
J K - Cassa�o o Man�ato
O ex-presidente JU�í'� lino Kubitschek de Oliveira,

teve dia 8 do corrente, 'cassado O seu mandato de senador

e os direitos politicas suspensos pelo' espaço de dez anos,

através de decreto assinado pelo presidente Castelo Branco,
com base no artigo 10, parágrafo único do Ato Institu

cional, de 9 de abril de 1964.

A decisão do presidente' da República foi tomada

por recomendação do Consêlho de Segurança Nacional,
acreditando-se que um dos motivos determinantes da cas

sação é o fato de que Juscelino Kubitschek tentara repetir
a coligação que lhe garantiu 'a vitória de, 1955, ocasião

que teve o apoio do PT8_, do ,PSD e ainda dos comunistas.

Acredita-se ainda que um dos motivos seja corrupção no

seu govêrno, permitindo que amigos e correligionários
énrique�ssem ilicitamente.

SUNAB EM CANOINHAS
, I

Os fiscais da SUNAB estarão brevemente nesta

cidade. As primeiras providências a serem tomadas pelo
comando será a de esclarecer o comércio 'sôbre a apli
cação da fórinula custo-lucro e despesa. A medida visa
acima de tudo, saber os preços das mercadorias vendidas
no varejo à população. A mesma medida é de caracter

geral; está sendo levada a efeito em' todo o país.

MATE
.

,

as perspéctives Ipara .este ano
( ,

Iniciada a safra ervateira no dia 1. do corrente que
se estende até JO de setembro, prevê-se bôas perspecti
vas para a safra de 1964, considerando o prêço que será

pago ao' colono-ervateíro, Cr$800,OO a arroba. A erva

mate, riqueza nativa do' Municipio, ainda é e continuará
sendo por' muitos anos, uma fonte de renda inesgotável, '

propiciando a todos os lavradores, certeza absoluta, de

arrecadação. É justamente em época de safra de erva

\ mate que o comércio mais se desenvolve e o povo re

cebe, conseqüentemente, os beneficias que advêm da
nossa principal matéria prima.

A respeito, ouvimos esta semana o, sr. Henrique
Zaguini, Diretor das Indüstrias Brasileira dê Mate Ltda,
que nos disse da animação reinante nos "meios ervateiros
dos Municípios, dado os novos prêços estipulados pelo
Instituto Nacional do Mate, e que serão obedecidos pelos
compradores locais.

'Populaçã"tl pr�sente à "Marcha
da família' com Deus pela Liberdade"

-

Com a parttcípaçae das autoridades civis, militares, eche
siásticas, alunos dos grupos escolares do Município, do ginásio,

, escola normal, professores. e uma gran_ge e, entusiástica massa

popular, realízouse sábado passado, a «Marcha da Família com

peus pela Líberdades., marcando o maior acontecimento do ano

érn Canoinhas e que jamais será esquecido por todos que dele

participaram ou presenciaram.
A, Marcha teve mícío na rua. Vidal Ramos, defronte a

Prefeitura Municipal, percorrendo um' trêcho da rua CeI. Albu-.

querque, ingressando Paula Pereira, atingindo' trecho das ruas,
indo elm direção as escadarias da Igreja Matriz' «Cristo Rei».
'Onde 'o povo concentrou-se para ouvir os oradores, apresentados
pela Radio Canoínhas. Em primeiro lugar discursou o dr. João
Colodel, Prefeito Munícípal qne, disse da soberania do povo
brasileiro que não -admíte regimes exótivos e que desde os

I

prl(n�lruS mstantes da revolução, estava com o povo pela liber-
'

dade de nossas instituições; em seguida falou o sr. Pedro Reitz
qU,e historiou os motivos da liberdade histórica do \

povo brasi
leito ,- falando a seguir, ó vereador Alfredo de Oliveira'Garcindo,
em nome da Camara de Vereadores, patrocinadora da «Marcha
da Fa'n Illl com Deus pele Liberdade«, historiou fátos da revoo

luçã,?, apoiando' as .iniciativas tomadas pela preservação da ordem
demo:�rátic8 díssse ainda que o povo deve confiar nas p_roviden
cias tomadas afim de resguardar a democracia no país, apoiando
o Mal. do Castelo BraDço, Pre�idente da República, a. alicerce
da vitót ia democrática. '

FinaUlando, falou o Ten - CeI. Ovidio Souto da Silva,
,Comandante do Campo de Instrução «Mal. Hermes», que etn '

pOrne da,s Forças Armacas, ali estava para confirmar a restau
ração da democracía e hipotecar sua solidariedace ao povo de'
Canoif,has e que os homens responsaveis pelos destinos do
Brasíl, sabiam ° que estavam fazendo.

Assim, autoridades' e povo, promoveram um v�rdadeiro
estímulo 809 principios cristãos e democráticos do :;lovo brasi
leiro, confirmando todos os interesses nacionais em pról da real
grandeZ'l da Pátria 'que se viu ameaçada pelo Comunismo
I�ternacion81 e que felizmente" em tempo foi panido parra
sempre de nossa terra.

.
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Dep;utadoArolde> Carvalho
Em Brasília onde está ins

talado com sua familia, no

feliz conviveo do seu lar,
completou mais um aníver
sario, dia 11, quinta feira,
o nosso coestaduano, Depu-,
tado Aroldo Carvalho.

