
Se Não, Não!
. AINDA SE poderá falar em legalidade neste país? E'

legal uma situação em que se vê o Chefe do Executivo
unir-se a pelegos to agitadores comunistas, para íntranqüili
zar a Nação, com menções e eventuais violências, caso o
Congresso não aceite seus pontos de vista? E' legal uma
situação em que na própria mensagem enviada ao Congres
so, por ocasião da abertura de seus trabalhos, o Presidente
da República reclame a reforma da Constituição, que [urou
preservar e defender, invadindo, portanto, a çompetêricía
exclusiva do Parlamento? -=-E' legal uma situação em que,
inspirados nas atitudes governamentais, órgãos ilegítimos,
destinados à agitação,' se dirigem �õ Congresso em lingua
gem audaciosa, fazendo ameaças e insinuando represálias?

. O MtNIMO que se poderia afirmar da atual conjuntu
ra brasileira é que estamos cada - vez' mais próximos 'da'
ilegalidade. O Executivo baixa decretos inexeqüíveis ou de
flagrante inconstitucionalidade, sabendo que êles não resistiria
a qualquer pedido de segurança, e o faz conscientemente, a
penas para beneficiar-se de Seus efeitos demagógicos, íludín- '

do as classes trabalhadoras, os inquilinos e p povo em geral.

QUANDO se produz uma situação assim, em que o

descompasso entre os poderes da República gera atitudes
imprudentes e suscita desconfianças recíprocas, a Nação
sente-se em perigo, teme pelos seus destinos e prepara-se
para o pior.

NO ENTANTO, não fosse o objetivo político-partidário
.que origina as reclamações do Executivo e põe em ação a

máquina de agitação e desordem, não haveria, realmente,
motivo para a cisão, cada vez mais profunda, entre o

Govêrno e o Congresso.
E' CERTO que êste 'retard'a, um pouco, a votação de

_
determinadas medidas requeridas para a SOlUÇa0 de alguns
problemas. A reforma agrária. por exemplo, já poderia ter
sido votada. Em final de tramitação encontra-se, o projeto
Aniz Badrs, que 'satisfaz a maioria da Câmara. Mas como

êsse projeto não implica em alteração constitucional, não
serve êle aos partidários do Govêrno, que tudo têm feito
para impedir seu andamento.' Verifica-se, portanto, que aos

deputados governistas o que interessa não é atender as

necessidades do hómem do campo, mas é atingir a Carta
Magna, que êles desejam vulnerar.

.

QUEREMOS formular um apêlo aos congressistas.
Unarn esforços, enfrentem as divergeneías sobre pontos

.

não-es sencíais, superem os entraves regimentais,' mas apro
vem, o quanto antes, os projetos de lei que, uma vez

votados, ou silenciarão os adversários do Legislativo ou

revelarão a má-fé e insinceridade dêles. Votem leis demo
cráticas, leis que estejam de acôrdc com o espírito' do
regime, leis que se amoldem aos preceitos constitucionais

vigent. s, que só não são válidos para aquêles que encon

tram ns Constituição barreiras a seus sonhos de ambição.
VOTADAS essas leis, o Congresso terá cumprido o,

seu dever e a�-Nação verificará que é do Congresso, só dele,
que poderão vir as soluções que não sacrificam' a liberdade,
que não põem em fisco as tradições liberais e cristãs dêste
país, o qual jamais necessitou recorrer à violência para
vencer suas crises," porque sempre confiou a solução das
mesmas ao Poder Legislativo.

.

SABEMOS, aliás, que o nosso apelo coincide com Os

sentimentos dominantes no Congresso, e dos quais se fêz
intérp -ete seu ilustre Presidente, o Senador Moura Andrade,
na admirável oração que pronunciou na instalação dos

trabalhos.
_

Disse S.Excia. que "o Presidente da República
encontrare no Congresso, e, particutarmente, em seu presi
dente, toda a solidariedade que solicite, dentro do que
determina a Constituição do Brasil e do que nos exige a

consciência' de homens públicos", acrescentando, em seguida,
que "é mister esclarecer 80 povo que nada existe acima da
Constituição" pois todos 8 ela' estamos sujeitos".

QUA�TO às ameaças, ofensas e intromissões, o. Con
gresso - temos a certeza - as repelirá com altivez. Os
parlamentares brasileiros sempre souberam enfrentar a

violência e mostrar-se dignos do mandato popular. Agora,
como em outras ocasiões históricas, não lhes faltará a

solidariedade nacional. Não haverão de acovardar-se diante
dos demagogos, ·dos que falam por conta própria, dos que
só representam os organismos criados expressamente para
agitar e confundir. /-

'AS FORÇAS ARMADAS, que alguns buscam malicio
samente associar às tentativas de intimidação ao Congresso,
igualmente não falharão. Sob a autoridade suprema do
Pres idente da República, mas dentro dos limites da :lei

(Artigo 176 da Constituição), elas defenderão os poderes
constitucionais, a lei e a ordem (Artigo 177). Não admitirão,
assim, que os grupos sectários e subversivos, sejam êles ou
não da intimidade do Chefe do Executivo, se manifestem'
contra' o Congresso e intentem pressioná-lo, pois não. podem
endossar gestos ilegais e processos contrários à Constituição.

"PARA A DEMOCRACIA - disse o Senador Moura'
Andrade - o Congresso dá todo apoio. Se não, não!",
Também o povo; tambem as Forças Armadas. Sob o pálio
da Constituição e dentro dos princípios democráticos haverá
solução para tudo. Se não, não!

.

(Extraído de "O Globo" • dia 18-3-64)

CanoÍlihu, Salllta e:.tarina, 21 de Março de
'
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Sucessão 'estadual
. .,

reunioes em

objeto
Brâsilia

Mais um ano e poucos mêses, estaremos mudan4'o
a face do Município, Estado e Nação, com os resulta�
de nova eleição. €)s atuais governantes serão substituidÕs
por outros, talvez melhores, talvez piores.'

,

É .precíso todavia reconhecer que o nosso Esta�,
por exemplo, não teve solução de continuidade adrnínís
trativa. Celso Rámos, eleito e empossado, sem nenhuma
bagagem de serviço prestado ao seu Estado, pois sempre
estivera afastado das lides politicas administrativas esc....

.

lhido por um grupo do seu partido; é um "Governader
de Parede". Santa Catarina está completamente abandonada
no setor rodoviário. Aproveita-se Celso Ramos das verbas
federais que por força de lei são obrigadas a vir para -o

Estado pois para isso todo o povo colabora com os seus
tributos e consequentemente, com o imposto sobre '8

renda, para dizer que em materia de educação merece

grau 10. (E foi ele mesmo quem o disse quando de sua
,ultima visita a Canoinhas) é um dos governantes que .

1.670 �

será substituido sem deixar· saudades ..\. .. E sua péssima
administração, apagou o conceito do seu Partido polítícp,
o PSD. A União Democratica Nacional, sucederá o PS_D
nas eleições de 1965, afirmam os-políticos das cúpulas
partidárias, mesmo os do proprio Partido do atual GQ-' .

vernador. Mas. porque? Porque Celso Ramos além de
não ser administrador, é vingativo e lhe

-

falta. cortezia
democrática, tão necessária aos homens públicos da
presente evolução.'
.

Canoinhas tambem elegerá o seu novo Prefeito.
Colodel nada fez e dificilmente nestes últimos mêses poderá
apresentar uma obra que justifique o" que arrecadou. Sua
má administração, estremeceu as bases partidárias do
PTB. É homem de escritório - falta-lhe a têmpera de
administrador capaz. No entretanto, vai sair· corno ,(')�
"bom" Colodel.. ...

