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Fundada

Canoinhas e Municípios vísínhos já dispõem de uma

cooperativa. Domingo passado no Salão Bechel com. a pre-
,

sença de lavradores, industrrais e comerciantes, foi fundada
a Cooperativa Agrícola Mixta Norte Catarínense. Com a pre
sença do deputado Aroldo Carvalho que veio especialmente
de Brasília para tomar a iniciativa primeira de realizar a

verdadeira aspiração dos lavradores, auxiliado pelos verea

dores Alfredo de Oliveira Garcindo, Benedito Terezio de
Carvalho Netto e Ewaldo Ziperer. Fundada, instalada e elei
ta sua primeira Diretoria, a Cooperativa de Canoinhas virá

preencher uma lacuna desde a muito reclamada pela classe
rural porque às que já foram fundadas para o mesmo fim,
perderam sua atuação por não ter funcionado nem presta
do nenhuma assistencia aos seus cooperados.

A Cooperativa terá o capital inicial de DEZ MILHOES
DE CRUZEIROS, subscrito em quotas de dez mil cruzeiros

para cada associado e mesmo estas, poderão ser .íntegralí-
zadas em pagamentos parcelados.

�

Os Estatutos foram aprovados pela Assembléia e já en

caminhados através do deputado Aroldo Carvalho ao .Mi
nistério da Agricultura. A primeira Diretoria da Cooperativa
eleita por unanimidade, ficoú assim constituída:

Presidente - Ludovico Dambroski
Gerente - Bernardino, Fedatto
Secretário - Maximiliano Watzko

Conselho de Administração
MiguelOliscovicz, Miguel Pyrciak, Guilherme Goes»

temeier, Pedro Artner Gonealoes e João Szczvgiel
Conselho Fiscal

João Hopbe, looino Roesler e Alberto Watdenski.

Suplentes .

OscarJ. Lente, Iosé Sauchuk e José Cordeiro de Oliveira.
•

O mandyo da primeira Diretoria conforme seus Esta
tutos, é pelo espaço de um ano, quando então" conforme
seus associados poderá, ser reeleita.

Após o registro no Serviço de Cooperativismo do M.
da Agricultura, 'a Cooperativa iniciará sua primeira faze,
instalando sua séde provisória em local já escolhido pelo
Presidente e Gerente. .

.

Parabenísamos Aroldo Carvalho, seus. 'auxiliares, lavra
dores e industriais, pela magnífica iniciativa. A nossa cam

psnha em pról do cooperativismo que tantos beneficios tem
proporcionado a quem é filiado a qualquer cooperativa, te
ve exceléi:ite éco. Com o trabalho, esforço e interesse de
todos, a Cooperativa Agrícola Mixta Norte Catarinense há
de funcionar e 'progredir, em pról de uma organização .eco
nômíca bem distribuida e,' isso só se realiza através da u

nião cooperativista.

Seguro Agrícola

Teremos
de Seguro

um Instituto
Agrícola\

O presidente Castelo Branco encaminhou ao Congresso
mensagem acompanhada de Projéto de Lei que transforma aCía.
Nacional de Seguro Agrícola em autarquia, mudando-se o nome

para Instituto Brasileiro de Seguro Agrícola, bem como torna 0-

l:>rigatoria a exigência de seguros pelos bancos antes da concessão
de fínancíamentos. Este Instituto, após organizado tratará também
do seguro rural ligado 9 pessoa física do lavrador.

Este é .nm áto do presidente Castelo Branco que mere
ce nossos aplausos. O lavrador que nenhuma, garantia tem do que
planta, agora com o Instituto seu a defender seus direitos e as

sistí·lo nas necessidadades, é um estímulo para aumentar a pro
dução.

Descoberta .

ClentÍlica

Os moluscos

perspectivas para
novas

do câncercura

doençase outras
Nos sucos da ostra e mexi

ll:iões a ciência encontrou uma

substância que promete abrir
nova perspectiva para 8 cura
e contrôle da po1iomielite, da
gripe, de câncer e outras doen

ç�s. Ainda em faze de experien
Clas em camundongo, o suco
dos moluscos contidos em con

chas bivalves é considerado co
mo promissor por cientistas dos
Institutos Nacionais de Saúde,

principal centro de pesquiza do
Serviço de Saúde Pública dos
Estados Unidos. Este Instituto
afirma que possuindo o caracól
uma grande quantidade da su

bstância muito breve teremos'

surpresas excelentes para os

portadores de doenças julgadas
até .então como incuráveis.

A substância é chamada "pao-
lin".

'

Ano.18 Canoinhas, SaFlta Catarina, 19 de Setembro de 1964
--------------------'----�------------

Número 797

CAIXA POSTAL; 2 FONE, 128

ucrcnte: JUASS SmMt
CIRCULA AOS SABADOS

Desenvolvimento O M .... d
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e ejor Beira
ao a eus o· u ,

será ligado a' - adquire motoniveladora'
,

C . °b d o nóv�l município de Major Vieira, tendo à testa o qi-uriti a por estrs a namico Prefeito, sr. Antonio Maron Becil, o popular Tontco Ma-

F I d ron, recebeu, domingo ultimo, a sua primeira motoniveladora,
as éS ta a urna possante Caterpilor H-D ]2.

,a Cooperativa'
.Agricela '.Mixfa Nerte

Catarinense��� d'''/
(,/
'/ I

mretom�:

A Rodovia do Xisto é o no

me dado a estrada que ligará
São Mateus do Sul a Barracão,
na Argentina. O Fundo de De
senvo!vimento Économico do
Paraná (CODEj'AR), custeará
1,3 bilhão de cruzeiros dos 4,7'
bilhões que serão aplicados na

conclusão das obras depavimen
tação asfáltica da Rodovia do
Xisto. Esta estrada deverá estar

concluída na .primeiro trimestre
de 1965, será uma das princi
pais do Paraná. Por ela além
da escoação do xisto betumí-

. noso de São Mateus, será inclu
sive uma rodovia que atravessará
Santa Catarina, de norte, oeste
e sudoeste.

. .

Em São Mateus será construi
da a usina piloto de processa
mento do Xisto da Petrobrás,
onde será aproveitado industrial
mente o xisto da Formação I
rati.

E a ponte de Tres Barras
São Mateus? Tanto Canoínhas
como Tres Barras, devem per->
manecer reívíndicando a cons-

, trução da me�ma - desenvol
vimento também-nos atingirá ...

