
sua

Mixta
em célere
legalização

Norte,Cooperativa Agrícola
Catari I')ense,

�

»-:
preparo

Fundada que foi, em boa hora, a tão esperada
Cooperativa agrícola em nossa município, a'mesma está
sendo legalizada, para posterior registro no Ministério da

Agricultura .. Podemos informar aos nossos leitores, coma'

também a todos os interessados, que a diretoria eleita,
formada de nomes capazes e autênticos lavradores e cria
dores, foi muito bem recebida em tôdas as camadas. O

gerente'/eleito, sr. Bernardino Fedalto, e seus diretores;
jà estão em plena atividade, envidando todos os.esforços
no sentido da mais rápida legalização da entidade. Tão

logo se publiquem os estatutos, o seu registro no Cartó
rio competente, os mesmos serão encaminhados ao De-

,putado Aroldo Carvalho 'para o registro final no Minis
tério da Agricultura. Nascida e fundada, sob os melhores

auspicias, é de esperar-se que o novo orgão atinja a sua

verdadeira e real finalidade; dando tôda a assistência ao

nosso homem do campo, com a venda dos elementos es

senciais e técnicos para uma boa colheita, como também

para a compra do produto, a preços compensadores. Con
citamos a todos os lavradores da região, para que se as

sociem ao novo e promissor órgão, dando-lhe fôrça e in

dependência e para que ele, de fato, represente e resol
va os cruciantes problemas da nobre classe do nossos
agricultores.

o
o Frigorífico. Canoínhás . Sociedade Anônima, em

recente Assembléia de acionistas. deliberou aumentar o
/

seu capital, afim de possibilitar o términio da construção
e o mais rápido inicio, das' atividades.

.

Temos cansado de afirmar e o fazemos agora, de
. novo, que o Frígorífíco Canoínhas S.A., Fricasa, quando
em plena atividade, será a, emancipação econômica de
tõda a' nossa região. E disso, não tenhamos dúvida.

Nossas terras cansadas, trabalhadas ha mail de
quarenta anos, não 'dão mais o rendimento' de outrora,
isso é lógico e meridiano.

A nossa região, o norte catarinense e o sul do
Paraná, pela excelência de seu clima, adaptam-se, per
feitamente, para a larga criação de suinos, desde que
feita técnicamente e dentro dos moldes de hoje.

'

Ora, para' se criar bem é necessário e mister que
se plante bem, pois uma loisa depende é é correlata
da outra.

Sabemos que mesmo assim, é grande o nosso re

banho de suinos, criados soltos, a vontade e sem a mí
nima' assistência. Dita produção, parte é consumida por
aqui e outra exportada . para Curitiba e São Paulo, com

sérios, embaraços para os vendedores, muitas vezes, fato
conhecido de todos.

-

Veio, então, em' boa, hora, o nosso Frigorífico Ca-
noinhas S.A., fadado a suprir tôdas essas falhas e pro
piciar um lucro maior e melhor para os nossos criadores
e. colonos.

As terras cansadas, desde que assistidas e .aduba
das, produzirão outra vez, o máximo.' Neste sentido, já
temos em pleno funcionamento e com reais e positivos
resultados o . notável trabalho da ACARESC sob o co

mando do jovem e competente agrônomo. dr. Conrado
Zimm.ermann.

Portanto, o problena está pràtícamente resolvido ..
Vamos, então, acelerar as obras do grande empreendi
mento. Todos os associados, na medida do possível e de
suas posses, que aumentem o seu capital e aqueles 'que
ainda não aderiram à grande iniciativa, que o façam sem

_, ,tardança e sem perca de tempo: que o façam agora-mesmo.
'\- Nada de aplicar o nosso dinheiro e as nossas eco-

nomias em empreendimentos de fóra, longe dos nossos

olhos, alguns dos quais já com avultados prejuízos, como

é do conhecimento de muitos. Nada de compras de lotes
e de títulos patrimoniais, muitos deles, verdadeiros gol-
pes passados na região,

'

Vamos ser mais bairristas, vamos ser' mais canoi
nhenses, vamos acordar a nossa comuna, para deixarmos
para nossos filhos, uma Canoinhas maior.

,
.

,

Vamos, enfim, ser mais realistas" vamos ser igual
a São Tomé.

Ano 18 Canoinhas, SaFlta' CatârlnB, 26 de Setembro de 1964
-------------------------------------

Número 798

mr�tm�s:
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128

Gerente: n�ASS SmMl
CIRCULA'AOS SABADOS

Valores
A - inversão de valores,' no

Govêrno Celso Ramos tem se
- feito notar sucess,ivamente, em

diversos setores administrativos,
sempre que os interêsses poli
ticos ou outros interêsses,. in
confessáveis, falem mais alto.

Uma recente prova nêste sen

tido acaba de se concretizar,
tendo como origem, interêsses

particulares, do senhor secretá
rio executivo do Plano de Me
tas do Govêrno.

Dólar a Cr$ 1.805,00
o dólar Ioí cotado hoje na

abertura do mercado de câmbio
a Cr$ 1.805,00 para a compra
e a Cr$.1.815,00 para a venda.
A alta pr evocou alteração no

mercado nacional, esperando-se
que estabelize nêste preço até
o fim dó corrente mês.

---.�,-I
IAto -Ínstituciene]

em Santa Catarina
o Governador Celso Rilmos,

baixou atos de acôrdo com re

soluções do Conselho Geral de

Investigações, aposentando, Li
neu Baptista, professor regio
nalista no municipio de Otací
lio Costa e Arnaldo Borges Wal
trick, no cargo de Terceiro 0-

.
ficial de Registro Geral da Co
marca de Lages. Também, com
base no Ato Institucional, o Che
fe do Executivo, exonerou Aris
tides Linhares, Administrador
do Hospital e Maternidade Ma
rieta Konder Bornhausen de

Itajaí e Antonio Adésio Espín
dols, funcionário do mesmo

nosocômío, Como se, vê, embora
atingindo servidores de classe

humilde, o Govêrno do Estado

integra-se na Revolução, seis
mêses após a vitória do movi
mento.

Alô ... Alô ... Brasília!
Ouça todos os dias, de se

gunda a sábado, ás 12,5 pe- Ila Radio Canoinhas, o bole
tim brasilia, em gravação, na
palavra do Dep. canolnhense,
Aroldo Carvalho, dando contia
de sua atividade parlamentar
e comentando assuntos sem

pre' da atualidade.

IDesvalorizados
O «Diário Oficial» do Estado

publica contrato firmado entre
o PLAMEG e uma firma com

sede no estado da Guanabara,
para exercer a fiscalização dos
serviços de pavimentação asfás
tica, de.._um .pequeno trecho da
estrada Itajaí, Curitibanos, no

municipio de Rio do Sul.
.c.>

No ·cumprimento------dêste con

trato '0 Estado vai dlspender
alguns milhões de cruzeiros.

