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Co entério Politico
A prorrogação. de mandatos -dos governadores, medida

que o. sr. Celso Ramos defende com entusiásmo - naturalmente

para tentar realizar em seis anos � que não conseguiu em qua
tro e nem conseguirá em cinco -- poderá propiciar a um ou

dois grupos políticos, oportunidade para diversas manobras no

taboleiro da sucessão.

O atual governante, candidato natural do pessedismo, em
1966, ao Senado do República, certo de que mais vale um pássa
ro na mão do que oito voando, estará pronto à trocar os azares

de Um prélio eleitoral pela trsnqütla segurança de mais um 'ano
de permanência na Agronômica. E· não faltará, por certo, quem
aspire ao «sacrifício» de aceitar li candidatura única e se disponha
a particípar de conversações que possam conduzir, mais uma vez,
a urna formula chamada ealta» ...

O domínio da família Ramos na área do sttuacíonísmo é
total. Govêrno e Partido se constituiram num sistema, de vasos

comuntcantes e os senhores do Govêrno levam o mandonisnio
também á estrutura partidária, onde todos se submetem, docemen
te, aos «donos» e senhores do dispositivo político- governamental.

Têm o sr, Celso Ramos liberdade de ação para qualquer
especie de conchavos.

A UDN catarinense, de formação oposicíonísta, nascida na

dura fase da luta pela redemocratízeção do pais, reunindo gru-
JpOS aperentemente heterogêneos liderados por Adolfo Konder,
Rupp . Junior e Arístthano Ramos, ao longo de quasí dois decê
nios de existência, não se subordinou jamais, ao mandonísm o de

ninguem. Os que pretenderam dominar e submeter o Partido.
encontraram sempre, vigorosa oposição sem conseguir os seus

intentos. Houve, é verdade vitórias parciais de grupos que não

chegaram 11 sígnífícar o dominio da agremiação.
Os primeiros embates na democrática luta pela candida

tura. à sucessão governamental que 'se desenvolvia na UDN,
vinham evidenciando que o grupo aparentemente dominante, não
exercia o contrôle do Partido e não dispunha de condições para
impor nomes.'

'
-

E verdade que marchávamos, mais uma vez, para o míla
gre da unificação. O desejo de. vencer, de reconquistar o Govêrno,
de retomar posições perdidas em 1960 haveria de indicar ao

udenísmo o, caminho da candidatura única, aquela realmente
capàz de cspítalísar votos e �e conduzir á vitória.

Entretanto, 8 Revolução vitoriosa que deu ao Brasil o

Presidente Castelo Branco, trouxe-nos
_

reformas políticas e 8

coincidência de mandatos que deslocará para 1966 8 eléíção de
um novo Governador, qualquer que seja a fórmula adotada': a do
mandato tampão ou ·li da prorrogação.

.1

\ .

E as dificuldades que' se verificavam internamente, na

UDN, poderão influir, agora, conduzindo alguns dirigentes par
tídaríos a aceitar �onversações .com os adversários tradicionaís.

A vaga de Senador, a ser aberta no têrmo do mandato
do sr. Irineu Bornhausen, em 1966, ardentemente desejada pelo
sr. Celso Ramos, terá outro destíno., se o atual Governador bene
ficiar-se da prorrogação do seu mandato.

•
Os acontecimentos em perspectiva talvez imponham novos

rumos à política catarinense, encerrando um ciclo que vem, ain
da, da chamada «República Velha» ti provocando uma revisão to
tal nos quadros da vida partidàríes estadual.

As deliberações do Congresso em Brasília e as da Assem
bléia Legislativa em Florianópohs; em bvscs da coincidências de
mandatos, hão de influir, longa e profundamente, na vida polí
tica de Santa Catarina.

A Revolução há de <;hegar,' também à nossa teria!

Prêmio a Exportadores Catarinenses
o deputado Arno Enke, representante de Jcmvíle na

Assembléia, apresentou projeto, visando premiar os exportadores
de produtos catarinenses. O projeto prevê a concessão de um

prêmio equivalente ao Impôsto de Exportação, que houver sido
pago, .de produtos manufaturados fabricados em S,anta Catarina,

Uma comissão encarregada de assuntos de exportação
passará a funcionar junto á Secretarià da Fazenda, e integrada
por representantes de diferentes associações industriais e comer

ciais do Estado. Justificando o seu projeto. disse o deputado Arno
Enke que o mesmo visa incentivar os firmas exportadores, que
carreiam valiosas parcelas para o erário estadual,

. \
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7 de-Setembro

Durante toda a semana, desde
segunda feira, várias cerimônias ,

internas, alusivas à .nossa Inde

pendência, têm sido levadas a

.efeito em nossos estabelecimen-
tos.

Canoinhas chorou a morte

C h de Irmã Felicitas
. e�mos e:�?��.n�� I �-

�"'!"""'!'!'R"!""elllli!llp""!!e�rlllli!llcutiu profundarpente em toda
.
a �idade e

pátria, Ique culminará, segunda
.

tambem .no município, a infausta notícia do desapa-
feira,

.

dia 7, com a realização recimento de Irmã Maria -Felícitas Bischof, ocorrido
de uma missa campal na praça domingo, ás 13 horas, após curta e decisiva enfermi-
Lauro Müller, com 9 participa- : dade.ção de todas as autoridades do

município como também de A notícia correu célere em toda a cidade, sacu
todos os estabelecimentos de dindo todas as camadas onde a saudosa extinta goza-
ensino. Antes do ato religioso va 'de grande conceito,' real estima e geral gratidão.
e cívico haverá um desfile mi-·
litar a cargo do Batalhão' Ja� .

i Irmã Felicitas, como éra conhecida por todos, e-

nuárío Côrtes, aqui sediado. ra natural da Suíssa e aqui abordou .quando Canoí-
nhas ainda caminhava seus primeiros passos. Há mais
de quarenta anos lecionava no 110SS0 tradicional Co

légio, Sagrado Coração de Jesus, onde ministrava au
las. em! todos os cursos, primário, ginasial. e normal.
Culta ,e inteligente, também era uma religiosa na

- 'verdadeira acepção da palavra, sendo ainda, pratica-
mente, a secretária do modelar. estabelecimento de

ensino, que com seu esforço e suor, também ajudou \

a construir. Pode-se dizer e afirmar, sem receio de
I '

erros que) a abnegada mestra pode ser considerada

responsável pela educação de 3 gerações de canoi
nhenses. Daí, a repercussão do seu desaparecimento,
daí a desolação de todas.