/

Santa CatarinaDa Rádio
Tento brilhante lavrou nosso

companheiro dél Rádio Santa
. Catarina. que compareceu a

Curitiba, afim de ouvír à pala
vra do Presidente Castelo Bran
co. Edison Silveira, levou tam
bém para aquela oportunidade
a representação do DT, e 'assim,
S. Excia., o Presidente- da Re

pública, respondendo uma per"
gunta, da RSC e do

.

DT, afir
.mou que «visitar Santa Catari
na é um dever do Presidente».
Cremos que com esta declara
ção do .Marechal Castelo Bran
co podemos esperar uma visi
ta mui breve em nossa terra,
do nosso digno Presidente. O
ex· presidente . Jânio Quadros
aqui estêve também. em uma
reunião de gcvernadores. Os re-.

sultados benéficos pera o Esta
do, não sabemos, onde frearam.
Com a vinda do Presidente
Castelo Branco, ao nosso Esta
do, esperamos que as vistas
máximas, se concentrem em

nossos problemas básicos: ,es

tradas, .portos, abastecimento.
Assim o DT se colocou na dian
teira, dos co-irmãos da terra,
Jornal mesmo, foi ,o único ca

tarinense a ouvir o Presidente
em Curitiba.

J/
Agradeciménto
Filhos, Noras, Genros e Netos da

falecida MARIA WATZKO. agrade
cem as pessoas que quando enferma
a visitaram, ao Padre Vigário, aos

médicos pela assistência e ao povo
que acompanhou R. mesma até sua

última morada; desde já a família
enlutada convida parentes e amigos
para a missa de 7. dia que farão
rezar dia 22 às 7 horas.
Clanoinhas, setembro de 1964.

,
,

O acontecido é de- singular importância e resolverá por
inteiro o gran�e' problema do visínho municipio, no setor
rodoviário.

Foram muitas as demarches, houve muita marcha e con

tra marcha para que, finalmente, a aquisição do possante veículo
chegasse a bom termo. E domingo ultimo, já à tardinha, o seu

Nenê Tabalipa, conduzindo a referida máquina, chegava a Maj:or
Vieira, para alegria de todos. E mister que se destaque, que o

Prefeito Tonico, tão logo! assumiu a Prefeitura, eleito que foi
num memorável pleito, onde o Govêrno do Estado deu tudo e

gastou muito, deslocando na época, pora as nossas bandas, prà
ticamente, a metàde de sua bancada na Assembléia Legislativa,
pensou de imediato na compra de uma motoniveladora, €, do
pensameDlto foi à ação. Convocou a Câmara de Vereadores, con

versou com o edís e traçou o plano, conseguindo, afinal o seu'
intento, com a participação destacada do industrial e vereador,
sr. Odilon Davet. O muntcipío de Major Vieira, ess=ncielrnente
agrícola, para seu desenvolvimento, depende apenas de bôas es-,'
tradas afim .de carrear seus produtos para os centros. consumi
dores. E a motoniveladora, em tão bôa hora adquirida, resolverá,
temos certeza, êsse problema.

.

Ao levarmos os nossos cumprimentos, pele; acontecido,
a? Prefeito Ton�co, ,á Câmara de Vere_adores d_"izinho munící-
-pIO, como tambem,_a toda sua' população, ,a gente começa .a pen
sar em Canoinhas de ontem e de hoje. Ontem.iCauotnhas era

formada por todos 4 os novos: municípios, Papanduva, Três Bar
ras, Major Vieira, 'Monte Castelo. Eramos pm município, grande
mesmo. Seu Dito, Prefeito, cuje gestão é sempre lembrada por
todos, com os .parcos recursos dá época e com substancial ajuda
do Govêrno do Estado, dinamizou a sua gestão distribuindo obras

_

por todos os recantos etambém na séde e as estradas eram olha
das com especial carinho. Canoinhas de hoje, que começa ali na

ponte do rio, vai até Pinheiros e Palmital, é aquela lástima, co
mo dizem todos. Não se adquiriu nem uma nova máquina e as

antigas estão em estado precário e as estradas estão virando em

carreiro. Com poucos dias de chuva, só mesmo a tratar e não
vai nisso nenhuma aberração.' E um fato inconteste. E a cidade,
coitadinha déla, alguns pingo" de chuva e 8,S ruas, ,,\m mar de la
ma e o calçamento, todo elameado. Vem o sol e a poeira, em

consequência, toma conta de tudo, com prejuizos vários para a8

grandes lojas do centro.

,O sr. Prefeito Colodel, o nosso Bepi, bem que podia re

vestir as ruas que demandam aos bairros e providenciar pessoal
para varrer as ruas calçadas, serviço que deverá ser feito à
noite, como se faz rias demais cidades e em São Bento do Sul,
particularmente, uma das cidades mais limpas de nossa região.

Então, �r. Prefeito, mire-se no Sr. Tonico Maron, no se

tor rodoviário e dê um pulinho até ali, São Bento do Sul. afim
de co�her subsidias para os nossos problemas citadinos.

MinistérioDelegado
Agricultura inspeciona

federais

do da

, -

orgao�
Esteve em visita às Repartições federais aqui sediadas o

dr. João Palma Moreira, Delegado do Ministério da Agricultura
que, por' ordem do Ministro Hugo Leme; está efetuando um le
vantamento em. todos os -setores subordinados àquêle Ministéri'o.
e que estavam praticamente sem ação devido a falta de verbas'
e no Govêrno depôsto funcionavam a base da demagogia. Para e-

.

numerar entre muitos alguns casos basta dizer que dois Isbora-"
tórícs fabricantes de vacínas, um em São José e outro e Joaça
ba, só possuíam "nomes de fsbrtcantes".

Almejamos ao Dr. João Palma Moreira êxito feliz na

sua pâtriótica missão. E' tempo do Ministério da Agricultura
funcionar e colocar tudo nos seus respectivos lugares.

