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REGEITADO
.,0 .véto do Prefeito pelos
.: próprios correligionários

Apresentando o Vereador Ney Pacheco de Miranda um

projeto de lei isentando os moradores da Xarqueada . e Campo
d'Agua Verde, do imposto predial, e cujo projeto de lei foi apro
vado por unanimidade. Transformado em lei, foi a mesma ao

Prefeito Municipal para sancionar: mas, homem completamente
desinteressado dos problemas que afligem os moradores das zonas

alagadiças, pois a isenção do imposto predial, já seria um auxílio
aos moradores daqueles bairros, entendeu vetar, devolvendo-a à
Câmara acompanhada de Uma explicação de motivos que trans

cr'evemos para conhecimento dos nossos leitores e verificarem
como mudou de opinião o atual' Prefeito, que durante a sua

campanha política, até máquinas' de costura e campo de aviação,
prometeu aos moradores da Xarqueada e Campo d'Agua Verde.

.
Transcrevemos também o parecer da Comissão de Legis

lação e Justiça, em que o Vereador Alfredo Garcindo, provou o

contracenso das razões do veto apresentadas pelo Prefeito aos

Vereadores.' Colocado o parecer em votação, sob escrutínio secreto,
foi o mesmo rejeita?o por 7 a 6.

x x x '

Projeto de Lei
Artigo 1.0 - Ficam excluidas as zonas de Xarqueada e

Campo d'Agua Verde, da lei n.? .134 de 16 de julho de 1951 que
as inclue para pagamento de imposto Predial, ficando cancelados
os lançamentos existentes.

Artigo 2.0 ..:...... Os impostos cobrados no corrente ano serão
devolvidos oportunamente, após publicação de edital.

Artigo 3.0 - Fica o Snr. Prefeito Municipal, autorizado
a entrar em entendimentos para futura permuta de áreas alaga
diças por outras em melhor situação.

Artigo 4.0 - Esta lei entra em' vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal, 23 de agôsto

de 1.957.
Data da aprovação: 23/8/57.

x x x

Veto o artigo 1.0 do projeto de Lei oriundo dêsse Poder
Legislativo que visa excluir as zonas de Xarqueada

e Campo d'Agua Verde do Imposto Predial

Razões do veto
1.0 -·A primeira razão que invoco é que a contiguidade

das zonas com a cidade, no caso em' apreço lhes dá um previ
légio altamente prejudicial à cidade.

Não pagando o Predial (Xarqueada) . para a Prefeitura e

pagando o Terrttoríal para o Estado, Iógicamente está a Prefeitura
estimulando a construção nessa zona alagadiça. .

2.0 - A zona de Campo d'Agua Verde está incluida no

perímetro urbano como 3.a zona e corno tal sujeita ao Imposto
Predial e Territorial, não se podendo desta Lei abrir excessão
em face da Lei vigente.-

3.0 - As enchentes são periódicas.
4.0 - A inclusão da zona-Campo d'Agua Verde no pe

rímetro urbano atende também o resguardo do planejamento da
Cidade de Canoinhas.

5.0 - Não se pode proibir a construção em terreno su

jeito a enchente,
Canoinhas, 30 de agôsto de 1957

Dr. Haroldo Ferreira - Prefeito Mnnicipal
x x .x

Câmara Municipal de Canoinhas
"Corrrissâo de Legislação e Justiça"

ASSUNTO: Dá parecer sobre o véto do Sr. Prefeito Mu

nicipal ao projéto da Lei de autoría do Vereador Ney Pacheco
de Miranda Lima.

Foi par esta Comissão cuidadosamente, examinado o véto
do Sr. Prefeito Municipal ao projeto de Lei do autoria do nobre
-Vereador Ney Pacheco de Miranda Lima, isentando do impôsto
predial os moradôres da Xarqueada e Campo d'Agua Verde.

Nas próprias razões do véto, confessa o Sr. Prefeito Mu
nicipal, no artigo 30 "que as

. enchentes são periódicas", sendo
este mais um, motivo para que haja a dispensa do imposto pre
dial, considerando mesmo, que os moradores dos aludidos bairros,
estão à mais de 3 mezes,: com as suas propriedades debaixo
d'agu,a, tendo as mesmas, ocasionado sérios prejuizos como sejam:
apodrecimentos dos assoalhos, alicerces, estragos nas pinturas e

outros danos materiais.
No artigo 10 das mesmas razões do véto, diz ainda o Sr.

Prefeito que não cobrando o imposto predial, está a Prefeitura
e:;timulando a construção na zona alagadiça; ora, este motivo não
é próprio para o momento, pois diante da situação calamitosa em

que se encontram todos, deve-se em qualquer hipótese, ajudar
Os que foram atingidos pela enchente, em igual forma como ou

tros Municípios atingidos pelas águas e, a dispensa do imposto
predial é uma demonstração de interêsse do Prefeito aos seus
m\lnicípes, principalmente em ocasiões de flagelos; somos pois,
Contrários aos vetos e dentro da justiça e bom senso achamos o

Completamente ilegal. ...

Este é o nosso parecer, salvo melhor -juizo.
Sala das sessões, em 9 de setembro de 1957.

Alfredo Garcindo Vereãdor Relator.
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CIRCULA AOS SABADOS

Um canoinhense
que brilha

Marcos José Olsen o novo

campeão do Brasil Tiro ao Vôo

Vibra o Paraná com o ex

traordinário feito de seu cam

peão, filho de Canoinhas, esta
. pequenina terra de' Sta. Cruz

que vem projetando no cenário

esporitvo do Brasil, figuras mar
cantes da época, destacando-se
sem favor, o jovem MARCOS
JOSÉ OLSEN, filho do grande
industrial canoinhense Sr. Wie

gando Olsen. Nós que o conhe
cernos e o estimamos, vibramos
com os Paranaenses, nesta hora
em que atinge o ápice de sua

magistral carreira de desportista.
Wiegando Olsen seu digno pro
genitor, um· dos exponentes de
nossa industria e grande amigo
de Canoinhas, deve sentir-se or

gulhoso e com justa razão,. co
mo nós também nos sentimos

pelo novo e notável feito do

jovem Marcos. É mais um filho
desta terra que vem de certa

forma contribuir para a sua

grandeza, merecendo por isso o

reconhecimento e os aplausos
de nossa gente.
No Stand do Clube Paulista

no, em São Paulo, realizou-se
nos dias 6 e 8 do corrente, a·

grande prova da qual tomaram
parte os maiores azes das pe
danas continentais, e Marcos

Olsen, naquele meio de maior

seleção, conseguiu. seus feitos

espetaculares, . impondo-se como

um autêntico az internacional.

O Club de Caça e· Pesca de

Major Vieira, desta cidade, acha
se engalanado, pois que tanto

Wiegando Olsen como o jovem
campeão, são seus destacados
membros e fundadores, tendo
contribuído constantemente para
elevação material e moral da
sociedade canoinhense.

Com justo orgulho e satisfa

ção, felicitamos o desporto do
tiro ao vôo do Paraná; e aos'

seus campeões rendemos nossa

homenagem.
Ao velho amigo Wiegando

Olsen e seu famoso filho, Cor
reio do Norte, envia um' grande
abraço com um"VivaCanoinhas".