O seu sepultamento: um dos ma(iores dos últimos

tempos em nossa cidade, deu-se segunda feira, ás 16
horas, com a participação de todos nossos estabele

cimentos de ensino, após missa de corpo presente na

Matriz Cristo Rei. A beira do túmulo, traduzindo o

sentimento da cidade, falou o Professor Pedro Reitz,
quando deu o último Adeus áquela que tanto nos

serviu no setor educacional e na formação moral de
nossa juventude. Corôas e flores oferecidas por todas

.
as camadas sociais acompanharam' o coche funebre.

"Correio do Norte", comungando do mesmo sen

timento geral, leva na oportunidade, a todas as Ir
mãs do Colégio Sagrado' Coração de Jesus, á Ordem
Franciscana a que pertencia e honrou Irmã Felícitas
e também a seus familiares, daqui e lá na' distante
Suíssa, as mais sentidas condolências.

. -

eumeo

Tumultuada
o Governador Carlos Lacerda

havia sido escolhido patrono
dos bacharelandos de 64, da
Faculdade de Direito. da Uni
versidade de Santa Catarina,
recebendo 8 maioria dos votos
da turma contra outros dados
ao governador Celso Ramos e

ao Reitor Ferreira Lima.

'Tal resultado desgostou ele
mentos partidários ao govêrno
catarinense que acabaram por
tumultuar a reunião, a fim de

que o seu resultado não ficasse
válido. Esta ocorrência foi co
municada ao senhor Carlos
Lacerda em telegrama que lhe

endereçou o deputado Fernando

Viégas. O despacho do parla
mentar udenista esclarece, que
em virtude do incidente que
teve à frente o próprio Chefe
da Casa Militar do senhor Cel
so Ramos, 8 maioria dos vaca

dêmicos retirou-se da reunião
em sinal de protesto. E acres-

-

centa que os derrotados, a fim
de evitarem a homologação do
nome do senhor Carlos Lacerda
tentam agora, regulamentar.8
escolha do patrono e paraninfo
da turma, em nomes que saíam
dentre os professôres da Fa- .

culdade .

-í 4

Prorrogação da
I
Lei -do

�

,
l. Inquilinato

o deputado da UDN
Marinho, apresentou
do Inquílinato.. até
a prorrogação dará
sem atropelos, os

BRASILIA,' 2 Transpress -
do Rio Grande do Norte, .Djalma
projeto prorrogando a atual Lei
o dia 30' de novembro. Alegou que
tempo ao govêrno para completar,
estudos da nova lei sôbre a matéria.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ao comprar sua Roupa
Renner

.

- pronta ou

sob-medida ou três
.

cal
ças avulsas - V. ganha
grátis uma "car tel ra
brinde" de couro n�tural.

abra a carteira:
Se estiver gravada

, a'.Etiq,uêta Azul
,

.

i

v. LEVA DE

I GRAÇA UMA

ROOPA,REN fi

,I.

. '

,

Visite seu -Revéndedor Renner

OJnde O bom gôsto não custa., mais!'
\

Rua Getúlio Vargas, 282"
"f

- CAN'OI'N'HASFone, 298

e
" ,k

Edital de Citação
I

com o prazo de
quinze (15) dias Y

O Doutor Vilson' Vida1 Antu
nes, Juiz de Direito da Comar- -

<;a de Csnoínhes, Estado
_ de

Santa Catarina" na forma d'à
Lei, etc.-

.

I. FAZ SABER a quem interes
sar possa que procedendo-sê,
no Cartório do Escrivão d,e
Órfãos desta' Comarca, o Arre.
lamentos dos bens deixados por
falecimento de Vicente Telxal
ra Martins ou Vicente Tel
xeira, fica a herdeira Rosa
Quadros, residente em luger
incerto e não sabido, CITADA
por êste EDITAL com o prazo
de quinze (15) dias, contados

; da primeira publicação, parê I

dentro de cinco (5) dias, dizer'
ssôbre as declarações de perdei�
:r08 e bens e valor atrrbuído.,
,e seguir até decisão ftnsl o'
refer ído arrolamento, sob pena.
de 'revelie. Para os devidos fins,

I mandou o M.M, Juiz de Direito

expendir o presente Edital, que
na forma da lei, será afixado no

lugar de costume e' publicsdo
uma vez no jornal "DlARIO
OFICIAL DO ESTADO" e duas'

.

.vezes no jornal local "CORREIO
DO NORTE". Dado e passado
nesta cidade de Cenoínhas, aos

vinte e Um' de agosto de mil
novecentos f! sessenta e quatro.

�

I Eu Zaiden Emiliano Seleme
. Escrivão, o subscrevi.

Vilson 'lidai Antunes
Juiz De Direito 1 J;

------------

_ .Familia Gurginskl :

pro
prietaria de terras em For

'quilha (estrada velha) pelo
presente torna público que
não mais permitirá estada

.
,.

de criação 'em sua.s lavouras.
\

Não se responsabílísa pe-
lo que possa acontecer com

I
as que, la forem encontradas.