Hestituição de bens a alemães
BRASILIA, 16 (Transpress) __ O presidente da República

sancionou sem vetos rei que restitui aos cidadãos alemães todos os

bens, díreítos, descontos e saldos das companhias de seguro que
tiveram cassados em consequencía da última guerra mundial.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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, Frigorífico
Assembléia Gera:1

Canoinhas Plásticos
Extraordinária

Santa Cruz

1. CONVOCAÇAo Ficam, pelo presente edital, convocados os senho-

<, Ficam, pela presente, oonvooados OI senhores acionistas do res ac�onistas par.a, em Assembléia Geral Extraordinária

Frigorífico Canoinhas S. A., pará le reunirem em anembléia geral a realizar-se no dia 24 de setembro próximo às 16 horas
extraordinária, a ae realizar no! dia 10 de outubro de 1.964. a8 ca.- no escritório da Sociedade à rua Prínceza Izabel, delibe

, torze horas, na sede da Aseociação Comercial e Industrial de Canoi- rarem- sôbre a seguinte
nbas, em Canoinhas, Santa Catarina, à rua Vidal Ramo I, 736 a fim
de deliberarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA

1°.) - Aumento do Capital Social mediante a reavalia
/ ção dos valores que compoem .o Ativo Imobilizado;

2°.) - 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.' Ix

CUo Friedrich - Diretor Presidente

.

Quando fizer seu itinerário de passeio.,
não esqDe�a ,de incluir oma visita às

obras do FRIGORIFICO
Prezados acionistas:

Se V.S. já integralizou seu capital e ainda não'
recebeu seu titulo, procure-o na AlIIJociação Comercial ,e
IndudriaJ de Canoinha•.

ORDEM DO DIA
1. '_ Batificação da p�opo&ição da Diretoria -apresentada na Allen·

hlêia geral realizada em 29 de agoato de 64;
2. - Aumento de Capital;

,

3. - Alter�ção do Estatuto;
4. - Auuntol divereoa de interêase social.

_

2. CONVOCAÇÃO
Na falta de "quorum" na primeira convocação, ficam os

.. seuhores acionietas, convidados para se reunirem. meia hora moi.
tarde, no mesmo local, em �egunda convocação, para o mesmo fim.

3, 'CONVÓCAÇÃO
Pereistindo a falta 'de "quorum" na segunda convoeaçãe]

ficam OI senhores acionista. convidados a se reunirem meia hora
maia tarde, DO mesmo local, PUI terceira . convocação, para o mesmo

fim a' que alude a primeira convocação.

Cenoiuhae, 29 de agosto de 1.964

Francisco Wilmar Friedíich r: Dieetoe-Presidente Ix

S/A
- Assembléia Geral Extraordinária

Convocação

*****************�********
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eve e
lima roupa

SE SUA "CARTEIRA-'RINDE"
TI"ER GRAVADA
A ETIQUDA AZUL
( Carler potente n.O 220 rio R"dio Soe G"ú(ho)

raça
*'

*
*
*'
*'

••••.�. li- �. �

Em cada roupa Renner - pron ..

ta ou sob-medida - ou em

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

. SE ELA TIVER GRAVADA

A ETIQUÊTA AZUL
. -

V. LEVA DE GRAÇA
UMA ROUPA RENNER

Visite seu Revendedor Renner,

_ Onde o bom gôsto nao cu-sta mais!
Rua Getúlio V,argas, 282 - Fone, 298 CANOINHAS

199·1964

Prefeitüra (
Municipal I de.
Major Vieira

Lei n. 92, de 31-8-64
Declara de utilidade pública
a Associação ,Hospitalar
Benafic_ente Santo Estanis
lau de Major Vieira.

ODILON DAVET, Presidente
do Legislativo Municipal, em exer

cício de Prefeito Municipal de
Mejor Vieira, Estado de Santa
Catarina, fa,z saber a todos OI

babitantes deste município que 11

Câmara Municipai decreta e eu

sanciono a seguinte

Sebastião Greín Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira, Comarca
de Csnoínhes, Estado de Santa
Catarina, etc.

Faz saber que pretendem
casar: Adão Szczotka e Erice
Knop.

'

Ele, natural deste Estado nas:'
cido em Três Barras, di Estado,
a 28 de maio de 1942, lavrador,
solteiro filho .de Ladislau Szezo
tka e ,de ''veronict1 Pievroski.
Ela, natural deste Estado nas

cida em -Parado _:. Canoinhas,
a 6 de ontubro de 1944, do

méstica, solteira, filha de Alfre
do Knop e de Carlota Zím
mermsnn Knop.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código civil
art. 180.

Major Vieira, 8 de setembro
de 1964 ..

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente w�Jurtdó .

LEI

Artigo lo. - Ê declarada de
utilidade pública, com direito de
gozar de todos 011 benefícios ou ..

torgados por lei, a "Aseociação
Hoepitalar Beneficente Santo E,·

.

tanislau", com sede nesta cidade.,
comarca de Cenoinhas,

Artigo 2°, E.ta Lei entrará em

vigor na data de sua publicação,
revogada. ai di"(fo�içõel em con-

trário.
=

,

...

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 31 de agosto de 1964.

<as.) Odilon'Dauet
;1prefeito, em exercício;

Registrada e públicada a
.

pra
lente Lei na Secretaria Munici
pal, aos trinta e um dies do mês
de agosto de mil - novecentos e

.elllenta e quatros

all.� Jair Dirschnabel
Secretário

, =»
Registro Civil
E-DITAL

.I .

Alô, alô 8rasilia!
"

A Radio Canoinhas Ltda.
transmitirá ãs quintas, sex
tas e domingos, sempre ás

17,15 horas, a palavra do
, Dep. AROLDO CARVALHO,
gravada em 8rasilia, na Cã.
mara dos Dep�tados •.

Ouça, semanalmente, a

palavra do NOSSO DEPU-
TADO.· /

',-

..
-"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Setembro em colossal
Teatro Vera

dia 23

no

PREMIERE"

O·p II iCINEMASCOP E TECHNICOLOR
--------------------------------------
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eracao
�

M at

NOTA Adquira anteclpada
) mente seu ingresso.

Colabore com o Lyons Club' de Canoinhas, em

sua campanha da nutrição da Criança Pobre.

=

Particular de Acões
, I

(Somente para os que já são I acionistas)

Frigorifico Ca�oiDbas Sociedade Anônima
"'RICAS!"

Avila que a partir\ do dia 30 de Agôeto le acham a dispo
lição do�. senhores acioriiatas na sêde da ASSOCIACÃO COMER
CIAL E INDUSTRIAL DE CANOINHAS, à Rua Vidal Hemos

(ed. Fôrç1 e Luz e Agência do Banco Inco) M Iiatal de subscriçõee
particular para a integralização do aumento de Capital aprovado pela
A.sembléia Geral Extraordinária de Acionistae, realizada em 29 de

agôlto de 1964.