Atenção
Tômbola Pró.Construção

do Salão Paroquial
Leva-se ao conhecimento dos

interessados, que em virtude
de não haver sido possível
a colocação de' todos os bi

lhetes, ficará o sorteio trans

ferido para a última extração
da Loteria de Sta. Catarina
no mês de dezembro do cor

rente ano. 2

Indústrias de' outros municípios' que
tomarão. parte na nossa

2a. Expos. Agro - Avícola -Índustriel-
Com lugares reservados nos pavilhões industriais da 28

Exposição à realizar-se em novembro p. vindouro, são as seguin
tes industrias que adquiriram stans:-

Eternit do Brasil Cimento Amianto S.A. - São Paulo
Metalúrgica Douat S.A. - Joinville
Industrias Marbú Ltda. - Rio Negrinho
Industrias Reunidas Jaraguá S.A. - Jaraguá do Sul
Ind. e Com. Kaesemodel Ltda. - Joinville

Drogaria e Farmacia Catarínense S.A. - Joinville
Frigorifico Caçadorense S.A. - Caçador
Berger & ..eia - Caçador
Industria de. Bebidas Pressanto S.A. - Caçador
Tornarte - Trabalhos de Arte em madeira - Joinville
Marcatto & Cia - Jaraguá do Sul
Francisco Lindner & Cia. Ltda. - Joaçaba
Viti-Vinicola Caçador S.A.· - Caçador

Além destas, outras dos mesmos Municípios e de outros
Estados, estão também interessadas, dependendo apenas, de acer

tos finais. As índustrias de Canoinhas na sua totalidade, adquiri-
ram stands. Brevemente publicaremos a relação. 1t

Já está na compreensão de todos, que o melhor meio de
divulgação de um município, é atravez de exposição, que des

pertando a atenção do visitante, este. terá melhor oportunidade
de conhecer a capacidade de produção do Municipio como tam-'
bém a hospitalidade de seu povo.

Muita .

cOlsa· ••• · em
BOTE - A grande realisação

do Prefeito Relâmpago. até a pre
sente data. foi a construção de
um e único bóte com as iniciais
lO PM", que serviu para transpor
tar os moradores do Campo, da
Agua Verde. Aí ficou provada a

inércia administrativa do Prefeito,
pois seis bótes seriam ainda insu
ficientes, O que admiramos e fica
mos pasmados, foi o áto de terem
cobrado de diversas pessoas, cujo
preço variava de acôrdo com a

cara e a côr partidária. Será que
o prestigio desse "homensinho" é
tão grande, que não conseguia
emprestar uns cinco ou seis bótes?

PONTE - Tá estamos de posse
de uma bela fotografia da ponte
sobre o Rio Agua Verde, cons

truida pelos esforçados industriais,
Prust, Voigt e outros. A constru

ção dessa ponte, é um atestado
de trabalho eficiente e bem diri
gido, pois quem administrou os

trabalhos. foram aqueles indus
triais, batgndo um verdadeiro re

cord, visto que a mesma foi cons
truida em menos de um dia. Pa
rabens industriais do Campo da
Agua Verde. Assim procedemdo,
os Srs. deram uma lição adminis
trativa ao Prefeito Relâmpago.
Que, se a ponte fosse administra
da pelo Prefeito, custaria os olhos
da cara e até agora ainda não
estaria pronta...

QUER RENUNCIAR - Con

tinuam rumores de que o Prefei
to Relâmpago e�ta disposto a re-

nunciar, passa�do � cargo ao Ge
neroso. Será 'v:�rdade? Não acre-

'; "1<. f
ditamos que '0 Generoso venha a

pegar no rabo de foguete, princi-
'

pOUCO espaço •••

palmente agora que a Prefeitura
está abandonada.

LIXO - A semana passada'
estivemos percorrendo

.

a cidade
com visitantes. Ao chegarmos mais
ou menos, nas ruas José Boiteaux
e Getulio Vargas, ficamos enver

gonhados quando um deles puxou
um lenço, pondo-o sobre o nariz,
proferindo essas palavras

•

Que
Fedentina". Olhamos para o lado,
e alí estava, como ainda continua,
para quem quizer ver, o depósito
de lixo da cidade, à cem metros
da Prefeitura. Dito depósito, além
da' fedentina, é um foco de mos

cas que, com a constante repro
dução invadem os lares, transmi
tindo epidemias Além destes in
convenientes, notamos várias cri
anças remexendo no mencionado
depósito, procurando, alí, alguma
coisa que interesse. Sabe lá o que
é isso, Sr. Prefeito? Não é com

preensivel, Vossa Excelência como

médico, permita. na qualidade de
Prefeito, que se atire 'lixo naque
las ruas.. E os seus inúmeros 'Fis
cais? Passeiando, fazendo briga de
galos ou dormindo em casa? Vamos,
homem, mexa·se ...

PICADA - O Prefeito Relâm
pago com a construção de uma

picada (igual às que ainda se' fa
zem no sertão) que tem o seu

início no Campo da Agua Verde
e seu término ao lado da proprie
dade 'qo Sr. Agenôr Kreilling, vem
demonstjar que não há necessi

d.ade ;de construir uma p�mte
fde

cimento armado sobre o RIO Agua
Verdee nem elevar o aterro. Que
se, preparem os moradores do Gam-
tPÇÚ •

construindo bótes, a fim de
. �.(Continúa na última página)
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CASA DE FRIOS
.. "" � ..

'Erna Berta Adelaide Maerschner
Frios de tôdas as espéde�

Frutas Selecionadas

Conservas nacionais e estrangeiTas

Façam uma visita à nova e bem sortida, 'a primeira
CA S Â D E Fil ro S 'de Canoinhas

Rua Seno Felipe Schmidt - Prédio Michel N. Seleme

CASA ESMALTE
RUA PAULA PERElRA'" 362·

TEM AO SEU DISPÔR: '

f· Tintas!
[

em pó - a óleo
esmaltes - vernizes
facilite - betonol, etc., etc.

fundos e massas Sherwin-Williams
Foices, Machados, Cortadeiras, Plantadeiras

martelos, torquezas, ali-

F
cates, serras, cepilhos,

e' r"rameo'
.

ta' s· "formões, chaves de fen-
. da, chaves de boca, li-
,mas, grozas, brocas, es-
\ meris, pedras de afiar

ECONÔMICOSFOGÕES

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina
,

Relâ.mpago,
"Completa assistêncie para

b· . I t do pequeno concerto
sua ICIC- e a até a reforma geral

I..

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas 'à vista. e a 'prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua. Paula Pereira _- Edifício próprio

pw

A,Associaçdo Rural tem à venda
Vacinas - <Sedocolo» para cólicas de animais; contra o

Cerbúnculo Hemático; Hcdhiavita: Penicilina; Zothelouo
'pa'is 'cães; Zothelono para animais; Afisulfa para aves;
Friolito para frieiras; Contra a raiva; Daqonam contra

doenças infecciosas dos porcos, bezerros, etc.: Capastrol
para castração química de frangos; Cristal violeta: Anti
bacteriana' porcina; Solubanegam contra diversos tipos de
doenças: cólera aviário; Soro anti, ofídico; Kurus auxiliar
no tratamento dás doenças.

Sais e Adubos - TM 3,3 para animais (fortificante
atntibiótico; Farinha de, sangue para alimentação de ani
mais e âves: Farinha : de carne e OS90 para alimentação
de animais e aves; Sais minerais; Rolo Star SIVAM para
alimentação de animais; Sal alimentar para animais; Adu
bos para horta (Cometa); Adubo para batatinha; Adubo
para trigo; Enxofre.

I tns�:ticidas - PÓ de gafanhoto, PÓ para rmumzar se
r mentes; Cupravit para pulverização das plantas contra

doenças e pragas; Sorfolex para imuinzar tomate; Clorite
para imunizar batatinhas; Bibo tox; Mata moscas; Mata
formigas; Mata pulgas; Mata barata; Formicida granulada
pará ma'tal' formigas; Arsênico branco em pó (Inseticida).

Sementes - de hortaliças de tôdaa as espécies; de aveia.

