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-------------------------------------Graves acontecimentos

Estamos na era do "quebra-quebra". Há um mal estar,
extraordinariamente forte, nas camadas coletivas humanas, e.acon
tece isso, sempre que se evóca o problema dei tortura e angus
tias do custo de vida. Numerosas prisões .no Exército e na Aero

nautica, traduzem justamente o descontentamento reinante até
-, nos homens de farda.

Há poucos dias, em São Paulo, quasi houve uma revo

iução civil por causa do aumento do preço dos onibus e bondes.

Em Florianópolis, no início do mês corrente, nos davam conta de

graves acontecimentos ali ocorridos durante uma manifestação
pública promovida por estudantes em protesto contra o aumento

dos preços da carne e da energia elétrica. Vários estabelecimentos
foram depredados e em consequência, várias pessoas ferida�.

A verdade é que o pôvo, angustiado pelas condições
de vida cada dia mais. dificeis, já não pode se conter e embora

arruaças e conflitos públicos não possam resolver a crise que nos

assoberba, eles expressam o estado de espírito das populações a

marguradas, em situação que parece irremediavel.

Pelo que se observa, essas demonstrações tenderr, a so

frer uma perigosa generalisação por todo o país, criando um

clima de perturbações que afinal pode provocar acontecimentos

que ninguem deseja.
, O regime democrático está abalado em sua estrutura.

Com as últimas prisões na FAB, a liberdade de pensamento vem

sendo enterrada, causando, cada vez mais descontentes. A situação
nacional é de dúvida e incérteza. As greves continuam. O exército
de prontidão, aguarda a derradeira voz de comando para atacar,
sufocando toda e qualquer manifestação de liberdade que o povo
tem direito em fazer, toda vez que, por inépcia do governo, vê
a ameaça da fome bater em sua porta.

A fim de minorar a situação, o Governo Federal acaba
de decretar o congelamento dos preços dos .generos de primeira
necessidade e paralísamento das obras em 'Brasília. O texto do
seu último discurso é totalmente de apreensão e nervosismo.

Quer nos parecer, entretanto, que qualquer medida a se

adotar com relação a congelamento de preços - não surtirá efeito -

'porque, dificilmente se poderá conter a alta em poucos pro
dutos, quando muitos são os que provocam a alta nos generos
de primeira necessidade. Os aconfecimentos são tão graves que
não nos permitem sejamos pessimistas diante de qualquer provi
dência que se torne para conter o encarecimento do custo de vida.

1

.

mrctm��: AlfRm� 6�R�I��O e J�Ã� �mM[ Gerente: IlH�SS SmM[
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADO�

Pm�rietari�: �. C. CAR��lHO
CAIXA POSTAL, 2

Chuva de Granisos Destrol Totalmente
os Trigais 'de Pulador e Vizinhanças
O temporal desabado domingo

último, veio acompanhado de
violenta chuva de granisos, mais
conhecida pelos nossos 11J:vrado
res como chuva de pedra, atin
gindo vários pontos do nosso

Município, causando à lavoura,
principalmente de trigo, avul-

I
tados prejuizos.
A localidade mais atingida foi

a de Pulador, sub-distrito de

Major Vieira, onde o trigal foi
totalmente destruído, tanto pela
chuva como pelo vento, causan
do prezuizos calculados em mais
de meio milhão de cruzeiros.
As" plantações de milho, aipirn
e feijão foram também atingidas
sendo que esses cereais, ainda
em brotação, serão recuperados.

, O trigal atingido, foi na sua
maioria, completamente debu
lhado, impossibilitando o corte
e a colheita. Este ano, segundo

informações colhidas e pela ex

tensão dos trigais, tudo Indicava
que a localidade de Pulador
seria uma· das primeiras em

produção de trigo.
O sr. Alfredo Garcindo, Pre

sidente da Associação Rural, em
companhia do sr. Antonio Maron
Becil e de lavradores, estiveram
no local constatando os efeitos
do temporal. Está 'a Associação
Rural procedendo um levanta
mento geral dos trigais atingi-

dos e providencias já foram to
madas pelo seu Presidente no

sentido de serem os lavradores

prejudicados, beneficiados com

algum auxílio que possa pelo
menos, melhorar a situação até
a colheita, de outros cereais.