Parlamentar, dos mais o

perosos, foi escolhido após
a sua reeleição, como um

dos vice-lideres' do seu par
tido, a União Democratica
Nacional. Entre os muitos

cumprimentos que irá rece

ber, acrescentamos os nossos

com os melhores votos de
felicidades.

A Direção do, Colégio
"Sagrado Coração de Jesus",
tem o grato prazer de exter
nar

.

seu profundo agradeci
mento às Exmas. Senhoras:
Dona Nazlra Dequech Seleme,
Dona Olga Ferraresi, Dona
Ester Olsen e Dona Ingeburg
Wunderlích que na. tarde do
dia 11 de junho, dístríbuíram
agasalhos aos alunos neces-

isitados do Estabelecimento.
.

-

\ \

As -ExtÓas. (S�nhOra8 e à
Associação "Rotary" que
representam, um sincero
DEUS LHES' PAGUE.

Oârnara aprovou pro
jeto de pnsao para

sonegadores
Braailia - A Câmara dOI De

putados aprovou' em .enão extra

ordinária, ,

o proieto de lei que pre
vê a pena de prisão de lei. me.

le. a dois anoa para OI respon
láveill por emprêsae e firmai -

pesaoaa jurfdioae em geral -: que
cometam crime de lonegação fis
c81,- deixando de mencionar deçla
rações e dados neoeaeârios á co

braoçã de impostoa.
Para tal crime prevê o proieto

aprovado multai no -valor de duaa
a cinco vêzel o imposto devido.
O dispoeitivo que tornava neces

sária a viaita trinta diae antes do
eucaurinhamento ' UIi ut:dilrüção de
uma autoridade fiscal á emptêsa :

para prestar eeclareeimentoe sôbre
a I legitlação foi rejeitado, quando
votado em deetaqúe por pedido
do DeputadD Caotídió Sampaio,
do PSD de São Paulo.

AOS NOSSOS ASSINANTES
Renovamos apelo á to

dos que estejam em atra·
zo com suas assinaturas, a

procurarem nossa redação
para �a regularização.
Umá nova alta no pa

pel e-demais materiais, são
motivos que, nos levam ao

apelo, e 'S80 tambem mo

ti,vos a que suprimamos a

remessa áqueles que não
atenderelll a nossa solici
taçãc a pflrtir de 1. de A-

gO,sto.
.
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Aniversário
do casal

de Casamento
A brão M ussi

Festeja hoj-, junto ao' carinho e alegria de s-us fand.
liares, 8 passagem do Sf'U 40° aniversario de casamento, o nosso
presado 'e distinto conterraneo, sr. Abrão Mussi, destacado
homem da industria e do comercio desta praça e sua exme.
esposa, dna. Nura Isphair Mussi.

O distinto casal aniversariante possui dois filhos, o

conhecido e abalísadó clinico, �dr. Mario .Mussí e' o jovem indus
trial, sr. Oldemar Mussi, casado com Dna, Helena Mussi.

Possue ainda o casal os seguintes netos: Oldemar Mussi'
Jr., Lucia Nazira Mussi e Helena de Fatima Mussi, filhos do
casal, sr. Oldemar Mussi. \

É de se destacar que a garotinha Lucia Nazira completou
seus cioco anos dia seis ultimo e seu aniversarío ser á comemo
rado hoje com as festividades d€ seus avós.

Por tão auspiciosa efeméride, os fHhos do casal ferão rea

lísar Santa Missa na Igr-:ja Mab+z N' 9 h0rQQ e, P-O rn"ip dia, mi
séde da Soco Beneficent.. Operar! ... r<,>cepci:-::'l.rãQ seus pu!:'ntel$,
amigos e f&rnílifjfe�. .

/

O Jornal «Correio do Norte» qUE', tem :, .. '- dístíntos
aníversarrantes grandes e velhos smigos, pnv'a.1hps smceros
cumpr imeutos, C0m VtY"H; de peL;';f' feliC'··� '1:';', •. <. -ívos ,'ao,s
que lhes são caros.

' IJ'
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1a. Festa Nacionál ,do' Chima1rrão
Promoção inédita e arrojada. a cargo do G!·",!.ni'.! XV I

de Julho,' será realísada em Canoínhas, .como é do eonhe- I
cimento de todos, com a efetização da lia. Festa NaCional"do Chlmaeão. Não podia ser outro o palco desse singular .�'
feito, senão o nosso município, cognommsdo mm acerta

damente, de Capital do Mate.

Realmente. foi no ano .do nosso cínquentenárto, que
surgiu essa honrosa e merecida denominação para ti nossa
comuna, 'de sutoria, ao que sabemos, do Dr. Carlos Gomes,
ex -' senador da Republica e' Delégado do' Instituto do Mate
em nosso Estado.

/
'

'. .

O fato é que ,a denominação surgiu e 'desde logo foi
aceita por todos e admitida pelos demais municípios pro- 'Idutores de erva mate. '/

I
/,

I
, I

Agora, então, com essa notavel realização da la. Festa, I

Nacional do Chimarrão, é que Canoínhas será fix,Hja real-,
mente com a honrosa denominação, justa e oportu a, sob
todos os aspectos.