Máqui'nas - Semeadeiras manuais; Carpideiras. Arados;
Máquinas para matar formigas: Descascador de arroz ma-

nual.
'

Ferranu�ntàs, - Enxadas; Pás; Cortadeiras: Foices (para
cortar trigo); Machados. '

Cobertores
No próspero bairro Alto da '

Xarqueada (Vila Sant'Ana),
vendem-se lotes rurais, nu

merados conforme planta, a
partir de Cr$ 4.60D,OO.
Tratar no local cf o proprie- .

tário sr. Achilles Ferrari. 2k .

Café? Só Matly
.

Procúr'e nó seU fbrnec\ed\)'t
o sabão Prihce�'a, Ly'gia,

BOrã�( ou Tupy
Um produto

'

bom,
'

especial f! canoinhense I

de lã
Casa

2.? Exposição Agro' Avícola
Atençã.o! Senhores Láv'radô'res é Criad'ores

A Associação Rural de Canoínhas pede que desde já re
servem produtos da lavoura, como sejam: milho, arroz, centeio,

As melhores etc" etc" bem' como submetam os animais: equinos, bovinos, etc.
" rn al,L.".s de La'" a tratamento especial, afim de que os mesmos 'apresentem-se ém

mo;> bôa forma para a exposição de novembro p, futuro. .'
, .

A, J � '" A .-A _

A capacidade de produção do nosso mnnicípio deve ser

t,.....4�a, c;;.."«'t.ti;a, 'apresentada ao visitante, porque será desta forma que mostrare-
________,;__,_..;.__

,/
mos a fertilidade de nossas terras,

.

CA-S'A'5'
Os cereais em grão deverão ser trazidos para a exposí-

,

..'
ção em saquinhos brancos de 1 quilo; mÜho e trigo tambélli
poderão ser expostos em éspigas e feixes, assim como tambéffi
raízes' de aipim, abóboras e batatas. Todo o cereal que' constí
túa novidade em tamanho e pêso, deve vir para a exposição.

A Associação Rural de Canoinhas, de setembro em diante,
iniciará o recebimento de todos os cereais mclusive a confecção
de fichas dos criadores.

.

,

Para quaisquer ínformacões queiram dirigir-se ao escri-
tório da Associação ou à Alfredo Garcindo.' s/o

2
NO loteamento do Jardim,

Esperança, vende-se 2 casas

recém-construídas de ma

deira com os respectivos
terrenos,
Tra tar com o sr. Ludo,

vico Bora, nos Escritórios
da União Madeireira Ltda.

Banjo
Vende-se um BANJO NOVO,

com estojo,. Prêço de ocasião.

Tratar com o sr. Castro T. Pe
reira, ,à rua Getúlio Vargas: 882,
ou pelo telefone, 289, s.o,

S. Tereza Especial
o seu café

VENDE,-SE
r

,

1 motor Diesel - fabricação
ínglêsa - 8 BHP - I, cilindro
- 4 tempos, arranque manual,
resfriado à agua, com alterna
dor de KWA - para 110 ou

220 - com correias e quadro
de contrôle,

Ver e tratar com Waldemar
Knüppel no Escritório de Al
fredo Garcindo.

V. S, poderá comprar re
logios modernissimos

anéis e brincos de di
versos modelos'

Na RelOjoaria Suissâ
'de Guilherme J. A. Souza

. , • Ru� E..ug�Qi� d� sou���

:::·:::::::c:::::::::::::=::::::::c:::::::::::::::::::�:::::::::::::=:=:::::::=::::::::::::::::::::::
" "
u "
" "

li Dr. Aristides Dienet II
" "

:: CIRURGIÃO DENTISTA r.
� 3
" U
II. ••

ii Raios X" - Pontes Moveis e Fixas ii
" "
.tI ••

ii Dentaduras Anatomicits H
" H

" "

ii Rua Vidal Râmos i!
ii CANOINHAS .

SANTA CATARINA H
:::::::=:=:�::::::::;::=:::::::::::::�::::�=::=:::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::IIDI

DATAS 'A, VENDA
Vendem-se

DATAS
Para venda

na Estrada Marcílio Dias.

c.s 5.000,00.
global preço razoavel, a combinar.

40 datas
A PARTIR DE

T ratar na
. Casa Pereira, à rua Getúlio ' Vargas 882;

5Atenção!!l
Postos de Servko e Oficinas Mecânicas

•

Compressores de ar,
Bombas para lavação de carros.

Graxeiras, 'Pneumáticos, Elevadores, e todo

o material necessário ao bom andamento de sua

oficina ou posto da afamada marca «WAYNE»
V. S. encontrará na loja

J. C Ô R T E
CANOINHAS

Rua Vidal Ramos, 701
\.

Fone, 125

Sanfa Cata�ina

Trilhadeiras à Venda
A Associação Rural de Canoinhas avisa aos

plantadores de trigo e de arroz, que está vendendo

para pronta entrega, trilhadeiras e ceifadeiras (con
jugados, uso mecânico e animal), da marca "S L C""
Schneider, Logemann & Cia. Ltda., Horizontina
R. G. Sul; bem como amassadores de barro e ar

mação para serraria. ,A:. vista e a prazo. As máquinas
estão em exposição nas dependencias da Assoe. Rural. 20.

Representante RO DOLFO . KROLOW
Rua Major Viéírá .f79 - Canoinhas, se,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Senhores Industriais - Reservem seus stands iii 2.a Exposição Agro-Avícola,
Industrial. Mostrando o que produzimos, realçaremos o valor' do nosso parque industriat

perante os visitantes. Tornemos o municipie conhecido; expondo sua, matéri'a prima.

AnO 12 . CANOINHAS . S. Catarina. 14 de Setembro de 1')57 N. 465

o QUE SE 'OUVE
NAS RODINHAS

CbLABORAÇAO DE ELEME'

Há uns dias passados falava
se nas intermináveis e repetidas
chuvas com suas impiedosas en

chentes que tanto mal tem cau

sado ao pessoal das baixadas
canoinheuses.
Na rodlnha que se formou,

uns eram partidàrios da pouca
altura da Ponte de concreta, ou
tros, e êstes em maioria, não
atribuiam a esta ou àquela a

causa da permanência das águas
no Campo d'Agua Verde e ad

jacências, mas discutian, sôbre
o ponto de que se deve estudar
uma fórmula para impedir que
continúe àquela zona servindo
como bairro residencial, expondo
às intempéries não 'só a saude
dos seus habitantes com também
os Edificios e demais Imóveis
alí construidos.

Surgiu. porém, uma terceira
idéia que, por origenal, mereceu
nossa atenção e hoje trazemos
a público, com vistas aos estu-

diosos do assunto bem como às
autoridades competentes. AI
guein lembrou que o leito do
Rio Canoinhas poderia ser des
viado evitando-se a enorme cur

va que êle descreve para passar
ladeando nossa cidade. Essa pes
soa tetmou mesmo que se po
deria abrir um leito artifial com
mais ou menos 300 metros de
cornqrímento que de uma de
terminada curva existente antes
da cidade iria desembocar dire
to no rio Negro, ficando desta
forma grandemente diminuido
o volume d'agua já que só fi
caria a correr pelo antigo leito,
o Agua Verde.

Será uma idéia absurda?

Si a idéia não for absurda,
muito lucraria a cidade de Ca-

. noinhas que se poderia estender
pela bela zona baixa sem OiS re
ceios do Fantasma das enchen
tes quasi que anuais ...

Colchões
À

de Molas
VISTA E

Informações com Waldémar Knüppel

•• Cirupos Estofados
A PR A'ZO

NO CINEMINHA "SÃO FRANCISCO"
Domingo. às 15.30 hs.
Domingo, às '20.15 hs
Segunda-feira, às 20.15 hs.