.
Dovalor subscrito deverá ler integralizado no ato da Rubi'

crição dez por. cento (10%) em dinheiro e. o restante em 22 parce-
181 menil1il de 47% e. uma de 2%.

\

E' imprescindível que -o acionista apresente no ato da subs
crição a cautela ou título representativo dai açõel de lua prcprieda
de ou OI recibo. de pagamentos parcelado ••

A subscrição poderá ler feita até o dia)O de outubro de
1.964 na forma estabelecide na Lei N. 2.627 de/26 de setembro de
1940 ou seja na proporção de 2,5 ações por uma ação já poaauidaa,

Canoinhae, 29 de agôsto de 1964.

A Diretoria

,Frigorífico' (anoinhas
"FRICASA"
EDITAL

S.A.
I

São convidado. OI senhoree aeionistas do FRIGORIFICO
CANOINAAS SOCIEDADE ANÔNIMA' FRICASA", a .e reuni
rem em Auembléia 'Gere] Ordinária 00 dia vinte e sei. (26) de setem

bro do correu te ano, à. 14 hora I na lede da Anociação Comercial e
Induetrial de Cauoinhas, à rua Vidal Hemos, 736. em Cenoinbaa,
S80ta Catarina, para deliberarem sôbre a seguinte:

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

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

J

-2°. - Eleição dOI membros do Conselho Fiscal, eletivos e

olpleotel.
3°. Alluntol diveraos de interêsse social.

Cauoinhae, 26 de Agôlto de 1.964

Francisco Wílmar Friedrich Diretor Preaidente

.

VCanoinhas
•

Prefeitura Municipal de
EDITAL

De ordem do Exmo. sr. Prefeito Municipal, torno
público que durante o corrente mês de setembro, se pro
cede nesta Tesouraria e nas Intendências Distritais de
Paula Pereira, FelÍpe Schmidt e Bela Vista do 'Toldo, a

cobrança dos seguintes impostos:
.

A - Imposto s/índústrías e profisões (3. trimestre)
B - Imposto de Licença (3. trimestre)
Os contribuíntes que não efetuarem seus paga

�e3tos no prazo acima referido, serão extraídas as cer-

hdoes p/devida cobrança executiva.
-

.

.

João Colodel - Prefeito Municipal
Clementino E. Pleczarka - Tesoureiro Municipal

*& ewewa �

4x

v

Hegistro Civil
EDITAIS

Ix

Maria Góss Glinski Escrivã de
Paz e Oficial do Registro Civil
de Paula Pereira municipio e

Comarca de Canoinhas - Esta
do de Santa Catarina.

,Faz saber que pretendem
casar: Isidoro Gluczkovski e

Estephania Padeski, Ele. natural
deste Estado nascido a 27 de no

novembro de 1942, lavrador; sol
teiro domícilado e residente neste

Distrito filho 'de Francisco Glucz
kovskí e de Paulina Tadra. Ela

solteira, doméstíce natura] deste
Estado nascida no dia 16 de

janeiro' de' 1945, domiciliada
e residente neste Disirito filha
de Antonio Padeski Filho e de
Martha Padeski domícilados e

residentes neste Distrito,
,

Apresentaram os documentos

exigidps -pelo Código Civil
art. 180..

Paula Pereira, 12 de Setem
bro de 1964.

Maria Góss Glinski
Oficial do Rf'gi�tro Civil

I
Maria Góss Glinski Oficial do

Registro civil do Distrito de
Paula Pereírà municipio de
Canoinhas.

.

Fez saber que pretendem
casar:

Paulo' Suda e Jaciria Ribeiro.
Ele natural de Paulo Frontein

Paraná, nascido a 22 de março
de 1936, operário, solteiro do
micilado e residente neste dís
trito filho de José Suda e de
Michalina Rulicz. Ela solteira,
doméstica natural de Fartura
deste municipio nascida a 14.
de janeiro de 1942 domicilada e

residente neste Distrito filha de

Joaquina Ribeiro.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil
art. 180.

Paula Pereira, 26 de agosto
de 1964.

�aria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil

a boa roupa

, /
Cruz 8.4.Plásticos Santa

Convocação
Assembléia Geral Ordinária

Ficam, pelo presente edital,. convocados os senhores acío
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 Izsbel, deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM '00 DIA·
1°.) - Leitura, exame, discussão e deliberação sobre o Balanço

Geral, conta de Lucros e Perdas, contas de Diretoria, pa
recer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social
i- julho-I963 a 30· junho-1964;

2°) - Eleição da Diretoria para o Período I-julho-1964 8 �o de
junho de 1966 por términio de mandato;

3°.) - Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho
Fiscal para o exercício I-julho-1964 8 30-junho-1565;

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

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

critório da Sociedade situado à rua Prínceza Isabel, s/o
Campo d'AgU8 Verde, cidade de Canoinhas, os docu
mentos de que trata o artigo 99 do Decreto-Lei n. 2.627-
de 26 de Setembro de 1940.

maf/Csnoinhas (Se), 25 de agosto de 1964.

Otto Fr,iedrich - Diretor Presidente Ix

TRANSPORTES /

Confie o transporte de suas mercadorias"
pela

TRANSRIO S. A.
,.

e
. terá a satisfacão de ser bem servido

,

Agência de Canoinhas
Rua Vidal Ramos, 1167 ou Rua Paula Pereira 761

v:
S_A_Máder õ: Seleme

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Ficam convidados os senhores acionistas de MADER &
SELEME S.A. para se reunirem e:n Assembléia Geral Extraor
dínáría a realizar-se no dia 10 (dez) de outubro de 1964, às 10

(dez) horas, na sede social à Rua Eugenio de Souza N. 394, em
Canoinhas, Santa Catarina, afim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
I - Aumento do Capital Social;
II - Alteração parcial do Estatuto;
III - Outros assuntos de interêsse da Sociedade.

Canoinhas, 10 de setembro de 1964.

Cândido Máder João Abrão Selem.
Diretor Presidente Diretor Comercial

4x

Temos a venda:
2 Stands com 160 gavetas, próprio para Loja de Ferragens;
2 balcões com gavetas;
1 Displey para Esmeris.

Preço de ocasião.

