
Movimentam-se os"

produtores pele seu

órgão. de. classe
Reuniu-se a Associação Comercial e Industrial de

Canoínhas afim' de apreciar as graves consequências
___
oriundas do art. 9. da Lei n. 3.741, ·sôbre o imposto de
Vendas e Consignações, obrigando em consequência, o

pagamento do tributo, a partir do dia 16, diàríamente.·
Face o abusurdo da medida, transcrevemos abaixo a

correspondência que acabamos de receber, expedida em

30/11/95:
"Presidente Assembléia Legislativa"
Florianópolis., \

"Classes produtoras município Canoinhas represen
tadas órgão signatário sentem-se imperioso. dever consignar
protesto contrário artigo nono lei 3 741 pt Achamos a

ação senhores legisladores total alheamento interêsses
indústria et comércio desconsiderando normas comuns de

operações I
mercàntís pt Pretendida antecipação tributo

além onerar financeiramente et desorientar et confundir
administrativamente teve' desvirtude ocorrer em época
sobrecarga as ernprêsas em decorrência compromisso fim
j:le ano pt Dispositivos como este tendem a distanciar
legisladores et classes produtoras cuja .colaboração mútua
e indispensável ao progresso nosso estado pt Respeito
samente.

Associação Comercial et Industrial Canoinhas
Luiz Fernando Freitas

Presidente"

Fatalidade
brincadeire

I
' infantil

r». Zimmer
Pels Universidade do Estado do Paraná, amanhã, em

Curitiba, colará gráu como engenheiro mecanico, o jovem canoí

nhense, dr .. Lindolfo Zimmer, filho do casal, sr. Luiz Zimmer já
fal,écido e senhora, dna. Helena Koehler Zimmer. O aludido jo
vem, órfão de pai, estudou com grande dificuldade e graças aos

seus esfsrços viu finalmente chegar o seu grande dia, para sua

felicidade e também dos seus familiares. Ao dr. Lindolfo Ztmmer

que também foi oficial das oficiaas dêste semanário, levamos os

nossos' mais efusivos cumprimentos, extensivos a seus familiares
com votos especiais para uma fulgurante carreira na nobílitante

profissão que por bem escolheu. n

Dr. BubaJ ayme
; Caneínhas

•

t.erá mais um filho

I
de grau se dará amanhã, ás 20

médico com a formatura ama- horas, no Cíne Vitória. Ao agre

nhã, em Curitiba, .do jovem dr. decermos O convIte muito 'gen-
, tilmente nos remetido, enviamos'Jayme-Buba, filho do comercian- os melhores cumprimentos ao

te local, sr. Leopoldo' Buba e novo tnédico, extensivos aos

sue exma. esposa, Dne. Helena seus familiares, coaDO também
B�i:;o'i. O :.lto sol�.c..: de cólação Vutos de im:.a fU'i.UfOSa ciureiia.

n
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Diretores: R. R. �A �ll�A f AlfRfOO n.· �AR�I�DO
FONE,' 128

bere�tc: n�ASS SHfMt
CIRCULA AOS SABADO�CAIXA POSTAL, 2

... \

Liberdade deManifestação de rensamento
por Flávio Gaivão Agência SIB - Especial para "Correio do Norte"

Grande acontecimento social
aconteceu em Curitiba, dia 9

último; com o éasamento da [o
vem canoinhense, Iliane Prece

píak, dileta, filhs' do casal, dr.
'Orestes Procopiak e Dna. Peri

Procopiak com Q jovem curiti

,bano, sr. Emerson Medeiros. O DI'R alerta ainda; os contribuintes, para 8 oportunida
Embora tarde, os

.

nossos cum- de que lhes é oferecida pela Lei n. 4.862, que faculta a todos se.

primE!Dtos ao jovem casal e seus, quitarem �om 8S suas obrigações fiscais, gozand'O de uma redu-
fami1hU'es. n I ção de 50 por cento das multas e da correção monetans. -o

No dia 17 de novembro ins
talou-se .no Rio a 2a. Confer ên-

. cia Extraordinária da Organiza
ção dos Estados Americanos,
presentes o presidente da, Re
pública do Brasil e os chance
leres representantes de 19 pai
ses do Continente.

Uma hora antes da instalação,
reduzido grupo de menos de .

dez indivíduos 'postou-se nas

portas do Hotel' Glória, onde
se realizariam os trabalhos.
Quando o presidente Castelo
Branco ali, chegou, êsses indi

víduos, exibindo faixas com dís
ticos tais como "Abaixo 8 dita
dura", passaram .

a vaiar e a

apupar o chefe da Nação,' até
serem contidos e presos em

flagrante.
Ora, 8 lei nO. 1802, de 5 de

janeiro de 1953 - Lei de .Se
gurança em pleno vigor - que
define os crimes contra o Esta
do e 8 ordem, política e social,
estabelece no seu artigo 20:

Telegrama ao BIO

O ministro Ney Braga enviou

telegrama ao presidente do
Banco Interamerrcano de Desen
volvimento (BlO), sr. Felipe
Herrera, pela aprovação do em

préstimo de US$ 20.500.000,
Ique será aplicado no programa _

de' desenvolvimento agrícola,
pelo Banco Central. n

Sociais

Quinta feíra última, pela tarde, a cidade foi aba-
�ada com a triste noticia, dó falecimento do -garoto José Ministério
Ribas, filho do sr. Epaminondas Ribas, abatido a tiro de

�evólver pel'o seu companheiro de folguedos e visínho, o reformula serviços
menino Eliseu, filho do sr. Sezefredo Corrêa e Thereza RIO _ O Ministro Ney Bra- '

ltomais Corrêa. o. fato ocorreu pelas 17 horas mais .ou ga realizou uma reunião com

menos, à rua José Boiteux, consternando a todos. os cinco coordenadores regío-
riais do Ministério da Agricul-'

i Pelos informes, não houve, em absoluto, intenção tura, .para tratar da descentra-
de crime. Os garotos na sua inocencia juvenil, jamais se lização dos serviços do órgão DO(8g8"1-8 do ,Im,põsto d.e R·e'oda .-o'orlO''8.-aperceberam do desfecho de suas /brincadeiras _com arma de em todo o. País, ocasião em que V II \I l'

�ogo carregada e usada na ausência dos progenitores do advertiiÍ aqueles funcionários A Delegacia Seccional do Imposto d'e Renda em Joinvile,
. sôbre a responsabilidade que com jurisdição também em Canoínhas, através de' seu Delegado,'menino, longe de casa, trabalhando no interior. o. 'S Bcaberá a cada um.

'
e o rasil sr. Hélio Milton Pereira, prestou os seguintes informes:

'

acontecimento fatal, tem se repetido por vezes, e é mais no futuro sofrer mais fome". <-

uma advertência aos srs. pais. para que conservem suas 1 - Extinção da Redução de Salários, Conforme o artigo'
'.

f' d 1
-

Advertiu o sr, Ney Braga 32 da recente lei n. 4.862 de 29 de novembro p findo e publí- .

armas de fogo em lugares mais seguros e ora o a cance
que a culpa não será sómente . cada no Suplemento do Díárío Oficial da União de 30 do mesmo

de menores. Outra versão, talvez mais verosimil, dá conta
. do Mínístério, mas de cada fun- mês, as disposições da Lei n. 4,621 de 30-4'-65, denominada "Lei

de que José, quando do acidente, estava só, no. exato cíonárto - delegados, coorde- de Redução de 'Salários"; não incidem sôbre os rendimentos

momento' em que Elizeu fora para o quintal de lIa residência. nadores regionais, secretârío-. auferidos nos meses de novembro e dezembro do fluente ano,

apanhar lenha. .Os funerais do inocente garoto, ocorreu 'geral e do próprio ministro. ficando pojs, sem efeito 'a subscrição compulsória ou depôsíto-
Lembrou, também, a necessida- de que tratá essa última lei citada quanto à remuneração perce-ontem com grande acompanhamento. de de efetivo entrosamento de bida 'nos referídos" meses.