"MINHA' ESPADA �_

MINHA·, LEI"

MUITA COISA ... EM POUCO ESPAÇO .. ,

FALSOS DEFENSORES -

Brauliú Ribas da Cruz. Alcides
Woitexen, Marcilio Müller e Ha·
roIdo Ferreira que dizem ser tão
amigos e defensores dos. trabalha
dores, porque será que votaram
contra a isençãp do imposto pre
dial para os moradores da Xar
queada e Campo da Agua Verde? ..

Ceitados desses moradores, já tão
prejudicados pelas enchentes pe·
riodicas, ainda têm contra si esses
falsos 'defensores dos trabalhadores.
IMPOSTOS - Atitude digna

e. elogiavel foi a do Vereador Na
Zlr Cordeiro. do PTB, que atravez
do seu voto justo e acertado, cor·
respond�u à confiança do povo
qUe o elegeu, defendendo-o do as
salto que o "Prefeito Relampago"
pretendia fazer com a criação da
Taxa de Pavimentação. Paradens.Nazir.
BANQUETE _ E' um tal de

banquete nesse govêrno Aliancista
que Só vendo, Homenagens e mais
homenagens e com tanta crise.Será que são feitos com os di.

nheiros dos impostos? Então é
por isso que a Prefeitura nunca

pode pagar os seus credores. Tam
bem pudera, além de churrascadas,
agora_ banqueteslll
SEM ASSUNTO - O BV, o

"maior do sul do mundo", nada
tendo que elegiar no governo Ha

roldo Ferreira, estampa a fotogra
fia do Generoso o "grande" Pre
sidente "da C.1mara que muito tem
trabalhado por Canoinhos. A se

melhança com Leoberto, é mera

coincidência, ..

COITADO DO VIAJANTE
Ao passarmos pelas proximidades
da Rua Paula Pereira, altas horas
da noite, escutamos gritos de so

corro, socorro. Imediatamente nos

dirigimos para o local d'onde vi
nham os gritos. L-á chegando de
paramos com uma triste cena: um

viajante que não conhecia a cida
de, tinha caído numa das,lagôas
daquela rua (dcifronte O Gungel).
Se não tivessemos ido em seu so

corro, teria se afog�do ...
cacique

João Augusto Brauhart, Es
crivão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil do Distrito de Fe

lipe Schmidt, Municipio e Co
marca de Canoinhas.

Faz saber que pretendem ea

sar: José dos Santos e Dalila
Pereira de Almeida. Ele, natural
deste Estado nascido em Campo
das Moças no dia 19 de agosto
de 1932 lavrador, solteiro, filho
legitimo de Joaquim dos Santos
e de dona Francisca Alves dos
S9nt08 residentes em Campo
das Moças neste distrito. Ela na

tural deste Estado nascida \ em

Rio dos Pardos no dia 22 de
abril de 1934, doméstica, solteira
filha de José Pereira de Almeida
e de Josefa' Maria dos Santos,
residentes em Campo das Moças
neste Distrito,

Apresentaram os documentos

exigidos de acordo com a lei.
Si alguem souber de algum im

pedImento legal, 6CUSe-o. Afi
xado no lugar de costume e pu
blicado no Correio .do Norte.

Felipe Schmidt, 2-9-1957

João A. Brauhardt, Oficial RC.

Registro Civil
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira, Mnnicipio
e Comarca de Canoinhas, Esta.
do de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Victor Martins e Francisca
Becker. Ele, natural deste Esta
do, nascido neste distrito, no

dia 20 de outubro de 1932, la
vrador, solteiro, filho de Sinho
ca Martins e de Dona Maria
Taborda Martins, domiciliados e

residentes neste Distrito, Ela,
natural deste Estado. nascida
neste-Distrito, no dia 31 de maio
de 1937, doméstica, solteira, do
miciliada e residente neste Dis
trito, filha de Narciso Becker,
falecido e de Dona Maria Becker
falecida.

Faz saber que pretendem ca

sar: Ajóes Malakovakí e -Lulza
Burger. Ele, natural deste Es
tado, nascido nesta Vila no dia
23 de julho de 1935, operarío,
solteiro, filho de Felix Mala
kovski e de Dona Regina Ma
lakoski, domioíliados eresidentes
nesta Vila. Ela, natural deste
Estado, nascida em Jaraguá do
Sul rio dia 1. de outubro de
1939, doméstíca, solteira, resí
dente neste Distrito, filha de
Ambrosio Burger e Anil O!ska
Burger falecida, ele residente

,

em Jaraguá do Sul.

Apresentaram os documentos
exigidos de acordo com a lei.
Quem souber de algum impe
dimento acuse-o. Afixado no

lugar de costume e publicado
no jornal Correio do Norte.

Major Vieira, 2 de setembro
de 1957,

Sebastião Grein 'Costa, Oficial.

NegóciO d" Ocasião'
vende-se um caminhão

Ford 41 e um Fordinho 29,
ambos em perfeito funcio
namento. Aceita-se troca por
caminhonete com capacidade
para 1.000 a 1.500 kgs.

Demais informações no

Bar Woitexen com o seu

proprietário. s.o.

........

�PELOS !.A.RES
e JaJ D'([)�<2§ �

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
FAZEM ANOS:

HOJE: Os'srs. Augustinho
Belloto; Antonio Oliscovicz e

Lindolfo Cordeiro; a senhora
Dna. Adelia, esposa do Ir.
Max Schumacher; os meninos
Belmiro Paulo, filho do sr,
Paulo Olsen; Rubens Lino,
filho do sr, Pedro Toearski (I

Eduardo, filho do sr. Zefredo
Müller; o iôoem Aluacir Vei
ga; as meninas Nadir, filha
do sr: Dionizio A. Orgckoski;
Romelia, filha do sr. Paulo
Zapp e Maria Herminia, filha
do sr. Pedro Tokarski; a srta,
Roselis Maria Schramm.

AMANHA: O menino Ade
mar, filho do sr. Carlos Mül
bauer; as meninas Veronica,
filha do sr. Frederico Werdan;
Dalva Maria, filha do sr. Pe
dro P. Portes e Rosa, ttlha
do sr. Edmundo Hartmann;
as gêmeas Wilce Zenilda e

Zilda Noemi, filhas do sr.
Euclides Bueno; o S1. Arthur
de Souza Caldas.

SEGuNDA.FEIRA: As se•

nhoras Dna. Nura, esposa do
sr. Abrahão Mussi;, Dna. An
gelina, esposa do sr, Antonio
Tomporoski; Dna. Rosa, es.

posa do Sr. Derby Fantana e

Dna. Marcina, esposa .do sr.

Afonso Knap; os meninos
Adilson, filho do sr. Fernando
Freiberger; Edgard, filho do
sr. Willy Prust; Arnaldo, fi",
lho do do sr. Vitor Tomas ..

chitz: Oswaldo;)rilho do sr.

Tertuliano Leandro fi Miguel,
filho do sr.Toão Tchaika; os
srs. Luiz' Eugenio Tack; Dr.
Romeu Ferreira e Miguel
Sempkowski; os jôuens Sul»
mar Ferreira e GerhardHugo
Knoll; a menina Maria Luiza,
filha do sr. Artur Bauer: as
sr-tas. Anita Filrst; Terezinha
Treuisani e Edeltraude Haut
te.

TERÇA-f'EIRA: O menino
Assis, filho do sr. Antonio
Tomporoski; as meninas Ma»
ria, filha do sr. JOSé Damaso
da Silveira e Edith, filha do
sr. Willy Prust; a senhora
Dna. Barbara, esposa do sr.

José Damaso da Siloeira; o

sr. Carlos [ose Silveira; co.

memora-se hoje o onomástico
do Re'V. Pe: Frei Lamberto
Baxmann.