7
'

,Canoinhas, agosto 1964. 2x

.• X

Chevrole't
'- -.-

Vende-se ,um

Chevrolet, todo
caminhâo

equipado,
à, prova em serviço na sua

. tonelagem e na parte
mecanica.

Ver e tratar na Retífica

'C;anoinhas Ltda., com \

.i

AROLDO. ' �x
I ,

Venda I
de I Terras
Vende-se 5 lotes de terra'

.de 15x40 no .Ioteamento'
Jardim Esperança.
Tratar com o Sr. Henri

.que Bora, ria Gasa. Santa
Tetezinha Rua Getúlio
'Vargas s/no ' 2x

, Assine! Leia! Divulgue I

Correio do Norte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'Dia 9: o sr. João' Scheuer;
a SI tá. Ninia Isphair; os io.
vens Luiz Saliba Davet, Sil
vio Almir Dauet e Edmar
Michel, o menino Sérgio fi
lho do sr, Pedro Tokatski a

menina Maria do Rosario de
Fatima filha do sr. Ithass
Seleme.

Dia 10: o .jooem Volney
Burgardt; menina Valcy APa
recida filha do sr. Ademar
de Oliveira Godoy.
Dia 11: sra. dona Marilda

'rl-g lefle C
e

b S· d d A
A. Inês esp. do sr. Sebastião

r or' CO aoolo as oCle a e OODlma Gonçalves; as meninas Irene
.

"fR'Ie .S I'· filha do' sr. Marcos Franz;
Jl JI e Carmem Svlvia filha do sr.

Aviaa que a partir do dia 30 de Agôlto .e acham a dispo- Mario Arthue -Ferrarezi; os

lição dOI senhoree acionilta� na àéde da ASSOCIAGAO COMER- meninos: Paulo Manoel filho
CIAL E INDUSTRIAL DE CANQINHAS, à Rua Vidal Hemos do sr. Boaventura Benda; e '

(ed. Facçs e Luz e Agência do Banco loco) ai Iiltal de lubicriçõel Walmor filho do sr. Arthur 'E,sq,tiad riasparticular para a integralização do aumento de Capital aprovado pela
de Souza Caldas.

Al8embléia Geral Extraordinária de Aoionístae, realizada em 29 de Aos aniversariantes nossos Assembléia Geral Extraordinária
agô,to de 1964. ' sinceros cumprimentos.

Do 'valor aubaorito deverá, ler integralizado no ato da suba- CODvocação
.

,

crição dez por cento HO%) em dinheiro e. o restante em 22 parce
lai meusaie de 4.7% e uma de 2%.

E' imprescindivel que o acionista apresente no ato da subs
crição a cautela ou título representativo dai açõel de lua proprieda
de ou OI recibol de pagamentos parceladol.
',' A lublcrição poderá ler feita até o dia 10 de outuhro de
t964 na fonDa eltabelecida na Lei N. 2,627 de 26 de letembro de
1940 ou leia na proporção de 2,5 açõel por uma ação iã pOlluida•.

Caooi�hal. 29 de agôlto de 1964.

1,/

Plásticos Santa Cruz S. A.
Convocação

Assembléia Geral Ordinária
I Ficam, pelo presente edital, convocados os senhores acio-

nistas para, em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia
24 de setembro próximo às 14 horas no escritório da Sociedade
à rua Princesa Izabel, deliberarem sôbre a seguinte.

ORDEM DO OlA

l0.) - Leitura, exame, 'discussão e deliberação sobre o Balanço
Geral, conta dE' Lucros e Perdas. contas de Diretoria, ps
recer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social
l-julho-1963 a 30-juóho-1964;

.

20.) - EI�ição' da Diretoria para o Período l-julho-1964 a 30 de
junho de 1966 'por térmíuío de mandato;

3·) - Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho
Fiscal para o exercício l-julho-1964 a 30-junho-1565;

4°,) - Outros assuntos de interesse geral da Sociedade.

Nota: - Acham- se à disposição dos senhores acionistas,' no es

critório da Socíedade situado à rua Princeza Isabel, s/n
Gampo d'Ague Verde, cidade de Canoinhas, os doeu
mantos de que trata o artigo 99 do Decreto-Lei n. 2.627
de 26 de Setembro de 1940.

,maf/Canoinhas (SC), 25 de agosto de 1964.

Otto Friedrich - Diretor Presidente

TRANSPORTES

Confie o transporte de suas mercadorias
pela

TRANSRIO s. A.
e terá a' satisfacão de ser bem servido r-

- ,

Agência de Canoinhas
Rua Vidal Ra-mos, 1167 ou Rua Paula Pereira 761

i Su'bscricáo Parti,cular de Acões
, I ,

(Somente para os' que já são acionistas)
,

A Diretoria

'·Quando fizer seu itinerário de passeio,
�ão esque�a, de in�lulr uma visita às

obras .do F�IGORiFICO
�

Prezados acionistas:
Se . v.� • .já integralizou seu capital e áinda não

recebeu seu titulo, procurélcj na Associação Co�ercial e

Industrial de Canoinhas.
I

" ,

Aniversarial,tes
da Semana
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: a sra. dna. Brasili.
zia esp. do sr. Arnaldo Fer
reira; o sr. Luiz Santos; as

srtas. Alzira Franz e Marli
Elis Blosteld e a menina Jar
bas filha do sr, Pedro Cruz
Sobrinho.

Amanhã: a srta. Florenti-
na Stemkoski; o jovem José
Carlos Bollaut; a menina Al
zira filha do sr.. Elov Sudo
wski e o menino Nivalao fi
lho do sr. 'Alberto Wardenski.