'

Nossos pêsares às famílias enlutadas. n todos os órgãos ministeriais com

.as Secretarias de Agricultura e,
no caso do Nordeste, com à
SUDENE.

" Perturbar ou interromper,
com violência;" ameaças, ou

assuadas., conterencia inferna.
cional -realizada em nosso ter

ntó,rio de que participem dele
gados de govêrnos de outras
países.

Pena: detenção de um a três
anos. A pena será aumentada
de um terço se a

.

conferência
tiver de. ser' suspensa pelos
fatos definidos neste artigo, por
mais de.24 horas".

Aí estão duas premissas," À
maior e a menor; resta, silo
gísticamente, tirar a conclusão:

I os que no dia 17 de novembro
�as portas do Hotel GlÓria, ao
início da 2a. Conferência Ex-.
traordinária da O.E.A., vaiarem
o presidente da República, in
fringiram o disposto no art. 2Q
da Lei de Segurançá e, pois,
estão incursos na pena comina
da à êsse crime, legalmente
capitulado.

pois, sujeitaram-se às . conse

quências disso decorrentes,

Todós são iguais perante a lei
e ninguém é obrigado a fazer
ou deixar de fazer alguma coi��
senão em virtude da lei. Sãp,
preceitos constitucionais. N'§i.O
há que falar no preceito da
Carta Básica que assegura a li..
berdade de manifestação d;e
pensamento, pois êste mesmo
declara, expressemeute que ca�
da um responderá, nos casos
e Tia forma que 'a lei p, ecei
tuar, pelos abusos que cometer,

Vale dizer, a liber;dade de ma-
. nífestação de pensamento é ga
rantida pela Constituição Fede
ral, mas sô pode ser exercida"
dentro da lei, de acôrdo com

a lei e na forma da Iei.,Não'
pode ser exercida fora da- lei
ou contra a lei, pois então pas-,
sa a ser abuso e pode conãgu-'
rar crime capitulado em lei, e,
pois punível. Como no caso dos
manifestantas do Hotel Glória.

T��o o mais' que se diga é..,
.

inútel e impertinente. Não pas
'sa de distorção e destina-se tão
sómente a alimentar a máquina
de propaganda dos inimigos dq
regime democrático, derr(jtado�l.
em 31 de março de 1964 ma8

ainda não de todo vsncídos. B

�,

Não interessam os nomes'

dêsses elementos. Não interes
sam também SUB condição pes
soal ou 8 profissão que even�
tualmente exerçam. O que
interessa é que são cidadãos
que violaram, conscientemente,
1:IID dispositivo de lei penal e,

2 -;- Extinção do Imposto sôbre "Lucros Extraordinários".
Também consoante o artigo 4. da mencionada Lei n. 4.862:"'65-

e artigo 8a. da Lei 3850 de 18-12-60, 8 partir' do prôxímo exer
cicio de 1966 fica ·extlnta e cobrança do "Impôsto Adicional de
Renda" - denominado "Imposto sôbre Lucros Extraordinários",
ficando, por isso, as "pessoas juridicas", desobrigadas de apresen-·
tsr "declarações" desse imposto no vindouro. ano de 1966. Ape
nas, ria conformidade do primeiro' dispositivo citado, poderão ser

feitas notificações de débitos, existentes e correspondentes às
declarações, já apresentadas, até 3Ó de junho de 1966. n

Impôsto de Renda diz .que Contador,de . Firma

que sonega é Co-autor
RIO, (VA) -:- .Segundo informa, o diretor do Imposto de .

Renda, está sendo feito naquela repartição do Ministério da Fa...;
zenda, o exame de vários casos de omissão de notas fiscais e de

I

submanufaturamento de diversas empresas, particularmente do.'
Rio de Janeiro e de São Paulo..

Ao que declarou o diretor do Depsrtameqto do Impôsto
.

de Renda, sr, Orlando Travancas, os contadores e auditores, res

ponsáveis pela contabilidade das empresas que estão praticando
tais crimes de sonegação serão convidàdos· a

.

depor. nos inquéri
tos que serão instaurados pf>10 Depattamento, como co-autores
da infraçào. Essa co-autoria está prevista na Lei lCl. 4,729.
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CORREIO DO NOR'1'F;

Varias datas próximas ao

IGrupo Escolar "João José
Torrado a ar quente I Souza Cabral" (Sossêgo). I

/ Saboroso até a ultim.a gota I Proc C T III"Rua �aula Pereira _ Telefone, 241 'I, Ko�;:�rar
,

o sr. e.�� i �ao é grande - 'm�$· em a nolnhas

I � i "============================
".

,BIG é, O melhor café 1"V.ende·-�e. Lotes 1!�
__"""""""'_ !iI'I\!IliI1Ili!!i!;+www_

Procurando acha II! .�
no JARDIM ESPERANÇA, i Tecidos finos' _ Artigos Jersey _ Nylon'.�.§g@ill§§��§§§���§��B II nas proximidades do Ginásio ! Bordados � Rendas _ Boiõstj, etc.

,.,

Santa Cruz. I
A Vista' e a Prestações. I

X' , I

I
Tratar com Henrique l

Bóra, -na Casa Santa Te- I

I rezinha.· v .

I
, (, '

I SEMEADEIRAS (
I I

"para Arroz, Milho e Feijão,
da melhor marca existente. "

1:.."_'__F_i_li_a_i._s_:_C_�_�_;_i:_.ba_l�_._.R_R_i�o_d_N_J:_;�_e�_ro_.rv_t_of:_�O�A_.i�e�_�_:r_�_--.: I C�o�u�;�� i;';�;ba .

�••�.B��••RBE.��.B•••••m••••��R.BB••
.

"

" II'
o Atenção!· vire .e leia x

II TRANSPORTES

III Confie e transport� de suas mercadorias
&I' .pela

I iI TRANSRIO
Im

I
B

I I II

, I·· 'sequ!oue:) wa e'S!"lsnl:>xa -edo:> we eJ/,eled eW!lllf DI
, 'elsuned ado:> esoweJ ep opjpsd nas JazeI a Jeo9l1uo:> ellu8}\ II

i�azlnb 0'9'0: w�nb v.ldmo:> 090· 9S !

.

III ',;======================.

I I�azlnb opuvrib a omo:> anOed i�azlnb 'anb o a�dmo:> l1li

.11
,/

·oJ.lal a' B;>rWJ9J 'el!apeW ap SI!aA9UI ap sodu so S-OPOl{ a;:>a.ÍàJO. - JII
II ,CY�PJIOA �6!�up) OI3J9WO� a DIJlsgpUI 'SI3AOW 'I�SAODeIO'9 8li II " IlJaD IRI 11111 ap, SlllJllJe a SaJelnq,1II S!aA9W ap U3!JqU '!�SAOUI!I09 '0 Il.mli�.E••a••IIl.tIí;)Blil�••••Im.II.R:.�iig.tlI�.EII

Para o 'seu exigente paladar
prefira sempre

\

PINGUI-M
',

- R�staurante e Sorveteria -

Drànarnente Almoço e ·Jantar.
\

\

ReFaça suas, forças, tomando
','

C A F É B I G

CORT'E
Praça L8ur-n Müller, 751 (aQ IRdo do Banco INCO)

Caixa Postal, 76 - Fone, 1'25

Canoinba. .:- 'Sta. Catarina

I ( ( ,
"

TRANSFORMADo.RES DE
.. I?ISTRIBUIÇ�O TRIFASICo.S

,
. E Mo.NOF!\SICOS a OLEo. de 5 3 500 KWA G.E.