Estamos bem informados que
o sr. Prefeito Municipal, sabedor
do que aconteceu, tomou pro
videncias junto ao Ministro da

Agricultura e Secretário da A-

(Conclúe na 6& página)

Prouogado O prazo
para uso dos novos modelos de 'livros

e outros impressos fiscais
O Governador do Estado de

Santa Catrina, usando da atri

buição que lhe faculta o inciso

1, do art.: 52, da Constituição
Estadual, e

.

Considerando a necessidade
de prorrcgrar o prazo para uti

lização dos novos
.

modêlos de
livros e impressos fiscais, insti
tuidos pelo Decreto n. 573, de
3 de Junho de ,1958.

- DECRETA: -

Art. 10 - Ficam prorroga
dos, até 31 de dezembro de

1958, os prazos previstos no de-

ereto n. 696, de 26 de setembro
de 1958, referentes à utilização
dos novos modêlos de livros e

impressos fiscais, instituidos pe
lo decreto n. 573, de 3 de ju
nho de 19,58,
Art. 20 - O presente decreto

entra' em vigor na data de su a

publicação, revogadas as dispo
sições em contrário.

Palácio do Govêrno, em Flo

rianópolis, 31 de outubro de
1958.

HERIBERTO :fIÜLSE
Governador

Motoristas.Termincu Grevea

I Segundo estamos informados,
O Conselho Nacional de Petró-.
leo, a cujo orgão está o assun

to ligado, concedeu o aumento
no preço dos fretes na base de
vinte por cento, aspiração justa
dos aludidos motoristas. Nesta Isemana os caminhões voltaram
a trafegar, conduzindo combus-

tivel para todos os recantos do
território catarirlense.

J

Com a providencia do Con
selho Nacional de Petroleo, &

tendendo as reivindicações da
classe de motoristas de cami
nhões tanques, volta o comercio
de gasolina à normalidade.

A greve dos· motoristas de
tanques de gasolina, que vinha
causando serias prejuisos, á in
dustria, . ao comercio, á agricul
tura e a população em geral,
iniciada há dias, em nosso Es
tado, vem' de chegar ao seu

término.

"* w

Sociedade
\ Beneficente
Operária

CONVITE

A Diretoria da SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÁRIA,
tem a satisfação de convidar seus associados, para a solenidade de o Banco do Brasil S. A. Agência de Canoi-

nhas (Se), tem o prazer de convidar as Exmas. Autorida-

des civis, militares e eclesiásticas, aos seus clientes, amigos

e Exmas. Famílias, para assistirem ao ato inaugural de suas

novas instalações, no próximo dia 25-11-53,' às 16,00 horas.

Antecipadamente agr�dece a honrosa presença,

A ADMINISTRAÇÃO

entrega das chaves da sala destinada à Agência local do Banco do
Brasil S. A., a realizar-se no dia 25-11-58, às 16 horas, na séde so

cial, á Praça Lauro Müller.

Pelo evento, que marca mais uma etapa vencida nas obras
do prédio social, ésta Diretoria congratula-se com seu quadro social.

NOVO ENDEREÇO." Praça Lauro Müller'

Edifício' da Sociedade Beneficente Operária
Fones: 107 (Gerência) e 190 (Expediente)'
Caixa POJ'taL n, 142Canoinhas, 21

Dr. Mário, Mussi
Presidente

de novembro de 1958.

Alcides Schumacher
Secretário
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rioq,uedos
Casa

Uma serraria completa - Conjunto Wolff - 45 cavalos
4 vagões de quóta L N. Pinho:

Tra tar com Lüdovico Bora no Escritório da Sicól
Rua Getulio Vargas, 1203. so

Máqúinas de lavar Roupa "RYMER": com rolo
espremedor e sem rolo espremedor. Preços razoáveis.

Geladeiras: Prosdocimo 6 e 9/% pés, Consul a

querozene.
Rádios 8 Radiolas: Semp e Orbiphon, diversos tipos.

Toca-discos.
Acordeões: Somenzi e Soneli

Máquinas de Costura: Alfa, Philips, Lada e Zig-Zag.
Fogões em 3 tamanhos, cozinha americana, "Fiél";

Cofres e Arquivos "Fiél".
Aparelhos Walita e Spam

Acumuladores Durex; 'Ventiladores.
Bicicletas: Prosdocimo, Goerícke, Sport e Bristol.

