
o Deputado Aroldo
Carva lho Fala na Câmara
Federal sôbre as

desapropriações em

nossa
. -

reglao
Senhor Presidente,
Senhores Deputados.

Na outróra conturbada regrao do Planalto de Canoinhas,
em Santa' Catarina, teatro da luta fratrícida do Contestato, que
se desenvolveu por volta de 1915 e só não alcançou na história
a projeção de "Canudos" data a falta de um Euclydes da'Cunha
que focalizasse os tristes episódios, acontecimentos recentes ge
ram profundo descontentamento no meio rural.

I
�

_,

Vale relembrar que sucessivas expedições militares à re-]
grao então conturbada, provocarem O deslocamento de mais de
metade dos efetivos do Exército, que só éonseguiu pacifícá-Ia
depois de mais de dois anos de encarniçada .luta, de enormes

danos materiais, de vultosas despezas para o erário e de lamen
táveis perdas de vidas que subiram aos milhares,

O fermento, dizem alguns cronistas e interpretes dos fa
ios, mais do que o . fanatismo religioso que realmente explodiu,'
mais do que; a contenda de limites com o Estado do Paraná vi
zinho e irmão, foi 8 luta pela .» propriedade

_

da terra, expropriada
em largas extensões para constituir o patrimônio de um grupo
estrangeiro que construía a estrada de ferro que liga São Paulo
ao Rio Grande do Sul.

'

Pois bem, senhores Deputados. Cincoenta anos depois,
novamente o mesmo fermento foi pôsto e reina total desencanto
em tôda população rural da região.

Numa coincidência que poderá Ser trágica, repetem-se os

fetos históricos, presentes os mesmos personagens.'
\ ,

Lá estão os proprietários rurais expropriados, desconten

tes, quasi revoltados, aguardando as justas indenizações a que
tem direito.

Num rápido retrocesso, para conhecimento da Casa, devo
esclarecer que em 1953, o acêrvo da Southern Brazil Lumber,
empresa americana que fôra incorporada ao patrimônio nacíonal,
foi pôsto à venda.

Particulares adquiriram o' imovel urbano do Jardim
América em São Paulo, a. Fazellda "Calmon" de mais de duzentos
��l pinheiros e imensas reservas florestais em Curibanos, no
ipeu estado.

'

/

.

Decorreram OS anos e as justas indenizações não foram,
ai.nda, pagas.

)

Estão em deplorável situação centenas de famílias deslo
cadas daquela área. Algumas quasí na miséria, recorrendo à ca-

ridade pública, "

.

-

Bem sei que a responsabilidade pelos fatos nã6 cabe ao

Mareçhal Castelo' Br�nco, nem ao seu digno Ministro da Guerra.
C\)ü"ltl do terrível acêrvo herdado da anterior administração,

Entretanto, endereço a ambos, em nome da justiça e da
tranqüilidade da região; a fim de que não continue a fermentar
o descontentamento; afim de que não tenhamos a reedição daque
les dolorosos epísôdíos históricos; afim de restabelecer no povo o

Plt"tígio do Govêrno, caloroso apêlo, no sentido de que os hu
milàes lavradores da minha terra natal, atíngidcs pela expropria
ção, ;;ejam justamente indenizados, e assistidos pelo Poder PÚ
plico, e contemplados cada qual com uma área correspondente,
noutra região de Santa Catarina, a fim de que possam recome

çar suas vidas.
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LicnsClube
-

em açac
O Lions Clube de Canoinhas,

estará s� movimentando diá 26
de setembro proximo, com a

realização de um grandioso baí- .

le, que por certo marcará épo
ca em nossa cidade, Elogiavel
ti digna dos maiores encomios a

atividade dos leões canoinhenses

pois tôda a renda reverterá em

favor da humanitária campanfia
"Nutrição da' criança pobre".
Do aludido programa, consta,

também, durante a noite dan
çante, animada pela orquestra
"Bepí e seus solistas", de Curi
tiba. um luxuoso desfile de mo

das pelas manequins da Bouti

que Maison Derhy, de Curitiba.
E ainda dia 23 próximo, tam-.
bém em bene.fício da mesma

campegha teremos, no Cine Ve
r� Cruz, o grandioso filme

"Operação Matrimonio" em a

vant premiere,

Assessores do ministro Hugo
de Almeide Leme informaram
-hoje que o Ministério. da Agri
cultura dará inicio, ,nos. próxi
mos, dias, a uma campanha de
ambitb nacional. visando a cons

A séde da outróra poderosa industtia, em Três, Barras, trução de silos domesticas, para
"Is velhas serrarias edificadas em 1911, algumas pequenas glebas cereaís, nas pequenas proprie
no município de Canoinhás e a responsabilidade de indenizar dades, em todo Pais.
centenas e centenas de ,trabalhadores, alguns com maís de 30
anos d� serviços, foram transferidos para o Ministério da O novo processo de silagem,
Guerra em 1954. que é um dos. maís usados nos

Estados Unidos, c(imsiste da edi-
Criou-se em Três Barras' o "Campo de Instrução Marê- ficação de um

' cilindro dé tela,
chal Hermes", da 5a. Reg�ãQ. Militar, porém ficou evidenciado de quatro a cinco metros de
desde logo que haveria necessidade

.

de complementai-se as diametro, sustentado por seis
pequenas glebas r,ecebidás da Superintendência das Emprêzes In- mourões períferrces é. um cen

corporadas ao Patrimônio Nacíonal, afim de que o estabeleci- tral' de madeira, sendo este ul
mente militar pudesse cumprir as suas finali�ades. timo de .maior 'altura. Segundo

Mais de déz mil hectares que se estendem de Três Bar- os tecnicos, o preço de cada si

ras à BR-2 e ao TPS, na altura' de Papanduva, abrangendo ln- 'lo é de 50 mil cruzeiros e o Mi

elusive matas, pastagens e excelentes terras agrícolas, povoada de
.

nístérío da Agricultura cederá
centenas de famílias de agricultores e fazendeiros, foi declarada o pessoal especializado pare a

de umidade pública. \sua construção, em todos os

r pontos do território brasileiro,
O Govêrno do Presidente João Goulart, no exato 'mo-

mento em que preconizava a reforma agrái'i�, procedeu eo de
pósito de importância correspondente ao valor do lançamento
fiscal das diversas propriedades rurais. Cêrca de S a 4 mil cru
zeiros por alqueire, inclusive prêdíos e 'instalações, quand-O o va

lor médio somente dos terrenos já era da ordem de cem mil
cruzeir-os por alqueire.

.

)

A.
-

autoridade, militar ímítíu-se na posse e procedeu- ao
despejo de tôdas ás fàIIiílias.

Silos
Domésticos

Declsi.\o do STF
,. \

Cadeia para
Moisés Lupion
o Ex-Governador Moisés Lu

pion poderá ser preso a qual
quer momento, uma vez que o

Supremo Tribunal Federal deci
diu confirmar anterior pronun
ciamento contrário à concessão
de "habeas corpus" no processo
'sôbre peculato, relacionado com

as ações da P�etrobrás.
A decisão do ST,F já foi .co

municada às autoridades para
naenses, devendo ser imediata
mente revigorada a prisão pre
ventiva do Ex-Governador. As
últimas informações admitem

que o Sr. Lupion esteja no Es
tado e que participou de vul
tuosa transação comercial com

a venda de sua mansão no bair
ro do Batel.