.

CHAVES MAGNETICAS •. DE FACAB • ESTRELA
r

TI:lIANGULO·,' QUALQUER CAPACIDADE
MEDIDORES MONOFASICOS E TRIFASICo.S G.E.

CABOS· FIOS. Co.NDUIT • CAIXAS DE FERRO.
ESTABILIZADORES. LA"MPADAS

Sr•. Industriais e Comerciantes:
consultem suas necessidades a J. êORTE
Melhore$ .Preços, - Garantia Abso!u,ta

�,

-MELHOR SERViÇO A PREÇO JUSTO I

,Matriz: Curitiba·

)(

Vende-se
.

no município de
São Mateus do Sul, Pr., no lu
gar denominado Olho D'águ .. ,
um terreno com 8 área de 192 ';========================7-
alque-ires,' vârías bsnfeítorías e

·1'boa plantação de herva mate,
Da base de mais ou menos...

, 300.000 por 8Ique�re.. I�
Tratar com Danílo Mafra, no

Banco Inco' em Curitiba, ou pe-
la telefone 4·4011. r,' /lvi

,

CLíNICA E <';IRURGI'\
. Jc.

Olhos • Ouvidos • �Iariz c Garganta
Dr. Anor Ditterl Pinto

Médico Especialista
Consultas das 14,30 às 17 horas

de segunda a' sexta feira
Rua Felipe Sckmidl. 249 MAFRA • Sta.' Calarlna

Trílhedelras .

Trituradores
Descascadores de ,Arroz
diretamente de fábrica.

Venda, de Terrene I

-sapnpq sop aJo'] a :a
·apu�J.4 ü.itl ';fqus3 iJ O;U�Ill,;)U;M ou SilQ;Jelsiud se <lníhJd

.

., ' ·apupq mn t;l.ülqus3 él .:udwo;)
·epapq um aqolilB e DISAONV'lOD SBÇO'1 S8 al!S!'A

,

'yel8N 00 <lnBed <l e.IOBa <lJdwo:J
·soa3slu8A à SOlUO;'SilP sop 9zoB 9 'apaplunpodo' els� a:HilAOJdV

,

·ÓpUll3ulllllq oue ap UBII O Jllssed g:JOA IlJlld 'W!pJIl( IlJlld 1l3UIllllq ap oquewel Janblenb wa:JaJalO

i>lSJ\ON\110E> 'A e I>lSAON",lOE> '0
./

-------·--·--'v
�nor Di.tert·Pinto

"

Dr.

�,édlco Especialls-:ta I·,
em.

Olhos, OUVld'Qs, Nariz à Garganta
Consultas no Hospital Santa' Cruz nos : dias
'/1 .,

1 2 e 13 de J Ã N E � R O de 1966

x-"--
Brinquepos - Enfeites de Nataf
Fenagens

.

- louças _.Armas, etc,

CASA
PROCURE A

SCHREIBER
Duas lojas para. êàchar C) que precisar:/ \

Terreno em Itaiópolis, .

36 alqueires aproximadamente.
B8a8 aguadas.
Herva mate.

'

Terrsa de. cultura.
Madeiras finas.

'

Lenba.
Argila para cerâmica.

,

Barbaquá - pequena' eaaa, <inacabada}.
Malhador.
Apropriado para' tanque. '(Roda d'agua e criação de peixes).
Divisa com o perimetro urbano. Três �"eS!108.
10 a 12,kil&metro8 do asfalto (BR2) - 1 1/2 km. da Estação

\

Ferroviária,

'Preço- básico Cr$ 400.000 o alqueire.
Informações� Escritório de
Irmãos Frocopiak & ela Lida" em Cenoinhas.

S·
..

. IA
1

'

,

e terá a satisfacão de ser bem sentido
. � ta

•

• Agência de' Canoinhas
, IRua Vídal Ramos, 1167 ou Rua Paula Pereira 761

'. \
"

Quando fizer seu itieorário de passeio,
não esqueça de incluir uma visita às'

obras do FRIGORíFICO
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Ano 19 - CSDoinhal,

Estado de Santa Catarína
Faculdade de Educação

- EDITAL
Concurso de habilitação à la. série do Curso de Pedagogia

da FaculJade de Educação para 1966.
D., àcôrdo com o que estabelece o art. 24 do Decreto n,

�E Q7 � 9/63/774.. pcblícado no Diã io Oficial du Estado n. 7.400.
de 16·10· 63, e conforme deliberação da Egrégia Congregação da
Faculdadade de Educação em sessão realizada em 4-11-6'5 levo

.
ao conhecimento dos interessados que. por ordem do sr. Diretor,
pelo prazo de

.

vinte (20) dias, a partir de 10-01-66, se. acham
abertas as Inscríções ao concurso de habilitação, para a la. série do
CUr!!0 de Pedagoqla da Fsculdade de Educação no ano letivo de
1966, no horário das 14:00 às 18:00 horas. de 2a. à 61.1. feire.

f) Documento que prove estar em dia com as obrigações
do serviço Militar, para os. candidatos do sexo masculino;

g) Titulo eleitoral, para os maiores de 18 anos;'
h) Prova clé quitação da taxa regulamentar de inscrição

',Cr$ 500,0'0;
i) Duas (2) fotografias 3x4 (recentes - tiradas de frente

e' sem chapéu).
.

Os itens a, c, d, e. deverão vir com 'as firmas reconheci
das, não sendo 'aceitas fotocópias nem públicas-formas de qualquer
documento. Todos os documentos deverão ter as firmas reco

nhecidas no local de origem e nesta capital.
·

Os documentos citados nos itens b, f c! g serão restituídos

I
·

80 portado!' no.ato d!l inscrição. \

J O concurso ris habilitação constará de provas escritas
com du -sção máxima, cada uma, de duas·' (2) horas sobre 8S

seguintes díscíplínas:
.

" a) Português; b) Elementos de' Legislação; c) Sociologia.
As provas obedecerão aos seguintes critérios: '

�) Português: Redação de 30 a 40 linhas sôbre temas.
ligados à Educação erao Ensino.

b) Et'ementos de' Legíslação: Dissertação e questionário
'Sobre assuntos sorteados dentre os seguintes:

Constituição, 'Brasileíra de 1946 (titulo VI-da família,
educação e da cultura);

/ .

Constituição do Estado de Santa Catarina de 1947 (titulo
·

VII d educação, cultura e f�milia): :

Lei Federal n, 4.,024, 'de 22-12-61, que instituiu as Díre
trizes e Bases da Educação Nacional;

Lei Estadual n. 3.191, de 8-5-63, que instituiu o Sistema
Estadual do Ensino de Santa Catarina.

'

As leis acima mencionadas serão fornecidas aos candida
tos no ato da. inscrição.

c) Sociologia: conceito e divisão; O fato social: sua especificidade;
, algumee instituições sociais: família, estado, igreja escola; aspectos
sociológicos do Brasil e de Santa Catarina: demografia, organi
zação política, atividade econômica.

Será inabilitado o candidato que tiver nota zero (O) em
qualquer disciplina' e menos de doze (12) pontos no total das
notas.

