filho
do sr. ALvaro Uhlig, Edson
Luiz filho do, S1. Nazir Cor"
deiro e Luiz, filho do sr. AI.
fredo Trapp.
DIA 23: a exm:J .. Vva. sra.

dna. Adelaide l-areia; a sita,
Maria de Lourdes Cubas; DS
srs.: Rui Seleme, Narciso
Leonardo Ruthes e Adelio
Karuat; os jouems: Areldo
Knopp e Afonso Czéch; DS

I
meninos: Silvio, filho do sr,

Antonio Karoat e Elimar Al
fredo, filho do S1'. Iilimar
Fiedler; a garota Romelia,
filha do sr. Antonio de Bar
ros, res. em Florianópolis.
DIA 24: a S1 a. dna. [oana

eso. do sr. Lucio Bialeski;
os srs.: Eduardo Prust, Fran
cisco Palatinski, JOSé Wibbelt
e Oswaldo

. Voigt, industrial
res. nesta cidade; os jovens:
Antonio Dario Hostin e. Da.
niel Bialeski; os meninos:
Francisco Vital, filho dr sr.

Acácio Pereira e Ait» edo Luís
filho do sr. Alfredo Sorg.
DIA 25: as sras. dnas:

Sibila .esp, do sr. Pedro, Tvsz
ka, comerciante, res. em Bela_
Vista_do Toldo, Maria esp.
do sr. João C. Gapski e A"
daÍfa, €sp. 40 sr. Pedro Sil
veira; as meninas: Lúcia, fi
lha do sr. laroslaw Sidorak
e Beatriz Cristina, filha do
S1. dr. Aroldo C Carvalho
e o sr. Estanislau KTisan.

DIA. 26: as sras. dnas.:
Irene, esp; do sr. dr.. Horst
Winter, ,·es. em Porto U,dão,
Aflita esp, .. do sr. Paulo Nett-

NOTAS
Estívsram em Canoinhas na

semana finda, em visita a seu

progenitor o venerando cidadão
. sr. Manuel Machado Nunes, bas
tánte adoentado, os seus filhos,
srs. Jarbas Nunes, Almir Nunes,
Zito Nunes e o sr. Octacilío
Vieira de Lima.

x x x

O conhecido Clube do Sigilo
que desde a sua fundação fazia
suas reuniões e reff'ições no

tradicional Restaurante Michel,
transferru-se para .0,.Clube Ca
noinhense. Segundo seu Agenor,
o manda chuva da entidade,
esta situação não é -definítíva,
eis que ainda poderão voltar
para o alto da Rua Getulio
Vargas.

x x x

Constituiu.se uni verdadeiro
sucesso o baile da Sociedade
Beneficente Operária, em cola
boração com c Coral Canoinhen
se, levado a efeito na noite de
sábado último. O conjunto do
Americano deu cabal conta "do
recado e 8S danças se prolon
garam até alts madrugada.

x .X x

A Rádio Cancínbss comemo

rou o dia do radialista no

domingo último, com um grende
churrasco, levado a efeito num

I aprazível bosque no Campo da

I Agua Verde, no qual compare
cereram todos seus diretores,
funcionários e auxiliares, como

tem6em convídados.
x x ::&

O Secretário da Agricultura
do Estado 'de Santa Catarina,
Deputado Piguettí, estará em

nossa cidade no próximo dia
cinco de dezembro.

x x x

Deverá assumir o Ministério da
Agricultura já segunda feira, o

Gal. Ney Braga que já renun

ciou ao cargo de Governador'
do Paraná. O novo Ministro

que' vai integrar. o Govêrno
Castelo Branco é bastante co

nhecido de Canoinhas, eis que
foi colega de turma dos conter

râneos, médico' -Dr. Osvaldo
Segundo de Oliveira noZmná,sio

. Peranaense e contemporâneo

burger; as srtos.: (ris SUrat.
mann, res. em CU1 itib91 -Te.
rezinha Seleme, protessora e
Gertrudes Lis e ainda o sr.
Alexandre Lis.

Aos anioersariantes os
nossos cumprimentos.

ENLACE
Unem. se pelos sagrados

lacas do matrimônio a srta.
Nancy Silveira, Filha do. casal
sr. [oão-Genv Y'da Silveira,
com o jovem Cartas Ribeiro
Schmidt, filho do sr. Sebastião
Ribeiro Sehmidt e exma es

posa, a realizar-se hoje na

Matriz Cristo Rei.

AOS noivos e seus fami
liares, enviamos os nossos
sinceros votos de Felicidades.