No cenário federal a sucessão' vai ser das maie
importantes que a história do Brasil vai registrar.�.
diante do que estamos assistindo, se a sucessão fosse
este mês, Carlos Lacerda, o candidato democrático, teria
votação superior a Janio Quadros mas, aguardemos ma;,is
um pouco, enquanto isso, julguemos os homens pelo que
fizeram em pról da coletividade. Outubro de 1965 esta aí.

BRASILIA, 14 (G). - A su
cessão estadual catarinense, vem
sendo objeto de reuniões, entre
politicos e parlamentares daque-
le Estado.

.

Demorado contacto foi man-'

tido entre Q Senador Antônio
Carlos. Konder Reis e 0$ De

putadós Aroldo· Carvalho e
.

Laerte Vieira, oportunídade em

que o representante de Santa
Catarina, na Câmara Alta, rea
firmou que não é necessáría
mente candidato- e os seus es

forços,"são no Sentido de encon

trar um nome que possa unir
a UDN. Entende o Senador
Antônio Carlos, que sómente
assim o Partido poderá aspirar;
ao lado do povo, a reconquista
do Poder, em 1965,

. (
-, Por outro lado, o senhor
Nilson Bender, cujo nome, à
sucessão do senhor Celso Ramos
foi indicado' pelo 'Diretório da

UDN de Joinville, chegou ontem
a Brasília, avistando-se com

diversos parlamentares do seu

Estado.

A noite o senhor Bender

jantou em cómpanhia dos De-.
putados Laerte Vieira e Arolde

Dolàr -

Circulos financeiros atribui
ram a grande elevação do dolar
e a acentuadaqueda do merca

do de titulos à apreensãó entre

os investidores ante as encam

pações das refinarias particula
res, e ás notícias não confirma
das de outras encampações. Pre
sume-se que até o' fim do mês
o dolar atinja a casa dos dois
mil cruzeiros ...

�GASOLINA
VAI, SUBIR

A partir do 'dia 1. de abril
a gasolina, segundo declarações
da Petrobrás, o precioso liquido
que movimenta o País, vai so
frer um aumento entre 30 a

40% sobre os atuais preços
vigentes.
Desta forma, também óleos

e lubrificantes acompanharão
a marcha do progresso..... E,
enquanto isso, o nosso dinheiro

desaparece entre os dedos, em
bora não queiramos. Enquanto
subir e tiver gasolina ainda não
é nada - o problema vai ser

quando sumir do mercado. e os

postos fecharem devido a falta
do produto básico do nosso

desenvolvimento. Aguardemos.

E, ainda falando em gasolina
não há mais o produto Da pra- .

ça. Fomos ínformados em diver
sos Postos da cidade que este

problema deverá ser soluciona
do na proxima semana. Diz- se
também que este fato está 0-

correndo devido' o Decreto de
emcampação das refinarias par
ticulares.

público, tem viagem marcaJa
para a Europa, estando o �'u
embarque previsto para o p�
ximo dia 28. No Velho Mun<JO;_
o senador Bornhausen devê)ll
demorar-se cêrca de um m_,
estando o seu regresso previ..�
para as vésperas da ConvençJ()
Estadual, marcada par a08 dj.t!I
2 e 3 de maio vindouros.

.'

Carvalho, Iquando expôs os

propósitos da luta que encetou
reafírmàndo -que o seu nome

não será .obstáculo à unidade
da "União Democrática Nacional.

Enquanto isso, o Senador
Irineu Bornhausen, presidente
da U D N de Santa Catarina,
deixou Brasília com destino ao

seu Estado. O ilustre homem

VEM

I CanoinhasFoiFilmada
Inicíatívas dos Poder-es Legislativo e- Executívo,

Canoinhas foi filmada por cinegrafístas paulistas. As
principais índustrías o comercio, do centro da cidade"
foram e serão a principal atração do filme. Cidade mais'
bem traçada do Planalto Norte do Estado, será sem du
vida alguma, a sua passagem pelo cinema, motivo de
atração para os que ainda não tiveram a sorte de visitá
ta É uma pena que pouca iniciativa ou mesmo nenhuma
do Poder Público Municipal possa chamar a -a,tenção dos
que vão conhecer o nosso Município através do. cinema.
Capital da Erva Mate como ficou conhecida através do
seu Cincoentenário. será o bastante para impressionar
bem qualquer· interessado nas suas riquezas naturais.
Dentro de mais alguns dias, será exibido nas telas do
nosso Cíne,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Vende-Se"
Por motivo de doença do

técnico e gerente, vende-se
o Estabelecimento Comercial
e .Industrial da Marmoraria
"são Carlos". Embora à
venda aceita encomendas,
COl!)prometendo-se a realizar
à'� entregas após a venda.
Tratar co.n o proprietário

Senhor Waldemar Carlos
--.Stange. 1 x

�,; PréCiSa-si[ l!e duas famílias ou mais,
pessõas para serviço de
laiô.ura, com possibilidades
dei_f'bom lucro a base de

pro�uSão. Necessárto um

p0'1C,o de instrução,
Negócio urgente. I

, 'Informaçõ ... s. na

Bt
.�

Esquadrias Fuck.
- ........---.

--""----J-1
, .

i

21.3.1964

A SEÇÃO DE _ÓTICA ,f
DO

FOTO JOÃO -

.. FOTO E OTICA"
Oferece seus serviços em:

Aviamento de' Receitas
Óculos em Geral
Oculos Escuros
Ray-Ban

-

Legitimo
Troca de Lentes

Troca de Aros

Regulagem de Óculos
Lentes e Armações
Concertos
Etc. Etc; Etc.

Executa Qualquer Serviço do Ramo.
-----* 1(.

,

1(..---,----'-

Adquira Seu Oculos na Seção de Otica .do
)

F'OTO JOAO "Foto 9· Ótica"
Que é Eapecializada, Tem .Moderno Aparelham-;nto e

Executa o Serviço Com Peecieão,

Praça Lauro Muller, 514 CANOINHAS

Máquinas. de Escrever, \

REMIN'GTONe Barbeadores Elétricos .

.

'. "

.

.

Ferros
.r-

- Arames - Chapas • Tubos "M A C I F E"
Sementes "CAMPANIIf - Farinha "SURUHY"
Fumo ,"FIO OrE ,OURO " �_ Móveis "CIMO"

Informações com

ITHASS SELEME

passou! �mpossíve( vê-lo'
Somente em nossa' loja! Venha ver êste recentís
simo lançamento da Willys-Overlélnd. Um carro

. verdadeiramente luxuoso, empolgante e despor
tivo. Conceito revolucionário de carro compacto.

RENAULT
. .

UM CARRO· Q.UE SOBE A CABEÇA'
f 'EM EXPOSiÇÃO E VENDA

" Basilio Humenhuk Ltda.& . -;Cia.
I

CANOINHAS - Rua Vidal Ramos, 203 - SANTA CATARINA

./

Associação Profissional dos Ccmdutore(
Autonomos . de Veículos Rodoviários

de Canoinbas
Convocação para Assembléia Geral �

. De acôrdo com Bit determinações legais e estatuârioa convoco
a todos 08 Senhores Auociadol!! para a reunião da AIii&embléia Geral
especialmente destinada a resolver sôbre 9 seguinte - ORDEM�DO
DIA: - TRANSFORMAÇÃO DESTA ASSOCIAÇÃO EM SIN.·
DICATO DE CLASSE.