Ocorre que no pessoal' do
Estado, o quadro de engenhei
ros é dos mais completos. Pos
sue técnicos de capacidade com-

'provada, com serviços, de alto
nível, -prestadss .à administração
estadual.

'

Acrescente-se, ainda, que há
pouco menos de duas semanas,
cêrca de cinco dezenas de en

.

genheiros vinculados a diferen
tes órgãos, realizaram um cur

so de seis meses, justamente
sobre pavimentação asfáltica.

Apesar dêste empenho dos
engenheiros do Estado, em man

ter os seus conhecimentos, téc-

nicos atualizados, o próprio go
vêrno nega-lhes capacidade..

o
-

Frigorífico aumenta �rorrqgado. artigo: 7.
seu

�- capital do áto institucional
, 08 inquéritos que apuram
corrupção em todo o País, con
tinuarão até 31 de dezembro do
corrente, ficando assim prorro
gado o artigo 7°'- do Ato Insti
tucional. A Comissão de Inqué-'
rito Militar que não havia con

cluido todo o trabalho, em todos
os Estados.i-está agora iniciando
levantamento no Estado de Sta.
Catarina que segundo' consta,
hã .índíeíos de corrupção em

I diversos setores da administra
.

�ção estadual.

Isto é o que pretendeu o Se
cretário Executivo do Planos' e
Metas ao contratar os serviços
de uma firma particular, para
exercer fiscalização dos traba
lhos que vêm executando outra
firma particular.

Entendemos assim o propó
sito do senhor Annes Gualberto.
Ou, então algo de escuso, deve
haver por detrás do contrato
que êle próprio firmou com

uma emprêsa, inteiramente des
conhecida..

Os cofres públicos irão dis-'
pender alguns milhões ínutil
mente, enquanto que, o desís-

. tímulo provocado na classe des
engenheiros, que servem aos

órgãos estaduais, é um .fato ine

gável, como é inegável li poli
tica de inversão de valores a

dotada pelo atual govêrno C8-
-

tarinense .

. (Comentâtío da Rádio Santa

Catarina).

Prova
,

'

Ciclística de' resistência
Sensacional Prova Ciclística de resistência está se reali-,

zando na Praça Lauro Müller,
com a apresentação de Leo
nidas Cavalcanti.; A Prova

teve inicio quinta feira às
. 10 'horas e seu término está
marcado para amanhã as 18

horas, perfazendo Um total
de 80 horas em cima de
uma Bicicleta .. Leonidas (ioto)
ainda no final da prova fará
diversas demonstrações ciclís,
ticas; durante a 'prova""- está
sendo realizado a rifa de ..

uma bicicleta, oferta da Fir
ma Basilio Humenhuk & Cia.
Ltda.c. 'cuja renda reverterá
para 8 despesa de Leonidas
e seu companheiro Moacir
Formont./

Hospital-
.

Santa
.

Cruz
Para conhecimento- dos Senhores Associdos e à quem

possa interessar, a Diretoria do Hospital Santa Cruz, cumpre o

dever de tornar público que as despesas decorrentes de Janeiro
à Agosto de 1964, com assistência Hospitalar a

p�BRES,INDIGENTES foi a seguinte:
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril

116.800»0
297.200,00
362,700,00
346.570,00

Maio
Junho
Julho
Agosto

TOTAL

266.960,00
304:900,00
334200,00
451.600,00

Cr$ 2.480.930,00

.

E' para dissipar qualquer outra interpretação que a'

Diretoria torna público 'esse movimento de DESPESAS, que vem

acarretar sérias dificuldades a Administração, porquanto, apesar
de constar verbas Federais que anualmente atingem a caaa dos
100 mil cruzeiros, êste estabelecimento não os' tem recebido
ultimamente. A Diretoria luta desesperadamente para manter
o nosso Hospital dentro de suas finalidades e espera' a

compreensãofdos senhores Associados e do Público.

Canoínhas, 5 de Setembro de 1964.
'"

João $eleme - Presidente

.;'"

\
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Prefeitura MU[lícipal de Canoinhas Carta aos
- EDITAL "

e

Pt· tpúblicoD:u�r���n�Z �:�:;;en�:' _!�:f��ose�e:��b,a�et�r��
.

a r10 as
cede nesta Tesouraria e nas Intendências Distritais de Oliveiros S. Ferreira
Paula Pereira, Felipe Schmidt e Bela Vista do Toldo, a Meu caro José

cobrança dos seguintes impostos: Falei-lhe, na semana passada,
A - Imposto s/índústrías e profisões (3. trimestre) da necessidade de encontrar

mos um denomínadcr comum
B - Imposto de Licença (3. trimestre) capaz de unir todos os revolu-

\
cíonâríos, derrotar os r"!"'''---

Os contribuíntes que não efetuarem seus paga- centes da antíga ordem e rea-
mentos no prazo acima referido, serão extraídas as cer- Iizar, ao mesmo tempo,· aquêles
tidões p/devida cobrança executiva. ideais pelos quais lutamos. Bem

sei que esta tarefa é muito di-
João Colodel - Prefeito Municipal fícil, pois são tantas as coisas

Clementino E. Pieczarka - Tesoureiro Municipal que nos separam - muito mais

que as que nos Unem I - qUE>
é difícil saber quando uma pes

y' soa fala sinceramente em me

lhorar 8S condições de vida do

povo, .

e quando de seus sofri-·
mentes se serve para fazer Q.

gítação e d.emagogia.
-

f.

CORREIO DO NORTE

Prezados aclcnlstas:
Se V.S. já integralizou seu capital' e aindâ não

recebeu leu titulo, peoeuee-o na AlJlociação Comercial e

Indultrial de Canoinhal. .'c

Máder Seleme
(

S_A_

26-9-1964

Temos
,

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

a.

3x
\

- Preço de ocasião.

CASA ESMALTE

Quando fizer seu itinerário' de passeio,
não esqueCI de. incluir uma· visita às

obras do FRI,GORIFICO

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação /

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

(dez) horas, na sede soéial à Rua Eugenio de Souzà 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

,

!
"

SE SUA "CARTEIRA..BRINDE"·

TIVER GRAVADA
A ETIQUDA AZUL
(Carla pal�nle n.O 220 .I.. R<iidi.. Soe Gaúcha)

".

\

Onde o bom gôsto· nao
Rúa Getúlio Vargas, 282 - Fone, 298

*
. *
*
*"

••• 1If.Jf..�.�. �

Em cada roupa Renner ... pron..

,

ta ou sob-medida - ou em

cada 3 .calças aVlllsas
Renner, V. ganha grátis uma

"carteira-brinde", de couro.

SE [L� TIVER GRAVADA

Ao [T�QUÊTA JU;UL �

V. LEVA DE GRAÇA
UíN.�A ROUPA �EN�ER

Visite seu Revendedor Renner,

-

custa mais!

CANOINHAS

As encomendas de trajes ""sob-medida" para as festas de Fim de Ano
serão- aceitas somente até ·0 dia 30 de outubro.