Doutelde nclrade
Ivai perder a liderança do PTB

Devido a pronunciamentos feitos na Câmara dos De
putados lendo uma mensagem do ex-presidente João Gou
lart, o deputado Doutel de Andrade será substituido na

liderança do PTB pelo deputado Osvaldo Lima Filho.
. Havendo contra o mesmo dePlJtado um "dossier" provan
do subversão e corrupção, consta que .o mesmo sairá do
País por exigencias legais do' Ato Institucional, em vigor
até o dia 10 de' outubro. '\

-

A leitura da mensagem lida 'pelo deputado Doutel,
I foi feita sem autorização da direção do. 'PTB tendo em

consequencia péssima repercussão nos meios trabalhistas.
-

. l

Incalculáveis prejuizos
para a lavoura

Este ano teremos, certamente excassez de generos
alimentícios. Devido as grandes enxurradas a safra de'
cereais que mesmo antes era pequena, segundo levanta":
mentos efetuados, não dará para atender a população dó

. Município. Será preciso -lançar mão' de importação de ge-:'
neros de primeira, necessidade, principalmente de batatas, '

féijão e milho. Chove, torrencialmente em todo o
\

Estado
e' de muitos Municípios chega-nos a noticia de enchentes
ocasionando incalculaveis prejuizos à lavoura.

I

CQm o comércio totalmente paralizado, devido às;
más condições das estradas municipais, SP. avisinha uma
terrível crise não só em Canoínhas, como em todo o nos':",
'so Estado.

'

Imprensa
Catarinense

Dia da

O jornal "Diário da Tardei', publicou artigo de autoríà
do seu Diretor de Redação Ivan Schmidt, que vamos reproduzir:

"Em Santa Catadna comemorava-se erradamente o Día
da Imprensa Estadual, como sendo, dia 12 de Maio. Ainda êste
ano, tivemos na data referida, as manifestações do Sindicato de
Classe, em regosíjo da passagem de mais um ano de atividades
jornalísticas em Santa Catarina.

Porém,
.

esta data nada tem a ver com o verdadeiro iní
cio da imprensa barríga-verde. Foi o estudo e a pesquisa de um
profissional da Capital, o jornalista Jali Meirinho, Diretor de Rá
dia Jornalismo da Rádio Santa Catarina, que apontou o verda-.
deiro dia da Imprensa Catarinens!'!,' apontando também os fato.
e as conclusões que levaram a afirmar semelhante proposição._

O DT, na edição daquela data, em rodapé, na primeira
página, publica um artigo' as-

'

sinado pelo jornalista em apre
ço, o qual, veio causar grande
repercussão nos meios jornalís-'
tícos de nossa terra, inclusive
o envio de' uma mensagem do
Sindicato dos Jornaiistas ao sr,

Governador do Estado, para
que o mesmo assinasse um de
creto consagrando o dia 28,
de Julho, como o Dia da Im
prensa Catarinense.
Em 1831,' precisamente numa

quinta-feiro, dia 28, circulava
.em Florianópolis, o primeiro
jornal de Santa Catarina, deno
minado "O CATARINENSE",
cuja' redação e oficina estavam

localizadas na residência do pró
prio redator, revisor e impressor
Jerônimo Francisco Coelho.

, ,

É êste o verdadeiro dia dos
jornalistas caterínenses. Elogio
sa foi a atuação do Sindicato
da Classe em oficializar o mes

mo, através do decreto assinado
pelo Governador do Estado. Mas,·
digna de nota, foi a atuação e

o carinho, com que Jali Mei- "I
rinho tratou 'do assunto, conse

guindo lavrar um. grande ten
to em sua atividades profissio
nais. Parabéns, Jali Meirinho",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Canoinhas S�A. ,I Plásticos .CruzFrigorífico
Assembléia Geral Ext,raordinária

__ 1 __ -

Santa
"

Assembléia Geral Extraordinária

ConVoçação

12.9·1964
.

�'
'Venda

de Terras,
1. qONVOCAÇÃO

" Ficam, pela presente, convocados OI! senhores acionistas do
Frigorífico Canoinhas . S. A., para se reunirem em assemhlêie geral
,extraordinária, li me realizar no dia 10 de outubro de 1.964, a8 ca
,

torse horas, Da sede da Auociação Comercial e Industrial de Canoi
.nhaa, em Canoinhae, Santa Cstartm, à rua Vidal Hamos, 736 II! fim
de deliberarem sôbre a seguinte

. ,

Vende-se 5 lotes de terra
Ficam, pelo presente edital, convocados os senho- de 15x40 nó loteamento

,res acionistas para, em Assembléia Geral Extraordinária Jardim Esperança;
a realizar-se no dia 24 de setembro próximo às 16 horas .

no escritório da Sociedade à rua Princeza Izabel, delibe- Tratar com o -Sr. Henri-
rarem sôbre a seguinte ' que .Bera, na Casa Santa

v , Terezinha Rua Getúlio
ORDEM DO DIA Vragas s/n. Lx

QRDEM DO DIA
I /

1. - Ratificação da proposição da Diretoria apresentada na Allen·
hlêia geral realizada em 29 de agoeto de 64; I

2. - Aumento de Capital;
3. - Alteração do Estatuto:

:4. L... Anunt08
i
diversos de interêsse social,

, ,

10.) - Aumento do Capital Social- mediante a reavalia
ção dos valores que compoem o Ativo Imobilizado;

,
,

20.)' _. Alteração do Artigo 5. do 'Capítulo II dos Esta
tutos Sociais;'

'3°.) - Outros assuntos de interesse geral da Sociedade.
mafjCanoinhas (se). 25 de agosto de 1964. fx

OUo Friedrich - Diretor Presidente

2. CONVOCAÇÃO I
Quando fize.r seu itinerário de passeio,
não esqueça de incluir uma visita às

'obras do FRIGORíFICO
Prezados acionistas:

Se V.(5. j ii h:degr®lizcu seu capifal e ainda não
recebeu seu tituÍo, procure-o na AII8ociação Comercial e

Induatrial de Conoinhas.

* * * * ** ** * * ***** *, '*: * * *.* * * * * *
*
*
*

*

I

Na falta de "quorum" na. primerra convocação, ficam OI!

senhoree acionietaa, convidados para iIlC reunirem, meia hora maia
tarde, DO mesmo local, em �egunda convocação, pera o. mesmo .íim,

3, CONV9CAÇÃO
Peni;tindo a falta. de "quorum" Da segunda convocação;

ficam 011 senhoree ecionistse convidadoe li me reunirem meia hora
mais tarde, no mesmo local, em terceira convocação, para o mesmo

fim a que alude a primeira convocação.
/

Canoiohas, �9 de agosto de 1.964
'

Francisco Wilmar Friedrich - Diretor-Presidente 2x
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SE SUA "'CARTEIRA",BRINDE"�
TIVER GRAVADA
A 'ETIQUtrA AZUL
(Carta: potente n.O 220 da, IMeI;o Soe Gaúcha}

,.' "

.�,(/*"
*

.