..

A reunião deverá ser realizada 08 lede, à Rua Dr. Malucellí
I/O, no dia 10 de abril deite ano à. 20 horas.

Canoinhaa 10 de março de 1.964

Oscar Augustinho Werka _,.. Presidente Ix

MADER & SELEME -S/A.
Assembléia 'Geral .Ordinária

'1' _

.

EDITAL DE' CONVOCAÇAO
Ficam convidados OI seuhoree acionistee da "Máder & Seleme

S.A.", para .e reunirem em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se
no dia II (onze) de Abril de 1964i· à. 10 (dez) boras na sêde social
à Ru. Eugenio" de Souza, nO. 394, em Canoinhas, Santa Catarina,
afim de deliberarem sôhre a seguinte

ORDEM DO DIA
I - Exame, discuseão e deliberação sôbre o -relatôrio da Di.

retoria, Balanço Geral, contas de Lucro e Perdas 6 pare
cer do Conselho' Filcal, relativos ao ano de 1963; .:

II - Eleição do Consêlho Filcal' e reepectivos suplentesj
fixação de leu I henorários;

III - Dividendosj
. VI - Outros auuntol de iuterêsse social.

Achem-se a diepoaição dOI eenhores acionistas os do
cumentos que trata o art. 99, do decreto lei 2627, de 26 de setembro
de 1940.

'-

Canolnhas, 26 de fevereiro de 1964.

Candido Mader_ João Abrão Seleme
Diretor Presídente Diretor Comercial 3x

r

II .'���������§;m ."

VRefaça 'suas forças" tomando

C A F É
TorrÀdo a àr quente

Saboroso até a ultima gota

Rua Paula Pereira Telefone, 241 ..

BIG é grande - mas em Canoinhas

BLG. é O melhor .cáfé
! .

••�� ••

Quando fizer seu' itinerário de passeio,
não. 'esqueca de incluir:' uma visita às

obras do' FRIGORíFICO.»

I
,
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Vestibulandos de

QuadrinhosOs FOSSEIS vegetais E t
� ·

-

que est�o, �el!do p.esquisados·. 5 O r I a'sno murncipio catannense de

Canoinhas, pelo professor Riadi
Salumtni.: do Laborator io de

Geologia da Universtdade do

Paraná, são rarissimos em todo
o mundo. Semelhantes cama

das fossiliferas só foram encon

tradas nos Montes Urais, na

'União Sovietica e na Alemanha.
A descoberta já foi comunicada
pelo professor Salamuni, a seus

colegas de varios paises.

JDe "Ultima Hora" - �6-3-64)

E.ngenharia seme Direito
. Dos canoinhenses Luiz A1fre-,
do Soares Garcindo e Edgard
Rauen Soanes, o primeiro filho
do nosso Diretor Alfredo de
Oliveira Garcindo e o segundo
de Osvaldo 'Ferreira Soares,
Delegado de Ensino aposentado
recebe'mos' atenciosa comunica

ção de suas aprovações nos
vestibulares de Engenharia InL
dustrial e Faculdade de Direito,
&mbas de Florianópolis.

Com solenidades, tôdas elas
marcantes, Itajaí homenageou
Lauro Müller, na passagem do
seu Centenário. Domingo. 8 de
março; reuniu, naquela, cidade,
altas personaltdades e os des
cendentes do grande catari
nense que foi, três vêzes

Governador, Deputado, Sena
dor Ministro, da"Viação e Mi
nistro das Relações Exteriores.

JALI MEIRIN HO

bra Doin Vieira foi discutida.
Os deputados Osni Régis, Ivo -,

Montenegro e o Secretário
Celso Ramos Filho 'conversaram
longamente.

x x x

Colaborando em todos os

detalhes da' programação ela-
.

borada pelo Prefeito Eduardo -

Canziani, o Chefe do Cerimo

nial, Nelson Nunes f'! Augusto
Alvetti.

.

Sábado e domingo o Hotel
Balneário de Cabeçudas foi o

eixo político e social do Estado.
tal o número de personalidades
que alí se concentravam. Líde
res partidários aproveitaram à
encontro para troca de opiniões.
Tanto el)tre os' pessedístas,
como entre os udenistas, esteve
em pauta a sucessão governa
'mental.Agradecidos, cumprimentam'os

os dois jovens canoinhenses p�
lo brilhante feito na Capital do
nosso Estado, representantes li
dimos da mocidade e da cultu
ra de nossa terra cumprimentos
estes, extensivos aos seus geni-'
tores,

x x x
- A presença em Itajai, do

-

MAS'.SAS' t/ _ Chanceler Ar�u�o _CastrÇ> �:
. velou o prestrgto da familia

Para' Vidraças Müller, no Itamarati Aliás, o

I \ Ministro LAURO MULLER NE

CASA ESMALTE Tb é o Chefe do Gabinete do
.

Ministro Relações Exteriores.

Dentre os descendenfes
.

de
Lauro MüÍler. compareceu a

Itajai Jacinto de Thormes (Ma-'
noel Bernardes Müller) neto de
Lauro. O conhecido colunista
revelou-se um ótimo «papo» e

entre uma e outra solenidade
gostava

.

de analisar o :Q.ltebol.
Alias, Jacinto é craque em pe
ladas famosas, das quais 'parti
cipam, Paulo Mendes Campos,
Zizínho, Fernando Sabino, Nil
ton dos Santos e outras cele
bridades. Jacinto jactou- se de
um feito inédito. No mundo

inteiro, é a terceira pessoa que

\ A R R E C A D A ç Â O conseguiu fazer passar uma bola
Anterior I Do Mês I TCTAL entre as pernas de NiÍton Sa8-

/ =. tos, fato sàmente realizado pôr
.

Garrincha, quando treinou, pela
primeira vez no Botafogo e por
Zízínho.

x x x
_

. Surpreendeu a todos a

eloquência do governador Celso
Ramos, no discurso que pro
nunciou durante o almoço. 'ofe
.recido pela Prefeitura de' Itajaí.
A noite, no banquete oficial,
Sua Excelência' não foi tão feliz.

x x x

O Maestro Aldo Krueger e

a Associação Coral de Floria
nópolis foram aplaudidos de pé
pelos, netos e bisnetos de Lauro
Müller.

-
_

x x x

Embora à vista de todos, mas
a sós, palestraram animadamente
por mais de _40 minutos Celso
Ramos e Irineu Bornhausen:

x x x

A Rádio Santa Catarina foi
a única emissora a realizar a

cobertura total das festividades
de dómingo. Este colunista, que
dirige o Departamento de No-
,tícias da emissôra e Edson Sil
veira, atendendo o convite do

prefeito Canziani, fizeram 8

cobertura rádio-jornalística das

significativas homenagens pres
tadas ao ilustre brasileiro.

/
Vieira'Prefeitura Majo�

e Despesa da Prefeitura Municipa
ao mês de Dezembro de 1963.

deMun.'
Balancete mensal da' Receita

da M'ajor Vieira, referente x x x

Presente, na. cidade de Itajaí,
o desembargador Henrique da
Silva Fontes, um dos principais
inéentivadores para que se

desse o destaquê merecido às,
comemorações dêste Centenário.

Código IGeral
_RECEITA GERAL DO MUNICIPIO

TITULOS DA RECEITA

_ ORDINARIA
A) IMPOSTOS
Imposto. Territorial Urbano
Imposto Territorial Rural
Imposto Predial
Imposto sobre Transmissão �de Propiedade Imobila-

ria (lj\1TER- VIVOS). •

Imposto sobre
<,
Industria e Profissões

Imposto ,de' Licença, .