Dia 7: as sras. dnas. Tecla
esp. do sr. .Ananias, Petrin
tchuk, Lidia esp. do sr. João
Moysés; os srs José Allage,
VitorMetzger, Felix Demikos
ki (J [oão 'Artner Leandro
Gonçalves; as meninas Mar
liza filha do sr. Jahir D. da
Silveira, Rosane filha do sr.

Hugo Peixoto t Ines de Fa#i
timo filha do sr, Alfredo
Trapp, os meninos Luiz ce.
zar filho do SI_ loão José
Peretra, Euclides Nelson fi"
lho do sr. eif,clides Bueno e

a sra. dna, Abigayl esp, do
sr. Waldemar Bichop.
Dia 8: as sras. dnas. Leo

ni esp, do sr. Ernesto Bishop
Sb"; Maria da Luz esp, do
sr. Siloadatno de A MeJeÍ10s
os srs. Carlos Benkeudort,
Antonio Nascimeuto, o jo-a x vem Olivino Bâlaut; as me
ninas Magaiy filha: do sr,
Miecisldu Bojarski e Katia

.

Maria filha de sr, Bogodar
Kuczinski, res. em Mafra; os

meninos Márcos Céear filho
do SI. Adão Corrêa e Carlos
Ccsar filho do sr. Luiz de
Paula e Silva.

6x

Maquinas de costura, mar
cas Philips, Grosley, Olím

pia e Hartenstein, os melho
res preços da praça.

Casa Santa Terezinha
Rua Getulío Vargas s/o.

Agradecimento
Revds. Madre Maria Albertina Bischof e Irmãs do Colé

gjo Sagcado Coração de Jesus, sensibilizadas, depomos, nesta
pagina, sinceros' agradecimentos a todos que nos trouxeram con

fôrto e auxílio, por ocasião do falecimento inesperado de nossa

querida Irmã Maria Felícitas Bischof, Professôra, Secretária e

insigne Educadora.
.

Em -especíal:
ao Revmo. Pe. Frei Edgar Loers, O.F.M. que

tão paternalmente lhe prodigalizou tôda assistência espiritual; ao

sr. dr. Adyr Selerne pelos. socorros médicos prestados durante e

no desenlance de sus preciosa, vida; li sra. dra. Adair Diettriep
pela carinhosa colaboração médícs: ás Revdas. Irmãs de, Caridade
ao Hospital Santa Cruz; ás Revdas. Irmãs Franciscanas da SS.
Trindade; ao Presidente, Vice- presidente e Secretária da Associa
ção de Pais e Mestres: sr. Mehry Seleme, sr, Pedro Reitz, sra.

dona Nereide Cherem Côrte; aos Revdos. Imãos Maristas do Gi
násio ,Santa Cruz; ao exmo. sr. Prefeito JoãoCollodel; ao sr. Ney
Pacheco de Miranda Lima, presidente da Câmara Municipal; aos
distintos srs. Bancários; ás sras. "Professôras e srs. Professôres do
Colégio e outros, Estabelecimentos; aos alunos e ex-alunos, ao

Côro Santa Cecília; ao prestimoso Capitão Nelson Coutinho; à
Rádio Cultura de Canoinhas; as Assocíacões religiosas; ao demais
bom povo de Canoinhas; pelos sufrágios a querida Irmã Maria
Felicitas com a aesistêncía a S. Missa, envio de pêsames, coroas,
flôres e· ecompanhamento do féretro ao cemitério, associando-se
todos, desta forma, a grande dor que nos atingiu.

DEUS LHES SEJ A O GRANDE REMUNERADOR!

Só não possue
II V I G O R-E L·L J

1/

/ quem não quer

O sensacional Plano de Vendas "VICiORELLI"
doze pagamentos iguais sem entrada
e ao alcance de qualquer bolsa.

(onhe(a
,

'. Até

Humenhuk & Ltda.Basilio
Rua Vidal Ramos, ·209

Máquinas de Costura "VIGORELLI", com 50
anos de garantia mas.:' duram uma eternidade.

.. -.- w.' '..rr '.p.rr r..rr�

t/'

lintas' Y�Jranga
(as mais vendidas no Brasil)

Casa Erlita

Santa Cruz

Pelo presente edital, ficam convocados os senho
res acionistas desta sociedade para, em Assembléia Ge
ral Extraordinária a realizar-se no dia 25 de setembro
próximo às 14 horas' na séde da Sociedade, deliberarem
sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
,

- Aumento do capital social mediante a reavaliação
dos valores que compoem o Ativo Imobilizado.

- Alteração do artigo 6°. do Capítulo II dos Estatu
tos Sociais,.

30.) - Outros assuntos de iriteresse geral para a Sociedade.

mafjCanoinhas (Se);,25 de agost� de 1964.

Otto Friedrich - Diretor Presidente J 3x
- I

,

,Seja um frequentador da B 1C

Funciona nos seguintes horários:

às quartas feiras: das 19 às 21 horas.
,

aos sábados: das 15 às 17 horas.·
<...
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CORREIO DO NORTE

Plásticos Cruz S/ASanta
Assembléia Geral - Extraordinária

Convocação
I

Ficam, pelo presente edital, convocados os senho-
res acionistas para, em Assembléia Geral Extraordinária
a realizar-se no dia 24 de setembro próximo às 16 horas
no, escritório da Sociedade à rua Princeza Izabel,' delibe
rarem sôbre a seguinte

,

ORDEM DO DIA'
10:) _' Aumento do Capital Social mediante a reavalia

ção dos valores que campoem o Ativo Imobilizado;
2°.) - Alteração do Artigo 5. do Capítulo II dos Esta

tutos Sociais;
30;) _ Outros assuntos de interesse geral da Sociedade.
maf/Canoinhas' (SC), 25 de' agosto de 1964. 3x

I

Otto Friedrich - Diretor' Presidente

Prefeitura Münicipal de Canoinhas
EDITAL

I

"

Abre suas próprias' estradas. Domina, com sua tração nas

4 rodas. os mais duros caminhos. E 'por ser de grande
mobilidade. atinge lugares inacessíveis a outros veículos.