, Os exames serão realizados na segunda quinzena do mês
de f evereiro. os dias 11, 14 e 15 respectivame.nte, Português
Elemeritos de Legislação e Sociologia, às 17:00 horas, Pl!!fante
banca constituida de três professôres da Faculdada, desigpados
pelo Sr. Diretor dll Faculdade de Educação, em portaria pré.
fixada no mural da Escola. \

o limite das vriga'" é fixado em quarenta (40) podendo
haver desdobramento, no caso de excesso de ca�didatos. apro
vados, a critério da Congregeçã{J.

Os casos omissos serão resolvidos pela Direção da Fa-
culdade de Educação'.

-

Qualquer outra informação será prestada diretamente .na

·
Secretaria da Faculdade, de 2a. à 68. feira, das 14:00 às 18:00

hora�.
Florionópolis, 30 de Novembro de 1965.

J V. Lubl S6cn�t.1:lríu

,_.

A.niversarianfes
ANIVERSARIAM,SE

Hoje: as sras. dnas. exma.
vva. Ana Humenhuk, Rosa
esp. do sr. Estefano Ostroski;
os srs. Eralao Sbitzner, Rei.
naldo Crestani; as srtas. Mer
cedes Furtado, Maria Edilete
Karuat, Leonilda Bail; o jo
vem Aldo Ieoesier e o menino
Albino' filho do sr. João S.
Ferenc.

.de Semanq
Oliveira , es. em Curitiba; a

srta. Julia Simões; as meni
nas Eliane Mtlria filha do sr.

Ernesto Noerberg e Dalva
filha do sr. Norberto Irineu
O/seno

Aos aniversariantes nossos
votos de felicidades.

MOTORISTA! Obstlrve sempre as

leis do tlrânsito. Elas são
feitas pal'8' sua pl!6pria
segurança.

colaboração do

Clube dos amigos

Pare os agricultores, criadores, professôres do

interior, enfim, todos os que colabor�ram com o nosso
-

\.._.
�

S�FlVIÇO. DE EXTENSAO RURAL, enviamos votos

de BOAS FESTAS DE FIM DE ANO e

fELIZ ENTRADA DE ANO NOVO.

Que 1966 apresente horizontes' mais lal'gos para
o progresso de nosso Município. '

Que o senhor e Sua familia realize suas aspireçães.
a8S.: -Josê Francisco C. Carvalho

I
. Extensionista Rural da ACARESC

Mirihao Dolores Finardi
Extensionista Doméstica Rural da ACARESC

��============�=:d1
...;........' .WW__II'_illl- .ElllmIll4i:m- __

INOUEDOS
+-

Enfeites para pinheirinho

Casa Erlita

RADIOS

I

Amanhã: a sra. dna. Mmia
_

de Lourdes esp. do sr. Iaros-
law Sidorak; os srs. Hugo
Brauhardte, Wiegando fis
cher; a srta. Terezinha de
Jezus Padilha; a menina Mari
Lis filha do SI'. R'omualdo
Carvalho; os meninos Edson

! Luis filho do sr. Jair Lessack
e Antonio filho do sr. Teodoro
Tarchéski .

Dia 20: a sra. dna. Julieta
esp. do sr. Antonino Nicolazei;
os. srs. Natan e. Lzaac Zug
man, e Aloes Antonovich; a

srta, Neiva C/OI ice Barcellos;
C!s. candidatos apresentarão, no ato da inscrição, os se· os jovens Luiz Hamilton

guíntes aoc?mento,,: I Gonçalves, José Perene, as

a) Comprovação do nível de escolaridade exigido (con- meninas Janete filha. do sr.

clusãc de curso colegial ou /equivalf'nte) (certlflcsdo ou diPlomai Alex Michel, Maria Helena
do 1. e 2. ciclos e vida escolar do 1. e 2. ciclos); filha. do S1'. EPaminondas

b) Carteira de identidade;' I
Simões. '

Dia 21: os srs. Osmar Nasc) Atestado de idoneidade moral, passado por (2) profes-, cimento, Dr. Orestes Proco,sôres registrados no M.E.C.;
. piak, Aroldo Pacheco dos Reis

.

d) Atestadu de seúde fisic» e mental. expediria por [unts J -rs srias. Irmengard Voigt, e
• mêdíes 0� órgão �fid.e! (laudo médico, abréugrafia e atestado de Maria Luizu Emma Stange;
vscíae entí-vartóltca) o jovem Nereu Valdemar P08

t') CerticHi.� do registro civil de nascimento ou de lomani; os meninos Cezar Jo-

ca.8Bmen to;
sé filho dó sr, Wuldomiro
Medeir.os e, Nelson filho do
sr, Victor Tomasçhitz,
Dia 22: o sr, José Kahn;

a srta. Aládia Kretzer; () io
vem João Sphair; as menirzas
Regina filha do sr:

. Antonio
da Silva e Bernardino filha
do sr. Manoel Eleutério Fur»
tado, e ainda a srta. Olinda
Vepch,

I.

Dia 23: o sr. Francisco de

P'HILCO
4 FaixasTransglobe L

Dupla fonte de energia. - &se modêlo
ligade à. corrente elétrica como

'Oferta de Natal:

,

tanto funciona
a pilhas_

Bicicleta para Homem, quadro duplo, lindas côres Cr$ 95.000
�ádio com 3 faixas - Móvel de Caviúna ou Marfjm « 46000
Grande estoque de: Arame Farpedo - Grampos para Cêrcas - Pregos

Sal. Querozene - Arados. Bicos para Arados· Carpideiras.
Grande estoque de Gêneros Alimentícius com ótimos preços para Varejo e Atacado.
o �nder�ço da economia é�

A R M A Z E M, T·O K A R S K I
Rua Caetano Costa, 96 Telefone, 219

*

*

*

- -

*

Meias Nylon-Verão (Lançamento para
Calça Esporte Renner-Verão

Camisas Calouro (Coleção 65/66)

Gravatas em Tergal e _Seda Pura da Duplex
Roupão Felpudo em côres diversas
Camisa Esporte Reníler em linho especial
Cintos - Porta Notas de Metal

*

*

1966)

t '
.

..

e��...B.a.B.E•••�E.....m�m••m�..B��.
•

• •

I Veja que presentôes de Natal: -I
II

* Camisas Social' "Volta ao Mundo"

, II * Abotoaduras e Prendedores de Gravatas em Metal Branco Lapidado
II· *

II
II
a
Iil
II

I
a Essas' e outras novidades' V. encontra na

I CASA PEREIRA III
• ( R
li - ONDE O SEU C r$ JÁ É F O RTE - •
1��m�m�5'[;��,���.. :;;����,�"':..:;;�:J..::.:;iilii;;-��E!F§lralli':��..E�;;'��",�e{�,lj fFif1)JJí�v' ,'�lm'Smii'IFli�mlD!g�lli_m�i!�iiô.!!.tl�l!W!i__ �!!{OO�m��_�1iI�!SIit:4}!!!00!!t�jl��\m�
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,IND'OS'TRIAS
TRICOLIN

, ,

R EUNIDAS D� Departamento de Publlcldad«( do uFRICASA'"

S. A. v ! E mais �ne'gócio
. Edital

, Os suinocultores principiantes
tendem a conceder maior im
portância à escolha de determi
nada raça de porcos.do que os

próprios criadores experimenta
dos. Não queremos dizer que e

experiência diminui o interêsse
pela Laça, mes sim que 0S cria
dores mais esclarecidos sabem
por sua própria observação que
a empresa próspera pode estar
baseada em bons animais de

qualquer raça melhorada,

'Em Tôdas 8S raças existem
animais bons e ruins; a prática
tem demonstrado que a diferen-

de Convocação
Ficam convidados os acionistas da firma INDÚSTRIAS

REUNIDAS TRICOLIN S. A., para uma Assembléia Geral Extra
ordinári�' 8 se realizar no dia 28 de dezembro, de 1965, nos Es
crítõríos da mesma, nésta cidade, afim de deliberar sôbre a

seguinte ordem do dia:

a) - Venda ou incorporação dos bens da Sociedade ou

dissolução simples, com pagamento em bens;
b) l Eleição de novos Diretores, com poderes' amplos,

Inclusiv� para outorgar a escritura dos bens Imóveis da Sociedade;
.e) - Outros assuntos que possam interessar.