I

: v.· há de concordar comigo,
José, que há muita coisa erra

da rrêste País. As quais só po
dem ser corrigidas por uma

mentalidade revolucionária, que
promova o bem do povo, mas

não separe nem divida o povo.
E sobretudo, que tem de ser

fe1ta's agora, pois do contrárIo,
não sendo feitas, o povo julga
rá que a revolução foi contra
êle,· e será C�p8Z de achar que
o pessado superado era'melhor.
V. também sabei como eu, meu

amigo, que tudo isso é verdade.
· Mas sabe, também, que esta
casa que foi destruída durante,
34 anos, não se reconstrói, num
dia só. Dai nossa dífículdade;
conseguir fazer as coisas pelo
povo, sem, no entanto, deixar

I de pôr a casa em ordem.
,

As coisas são· dificeis, eu sei. .

Mas alguma coisa tem de ser'
feita. E creio, meu amigo, que
li única coísa que podê ser f ... itª
é cumprir a Lei. Já não. falo
na orgánização popular - POl&
muita gente pensa que a orga
nização é sinônl�8 de subver
são, e não liga para 'ela.

.

',

V. há de recordar-se de que
sempre deft"ndi, antes da Re vo
lução, 8 tese segundo e qual o

cumprimento da Lei era O úni
co caminho para vencer a crise
em que estávamos submer!'csj
E hoje, qU8n�0 tantos vêem no

horizonte nuvens negras, volto
a insistir em-que-se todos cum

prirem a Lei, que estabelece
direitos e Impõe deveres para
todos, será poseível encontrar

· um plano de harmonia, cspez
de unir todos na tarefa de
construir um grande País. So
bretudo, cumprir a Lei que es

tipulá que todo brssíleíro tem
direito ao salário minimo, além
de outras vantsgens. Esta é a

Lei que prtmelro necessita ser

cumprída i--; para que a maio
ria da população, que é corn-.

posta de trabalhadores,. sinta
que realmen.te os tempos mu

daram, e que todos estão dís
postos a arcar com sua parcela
de sacrifícios para o belE_ geral,

· \ '.

Sei que o assunto é comple-
·

xo - sobretudo no campo. Por

isso," voltaremos' a conversar.

(AG�NCIA PLANALTO)

Assine! Leia! Divulgue J

Correio do Norte

"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE 26-9-1964

AumentoDr. Anor Dittert Pinto'
Médico especialista em

Olhos, ouvidos, nariz e garganta
o�unica que estará consultando no Hospital Santa

�ruz de Canoinhas, novamente, de 30 de setem

bro até 10. de outubro.

Horário: 8 às 1a - 13 às 18 horas.
,

IPreço da consulta: Cr$ 3.000,00

Os bancários de Santa Cata
rina terão um aumento de 95%
em seus vencimentos. Em reu

nião realizada ontem na dele
gacia Regional do Trabalho em

pregados 'e empregadores c e

garam a um acôrdo, aceitando
a proposta conciliatória feita pe
lo Delegado Fernando Pires. O
aumento de 95% vigorará sôbre
o acôrdo firmado em setembro
de 63, Por outro lado, as co

missões de cargos para chefia
mínima, foi elevado de 7 para
12 mil crezeiros. O quinquênio
foi elevado de 3 para cinco mil.
As vantagens do acôrdo ante
rior foram mantidas. Ficou es

tabelecido que um escriturário'
com 6 meses de serviço perce
berá o minimo da região' com
uin aumento de 20%, Para os

tesoureiros, também com 6 me
ses de serviço, foi assegurado
um minimo equivalente ao sa

lário mínimo da região e mais'
30%, Banqueiros, e Bancários

'Seja um frequentador da B 1 C

Funciona; nos seguintes horários:

às quartas feiras: das 19 às 21 horas.
aos sábados: das 15 às 17 horas.

v

iquideçêo Total
A CASA ESMALTE

Semente de Batata selecionada
(da Granja OOTIA)

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

Prêcos Especiais para Revendedores

�,proveitem esta oportunidade
(asa Santa Terezinha

Rua Getúlio Vargas s/n

/
•

Como um esclarecimento à sociedade e -aos seus amigos,
ade-nos o Sr. Estefano Wrublevski. a publicação da foto-cópia
ue segua, de documento em seu poder:

para os Bancários
acôrdo, sem que haja greve ou

, qualquer outro tipo de pressão.
Nem mesmo o dessídio coleti
vo foi necessário para que se

chegasse a um acôrdo, Repre
sentantes da classe bancária, a
firmaram que isto se deve, prin
cipalmente, pelo feto de ele
mentes notadamente conhecidos
como subversivos, estarem a

fastado! das funções que vi
nham exercendo no sindicato
da classe.

estipularam ainda que em mar

ço de 65 se reunirão para es

tudar a possibilidade da con

cessão de um abono para a elas

s�. Falando à Reporta�em, re

presentantes das classes que
hoje p.ncontraram um denomi
nador comum para o aumento
dos bancários, ressaltaram' a

importância do acontecido, pois
nos últimos tres anos, é esta a

primeira vez que empregados
e empregadores, chegam a um

o i s ens LP
3.000,00

n a

CASA ERLITA
fiE

Tecelagem Canoinbas S.I:
Assembléia Geral Extraordinária
Edital de convocaçã.o
Pelo presente ficam convidados os senhores acio

nistas désta sociedade, 'para se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 14 de outubro
do corrente ano, ás 10 (déz) horas, na séde social, sito
á Rua Getúlio Vargas (Prolongamento), nesta cidade de
Canoinhas, para deliberar sôbre o seguinte:

a) Aumento de capital social, proviniente da cor-

reção monetária, de acôrdo com a Lei n. 457 de 16/6/1964.
b) Conseqüente alteração parcial do Fstatuto social;
c)- Outros assuntos de interêsse social.

Canoínhas, 22 de setembro de 1964.
A DIRETORIA '- 3x

Ministro sugere pagamento
em duas parcelas do 13. salário

Só assim trabaihadores póderão desfrutar
-

realmente as férias -

RIO, 23 (V.A.) - O ministro do Trabalho, senhor Ar
naldo Sussekínd, informou ontem que "o governo não cogita ex

tinguir o pagamento do 130. salário, nem 80S empregados em

empresas particulares nem os servidores da Previdência Social,
porque o pegamento desse benefício é uma conquista social do
trabalhador brasileiro.

Acentuou que em sua opinião pessoal' o 130. salário de-
.vería ser pago em duas parcelas - uma no Natal e outra por
ocasião das férias do empregado -.a fim de que o governo con

siga conter a alta inflacionaria, evitando a emissão, com que au
xilia as empresas particular�s.

VANTAGEM
Declara ainda' que "o pagamento de uma parcela no

'início das férias 'daria aos trabalhadores a possibilidade de ter,
de fato, férias renumeradas, pois atualmente assalariado não po
de aproveitar os dias que a lei lhe conce e para as férias jus
tamente porque esse dinheiro faz parte do seu sala rio, com o qual
sustenta 8 familia".