Imposto sobre Jcgos e Diversões.
B) TAXAS
Taxa de Conservação de Estradas
l'axa de Assístencía Social
Taxa para fins Educacionais
Taxa de Eletrificação
Taxa de Expediente

_

_

Taxa de custa Judiciária e Emolumentos
Taxa de fiscalização e serviços diversos
Taxa Cadastral

52.278,00 300,00 52.578,00
863.989,00 32.788,00 896777,Ot
36.278,0'Q o 520,00 36.798,00

0.11.1
0.11.11
0.12.1
0.16.1

0.17.3
0.18.3
0.27.3

'x x x.

O discurso oficial do Senador
Antonio Carlos, ao pé do
monumento de Lauro Müller,
foi o ato mais emocionante das

comemorações .

1.059.621,10
\215.916,00
226.585,70

7.500,0.0

1.081.521,10
231 24.0,00
263.117,30
9.000,00

, 21,900 ,O
15.304,00
·36.531,60
·1.500,00

V
Bar, Sorveteria e Armazém

Expedícíonàrio
{ex-Bar Português)

de . Wàldomiro Maiev,rs

90.915,00
8.771,80
65.425,50
98.557,00
16,565.00
28.169,00
10,410,..00
8.159,.00

1.11.2
D5.4
1..16.4
0.19.2
1.21.4
1.22.4
1.23.4
1.27.4

3.374,00
82.00

3.028,00
42.467.00
500;000
1.720,00
1.370,00
-

150,00

94289,00
8:853.80

'68.453,50
141.024,00
17.065,00
29.889,00
) 1.780,00
8.309,00

Bebídes.Naclonais e Estrangeiras
Rua Senador Felipe' Sohmírít, 986

Perto da Estação Ferroviária.
PATRIMONIAL
Renda Imobiliária
R ..nda de Capitais
RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios
Quota-parte Im/posto Eedersr sobre Combustíveis e

Lubriticantes
. Quota- parte Imposto Federal sobre Consumo'
Quota-parte Imposto Federal sobre a Renda
RECEITA EXTRAQRDINARIA
Cobrança da Divida Ativa
Multas

I

2.01.0
2.02.0,

115.550,00
7.959,70

2.800,00 118.350,00
6.067,60 14.027,30

-,

Vende-sex x x

Os Deputados Aroldo Carva
lho, Alvaro Catão e Diomícío
Freitas, estiveram

.

reunidos na

residencia do senhor Genésio,
de Miranda Lins.

.

-

2.100,00 .. 2.100,00
498.800,00 667.806,00- 1166606,00

4.12,0
4.13.0

4.14.0
4.15.0

Vende-se 4 vacas leitei
ras, de raça holandeza.
,

Ver e tratar com Alfredo
Pscheidt em Parado. .4" 3.

685.293,80 685.293,80
3879317,60 31179317,60 x x X

Na esfera pessedista a· som-
-_

8.210,00' 91.123,00
17.357,00 74.7ó3,40
4.743.092;80. 89B2255,80

6.12.0
6.21.0

82.913,00
57.406,40
4.239.163,00 das' 'Senhoras

Rotarianos de (anoinhas
Casa da ·Amizade

dos
TOTAL DA RECEI'rA

\

Saldo Provindo Do Exercício Anterior
778.013,90

. TOTAL GERAL DA,HECEITÀ 1\ 9760269,70
------�----------------� --------------�--------�--------�--��--

Verba ./ DESPESA GERAL DO MUNICIPIO I D E 'S PÉS _A .

, TíTULOS DA DESPESA , Anterior I Do Mês I TOTAL

Ná Tesouraria

Conforme comunicação 'que' transcrevemos abaixo, foi
.

funda
da em nossa cidade; dia 4 do corrente•.mais uma associação benefi
ciente, a cargo das senhoras dos rotarianos .de Canoinhas. Em âgra�
decendo a comunicação. aqui estamos, sempre solicitos, para divul
garmos

.

as nobres campanhas que visem sempre o bem comum. Eis,
o oficio:ORDINARIA

269.1.30,00 1064508,00
97'WO,00 -254.330,00
1.0UO,00

.

9.243,00
64.800,00 342.3tlO,00

15.294,60
15009,00 60.006,00

960,00
946.359,70 3931850,40
66.360,40. 276.160,60
80.000,00 189.187,60

1539750,10 6143914,20

o
1
2
3
4
5
6
8
9

795.378.00
157.230,00
8.243,00

277.580,00
15.294,60
45.000,00

960,Ofl
2.985.490,70
2U9.tiUO�:l0

_ 109.187.60
4.604.164,10

Ilustríssimo Senhor:Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Pública e Assistência
Educação Pública
Saúde' Púdlica

.

Fomento
Serviços Industriais.
Servfços de Utilidade Pública
Encargos Diversos
'Credito Especial

Com o presente, 'temos a grata satisfação de comunicar que
em reunião plenáris do Rotary. Club de 'Caaoinhas realizada no dia
4. do mês em curso, foi fundada a Casa' da: Amizade das Senhoras
dos Rotarianos de Canoinhas. entidade que, acompenhandc as ativi
dades rotârias. pretende, através de campanhas, proporcionar auxílios
aos necessitados de nossa comunidade.

Para iniciar as nossas atividades, escolhemos a campanha do
egasalho para o escolar pobre e. pará a mesma. contamos com a

cobertura publicitária desse prestigioso orgão da i.nprerisa catarinense

Aproveitamos, outrossiÍn;. para comunicar 'que, a primeira
diretóri� eleita naquela oportunidade, com mandato atê a primeira.
quarta-feira do mês de julho próximo está assim constituída; (

,

Presidente' - Sra. Nazira D. -Seleme
Vice.presidente - Sra. Arlet.e E. Miranda
Ia. Secretária - .Sr«. Olga M. F. Ferraresi
28. Secretária - Sra. Marça Melita B. Seleme
la. Tesoureira - Sra. Ursula F. Hoffmann

I 2a., Tesoureira - Sra. Zenir C Furtado
Diretora de Protocolo - Sra. Esther Olsen,

Social

TOTAL DA DESPESh
.

RESIDUOS PASSIVOS
RESTOS A PAGAR

Do Exercício de 1.962
'l'Q,TAL

FUNDOS DISPONlVEIS

24.000,00 24.000,00
4.628.164,10 1539750,10 6617914.25'G,ERAL DA DESPESA

EM CAIXA

Na Tesouraria 3�92355,50 3Sn355,50
9760l69,70

"

Antecipando nossos melhores àgràdecimentoa ,p;la acolhida
que se dignar ao presente, aproveitamos para apresentar. lhe'

.

.

. ATENCIOSAS SAUpAÇÕES
Zazira Dequech Seleme Olga M. r. Ferraresi

Presidente la. Secretária

Prefeitura Municipal de Major Vieira, em 31 de dezembro de 1963.

A nton io Ma ron 8ecil
PIe feito Municipal

Jair D.irschnabel \

Secretário

,"-
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Não deixem de assistir, a partir do
/

DIA DE M.ARÇO:29
--

_.

OS CANHOES DE NAVARONE\

/

com' Gregory Peck - David Níven - Anthony Quinn

aventura clássica de todos os tempos -

e Cinernascope que resume todos

,

Fabulosa Película em Eastmancolor
os superlativos imagináveis! /

A

LACERDA
,-,<.