\

. Canoinhas, 18 de Novembro de 1965.

Elisabeth .Relser Heimbeck
Diretor Presidente Iv

•
i-

".
f,..·.

- um veiculo para cada tarefa

:r
i'
i

• 1

Para passeio ou trabalho, cidade ou campo, rodovias ou atalhos há sempre, um veículo Willys '66
feito sob medida. O trabalho é só escolher: AERO-WILLYS - elegante, robusto e confortável:
GORDINI II, econômico, ágil e versátil; RURAL (3 modelos), tração em 2 ou nas 4 rodas, para
o trabalho ou passeio, no campo ou na cidade; PICK-UP "JEEP", tração em 2 ou nas 4 rodas,
-ideal para o transporte médio: UTILITÁRIO "JEEP", UNIVERSAL (3 modelos), o mais conhe-
cido e provado no mundo inteiro.

'

V�NHA GONHECÊ-LOS. EXAMINAR OS INÚMEROS APERFEIÇOAMENTOS MECÂNICOS (E AS NOVAS
CORES, E CLARO).

Basilio Bumenbuk Via.
Rua Vidal Ramos'. 209 - CANOINAAS - S.C.

\

I

criar porco visendo a carne
\

I carne com demasiada infiltração
de gordura.

ça em produtividade entre um

e outro dentro de uma mesms

raça é bem maior qns a dife
rença entre os bons das dife
rentes raças especializadas.

O criador deve eleger a raça
'pela qual tenha preferêncí ... Na
.realídade, uma das melhores
razões para eleger uma raça é
sentir-se atraído por ela, porque
neste caso êle irá dedícar-se
com maior empenho. Contudo,
há necessidade de escolher raças
definidas adaptadas à região, ao
'tipo de alimentação e, príncí
palmsnte, exígídas pelo merca

do consumidor. Também exis
tem 'vantagens em que a raça
seja .comum na região facilitan
do 8 compra e venda dos re

produtores,

Independente dos méritos de
raça escolhida, os indivíduos se-:

Iecíonados devem ser portadores
de tôdas &S earaeterísttcss da
raça a que pertencem e de re

conhecido vigor, saúde e prolí
Iícidade.

Tipo Carne e Tipo Banha

O tipo nade meís é, do que
a combinação de caracteres que
tornam o animal muito útil para
determinado fim. Isso significa

I que
OEi porcos que são eficien

tes produtores de toucinho pos
suem característícss oornoraís

I que os distinguem dos -qu� pro.
duzem carne. Hoje em dia deve-

I
se procurar porcos que produ
zem carne e, não banhe.

A produção de porcos tipo
carne pode ser conseguida com

suínos de qualquer raça espe
cializada,' dependendo de um.

programa de seleção e alimen-'
tação, Porco tipo carne é aquele
que possui grande porcentagem
de cerne de boa qualídadé com

suficiente gordura pare manter
O' sabor e 8 maciez.

I

Os porcos tipo banhe são me
nn!, .. f!cie!}�"!:' que os tip0, " ....�e,

Enquanto êstes últimos são com

pridos e mais desenvolvidos o

tipo banhe é curto e atrazsdo,
. produzíndo Ciii'CliÇ&!I CUÜl grei0-

-, de porcentagem de toucinho e

•..«Tipo Carne.

Procurando seguir 8 nova o

rientação da suinocultura que é
de in II Wc r � eri:ç'�2 �':: per
cos com capacidade de produ
zir carne que permitam maior
abasteclmento de proteina ani
mal ao mercado interno e P08-
sibilidade de industrialização de
produtos para, exportação, 'so
mente se poderts aconselhar
raças que tenham a capacidade
de produzir porcos «tipo carnes.

., ,

Sem dúvida, há necessidade,
imediata de serem tomadas me
didas no sentido de melhora
mento do rebanho, dírtgindo-o
para a produção de' «tipo carne»,
o que viria contribuir para a

solução dos problemas ligados
à carência de elementos protei
cos a fim de atender às -neces
sidades da população do Pais.

Além disso com base nos da
dos, econômícos de produção
observa-se que é mais vantajoso
pera o criador produzir o «tipo
carne» qús C «Upo banha».

Entretanto, é conveniente
lembrar que tem prejudicado a

expansão do «tipo carne. a

falta de rações balanceadas; ou

pelo menos de concentrados
proteicos, aliados ao pequeno
número de frigoríficos em COD

trsposíção 80 grande número
de fabricantes de banha e à
enorme quantidade de açougues
do interior que exigem o «tipo
banhas.

'Por outro lado não é de bom
senso' recomendar anímaís de
raças espeeíalízadas; que apre
sentam crescimento múito rápi
do, quando o criador, não tem
08 mínimos recursos de alimen->
tâção e hígíêne.' li .

.....,

Dentre 8S raças naclonaís que
ainda poderiam ser aproveíta
das destacam-se a (Piau e a Nilo.
Dss estrengeíres as melhores

e mais 'Drodutivas em nosso

meio eãot hurec-Jersey, \VUSI'X
I
Saddleback, Hampshire, Berk
shire, Landrace (com ressalvas).

O cidadão bem ·informado vale mais.
" ",

Tome hoje mesmo a sua assinatura do

,�O JORNAL", o grande matutino nacional.

e aproveite os preços vantajosos de Cr$ 15.000

e Cr$,'S.OOO, per ano e semestre, com repre

sentante local, Sr. Antonio �S6IemG. ,

, ,

; �-

� ,

PreFeitura Municipai de
EDI'TAL

._.t'

Canoinhas.
De ordem do Exmó Sr. Prefeito Municipal, torno público

que durante o corrente roê. de dezembro, se procede ceata Teseu
raria e n8. Intendência. Distrltaie de Paula Pereira, Felipe Schmidt
e Bela Vi. ta do Toldo, a cobrança d"lI aeguintea impostos.

a� • lropoBto aI indústria e profiuõel (4. trimestre)
b) • Imposto de Licença (4. trimestre)

! O. contribuinte que não efetuarem lIeUI pagamento no pra.
zo acima menoionado, estarão àuieitol a multa de acôrdo com a lei

. '

em vIgor.
Canoinha, 6 de dezembro de 1965.