CASA ESMAI;TE

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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S/A P e 1 o

Assembléia Geral Extraordinária

Convocação
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 ria séde da Sociedade, deliberarem
sôbre a seguinte

Salões
Aniversariantes da Semana

ANIVERSARIAM·SE
Hoje; a sra. dna. Judithe

esp. do sr, Adolfo Kurz, a
srta. Yolanda Gutervill: o

jovem Miguel Tokqrski; as
meninas Silvia Terezinha fi.
lha do sr, José Guginski, [.
vani filha ao sr. Firmino de
Paula e Situa Elfrieda Ro.
selis filha do sr. Waldems,
Carlos Stange e Beatriz lza.
bel filha do sr, Antonio Ma.
ron Becil.

Amanhã: as sras. dnas
exma. vva. sra. dna. Bra.(Jc�
Corte Mello, Maria Atalia esp.
do sr. João Rutqueuicz, Ju/ia
esfr. do sr. Alexandre de Pau.
la e Silva, Anastacia esp. do
sr, João Alves Ribeiro; os srs.
Ernesto Bishop ss«, José
},laria Furtado Primo, Ouso
taoo=Maes e Wendelino Rei·
nert; a sita. Leomar Benda:
o' jovem RulJens Wólter; a;
meninas Rosane Francisa
filha do sr. Antonio de Bar.
ros, Solange Maria filha do !

sr. Nereu Fontoura: os me
ninos Wilson filho do sr.

João A. Seleme, R.obert Wi.
liam filho do sr, Ingo Boll.
mann, Jorge filho do sr. AI·
tredo (Irosskopt e Rubens
Vicente (ilho do sr Felix De-

.....................a.. I am�mm m& &m..�_ �BW� _ I mikoski. .

Dia 21:'a sra. dna. Maria
Luiza esp, do sr. Nitialdo G.
Padilha; os srs. Pedro len.
zura, Belmiro' Alves, Salva,
dor R. da Silvai Doriual da
Silva; as srtas. Amélia Stas
covian, Inês Matilde Prates,
Mit'iam .' Pospor; os jovens
Arlindo Schroeder, João Le.
andro, Osni Prates e o me

nino Luiz filho do sr, Ni·
ualdo O Padilha.

Dia. 22: as sras. dnas,
exma, vva. sra. dna. Joano
To(tt, alivia esp, do sr. El·
pidio Borges da Silva,' o sr.

Dorgelo Cordeiro res. em U·
nião da Vitória; a menina
[ossiane AParecida (ilha do
sr. Antonio Cubas; os meni
nos Orlando e Oswaldo filhos
gêmeos do sr. Carlos Gros
skopt e Paulo Cezar' (ilha do
sr. Arnaldo Ferreira e ainda
o Jovem José Isaac Seleme

Dia 2J: as sras dnas. Leo
ne esp, do sr.. Sarkis Soares
residente em Curitiba, Cecí
lia esp. do sr, Jacó Scheuer
Jr; os srs. João Dias, Edson
Ritzmann, Nor!J...erfo Irinen
Olsen. Lniz de Paula e Silva
e o. menino Antenor filho do
sr, Antonio Seonhetzki.

Dia 24: as sras. dnas.
rHerta esp. do sr. Waldemar
Nader, Violeta esp. do sr.

Douglas Benkéndorr, WanJa
esp. do sr. Zeno B. Ribeiro
da Silva} Leonora esp. do sr.

Sergio Caroalho, Guiomar
est». do sr, Silvino Pereira
"Bolba, Waldeci esp. do sr.

Elimar Olimpio Fiedler, Ma·
ria Luiza esp. do sr. Pedro
Kotleoski; o sr. Euclides Bue
no; a srta. Maria Tereza' Is
phair; as meninas Glddis fi·
lha do sr. Eroino Friedmann,
Maria: Llieabet filha do sr.
Stockler Pinto.

Dia 25: as sras. dnas. Iso
bel esb. do sr. OUo Fr.iedrich,
Clara esp. do sr, Rodolfo
Scheide, Maria esp, do sr.

Atexandre Lis; os srs, Oito
Friedrich, W ilmar Friedrich,
William Castellaens, Rodolfo
F1U11k e sa menina SueZy Ro-

I
quel ,filha do sr, Estefano
Bedrintchnk.

I Aos aniversari�ntes os nos:

sos parabéns.

Esquadrias Santá Cruz

ORDEM DO DIA
': 10.) - Aumento do capital social mediante a reavaliação

dos valores' que compoem o Ativo Imobilizado.

2°.) - Alteração do artigo 6°. do Capítulo II dos Estatu
tos Sociais.

- Outros assuntos de interesse geral para a Sociedad e

mafjCanoinhas (SC), 25 de agosto de 1964.

Otta Friedrich - Diretor Presidente

A· V I S O
O dr. SZYMANSKI, de São Paulo, especialista

em olhos, ouvidos, nariz' e garganta, atenderá em Canoí
nhas do dia 6 até o dia 17 de outubro, no Hospital Santa
Cruz, das 9 as 12 e das 14 as 17 horas ..

Alta cirurgia dos olhos, operações de amígdalas,
cirurgia plastica do nariz.

.

Aparelhos eletronicos para surdez. Receitas de óculos.

Clínica Especializada DI<. SZYMANSKI.

,

UTILITARIO

Abre suas próprias estradas. Domina, com sua tração nas

4 rodas. os mais duros caminhos. É por s�r de grande
mobilidade, atinge lugares inacessíveis a outros veículos.
Sólido, potente, econômico, o utilitário "Jeep" Universal
é instrumento indispensável no campo e na cidade. Equi
pado com o famoso motor Willys de 6 cilindros e 90 H.P.

q
1;,,:-,,!:

I 'l- I

"JEEplll01- 2 po:nAS

Tron,.portn S pnssuqei-
105, perfeil'Dm.ente nce

,r.ododGs,Tração em 2 ou
nos 4 rodos e reduriéc,

..... ,\.

Ix

I

v

s L a r e s'
Só não possue

/lVIGORElLIII
quem não quer

(onhe<a O sensacional Plano de Vendas "VICiORELLI"
Até doze pagamentos iguai� sem, entrada

e ào alcance de qualquer bolsa.

HumenhukBasilio (ia. Ltda.&
Rua Vidal Ramos, 209

M' . Id C tsqumes e os ura

anos de garantia mas ...

"VIGORELLI", com 50
duram uma eternidade.

"Q'TICA 'CANOINHAS"
Uma Casa especializada para bem

Qculos, Armações, Lerrtes etc,

de todos os tipos, quálidades e preços

Aparelhamento moderno e serviço especializado

servir!
ii

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

.

� (Anéxo ao FOTO JOÃO).