Carteirinhas para Documentos
Esferográficas BIC

Acabamos de Receber

Impressora Ouro Verde

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A V I 5 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 �2 e das 14 as 17 horas.

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

Aparelhos eletronicos para surdez, Receitas de óculos.
� Clínica Especializada DR. SZYMANSKI,

"O'T I CA -

CANOINHAS"
Uma Çasa especializada para bem servir!

Õculos, Armações, Lentes etc.
de todos os tipos, qualidades e preços

Aparelhamento moderno e serviço especializado

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

(Anéxo .ao FOTO JOÃO)

C A F É B I G
Torrado a esr quente

Saboroso até a ultima gota
Rua Paula Pe?&ira Telefone, 241

,BIG é grande - mas em C,anoinhas

BIG'é o melhor café

16a. CR - 14a. Delegacia de Recrutamento
Junta de Alistamento Militar de Canoinhas - Se

Inspeção Saúde
No período de 10 a 15

Seleção
de Outubro de 1964

de e

Atenvão masse de 1946
I ,.,.:.. Será convocada para prestação do �ERVIÇO MILITAR

em 1965, 6 cisne de 1946, '

II � Além dOI cidadão pertencentes à cl6811e de .1946, serão atnds 'Chamados para o IDeamo fim:

a) - O. da classe de 1945, julgado. temporâríamente "GRU·C.PO '·e".

b) - Os convocados de claeses anteriores, ainda em débito
com o SERVIÇO MILITAR.

c) O. cidadão. que tendo sido eubmentidos à SELEÇÃO edesignados para a incorporação em orgauização Militar da ativa, deixaram de apreaentar-ae DOS prazos e locais afixado. (INSUBMISSOS).
IH '_ A INSPEÇÃO DE SAÚDE E SELEÇAO lerão realizada. nOI diae 10 li 15 de OUTUBRO de 1964.

PARA OS MUNIClpI0S DE CANOINRAS • TRES BARRAS EMAJOR VIEIRt\:. a apreeenreção fwa 8uim distribuide:
DIAS. lO, 11 e 12 de OUTUBRO de 19M: C,ANOINAAS (lede)Agua Verde, Campo d'Agua Verde, Parado, Sereia, Matão, Serrito,Fartura, Marcilio Dias. Tsunay, Salto d'Agua Verde, Campo da. Mo
çal, Rio Bonito e localidades de Barra Mania, Bonetes, Pinheiros,Tamanduá, Capão do Herval, Encruzilhada.
DIA 13 de OUTUBRO de 1964: Paula Pereira, Felipe Scbmidt eRio dOI Poços.

.

DIA 14 de OUTUBRO de 1964: Município de TRES BARRAS,MAJOR VIEIRA, e ainda localidades de • Rio d'Areia de Cima, RIOd'A reia de Baixo, Serra do Lucindo ..
DIA 15 de OUTUBRO de 1964: Palmital, Salseiro, Arroio•. Barreiro••Paciencia do Rufino, Paciência. Arroio Fundo, Gralha, Entre Hios,Imbuia, Serra dai Mortes, Timb6zinho, Tira Fogo, Santa Emydia,Caragustâ, e 011 FALTOSOS dai localidade. acima.

IV - A INSPENSÃO E SELEÇÃO lerão realizada. no
QUARTEL DO 3°. BAT!\LfIAO DA POLICIA MILITAR, com i
nício à!l 8 horas da manhã, no. dia. acima previstos.

CANOINHAS (Se), 15 de !\GOSTO de 1964.

Agenor Flôres - 2°. Tte. Delegado da 14".• DR.
Dr. João Colodal - Presideute da JAM

/

J

Rio, 17 - Ao término da
reUDl80 que hoje realizaram
no Palácio das Laranjeiras, os
ministros prestaram homenagem
ao presidente Castelo Branco
p .. Ia passagem de seu aniver
sário natalício,- no próximo do-

- mingo.

Falou em nome do corpo mi
nísteríal o sr. Milton Campos,
titular da pasta da Justiça, que
em determinado trecho do dis
curso, salientou: "Honramo-nos
de ser colaboradores imediatos

-de v. exa. nesse esfôrço, mas
sabemos que a colaboração mais
importante e alícercada é a do
povo, inspiração e objeto da Iação governamental, ao mesmo

tempo suporte e beneficiário
do govêrno democrático".

o primeiro voto é o dos ami
gos, que tais se tornaram quan
do ,antes não o fôssem aqueles
que, no convívio do govêrno,
sentiram-se envolvidos pela cor
tesia de seu comando e pela,
afabUJdade de seu trato.

O segundo é o voto dos ci
dadãos que estão mais capaci
tados do que quaisquer outros
para a valia r a importância e o'
sentimento da presença de v.
exa. na direção do País, nesta
hora. Estamos numa fase revo
lucionária e, ao mesmo tempo,
Instituímos um govêrno consti
tucional. A vitória da armas foi
fácil, não só pela coesão das
Fôrças Armadas, como pela par
ticipação e pelo consentímento
das fôrças políticas e populares.
Em correspondência. o poder
revolucionário se limitou a si
mesmo, e promoveu a eleição
do govêrno, nos têrmos da
Constituição. V. exs. ficou seu;'
do um presidente eleito na for
ma anteriormente prevista, as

instituições foram preservadas
e ,as liberdades publicas man
tidas"

AniversárioII .§�����§§�§����§�gg§����§'. B Iniciando seu discruso, disse

I' ,

o ministro Milton Campos:R f f tomando «Esta reunião ministerial an-e sçs suas orças, tecede de pouco a data nata-
lícia de v. exa. Desejam por
isso os seus ministros utilizar a

oportunidade para manifestar a
v. exa. o seu resneito e a sua

estíme, 80 lado do' voto que for
mulem pela sua felicidade pes
soal e pelo êxito de sua vida
púbhca.

'
,

Perdeu'-se
X

Uma caderneta da Caixa
Econômica Federal de Santa
Catarina-Agência Canoinhas,
sob N. 013-Judicial.

Quem a encontrar, por
obséquio, é favor entregar

I

na agência local da referida
.Caixa Econômica. 3x

Vende-se
Por motivo de mudança

de ramo, um armazém

(estoque e ponto) sito a

Rua Getúlio Vargas, 1.060.
Ver e tratar com a pro

prietária Dona Elinore
Jung, no local. 3 x

Vocação para a lei
"Essa irresistivel' vocação pa

ra a lei merece ser assinalada,
porque vale como marca de
maturidade política e de edu
cação democrática. Mas cumpre
não esquecer que o ponto de
partida foi uma revolução e as

revoluções, no seú dinamismo
próprio, cortam caminhos e im
põem soluções que nem sempre
são as da normalidade e da ex

pectativa anteriores. Daí a ne
cessidade de se comporem em
meio 80 tumulto os quadros da
normalidade renovada e de rea
brir leito por onde deverão cor

rer, em curso tranquilo, as á
guas antes revoltas.