,)
Grande produtor, o maior produtor de 'mate que

somos, o nosso (lnunicipio deve a sua origem e o seu

desenvolvimento ã erva bendita, como bem se, expressou
o nosso, amigo. sr. Càrlos Schramm. Foi através do mate

"que recebemos as nossas primeiras emigrações, provindas
da Lapa, Rio Negro e S. José dos Pinhais,' no Parená e

São Bento, Campo Alegre e Curítíbanos, de Santa Catarina.
De tanta importância tornou-se o comerçío

'

ervateiro nos;
idos aDOS de 1925 a 1928, que o municipio passou 8 cha- i
mar-Se OURO VERDE, nome imponente e sugestivo, mu-

dador na revolução de trinta, de novo, para Can�inhas. '

Com o evoluir dQS tempos, Canoinhas veio 8: ser des
membrada, dela saindo os nóveis munícípíos de Papanduva,
,Major Vieira e Três Barras. Contudo, referidas comunas

ainda continuam integradas à nossa terra por vários laços,
.

I
na sua condição de, centro de toda a região. " I

A "par disso, a Cooperativa de Mate de Canoinhas;
. com seus milhares de associados, é a maior do Brasil, razão
suprema e definitiva que autentica o honroso título que
ostente

• ,,'.
E a festa que aí vem, DOS, dias 27, 28 e 29 de '

junho, '.
Ique está despertando o mais vivo inte'rêsse em todo o sul,
segundo 'notícias que chegam; procurar� justificar
cabalmente a nossa condição de capital do mate,

Acorrerá à nossa cidade, para o a!udido festival
grande número de forasteiros e devemos nos preparar para
recebe-los o":mais I

condignamente possível Qne as nossas i
autoridades e nossas associações de classe, "pari passu" , I
çom o Grêmio, preparem a cidade, cuidem das acomodações . �
e verifiquem o ,setor alimentação, de grande importância i
para êsses casos I

e atentem para as atraçõEls programadas,
para que tudo corra ..m' ordem, de aC0rdo com a

expectativa, reinante e para a finalidade· que se espera.
'

Aqui estaremos prontos a tudo, para o, completo êxito
do referido' festival, sendo que no próximo número,
public�remos Da íntegra, o' extenso prograr:p8 do mesmo. �
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Conselho Técnico: Acácio Pe-

,OU.rI" Ec""no�'mizer d' \ I d d ?)( reíra, Pedro dos Santos Cor-
V'..o I V U e yer a e p rês e Onélio Wisniewski

. "

-,

I h d' . ..

I
Conselho Deliberativo: MichelEntão siga o nosso conse o e irlja ...se ao Selérne, Orival A. Wítt, Ni-

"

valdo Brey, Lourival Brey, E·
Á M'

.

e
'

d vsldo Witt Antonio Rosa Nas-
zvrmezem e

"

erceane ,e cimento. Waldomíro Werka,

5 A' K R
' Ezílton Budsnt. Vitória Maié,s-I ki e Lauro Fernandes.

Suplentes do Conselho Delibe
,

Ifue está Uq�idando seu estoque para mudar de Ramo. ratívo: Eduardo Wachínskí," An-
"ti . tonio Tomporoski, Alfredo

Rorbach-,r, Ruy Cezar Alv't
renga, Rodolfo Bollauf, Iríneú
Roeder, L -urival Fedalto, A
dolfo Werka, Adão Dunke e

Alinor Vieira Côrte.

Oradores: Antonio de Jesus Vai
latte e Dr. Watdemíro Bub
.niak

Conselho Fiscal: Bernardino Fe
dalto, dr. Waldemiro Kray

chinski e Renato Salomon

Departamento ..Médico: Dr.
Mário Mussí � Dr. Antonio
Seleme

Departamento de Propaganda:
Ithass Seleme, Albino Budant
Casto José Pereira 'e lrineu

2x Gonzaga
Guarda Esporte: Douríval Fer-
reira de Lima

'

Contando com a atenção de

•.4.'4!EWillliP__'IooIIiI'lBI!umwllIl.__Q__Ii'IIlIA&G!IIlIIil. 1II!!'III!!I__IIm_I!liI-._ilIIIIIiI ilII&405flllilli!l!li!lillMIB!!' V.(V), SeS). subscrevemo-nos
Cordialmente

2'7 � 28 - 29 de ·JUNHO-

na CAPITAL DO MATE
"

,

'1ali FestaNacionaldoChimarrão
Pró Construção do Gih1ásio de Esportes

'/

Grandes Atrações e
. Divertimentos.

BAILE: REGIONALISTA,"
com a' participação do

"(entro de Tradições Gaúchas"
da Lages.

Uma promoção que irá

mais bonitas tradições
, cenoinhense.

rememorar as

da gente

Secos e Molhados, Bebidas, Ferragens, Louças, etc.

PREÇOS' ESPECIAIS
Rua' Caetano Costa" 444 - Fone, 283

CANOINHAS SANTA CATARINA

)(

JoséI 'Maquina ' de
Rua Duque d� Caxias, s/n

Arroz São
Caixa Postal, 202 - Fone. 722

:._ CANOINHAS SANTA CATARINA

Compra Sementes de Arroz
Tem a venda todos, os tipos especificados:

I

Amarelão -, Especial - Rlue Rose - Arroz (omum.

F T
.

'

em, Canoinhas já é tradição
8tudio modernissio

Fotografias perfeitas
Atende tambem a domicilio

ReportagensI '

,

,)
�

"

"',

etc., etc.

Na sua Loja Voce encontra:

Filmes, álbuns, porta-retratos,' aparelhos e

mais uma infinidade de artigos fotográficos, bem
como as famosas canetas Sheaffer's e de outras

marcas, conhecidas.
.,�

Agora ainda:
,! completo serviço de ótica

óculos de todos os, tipos ,

aviamento de receitas

,
"

Confie' a confecção do seu óculo .a bem
in'stalada secção de ótica do Foto, João.