QUARTA"FEIRA: A se.

nhora Dna. Adelina; esposa
do sr. João Pacheco Sob.; o

sr. Afonso Grosskopf.
QUINTA-FEIRA: Os\ srs.

Paulo Müller e Alfredo Pe
reira; as m6ninas Silvia Te
rezinha, filha do sr. José Gu
ginski; Ivani, filha do sr. Fir
mino de Paula e Silva e EI
frieda Rosl:lis, filha do 'sr;
Waldemar Carlos Stange;' a
srta. Rosiris Tinel; a senhora
Dna. Judithe, esposa do sr.

Adolfo Kurz.

SEXTA.FEIRA: As senho.
tas Dna. Donaria, esposa do
sr. Pedro P. Portes; Dna.
Maria Atalia, esposa do sr.

João Rutquevicz; Dna. JuJia,
esposa do St. Alexandre de
Paula e Silva e Dna. Branca

DRAMA -

� Um colorido da WARNER com ERROL FLYNN

II Da novela do mesmo nome de Robert Louis Stevenson.
"

Côrte Mello,' os srs. Ernesto
Bishop Sob.; José Maria Fur»
tudo Primo; Gustavo Maes e

Wendeli1w Reinert; os jôuens
Rubens Wolter e Wilson Se
leme,' a menina Leomar, filha
do sr. Boaoentura Benda.
A todos nossas felicitações.

Nascimento
Acha:ise em festas o lar do

casal Sr. Mafio Arthur=
Olga Ferraresi, com o nas
cimento da garota Carmen
Sylvia, ocorrido dia 11 p. p.
'A nova canoinhense nossas

boas-vindas.

Noivados
Ajustaram núpcias dia 7

dêste mês o sr. Waldemiro
Lozooey com a Srta. Muria
de [esus Lima, filha do sr.

Claudio e Vitalina de Lima.
-- Contrataram casamento

dia 12 do corrente, (, sr. Celio
.

Kohler, filho do sr. Frederico
. -\ Dna. Adelina Kohler, com
a S1Ja. Edinei Mendes, . filha
da Vva. Dna. Maria Müller
Mendes.
Aos jóvens pares nossos

parabéns.

LUIZ SANTOS
A 6 do corrente, cercado

de suu Exma. família e grande
número de amigos, o nosso

pgrticular amigo Luis San/os,
alto funcionário da R. V. Pa
raná - S. Catarina, 'Viu de- ,

correr mais uma data de seu

aniversário natalício. De trate
lhano e afável, Luiz Santos,
o inegualavel anfitrião, réu"
niu em sua casa de Murcilio
Dias, naquele dia os seus

companheiros de trabalho e

amigos. Cidadão bemquisto,
como poucos, teve a jestivi
dade uma concurrência extra
ordinária, que bem atesta a

estima 6 simpatia que goza
no meio companhia, e bem
assim, entre a classe ferro,
viária.

.

Português de nascimento,
Luiz Santos, é brasileiro de
alma e coração, sempre-pronto
a ajudar a cooperar nas boas
causas de nossa terra.

Sua Exma. espõsa e dig.
nissima filha, {oram incan
sáveis em bem s�rvit ao gran
.de número d« pessoas que ld
comparecéu.

Correiv do Norte qae se Têz
representai, aqui mais uma

véz, cumprimenta ao seu

grande a,migo deseiando-Ihe
muitos anos· de vida, e a con

tinuidade da felicidade que
vem desfrutando.

'I

Lã· em Fios
CASAERLITA

"

Assiné! Leia! Divulgue!
Correio do No'rte
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Sensacional liquidação
·NOVIDADES. Preços

COMPRAR

,
.. �.

de artigos, de
nunca vistos .
.- ./

BARATO,para BOM ,E

'li"

•

Inverno

Aproveite
Loja

na LOJA DAS
a oportunidade
das Novidades!na

......................................... , - � I ..

M. F. Delegõcia do Imposto de Renda

MOVEIS"
Estofados, colchões e sofá- camas CITYTEX,

móveis de vime e de aço CONTOUR,
tapetes, lâmpadas de Nó de Pinho e uma

, infinidade de outros artigos na
, ,

LOja de Móveis de Volker, Vollrath

RODOLFO TAVARES'"
Comunica ao público em geral que/abriu uma

PAN.IFICADORA
à rua Paula P�reira s/n' onde espera continuar merecendo
a preferência de \ todos e. avisa que brevemente instalará

anexo uma CONFEITARIA especializada com café.

G R A V A TAS I. K E N E O Y "

Representam Linha .,. Elegancia .,. Perfeição.
A VENDA NA

.

,

CASA LANGER
Rua' Paula Pereira, 793 --- Canoinhas

"PI RAGY" - Granu la do-,
- I,

\

Isca envenenada contra as formigas cortadeiras de
'morada subterranea. Este formicida é de fácil aplicação.

. Não necessita aparelho algum, nem água.
"PIRAGY"-Granulado é o mais barato d�s formi

cidaa porque mata 'de verdade com uma aplicação apenas.
MODO DE úpAlt: Aplicar de 1 a 3 colheres das de sopa
cheias de "PIRAGY"-Granulado, ao longo de cada caminho
(carreiro) com formigas em atividade, si'-póssivel o mais

'perto do olheiro de entrada. Dentro de 15 minutos as

formigas começarão a levar o produto para dentro do formi
gueiro, onde o mesmo exercerá sua ação destruidora. Não
aplicar este produto em dias de chuva, e sim nas horas
mais quentes do dia.

"PIRAGY"·Granulado é inócuo a seres hu-
manos e animais domésticos. !

A' . VENDA NA ASSOCIAÇÃO RURAL. 3x

ATEHeÃO '(A (ADORES I
, ,

a firma J. CÔRTE já recebeu um sorti.
mento de espingardaa e munições de todos

os calibres Espingardas mochas e de cão.
Fabricação espanhola, «LA SORDA,., fa

bricada com os afamados aços toledanos.

\ Espingardas de fabricação nacional fogo
central e/pica páu, Municões em geral para

\ armas de ,fogo.
.

Em! exposição nas lojas
.

Â .

J. CORTE
Rua Vidal Ramos, 701 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS - 8TA. CATARINA 3

Dr. Cyro Ehlke
ADVOGADO e CONTADOR

Rua Major Vieira" 292

Canoínhas - Sta. Catarina

Exp�rimente
CaFé MARLY
·0 MELHOR

Casa Vende-se
Próximo ao Posto Oúro

Verde vende-se propriedade
do sr. Dagoberto Schrarnm.
Ponto para qualquer ramo

comercial, anexo casa de mo
rada toda de alvenaria, com
agua quente e fria e todo
o

.

conforto.
Tratar com o' sr; Walfrido

Schramm no escritório da
firma Irmãos Procopiak ou

em sua residência. 3x

SE não fores eleitor Dão serás
.' cidadão. Procura qualificar-
te cidadão, e' quanto antes, para
servires a teu Partido e à 'Pátria
nas urnas livres.

Mobília .

à V_enda
\ Vende-se um conjunto de
sala de jantar, imbuia mas

siça, Preço de oéasião.

Ver e tratar com

Dr . .l{OMEU FERREIRA.

Fósforos- Paraná
Sempre na ponta
'Sempre 'na pontinha

C�fé'

Santa Tereza Especial
para 'o �eu mêlhor paladar

UDENISTA: O .teu -�artido
precisa do teu voto. Inscreve
te eleitor imediatamente, pro

curançl� um dos pós tos de

qualificação da cidade.