/
o veículo' mais. útil do mundo'

t

o MELHOR CERTIFICADO DE GARANTIA NO PAis:
6 meses a contar da data da compra ou 12.000 km de uso.

FAÇA-NOS UMA VISITA: teremos o maior ptazer I)
em colocar os três modelos à sua disposição, pa-
ra que você mesmo experimente e comprove suas
vantagens excepcionais.

"mp"l01 • 4 �ORTAS
Assentos paro 6 pessoas,
4 portas facilitam o aceso

50. Tração em 2 o',; nas

;:::,::::::",::::,::::::};:::}}}:\I< .=,,;:;;;;:;;;::::::::::::::::::: 4 rodas e r�:duzida.

Ltda.Basilio Humenhuk
.

&
ACNOINHAS _. Rua Vidal Hamos, 203 - SANTA CATARINA

\

e

Ix
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19-9·1964

(anoinhas SOCa
I/ F�R I (A S A II

Frigorífico
Relatório

Seóhores Acionistas:

Cumprindo os preceitos.' estatutários, é com prazer que
submetemos a vossa apreciacão e deliberação o Balanço Geral
acompanh9do do Parecer do Conselho Fiscal, da nossa organiza
ção, relativos ao exercício que se encerra em trinta de junho .do
corrente ano.

.

.
'

.

Além de _cumprir o _grato dever de apresentação dos re

feridos documentos, a Diretoria deseja comentar nesta oportuni
dade considerações que diz de perto a própria vida do Frigorifico;
analizando 8 situação financeira e economica do nosso �aís que
evidentemente afeta de sobremaneira qualquer empreendimento,
mórmente no setor de' construção, queremos ainda evidenciar nes
ta oportunidade' li necessidade presmente que se faz necessária

-, para a subsistência do nosso empreendimento, como condição pri
mordial um urgente aumento do Capital Social, pois esta Dire
toria depois de um acurado e minucioso estudo, chegou a con

clusão que para que se ch-gue a bom têrmo no final da meta

traçada, há necessidade de novos capitais e para tanto o cami
nho mais certo e mais rápido será a elevação do Capital Social
nas condições que se efetuou a subscrição quando da sua forma

ção. Para chegar a está conclusão de se efetivar um aumento há

nscessídadgzque se conte .com o apoio integral de todos os se

nhores acionistas. Em Assembléia préviamente anunciada por e

ditais esta Diretorta. fará uma exposição mais completa dentro
de uma proposta como determina os próprios estatutos.

,Ap"êsar das dificuldades financeiras que tem a Organiza
ção passado em virtude de diversos fatores todos do conheci
mento dos senhores acionistas,' mesmo apesar disto, 8S obras ini
ciadas não sorrerem.perelízação como é fácil de ser constatado,
entretanto agora- necessário se torna que se procure um novo
caminho, para que as dificuldades impostas pelo próprio cresci
mento da Organização e pela evolução vertiginosa que sofreu
todo' o parque econômico do Pais, sejam ultrapassadas e a nosso

ver o único caminho que se depara será 'o recebimento de novos

capitais, .poís com novos reforços nêste setor as barreiras serão

ultrapassadas e o empreendimento que todos nós nos propuzemos
levar a efeito será na verdade uma realidade.

Senhores Acionisas: .

Através dos documentos que aqui se acham é, fácil de ser·

constatada a situação da Sociedade e o próprio ínvestimento re

ferente ao exercício que se findo, podendo pela sua leitura se

fazer uma análise pessoal do nosso empreendimento, permane
cendo entretanto a Diretoria a' inteira disposição para quaisquer
informações ou -esclarecímento que for solicitado.

Canoínhas. 19 de Julho de 1964.
,

Francisco 'Wilma': Friedrich - ,Diretor Presidente

João Pedrassani - Diretor Gerente

Alcidio Zaniolo - Diretor Comercial

Frigorífico" Cauoinhas S.A.
Balanço Geral - encerrado em 30 de junho de 1964

A T I V O
Disponivel

Caixa Geral
,

Bancos
.

,

433 801.,70
365.190,30 798.992,00

Realizavel
Conta de Movimento
Acionistas c/capítal a realizar

Imobilizado
Gastos de instalação e organização
Rêds de energia alétríca
Terreno - invernada
Construção Frigorifico
Construção depósito
Casa de morada nO. um
Casa de' merada nO. dois
Casa de morada n", tres
Benfeitorias
!VIáquinas e equipo Frigorífico
Máquinas e equipo oficina
'F""'''amentas Frtgortfíco

, Veículos - caminhão F-600/63-
Móveis & utensilios - escritório

.

M6veis & utensilios - vigia
Móveis & utensílíos - vasilhame

485.000,00
- 7.375.909,00 7.860.909,00

3.634,Q89,oo
341.936,00

1.426.770,00
11.590.216,60

144880,70
282.750,00
170.000.00
173000,00
329205,40

11.693658,00
28 150,00
13297.00

1.790000;00
505647,40
5496,50
23400,00

<,
32,152.497,40

o que Fixaato

da Diretoria

preços minimos
BR}\RILiA, 3 - em parte

o decreto do presidente da Re

pública que fi:u preços mini
mos pare gêneros alimentícios
e algodão é o seguinte:
,"Art. 1 - Ficam estabeleci

dos os preços basicos mínimos
para as operações de fínacía
mento uo aquisição, nos 8nOS

egrícolas de 1964· 1965 e 1965-
1966, de arroz, feijão, milho,
soja, amendoim das ágU8_S e

algodão da região meridional,
nas' seguintes bases:

Contas Compensadas Ativas
Bancos c/recíbos capital
Carteira de cobrança reco capital
Ações caucionadas da diretoria

Soma do Ativo

. 2.45'4.750,00
3.384000,00
_650.000,00 6A88750.00

47.301.148,40

_PASSIVO
ARROZ

Na casca, dos tipos um e dois,
por saca de sessenta quilos:
para a classe de grãos longos
Cr$7.875,00; para a de, grãos
médios, Cr$ 7.500,00; para a de

grãos curtos, Cr$6.750,00; todos,
classes e tipos, de acôrdo com

as especificações baixadas pelos
decretos nrs, 28098 e 50.814, de
10 de maio de 1950 e 20 de

junho de 1961, respectivamente.