*i .

*"
*

••• lf... �'>f � >f >f

Em cada 'roupa Renner .. pron ..

ta ou sob-medida - ou em

cada 3 calças avulsas
Renner, V. ganha grátis uma,
"carteira-brinde", 'de couro.

! ,
, I

SE EU T�VIER GRAVADA

A ETIQUÊTA JUan..,
.

,
\

·V. LEVA DE GRAÇA
,UMA, ROUPA, RENNER

,
'

•

\J;isite seu Revendedor Renner,
,

f

E
Oride r

o' bom gôsto' não custa Dlêlis!
Rua, Getúlio Vargas, 282 .. Fone, 298 CANOINHAS

A
.

· ';I.(
VISO .,

Familia
'

Gurginski prq
prietaria de terras em For
quilha (estrada velha) pelo
presente torna público que
não mais permitirá estada
de criação em suas lavouras.

Lambreta )(

Não se responsabilisa pe
lo que possa acontecer com
as que la forem encontradas. ,

Canoinhas, agosto 1964 .. Ix

Vende-se uma - ano '964

Cr$ 600.000,00 a VITA.
, ,

-

Vêr e tratar a Rua CeI.
Albuquerque com Walfrido
(BITZ). 1 x

Vende-
Uma data 20x40 à rua'

Bernardo Olsen' (em frente
ao Ginasio).

Ver e tratar com Pe�;rp
Artur Gonçalves, na Ce
râmica Santo Antonio Ltda.
(Xarqueada) 'I x

!

Major Vieira, 2 de setembro
de 1964.

'

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Juramentado

7

Registro Civir
-. .. E D'ITAL

Sebastião Greín Costa, Es
crivão de Paz e Oficial do Re,.
gistro Civil de Major Vieira,
Comarca de Canoinhas Estado'
de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendam ca

sar: Decio da Rocha e Miriam
Davet. Ele, natural do Estado
do Paraná nascido em Fluvíó
polis, Com. São Mateus no dia
14 de Outubro de 1939 comer-

,

•

ciante, solteiro residente em Va-'
Iões, deste Estado, filho de Can
dído Alves da Rocha e de dona
-Julieta Gàbardo Rocha residen
tes em VaJões, Comarca de Por
to Únião, deste Estado. Ela, na
tural deste' Estado nascida em

Rio Bonito, n/mun.. no dia 30'
de Janeiro de 194.1, domestica, .

solteira residente nesta cidade,
filha de Odilon Davet e de do
na Ana Ludernila Davet, resi
dentes em 'MaJ'or Vieira.

1
' 1

, Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código
'

Civil art.
180. Si alguem tiver conheci
mento de existir algum ímpe
dimento legal acuse-o para fins
de direito.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO NORTE 12-9-1964 f
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Devastação Florestal na Região Norte do Estado
Focalizada na Assembléia Legislativa

Da Trrbuna da Assembléia Legislativa o Deputado Celso

Costa, teceu longo e circunstanciado comentário acêeca da devas

tação florestal em Santa Catarina Descreveu em especial a

devastação na região norte do Estado, onde, segundo S. Excia.,
outrora existiam grandes reservas pinhais, já devastadas pelas
serrarias que lá se instalaram. Essas indústrias extrairam os

pinheiros grossos (18 polegadas acima, ou 45 cms. de dtamêtro,
deixando, como remanescentes na floresta, assim devastada,
aquêles pinheiros que não houvessem atingido, a época de corte,
tal espessura. Fato que já constituia um aspecto deprimente 9

região, pois, com o corte .do pinheiral grosso, 8S matas sofriam

prejuizos enormes, causados pelos trabalhos de extração das

toras com a derrubada das árvores finas, pela abertura de estra

das, e, sobretudo, prejuízos causados pelo fogo, que comumente
é ateado nas "copadas" dos pinheiros explorados, o qual dá cabo
de tôda a floresta. Depois da derrubada e da queimada, o pano
rama florestal se apresenta completamente modificado - onde

há alguns anos atrás, víamos uma floresta espêssa, composta de

frondosos pinheiros, consorciados com a erva mate, a imbuia e

outras essências de menor valor, hoje presenciamos uma região
região em decadência, agravada com problemas sociais, qUtÜS
insolúveis. A bem da verdade, há que se dizer que não existe
mais floresta no norte do nosso Estado; apenas encontramos

pequenas matas destroçadas, desfalcadas dos grandes pinheirais
a imbuiais, A erva mate, contrariando teimosamente os efeitos
da devastação, encetada pelo machado e pelo logo, constitui a

essência mais abundante da região, vivendo em verdadeira
simbiose com alguns poucos exemplares de pinheiros finos e

imbuias, que conseguiram' escapar a s nha devastadora, ao ger
minarem após o fogo e que ainda, não foram percebidos pela
ganância do serrador, ou industrial alienígina, que virá buscá-los
alírneatrn tempo não muito .longo, a fim de as suas poderosas

A- Lei dos �. .

mimmos

obsoleto
preços

esquema-rompe
o grupo de Trabalho que elaborou o decreto

mínimos partiu da necessidade de romper o esquema
vigorante, considerando, o corno de atendimento quase
sivo da faixa litorânea.

Estabeleceu-se dessa forma a exigência de uma imediata
,alteraçáo no sentido qa politica de preços mínimos, de molde a

-- torna-Is um efetivo instrumento de amparo à agricultura.

do preços
até agora
que exclu-

o esquema de "interiorização" formulado consiste em se

criar novos pontos em cada uma das zonas produtoras com a fi
nalidade de nêles se estabelecer a ação da Comissão de Finan
ciamento da Produção. Esses pontos denominados centros de con

vergência estão sendo determinados com absoluto rigor técnico,
senuo mesmo inteiramente nova a sistemática de sua avaliação.
Tais centros de convergência deverão ser, obrigatoriamente, ser-

idos por agências bancárias do órgão mandatário da CFP ou dev
eus prepostos e dotados de sufrci-nte capacidade de armazenas

mento. facilidade de transporte. bem como de outros serviços in
dispmsáveis às operações dt;; compra, desde que o procedimento
se imponha como met-i de assegurar suporte efetivo à produção
e possa de maneira efeii va, concorrer para a normalidade da

distribuição,
.

Os técnicos do GT consideram co�o necessário para a

eção da xecuçuoplítica de preços minimos (partindo do falo de
que têm o pretensão de ser altamente estimuladores) o total de
72 bilhões e 268 milhôes de cruzeiros. Estll' previsão, no entanto,
SeTVe ,de aferição e poderá, inclusiv�, ser superada largamente'
Esta necessidade não é absoluta, pois cêrça de 506/0 dêle§ rever

tem, autom ticamente, à CREAI, para 8 remissâo dos contratos
de custeIo. o que faz com que s"'jam multo melhores as perspec
tivas de aplicação efetiva da lei dentro da política econômica-
financeira estabelecida pelo Govêrno, ,

.

As necessidades de armtlzenamt'nto da Comissão de Fi
nanciamento da Produção deverão se construir em cerca de, no

Illáximo, 10% das neCessidades totais da safra que se avizinha.