Qualidade e preços e�
malhas de lã e algodão

Casa Erlita

Concessão do Parcelamento dos Débitos Vencidos do
, Imposto de Renda e do Imposto Adicional

de Renda (Lucros Extraordinários)
O Delegado do Imposto de renda 'em Joinvile é'sclarece àl

Pessoas Físicas e Jurídicas, tendo em vista' a Ordem de Serviço n.'

8, de 4.7.1957, do Senhor Dir�tor da Divisão do Imposto de Renda,
r a) - o 'pagamento parcelado dos débitos vencidos só será
àutorizado por exceção, a requerimento dos interessados justificando
plenamente o pedido;' tlj\;

.
. ...

b) - A Pessoa Jurídica anexará o balancete dos saldos
das contas do Razão relativas às operações realizadas no decurso
do ano, até o mês anterior ao pedido, ou, se não. possuir escrita re.

.

gular, a discriminação mensal da receita , bruta;
\
acompanhada de

relação dos pagamentos efetuados, no mesmo período;
c) - A Pessoa Física, indicará os rendimentos auferidos,

menaalmente, no ano em que apresentar o pedido, os encargos de
família e outros dependentes, ei quando fôr o caso .: os gastos de
caráter extraordinários que tenha efetuado ou a que esteja obrigada;

d} - Pelo Devedor será indicada pessoa idônea. que res.

ponderá solidàriamente pelo pagamento ria dívida, no caso de inobser,
vância dos prazos marcados, e que deverá dar a sua expressa squies,
cência à indicação, com firma reconhecida;

.

e) - A Falta de Pagamento de qualquer das prestações
no prazo marcado acarretará 'õ vencimento das demais e a imediata
inscrição do débito para cobrança judicial;

.

f) -'- Não será autorizado, em hipótese alguma, parcela.
mento de débito ainda não vencido na sua totalidade;

g) - quando o devedor requerer certidão para se ausentar
do país terá de garantir. mediante têrmo de confissão de dívida,
com fiador idôneo, a totalidade ou restante, se fôr o caso, do débito
cujo pagamento parcelado haja sido autorizado;

h) - o parcelamento de débitos vencidos na vigência da
Lei n.

o 2 862, de. 4- de setembro de 1956, será cobrada com 8 multa
fixa de 10% (dez por cento), sôbre o total do débito em atruso, e

que poderá .ser parcelada; e mais a multa de mora de 1 % (um por
cento) ao mês, em cada uma das cótas, a partir do s-gundo mês do

atraso, não podendo a soma dessas- duas multas ultrapassar d,' 50%
do débito.

Convocados, da classe . de 1939 cQndidatos a paraquedista!
1. Os convocados da classe de 1939 e auteriores, qu- dese

[arem fazer o 'Curso. de Parequedistas, devem satisfazer à-s sel!uiotes
condições:

-- Ter no mínim .. 17 anos de idade e menos de 25, com

pletados no ano civil em que pretende matricular-se;
.,.- Inspeção de saúde: Grupo A.
- Grau de alíabetização: Curso primário completo;
- Pêso mínimo 60 klo( e máximo 85 kg;
- Altura mínima '.65 e máxima 1,85.
2. Deverão apresentar' à Comissão de Seleção os seguintes

documentos:
- Declaração que deseja servir como voluntário durante

2 anos;
- Atestado provando que é solteiro;
- .Certificado de A Iistamento Militar;
- Atestado de honorabilidade nassado por 2 oficiais da

ativa ou da reserva de 1· classe das FA, ou ainda por autOfidade
Judiciária ou Policial local onde reside o voluntário:

Atestado provando que não é arrimo de família;
- Certificado de COIlCIUAâo do Curso Primário;
- Consentimento do pai ou tutor para verificar praça no

Nu D Ae T somente para os menores de 2 I anos.

3. Com excessão do Certificado de Alistamento todos 01

documentos acima deverão ter firma 'reconhecida;
4. As despesas de transporte, alimentação .e pousada do lI1u'

nicípio de residência do .convocado à sêde da Hegião, onde serão s.e·
lecionados física e intelectualmente, correrão por conta dos iDter�,·
sados.

MODÊLO DE DECLARAÇÃO
• ..••. RM Cidade e data

Deciaro que desejo ser peraquedista pelo que me aprese�lo
voluntariamente para servir nas Uuidades Aero-Terrestres. no OIS'

trito Federal, pelo prazo mínimo de 2 aDOS.

Chefe do PR ou CR Nome e N,> do Alistameqto

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R �'S,

,

,

F R I E I R ,A S I

ESPINHASí E·TC.
'==::::::;:;;:=============::!.I.;_NUN'OR EXISTIU IGURL

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECelES DO '

COURO CABELUDO. •

TÓNICO CÁ�I"AR
�O�';);�E�l�;�';A

_ ...�..__�-
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CANO�INHENSES!
título velho
Municipal e

'f';'
/

14-9-hl_J7

marcha do Alistamento Eleitoral
dores foram nomeados e em

quantas localidades dessa Cir
cunscrição estão êles funcíonan
du pt, Informo vg outrossim a

vossência que êste 'I'rísupeleí
sessão de 16 de agôsto corrente
resolveu alterar prazo fixado

artigo quarto referida Resolução
5.494 vg sentido listas preten
dentes inscrição serem entregues
aos juízes eleitorais respectivps
até o dia 30 de setembro vin
douro pt Atenciosas saudações.
Rocha Lagôa Ministro Pre-'

sidente Trisupeleí".

projeto, os títulos eleitorais an

tigos não terão mais valor a

partir de 31' de dezembro dêste
ano, O -projeto apenas modifica

parcialmente '0 sistema de alis
tamento, mas não prorroga a

validade dos títulos antigos, que,
de qualquer maneira, terão que
ser substituídos,

20 Se o projeto fôr aprovado,
os eleitores antigos poderão
substituir seus títulos até 30 de
junho do próximo ano, sem pa
garnento de multa ou qualquer
outra sanção legaL Se o projeto,
não vier a ser aprovado, os que
não ,trocarem seus titulas até
31 de dezembro' próximo terão
que fazê-lo pagando multa' de
cern a mil cruzeiros.

30 Os títulos que precisam ser

trocados são todos os que fo
ram expedidos antes de 1956,
isto é, todos os títulos sem o

Prestigiai o vosso Município, alistando-vos ELEITOR!
O título velho não, tem mais valôr. Munidos de 3 fotografias 3x4, do

I

ou de outro documento de identidade, compareçam ao Cartório Eleitoral, no prédio da Prefeitura
façam desde já o novo título. Não deixem para última hora. O prazo é até dezembro do corrente ano.

A
o TS E pede informações
O Tribunal Superior Eleitoral

baíxou a Resolução n? 5494, de
28 de junho de 1957, contendo
instruções complementares para
o alistamento.

.-

Por essas' novas instruções
foi facilitado ao máximo o alis
tamento. Além de permitir que
os juízes e os funcionários dos
cartórios se desloqeum para os

distritos e povoados, o T, S. E,

previu ainda a nomeação de

juizes. preparadores e a criação
de postos de' alistamento nos

lugares que tenham núcleo elei
toral ponderável.
Só não se tornará eleitor quem

não quiser, quem preferir pagar
multa e sugeitar-se às., demais
penalidades previstas na legis
lação eleitoral. Aliás, conforme

já foi divulgado,. está se pro
cessando a 'çobrança das multas

impostas aos eleitores que dei
xaram de votar, e o mesmo

acontecerá com referência aos

que deixarem de se alistar.