Sólido, potente, econômico, ° utilitário "Jeep" Universal,
é instrumento indispensável no campo e na cidade. Equi
pado com o famoso motor Willys de 6 cili,;dros e 90 H.P.

"JlEPlltJ)1-2,PORTAS
Transporta 8 passagei·
rDS, perfeilllmente ece

múdaifos.Tração em 20u
nas 4 rodes e reduzida.

Basilio, Humenhuk

1-9-1964

Frigorífico Canoinhas - S.A.Y'
Assembléia Geral O�dinária

1., CONVOCAÇÃO,
Ficam, pela presente, oonvoeadoe OI senhores ecioníetas do

Frigorífico Canoinhae S. A., para le .'reuJ;lirem em asaemblêía geral
extraordinária, 8'.e realizar no dia 10 de outubro de 1.964, a. ca

torze horas, D8 lede da Auociação' Comercial e Industrial de Canoi
nhas, em Canoinhes, Santa Catarina, à rua Vidal Hamoa, 736 a fiqJ
de deliberarem sôbre a .eguinte"

'

,

ORDEM DO DIA -

Dia 25 de agôato p. p., dia do
soldado, guardião da liberdade e'
da democracia, foi a data eeco
lhida para' o encerramento da
campanha acima referida. O en

carregado da mesma ve.n por
Na falta de "quorum" na primeira convocação, ficam OI intermédio dêsta coluna agradecer

d/Asenhoree
.
acionistae, convidados para ee reunirem. meia hora mail 8 to ai a. penoa. que espontânea.

tarde, no mesmo local, em segunda convocação, para o mesmo fim. mente deram leu valioao apoio a

3 CONVOCAÇAO mesma, tanto material como pa.

7' triótico. Este, agradecimento é
, Persíatíndo a f.. lte de "quorum" na segunda convocação. extensivo a8 aenhoraa que DUm

ficam OI lenharei acionietae convidados a se reunirem meia hora geato de Brsailidede demostrarsm
mail tarde, no mesmo. local, em terceira convocação, para o mesmo

\
lua éoofia,nça e fé no-grande Ma-,

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno fim a que alude á primeira convocação.' reehal da Democracia, Caetelc

público, que durante o corrente mês de setembro, se pro- Canoinhas, 29.de &lIolto de 1.96-i Branco que por certo não deioha-
Frenelsec Wilmar Friedrich - Diretor-Presidente 3x rá de corresponder a confiancacede nesta Tesouraria e nas Intendências Dístrítais de ..

---�-.;....-----------_-.:_------ depostteda 8 lua patriótica PEla.Paula Pereira, Felipe Schmidt e Bela Vista do Toldo, a sôa. Damos 8 seguir o resultadn
"cobrança dos seguintes impostos: \

,mentos no prazo acima, referido, serão extraídas as cer-
alcançado em DOIIO Muníçípío o

, A - Imposto s/índústrías e proflsões (3. trimestre) tidões p/devída 'cobrança executiva'.
. qual registrou o seguintee

B - Imposto de Licença t3. trimestre) I João Colodel - Prefeito Munícípal
-

Contribuição em:dinheiro Cr$ 182.900,00
Os contribuintes que .não efetuarem seus paga- Clementino E. Pieczarka - Tesoureiro Municipal '« , em Joias e alianças

�������I���������������������E����������������� I
Seu valOr comerc�1 do ouro 2l��OD
Tolal geral arrecadado ", 206 500,00

UT I LITÁR IO � I, ,Pelo demostrativo. acima é fa-
cil de avaliar que "GRAÇAS A
DEUS" Papanduva sempre que é
chamado para uma cauaa justa
nunca ficou indiferente e este

orgulho- temo. todo•. Na verdade:
• _I • !!

um mUDIClplO pequeno e novo

em lua vivência moi. grande de
coração e maior em pateíotieme,

. \

1. '_ Ratificação da proposição da Diretoria epresentada na Allen.
blêia geral realizada em 29 de agosto de 64;

2. _; Aumento de Capital;
3. - Alteração do Estatuto;
4. - Alluntol diversoa de interêsse social,

2. CONVOCAÇÃO

,_ ri veículo mais útil do mundo I

o MELHOR CERTlFIC,ADO DE GARANTIA NO PAís:
6 meses a contar do data da compra ou 12.000 km de uso.

FAÇA-NOS UMA VISITA: teremos o maior prazei'
em colocar os três modelos là sua disposição, pa
ra que você mesmo, experimente e cempreve SJlas

vantagens excepcionais.

& Ltda.Cia.
C:ANOINHAS - Rua Vidal Ramos, 203 '_ SANTA CATARINA e �

NOTICIAS DE

escreveu.. Esmeraldino M. de Almeida

Campanha de Ouro
para o bem do Brasil

encerrada· dia 25

Grandiosa' Fésta em:
.Jtalópctls dias 5 6 e 7:

Será realizada na vizinha cida
de de Itaiôpolis uma grandiola\
fé!ta a qual consta de um vasto
e bem orientado programa de fel
tividade, A finalidade da me.ma�
é 'conseguir recursoe Iinauceiror
para continuação dali obrae da,
construção ua "Casa ,Canônica".
O dia" principal serâ Domingo
«6" data que lerá procedida 8

benção _da Laje, inclusive a epre
sentação do famoso "GRUPO
FOLCLÓRICO POLONÊS" da
Sociedade União .Juventus de
.Curitiba, O grande batalhador e

organizador. doa programações é,
a bondosa :

pessoa do Exmo. 8r.
Dr. Eleodoro Franzoi, MM. Juiz
de Direito da Comsrea de Itaió
polia, Agradecemol o convite e

te Deu. .quízer, eetaremoa lá na

data marcada.