Bem se pode imaginar o que
essa tarefa exige de pondera
ção de valores e avaliação de
realidades, de penso discrimina
tório e capacidade d'e distinção
de paciencia e de modestia.
,Por esse tom de equilíbrio

que caracteriza os homens de
Estado, nas horas difíceis e que
não se confuride com o equílí
brío dos detentores de posições
é que se pode transpor 8 qua
dra convulsiva para se instau
rsr a fase .de- restsuração.. do
caos para 8 Revolução, da Re
volução para a reconstrução, eis
o intinerário pelo qual os po
vos se salvam de suas crises e

lançam as linhas vitoriosas de
sua hist.ória. Essa é, em nosso
Pais, a pesada e grandiosa ta
refs que ce be fi V Exs. Da exa
tidão com que v. excís. s� vem

desincumbindo dela, nós, os seus

ministros, queremos dar publi
co testemunho. Mas o testemu
nho mais valioso quem o dá é
a Nação; que, Das suas cama
das mais profundas, e nas suas
forças vivas, sente e ampara o'
seu imenso esfôrço e se revela

,

no que v. exa. tem feito e
que espera fazer, em
ficio da ordem politico. jUrida ordem econômica e da
dem social no País".

'Honra,
"Honramo-nos em ser Collradores ímedíatoa de V. E

nesse esfôrço, mas sabl,
que a colaboração mais illJ
tante e alícerçsda é a do
inspiração e objeto da 8çã�
vernamental, ao mesmo II
suporte e beneficiario do go
no democratico. Pedilllol
Deus que do povo lhe ven'
hoje o apoio e amanhã 8

sagração. Estamos certos de
'em homenagem á data nl
cia de v. excía., nenhum I
será mais adequado do qUe
te, diante das responsabilidl
-que lhe cabem, nesta feze
nossa história. Que o pov
ajude no seu compromisso
servir e tenha em v. excia,
instrumento de sua paz e
sua prosperidade".

Presente
O Marechal Castelo Bn

recebeu de presente uma

ção de livros. em encaden
de luxo, contendo obras
escritores contemplados CO[
Premio Nobel de Literatura,
movido, agradeceu as psla
do titular da Justiça e a

menagem dos seus mais
duados colaboradores.

Máquinas de Costu
marcas Philips, Grosl
Olímpia e Hartensteín
melhores preços da pra

Vasa'Santa Terezi!
Ru� Getúlio Vargas s/n

EsportesnoGin "'si
Realizou-se dia 6 do corrente o grande Festival FuI!

lístico no Ginásio Santa Cruz. O movimento financeiro da !
apresentou uma renda líquida de Cr$ 222240,00. que será ap
da integralmente no setor esportivo do Ginásio. As 'partidas
putadas durante o festival apresentaram os seguintes re�ulta
Polícia x Paísandu, vitória da Policia por não comparecimentoPaíssndu. /.'Stein x Operàrio, venceu o Operário nas penalidades máxi
Palmeiras 1 x Marianos O.
Ford x Bandeirante, venceu Ford nas penalidades máximaS.
Esquadrias Santa Cruz 2 x São Cristóvão 1.
Penharol 1 x Benfica O.

'

São Bernardo x Lojas Unidas, venceu São Bernardo
dades máximas.
Agua Verde x Marceneiros, vencendo o Agua Verde nos penalSereia O x Rio dos Poços 1.
Taunay 2 x Caraguatá 3.
Tres Barras O x Papanduva 1.
Parado x Fartura, Fartura não compareceu.
Lagoa O x Mixto dos Marianos 2.

Na partida de fundo, o Ginásio enfrentou a representada Escola Agrícola Vida1 Ramos. O encontro foi' árduamente
putado e apresentou' grande movimentação em seu decorra,
a equipe da Escola Agrícola atuando COm mais desenvoltura
todo seu transcurso. sem entretanto conseguir - dobrar a vale
representação do Ginásio, pois o resultado final acusou um eOl�
de 1 (um) tento. Ibanez, de cabeça, inaugurou o placar 80S,
minutos do primtiro tempo, para Quadros empatar 80S 18 [Jl1
tos da segunda Isze, atravéz de uma penalidade máxima, cobre
com maestria. Este resultado pode ser' considerado justo, apt.
da melhor atuação de representação da Escola Agrícola, j�
seus aventes desfrutaram de relativamente poucas oportunl?a!para marcar, devido à boa atuação do setor defensivo do GIO,
onde Pfau pontificava, desfazendo uma a uma as investidaS
ataque contrário.

EQUIPES: Ginásio: Concil (Ademir) - Afonso (Macb8
- Herminio e Adilson (Prust) - Gil (Carlos) e Kalempe- Q
dros � Marcos - Carlos (Gildeney) e Cesar.

Escola Agrícola: Márcio, Cabeção, Msrtvaldo, Walter
Nelson, Itamar, Costínha, Curitiba Dídí, Ibansz e Lemos.

\ "
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Municipal de Major Vieira Heabertura do
ou em pequenas séries, por .mapas diários, manuscritos ou datí- Banco -Alemão
lografados.

L E I:

Artigo lo. - Fica aprovado e ratificado, no leu conjunto e

em cada uma dali suae partes, pará produzir todOI-OI efeito. no que
toca ao Govêrno do Municipio, o Convênio anêxo a presente -lei" aa

ainado na Capital do Estado em 28 de maio de, 1942, entre a, União
Federal, representada pelo Iustituto Brasileiro de Geografia e Esta
tístice, representada digo, o Estado e todos OI lIeUI municipioa, tendo
em vi.ta auegurar permanente, em todo o PaÍB a uniforme e perfeita
execução da e.tathtica geral brasileira, bem aseim, em particular, a

normalidade de Ieventamentos que devem servir de bale e organiza.
ção da Segurançs Nacional, segundo o disposto no decreto- lei Fede-
ral n, 4.181, de, 16 de março de 1942.

'

Artigo 20• - Para coustituir a contribuição do Município
destinada aOI .erviçol estatístico. nacionais de caráter municipal,
bem assim aOI I registros. pesquizaa e realizaçõee neoeesáriea a Segu
rança Nacional e relacionada. com a. atividade. do Instituto Brasi
.leiro de Geografia e E,tatÍttica (IBGE), fica criado. na forma con

vencionado o imposto adicional de diversões. cobrável em todo o ter
ritório municipal em .êlo eepecial fornecido mencionado Inatítuto.

, Parágrafo i-, - O Imposte a que alude este artigo lerá de
déz centavos (Cr$ 0,10), por cruzeiro (Cr$l,OO) ou fração de cruzeiro
no valor dOI bilhetes de entrada a ele sujeitoe.