Considelam os técnicos do Governo que, para que este
8no ainda a safra encontrn local para ser arm&zenada, deve'-se,
dar à iniciativa privada condições de se interessár pelo armaze

na,mento, e no caso seria lícido rugerior que se acolha sem li
IllItes, da Carteira de Rede'3contos do Ganco do Brasil S/A. o

redesconto dos "warrants", emitidos por arma�enadores idôneos,
na rêde bancárea privada,

ii
"Q'TICA CANOINHAS"
Urna Casa especializada para bem servir!

Oculos, Armações, L�ntes etc.

de todos 08 tipos, qualidades e preços

Aparelhamento moderno e serviço especializado

O'tica Canoinhas
Canoinhas - Praça Lauro Müller, 514 - Santa Catarina

(Anêxo ao FOTO JOÃO)

maquinarias usadas na fabricação da celulose e do papel. Assim
o Deputado :Celso Costa. com grande fidelidade descreveu o

problema do norte catarmense, para então denunciar um fato
grave e de consequências .desfavor áveis a economia da região e

do Estado, se não forem tomadas medidas coibitivas. Trata-se do
corte dos pinheiros remanescentes ou oriundos da regeneração
natural, que ora se processa em vários municípios do norte -

Mafra, Canoinhas, Três Barras, Major Vieira, Iríneópolís e Pôsto
União, são os municípios "mais atingidos pela inícíativa devasta
dora de seus escassos pính- irais finos. Firmas fabricantes- de

.papel e outros artigos correlatos estão comprando nessa região,
grande quantidade de pinheiro lascado com 1,30 metro de com

primento, que está' sendo transportado para as suas fábricas,
"instaladas em São Paulo, principalmente. Não há nenhuma me

dida por parte dos Govêrnos Federal, Estadual ou Municipal,
que proiba essa iniciativa. As grandes tndústrías de papel, que
se encontram instaladas em outros Estados da Federação, levam
a nossa matéria prima sem contribuirem com qualquer tributo
para o Estado ou Município produtor da mesma. Nem sequer o

'Código Florestal ou a legislação do INP. que ;proibem o corte
de pinheiros finos e obrigam o replantio nas áreas devastadas,
são respeitados, A exploração de pinheiros .fínos cortados em

toretes de 1 30 de comprimento e lascado, além de ser altamente
lesiva ao érário público estadual ou municipal, também está

I
onerando os cofres públicos federais; pois o mesmo é transpor
tado pela estrada de ferro, de propriedade do Govêrno Federal,
com frete previligiado de 50% apenas, como lenha; madeira de

pinho essa usada pelas fábricas, na confecção de "pasta mecâni-
ca", matéria prima indispensável na composição de papel. Sob
êsse aspecto, há um grande contraste econômico; isto porque
enquanto as fábricas de "pasta mecânica" localizadas em Santa
Catarina estão çom grandes estoques do produto em seus depó
sitos, sem compradores, vivendo um drama amargo, pela feIta
de mercado para o seu produto, os fabricantes de papel e seus

derivados, localizados em São Paulo, principalmente, vêm buscar
no norte do nosso Estado - os nossos pinheiros finos rachados,
para fabricarem o mesmo produto, numa verdadeira e desleal Dia 15: os srs. Artur de
concorrência, pois enquanto os nossos fabricantes aqui estabele- Souza Caldas; Darcy Vilano»
cidos pagam os impostos devidos ao Estado e aproveitam os va e Ewaldo funku; a srta.
restos de serraria, aqueles, sem deixarem qualquer tributo aos Rosa Hartmann: o j.niem A
municípios onde se encontram localizados os pinheiros, contrí- demar Mülbuuer; li menina
buem apenas para uma maior devastação da já incipiente floresta Luzia filha do sr, GiUo Zie-
existente na região. mann; O menino Se'gm Adal» "'-\

, Ora, seria muito mais lógico, mais racional mesmo. para berto filho do sr Miguel Olis»
a economia catarinense que 8S fábricas de papel comprassem cowcz.

tôda a nossa produção de "pasta mecânica", 80 envés de compra- Dia 16: as scas. dnas Nu
rem pinheirotes rachados, 9 ftm de obterem o referido produto. Ta esp. do sr, Abrahão Mus-

Afirmou o referido parlamentar em seu discurso que a- si, Angelina esp. do sr, .'ln
penas nos municípios de Pôrto União e Matos Costas, em cinco tonio Tomporoski, Rosa esp.
(5) fábricas, se encontram estocadas cêrca de 500000- toneladas do sr. Derby Fontana, Matia
de pasta mecânica, produzidas com sobras de pinheiro, de lixo Luiza esp. ao sr. Woidemar
de serrarias. Cêrca de 100 fábricas de pasta se encontram dístri- João Holimann, Yeda esp. do
buidas pelo interior dos municípios catarinenses com seus depó- [osé Portinha e Marcina esp.
sito- entupidos pela sua produção, a 'espera de compradores. Tais do sr Afonso Knop; o sr.
fábricas estão sujeitas a uma paralízação total se não consegui- Luiz Eugenio Tack; as sr/as.
rem vender 8S produções, gerando então um problema social,le- Anita Fürst e Edeltrude
vando ao desemprêgo alguns milhares de operários, Hautfe; os jovens· .Adtlson

Afirmou ainda o Deputado' Celso Costa, que nas estações da Fréiberger Oswaldo Leandro
estrada de ferro Paraná - Santa Catarina, localizadas nos muoicípios Mi�uel Tchatka: O menino E
de Parto União e Irineôpolis, foram carregados cêrcs de 1200 vagões agar filho ao sr. {;uilherme.
com madeire lascada de, pinheiros novos, ainda sem condições de se- Prust.

-

,

rem explorados por serrarias, No município de Cânoinhas, apenas Dia 17: os srs. Rev Pe. Freiduas fir.mas de São Paulo, adquirem.' perto de 10.000 mI de madei-
ra de pinho lascado, mentlalmente; ,o que representa dez mil pinheiros Lamberto Baxmann (onomás
derrubados cada m�s naquêle município. tico) e Carlos José Silveira

O Deputado Celso Costa, conhecedor que é do problema flo- O jovem Assis Tomporoski;
restai de Santa Catarina, ao fazer tão grave denúncia ao povo cata- a meninl1/ Edíth filha do S1,.

rínense, não se rebela contra o corte propriamente dito do,s pmbeiros Willy Prust; os meninos Le- -

finos; i.to é daquêles pinheiros remanecescentes das derrubadas feitalil vi Lud filho dó sr. João To

pelas antigall serrarias, pois, são árvores que não tiveram oportunida- porowski res. em Tres Bar"

de de maior desenvolvimento, devido a concorrência que sofreram ras, Antonio Re�inaldo filho
pelas várias essências componentes da floresta; e, como tal, foram do sr. Luiz de Paula e Silva

dominados. A rebeldia do referido parlamentar' é dirigida contra os
e ·'osé Robuto filho do sr.