� Não exigivel
Capital Social
Capital realizado
Capital a realizar

. Exlgivel
Contas de movimento
Fornecedores

\

Contas Compensadas passivas
Emissão de re ibos capital
c8�ção de ações da Diretoria

Soma do Passivo

32.624.091,00
7,375.909,00 40.000,000,00

44.800,00
787.598,40 812.398,40

5.838.750,00
650,000,00 6.488.750,00

47.301.148.40
FEIJAO

Cr$8.3qO,oo por saca de 60
quilos "das variedades branca..
preta e de côr, compreendidos
nesta 'última-os feijões: roxo,
chumbinho (opaco ou lustroso), '

rosinha, jalo ou enxofre, opa
quín: o, btco de ouro, mulati
nho e creme, admitindo 'um

I desegio de 20% para os demais

feijões acima não especificados.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA: Francisco Wilmar Frísdrích -

Diretor Presidente, João Pedrassani � Diretor+Gerente, Alcidio
Zsníolo .:. Diretor Comercial, José Guiz - Téc. Conto Reg. Cre.
S.C. n. 16.027. �

DIRETORIA DO CONSELHO,DELIBERATIVO: Oscar A� Werka,
Estefano Wrubleski, Alfredo Scultétus, Rivadávia R. Cõrrêa, Dr.;
Arno Court Hoffmann, Orlando Olsem, João Colodel Dr., Osval
do S. de Oliveira Dr, Mário Mussi Dr., Jacó Cararo,

,�
. /"'"-..;,_

Canoinhas, 19 de julho de 1964.

Parecer do Consêlho Fiscal
MILHO

'Cr$3.'i25,00, pera o grupo "du
ro" e Cr$3.500,oo para os gru- _

pos "mole" e "misto"; todos das
colorações "branca", "amarela
e "mesclada", por saêa de ses"
senta quilos, 4e tipo 3 das es

pecificações constantes do de
creto n. 7.436, de 25 de junho
,'de 1941, ou das que vierem -

ser baixadas;

Art. 2 - Os preços consig
nados no art. 1.0 do presente
decreto referem-se aos produtos
postos nos principais centros de
consumo do País, atendidas 8S

condições. e 'especificações de
correntes' da lei no. 1 50õ, de
19 de dezembro de -1941, com

a nova redação dada pela lei
delegada no. 2'; de 26 de setem-

'

bro de 196-2.

§ J - Para os efeitos dêste
decreto serão considerados cen
tros de consumo os respectivos
portos "de escoernento . ou as

cidades de São Paulo, Belo Ho-
rizonte, Brasíha 'e Curitiba, a

dota a alternativa, que mais con

vier ao- produtor, sendo facul-
tado à diretoria executiva da
Comissão de Financiamento da
Produção, com prévía audiência
do plenário, eleger centros de
consumo nos pontos de conver

.gencías da produção, do interior
,
• dos Estados" em função dos

ii II quais serão procedidas 8S de
duções que íncídírem sôbre os

preços mínimos bâsícos fixados
neste decreto.
Art. '3 - Os preços constan

tes dêste , decreto serão reajus
tados por ocasião de cada safra
segundo índices de correção
monetárta, sendo os preços cor-
rigidos, amplamente divulgados
�O (trinta) dias antes da época
da colheita dos produtos men

cionados neste decreto.

Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal do
Frigorifico Canoínhas S.A. "Frícasa" depois de constat@rem8
mais perfeita ordem e exatidão em tudo que lhes foi dado a

'

examinar, são de parecer que merecem ser aprovados pela As-
I sembléia Geral Ordinária além dos documentos acima mencio
nados, todos os atos praticados pela Diretoria no· referido exercícío,

".

Canoínhes, 23 de julho de 1964

Acacio Pereira
Narciso Ruthes SobrInho

Miguel O!iscvicz
Vergilio Trevlsanl Filho

João Cararo

,

Refaça suas forças,' tomando

c A F É B I G
Torrado a ar quente

Saboroso até a ultima gota
Rua Paula Pereir:ét1 Telefone, 241 -

....

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é, O melhor café

i

Seja um frequentador da B1CI
Funciona nos seguintes horários:'

,

II'
às quartas feiras: das 1-9, às 21, horas.

aos sábados: das 15 às 17 horas.

"ltt

PARA fERIDAS,
E é Z E MAS,
iNFUMACOES",
C O C E I R Jl S,
� R H I R A S,
ESPINHAS, Ele.NUNCA EXISTIU IGUAL

, ,
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Cruz I OTAS ESPARSASCine Teatro Vera
A P R E SE N TA:

HOJE - á. 20,00 horaI - impr6prio até 14 ano.

Os Brutos Tambem Amam
com Alan Ladd, Jean Arthur e Van Helflfn.

Nunca' o cinema apresentou antes um tão violento drama
de amor, ódio e renúncia I

2°. Filme: A Ma�or Aventura de Tarzan
com Gordon Scott, Anthony Quayle e Sara Shane,

Filmada em deslumbrantes côres naturais, em cenários
autênticos da selva africana. Um filme eletrizante!

o Deputado conterrâneo,' Arol.
do :Carvalho. por 3 sabados eon

secutivoe, ligeiramente, visitou
nona região, mantendo contato
com seus amigos e correligionâ
rios, retornando apôs, para Bra- '

silia;

Ano 18 - CanoinhBl' Santa Catarina, 19 Setembro de 1964 - N. 797

x x x

A firma Rothert & Cia. mu

dará de ramo, instalendo em 11181
instalações, dentro em .breve um

moderno restaurante.

x x x

, O advogado dr. Seuló Carvalho
é o industrial Luiz Freitae estí
veram em Florianópolis,

x x x

Esteve em Canoinhes, proce.dente de Guianía, o [cvem en

genheiro conterrâneo, dr. Jorge
Seleme.

DOMINGO - á. 13.30 hora. - censure livre
vão realizar, na .noite do dia 26,
sâbado próximo, no Club Canoi
nhense, cuia renda reverterá para
a campanha da criança sub-nntri
da. Tal é a animação e a adesão
para a referida noitada que, prà
ticamente, toda. ai melaI iá el·

tão vendidas; Duma nobre cola
boração de noaea gente.

x x x

Faleceu em Curitiba, dia 15
último, de mal súbito, a Sra.
Dona Genoveva Woiciekowiki, de
tradicional família de Major
Vieira e que reridiu por muitos
anca em nOlla cidade.

mumcuno. Muito bem, seu Toni.
co, poie é com ação, denodo,
ânimo e coragem que .e governa
uma comuna.

x x x

O Santa Cruz vem de contra
tar I OI .erviçol de um técnico
profiesional. Trata-se do Ir. Ita
mar, ex-preparador do Campo
Grande dó Rio e do Olimpico de
Irati,

E falando em futebol, finalmente
teremos amanhã, DO municipal, o
tão esperado encontro do Bloco
Morgensu, de, Curitiba, - com o

Botafogo. Enquanto. ilio, o Santa
Cruz continua leuI preparativol
para a IU§ campanha no oeete
eatarinense.