O T,S.E. não se limitou, porém
baixar 8 citada Resolução n?
5.494, pois vem supervisionando.
o seu cumprimento atravéz de
circulares e pedidos de infor
mações a -fim-de se inteirar da
marcha do alistamento em todo
o país.
Ainda agora o desembargador

Presidente do T,R E. recebeu
do Ministro Rocha Lagôa, pre
sidente do T.8 E, o seguinte
telegrama: "Solicito vossência
se digne prestar seguintes ur
g e n t e s informações bipts.
a) quantos postos de alistamen
to nesse Estado em cumprimen
to disposto artigo quinto e seus

parágrafos da Resolução n? 5,494

ptvg b) quantos juízes prepara-

qualquer que se]o a

qualquer que sejn o

carga ...

estro d (1·1

um pneu • dois serviços.
., barras duras e robustas que mordem

o terreno para máxima tração nas

más estradas.

.• nervuras centrais espessas ossequ
ram mínimo desgaste nas estradas
pcvimentcdcs,

para caminhões e caminhonetes,
que não escolhem estrados

Pneus Firestone
máximo quilometragem por cruzeiro

ME H�Y SELEME & FILHOS

Os títulos eleitorais não
serão revalidados

A respeito do projeto de re

forma do alistamento eleitoral,
ora em discusssão nas Câmaras
dos Deputados, esclarece c T.R.E.
o seguinte:

10 Seja ou Il�O aprovado o

Venha conhecer o extraordinário Pneu AT e fado
a nosso completo estoque de Pneus Firestone

para todos os tipos de veiculos, bem como uma

equipe especializada, à sua disposição, para serví
/0 com presteza e cortezio.

TRÊS BARRAS - S: c.
'

Pneu Firestone A.· T. Economico
Um pneu-

no asfalto .... Valente na lama
Dois serviços

Lã em fios
CASA' ERLITA
retrato do eleitor e mais os tí
tulos verdes, em formato de car

teirinha, ainda que tenha o
.

re

trato de seu portador.
Para trocar o título antigo,

basta levá-lo com tres fotogra
fias, aos cartórios eleitorais, aos
juízes preparadores ou aos pos
tos de alistamento,

Salve, 7 de Setembro
Todos festejam o seu dia de

aniversário, o seu onomástico,
nada mais justo, portanto, que
também a Pátria a mãe estre
mecida qué sustenta mais de
cincoenta milhões de habitantes,
que também ela tenha o seu

dia, no qual receba por parte
dos seus 'filhos, um preito de

gratidão, um' preito de amor.

Pátria, o berço querido em

que nascemos. Pátria, o lar
abençoado, onde desfrutamos os

mais belos anos de nossa exis
tência. Pátria, aquele laço sa

grado que a todos ncs une pelo
belo idioma, herança imortal da
fina flor do Lácio. Pátria, o

imenso gíganteadormecído, co

berto ainda de densas matas

virgens que ainda não sentiram
a doce brisa, a grata aragem
da civilização. Pátria, o belo céu I

de anil, coberto de estrelas, aben
çosda terra pelo sinal visivel do
Redentor; o Cruzeiro do Sul,
encrustado neste imenso e vas- I

to céu de puro anil! Pátria, tu
que corporificas as belas e ve

nerandas tradições de fé, de es

perança e de heroísmo que nos

legaram os nossos antepassados. ;

Pátria, é grande o teu desti
no no conceito das Nações se

. tiveres à tua frente cidadãos

dignos de ti, cidadãos que sou

berem com sua inteligência lú- '

cida, alheia à paixões individuais
e insasiáveis ganancias, guindar
te às alturas, colocar-te nas

alturas, no lugar que, pela tua

grandeza, pelas tuas riquezas,
pela magnanimidade de tua gen
te estás fadada a ocupar!
No entanto, como és ss vezes

aviltada; ludíbriads, quando, 5Gb
o sagrado nome de patriotismo,
maus brasileiros, de ti se apo
deram para trair-te, aviltar-te e

satisfazer seus egoismos seden
tos de glória, de soberba, che

gando por vezes a trair-te, ó
como isto mancha a tua bri
lhante veste, ó Pátria!

•

Desde que nasceste, ficaste
,

marcada pelo+Cr iador à posse.
de um destino glorioso e talvez,
já terias alcançado a meta tra
çada hà séculos, não fosse a

sede de rapínagem.. ,de saque'
daqueles que não tem Pátria,

.

daqueles que, em vez de, quaís
águias, alçar vôs para as altu
ras, vegetam, rastejam com o

ventre agarrado ao ouro vil que.
os enlóuquece e os faz queima
rem-se em chamas que nunca

.

se apagam!
7 de Setembro, venturoso dia

da nossa emancipação, salve!

Dia bendito, faz voltar ao

senso dos nossos homens pú
blicos aquele amor ardente quê
animou os inspiradores e os

realizadores o maior sonho desta
Terra de Santa Cruz: O IMOR
TAL D[A DE SUA INDEPEN-
D,ENCIA!

,.
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Quem é Card�so
de Menezes

O deputado Eurípedes Car
doso .de Menezes é professor da
Escola Politécnica da Universi
dade Católica (Étinca) el autor
de vários trabalhos apologéticos,
de grande aceitação nos meios
religiosos do Brasil. Seu livro,
"'Aos irmãos; separados", que
aparecerá agora em 2a, edição,
com uma carta de S. Santidade
'o Papa Pio xrr, mereceu gran
des elogios do Episcopado bra-
sileiro.

-,

"Só a UDN, sob a liderança de
Carlos Lacerda, está, hoje, em

condições de arregimentar as

fôrças vivas da nacionalidade
em prol da verdade eleitoral, da
restauração de valores, da mo

ralização administrativa, da re

novação dos costumes políticos,
da consolidação do regime, da
liberdade de pensamento, da
redenção do Brasil" --: disse à
TRIBUNA o deputado Eurípedes
Cardoso de Menezes" do PSD
carioca, que, há dias, ingressou
na União Democrática Nacional.

O deputado Cardoso de- Me
nezes foi recebido na, UDN, às
10 horas da manhã de' 14 de
agosto do corrente ano, reunido
todo o Diretório Nacional do

. partido, além dos líderes das
bancadas na Câmara e no Se
-nado.

Preside o novo deputado ude
nísta a Confederação Católica,
que reune 1.500 associações re-,

ligiosas da A rquídíocese do Rio
de Janeiro, É, pois, um dos lí
deres do laicato católico. Criou
e dirige o Apostolado Radiofô
nico, ouvido quatro vêzes por

Pague na compra é pague menos
Sabão Vencedor 6,00
Feijão k·g. 8,50
Batatinha 10,00
Farinha Mandioca 8,00
Farinha Trigo 1a. 11,00
Araruta 14,00 Vidros conserva

Assucar pacote 49,00
Leite Millo 55,00

Sardinhas (150g)
Toucinho
Xarque (Wilson)
Cera p/assoalho
Foices I. L.

10,00
,35,00
55�00
38,00
80,00

marca Resaca
Litro 26,00

ARMAZEM SUBLIME

A tenção Comércio e Indústria do"

MunIcípio de Canolnhas

EXPRESSO JOINVI·LENSE LTOA., tem o

grato prazer de comunicar que fundou em Canoinhas
mais uma de suas Agências de Transporte, tendo.sido
.nomeados seus Agentes nessa praça a conhecida firma
Rimon Selame & Cia. (Fábrica de Vasos de Xaxim),
com séde a Rua 12 de Setembro, 757 - telefone 255.

Comunica que encarrega-se de qualquer espécie
de transporte de cargas abrangendo as praças de Rio
de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Joinvile, Porto Alegre,
etc., com preços especiais de São Paulo a

Canoinhas de Cr$1,40 por kilo de... carga.
Para melhores informações os interessados queiram

dirigir-se aos nossos agentes Rimon Seleme & Cia.,

I que serão atendidos com a máxima' satisfação.
.

I, Pela preferência que nos for dispensada agra-
decemos perihorados.