govêrnos Federal e Estadual a quem cabe a responsabilidade da so- R.omão Krzesinski.
lução do problema. Estes, assistem de braços cruzados, impossíveis Dia 18: a sra. dna. Adeli
à devastação das últimas reservas de pinhais da região norte catari- na ésp. do sr. João Pacheco
nensl.": sem que ao menos façam cumprir (l Código Florestal Brasilei- Sobo; os srs. Afonso Gros
ro e outra!. leis reguladoras do uso da floresta, as quais, são frágeis sko1Jf, Arlindo Lourenço Gon
barreiras contrR sanha e a ganância imediatista de maus e inescru- palves e Hamilion Hubner;
pulos08 brasileiros. É neces�áril), isso sim. diz o Deputado Celso Cos-I a menina Nerina de Jesus fi
ta que as autoridades obriguem o replantio das áreas atingidas pela lha do, sr. Arlindo Louren
devastação, com exemplares da mesma espécie, ou outra! essências ço Gonçalves; os meniuos
florestais de igualou maior valor econômico. Waldemar filho do sr. Wal-_

Nioguém de sã conciência pode s�r contra o corte, mas co- demiro Pospor e Mauro E
mo bons brasileiros. como defensores dêste pedaco de chão catarinen- dson filho do sr. Manoel lun.
se, teremos que ser contra a inércia do Govêrno, que contemplRtiva� gles.
mente assiste a devastação e que embora armado de dispositivo legal
.não 'obrigam ao replantio; pelo proprietálrio da terra ou pelas firmas
compradoras do pinho lascado.

Segundo S. Exa,. há necessidade de um esfôrço conjunto dos
Estados do Paraná. Santa Catarina e Rio Grande do Sul, no sentido
de que seus Poderes Executivos façam os devastadores cumprir as

leis de reflorestamento existentes. Se estas forem insuficie.,tes, que
se criem novol! dispositivos legais, a fÍm de proteger a floresta, seja
através do replantio 01'1 seja do seu melhor uso e· aproveitamento.

S Exa., entrará em contato com 8S Aseembléia do Rio
Grande e do Paraná, convidando. as a se entrosarem com> a de Santa
Catarina, pára nUma campanha conjunta, propiciarem aos hxecutivos
dos tr�s Estados, os meios indispensáveis à preservação da essência
florestal de maior valor econômi:::o da região - o pinheiro brasileiro

Aniversariantes
da Semana

ANIVERSARIAM.SE
Hoje: a sra. dna. Marta esp.

do sr. Francisco Wiltuchnig:
os srs. Walsemar Wendt.
João C. Pereira e Alcides 00-
mes; as srtas. Maria Nina de
Almeida Rosa Olsen; as me

ninas Odilsa Ren», filha do
sr. Oady Nade" Catarina fi
lha do sr, Boleslau Kiviscien
Sonia filha do sr. Wiegando
Knop e Acioni Bernadet fi
lha do sr, Manoel'Felicia; o

garoto Elizeu filha do sr, Fi
delis Carvalho do Prado.

/

Amanhã: a exma. oua, sra.
dna. Wallv Voigt; os srs.

Zackei e Zanei Seleme, Leo
nidas Guebert, Nazír Blev
Vieira, João Paulo e Felipe
Krull; a srta. Icenilda Benda
o jovem Angelo Ferrari; a

menina Suely Tereeinha fi.
lha do sr. Teodoro Artin.,
Dia 14: as SI as. dnas, A.

delia esp. do sr. Max Schu
macher, Gerei esp. do sr. Fe»
liPe Krull; os srs. Lindolto
Cordeiro; Argemiro Rosa; as
srtas. Nadir Orgekoshi, Ro
metia Zapp e Maria Hermi»
nia Tokarski o Jovem Moacir
Veiga; os meninos Rubens
Lino filho di) sr. Pedro To
karski, Eduardo filho ao sr.
Zetredo Muller e Roberto
Luiz filho' do sr. Woltrido
Haensch.

Aos aniversariantes os nos
sos sinceros votos de felici
dades.

NASCIMENTOS
Acha-se em testa o casal

de sr. Adamir e dona Hilda
Veiga com o nascimento de
um 10busto ga,oto ocorridt'J
dia 8 último e qU(! receberá

, o nome R.ubens Gilberto.

Nossos cumprimentos
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5 "d 5 I � Para o governo Celso Ramos
au e e e eçao I tem prioridade o interessse

.

.'

.

político; o interesse da popu-
No período de 10 a 15 de Outubro de 1964 lação pode ficar em plano se-

cundário.

Ano 18 _. Canoinhu . Santa Catarina, 12:Setembro de -l9M - N. 796

,.

Incorporação da estrada Paula
Pereira-Canoinhas ao Departa
mento de Estrada de Rodagem

Uma indicação muito bem fundada pelo vereador José
Stockler Pinto, deu entrada esta semana na Câmara de Vereado
res propondo e sugerindo ao Governador do Estado, a íncorpo
fação da estrada Paula Pereira-Canoínhas," atingindo Santa Leo
câdía, Fartura-Parado, Sereia, Matão, Cerrito, Santo Antonio, Pi
.nho, Anta Gorda e Taunay. Fundamenta-se o vereador Stockler
na necessidade das populações rurais sediadas naquelas Zonas do

Municipio, estarem privadas de desenvolverem 'suãs atividades
agrícolas devido á Prefeitura não poder manter as estradas das
aludidas localidades permanentemente transitáveis, por falta de
recursos.

A Indicação foi aprovada unanimente por todos os Ve
readores e encaminhada através de 'Oficio ao Governador do Es
tado, com cópia do Departamento de Estradas de Rodagem. Es
pera-se que após estudos, mereça a mesma consideração e apro
vação, considerando o alto interesse que representa para o Mu
nicipio.

!

Leia, assine e divulgue Correio doNorte

16a. ca - 14a .. Delegacia de Recrutamento
Junta de ,Alistamento Militar de Canoínhas - se

Inspeção de

Iten�ão . Glasse de 1946
I - Será convocada para prestação do SERVIÇO MILITAR

em 1965, li clBlle de 1946.

.
II - Alêm dOI cidadão pertencentes à claese de 1946, se·

rão ainda chemados para o mesmo fim:
)

.8) - O. da classe de 1945, julgados temporáriaroente "GRU-
PO "C". '. \

, b) - O, convocado. de olessee 'anteriores, aiada em débito
com o SERVIÇO MILITAR. <'

. c), O. cidadãos que tendo lido aubmentidos à SELEÇÃO e

designadoe para a incorporação em organização Militar da ativa, dei
xaram de apreeentar-se nOI prazos e locai. afixadoa ,(INSUBMISSOS).

-'

_
UI ':-' A INSPEÇÃO DE SAÚDE E SELEÇAO serão rea

lizada. nOI dia. 10 a 15 de OUTUBRO de 1964.

PARA OS MUNICIPI0S DE CANOINHAS . TRES BARRAS E
MAJOR VIEIRA.,. a apresentação fica aseim distribuida:

DIAS· lO, 11 e 12 de OUTUBRO de 1964: CANOINAAS (sede)
Agua Verde, Campo d'Agua Verde, Parado, Sereia, Matão, Serrito,
Fartura, Marcilio Dias, Taunay, Salto' d'Agua Verde, Campo da. Mo·
ÇIUl. Rio Bonito e localidade. de Barra Mansa, Bonetes, Pinheiros,
Tamanduá, Capão do Herval, Encruzilhada.