Ajusu: de Nupcies
O sr, Antonio Cubas e se

nhora, partíciPam o noivado
de sua filha Mariclér Terezi
nha com o jovem Celestino
Pieczarka.

Bodas de Praia
Festejará Bodas de Prata

dia 23, terça Feira próxima,
.) ilustre CilSai, Dna. Otilia e

sr: Alex Michel.

NDSSDS cumprimentDs.

ESPARSAS

dos deputados Aroldo Carvalho
e Haroldo Ferreira e tambem
de outros csnóínhenses que lá
estiveram no período de 1930 a

1934.
x x x

Vem de ser exonerado dss
funções de Delegado de Polícia
de Canoínhas, o Tte. Lidio João
Ferreira. O ato foi assinado dia
30 último, mandado a publica
ção dia 11 e só foi tomado
conhecimento com o Diário
Oficial chegado em nossa cidade'
quinta feira última.

Em consequência. dizem que
irá para a Delegscía, um bacharel

x x x

Agradou em cheio o amistoso
do Rígesa com o Santa Cruz,'
véncído pelo último de 2 a O e'

cuja tenda, bem apreciável,
redundou pera os festejos do

'I' Rotary, pró aquisição de um

gerador
.

para o nosso Hospital.
.x x x

'A caravana regtstsne chegou
a nossa cidade as 12,30 horas
de sebada e foi' homenageada
com um aperitivo na Sociedade
Beneficente Operaria. Na noite
dé àomingo, após o jogo, outra

homenagem lhes foi prestada,
constando de uma churrascada

de carneiro na sede do Tiro 80
Alvo, no Campo da Agua Verde.

x x x

E alnda segunda feira, tam
bém em beneficio do Hospital
prelíaram 'Botafogo e Pery,
vencendo os mefrenses por
2 a 1.

x x x

Finalmente, após uma longa
batalha judiciaria, vem de ser

reintegrado nas altas funções
de Fiscal de Fazenda do Estado
o nosso Diretor,

.

sr, Alfredo de
Oliveira Garcindo, Ver€sdor da
nossa Câmara Municipal.

x x '"

11: amanhã, então, a anunciada
festa promovida por várias en

tidsdes de nossa cidade, coman
dada pelo Rothary, em beneficio
do Hospital Santa Cruz, para a

aquisição de um gerador. Em
frente ao. Hospital, durante: to
do dia, festejos. populares, com
churrasco, café, doces.

x x x

A dupla di! truque, João
Seleme e Pedrinho Allsge,
continue vencendo. Ainda 8e':'

bado, na chacara do dr. Saulo,
vencer.s.m mais 3 . partidas ; e

saborearam mais um suculento
churrasco de ovelha. v

Nossa Senhora da Aparecida, terça feira,
dia 23, pela parte da manhã, em Marcilio Dias

Terça feira próxima, pela parte da manhã, a ima
gem de Nossa Senhora' da Aparecida, que está percorren
do todo o país por via férrea, estará em Marcílío Dias,
passando com o trem de Porto União, ocasião em que

. haverá uma ,calorosa recepção da familia católica canoi-
nhense.

.

n

Dia Nacional de Ação de' Graças
)v C O N V I T E

o Apostolado da Oração "Sagrado Coração de Je
sus", convida as autoridades militares e civis, tôdas as

associações religiosas, e os devotos em geral; para assis

tirem} _a Santa' Missa das 19 horas, que será celebrada
dia 2J), deste, em comemoração do "DIA NACIONAL DE
AÇÃO'DE GRAÇAS", convite especial ao coro Santa
Cecilia, para abrilhantar as cerimônias com a entoação
de Hinos Sacros.

.

I Pede-se às associações fazerem-se. acompanhar dos
I respectivos estandartes.' v

I . Frederico 'Sachweh Presidente.
/
T

Terrene em Itaiópolis - Vende-se
36 alqueires aproximadamente.
,BÔ8S aguadas.
Herve mate.
Terras de cultura.
Madeiras fioas.
Lenha.
Argila para cer�mica.
Rarbaquá - pequena casa, (inacabada).
Malhador.

�

Apropriado para tanque. (Roda d'agua e criação de peixes).
Divisa cOm o perimetro, urbano. Três acessos.

10 8 12 kil&metros do asfalto (BR 2) - 1 1/2 km. da Estação
Ferroviária.

Preço básico Cr$ 400.000 o alqueire.
Ioformaçpes - Escritório de

Irmãos Procopiak & ela Ltda., em Canoinhas.

..
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