Juscelino e falaresponde a

promover a' união dos Democratas
TOTALI"r A 11 lOSos

o GOVERNADOR Carlos Lacerda prestou há dias a !o>

seguintes declarações à imprensa:
- Anotei a resposta do

.

Senador 'Kubitschek ao meu

apêlo para uma união dos candidatos a Presidência em defesa
do regime democrático. E' natural que não concorde com a
versão dada por êle 8 sua atuação, pois afinal foi a sua aliança
com o Sr. João Goulart que proporcionou ao Partido Comunista
uma entrada no Govêrno. Mas não desejo discutir com êle e sim
conseguir que êle se pronuncie, objetivamente, sôbre o

seguinte: 1) O Sr., João Goulart, movido pela ambição de ser

ditador, propõe uma Constituinte e um plebiscito nos moldes
totalitários, a pretexto de promover reformas. Está o Sr.
Kubitschtk contra ou a favor? 2) O Partido Comunista quer 8
legalidade e na prática já atua sob a proteção das Forcas
Armadas, a despeito de estar fora de leí por decisão da Justiça
assim violada pelo Presidente da República. O Sr. Kubitschek
aprova ou desaprova essa situação? ,3) O Sr. João Goulart mo
vido pelos comunistas, assumiu no dia 13 o comando da' guerra
revolucionária. Ameaçou o Congresso e a Nação. O CGT, órgão
também ilegal, completa a ameaça com a greve geral. O Sr.
Kubitschek é contra ou favor? 4) Através de decretos ilegais, o
Sr. João Goulsrt finge que trata dos aluguéis e da reforma
agrária, Plira destruir o Poder Legislativo e paralízar o Judíciá
tio. O Sr, Kubitschek está contra ou a favor? 5) O Sr, Goulart
está acabando com a iniciativa privada e lançando o povo na
insegurança e na confusão. O Sr. Kubitschek o que tem a' dizer?
6� Todos os dias são praticadas provocações e ilegalidades, no
caminho da subversão, do controle do Poder pelos' comunistas
e seús cúmplices. O Sr. Kubitschek -.o que pensa disto? Não se
trata de falar vagamente em "esquerda" e "direita", expressões
que não têm sentido, e se colocar no centro pela indefinição.
No centro se dizem' tedos, até o, Sr. Luiz Carlos Prestes. Na
direita não estou eu, que faço uma política de escolas, hospitais,

em

contra
salário justo, respeito as liber
dades dernocrátícas; luta contra
a intolerância, e contra a ornis
são. Foi a omissão que abriu
caminho ao fascismo, no passa
dl?,.e ao comunismo, hoje. Não
deve o Sr. Kubitschek aproveitar
o'meu sincero apelo para pro
mover, entre as forças demo
cráticas, uma polêmica divisio
nista. Esta é outra briga, para
outra ocasião. Seria uma forma
de traição topar a brige 'errada
para não se definir em face do
inimigo' comum - que é o

inimigo da liberdade e do
Brasil. O Sr. Kubitschek consi
dera que tem todos os títulos
para defender a democracia. Há
de concordar que não é só êle.
O que pergunto é se êle acha
que o Presidente da República
está praticando a democracia
ao servir ao Partido Comunista.
Se_ aceita participar de um

grande comício, no Rio, em

defesa da Constituição e do

Congresso, contra a presença
dos comunistas no' Govêrno.
Não me gabo de coisa alguma,
não reivindico senão O direito
de pedir ao Sr. Kubitschek que
seja claro .como foi o Sr, Ade
mar de -Barros, O Brasil está
vivendo os dias que outras na-

(conclue em outro local)

..

Esta afamada máquina de costura nos seus modêlos para diversas
finalidades, nos móveis à sua escolha, encontra-se disponível na

c A S A V E R DE'
de J,OÃO ABRÃO SELEME

Rua Eugenio de Souza, 498 CANOINHAS

Revendedora Exclusiva

• •

U_LTA/ COISA •..

--

E'M-POUCO ESPACO
-

,

Senador na'Eutopa
O Senador Irineu Bornhausen, Presí-

dente da UDN catarinense, está de viagem
marcada para a Europa, afim de participar de urna reunião
do Crupe Parlamentar Internacional, em Lousene, na Suisss,
Permanecerá no exterior cêrca de dois meses, devendo
transmítír o cargo de Presidente do Partido a um dos vice
presidentes do Diretório Regional,

-

Advogado Inglês atua em Florianópolis
'Inglês, não. Escocês, é mais próprio. Realmente, .

Dr. Deba. Aderbal Ramos da Silva, de asa quebrada
depois de perder a Prafeitulra de FI-orianõpolis, man- •
dou vir da Escocia famoso Bacharel, o Dr. Jhony
Walker, para oelenta- lo na solução do caso "Dakir
Polydoro". O Resultado foi a chanchada que todos
conhecem: bota Dakir na Rua, não bota! O Waldemar
assume, não assume. Oakir ficou". o consultado foi
despedido, até segunda ordem."

É de Concordia•.sem cCconcordaru _ ••

O eminente e destacado Senador Atüío Fontana, líder
inconteste do pessedismo no Oeste, liderança quê resistiu
inclusive ás investidas da Secretaria do Oeste, criada para.

destruir o Sena'dor Fontana, já fez sentir 8S pessoas mais

chegadas ao-Governador Celso Ramos que "chega de Ramos"
e que com Aderbal não é possível. Está no páreo, firmemente,
mas não concorda com a candidatura do "parente", inda
mais o dr. Deba que. já passou pela prova dos nove e foi
reprovado plenamente.
João rompe com JANGO

Desgostoso com o novo nivel de salário minimo
• convencido de que nem a Cerâmica de_ Paula Pe
reira nem a Prefeitura de Canoinhas' resistirão ao

impacto, ,o Dr. João Colodel telegrafou para Brasilia
rompendo com o Dr. Jango' Goulart, acusando-o de
demagogo: Nega-se, terminantemente, o Prefeito de
Canoinhas, a iever oS vencimentoS do funcionalismo
público e 8 adaptá-lo aos novo. ')iveis. Colodel é
mesmo do -PSD!

Haroldo Ferreira X Celso
O deputado estadual canoínhense, Dr. Haroldo Ferreira,

fiel ao eleitorado que o elegeu, se têm mostrado um dos
mais intitneratos adversários do desgovêrno pessedísta. De
fende o interêsse do povo e combate os ladrões dos dinheiros
públicos, cuja atuação tem condenado com veemenc.ia.

Terezlnho. defende os hl1.mildes.
O Vereador Benedito Terézio Neto, de inegável po

pularidade, na .euão legi,lativa da Câmara de vereadores,
mai� uma vez, foi o incanaável defensor doa humilde, e

desprofegidoe. Lutou com denodo no sentido de conseguir
aumento ao, operário, da Prefeitura, peofeseorado e fuo·
cionárfos municipais. vítimai do pãodueiemo do Dr. �olodel
teleguiado do' ".eu" 'Albino, do "seu" Ney e do ".eu"
Agenor•• :

Celso Nega Aumento
O Gnvernador Celso Ramos, responsável pelo PLAMEG

e pela tremenda alta do custo de vida em Santa Caterme,
nega-se terminantemente, fi aumentar os vencimentos, do
funcionalismo civil e militar de Santa Catarina. Num mo

menta como este, quando um soldado do Exercito vai ganhar
cerca de Cr$ 7E.000,OO, uma Professora Normalista em Santa
Catarina vai continuar ganhando menos que o salário
mínimo. E dizer-se que o emplacamento de um automóvel
em Brasília custa Tr$ 3,500,00 e que em Santa Catarina
custa quesí Cr$ 20000,00, ..