Praça Lauro Müller, 514 - CANOINHAS

I
\

III.'l'
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Seja um frequentador da, B IC
Funciona nos seguintes horários:

às quartas feriras: das 19 às 21 hõras.

aos sábados: das 15 às 17 horas.

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg, DO Corto Tít. Doc.: s/o 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA· SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Canoinhss p S. C.

A�sinatura 'Anual (52 números) Cr$ 1.000,00
De.sde o número 773 (14 de março último)

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

,

'

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncies: Por vez e por centímetro de altura de coluna:

ÚLTIMA PÁGINA' pAGINAS INTERNAS
t

1 vez c-s lOO,oo 1 vez Cr$ 75.00
4, veaes c-s 75.00 4 vezes Cr$ 60,00
8 Ou mais Cr$ 60,00 8 ou l"'\�i9 Cr$ 40,00

'Págioa inteira Cr$ 250QO,oo 'Página inteira Cr$ 18.000,00
Meia página Cr$ 15.000,00 'Meia página Cr$ 10.000,00
'- .

OBSERVACOES: ..

Nivaldo Roeder - Prsidente

'I
Originais de artigos enviados a Redação, publicados ou

Afonso Schick - 1. Secretário não, permanecerão em poder da mesma,

A Redação não endossa conceitos emitidole� artigos aaeinadoe.
)(

wgw!"'M'i "1AA N W'@

- Sociedade, �
Esportiva 'Palmeiras
'Comu'nicação ao Público
Canoínhas, 25 dó> maio de 1964

Cumpre-nos 8 grata satisfação
de comunicar 8 VlV) S(S)., que
dia 24 do corr= nte, em Assem
bléia Geral Orrnnárta foi eleita
e' empossada Q nova

Diretoria,.,que regerá os destinos dêste '

, ,Clube no exercício de 1964/1965
ficando a mesma assim consti-
tuída:

'

Presidentes ne Honra: Ernesto
Koch, Walfrido Witt, Alcides

" Peruci. Dr. Tarcisío Schaeffer,
Carlos Nunes Pires, JacobWerka
e Carlos Wagner,

.

Presidente: Nivaldo Roeder
1. Vice Pre5.:'Carlos F. Remais
2. Vice Pres.: Walmor Furtado
3. Vice Pres : Arno Koch'
Secr, G@fgl: Moacir de P. e Silva
1: Secr.: Afonso Schíck

! 2 SG'"'-,: Z""",j Seleme
,

'I'es, Geral: Argezmro Dunke
1. Tes,: Orlarndo Müll",r
2. Tes.: Afonso Rorbscher

Soc. Esportiva Palmeiras

Vende-se
Úma chácara com a área

�
de 160.325 m2. com casa e
paiól, situada. em' Alto das

'Palmeiras, à c (2 km. da
cidade.

Ver e tratar com o pro
prietário .André lonien
no local. 4x

13·6·1964

-Casacos e Blusas
,/

Malha I

e ,'dede Algodão

n a

Erlita

Prefeitura Mun. de Canoinha�
"

E\DITAL
.

I De ordem do Exmo. Prefeito Municipa'!. tomo públíco
que durante o corrente mês dê junho, se procede nesta Teseu
rarta e nas Intendêucías Dístrítais de Paula Pereira. Felipe
Schmidt, e Bela Vista dos Toldo, li cobrança do seguíntesímpostos:

A - Impôsto sôbre Industria e Profissões, (2. trtmestre]
B - Impôsto de licença (continuação para Ind, e Prof.)

2, trtmestre,

Os contribuintes, que não efetuarem seus, pagamentos
no prazo acima referido, serão extraídas as certidões para IS de
'vida cobrança executiva.

-,

Canoinhas, 4 de junho de 1.964.

VISTO \

João Colodel - Prefeito Municipal /

Cle'mentino E. Pieczarka - Tesoureiro Municipal '\

I

,Associa�ão Comm e Industrial de Canoinbas
.

Assembléia Geral Ordinária
I

.'

CONVÇ>CAÇÃO"

De acôrdo com 08 artigos 33 e 34 dOI Eatatutos Sociais, são
convídados os Auociadol!l desta entidade, para comparecerem á A:IJ
semblêia Geral Ordinária, a realizar-se 8S 20 horas do dia 15 de junho
próximo, na lua 9�de à rua Vidal Ramos, 736, nesta cidade) a fim
de deliberarem eôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1'. - ::romar conhecimento dos relatórios da Diretoria

e Tesouraria, referentes aos dois últlrnos anos;

2. - EI�iCão da Nova Diretoria e membros do Con-
sêlho ConsulUvo por lérminio de mandato.

.

NOTA: Na fslts de número legal, de 8côrdo com o po"
rágrafo único do artigo 33, a auetnbléia instalar-file·á, meia hora de

poie. em lIIegunda convocação, deliberando com qualquer número de
sócio" ,presentes.