Parágrafo. 2". - Fica suieitoe à cobrança do tributo, para
OI fins do, Convênio de E.tatí.tic8 Municipal, OI espetâculos de qual.
quer gênero de diversão que lti realizem em teatros. clubea/"dancings"
Sociedades, parques, campos e quaisqueir outros Iocais aceesiveie ao

.
público por meio de entradas paga•.

Parágrafo 3°. - O, .êlol espeeiais para a' cobrança da parte
do imPblto de dlversõea, atribuida pelo Convênio &0 LB.G,E. e des
tinado ao custeio do ,i,tema nacional dOI lerviçol de eetatiatica mu- Inícipal, serão apo,tal aoe bilhete. de ingresso vendidos ou oferecido.
pelos empreeârios, proprietários, ou qualquer peesoa individual ou

coletivamente ulpooeáveil por qualquer dOI estabelecimento li, calS8

Ou lugares a que .e refere o parsgrefo precedente.

Parágrafo 4°. .".... O. bilhete. de entrada para eepetâculoa 'ou
exibiçõe. auieito ao imposto previato oe••e artigo, Merão impreslIOI e

deverão conltár de duas parte. deetaeâveía e numerada. .aeguidamen
te. Serão enfeixada. em talõee, -

e o deetaque da parte' destinada 80
espectaoor .ó le dará no momento da' respectiva aquisição ficando
proibida a venda de bílbetes que não Óbedecer a, e�ta norma.

Parágrafo 50 ....... O sêlo lerá aposto no sentido horizontal do
bilhete, abrangendo a. dual partes, e com o cabeçalho sôbre o co.,
ohoto, de modo a ler dividido no ato do destaque da parte que o

espectador deve réceber 8 entregar' ao- porteiro:

Parágrafo 6°. - O sêlo deverá ler inutilizado préviamente
antes do destaque do bilhete, por meio de .um carimbo, cujo. dize
rei indiquem a data do espetáculo ou exibição.

Parágrafo 7°, - A aquisição de sêloa para OI! bilhete. de
ingreno, bem assim de bilhetes com, sêloe já impressoe terá lugar na

Agência arrecadadora designada pelo I.B.G.E., na forma do art.

90'1 D e,_ ·c·
e

b S
e

d d "A.alinea 'Ib" da Lei. Tal, aquisição ierá efetuada por' meio de guiai rrigOrllcO 80010. as· ·oele a ., Jlnonlma�, ',' "_"'.,
.

�,a•• ioadaa pelo relpoDlável ou leu repre.entante, a. quais conterãlJ a

P b
v

"r' d 'b
'

"fBle, .I-s l t'.
"

.

'r 0;;·1'" . -I C' . ·a" oelpeCl !Cação a quantidade de .êlol a adquirir e rece erão o Com· . B li
petente na, de ordem, deveódo ler vi'ada pelo _Agente de E.tati.tica
ou quem suai vezes fizer. Deilal guiai. a Is. ficará em poder da A· Avila que a partir do dia 30 de' Agôlto le acham a di.po-· ")

,

gencia�'Municipãl de E,tati.tica, para fina de filcalização e tomada. Ilçao do, lenhorel acioni.tal na séde da AssbcIACAO COMER- A ·faroilia ZAZISKI resi:-de conte!!, e a 2-. lerá apre.entada à Agência arrecadadora, que fará CIAL E INDUSTRIAL DE CANOINHAS, à Rua Vidal Rltmol d d d
o fornecimento e a reapectiva cobrança, obtendo do comprador, DO (ed. F8rça e Luz e Agência do BaDco Inco) ai Iietaa dEl lublcrições ente e·, com proprie a e

mf::lmo documento, o competente recibo. par.ticulat para a integralização do aument9 de Capiial a(!rovado pela rural, em PIEDADE, tem
I Auembléia Geral Extraordinária. de Acioniatali, realizada eoj 29 de

_

sido prejudicada com a in-
Paragrafo 8°. - É expreÍl!lament,e proibida a Venda ou per·

.

agôlto de 1964. vasão de suas lavouras' pormuta de .êlol "ntre proprietáriPI, emprelárioi, arrendatário. ou quail' .' .

quer re8ponláveil pelos clube., iocie.dadeli, c,ai81 O,U lugare. de diver· Do valor lublcrito deverá ler integralizado no ato da lub.. criação de tôda espécie, de-
Iões, leodo·lhel-alleguradal, todavia, a indenização da importância crição dez por cento ,�10%) .em dinhe!ro e. o reltante em 22 parce- sejando dar: 'QID paradeiro
dOI aêlOI não utilizado. uma vêz feita lUa reltituição com a8 melma. la. menlllil de 47% e Uma de 2%. a êsses abusos vem de pú-
formalidade. pre.erital Da alinea precedente. . bll'CO PROIBIR 'terrnl'nante-E' imprelcindivel que o acionista apre.eote no ato da lubl.

crição a' cautela ou título r�pÍ'elentativo dai açõel de lua proprieda
de ou' OI recibo. de pagamentos parcelado••

Pre fe itu r�a
Lei n. 93, da 31-8-64

Ratifica o COQvênio de Estatística Municipal e lhe
dá execuçáo.

I

ODILON DAVET Presidente do Legislativo Municipal, em

exercicio do cargo' de
'

Prefeito. Municipal de Major Vieira, E.tado
de Santa Cataeina, faço saber ao povo deste Municipio que a Câmara
Municipal decretou e eu sanciono a seguinte

Parágrafo 90. _' As sociedades pu casas de diversões, de
qualquer espécie, que funcionarem com entrada pagas são obri·
gadas ao uso de um livro no· qual serão registradas por data de
função ou E'xibição, os sêlos adquiridos, os 'sêlos empregados e

os saldos respectivos, assim como a numeração dos primeir2._s e

Ultimos ingressos vendidos. O livro de escrituração conterá ter
mos de abertura e encerramento ássinados pelQ emprêsa, firma
ou sociedade e receberá o "visto" do Agente Municipal de Es
tatística. O livro poder'; ser substituido, em espetêculos avulsos

Parágrafo 10°. - A fiscalização de imposto de diversões
compete aos fiscais da Prefeitura e aos funcionários da Agência
Municipal de Estatistica. A fiscalização verificará sempre o livro
ou os mapas de escrituração, assim como o número de presen
tes a cada 'sessão, ou espetáculo, examinando' se êste número cor

responde ao dos ingressos utilizados e constantes dos canhotos.
I "

. Parágrafo 11°. - Por qualquer comprovada infração no

pagamento do imposto destinado ao custeio do sistema nacional
de estatistica municipal; seja pela sonegação do competente sêlo,
ou pela prática de qualquer outra fraude, será imposta a multa
de mil cruzeiros (1.000,00). Sem O pagamento ou depósito dessa
multa, a case, empresa ou

-

sociedade suposto infratora não po
derá continuar a funcionar. Da ímportância da multa caberá me

tade para os cofres municipais e metade à Caixa Nacional de
Estatística Municipal.

.