Caminhão Capota Espe·
taculerrnente na B.R: 2.
De regreseo de' São Paulo já

no Estado, do Paraná, ai 5 hores
da manhã foi o Snr. Eugenio
Sidoraok- vitima de lamentavel
tragédia com o cspotamento de
um caminhão de propriedade do
Sr. Frencisco Iakosvieki, Via1ava
no mesmo veiculo o Sr. Antonio

,

-Iankoeki irmão do último e em

certa altura no cruzamento de
um caminhão foi o motoriata
infeliz na

-

lua manobra vindo o

melmo capotar espetacularmente
saiudo Ileso OI aenhores Antonio
e Francisco, não acontecendo o

mesmo com o Sr; Eugenio que
ficou baetante ferido, melindroac
f�rimento na cabeça. 'O Im elta·
do de laude 'inspira cuidadoa, sen
do feito em .egui�a, o leu interna
mento no Hospital do Pronto So
corro de Curitiba" onde le encon
tra em tratamento. Deeeiemos ao

noaeo particular amigo breve
reltabelecimento.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,

li ti,' &]' U�a data 20x40 à rua
Uma: Casa especializada para' bem servir!

"
A Sociedade de Tiro .Aloo Canoinhas, convida os seus B d 01 ( f

' /
,

"
' ' er,nar o' sen em rente Õculos i J'l

rmações L ...rrtes etc.
'associad()s e distinta famílias, a comparecer nos festejos que fará

,.tJ1 .,., .... , '" ..- ...

realizar nos dias .12 e 13. de setembro vindouro.
ao Gi�asio). de todos os tipos, qualidades e preços
Ver e tratar 'com Pedro

Artur Oonçalves, na Ce
râmica Santo Antonio Ltda.

(Xarqueada) 2}{

Soe.

Assista 23 .de
no

Setembro em colossal
Cine Teatro Cruz

"AVANT
I

V'e ra
'PREMIEREIIdia

Op r I
•

on 10t
I

CINEMASCOP e TECHNICOLOR
!ojtW *4#'4

.

NOTA Adquira antecipa
mente seu ingresso

Colabore com o lyons Club de Canojnhas,' em
- \ '

sua campanha da nutrição da Criança Pobre .

Á DlRETORIA.
,

'Vêr e tratar a Rua CeI.
Albuquerque com Walfrido
(BITZ). 2x

Programa dos Festejos
Dia 12 - Início ás 14,00 horas'

Tiro ao Ceroo oom Medalhas até o 3°. colocado e

Bolão Prêmio, a Noite, o seu Tradicional Baile,
abrilhantado por um JAZZ da cidade de Pomerode,
com dez figuras. ',
Reservas de mesas com o sr, Bechel.

Canoinhas

'Dia 13 - Inicio' ás 9,00 horas.'
,

Tiro Medalhas com distribuição até o 35°. colocado
e Tiro Prêmio, '

.

'Tiro ao Cervo para senhoras, com brinde até o' 3°.
-

�p�'
'

Ao meio dia uma suculenta churrascada.

Aparelhamento moderno
e serviço especializado I

O"tlca. ' Can,oinhas'
Praça Lauro Müller, 5114 - Santa Catarina

(Anéxo ao FOTO' JÓÃO)Lambreta \

. Vende-se uma - ano '1964
.

c-s 600.000,00 a VISTA.

l' : ..

, \

Mie! '

&
I

(ia.
/ .

Torrado '6 ar q,uent�
Saboroso �té:.a� uUlmá gota

�.�a :eaul�' ,P�r,�ir� - .l,<1ielef,àne, 241

-EnG, é, gr�nd:�,.'!' i;m�$ em ,qa,noinhàs
BlG: -é:: o �; m'êl'h,or' café

,

' ';" ,,'''''''''''r
," "

,

, '

Merhy, Se,leme
, -, (oocessiÓnários "SIMCA" e' "IHTERMATlOHAl HARVESTER" (

C A N o I N H A S -' s, c. ,

. Tem a satisfação de comunicar que vai receber dentro de 20 dias,
importado diretamente dos Estaâos l:Jnidos:

,

'1 (Hum) Trator de Esteiras Modelo 8TD-8.;81
\ I.

_

I
,. '

-

, com as seguintes caracterlstlc�s: ,

Motor diesel International de 4 Cilindros, 4 ciclos;
Potencia de 52.1 HP na barra de tração;
Sistema, de partida e de iluminação de 12 volts:
Horímetro;
2 faróis dianteiros e um traseiro; , )

Transmissão de 4 velocidades a frente e
..
2 a ré;

.

Tanque 'de combustível com �7 ,galões de capacidade;
Sapatas de 16", com cantos cortados;',
Protetor do carter; "

,

"
,

'

Gancho de tração díanteiroj
'

Protetor dos faróis díanteírós; ,

Jogo de elementos para os: filtros de óleos' e de combustível;
Bullgrader B-8G-2, de acionamento Hidraulico.

O mesmo poderá ser equipado com guincho traseiro BOUGHTO.N�
�.

I /

Os interessados deverão se entender em nossos Escdtórios
ern CANOINHAS - R�,a Paula Pereird, 735

I
..�"

t 777J7 .' tq eM e ....

J.

.�
"

I.

éUNDAOO EM· 29Jl,lÚ!4.'L":';' I\,�g. (nó Carl; Tít. �/n 448 Doe.
JbRNAL SEMANA�IO, ,_., P'PJ3LiCA;.S,E AOS SABADOSro
Rua Paula Pereira; '7.55/7.61 ...... Fone, 128 - Canoinhae .. S. C.