VISTO _

Dr. João Colodel � Prefeito Municipal
Clemente E. Pieczarka • Tesoureiro MUldcipai

1/
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Universo" Ciências e Mitos

IV - ·0 AstroVénus,
Documentário de A. SEIXAS NETTO

II
Em DOliol estudoe de Arqueo

logia Coamolôgice, muito p,olsui
mos com referência e Vénus Em
00110. .arquívos possuimoa ele
mentol pera traçar o roteiro
histórico de Vénus. desde uma

'antigüidade bem remota; e enel

mesmos .elementos, que Ião mi
lha f til, moatram, meridianamente,
que ,Vénul foi um Astro do Terror,

um cometa, 0 que' provocou ca

râatroíe cósmica pavorosa; qU81i
destruiu tudo à superfície da

Terra; influiu à órbita de Marte,
em lua investida sôbre aquele
planeta, Demarquemos, ãtravé.
dOI pOVOlI, a evolução de Vênus:"
para 08 babilónio. Astarté; para,
OI auirios: Ashteroth: pera 011

airio-ugarit: Anat; para OI per-
101: Arimã, para OI allirilJlII·ba-

do Terror,"
I' bil6nicoI: Baalath; para o� i.?�as:
Chaska; para OI polínêeioe:
Fauma; para OI latino-romenoe,
Héspero; para OI egípcios: Ho»
'1US; para OI ârsbes 'primitivo.:
Sebbai, para o. penal: lshtar;
também, a certa época, foi lsis:
para OI egípcios: para os feuícios;
Karmain; para OI cipriotaa,
Kypris; VenuI em elongação
matutina, ,,.era, para os romano

latinoe: Lúcifer; também, em

........__!w_&ma.m__�..__.. m._ �,·�'m9 -- --...

,

'

�

PrefeituraMunicipal deMajorVieira
Balancete da Rece'ita e Despesa Orçarnentária da Prefeitura

Majur Vieira, r�ferente ao mês de
.

Agôsto' 'de 1965.

jCódigo
;Local

'111, ReceitasReceita Tributária
Impostos

'.1.1.1.21-01

I
IMPÔSTO TERRITORIAL

e) Impôsto Territorial Urbano,
b) Impôsto Territorial Rura-l f)

:1.1.1.22- G2 I IillriGIiLo sôbee Tl:liulIi. Proa. Imob. (Inter-VivoaD
:1.1.1.23-Q3 Impôeto Predie! -.

f1.1.1.24-041 Impôsto de Licença
;1.1.1.25-05 Imnôsto sôbre Indústria e Profi ..õel
,U 1 213 s- (\':; Im�ô:tü sôbre Jogos e" Divereões

RECEITAS DIVERSAS
Multc!
Cobrança da Dívida Ativa
Receita de' Cemitériol
EVBntuail
Operações de Crédito

RECEITA DE CAPITAL

Alilleução àe Bena Móveil e Imóvei•
Total Geral da Receita'

Saldo Provindo do Exercício Anterior
Em Caixa
Na Teaourariâ Municipal

TOTAL GERAL DO BALANCETE
------------------------....

DESPESA GERAL DO MUNICIPIO

í

1.1.2.12-07
i1.1.2.16 08

;1.1.2.17-0�
�1.1.2.27-10.1.1.2.213- 11

11.1.2.29-12
;
I

;1.2.100-13
:t.t.4.00-14
,

1

11.4.1.00-15
1i.4,:WO-16
:1.4.3.00-17
�1.4.5.{)C-18
'1:4.7.00-19

J.5.1.0U-20
:1.5.2.00-21
�1.5,4.( 0-22
'1.5.4.00:"23
1.5.4.00-24

.
2.2.0.00-25

VERBA

j

Correntes

TAXAS
Taxai de Expediente e

\Emolumento.
Taxe de Educação e Alli.tência Social
Taxa de Conservação de Estrsdes
Taxa de Filcalização e Serviçol. Diverlol
Taxa de Eletrificação
Tllxa C:'ldal�r81

RECEITA PATRIMONIAL
Receita! Imobiliârial
Jurol e Dividendol

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Cota.parte do Impô8to de Renda

. Cota- parte de Impôsto de CODliUmo
Cota prevllta no artigo 2,0 da CODltituição Federal
Cota·parte ;;5bre Impôit!' de Comb e Lubrificaote.
Cota"parte do Impô.to Unico .ôbre Energia Elétrica

Titulos da' Óespesa
I

�. 01 -

�. 02
03
04 -

05. -

06 -

07 -

08 -

09 �

!(I

PODER LEGISLATIVO
Setôr de Expediente e CODtabilidad
Setô.· rie Te.ouraria e Fiscaíização
Setôr "de Segurança Pública
Setôr de Saúde Pública

'

..

Setôr de Eductção e Cultura
Setôr de Agricultura
Setôr do Departamento de E6trada
Selôr de Obrai e Conservação
Sc�6� de Energia Elétrica
Crédito Especial

Residuos Passivos
Restoe 8 Pagar
Re�to� a pagar doa exercício" enter

Total G

II

Fundos' Disponíveis
Na Tesouraria Municipal
No Bonco INCO em Canoinhas

TOTAL GERAL D

82.198 5,3UO 8?.49g
392.545 3'2.546

1.505.775 i 86.10:) I 1.591.875
64.0201 4.�001. 68.420

787.798 11.000 798.79�
637.505 637.505

8,?OO 1.900 9:800

63.430 16.840 .80.270
8:-.284 21.041 1'06.325

•

25.6421,
93.886 93.886

90 25.732
313.259 38.519 351.778
9.100 5.00 9.600

28.700459.900
6,518

488.600
6.51S

484 894 I 3.878 152
570.698 4.566.784

2 ..165,230

3.393.258

3.996.0861
2165.230

75.954
240.419
21.000

4.145
5.170
9,000

700.000
1.774.428 16.396.680

1024.592
17.421.272

DESPESA· I-�-�-'-- TOTAL
I:\.nterior I Do Mês

Antonio
Brdeito

\

Prefeitura Municipal de Major Vieira; 31 de Agôsto de 196Q.
Maron Bacil • Jair Dirschnabel

Secft::tl:irio

Custo .de vida Este Ano Baixou
2/3 em Relação ·�o de 1964

Segundo dadcs escolhidoe junto ao Conselho de DeleDvoivj��
mento do Estado, eonaeguimoa .apurer que Q CUlto de vida em Portà:
Alegre durante o ano de 1965. (excetuando-ie, a leguoda quinzena déi
n?vembro' e e mê•• de. deze�bro). tOlila!ldo-!le. por bals {} pad!ão" de)Vida de um op'eráno Igdultrlal, teve' uma r�duçíIo de aproxlmad,.-tl
meote 2/3 �m relação .ao aumento v.eri�icadoà melma época diJraotej
o aoo de 1964.

.

::1
O

,
S D A DOS: .: \

" ';
De 1. de·1aneiro até 15 de novembro de 65. o aumento·

d�'Cluto de vida foi da ordem de
.

30.69%, enquanto em 64 no me.in '

período G aome:::to foi ,de 91,01%. Até o fim de.te ano o intlict;
elevação não uitrapa.lará a 3'4% prevendo.le, pois, que a diferenç�
permanecerá em 2/3. uma vpz que �. total do aumeoto JPgiltf9!l1) D�
ano pasl!ado foi de 101,47%. Ei. a relação dOI aumentol meOl&ifi: I j

Janeiro - 6,46%: Fever'eiro -,3,76%; Março -:- 5,64%�
A�ril - 0.62%; ,Maio - 3,58%; Junhô - 1.41%: Julhu - 5,67%:
Agúlto - 0,61.%;· Setembro - .1,72%: Outubro - 2,19%; Novem�
bro (la. quinzena) - 0,68%, .

De 8côrdo com inform_açõel prestadas pela Dra. A;lóril
Müller, prelidente do CDE, a m�dia do aumento de CUsto de vida
é feita com bale' DO levantamento efetuado pelo 6rgão, inciudind()
,ôbre a alimentação (produtol de primeira De�liidade): Habitsção,r
Veltuário, Saúde e Higiene Pelloal, FumG e Bebid�. CombuetÍvel e.