Artigo 3°, - A Prefeitura Municipal tomará qualquer
tempo as medidas necessária tendo .em vista o que lhe represen
tar o Instituto Brasileiro de Geografia ti Estatistica, em nome do
Governo Federal, ou Governo do Estado, por intermédio de qual
quer dos orgãos da sua administração

.

interessada no assunto, a

fim de que ao Convenio de Estatística Municipal também fique
assegurada fiel e, integral execução por parte do Governo e ad
ministração do Muni'Cipio.

Artigo 4". - O Convênio entrará em vigor no Munic!pio
-

na data da publicação desta Lei.' ,

Artigo 5°. - Revogam-se as disposições em contrário.

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

.

8S.) Odilon Davet - Prefeito Municipal, em exercício

Registrada e publícadâ á presente Lei na Secretaria Mu
nicipal aos trinta e um dias do mês de agosto de um mil, nove-
centos e .sessenta e quatro.'

.

8S.) Jair Oirschnabel - Secretárío

, -.
'"

Agência de Canoinhas
'

Rua Vidal Ramos, 1167 ou" Rua Paula Pereira 761

26.9·1964

TRANSPORTES

(onfie O: transporte· de suas mercadorias
pela

TRANSRIO s. A.·
e terá ti satisfacão' de ser bem, servido

,

Subscricão Particular de Acões /'
, ,

(Somente para 'os que j� são acionistas)

A lublcrição poderá ler feita até o dia 10 de outubro-de
1.964 na forma eltabelecida na Lei N. 2,627 de 26 de letembro de
1940 ou leia na proporção de 2,5 açõel por uma ação já pOlluidal.

,Canoinhal, 29 de agôlto de 1964.

A Diretoria

Transatlantico
Foram mantidas conversações

«com boas perspectivas dê
êxito» entre autoridades brasi
leiras e o Banco Alemão Transa
tlântico sôbre a devolução do
edifício central. dêste banco na

Rua da Alfândega, confiscado
durante a segunda guerra mun-

.

díal. Em uma entrevista exclu
siva a DPA, o presidente do
conselho de administração dêste
banco, Karl Klasen, declarou

que «ainda não foi adotada
qualquer decisão sôbre as mo

dalidades de futuras atividades
do Banco Alemão Transatlântí....
co no Brasil». Segundo Klasen,
«não serão reabertas as sucur

sais deste / banco no Bresilz,
mas levaria em consideração
um desejo expressado pelo 'go
vêrno brasileiro de indenizar o
banco pelas desapropriações do
tempo de gue,rra.
-Assím sendo, existe a possíbí

lidade de que o Banco Alemão
Transatlântico amplie sua par
ticipação Dlim 'banco brastleíro
ou participe em outro -banco,
porém depende tudo do resul
tado das negociações que, por
parte do banco, serão reahz"das
'por Hans Otto Schuíz, encarre

gado
I

no BI'6Sil. O €dificio do
banco é utilizado atualmente
pela secretaria de Finanças da
Guanabara; porém o governador
Carlos Lacerda está disposto a

devolver o prédio de rue da
Alfândega.
----------....�------------�

I' Serneadeíras de arroz, milho
. e feijão de afamada marca,

com ou sem aàubadeira.

(asa Santa Terezinba
Rua Getúlio Vergas "in

-em frente amaior Hervelra do mundn

3x

Aos possiveis. donos des
ses animai€! que os tenham
fechados', evitando piores
cónsequê'�cias. Ix

mente essas invasões, não se

responsabilizando pelo que
houver.

� CASPA [ OU[OA Of S[US CftB[lUS U�ft�DO

I
.,,)

PARE! (, TÔNICO ·(APILAR
. NUNCA EXISTIU IGUAL

PARA fERIDAS,
E C Z E M ft S,
IHFUMACOES,
C O C E I R fi S,
f R l-E I R fi S J

ESPINHAS. ,UC.
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PEUJS !t�!RES NOTAS
Jfc D...... '� o agronomo, dr João Palma

.:::ra '" If) I.'l:! � -l\ioreira, desi.gnado pelo Ministe-
UI '\LI \s;;. :al � rIO da Agricultura, esteve em

Canoinhas, quando tomou conhe«,
DA SEMANA cimento do funcionamento de

todas as repartições adidas áque
te ministerio,

,E SPA R S-A S
(!

Ano 18 - Ganoinh1lIl, Santa Catarina, 26 Setembro de 1964 - N. 798

ANIVERSARIANT�'S
ANIVERSARIAM,SE
Hoje: a sra. dna. Luiza

,

esp. do sr, Ernesto Koch; as
srtas. Arlete Voigt, Lucilia
Stoeberl, Terezinha Bialeski,
Geni Schimingoski; os jooens
Rubens Wardenski, Helio Ro
berto Radke é a menina Mau
ren Rosi filha do sr. Alfredo
Guilherme Knüppel:

ria esp. do sr. Francisco Car»
valho; os srs. lonas Wendt,
Ildefonso Knoll, Alexandre
Blosteld; a menina Marguit
filha do sr. Raimundo Pieis
sler e o menino Oriel filho a

âõtiuo do si. José A. Pereira
Sobo.

filho; a srta. Otga Grettin
a menina Lidia {ilhado sr.

Estetano Lucachtnski e o me-

nino Waldecir filho do sr. O Deputado Aroldo Carvalho,
Osmindo Waldmonn, sempre olhando para a sua terra

e sua gente. veio de conseguir noDia 1°. de Outubro: a sra. Ministerio da Educação, junto ao
dna. Yvone esp. do sr. Armin Ministro dr. Flavio Suplicy de
Soetõer; os srs. Nelson Schei- Lacerda, varias bolsas de estudos
demantel, Generoso de Almei-

/para estudantes canoinbenses care
da Prohmann, Ladislau Bia: _ cedores do referido auxilio. As
nek, Horsi Bollmann, Rato bolsas já foram pagas.mundo Do mb rio ski; as

x x x
s e n h o r i tas; A d é I i a

Esteve em Canoinhas, ecom-lia Gritjin, Almida Salomon, panhandó a embaixada do BlocoSalustrina Leandro; ósjovens Morgenau, o Capitão Hugo'Weber,He1 bert Sachweh, Luiz Cesar
B. Pacheco; as meninas Só. que exerce atualmente as altas

nia Maria filha do sr. Nery funções de Superintendente da

Cordeiro, Julceia Maria. filha Federação Para-vaense de Futebol.

do sr. João Sczygiel .e o me-
x x x

nino Ediberto filho do sr, Get»
' De retorno da Suissa, sua terra

mano Bayerstor fi. natall, deverá chegar logo .a Ce
noihss, a religiosa Irmã Carolina,
que irá lecionar novamente, no

Colegio Sagrado Coração de.
Jesus,

x x. X

Acaba de ser fundada, com séde
em nossa cidade, a Associação dos
Agronomos do Norte Catarinense,
cuja diretoria, a ser eleita em

outubro proximo será integrada,de
agrônomos lotados de P. Uniã"
a Mafra.

no Clube .Cenoinhense, cuja renda
rev- rterà para a campanha da
criauça sub-nutrida. Os leões dos
municipios vizinhos e também de
Curitiba, deverão prestigiar com
suas presenças, essa filsntr6pica
campanha.

x x x

Dia 21 ultimo, .dia da árvore,
fim do inverno e começo da pri
mavera, foram, plantadas, por au

toridades locais, na praça Emi�
liano Seleme, várias árvorés, cu

jas mudas foram oferecidas pelo
Rotary Club de Canoiuhas.

x x x

Tivemos, finalmente domingo,
o esperado jogo do Botafogo com

o Bloco Morgenau, de Curitiba,
cujo resultado foi de 3 a 1 para
os visitantes. A porfia deixou de
agradar pela falta de, empenho
dos atletas.