Peças em geral. .

Lampadas simples e fluorescentes.
"

V. S. encontrará á rua Paula Pereira, .'790 na loja de

LOURENCO BUBA
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José Yvall da Costa,
,

Bacharel em Direito'
\

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr.•Oswaldo d'Oliveira ".0 650
, CANOINHAS -- Santa Catarina

Oficina'

Relâmpago

A mais antiga
\

A mais sortida
A melhor
A preferida

. Completa assistência para
b· . I t do pequeno concerto

sua ICIC e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças/ e accessórios
Vendas é) vista e a prazo

Sempre OFICINA RELÂMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

MM' .,'''"ttM..'M&i.... A....t.re 6& a." ·PM -

Almanaque do Pensamento
Edição de 1959

Seja previdente! Adquira o

seu Almanaque do Pensamento,
edição de 1959, portador de va

riada secção astrológica, influ
ência da lua nova em nossa vida

díária, conselhcs sôbre agricul
tura, horóscopos de cada um

dos seus leitores, contos inte
ressantes, anedotas, charadas, e

outros assuntos curiosos, práti
cos e' úteis.
Por apenas Cr$ 20,00
Procure seu exemplar na

Impressora Ouro Verde

PINTOS DE UM DIA
Da Raça White America, des

c�dente de reprodutores impor
tados dos Estados Unidos. Quando
adultos pesam ,de 6 a 8 quilos -

plumagem branca.

Pedidos para:

Henrique Bora, Canoinhas, S. C.

(proximo a União Madereira Ltda.)

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Máquinas agrícolas e

para beneficiar madeiras
Para todas as finalidades.

f

Informações com

Z. <iardndo & �nüppel Ltd.
Nesta cidade.

Panelas e loucas
•

Casa. Erlita

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, �ygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Material elétrico
CASAERLITA

Terreno a Venda
15,1/2 alqueires de terras de

erval e cultura em São João dos
Cavalheiros com frente para a es

trada geral, com diversas beníei-
torÍas.

.

Preço de ocasião.
Tratar com Z. Garcindo &

Knüppel Ltda. Caixa postal 56 -

Canoinhaav Santa Catarina

Motores uMWM" Diesel

Tipos KD 12 de 5,40 HP - 1 a 4 cilindros
Tipos FB . GA-HA FULPERLAND com refrigeração

a ar e a agua de 3 - 5 - 7 HP Diesel.
Fornecimento de peças genuinas

AGENTE EM CANOINHAS

'J_ Côrte
Praça Lauro Müller, 751 . Fone 125 1

Bar e Mercearia MONTE LíBANO
de A DIB SAKR

Dôces, salgados, trigo triturado para quebe
verduras e frutas em geral

Entrega a domicílio - Fone 28B

Rua Caetano Costa - Esquina Curitibanos, 44--1
./

Acabamos de

receber a nova

com . 5 gavetas. Vendas a -prestações a partir de
Cr$ 310,00 e se.n entrada a partir de Cr$ 400,00.
Com 15 anos de garantia e assistencia técnica

.

durante o prazo de garantia.

CASA PEREIRA ...

Rua Getulio Vargas, 882.

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA
A Agência do Expresso Joinvilense Ltda. dessa Cidade tem o

grato prazer de comunicar ao Comércio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores. que está fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo a Canoinhas de 10 (dêz) em 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por' Kg. •

Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba 8 Canoinhas,
preço Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba a Canoinhas por Cr$ 0,80
carga de armazém. Sacaria Cr$ 35,00 por saco até 60 kg.

Melhores informações em seu depósito
a Rua 12 de Setembro, 757 - Telefone, 255.

Pela preferência com que formos distinguidos,
agradecemos penhorados.
EXPRESSO ]OINVILENSE LIMITADA•

O
"

verao vem 61 _

Geladeiras domésticas F R IG I DA I R E
... Comerciais e Sorveteiras

ELETROFRIO
A' vista ou em modicas prestações mensais.