EQergia, Previdência e Sindicalismo e outros conllumOI. Para o 800

vindouro. é peo.amento do CDE ampliar o levantamento· tomando!
por bale uma outro categoria de trabalhador. OI

)

Planeta
\'

'

determinado tempo, para o. roo

manos: Minerva; .

para os 'textol
dOI profetas biblices: Noga; para
OI povoa helênicos: Palas-Atena;
em certos mómentos era: Phos
phorus; 08 pOVOI maias, satecae,
tolteca •• Zacatecae chamavam-na:
Quetzalcoatl; também para elles

pOVOI, em gereçõee mail antigas,
era a estrela fumegante. o cometa:
Sitlae choloha: -OI primitivo I
egtpcros do delta diziém-ua:
Sekhmet; para OI íseaelítas era:

Seth; 011 penal primitieos, quan
do ioda aLá Cometa, chamavam
na: Tistrya, a ,e. trela que ataca
OI pianetas; OI gregal prê-ctaeai
COI identificavam Da: Tritônia,
Tritogenéia; !lara certoa , grupos
polinêeiéoe 5!'!!: Paupiti; para Oill

indoranianoe, Véill1!!, como um
Cometa, 'er)!: Mievisch.muspar;
para OI'. ielandezes: Miaga,d;
Dal tradições iuoeli.tal, o Cometa
Vénuí era: Arcanjo Miguel; OI

árabes referem: Aeza; a mitolo
gia helêniua: Faetonle; OI povo.
creteusee diziam a VénuI vesper
tina: Atimnoo; para OI védico.
era; Agni; 'p8r� OI! iraniano:
Anaitis; para OI indus: Vixnú.
E assim por diante, que longe
vai nOllo arquivo ..

·

Çada nome

revela uma catáltrofe: uma ação
côamics; e iit" se poderá estudar
minucciosemente.' Modernamente.

do

1 n-12-196·5
,------

Futuro
18 estrela' VénuI. é pacífica. Cha
'mam·na povo. vátri »': Estrela
dálva, _ Estrela Vespertina,
Estrela da Ta,de; Estrela da

Manhãt. Estrela do Pastor,
-Estrelã ao Pescador, Guia
do 5,01, Guarda do Sol, etc.

Elia eetrela notável de hoje,
foi um terrivel cometa D8 anti�
guidade; tirou Marte ao .eu equi
líbrio, tornando lua órbita ua..
'mistério matemático até nouol
dif.ll; provocou a catâetrofe dOI
di9� de Moisêe: provocou cets

clismoe. terriveis enquanto le prót
CUi .. V!s adapter à órbita e 'Ie
transformava em planeta. (ij
choque. de Vénul e Marte e.tão
narrado!!,

"

.imbo1icRmentp.. e�
Homero e noutro. livro. antigo�.
principalmente DOi autores hel.�
nícos. i�i

)

\ O Capitul� de VénuI na,
Arqueologia Cosmolôgice é m8g�
nífico e' valioeo, teudo paralelé :

. sõmente naquele dedicado a Mart�.
De futuro, que ocorrerá *

Vênui'l ' ,)

.# . J • ;;\"J

E um adro pacífico e r,8;"
gular demaís para a con.taoíe
deshar.nonia do Univeeso É, eni

,I· vtlrJade, uiúdll'latenl/lj,' u� astro
do Terror. ny

•

Clube
------------------------�-----------------------�

. �.Democrata
Assembléia Geral Ordinária Convocação

De ordem do sr. Presidente' e, de acôrdo com O· art. 23
dos Estatatutos Sociais, coqvoco 09 senhores portadores de títu
los patrimoniais ordinários, p'ara no -dia 7 de janeiro de 1966,
reunindo-se em assembléia geral ordinária à� 20,30 horas na
cancha de bolão da Sociedade de Tiro ao Alvo Cauuiohôtl, deli
berarem sobre a seguint�

.

o r d e m d o I O La
L) - Eleição dos membros para comporem o C�>Dselhb Delibe

rativo d� Clube; para um pe'riodo' de dois 8nos;
2.) - Eleição dos diretores para a Diretoria Executiva, para o

período 1966/7; 4-

3.) - Outros assuntos de interesse ger�l para o Clube.

De aa:ôrdo com. o Art 19. parágrafo 2., ·as chapas: deverão'
conter· o "De acôrdo" dos candidatÓs-, e deverão ser registradas
na secretaria até dia 31 do corrente.

.

maf/CaDoinhas. (Se), 10 de dezembro de 1965.

Mário Arthur Ferraresi - 1. Secretário 3v

Colaboração do ,Clube �'D�
,
..�m'g�s_ ,

"'"""

Não danifique' as sinalizações.
Elas custaram seu dinheiró· e foram feitas

para 'sua segurança.

-

536.310 129860 666.170
e 620.245 172.940 793.185

765.925 16.9.700 935.625
.

11.300 \ 11.300
519.690 '195,000 714.690

I de- Rodagem 4.745.864 845.156 5.612.020
- 491.554 34.400 525.954

451.042 104.305 555.347
102,000 17,000 119.000

Total da De.pela 8.243.930 1.698.361 9.942.292

iorel 6.137.910 . 700.000 6.837.910
dá

�----

16.78ij,201eral De.pela 14,381 .840 2.39u,361
-

l 619.035
22.036 641.071

-

O BALANCETE 17.4�1.272
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Campanha tJo R.otarY Clube de
Canoinhas para aquisição de um

Grupo Gerador a ser doado
Hospital, . Santa Cruz

çB, A L A N

'elaç60 ,,'da Recel(a
�ol: 14·11 -, Santa Cruz x Rigesa

15·11 - Botafogo x Peri
14-11 - Botequim jogo

Santa Çruz x Rigesa
1 5.11 - Botequim jogo

Botafogo x . Peri
14·11 -' ,Autógrafo bola jogo

San ta Cruz x Rigesa
_14·11 - Receita líquidalÚJa:

Bingo: 15-11 � Receita
Bingo extra

�r: 13·11 ...Receita

Cinema: 19-11 - Receita

_"'Plluaada: - boletins

feita: 21·11 -. Churrasco
Bebidas (2 barracas)
Doces e Salgados
,{..,ililio
Urso
Bexigas'
Baiano

-

Avião
Dobradinha
C!\cja
Sorvetes

L.E.C. Msvolução de Taxas)
Paulo O!iskovicz
Carlito Müller
Marinha Pecbeco ,

Amilton da Rosa
'

Rosa da Cruz
Casa Pereira'
Adauto Allage
Francisco 'Artner

Doações diversas

�çiies:

�ersos:
�e18çã.o das Despesas
fttebol: .

Recibo Peri Ferroviário E.C.
N6�a S.B. Operária .. Aperitivo
recepção Rigesa E.C.

,

Nota Carlos Sachwsh - Foguetes'
recepção Rígess E.C. '

p�o to texas '! LE,C (recibo)":0 _ f
_

BmUO:,.
Recibo de Henrique Vnigt & Filho

IJIespesas Gerais:
Nota 6191 - Milton Zaguiní 39.805

» 85321 ., Posto Esso 10.870
, '» 66172 - Besilio Humenhuk 7.500

li> s/n - Egon Jarschsl 26.,300.
»4759 • 'Lojas Unidas Lt.da. 63.900
» 11722 - Com. Ind. H. Jordan sIA 17.200

':?> �01 - Hotêl Ouro Verde
'

12.000
, Recibo .,. Banda Turek . 89.000

,/ ;»
- Getulio Damaso (pls-
cas e faixas) 1... 18.000

- BAr Guarani (pães) 7.500
" ,

- Padeiro Voigt (P&83) 6.500
.