MaiS, uma bomba no DER - se <,

É voz corrente na Capital do Edado que eatá
na eminencill de e.tourar maia uma bomba no DER -<

se. Trata> ae da operação importação de Máquina. para
as Prefeitura" objéto de comentários em todo. 08 circulol
pe••ediataa. Fala-se, também, no. protedo. já agora pÚ·
blicos de certo empreiteiro vítima de golpe•• Será coia.
"dêle"7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



21:'3.)964

Mun. Major Viei�Prefeitura de
Balancete mensal da Receita 9 Despesa da Prefeitura Municipal

de Major Vieira, referente ao mês de Novembro de 1963.

Código
Geral

TOTAL GERAL DA RECEITA
----�------------------------------------------�--------------------���

-

I DESPESA GERAL DO MUNICIPIO
Verba _.

TiTULOS DA DESPESA

0.11.1
0.11.11
0.12.1
0.16.)

� 0.17.3
0.18.3
0.27.3

1.11.2
1.15.4
1.16.4
0.19.2
1.21.4
1.22.4
1.23.4
1.27.4

2.01.0
2.02.0

4.12.0
4,13.0

4.14.0

6.12.0
6.21.0

o
1
2
3
.4
5

_ 6
8
9

\ ARRECADAÇA_-_O__
Anterior I Do Mês I TCTAL

RECEITA GERAL DO MUNICIPIO
- TITULOS DA RECÉITA

10.142,00
1.042,60

_ 12.919,60
26.634,00

725,00
1.520,(10
750,(:0

1.500,lJO

ORDINARIA'
A) IMPO$TOS
Imposto Territorial Urbano
Imposto Terrttorlal Rural
Imposto Predial
Imposto sobre Transmissão de Propiedade Imobila-

ria (lNTER- VIVOS).
Imposto sobre Industria e Profissões
Imposto de _ Licença
Imposto sobre Júgos e Diversões

B) TAXAS ,

Taxa de Conservação de Estradas
Taxa de Assistencia Social
Taxa para fins Educacionais
Taxa de Eletríftcação
Taxa de Expediente
'I'axa de custa Judiciária e Emolumentos

Taxa, de fiscalização e serviços diversos
Taxa Cadastral

PATRIMONIAL'
Renda Imobiliária
Renda de Capitais
RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios
Quota- parte Imposto Federai sobre Combustíveis e

Lubriticantes
Quota-parte Imposto Federal sobre Consumo

RECEITA EXTRAORDINARIA
Cobrança da Divida Ativa
Multas

46.484,'00
679.326,00
31.646,00
1.023.021,10

165.888;00
202.87450
7.500,00

5.794,00
184:.663.00
4.632,00
36.600,00

52.218,00
863.989,00
36.278,00

.

1.059.621,10

50.028,00 215.916,00
23.711 ,20 226:585,70

7.500,00

80.773,00
7.729,20

52.505,90
71.923,00
15.840,00

. 26.649,00
9.660,00
7.009,00

90.915,00
8.771,80

65.425,50
98.557,00
16.565.00
28.169,00
10.410,00
8.159,00

113.450,00 2.100,00 115.550,00
7.959,70 7.959,70

1.900,00 200,00 2.100,00
498.800,00 498.800,00

685.293,80 6f}5.293,8

74.218,00 8.695.00 82.913,00
31.159,30 26.247,10 57.406,40
3.841.609,50 397.553,50 4.239.163,00

778.013,90
5.011.116,90. -

DESP_ESA

Anterior I po Mês I TOTAL

TOTAL DA RECEITA

Saldo Provindo Do Exercício Anterior
EM CAIXA
Na Tesouraria

389.012,60 389.012,80
5.011.116,90

ORDINARIA.._
Administração " Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Pública e Assistência Social
Educação Pública
Saúde Púdlíca
Fomento
Serviços Industriais
Serviços de Utilidade Pública
Encargos Diversos.
Credito Especial

650.802,00
139.230,00
8.243,00

192180,00
15.294,60
45.000,00

sso.oo
2.801.072;10
183.838,20
109.1{37,60

.

4.145.807,50

144.576,00
18.000,00

85.400,00

795.378.00
157.230,00
8.243,00

277.580,00
1.5.294,60
45'.000,00

960,00
2.985.490,10
209.80Ó,20
109.187,60
t604.164,10

184.418,60
25.962,00

458.356,60TOTAL DA DESPESA

RESIDUOS PASSIVOS

�ESTOS A PAGAR
Do Exercicio de 1.962

TOTAL GERAL DA DESPESA

FUNDOS DISPONlvEIS
.

EM CAIXA

Na Tesouraria

24.000,00
4.169.807,50 458.356,60

24.000,00
4.628.164,10

Prefeitura Municipal de Major Vieira, em 30 de novembro de 1963.

Antonio Maron Becil
Prefeito Municipal

Jair Dirschnabel
Secretário

Propriedade
v

_ A1uga-se V I D B O S
Plano, Martelado e Granito

Uma casa comercial e de morada e uma ferraria,
tudo na mesma propriedade, em São Sebastião dos

Ferreiras.

Ver e tratar com THOMAS NOVÀK em Alto das

Palmeiras, Canoinhas. �lX

Casa Esmalta

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Para amanhã. - O Clá�sico dá. Cidade
_

Em disputa pelo certame estadual de futebol, teremoe ama.
nhã, no Municipal a luta de gigantes; Botafogo (mandatário) verlllll
Santa Cruz, estarão brindando o grande público que por certo aflui
rá a baixada: o alvinegro lutará pela continuidade invicta e o Santa
Çruz tudo fará para não aumentar seus pontos' desfavorâveie fatores
que torna!ão uma partida disputada com ardor, aproveitada palmo ft

palmo, minuto por minuto. .

Resultado Justo
_

.

,

Com o placard final de 2 a 2, Santa Cruz e Internaciónal
de Lages tomaram parte da 1. rodada catarinenre, logo realizado dia ,

15; outro resultado não viria espelhar com justiça aquela partida,
quando em tarde não brilhante as duas equipei estiverem aquém de
lua a poeaibilidades,

-,

x x x x x

. I?iante do aêrio c"ompromillao de domingo, ambas ai equipei
IOC81S trema.ram com esmero durante a semana sob a orientação de
leU!ll respectivos preparadores.

x x x x x
. ;

Complementarão o 2a• rodada, péla chave nO. 3, OI seguintes
encontros: - em Mafra; Peri X Guarani; Lages: Internacional ver!iUI
Tamandarê e finalmente em Porto União; J uventus versus Ofinkraít.

, •
Jogando contra o Olinkraft em Lages, pelo Estadual. o Ope.

rano de Mafra foi abatido pelo escore de 3 a 2.

x x x x x .

B· .

f
.
I.

OO1tO trIUO o coJh�u o são Bernard�, de Ma!cil�o' \Qi�I,
q_uando enfrentando no domingo paliado a equipe do Gremio Eapor
tívo Operário de Curitiba, abateu-o pelo escore de 2 tentos a 'O' cdm

- , T

OI portõee abertos, bôa foi a aui.tência dêese embate '

.
,

Jacobus e o Santa Cruz
Humores correram na cidade de que o eficiente treinador

Jacobus esteria propenso a reincindir seu contrato com o Santa Cruz'
felizmente, segundo le lIabe, tudo voltou ao normal e Jacobui cooti:
nuarâ preparando o plantel bairrista.