EXPRESSO JOINVILEr�SE LTOA.

-

Vamos mostrar nossa cidade "aos cariocas
Aten(:ão. fotógrafos!

.

O CENTRO CATARINENSE, no Rio de Janeiro, lançará
em breve 85 bases de um concurso de fotografias, cuja finalidade
será mostrar 80S cariocas como são nossas cidades· em seus mais
diversos aspectos, 'bem corno suas atividades sociais e econômicas.

É sem dúvida magnífica oportunidade que se apresenta
aos fotógrafos catarinenses, pois a exposição dos trabalhos rece

bidos será efetuada como parte do programa com que este ano

se comemorará no Rio de Janeiro a Semana de Santa Catarina.
O regulamento do Concurso, para oportuna divulgação,

está sendo elaborado com a colaboração da Associação Brasileira
de Arte Fotográfica,;:

Desde já: no entanto, os interessados poderão se dirigir,
para melhores esclarecimentos, 80

.;.;,:

Diretor' do Dep. de Informações e Propaganda
Centro Catarínense
Rua México, 74 - ando 4° - RIO DE JANEIRO.

oconsolidar e
Ano 12 - CANOINHAS - S. Catarina, 14 de Setembro de lQ57 - N. 465

... .

\
_-_

\ '

Os cêgcs poderão votar
Rio, 4 (RP) - Justificando o voto dos cégos, que foi de

cidido pelo TSE ontem, o ministro Haroldo Valadão declarou ter
dado "uma interpretação liberal ao código eleitoral de modo a

permitir também o alistamento e a votação de numerosos cégos
de nascença alfabetizados pelo sistema Braille. Cumpre-se ..

assim.
o preceito 'constitucional que, proclamando todos os brasileiros
de ambos os sexos, inclúe na lista os cégos.

Muita
.

C01Sa .•• em pouco espaço. H

poderé
8

.,

I
día em. todo" 9 país atravéz. de

'r' a:'
\

SL I- , programas na 'Rádio Nacíoríal e
Rêde .Difusera, retransmitidos
por 22' emissoras, do Maranhão
a Santa Catarina.

"

o Político
Como político, Cardoso de

Menezes teve, nas últimas elei

ções do Distsito Federal, sur

preendente votação. Foi o sexto
mais votado, entre cêrca de mil
candidatos, elege�do-se dEl,pu
tado federal, na legenda do PSD
sem compromissos políticos-
partidários.

.

Na Câmara, foi designado
membro da Comissão de Educa

ção e Cultura e' da Comissão
de Redação e de várias Comis
sões de Inquérito, tendo presi
dido a constituída para inves

tigar a legitimidade dos títulos
de propriedade dos terrenos em

que estão situadas as favelas
caríocaâ. '

(Conclusão da primeira página)
enfrentarem as futuras enchentes,
porque se assim não fizerem, no

vamente serão explorados pelo
b6te "PM" ...

tam de 6culos de lentes duplas,
pois, abaixo da ponte, o "nivel da

agua era Itão elevado como a ;e�.
chente do ano de 27 ou maior,
tendo a agua chegado até a rua

Getulio, Vargas, cobrindo a atual

José Boiteaux. Será que a inun
dação dessa rua, é tambem resul
tante da ponte' baixa? Pergunta.
mos: no govêrno, do PSD, quan
tas pontes .foram construidas? O

que, vim�s e �inda tem' restos,
foram pontes de taquara, madeira
podre e' etc. etc, etc.

-

Lançou a campanha pró-Crls-
to favelado, arrebatando das
mãos dos comunistas a bandeira
em favor das reivindicações dos

marginais da cidade.

Com Carlos Lacerda
Na batalha em defesa do man

dato de Carlos Lacerda, Car
doso de Menezes foi dos que
mais trabalharam no PSD con

tra, aquêle atentado à inviola
bilidade parlamentar, à Consti
tuição e ao regime. Pronunciou
�e várias vezes, no plenário e

e na Comissão de Justiça, tendo
participado do grande comício
realizado na Esplanada do;Cas
telo.

E� setembro, o deputado
udenísta representará, o Brasil
no Congresso Interamericano de

Educação Católica, que se reu

nirá em Montevidéu. Em outubro
irá a Roma: como representante
do Brasil Católico ao Congresso
Mundial do Apostolado Leigo.
Espírito militante, cornbatívo..

ganhou 8 UDN um parlamentar
.

capaz de arrastar grande número
de novos e bons elementos para
as fileiras do partido.
Há poucos dias, corajosamen

te, o deputado carioca reforçou
a denuncia de Carlos Lacerda a

respeito da infiltração comunis
ta ,no' Exercito, fazendo séria

" advertência ao general Henrique
Lott.
No governo Dutra, foi diretor

do SAM e é um dos autores
do projeto que cria o Código
de Menores.

Cresce a ·UDN
"

A tê o fim dêste mês a ban
cada udenista na Câmara de
verá e s t a r contando com 80

deputados.
Além do deputado Cardoso

de ·Menezes, espera-se o ingres
so de outros parlamentares na

legenda udenista: entre êles, os

dos srs, José Lopes (P1'B Per

nambuco), Nelson Paríjos (PSD
Pará), Portugal Tavares (PR
Paraná), além do Sr. Jorge May
nard, suplente do senador May
nard Gomes (PSP Sergipe).
Na reunião desse dia, para

receber Cardoso de Menezes,
vários assuntos foram tratados,
entre êles, o do alistamento elei
toral.
O senador Juraci Magalhães

fêz um relato sôbre o encontro
com o senador Benedito Va
ladares, durante o qual foi rea
fírmada a inabalável decisão da
UDN de lutar contra qualquer
modificação na atual lei elei
toral.

ENCHENTE - Num dos ar

tigos do BV o "maior do sul do
mundo" constatamos que o AB

afirma que a causa, da enchente
foi a ponte sobre o Rio Canoinhas.

Que absurdo; quanta -pobresa de
espirito. Será que andaram me

dindo o nivel d'agua' ou necessi-

v. já experimentou
Experimente uma vez e

será seu preferido.

SchmittI
então

\'1.... .....,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:.

HOJE • �8 20 horas • Impróprio até 14 anos

SENSACIONAL' PROGRAMA DUPLO

Honra sem Fronteiras Technicolor

com Rory Calhoun 'e' Corine 'Calvet.

I n te r I u d i o cf Cary Grant e Ingrid Beí'�mann
CONTo DO SERIADO: SANGU� E ESPADA

ás 14 horas .- Censura Livre iDÜtMINGO

FEITiÇO 'BRANCO
el Susan.Hayward e,RobertMitchum

A A.FRICA SELVAGEM EM TECHNICOLOR

CONTo DO SERIADO:' SANGUE E' E.SPAJlA
,-----. ;

DOMINGO _
ás 17 horas - Censura Livre
ás 20 hrs. - Imp,' até .14 anos

Aventureiro de Hong-Kong
CINEMASCOPE -- cf Clark Gable e Susan Hayward

2à. FEIRA • ás 20 horas » REPRISE - Impr, até 14 anos

3a. e 4a. FEIRA· ás 20 horas· Impr. até 14anos

TORPEDOS HUMANOS
com Ralf Vallone, Franco Fabriz e Elena Varzi

"UMA REALIZAÇÃO 00 CINEMA ITALIANO"

5a. e 6a. FEIRA • ás 20 horas. Impr, até 14 anos
-,

PATRULHA DE ASSALTO,
com John lreland, Lon McCallister .

Eles tinham o coração na ponta 'das baionetas

Aguardem
A Infame Floresta Mágica - Intermezo

,------------------------,

CaFé? Sim, mas café boml "ASTRO o
..

e preferido!

.\

"
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