Ali chapalA dos candidatol a cargos da Diretol'ia
I

e CODIDêlho Con.
aultivo. de conformidade com ti artigo 39, deverão ser apresentada!
a Secretaria com antecedência mínima de 24 horae da realização das
eleiçõeu. devendo a9 meiJmaD conterem obrigatoriamente a aquiescência
doo rClpectivo!l propóaitol, não podendo um candidato con:Correr para
<lIUgOIi diferente, DIU! diveroalil chapalJ. '

.'

v

COlloinh8i1, 27 de Maio de 1964.

ou. Francisco Wilmar Friedrich - Preeidente Ix

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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«Barnabés»
;olucão

,

1
-

caterinense s ,aguarda
reivindicecões

,

..

as
o funcionalismo público es

tadual ' continua em expectativa,
aguardando o "desideratum" de

/ �SU8S reivindicações junto 80
J .Govêrno do Estado, 'por inter.
médio de sua associação de
classe.
Corre com insistência, que

o Govêrno do Estado estuda
com carinho

.

a mensagem de'
aumento de vencimentos e sa-

lá rios entregue em Palácio, pela fim de, que, possam fazer face
ASPSC incumbida de estudar o' as agruras -da vida, e tornar lhes
palpitante assunto. a exttêncía mais' digna de ser
Sabemos de fontes autorize- vívida com seus familiares..

das que o Chefe do Poder
Executivo mostra tôda 'sua boa-

. vontade em atender aos justos
e humanos reclamos da mime

.rosa classe dos servidores pú
blicos catarinenses, dando-lhe
um reajustamento condigno, a

Resta aos servidores do Es
tado aguardar a remessa á As
sembléia Legislativa de Meu

sagem Governamental, solící-.
tendo o tão almejado aumento
'de vencimentos.

Soubemos, que o aumento
sairá íncontestávelmente, afian-
çando-se em rodas dignas de
todo o crédito, que é pensamen-
to dQ' Govêrno do Estado, con

ceder, um
I

reajustarnento de

100% aos que percebem msno

res vencimentos, diminuindo á

proporção que os mesmos au

mentem.

C A F É B I G
Torrado a ar quente

Sabol:oso
.

até a ultima gota
) I

Rua' Paula Pereira
.

Telefone, 241

BIG. é grande - mas em Canoi�has'
BIG é

,{
o .rnelhor café

Máquinas de Escrevér
e Barbeadores Elétricos

Ferros - Arames' - Chapas - Tubos "M A4C I,F E "

Sementes'''CAMPANI'' - Farinha "SURUHY"
I

Fumo U F I O D E OURO "
.. Móveis "C I M O f,

REMINGTON

Informações com

ITHASS S ELEM,E

Mun .
I

Aprova Balancete Mensa{.
(

.

O cidadão Odilon Davet, Pre
sidente da Câtnará Municipal
de Major Vieira, Estado de San
ta Catarina, no uso de suas a-·

tribuíções faz saber que a Câ
mara Municipal decretou e eu,
promulgo a seguinte

R E S ,o L U ç Ã O:

Art. 1. Fica aprovado por es
ta Câmara Municipal o bslan
cete da Receita e despesa. Or
çamentária do mês de março
do corrente ano.

Art. 2. Esta Resolução entra
em vigor na data de sua pu
blicação, revogadas as disposi
ções em contrário.

Sala das sessões da Câmara
Municipal de Major Vieira, em

26 de maio de 1964.

a�.� Odilon Dauet
.

Presidente

as.) Walter Henning
1. Secretário

ss.) David Paulitzki
2. Secretário

• m§§'�,§'gê·�����,,§"/§� � Câmara
Refaça suas. forças,' tomando Resolução N. 29, 26·5·64 R.esolução N. 30, 26 ..5a,64

erhy -Seleme
.
. .

Rua Paula Pereira,

& I e.
•

SIMCA CH.MOURO MOOELO 1963 2. Série - / Enlrada 1.500.000,00\ .

SIMCA CHAMO'ORO » 1964 - 1. Série )) 2.'000.000,00
SIMCA TUflO )) 1964 2. Série » 2.000.000,00
SIMCA TUfãO RALLYE » 1964 - 2. Série' » 2.100.000,00

\
. 'CARROS. USADOS

MERCURY 1940 » 400.000,00
CnMIONETE .. CHEVROLET 1961 » 1.500.000,00• I

Merhy Seleme & _Cia. Canoinhas

,

Confiam os servidores pú
blicos estaduais, que o ilustre

governador (Celso Ramos, 'sem
pre atento às necessidades da
numerosa classe, que é índubí
távelmente 8 que silenciosa e

anônímamente trabalha pela
grandeza do Estado, saberá pre
miar seus auxiliares buroerátt
CDS com um reajustamento di

gno 'e sobretudo humano.

.de Major
Aprova a re-formulação da

proposta aprovade em 3-12-63.
da Firma Eximbras Exportação
e Importação do" Brasil Ltda.,
para aquisição de uma moto
niveladora.

-

O cidadão Odilon Davét, Pre
sidente da Câmara Municipal
de Major Vieira,·Estado de San
ta Catatina, no uso de suas a

tribuições faz saber que a Câ
mara Municipal decreta e eu

promulgo a seguinte,
-

.