DIA 13 de OUTUBRO de 1964: Paula Pereira, Felipe Scbmidt e

Rio dOI Poço•.
DIA 14 de OUTUBRO de 1964: Município de TRES BARRAS,
MAJOR VIEIRA, e ainda localidade. de. Rio d'Areia de Cima. RIO
d'Areia de Baixo, Serra do Luoindo,

DIA 15 de OUTUBRO de 1964: Palmltal, Salseiro, Arroios, Barreiros,
Pacieocia do Rufino, Paciênoia: Arroio Fundo, Gralha, Entrfl Hios,
Imbuia, Serra dai Mortes, Timbózinho, Tira Fogo, Santa Emydia,
Cereguatá, e OI FALTOSOS dai localidade. acima.

<,..

IV - A INSPENSÃ_O E SELEÇAO serão realizadas no

QUARTEL DO 3°, BATI\LJ:lAO DA POLICIA MILITAR, com j
nício à� 8 horas da manhã, nOI dia. acima previstos.

CANOINBAS (Se), 15 de I\GOSTO de 1964.
/

Agenor Flôres - 2°. Tte. Delegado da 14", . DR ..
Dr. João Colodel - Presidente da JAM

,

Mais uma

dos Ramos
Falseiam os' arautos do go

verno Celso Ramos, quando a

nunciam tratamento indiscrimi
nado a. tôdas 8S prefeituras, in

dependente da vinculação par
tidária dos prefeitos.

Seguidamente, chegam ao nos

so conhecimento fatos que bem
representam, esta política, prin
cipalmente com relação 80S pre
feitos udenistas.

Em Bom Retiro, por exemplo,
o prefeito Fiares de Oliveira,
[amais consegue um beneficio
por parte do executivo estldu81
nem mesmo aquêles atribuídos
em lei.

o prefeito FIares Oliveira,
foi eleito pela legenda da União
Democratica Nacional.

Entretanto, há mais de dois
anos, que, o sr. Roberto Meyer
chefe da patrulha mecanizada;
em Florianópolis � cedeu a

um genro. do chefe pessedista
de Bom Retiro, Arno Mayer,
um trator de esteira.

O trator que pertence ao Es
tado, de posse do. senhor Jair
Felipe, serve aos interêsses par
ticulares, dês te, executando ser

viços de corte de pinheiros e

madeira e iiibertura de estradas
particulares em suas terras.

Casos idênticos, repetem-se
em outros municípios.

•

Temos 8 venda:

2 Stands com 160 gavetas,
próprio para Loja de Ferragens;

2 balcões' com gavetas;
1 Displey para Esmeris.

Preço de Ocasião .

CASA ESMALTE

Alô, alô Brasilia!
A Radio 'Canoinhas Ltda,

transmitirá ãs quintas, sex-

.

tas e domingos, sempre ás
17,15 horas, a palavra do
Cepo AROLDO CARVALHO,
gravada em Brasilia, na Câ.
mara doS Deputados.
Ouça, semanalmente, a

palavra do NOSSO CE�U
TACO.

Só não possue

"YIGORELll II�
quem não quer

Conheça o sensacional Plano de Vendas "VIGORELl
Até dozê pagamentos iguais sem entrada

e ao alcance de qualquer bolsa.
"

Basilio Húmenhule & (ia.
Rua Vidal Ramos, 209

,

fv\áquinas de Costura "VIGORELLI", com �
anos de garantia mas ,. duram uma eternidad

.8oc. ·Tiro 41vo Canoinha
A Sociedade de Tiro Alvo Canoinhas, convida os se

associados e distinta familias, à comparecer nos festejos que fa.
realizar hoje e amanhã.

Programa dos Festejos
Hoje - Início ás 14,00 horas

'. ,

Tiro ao Ceruo oom Medalhas até o 3°. .colocade
Bolão Prêmio a Noite, o seu Tradicional Bail
abrilhantado por um JAZZ da cidade de Pomeroí
com dez figuras.
Reservas de mesas com o sr. BecheI.

Amanhã - Inicio ás 9,00 horas.
Tiro Medalhas com distribuição até ° 35°. coloca
e Tiro Prêmio,
Tiro ao Cervo para senhoras, com brinde até o i
luger,
Ao meio dia uma .suculenta churrascada.

A DlRETORIA.

). Refaça suas forças, tomando

C A F É
Torrado a ar quente

Saboroso até a ultima gota
Rua Paula Pereira Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

Esquadrias I Santa Cruz
Assembléia Geral Extraordmária

C/onvocação
Pelo presente edital, ficam convocados os senh

.res acionistas desta sociedade para, em Assembléia Ge
ral Extraordinária a realizar-se no dia 25 de setembr
próximo às 14 horas na séde da Sociedade, deliberares
sôbre a seguinte'

ORDEM DO 'DIA

10.) - Aumento do capital social mediante a reavaliaçã
dos valores que campoem o Ativo Imobilizado.

20.) - Alteração do artigo 6°. do Capítulo II dos Estat�· .

tos Sociais.
.

.

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

mafjCanoinhas (Se), 25 de agosto de 1964.

Otto Friedrich - Diretor Presidente

NUNCA EXISTIU IGUAL

PAR.A fERIDAS,
E C Z E MAS,
INfUMnçÕES,
C O C E I R AS,
F R I E I R n SI
ESPINHAS, ue.
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de Setembro em colossal /IAVANT PREMIERE'I
eiRe Teatro Vera ,Cruz

Assista dia 23

no

Op M a t
• •

r r mo n ro
CINEMASCOP E TECHNICOLOR

'.

NOTA Adquira antecipada
mente seu ingresso.

,Rsa'**AJi "_fc*&

Avisa que a partir do dia 50 de Agôsto le acham a dispo
lição dOI senhorea acioniataa Da séde da ASSOCIACÃO COMER
CIAL E INDUSTRIAL DE CA�OINHAS, à Rua Vidal Hemos
Cedo Fôrça e Luz e Agência do Banco Inco) ali listaI de lubacrições
particular para a integralização do aumento de Capital aprovado pela
Auembléia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em 29 de
agôsto de 1964.

Do valor subeorito deverá aer integralizado no ato da suba
crição dez por . cento �10%) em dinheiro e, o restante em 22 parce
lal menuil de 47% e uma de 2%.

.

E' impresciudivel que o acionista apresente no ato dr__ suba
crição a cautela ou título represeatativo dai açõel de lua proprieda
de ou OI recibo. de pagamentos parcelado•.

A subécrição poderá' ler feita até o dia 10 de outubro de
1.964. na forma estabelecida na Lei N. 2,627 de 26 de setembro de
1940 ou leia na proporção de 2,5 açõel por uma ação já poaeuidaa.

Canoinha••. 29 de agôsto de 1964.

A Diretoria

Colabore com o Lyons Club de Canoinhas, em

sua campanha da nutrlçào da Criança Pobre.

5x

ORDEM DO DIA

1

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

2°) - Eleição da Diretoria para o Período l-julho-1964 a 30 de
junho de 1966 por térmínío de mandato;

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

, .

4°.) ..:._ Outros' assuntos de interesse geral da Sociedade.