.

LAzUa e Esquema
Para aprimorar' leu I pupilos, visando bons resultadoe po

Certame Barriga Verde, o técnico Lasita organizou -um e.quema de
aulaI que lerão ministredaa ao plantél Botafoguense.

FINALIZANDO
O Estâdío Municipal Alinôr Vieira Côrte está carecendo um.

reforma 'geral, é preciso uma urgente melhoria, quer na erquibencada,
quer no alambrado ou mesmo no gramado, principalmente Da. entra
da. de aérea; a primeira mail parece uma arapuca bem armada
que qualquer hora poderá pegar dezena. de torceuoree; .o segunde,
completamente arrebentado, de.pregado, com postes e ripõel quebra.
dos, podres, com lanço! caindo para dentro do campo; estâ feio de
ver. E se i.lo não baltaS8e, temos em época. de cbuves. uma bem
instalada piscina de água eetaguada, balneário de sapoe, cobras, moscas;
mOlqu�tol, pernilongos, e o que é mail g-rave, f6co de molé.tiel
contaglO.a.; com a palavra oa senhoree responeâveu pelo zêlo -:8

oonservação de nOllo único Estâdío, cartão de visita degradante para
quem vai até lá.

'.

E a nova praça de esporte..... quando se dará cODtinuida�·
a. obres, que ficaram apenas 08 tereaplanagemê

J[ J[ J[ J[ J[

Canoinheuee.... prp(ltigie o esporte de DOlla terra ... lua pr..

le�ca, a!Danhã n� E.tádio Municipal-lerá um motivo a mais para o
brilhantiemo da jomade, que temoe certeza e Dão o decepcionam.

Avise(
Fica terminantemente proibi

da a entrada de caçadores e

pescadores, nas invernadas,
situadas em Major Vieira. de.

propriedade dos Srs. Simão
Maron Secil e Pedro Paulo
Fernandes.

Aos infratores deste avis..o,
os .proprietários não se respon.
sabilízam pelo que venha a

acontecer. Ix

Major Vieira, março de 1964.

-------------------------------- --------------------------------------------------------------------------�--------------------

n CASpa [ �U[UA-Of SfUS C8BflOS USANDO

I
�

I
PARE! ( TÔNICO CAPILAR POR EXCEL[NCIA NUNCA EXISTIU I.GUAL

PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,

.

INFUMACOES,
C o C E I R A S,
f R I E I R A �,
ESPINHAS, ETC.
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ÀNIVERSÀRIANT�'S

Dia 24: as sras. donas.
Terezinha � esp. -do sr. José
Poloniski e Agnes esp. do sr.

OUo Hottmann res. em

Ioinoille; a srta. 1ereea
Müller; o sr, Mário 'Moebius;
os meninos: Osmar fiiho do
sr. José Poloniski e Wilson
Luiz filho do sr. Nelson
Bannach.
Dia 25: as sras. donas:

Therezmha esp. do sr,

Ademar de Olioeira Godoy,
Zenilda esp, do sr. Wàldo#
miro Silva e Julia [ungles
esp. do sr. Frederico O. de
Oliveira,' a srta. Mar!a Re-

As Irmãs de
Caridade Tirarão o

Chap�u
'De acôrdo com diretrizes do

Papa Paulo VI. para simplificar
o

'. vestuário das religiosas, as

,
irmãs da caridade já não usa

rão seu grande chapéu:
Através dos meios híerar

quicos, as 'citados irmãs estão
manifestando um velado "pro
testo", alegando que seu cha
p:éu é "belo e prático", porque
e(ltre eutras vantagens, 'deixa
d�scoberto I) pascoço, sem en

vololve-Io em véus e tocas.

As irmãs de caridade são
cêrca de 12.000 na Itália e de
45.000 em todo o mundo.

la�erda Responde
a Juscelino e .

(conclusão)..

ç(f�s conheceram, as vésperas
da grande traição. Sem mais

pàlavras, de que lado fica o

Sr. Juscelino Kubitschek? Do
lado da Jiberda-de ou do lado
dá omissão? Do lado da paz ou

.

da provocação? Não se trata,
como .êle diz, de "radicalizar" e

sim de promover a União dos
democratas contra os totalitá
rios. Espero a sua resposta pa
ra convocarm0S, juntos, como

o Governador de São Paulo, o

primeiro comício em defesa da
Oonstituição e do Congresso."

,.�

DA
gina Wendt; os sr s.: Irineu
Bornhausen e Felix Rudolr;,
o garoto Raul Francisco filh»
do sr. Erotides Prates.

Dia 26: exma. vva. sra.

dona Elvira de Paula Vieira;
a sra; dona Maria Arilda
esp. do sr. Univaldo Allage;
a srta. Inês Wojciechotnski;
as meninas: Márcia Regina
filha do sr. Horst Bollmann
e Maria filha do sr. Roberto
Ronrbacner; os srs.: Antonio
Szczygiel e Afonso Ron, ba
cher; 0- menino Oelson Aécio
filho do sr, Waldemar Nader,

x x x

Deverá retornar a nossa ci
dade, no fim do mês ou em

principios do outro, o Deputado
coestadoano, dr. Aroldo Carva
lho, que se encontra em Brasilia,
cumprindo o seu mandato par
lamentar.

x x x

O Grêmio XV de Julho, sem
alarde, mas, quietinho, constroi

rápidamente, nos fundos da So-

Convite - Missa
Viúva e filhos do inesque

cioel W ladislau Trela con

vidam seus parentes e ami
gos a "assistirem a missa do
2°. aniversario do seu fale-
cimento, quemandam celebrar

DESPEDIDÀ dia 24 de Março às 8 horas
na Matriz em Tres Barras.José Fernandes Pedrosa e

tamilia, tendo etetuado mu- Por este ato de fé agradece
dança para Porto União, e .': Viuva Leonora e Filhos.

PARTICIPAÇÃO
Woldemar Carlos Stange

.e Senhora, participam o noi
vado de sua filha Marguit
Terezinha com o Jovem Leoi
no Reincke.

Canoinhas, 16#3,,64. /

na impossibilidade em des
pedirem-se ae todos seus

amigos o fazem por nosso
intermédio, oferecendo sua

residencia à rua Julia Ama·
zonas, 61.

Canoinhas, Março de 1!)64

Cine Teatro Vera Cruz

Os Dois Moleques
, I

APRESENTA:

HOJE - á. 20,00 hora. impróprio até 14 ano.

BABETTE VAI' A GUERRA
Cinemascope '- Eastman Colar

c/ Brigitte Bardot, jacques Charrier
Uma .delic�osa comédia sôb�cupação da França em 1.940

DOMINGO -. á. 13,30 hbras - censura livre
.

EU SOU O TAL
Comédia do cinema brasileiro

Com Jorge Murd, Mara de Carla, Nany Wanderley
e Juca Chaves

.
.

DOMINGO
à. 16,00 hora•.
a. 19,00 hora. __
a. 21,00 <horee _

imp. 14 ano.

censure livre

A ILHA MISTERIOSA

ATÉ OS FORTES VACILAM

Com MicQ.ael Cr�ig. Joan Greewood
O mundo maravilhoso criado por Julio Werne- revive em

seu esplendor em a Ilha Misteriosa, -talvE-z a sua mais
famosa novela de aventura. Na beleza de Eastmancolor.

e na magia do Superdynamation.
.

Sensacional e autêntico jogo de basquete entre os russos
e o colégio. Um !ilme jovem para quem tem coração joveD;1 .