R E S O L U ç Ã O:

Artigo 1 - Fica aprovado por
esta Câmara Municipal a re-for
mulação

.

da proposta inícíel,
pela substituição da Maquina
Galion �03 por uma Motoníve-

ledora' Caterpíllar modêlo Cat
12, da firma Exirnbras Exporta
ção e Importação dó Brasil Ltds., -.
sediada à rua Carlos de Carva
lho, anéxa a. presente Resolução
e que déla fica Íazendó parte
integrante.
Artigo 2. - Esta Resolução

entra em vigor na data de sua'
publicação, revogadas, 8S dispo
síções em eontrár ío

Sala das Sessões da Câmara
Municipal, de Major Vieira, em
26 de maio de 1964.

as.� Odilon Dauet
Presidente

as.) fValter Henning
1, Secretário

6S.) David Pauliizki
2. Secretário

':.. ,

t �� .e, '

��

I Estado de Santa Catarina

Secretaria de Estadlo dos Negócios de Segurança Pública,

I . '.Delegacia Auxiliar' de �oli(ia, de (anoinhas
. 'EDIT/AL

-,

Para conhecimento público
abaixo transcrevo! a portaria o.

004/64, recebida do sr, Diretor
do Serviço de Ftscalízação de
Armas e Munições, cujo tsôr é
o seguinte:
"Portaria nO. 004/64. O

sr. Alcides Bastos de Araujo,
Diretor do Serviço de Fiscali
zação de Armas. Munições Pro-

dutos explosívos Inflamáveís,
etc no uso de suas atribuições
e de conformidade com as ins

truções recebídas 'do Exmo, Sr.
Coronel Danillo Kraes, Secre
tário da Segurança Pública:

RESOLVE _

-

1. Liberar o comercio de Ar
mas de caça ou despôrto, em

todo o terrrtorto Catarinense
dêsde que estejam devidamente
legalizá das;

2. - Esclarece outrossim, que
8S determinações acima refe
rem-se exclusívamente ao espor
te' de caça, permanecendo por
tanto, Terminantemente proi
bido, até ulterior delibera
ção, o uso e o comércio de
munições e arrn as de defêsa;

3. - Científíca ainda, que o
comércio de dinamites, estopins
polvoras para minas e outros

735 - Fone 366 - Canoinhas Santa Catarina

Concessionarios
Oferecem Para Pronta Entrega

SilIlca.

explosivos, só poderá ser reali
zado dêsde que �s partes inte
ressadas solicitem por éscríto
às autoridades competentes, a

legando o motivo de aplicação
do produto, índíce odo o nome

do responsável p 8 qualidade a

ser empregada. que doverá ser

restringida' no máximo, sftm '

de evitar depósitos;
-

4.- Os ínfratores da pre
.

sente recomendação' fica
tão sujeitos ás punições
previstas em lei.

Publique-se e cumpra-se

Florianópolis 27 de maio de
1964. 'I

I

Alcides Bastos. de Araújo
Diretor' do S.F.A.M."

Canoinhas, 9 de junho de 1964..

Teo. Lídia João Ferreira
. Delegado Especial de Policia

Plano, Martelado e Granito
. ;

Casa Esmalte'

PA'RE! ( TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA

PARA fERIDAS,
'E C I E M n S,
INflAMACÕES,
C o C E I R B S,
f R I E I R. A S,

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHAS, Ue-.

I 'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PElOS'L�!RE§ NOTAS ESPARSAS
CD O e § � .mA�:�:";.�;.::,,.,:, .�.:::o:d;:: 'no;nh.. _ Santa C.t.';n'. 13 Junho d. 196� _. N. 784

SEM'ANA
noinhenses Cap, Ney Carvalho Ano 18 -

': ANIVERSARIANTE'S D.1 Rauen. Oficial de Artilharia, ao --.... --_--- ..----....

I �� posto de Major e o Tte, de nossa
-. AN.(VERSARIAM,.SE filha do sr. Gebraiel El-Kouba Policia Militar, Dínoh C�rte, .ao
Hoje -:- A Dona Rosa esp, Soni Batista filha do senhor posto de capitão.

do sr. Adotar Stratmann res. Epaminondas Simões e Maria
x x x

emJaraguã do Sul e Norberta filhado sr.tçaldomiro Schulka, Estiveram em Floriauôpols, ja
esp. do sr:Arthur de Souza o menino Edgardt Uí ilson fi-

tendo retornado a nossa cidade, o
Caldas; os srs, Antonio Karl' lho do sr. W�ldemar Stange. Prefeito, dr. João Colodel e o

'vai" e Antonio da Silva e Dia' 20: A S1a. dna. Ancilu 'Vereador 'Benedito Th, de Carva-
Souza; a srta, Marli Tarches- esp, do sr. João Zattar; os lho Netto,
'iki res. em Paula Pereira; o

srs. Paulino Furtado de Mello x x x

ijovem Roberto Rosa; as me» Otto Hoflmann e Paulo [ars- Dois desastres de automoveI,
'ninas Marivône filha .do sr. chel; a srtas. Maristela Allage segunda feira. dia 8, em nossa
. R.oberto Üisen, e Marilele fi- e Irene Kosloski, os- meninos cidade, o primeiro, na Rua Getu-
lha do sr. Ios« Szczygiel; o I Luiz Paulo filho do sr. Wal.. lio Vargas, esquina com a Major
menino Antonio, Sérgio filho domiro Pospor e Herberto Vieira, com o Willys da viuvai

\
do sr, Elpidio Borges da Sil- filho do sr. Guilherme Prust. dna. Leoni Zaniolo Ferreira com

oa e a garota Maria Antonie- o Chevrolet 'do jovem Ma�cos
ta filha do sr. Darcy, Vilanova. Cumprimentamos os ani- Sííaenbach e o segundo na estra-

uersariantes, almejando-Lhes da de Oanoinbaa a Tres Barres
felicidades.