Assi�atura An�àl. (52 números) Cr$ 1.000,00
Desde o' número 773 (14 de .rnarço último)

'Os atrazádos, serão cobrados à base de Cr$ 500,00
" :>', "a anuidade, até �' presente .data. ,

'. ': TABE,LA DE PR�ÇOS DE' PUBLICIDADE
,

. Annncios: 'Por 'vez -e por centimetro de altura de coluna:

ÚLTIMA PÁGINA pAGINAS INTERNAS
1, vez .c-s 100,00 1 vez Cr$ 75,00
4 vezes Cr$ 75.00 4, veie. c-s 60,00
3 ou mais Cr$ 60,00 8 ou mei. Cr$ 40,00

Página inteira Cr$ 25,000,00 Página inteira Cr$ 18.000.00
Meia página c-s 15.000,00 Meia página Cr$ 10.000,00

OBSERVACÕF;S: .

Originais de artigos enviados li Redação, publicados ou I

não, permanecerão em poder da meema..
{ ,

A Redação não endossa conceitoa emitidos em artigoa essinedcs.

�
.,

.',

lx

MERHY SELEME , C1A.,

NUNCA EXISTIU IGUAL

PARA fERI·DAS,
E C tEM n s,
INfUMftCOES,
C O C E I R B S,
F R I E I R A S,
ESPIHHAS� BC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Adicionai·' do Impôsto de
do Sêlo vigoram desde

Consumo e lei
1. de' setembro Esparsaso tas

Esteve em nossa cidade, por
alguns dias, o nosso bom ami

go, Professor Seixas Netto, que
retornou à capital do Estado,
terça feira ultima.

.

x x x

Estando Canoinhas, com o

resto do Brasil, em plena sema

na da patria, haverá amanhã,
pelas 20 horas, sessão solene
na nossa Camara Municipal e

segunda feira, dia 7, desfile Mi
litar e missa campal

.

na praça
Lauro Müller.

x x x

O Lions Clube de Canoinhas
encetou nova e vigorosa cam

panha para a nutrição da crian

ça pobre. Nobre campanha que
merece o apoio I de todos e nos

sos melhores encomios, Assim,
no dia 23, em beneficio da re

ferida campanha, o Cine Tea
tro Vera Cruz, apresentará o

grande filme, em avat premiere,
"Operação Matrimonio", cujos
ingressos estarão a venda em'
varias lojas da cidade. E ainda
em prol da mesma campanha,
haverá um colossal baile no

Clube Canoinhense, na noite
do dia 26 de setembro, acres

cido de um luxuoso desfile de
modas Ia cargo da conhecida
modista, Dna. Romilda Ritzmann
Marzal, que virá especialmente
de Curitiba, para esse fim.

x x x

O preço do café em pó, se

gundo recente. resolução do LBC.

passará a Cr$ 200,00, CI quilo.
x x x

Em viagem pela .Europa, os'
Senadores catarinenses, Itineu
Bornhausen e Atilio Fontana.

x x x

Therezinho, o novo Presiden-
te do Clube Canoinhense, pre

.

tende dinamizar sua gestão, o
lhando com

.
especial carinho

para o ingresso' dos mão asso

ciados nas dependencias de nos,
sa melhor sociedade. O novo

Presidente e seus companheiros
de chapa, tomarão posse hoje
a noite, por ocasião do tradicio
nal baile de aniversário dó
Clube.

x x x

Cçmo foi noticiado, o Cap.
Rogério Schmídt, tomou posse
sabado ultimo, pelas onze horas,
como Interventor, na Associa

ção Rural de Canoinhas. O ato
�

,

que foi simples e rápido, contou
com a presença do MM. Juiz
de Direito da ·Comarca, dr.
Wilson Vidal Antunes, do Pre
feito, dr. João ColodeI, do De
legado de Policia Tte. Lidio
João Ferreira, Promotor Publi
co, dr. Zenon Malchitzki, Verea
dores, Benedito Th. de Carva,
lho Netto e Evaldo Ziperer,
Deputado, dr. Reneau Cubas,
Agronomos srs drs. Guido Tei
xeira, Conrado Zimermann,
Waldemiro Bubniak, o médico,
Dr. Osvaldo Segundo de Olivei
ra e outras pessôas. Falou, na

ocasião, o ex-Presidente, sr.

Evaldo Ziperer, psssando -o

cargo, o Prefeito I dr. João Co

IodeI, ° Deputado. dr. Reneau
Cubas, e por último, o Capitão
Schmidt que disse de suas in

tenções e propósitos, agradecen
do, por fim, a presença de to
dos.

Com a sanção do Presidente
da República, da legislação do
impôsto de consumo e do sêlo,
foram introduzidas várias mo

dificações na que vigorava até

aqui.

Em relação ao ímpôsto de
consumo, foi instituido um adi
cional de 30% sôbre as atuais

taxas, para vigorar no período
de 1. de setembro a 31 de de
zembro do corrente ano.