Otto Friedrich - Diretor Presidente '2x

_ F � IC_1llií:1itlllh....iüiiiUiillfU&�!1Rjl M'B'Ii'll"'D'51'ill!#ti!it iIiI;.........,..

/'

Subs(ri�ão Particular de Â�ões. I (âmar� Mpnj�i�al. d,,- Plásticos Santa Cruz 8. A.
(Somente para os 'que já são acionistas) Major Vieira ."

'

11 -

-,- C
•

b S· d d A
A. Resolucão o. 36, 4-8-64 . Convo,cação

[flgorJJCO aOOJO as oele a e 8081mB Eleva � Titulo de UAjuda de
.'

Assembléia Geral Ordinária
"'RICAS!'I Custo aos Senhores Verea-

'

.

dores" Ficam, pelo presente edital, convocados os senhores acio-
nistas para, em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia

O Cidadão Miguel Maron Becil, 24 de setembro próximo às 14 horas no escritório da Sociedadevice-Preeidente da Câmara Muni- à rua Princesa Izabel, deliberarem sôbre a seguintecipa I de. Maior Vieira" Eetadc de
Santa Catarina, no exercício da
Presidência, faz saber que a Câ-
mara Municipal decretou e eu pro- 1°.)
mulgo a seguinte:

R �SO L n c ÃO;·
Artigo 1 0. Fica elevado. para a

presente Legisleture, o titulo de
"Ajuda de CUlto" para cada ve

reador a quantia de Cr$ 1.500,00
(Hum mil e quinhentos cruzeiros]
pilr sessão que efetivamente com

parecer.
Artigo 2° • Esta Resolução entrará
em vigor a partir de I". de !ie·

tembro de 1964, revogando a He
lol�ção n. 20, de 14 de janeiro
de 1964, e revogam-se ai dispo-
liçõel em contrário.

Sala da, Beuõel da Câmara
Municipal de Major Vieira, 4 de
agosto de 1964.

&1.) Miguel Maron 8ecii
Presidente, em exercicio

as.) João Alfredo Borecle.
i-. Secretário

88.) Valentim Maia
2°. Secretário

Frigorífico (anoi"has
"FRICASA"

S.A.
-I

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

critório da Sociedade situado à rua Princeza Isabel, s/n
Campo d'Água Verde, cidade de Canoínhas, os docu
mentos de quê trata o artigo 99 do Decreto-Lei n. 2.627
de 26 de Setembro

�
de 1940.

maf/Canoinhas (SC�, 25 de agosto de 1964.
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I(esoiução n. 37, 4-8-64
Eleva o Subsidio. e Repre
sentações do Senhor Pre-

feito Municipal.
.

. O Cidadão Miguel Maron Be
cil, vice-Preeidente da Câmara I

Municipal de Major Vieira. Es
tado de Santa Catarina, no exer

cicio da Presidência, faz. saber
que a Câmara Municipal decreta
e eu promulgo 8 seguinte2°. - Eleição dOI membro. do Conselho Fillcal, eletivos e

R E S O LU ç Ã Ósuplentes. '

Artigo 1°.- - Fica elevado
_

8
2 x partir de l°. de setembro de 1964,

para Cr$ 45.000,00 (quarenta e

cinco mil cruzeiroa) mensais, o

subsidio do Senhor Prefeito Mu
nicipal.
Artigo 2,. - A representacão

fica estipulada em Cr$ 22.500,00
(Vinte e dois mil e quinheutcs
cruzeiros) mensais, a partir de t-,
de setembro de 1964.
Artigo 3°. - Esta HesoluçãoDe ordem do Exmo. sr. Prefeito Municipal, torno entrará em vigor na data de sua

público que durante o corrente mês de setembro, se pro-· publicação, revogadas ali Hesolu
� cede nesta Tesouraria e nas Intendências Distritais de . ções n. 2. de 29 de novembro de

-

I

Paula Pereira, Felipe Schmidt e Bela Vista do Toldo, a 1961 e Resolução n. 14, de 20
de setembro de 1963. e revogam-cobrança dos seguintes impostos:
se a. disposiçõee em contrário .

,
A - Imposto s/índústrías e profisões (3. trimestre)

I Sala dai lenões da Câmara

B _;.. Imposto de Licença (3. trimestre) Municipal de Major Vieira. 4.de
agosto de 1964.

89) Miguel Maron Secil.
Presidente, em exercicio

as.) João Alfredo Borecle.
.

l°. Secretário.
SI.) Valentim Maia

2Q• Secretário

EDITAL
São convidadoa Oll senhorea acionietes do FRIGORIFICO

.

CANOINAAS SOCIEDADE ANÔNIMA "FRICASA", a le reuni
rem em Anembléia Geral Ordinária no dia vinte e sei. (26) de setem

bro do corrente ano, àll 14 horas na lede da Alllociação Comercial e
Induatrial de Canoinhae, à rua Vidal Hamos, 736, em Canoinbae,
Santa Catarina, para deliberarem sôbre a seguintes

ORDEM DO DIA
l°. - Relat6rio da Diretoria, Balanço Geral, contas de lu

cros . e Perdas e parecer, do Conselho Fiscal, referente ao exercicio
findo em 30 de Junho de 1964.

3°. A••untos diversoa de interêue social,

Canoinhae, 26 de Agôsto de 1.964

Francisco Wilmar Friedrich Diretor Presidente

.'
. j/

,Prefeitura 'Municipal de Canoinhas
EDITAL

Os contribuíntes que não efetuarem seus paga
mentos no prazo acima referido, serão extraídas as cer

tidões p/devida cobrança executiva.
João Colodel - Prefeito Municipal

Clementino E. Pieczarka Tesoureiro Municipal

'i

1
I

TRANSPORTES.

Confie o transporte de suas mercadorias
pela

. TRANSRIO \5. A.
Agência de Canoinhas

Rua Vidal Ramos, 1167 ou Rua Paula Pereira 761

e terá a satisfacão de ser bem servido
,

.
,
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IA V I S O -N Oo dr. SZYMANSK1, de São Paulo, especialista
em olhos, ouvidos, nariz e garganta atenderá em Canoi-
nhas do dia 6 até o dia I7 de outubro, no Hospital Santa. .

Cruz, das 9 as I2 e das 14 as 17 horas. ' Es.�veram em Canoinha�, por
, r ocesrao da semena-da patría, os

Alta 'cirurgia dos olhos, operações de amigdalas, se�uintes ��nhores: Samuel M�-
cirurgia plastica do nariz. deíros, J080 Fontana, dr. 'I'arcí

sio Schaefer, dr. Guilherme
Aparelhos eletronicos para surdez. Receitas de óculos. Scheide, Ialú Ribeiro, Dep.

, Harcldo.Ferreíra, Pedro Torrens,
Clinica Especializada DR. SZYMANSKI e Alvacyr Leão e outros.

-x x x

O sr. José Alage festejou mais
um aniversario dia 7 e recep
cionou seus amigos na sede

campestre do sextão, no bairro

'<
da Piedade. Ao Zé cinquentão,

,

os nossos cumprimentos.
x x x

O nosso Cine Teatro Vera

Petróleo Brasileiro SjA-"Petro,brás" Cruz está pequeno mesmo, não

abrigando mais o seu grande
público, principalmente: 80S, do
mingos. Ainda domingo ultimo.
mais de cem pessôas, ao que'
dizem. retornaram' ás suas ca

sas por falta de. lugar.