Z. Garcindo & Knüppel Ltda ..

Canoinbas - Caixa Posta), 56 - Fone 261 - Sta. Catarina
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Escola Nornal Sag.Coração' de Jesus
A turma de Normalistas Pio XII tem a subida

honra de convidar, V. Excia. e Exma. Família, para as

sistirem à Sta. Missa de Formatura, dia 29_ do corrente

às 7,30 horas, celebrada pelo
Rev. Sr. Paraninfo Frei Elzeário Schmidt.

Gratas pelo comparecimento
AS FORMANDAS.

CLUB CANOINHENSE
Amanhã o grandioso baile abrilhantado pela

orquestra CASSINO DE SEVILHA.
'

Traje: Passeio.
Reserva de mesas na sêde social.

AO PUBLICO
,

A Empreza União Catarinense Ltda.,
concessionária da linha Canoínhas/Curitíba, comunica que,
mediante autorização do D. N. E. R., passará a efetuar
mais duas viajens, entre aquelas localidades, diàriamente,
com excessão dos domingos, a partir do próximo dia 8
de dezembro e obedecendo os seguintes horários:

Partidas de Canoinhas às 10,00 horas e partidas
de Curitiba, às 16,45 horas.

2x
\

A GERÊNCIA
--------�f-----------------------------------um-'-------

'Chuva de Granisos.
(conclusão da primeira página)

. gricultura do Estado.

Em linhas abaixo
_
transcreve

mos o t e x to' do radiogroma
\ transmitido aos Srs. Heriberto

Hülse, Governador' do Estado,
dr. Celso Ivan Costa, Secretário
de Agricultura, Deputado Fede
ral Aroldo Carvalho, Deputado,
Estadual Benedito Terezio de,
Carvalho Junior, pelo Presidente
da Associação Rural de Canoi
nhas;

- Levamos conhecimento V.
Excia. "que violentas chuvas de
granizos acaba destruir total
mente safra de trigo em época
de colheita deixar lavradôres

I em situação' aflitiva vg princi
palmente na zona de Pulador
sub distrito de Major Vieira
neste Município pt tal-imprevisto
além constituir desestímulo no-

'vo plantío vg ameaça seriamen
te nossa economía vg provo
cando ameaça de fome entre la
vradôres que depositavam suas

esperanças safra triticola pt
A fim minorar situação la

vradôres cujas lavouras foram
destruídas. chuvas de granisos
vg solicitamos encerecidamente

qualquer auxilio que possa pe
lo menos reconhecer trabalho
anonimo e patriotico dos abne
gados lavradôres que estão su

bordinados as intempêrieis da
natureza pt Contamos com es
pírito patriotico de V. Excia.
sentiJo apressar providencias

�

que venham animar lavradores

• •

atingidos por tão terrivel catas
trofe

Cordiais Saudações
Alfredo Garcindo - Presidente
Associação Rural de Canoinhas

Antonio Maron Becil - teste
munha e morador distrito atin
gido chuvas granisos.

Vende-se
em Agua Verde, distante da cida
de 1 klm., uma data com casa de
morada (bungalê).
Tratar com João Salomon, rua

Marechal Deodoro.

Cartões de Natal Antes de comprar �\

,

cartões de Na�al, verifique grandeseus a

variedade de modelos na

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.

Muita .

coisa em

'pouco espaço ...
o "Prefeito Relampago" con

tinúa fazendo das suas-agora é
a continuação do calçamento.
Apesar do mesmo estar andan
do a passos de tartaruga, em

vez de prosseguir pelas ruas

principais' da cidade, está cal

çando Caetano Costa e segundo
dizem que vae calçar a rua' onde
ele mora, que não tem nem '

meio fio. Não é um verdadeiro
contrasenso? Não está lhe fal
tando noção de urbanísmo?

,- Certa vez, quando Verea-

I dor ele disse: Se o Município
perder essa questão, eu pagarei
do meu bolso a

-

indenisação. O
caso foi para a justiça, perdeu
a Prefeitura a questão e já pa

gou ao snr. João Selerne, Cr$
105.000,00. E agora? Estava' tu':',
do tão claro como agua - o

Município perderia a questão
como perdeu - será que aquele
Vereador, h o j e Prefeito, vae

cumprir com a palavra dada pe
rante a Câmara de Vereadores?