'

com à Kombi do Vereador Alfre·
do Gaeciodc com o caminhão do
sr, Floriano Navalski, registrando.
�.se apenas danos materiais.

x x x

Canoinhas tambem realizou sua

marcha com Deus pela liberdade,
movimento civico religioso recem

instituido no país e, que precipi
tou 8 queda do ultimo governo.
Falaram na oportunidade, o Cél,
Ovídio' Souto da Silva, Diretor
db Campo de Instrução Ma.rechal
Hermes, sito em Tres Barras, o

Prefeito dr. João Cotodel, o V�.
reedor Alfred� Garc!ndo e o sr.

Pedro Reitz. A marcha foi rea·

lisada na tarde de sábado ultimo
'partindo da frente da Prefeitura
com destino a. Igreja Ma triz.

x x x

,Esteve aiguns dias em Csnoi-

e

Amanhã: A sra. Dona Na
talia esp. do sr. Gustaoo
Bueno; o sr. João Belem Fer»
nandes, res. em Iomoille; a

srta, Tacy de Oliveira IIodoy
Leila .Maria filha do sr' Azis
José Seleme; os [aueus Luiz IValéria Silva 8 Leuv Pacheco'!
as meninas Marilda filha do I
sr. Angelo .Alberti '8 Martha
Cristina filha' do sr. Ünélio
Wisnieuisk». .

Dia 15.: Os srs. lohannes
Rothert, / Angelo Alberti e

Afonso O. Lütke; a s� ta. Dirce
Hottmann, os jovens Antonio
Sérgiu Zaniolo res. em Curi
tiba e Antonio C(J.rlos de
Almeidat o menino Hilson
filho do sr. Argemiro Rosa.

Dia 16: A sra. dna. Adelia
esp. do sr. Carlos Spies; os
81'S. Emiliano /. Vba e Nerv
Waltrick; a Sl ta. Onotina
filha do sr. Hercilio Müller;.
'o: menino Pedro filho do sr.
: 'Este/ano Miretizki.

f

,i 19ia 17: O sr. Engelbert
�::Fürst,' a srta. Asta Baye�l, I;:':f?s. em Blumenau e M,!-rza IJose Co"ta; 'lS menznas
: Cleide Mariq filha do sr.

Antonio Rodrigues e Veta
E'Luciá filha do sr. Orlando
<Gatz. .'

:{ -Dia 18: Oç srs, Dr Zaiden I
;Seúme, Adib S. Sakr, Paulo

'

)Zapp t;' João Poldma.ni; as

r;s.,-[as Angelina Me�zget, Arle
.ft. Htftrmann e Leondina Kü·
':chle,,; n� jovens João Agosti-

, :'nho dos Sa'ntos, Edmundo
Pscheiàt res. em. Salseiro;
a menina AnKela Maria filha
:ido SI'. Walfrido Langer; os

I \ :!�nenitlOS loão Agostinho filho
,:do sr. Altamiro Léski, Ariel
tAntonio filho do sr. Seleme

;lsaac ::,eleme e Dialma filho
ido sr. ElPidío B. da Silva.

'\' Dia 19: AS Donas Sofia
:�sp. "do

.

sr. PÇlulo Zapp e

;Francisca esp. do. sr. Vitor
'rG011çalves; os srs. Agenor f.
;fVeiling e Celso' Bauer; as

;meni'nas Mirtes filha do St.

:Fra1icisco Koehler, Sarnirá

AGRADECIMENTO
Agraaecemos por in te,mé

dio dê·ste jornal, em nome de
nossos pais; Benedito e Clara
Pscheidt, d todos os que
compareceram à festinha rea

lizada por ocasião de suas
Bodas de Ouro, bem como

aos que' os felicita, amo
\

A todos os nossos mais

sinceros agradecimentos.
aSSM' Amália, Retina, Alfredo

e Elizabeth.

Mudança de Residência
Cláudio Lassance de. Oli,'

veira e Senh01a tendo trans
ferido residência para Join#
ville, apresenta a todos as

suas despedifias, oferecendo
�ua residência naquela cidade
na' Rua do P,incipe (ao lado
do Palace Hotel.

,Praça Lauro Müller, 514 - CANOINH�S
F O t o

-

aJo

e

)(

Lã

I

nhas em visita a seus progenito
res, o sr, Egon Voigt, alto funoio
nario fiscal e servindo na alfen
dega do porto de Santos.

x x x

Agradecimento x
,

Agradeço 'ao Delegado da
Sociedade União Caixeiros ,\\ia
'jantes do Rio Grande dó �ul,
Sr. Guil)1erme L6efler, pelo
serviço prestado quando do fâ- ,1 IIIll-_IIIIIM_ilWil�ll'i*"fll""S_ii'frm?milil:i:l-tl=�Ii"'G''WW:iíI'ilii.iiIil5í11=iIII'' ;II''iI''''iIl·1iJI! zii'rmnm__I-",

Cargas Esfero.gráficas Parker lecimento' do seu IDa,rido Bo-
i godar l(uczinski" em 1°. de

ICANETAS PILOT maio de 1964, assim como o
: .

pecúlio recebido no valor de,
GÜIAS : �EI 2/3 Cr$ 423.705,00.

.