Ano 18 - CaDoinhaa • Sta, C8t8rin�. 5 de Setembro de 1964 - N.795/

(alínea XVI, inciso 3); e café
torrado e 'moido (alínea XXII).

vido nas promessas de compra
e venda e de cessão de crédito
ou de direitos de bens móveis
e imóveis (art. 38 da tabela) o

bedecerá à tabela: I - até Cr$'
1.000.000.00 1%; II - até Cr$
2.000.000,00, 1,5%; IH -. até
Cr$ 3.000.000,00, 2%; IV - a

cima de Cr$ 3.000.000,00, pelo \

que exceder, 3%.
'

O adícíonal já está em vigor
devendo desde logo ser cobra
do em todas as transações
sujeitas 80' impôsto de consumo.
O mesmo não se aplica, entre
tanto, aos seguintes produtos:
produtos alimentares índustria
Iizados (alínea I); produtos far
macêuticos (alínea Il); sacos de

embalagem de qualquer têxtil
(alínea III, inciso 2); artefatos
de tecido (alínea IV, inciso 5);
calçados (alínea V); caminhões,
ônibus, micro-ônibus, jipes, ca

valos mecânicos e .ambulâncías

SELO

Em relação ao impôsto do
selo, as principais alterações
foram as seguintes: o selo pro
porcional será cobrado a razão
de Cr$ 10,00 por Cr$ 1 000,00
ou fração, ficando insento o pa
pel de valor até Cr$ 5.000,00;
o selo comum de recibo será
devido sómente nos papéis de
valor superior a Cr$ 10 000,00
a base de Cr$ 5,00 para cada
Cr$ 10.000 ou fração; o selo de-

y
Delegacia Auxiliar de
Polícia de Canoinhas
AVISO

x x x

.
A Casa Erlita uma das bôas

e modernas lojas da cidade,
vai ampliar suas instalações, em
mais um. marco de progresso
de Canoinhas.�i35B��IFR-.&"GamE.H�t�MM@MBm�rnES*M&&Bm....mMma..=*E!....a'5..'••#a.=*�......a�Cine Teatro Vera Cruz'

O sr. Ten. Lídío João Fer
reira, Delegado Especial de
Policia do Município de Canoí
nhas, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições le·
gais, etc.

x

Nas muitíssimas manifesta
ções de pesar pelo passamento'
da saudosa Irmã Felícítas, havia
uma, com os seguintes dizeres:
"A Irmã Felícitas, a derradeira

homenagem, com o último
Adeus, dos seus alunos de 1926;'.

A P R E SE N TA:
HOJE - á. 20,00 hora. - imp:róptio até 14 anoa AVI SA

Aos interessados, que a

Comissão Examinadora .dos
candidatos à motorista, es

tará nesta cidade nos dias
11 e 12 do corrente mês.

Os candidatos poderão ser

informados da documentação
necessária, na Delegacia Au
xiliar de Policia. no horario
do expediente normal.

Canoinhas, 2 de setembro
de 1964. '

Lidio João Ferreira
Ten. Delegado Especial

de Policia

SARGETAMARCADO-PELA
com Paul Newman, Pier Angeli e Sal Mineo.

x x x

DOMINGO - á8 14 horaa censure livre
Em carros especiais, seguiu

ontem com destino a Ponta
Grossa, a embaixada do Inco
de Canoinhas, afim de partici
par do tradicional torneio In
coan&, levado a efeito todos os

anos, em uma das grandes agên
cias do modelar estabelecimento
de crédito.

Dia DiaboUm com o
-, com Cantinflas

a. 17,00 hora. •

a. 20,00 horae
- rmpr, atÉ 14 anolDOMINGO

Taras Bulba
com Tony Curtis, Yul Brinner e Chrrstine Kaufmann.

Cossacos, varrendo as estepes com .fúría de demônios!
Atacando, lutando por seus direitos! Aventuras!

.

Façanhas! Prodigios! Amor e ternura!

x x x

Falando em futebol, o Bo

tafogo, devido ao mau tempo
na vespera, transferiu o amisto
so com o Bloco Morgenau de
Curitiba, que devia ter sido re

alizado domingo último. E o

Santa Cruz, no seu último com

promisso no estadual, rumou a

Majes, onde foi subrepujado
qelo líder o Internacional, pelo
escore de 3 a 1. E o mesmo

Santa Crnz, já classificado, ao

que dizem, prelíará amistosa

mente, dia 7, em São José dos
Pinhais, frente ao São José S.C.

2a. Feira - àl 14,00 horaa - censura livre

Dia DiaboUm t
com o I

<'

àlli 17,00 boraa ' cenaure livre
. àa 20,00 hora.

-

imp. até 14 auoa20. Feira

BULBATARAS
-----

3a. e·4 .... Feira - à. 20,00 hora. - impr. até 14 Rno.

o Dr. Anor' Dittert Pinto.l'PERFEITOo AMORMAIS.
x x x

com Marga Lopes, Arturo de Cordova, Lilia
.

Prado' e Martha Mijares.
___-- I

59. e 68. Feira - às 20,00 hoeaa - lmpr. até 14

Médico especialista em

olhos, ouvidos,
Dia 13, domingo proximo,

pela primeira vez em nossa his
toria, um quadro de Paransguá,
estará se apresentando ao nosso

público. Será seu adversário o

Santa Cruz que deverá se exi
bir, no domingo seguinte, dia
20, na CIdade praiana retribuindo
a visita do Seleto

nanz e garganta
comunica que estará consultando no Hospital Santa
Cruz em Canoinhas,' novamente, nos dias 9 e-lO
�,e setembro.

Horário: 8 às

anoa

DO FORTELEI MAISA
com James Cagney, Humphrey Bogart e Rosemary Lane,

Aventuras no feudo sangrento do Oeste Selvagem.
51FE..." ....'...@'••e••'

12 - 13 às 18 horas.
.

Preço da consulta: Cr$ 3.000,00

Os móveis para seu lar estão . na CASA flSCHER
Pau-MarfimQuartos

Copas em Pinho;
Sofá-camas,

/

colchões

Caviuna, e
. Jacarandáem

Fórmica.

peças

Caviuna
de mola e

e

avulsas.

Exposição e V,enda's:

C A S A F I S C H 'E R pertinho do viaduto'

(breve exposição de móveis no antigo prédio do Banco Nacional)

I
\
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