Ano 18 - Canoinha.· 8ta. Catarina. 12 de Setembro de 1964 - N.796

Subscrição Particular
de Ações

(Somente para os que já são acionistas)

, /

,A ultima grande geada pre-
judicou, e bastante, a nossa la
voura. principalmente a grande
cultura de batatinha dos [apo
nezes, na localidade de São João
dos Cavalheíros., no municipio
de Três Barras.

Hoje a noite, no Clube Ca
noinhense, haverá mais uma

apresentação do balet do mes

mo clube, a cargo da professora
senhorita Roseli Maide 1. A pós
haverá soirê dansante.

x x x

O jovem presidente do Clube
Canoinhense vai encetar uma

grande campanha de novos so

cios do clube. Pretende, com

isso, dar nova vida á nossa me

lhor sociedade.
x x x

A embaixada do Inco de nos

sa cidade" chefiada pelo sr, Hu
go Peixoto, retornou segunda
feira a noite da cidade d. Pon
ta Grossa, onde, com Invulgar
brilho, conquistou o titulo' de
vice campeã brasileira dto fute
bol do torneio ali 'realizado.

x x x

E falando em futebol, não te

remos amanhã, no munícípal, a

apresentação tão esperada do
Seleto, da cidade de Perauaguá
frente ao Santa Cruz, num a

mistoso que deveria reunir um

grande publico. A famosa es

quadra panaguara, tal qual. o

Santa Cruz, já está classifica
da no campeonato paranaense
e a transferencía do embate,
prende-se ao máu tempo, E
domingo proximo, dia 20, o 80-

tsfogo receberá visita do Bloco
Morgenau de Curitiba.

avisa que a partir do dia 10 de setembro, efetuará" nesta cidade.
por intermédio do BANCO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
SANTA CATARINA S/A. a subscrição particular de suas ações
preferenciais para integralização do aumento de capital aprovado
pela Assemblêts Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em

10.12.63 e 23.1:64.

x ,x x

O trafego léve do sudoeste
do' Paraná, via Porto União; es
tá todo ele passando por nossa

cidade na rodovia Dna. Francis
ca.x x x

, O. val?r subscrito de�e!'á ser integralmente reaiizado no Comentários por ai, /
dizem

ato, em dinheiro, ou em obrigações ao portador, de emissão da que a falta de uma firma cons

Emprêza, aceitas estas pelo respectivo valor nominal e com os I trutora na cidade está entra

cupões �e [urns nrs. 20 e seguintes. " vendo "J nosso pr�gresso, o que

. �' trnprescindivel que ? acionis:a apresente, no ato da r é de lamentar, convenhamos.

subscrição, a cautela representatíva das açoes de sua propriedade. .;=======================�====;,

A subscrição poderá ser feita até o dia 2 de outubro, na ti
forma estab.. tecida na Lei n. 2.627, de 26.9.40, ou seja na propor- D A- nO 'r

'

O I- tte rt PI- n toção de 2 ações por 5 ações já possuídas. r II •

x x � x

O visinho municipio de Ma

fra, no dia 8 último, festejou
47 anos de sua fundação e con

sequente emancipação politica.

Médico especialista em

Olhos, ouvidos, nariz e garganta
comunica que estará consultando no Hospital Santa
Cruz de Canoínhas, novamente, de 30 - de setem
bro até l°. de outubro.

Horário: ' 8 'à$ 12
,

Preço da consulta:

':-C-l-·=��;-'-TI'IiiII;IIIII;BIIltll!lllroililllllllll,"V-erllillllla-C-ru'·z-l'
A l' R E SE N TA:

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

13 às 18 horas.

c-s 3.000,00GLÓRIACALVÁRIOo DA
Dean Martin - Anthony Franciosa - Shirley MacLaine e

Carolyn Jones.
Um drama que nos revela o preço que os homens pa
gam pelo sucesso ... e as mulheres, pelo amor. Vigoroso

drama que atinge .em cheio o seu coração!

,

., c I

Liquidação Tota'l
CASA ESMALTE

-----

DOMINGO - á. 13.30 hora. ---' cenaura livre

A LEI ,DO MAIS FORT,E' Emitentes de Cheques Frios
Sofrerão o Rigor da Nova,Lei
Um dos dispositivos da nova'

Lei 'ao sêlo, enquadra com o

máximo rigor, os emitentes de

cheques ':Sem funde,", prevendo
multa igual ao valor do cheque
emitido, sem prejuizo das penali
dades criminais que estão sujei
tos os infratores. A medida vi
sa proteger a arrecadação do

imposto do sêlo, até então so

negada através da emissão de

cheques vencíveis, cujas opera
ções SE generalizaram entre os

homens de negócios. IQuando a

emissão de promissórias, estas
sómente serão consideradas de

plena valiedade, quando aver

badas nas coletorias federais e

visados pelo' Imposto de Renda,
o que deverá ser feito em três
vias,

A
a. 16,00 hora. censura livre

DOMINGG - a. 19.00 hOf81 •
<'

a. 21,00 hora.
- rmpr, ati 14 ano.

liquidando a secção de tintas,' ferragens e vidraçaria
por preços verdadeiramente baixos.

, ,

Prêços Especiais para. Revendedores

Aproveitem esta oportunidade

está

ESPA'DACHIM DE SIENA
Stewart Graoger - Sylvia Koscina - Crístíne Kaufmann
e Alberto Lupo. Pompa medieval num romance de super

aventuras. Aventuras que você gostaria de viver.
. , ----_.

2a� Feira, - à. 20,00 hora. - REPRISE - 14 ano.

Santa, Cruz E.C.30., e 4 d. Feira' -- à. 20,00 horaa - impr. até 14 ano.

ABAIXO O DIVÓRCIO
c/Judy Hollíday - Jack Lemmon - Jack Carson e Rim Novak.

'A Diretoria <, do Santa Cruz E,C. tem a satisfação
de informar que Ia cautelà premiada foi a de n. 8.tl97,
que se acha em poder do clube e assim sendo este

premio será sorteado novamente no próximo -día 26/9,
pela Loteria Federal em seu 2. prêmio.

Portanto em 26/9 concorrem a 2 prêmios, .os

portadores dos bonus em pról do Santa Cruz E.C.

, 50. e 6a. Feira - à. 20,00 hora. - impr. até 14 ano.

ELECT/RA A VINGADORA
Yannis Fertes - .Phoebus Rhasis

,------------------------_1

Perfumes, produtos de beleza, esmalte, talcos, sabonetes, etc.
FI�CHEH MAGAZlNE tem a sua" disposição um grande sortimento
e vende com exclusividade os produtos ELIZABETH ARDEN E COTY.
Mantem ainda a linha completa dos produtos Phebo, ,Doroty (iray, -Lõreel de Paris, etc.

O maior sortimento de perfumes e produtos de beleza está em FISCHER MAGAZINE.

A vista ou a prazo FISCHER MAGAZINE, oferece sempre mais vantagens.

MAGAZINEF 1.5 C H E R
,

I "

Praça Lauro MUller, 170

I

(
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