A Maior Aventura de Tarzan
a. 16,00 hora. ceneura livre
a. 19.00 hora.
a. 21,00 hora.

- impr. ati 14 ano.
DOJ�lINGO

RAI-NHA DOS PIRATAS
com Gianna Maria Canale, Massimo Serato, Scílía GabeI

e Livio Lorenzon.

Vejsm_ -O romance real e intrigas palacianas e o furioso
assédio de uma fortaleza.]

x x x

Do dia 7 a 14 de novembro
próximo, teremos OI jogos aberto.
de Santa Catarina, desta feita,
como lede, Ô vizinho municipio
de Porto União.

x x x

O jovem Euclécio Pessoa, pro
cedente de Lages, esteve em Ce
noinhas, vieitendo a nossa redação.

x x x

O Vereador Benedito Th. de
Carvalho 'Neto, o popular
Therezinho, vai propor na Câma
ra Municipal, o nome de Irmã
Felicitas, para uma dai rues da
Cidade. numa iuab homenagem a

saudosa educadora.'
x x :x:

Marcará época na cidade, nã6
tenbamoa dúvida, o grandioso
baile que 08 Leões canoinhenees

2a. Feira

j8.-Feira

à. 20,00 hora. � REPRISE - l_4 ano.
------_/

-, \

à. 20,00 hora. --- impr6prio até 14 ano.

SENHORITAS x xx

- A lerviço, esteve em Itajaí. jâ
tendo retomado a nossa cidade,
o Ir. Luiz Damasco de Mírsnd»,
ativo .gerente do Banco Inco,
agencia local.

x x-. x

O dinâmico Prefeito de Maior
Vieira, Antonio Maron, depois de
ingente. esforços, [untamente com

a Câmara de Vereadores daquele
mumcipro, recebeu, finalmente,
domingo último, uma possante
motoniveladora da marca Cater
piller que, por certo," prestará
íneetimâ ,eil lIerviçol ao novel

com Christiane Martel, Sonia Furio e Ana Bertha
. Lepe.

4a. Féira - à. 211,OO hora. - impr6prio até 14 ano.

LIONS CLUBE DE CANOINHAS
em- beneficio da campanha "Nutrição à C..iança Pobre"·

,

AVANT PREMIER

OPERAÇAO MATRIMONIO
com Shirley Jones e Gíng Young.

Uma viúva difícil... Um solteiro difícilimo... e amor

sobrando. Muita gente faz luxinho, mas quer mesmo é
casar. � Em Panavísíon e metrocolor.

Pelos· Lares
eSalóes
NOIVAD,OS

Contrataram casamento no
dia 13 último, a Srta. Marly
filha do casal sr. Artur e
Norberto Caldas, com o [o
.vem Antonio .l:!!!vitski.
- Noivaram dia 20 últi

mo, a Srta. Iuete filha da
Exma. Vva. Irene Szczygtel
com o: jovem Adão filho do
casalAdolfo e Edsoige« Dunke.

Aos novos pares e seus

familiares, nossos votos de
inúmeras telicidades,

58. e 6a. Feira - à. 20,00 hora. - imp. até 14 anos

PREPARE-SE PARA MATAR
com Michael Craig, Francoíse Prevost, Billie Whitelaw

e Willian Lucas íJ
PintoDr. Anor DittertCinco sêres envolvidos em um torveltno de ambição, perigo,

mêdo, covardia e vingança. Verdadeira dinamíte emocional.

�.--._--------------------_I

Stibscrição Particular
Ações'

(Somente pera os que já, são' acionistas)

Petróleo Brasileiro S/A-"Petrobrás"

Médico especialista em

Olhos, ouvidos, nariz e garganta
·comunica que 'estará consultando 110 Hospital Santa
Cruz de Canoinhas, novamente, de 30 de setem-'
bro até 10. de outubro.

'

Horário: 8 às 12 - 13 às 18 horas.
Preço, da consulta: Cr$ 3.00.0,00

de

NASCIMENTOS
Entrou em testa o lar do

casal sr. IHaj1r e dna, Mar.
iene Woitexen com o nas
cimento da robusta garota
Alzira Nair ocorrido dia 9.

x x x

Engalanou-se dia 8 último
o lar do sr. Heinz» tâag»
dalena 'Brandes com o nas
cimento de' uma robusta ga-•

rota e que na pia batismal
receberá o nome' Eliane.

Aos recém, nascidos e seus

pais, os nossos parabéns.

avisa C)ue a parfir do dia 10 de setembro, efetuará, nesta cidade.
por intermédio do BA�CO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE

" SANTA CATARINA S/A. a subscrição particular de suas ações
preferencíaís para integralização do aumento de' capital aprovado
pela Assembléia Geral Extraordinária de Acíonístas, realizada em

- 10.12.63 e 23.l.64.
-

O valôr subscrito deverá ser integralmente reaiizado no

ato, em dinheiro, ou em obrigaçõés 80 portador, de emissão da
Emprêza, aceitas estas pelo respectivo valor nominal e com os

cupões de juros nrs. 20 e seguintes. _

r:

E' ímprescíndível , que o acionista apresente, no ato da
subscrição, a cautela representativa das ações de sua propriedade.

,

A subscrição poderá ser feita até o dia 2 de outubro, na
�

forma estabelecida na Lei n. 2.627, tje 26.9.40, ou seja na propor-...__

ção de 2 ações por 5 ações já possuídas.
"

Liquidação
ESMALTEA

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

"

.

Prêços Especiaís para Revendedores

Aproveitem esta oportunidade

TE,CIDOS
XadrezBrim Algodão Estam pados, -etc.'- - -

Maior sortimento, melhores preços. A vistai tudo com 10·/. de desconto�

FISCHER MAGAZINE Pertinho da Rodoviária

NOTA Para .melhor poder atender aos 'm raâures do interior
FISCHER MAGAZINE não fechá á sua Loja ao meio

__
dia.

te"
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