- Padeiro Teco. (pães) 6.500
l'i.otas da - Impressora Ouro Verde 48.690

I li> s/u - Tomate 5.000
- Espetos p/churrasco 13.500
-, Frete Gerador 10.000 .

\ Bebidas
Miguel Oliskovicz

.

(relação) 41.526'

685.100

LUCRO LIQUIDO VERIFIC'ADO
.

AQUISIÇÃO DO GRUPO GERADOR
SALDO

Doações.� Maternidade
.�.� . Fiorav8nte Collodel

Albino Gugelmin
Armelindo 'fhomasi ,

Wiegaodo Olsen (�m util) .

Em Canoínhss, hospedados
na- residência do sr. Ayrton406.550 Pereira, o conhecido estatístiea

288000 o casal de engenheiros, dr. ldez
416.000 Wolk e Senhora, dre. Haydê T.

Pereira Wolk, altos funcionários
do Ministério de Min�s e Ener

,

, gia e com serviços. especificas
no vizinho munícípío de Irenaó
poiís.

Ém férias regulamentares, o

MM. Juiz de Direito da comar-

• C8, dr. Vilson Viaal Antunes.
'I X X x

:

3.327.951 I Os
_ deputados canoínhenses,

drs, Arolde Carvalho e Zsche
rias Seleme, serão homenageá
dos em janeiro próximo em
nossa cidade com uma chur-

Irascada & ter lugar na aprazível
chácara do advogado dr. Saulo

.

Carvalho.
x x x

ao

X
o

366.240
126.580

6.325

14.500

24.600
.'

.

318.0QO
39.700

538.245

280.000

357.700

.
503.200
963.436
639.915
85'1.500
'10850
50.430

.

108.900
109,070
23.650
50.000
11.000:

. 68.605
5.000
2.000
1.000
1,000 \

1.000
51.500
5.000
1.000 136.105

58.560
5.809.111

'<,

80.000

18,000

11.000
68,605 177.603

70.000

ESPARSAS
O novo Prefeito de Canoí

nhas, quando candidato, foí re
cepcionado com' uma feijoada.
'pari um grupo de amigos. fato
ocorrido na residencia do Sr.
Wiegando Wiese. Agora, sábado
último, para retribuir, no mes

mo local, ofereceu uma gostosa
canja, especialmente preparada
pelo Dona tão.

x x x

'Segundo registra .um jornal
de Mafra, foi feehada a farmá
cia do Sesi daquela cidade, co

mo também em Canoínhas.
x x x

Esteve em Florianópolis onde
foi a chamado do Delegado do
Ministério da Agricultura, o

técnico veterinário, sr. Sízenan
do Ribeiro da Silva Filho.

x x x

A formanda, senhorita Estela
Marilú Nader, também integrou
a turma em visita 80 Rio, de
Janeiro.

.,

.x x X
\

,
"

.;X

C(HuiiDi�a',,�Eiõng� LütbefaÜéI ue CID.üiiiüa�
Assembléia. Geral Ordinária

Ficam convidados os senhores mem bros desta Comunidade
a tomarem parte na Assembléia Geral Ordinária q e Sf'rá
realizada no dia 9 de Janeiro de 1966 às 14,30 horas' no Salão
Paroquial para tratar da seguinte ordem do dia:

8) Relatórios anual e aprovação de conta .. ;
b) Outros. assuntos de interêsse.

Canoinhas, 2 de dezembro de 1965.

Harry Schreibei' Waldemar Brandes
Presidente Secretário

x x x

consignadas no orçamento da
União através de emendas do

Dep. Arolde Carvalho, afim de
recebe-las ainda no corrente
.ano.

dorf pela Escola de . Comércio
de Rio Negro.

x x x
.

No Paraná das terras rochas.
respectivamente nas cidades de
Rolandía e' Arapongas, duas ca

noinhenses tornarem-se mãesí
nhas, sras, Ingeburg Wagner
Adam e Mariliza Fernandes
Cunha: Parabéns a todos 08

famílíares. .

v

Pelo movimento reinante es

pera-se animadas noitadas de
São Silvestre nos três grandes
salões da cidade, Clube Canoí
nhense, Sociedade Beneficente
Operária, Salão B�chej. Ix x x

,. O Cine 5&0 José Operárto, ii!;

Iser instalado no Sindicato pela
I essa do Trabalhador de CGnOl- •
I nhas, CATRACA. está com o I,'I seu funcionamento' previste para I

I o mês de janeíro próximo, de-

I
vendo propiciar sessões gratui
tas às familias dos trabalhadores
de nossa cidade.

x x x

O sr, Rafael Boeng instalou
um bem montado bar e caf�'
no edifício Salim Zattar.

x x x

Houve desuzada movimenta
çao de todas as entidades be
neficiadas com verbas federais

x X JL

Mais dois canoinhenses tam
bém coloram no corrente ano.

Os jovens Lindolfo Zimmer
pelo Faculdade de J!;genharia do
do Parana e sr. Djalma Bsnken-

, Rê'

Cine Cruz
K

Teatro
-:- -:-

HOJE - sá 20,15 hora, - eeneura até 14,anos

o Mundo de Henry Orient
com Peter Sellers, Paula Prentíss e Angela Lansbury.
Ele adorava vinhos, mulheres � musícs. Peter Sellers

prova que ainda �. o maior..

DOMINGO • ali 15!30 horas - cenaura livre

o Mundo de Henry Orisnt
----,--

DOMINGO • se 16,00 hOraa -

DOMINGO __
IUI !9,OÓ horae

.

, 8. 21,,15 hO!'IlI .

cenauea Hue '

censure até 14 anal

HOR·A
com Spencer Tracy, Frank Sinatra, Kerwin Mathews e

Cean Pierre Aumont.

Uma, historia de espetacular suspense e violência 'nunca
antes visto no cinema! - Em Estman Calor,

DIABOA

2a. Feira - al'20;15 - censura até 14 anal. REPRISE

38. e' 4a. Feira - a. 20,15 hora. - eenauea até 14 ano,

CRIME A� BORDO
com Margaret Rutherfor, Lionel Jeffríea e Stringer Davis.

Mesmo as mais
\
serenas beldades não escapam do faro
policial de Miss Marple.

.

58. e 68. Feíra • ai 20,15 horas - cenilura até l4 anoa

'1'v10RE,NINHA DQ' TAITI
c/ N�ncv Kswan, John Frsser, Dsnnie Price e Coral Browne.
..., .

.

Você vai colocar 'I'amahine na listinha de suas favoritas;
Em Cinemasccne e Metro Calor

.
.

Não deixem de assistir para os dias 25 - 26· e 27 de dezembro

Louca no MundoDeu a
.
A Cmédia das Comédias

2,30 horas de alegria e risos

4.461.615

373.265

726.626
.

1.347.496

4.461.615

4.130.672
330.943

4.461.615

10.000
30000
50.000
200.000 290.000

Canoinhas, 11 de dezembro de 1965.

Mário A. Ferraresi
P,re@;�ente do �ótary Clpbe

Gera!do B. São (.t';:'1) "mte

João Wunderlich
,Tesourein; do Rotury C b
Presidente da Comissão

Para o NATAL faça. suas compras na

CASA FISCHER de Louças e Móveis
. .

FISCHER MAGAZINE, onde paraou em

cada 10.000 ..cruzeiros de comp�as você recebà um

cupom numerado que lhe dará direito de concorrer ao

sorteio de um SOFÁ-CAMA
INTEIRAMENTE GRÁTIS NO NATAL.

o Sorteio serã efetuado na Rádio Canoinhas no dia, 24 de Dezembro.
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