!
<' Canoinhas. Junho de 1964. I

na IMPRESSORA OURO VERDE / Paulina Kuczinski I

:============o!1FOTO
I

CONCURSO DA PETIZAD�, I'Premios: _.I\

1 Foto 13x18 colorida, Quinzenalmente
1 Foto 18x24 colorida, Mensalmente

No Natal
1 bicicleta para criança no vâlor de�Cr$ 50.000,00
Todas as Fotografías, de Criança., 'tiradas no FOTO

JOÃO até o fim do ano concorrem a 'estes premios.
Não espere, POis quanto ant'es a Foto de seu Filho ou

Filha for tirada, tanto maiores serão' as chances àos prêmios.
:

Vamos todos tomar I?arte na grandE;! Foto.
Çoncurso da Petizada.

Encontra· se entre nós, deven
do permanecer até o fim do mês'
o canoinheose, sr, Luiz Romais,
que reside ha mais de sete anos
no Estados Unidos,' na cidade de
Nova York, onde exerce as ati
vidades de construtor. Juntamente I
coo). seu irmão João Batista que Ita�bem està na America, adqui-.
riram em 'l(I�SO municipio uma i

pequena fazenda no distrito de IPaula Pereira. Como se sabe, o I
sr. Luiz Romais e seu irmão João IBatista, são irmãos do sr, Carlos,
Romais,

.

aqui �esidentes e filh�s i
do saudoso liUllherme Homais, Imais conhecido por Willi Remeis I

e Dna. Noemia R. Remais, resi- f
dente atualmente em

curitiba'll. ,x x x .

O jovem Casto Pereira, idea
lizador e promotor da Pl'imeira
festa nacional do cbimarrão a .ter
lugar em nossa cidade em fins do
corrente mês, encontra·se em Por
to Alegre a serviço desta inedita
promoção. É de se destacar I

que
'a referida festa está tendo grao.,'de repercunsão em t"do o su! do
pa�s. com publicidade de gra,_ode "valia para o nosso município,

J x X x I
A turma do De.nocrata. em caro i

ros especiais, seguirá hoj� p�rQ i

Jonville retribuir a recet;!te visita !

Cine Teatro
APRESENTA:

'lera

HOJE - d

()

do Glo,ia Bolão Clube; daquela
cidade, Destaque-se que é a pr,i

, meira visita de um clube de bo
lão de C�noiDha� á manchester
caterinense .

x x x

E '. ainda' falando em bolão. o
Democrata está em tôdas, apare
cendo até, no convite da festa d'e
auiversaeio de casamento do ve

nerando casal, sr. Abrão Mussi 'e

senhora, quando funcionou o sub
-copciente , do n0889 amigo, sr, OI
demar Mussi, um dos cobras do
Fantasma.

x x X

As senhoras dos Rotarianos de
Canoinhas, em campanha das mais
benemeritas, na manhã do dia 11
ultimo, fizeram entregra de egasa
Iho» para os escolares pobres, pe
la, manhã, no Grupo /Escolar Co
ração de Jesus e a tarde na Es
cola Rodolfo Ziperer, no Campo
da Agua Verdre.

'

, x x x

O Santa 'Cruz, jogandc amisto
samente com o Iraty, da cidade
que lhe empresta· o Dome e, da
primeira divisão de profissionais.
do Paraná" na tarde de domingo,
no Estadio Wiegando Olsen, em

M. Dias, empatou com o marca·

dor em ,branco. !\ partida foi ele·
trizante 'agradando em cheio .

a

g aode assist.eocia que lá, atiuju.
Enquanto isso, o Botsfogo em

iúgo tn;ino, 110
..
t'i!!tadio munidpalf

i>ob'repujou o p,.hneJInJe p .... J.) escol:e
d� 3 a 0, qua'(ld�) "=,I, ..",,u seus

novos contratiJdo2.

INOIO
20,00 boralõl impróprio até 14 anoa

H'ERÓICO
com DaHe Robertsün, Maly Murp�y, e J. Carrol.

.A histórIa dos colonízadores americanos.

e 'Hormano, o homem das encrencas
Aqui está ,o novo Rei do Riso :_ com Normann, o

homem a quem roubaram, a voz.

com Normann Wisdon, June Laverick e Je'rry,Desmonde.
DOMINGO

�ormann, o homem
áIJ 13,30 horas - cerlaura livre

enCrencas
----_,_

DOMINGO
à. 17,00 horaa ,,1 •

14
aa 20,00 hora. --:- Imp.

Os'valentes DAMON e PíT,IAS
J

A história maravilhosa da maior amizade do Inundo.
O salto para a vida do perigoso penhasco.:

'

com Guy Williams e/fion Burnett.

2a. Feira - à. 20,�O hre•• imp. até 14 anoa - REPRISE

38. Feira � à. 20,00 horll8 - impróprio até 14 8nOI'

II'fofo HERÓiCO

'Japonas de 'Nylon
Para Homens e Rapazes

anoI

ALMAS
,

4a. Feira - a. 20.00 horaI - impróprio até 14 Bnoa

REBELADAS
com Luiz Aguilar, Flor Silvestre e Demetrio Gonzales.

CORAGEM
5a. feira -' àl 20,00 horaa - impróprio até 14 anol

a
O primeiro homem condecorado pelo próprio inimigo
vírgula por vírgula. êste caso aconteceu realmente. - O
pdme�ro êrro de Fuehrer foi começar a guerra e o segundo _

êrro foi capturar Chsrlie. com Dirk �pgarde
1-----,

é SENHA

. 6a. Fei�a - ai 20.00 boras - impróprio até 14 anol

AZU L O VERDUGO
*& MiE 5**&9 ih

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