Com Antony Perkins e Jane Fonda

5a. e 68. feira - à. 20,00 horal - impr. até 14 an':!.

Mulher D'aql!ela Espécie
Sophia Loren e Tab Hunter

:Ele .sabia o tipo que ela' levava, mas amava-a assim

Dia 28 - à. 20.00 hora. - impróprio até 14..8no.

mesmo

••

Com. e Industrial de
A V I S O

. A Diretoria da Associação Comercial e Industrial
de Canoinhas, avisa que mantém si bibliotéca, à dispo
sição dos senhores associados, a coleção da "LEX" (uma
coletânea completa de leis desde a 1937 ã -1962). 3 x

x x x

O Banco do Brasil, agencia
de nossa cidade, acaba de ins
talar a crédito volante, já em

funcionamento 'em nosso inte
rior e de grande importância e

valia para a nossa lavoura.

x x x

A Agencia Rodoviária trans
feriu-se do Hotel Ouro Verde;
onde se achava instalada, para
o Bar

'

Cometa, à Rua Vidal
Ramos, de propriedade dos ir
"mãos Theodorovicz, /E por falar.
mos no assunto, fomos infor
mados do que uma linha noturna
de Canoinas a Curitiba, passará
a funcionar em breve, com par
tida de nossa cídade.! às 19
horas.

.

x x x

Entre a alegría de seus fa
miUares, parentes e amigos,
festejará Bodas de Prata, no

dia 6 de maio vindouro, Ó sr.

A!vin Frederico Beulke, conhe
cido industrial residente no

bairro do Campo da Agua Verde.
x x x

O Gloria Bolão Clube, de
Joínville, que enfrentou o De
mocrata, campeão da cídsde.
sábado último, na Cancha do

Campo da Agua Verde, foi su

plantado por mais de 300 palitos
Os canoínhenses retribuirão a

visita em junho próximo.
)\. x x

A próxima grande atração na

Sociedade Beneficente Operária,
é, sem duvida, o grande baile,
de páscoa a ser realizado dia

29, ao som da fàmosa Banda
de Rio Negrinho. As mesas para
essa grande noitada serão reser

vadas na sede, a partir da

próxima semana.

x x x

Tivemos, enfim, a largada do

L�RES NOTAS ESPARSAS
D. "..,."'"� te. � Em Canoinhas, desde segunda ciedade Beneficente Operária,
\V \I;. :lIill .. feira, .já tendo reassumido suas o seu Ginásio de esporte. Eia

altas funç ões, o titular da co- pois, mocidade canoinhense.

SEMANA marca, MM. Juiz, dr. Wilson
Vidal Antunes. Travamos cOQ

nhecimento com S. Excía.: na
na tarde de terça fetra, quando
mesmo, como bom serrano", ba
tia um gostoso bate papo com

o engenheiro Waltrik, a respei
to de fazendas, pastagens, raças
de gado, frescal,: queijo, camar
go, etc.

ANIVERSARIAM ..SE
Hoje: as meninas: Maria

de Lourdes filha do sr. Má.
rio Ferraresi e Yolanda fiiha
do sr. José Caualheiro; os

$'(S.: Simão Seleme, Osmârio
Daoét, Joaquim Dias Pache
co e Zieetrieâ Olsen; os [o ..

vens: Ary K., autchechen e

o.sny heira.
_

. Amanhã: a sra, dona Ma
ria Deuscelia esp. do sr.
Oswaldo Treuisani; a 'srta.
Maria Dirce Karuat; os me

ninos: Wilson filha do sr.

Iiandualdo Voigt, Benedito
filho do sr. Benedito Terézto

Dia 27: as sras. donas:Carvalho Neto e Pedro Ivo
filho do sr. Rimo« Seleme. Iuanir esp, do sr. Theodoro

Tarcheski e Laura esp. do
.Dia 23: í! sra. dona Alzira sr, lgnacio /mianovski; a

e,p. do sr. Nelson Bannach; srta. 'Dana Metzger; os srs.:
a. srta.: Riseth Buba; as me- Friedrich Brauhardt e Eu-

.
ninas: Netzita filha do sr. elides V. Simões; 0-menino
Marins Cornelsen, Sulamita I Igor filho do sr. Hugo
IiJha do sr. Dr. 'José Pedro' Peixoto.
Mendes de Almeida e Linda ..

. Aos aniversariantes, nossosdr Aparecida filha do sr,
sinceros votos de felicidades.Matias Soares; os srs.: Dr.

Moacir Budant e Bernadino
Fedalto; os meninos: Siloino
fitho do sr. José Baluta e

Mauro Aurélio filho do sr.

Luiz E. Tack.

Sociedad�
CONVITE

Beneficente Operária
BAILE

/

A Sociedade Beneficente Operária tem a honra
de convidar todos os seus associados, pata um grandioso
baile de páscoa, a ser realizado dia 29 do corrente, em

sede social, com início às 21 horas, abrilhantado pela
Banda de Rio Negrinho. As Imesas poderão ser reservadas,
a partir' de terça feira, na sede social.

Antecipadamente, agradece o comparecimento.
Canoinhas, 18 de março de 1964.

A Diretoria.

Assoe.

estadual,_ cem o cotejo Santa
Cruz versus [nternacionl de
Lages, no Municipal. Ap6s
90 minutos de luta sensacional
e dramática registrou-se o em

pate de 2 a 2, com desperdicio
de vários tentos por ambas as

equipes. O Botsfogo, por moti
vos justos, não seguiu a Porto
União, onde deveria enfrentar
.0 Tamandaré.

x x x

E amanhã, no Municipal da
baixada, ainda pelo Estadual,
o choque das multidões, o clás
sico dos clássicos, novamente
reunindo, numa porfia que pro
mete das mais elitrizante, os
rívaís da cidade, Santa Cruz
x Botafogo. O prelio está sendo
aguardado com desusado inte
rêsse, devendo reunir grande
público onde, esperamos, reine,
acima de tudo, a tão desejada
disciplina.

x '7 tt
E, para

.... finalizar; os nossos

votos de feliz páscoa a todos
nossos Ieítores, eis que não cir
cularemos na p. semana devido
os dias de guarda da Semana
Santa.

1à. Festa.

2a. Feira à. 20,00 - hrl•• imp. até 14 ano. - REPRISE

39. e 48. Feira - à. 20.00 horas - impróprio até 14 ano.

Nacional do mate
O conhecido Gremio 15 de

julho, em mais uma feliz pro
moção, patrocinará em Canoí
nhas, em fins de junho proxí
mo, a primeira festa nacional
do mate. Promoção arrojada,
porém justa, visando, acima de
tudo, levar o nome de Capai.
nhas, corpo capital do mate,
por este Brasil -afóra, este se

mana rio, ao se congratular com

os nossos moços pela genial 'íní-

I ciativa, abre suas colunas em

tudo que estiver ao seu alcançe,
-

V
Canoinbas

1 X

jAtenção Srs. Assinantes
Solicitamos a nossos prezados leitores, assinantes, anun

ciantes e freguezes, a sua atenção para a nova tabela
de preços inserta na segunda pagina dêste semanário.
Contra à vontade, fomos levados à referida majoração,
em virtude dos altos encargos desta organização,

. principalmente ná aquisição de papel, nossa principal
matéria prima, como no a tendimento do novo mínimo
ao pessoal das oficinas. Esperamos a compreensão. de
todos, bem como sua comparência nesta redação' para a

regularização de suas assinaturas.

A GERENCIA
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