Dia 29 as sras. dnas.Ieda esp,
do sr. Antonio (irein Neto;
Carmelo esp. do sr. Aury Fer
ri, Ped�assaní; o sr. dr. Za
charias Seleme; .as meninas
Aglaé Lizabeti filha do sr.

Bernardo Belinski, Maria de
Fatima filha do sr. EPami
nondas Simões, Arlete filha
do sr. RQdolfo Frantz e la
nete filha do sr. Orlando (Iatz.

Dia 30: as sras. dnas. El»
za esp, do sr. Bernardo Me
teger, Ana esp. do sr, Augus
to Bess; os srs. Rodolfo Schei
de, Julio (Ionçâloes Corrêa

Amanhã: as sras. dnas.
Na�r esp. do sr: Fernando
Preiberger, Getulia esp. do
sr. Estetano Lucachinski; o.
reo. Pe. Frei Etziario Schmitt
(onomásfico) res. em Joaça»
ba; a srta. Sonja Valei Mi
-chel e a menina Maria de
-Fatima filha do sr. José de
Lima. '

; Dia 28: as sres. dnas. exma.
vva. sra. dna. Olivia Ehlke
rés. em loinvilte, Iacira esp,
do sr. Jorge de Oliveira, Ma-

Dia 2: a sra. dna. Hilda
esp. do sr. Antonio Cubas;
as srtas. Tereza Tyszka, Yo,
landa Beeker, Cei ise Rosa;
os jovens Renato

. Schaeffer,
Alinor Corte Filho; os meni
nos Pedro Fernando filho do
sr. Pedro Alues Vieira e João
AITredo filho do sr. felipe
Krull.

"MM",
-

n ,.

,

Cine Teatro Vera Cruz ,ré

E falando em futebol teremos
amanhã, no municipal, mais um

sensacional encontr'o entre o Santa
C�uz e' Perí Ferroviário, famoso
esquadrão, também classificado
para o estadual. O time da Rede
que sempre brilhou em Canoinhas, '

virá integrado por todos os seus

tituláres e os alvi· celeste. reapa
recerão sob o comando do prepa
rador Ytamar.

APRESENTA:
HOJE - á. 20.00 horae - impróprio até 14 anol

o ·GeneralIntrépido -Custer
com Errol FlynD, Olivia de Hlilvilland e Anthony Quinn·
Uma página sangrenta da história do velho oeste! Violênêia!

Heroismo! Romance!
Aos Aniversariantes augu

ramos felicidades. x xx

Foi restruturado, domingo úl.
timo, em intensa vibração civica,·
o Diretorio da União Democrática
Nac::ioDal. no municipio de Monte
Castelo.

DOl\'HNGO - á. 13.30' horas - cenlura -livre
CASAMENTO

Realiza·se hoje o enlace.
matrimonial da srta. Elvira
Alves filha adotiva do sr.

Alexandre de' Paula e Sil
va' com o sr. Simão Lada
nevski, ferroviário aqui resi·
dente..

Ao novo casal os nossos

cumprimentos.

o Custer
COFRE
compra-se um_

Ofertas e características
./

a esta Redação,

ai 16,00 horaa ceulura livre
.

I'" 19,00 hor.... -

l 14-

ai 21,00 hora.
- lmpr. at anol

x x x

DOMINGO Está havendo grande movimen
tacão na cidade pera o baile. dó
Lions Clube; a ser realizado hojeAguasNas da � Marujada

c/ Connie Francis, Paula Prentiss, Dany Robin e Janis Paige
Umâ. cOinédia g<.stosíssima fílm&da no M�diterrâneo ... ao

som da voz e do ritmo de eonnie Francis! Alegria e

música para dar e vender!
Subscrição Particular

de Ações
(Somente para os que já sáo acionistas)

Petróleo'Br�silerro S/A-íIPetrobrást�
avisa que a partir do dia 10 de 'setembro, efetuará, nesta cidade.

por lintermédio
. do BANCO INDy�TRIA E COMÉRCIO ?E

SANTA CATARINA S/A. a subscnçao particul'ar de SUas açoes

preferenciais para integralização. do .aumento. de capital �provado�

pela Assembléia Geral Extr.aordmárla de ACIOnistas, reallzada em

10.12.63 e 23.1.64.

O valôr subscrito deverá ser integralmente reaiizado nO

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

cupões de juros nrs. 20 e seguitltes.
,

E' imprescindivel que o acionista apresente, no ato da

subscrição, a cautela, representativa das ações de sua propriedade.
A s\lbscrição poderá ser feita até o dia 2 d.e outubro, na

forma estabelecida na Lei n. 2.627, de 26.9.40, ou seJa na propor
ção de 2 ações por 5 ações já possuidas .

NASCIMENTO
Dia 23 veio enriquecer o

lar do sr. João e dna. Olga
Taporoski o garoto Paulo
Silas.

Ao recém nascido e· seus
pais as nossas felicitações.

-----'_

2a. Feil!'8 .� à. 20,00 hora. --:- REPRlSE T 14 anoa
-----,-

\ 3a. e 4a. Feira - àl 20,00 hora. - ilnp. até 14 anoI

0, Diário de um' Louco
com Vicent Ptice, Nancy Nov8ck e Chris Warfield,
Sómente com a auto destruição, pÕde 'aquele homem

livrar-se do espirito do-mal!
DESPEDIDA----_.-

5a. e 6a. Feira - à. 20,00 horaI - imp. até 14 anol Nestor da Cunha, Ramos
e familia, transferido á pedi
do desta para a Agencia dos
Correios em Monte Castello,
na impossibilidade em desl
pedir-se de todos os amigos,
o faz por esse meio, 0Tere",
c(3ndo sua residencia naquela
prospera localidade. '

... i iPilllllll IlllllIIiII IDIIiIIIIlI_IAlII!li__*" -.... Canoinhas, setembro de 1964

Minha Esperança é Você
com Burt Lancaster, Judy'Garland, Steven Hill e

.

Gena Row18nd�.
Uma história comovente que poderia acontecer com você!
Um filme de rara beleza, que tocará os corações mais

insensíveis!
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