Esperamos' que sim: ..

- Consta que os Vereadôres
da maioría aprovaram o proje
to do Prefeito pedindo o fecha
mento doa rua Major Vieira. Não
acreditamos que seja alí cons

truído o Mercado Municipal -

além de não ser local apropria
dó, os moradôres vão entrar
com Mandado de Segurança con

tra o Município. O "Prefeito

Relampago" que se' acautále -

dessa/maneira, todo o dinheiro
dos impostos vão servir apenas
para pagar idenisação ...

cacique

Utensílios
domésticos

ea�{l; ,�I&tita

Da Câmara Municipal
á Associacâc Comercial

, ,
.

Of. N°. 60/58
Canoinhas, 7

de 1958.

Do Presidente da Câmara de
Canoínhas

Ao ,Sr. Wiegando Fischer

ASSUNTO - Agradecimento

de Novembro

Tenho a máxima satisfação
de acusar e agradecer v/ofícío
datado de 10 de outubro do
corrente ano, pelo qual- anéxa
uma cópia de. ofício dirigido ao

Exmo. Sr. Dr. Juscelino Kubits
chek de Oliveira, DD. Presiden
te da República, pleiteando a

imediata construção de uma pon-

te sôbre o Rio Negro, no limi
te entre os municípios de São

Mateus do Sul' (PR) e Canoi
nhas (SC).
Outrossim, comunico-vos que

esta Câmara tomou conheci
mento do referido ofícío, e to

mará as providências que se

fizerem necessárias para rêfor

çar v/pedido junto ao Exmo.
Sr. Presidente da República.

Reitero-vos, nesta oportuni
dade, protestos de alta estima

� ,distinta consideração.

AS/ Generoso de Almeida

Prohmann Presidente

Constituída a
·

Associação Escoteira
"Santo André

Diretoria da

A' Ii "

ve IDO
O nosso Diretor sr. Alfredo Garcindo, do sr. Linovale Mas-

\

saneiro Moreira, operoso fundador e autor da iniciativa da fundação
da Associação Escoteira "Santo André Avelino" em nossa cidade' re

cebeu um oficio comunicando a constituição da Diretoria que ficou
assim formada:

"

Presidente de Honra: ,_ Dr. Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito. '

Presidente - Francisco Rafael Di Lascio
Vice.P�es. - Migu�l Procopiak
Secretário - Milles Zaniolo
1. Tesour. - Saul Chuni Zugmann
2. Tesour. - - Oldemar Mussi
Assistente Técnico - Tenente Benur Augusto Munii

CONSELHO - Dr. Haroldo Ferreira, Di. Tarcisio Schaefer, Este
fano Wrublevski. Alfredo de Oliveira Garcindo e Benedito
Terezio 'de Carvalho Neto.

DD.

, O que se deseja da Diretoria Administrativa é o apoio moral
e

I

financeiro, para o que a -mesma tem a mais ampla liberdade de
acão, e, neste sentido tomo a 'lib.:rdade de relacionar a seguir as prin
cipais necessidades para o bom funcionamento e boa apresentação de
uma Tropa Escoteira.

1 - UNIFORME, constante do seguinte: Chapéu de Esco-.
teira, Calça curta e Camisa com manga comprida, de brim caque para
os Escoteiros e mescla azul marinho para os Lobinhos; Lenço, medin
do 70x70 cmts, (a cor ainda está em fase de escolha havendo prefe
rência pelo verde escuro com cadarços brancos); Anel de couro marrou
ou azul para o lenço; Cinto de couro Marron com fechos próprios;
Meias próprias p. escoteiros; Çasquete caqui e azul; Sapatos pretos;
Cordão .de apitos; Insignias, distintivos, etc.

2 - EQUIPA�1ENTO - Bastão de madeira forte c/ L50
de comprimento e 3 cms. diâmetro com ponteira metálica; Mochila de
lona ou brim caqui ou v. oliva; Bornal idem; Cantil capeado caqui ou

v. oliva; Canivete; Cabo (corda) de 3 a 6 mm. de diametro; Faca de
mato com bainha; Machadinha, etc.

3 - EQUIPAMEMTO COLETIVO - Barraca-desmontável
p. 8 pessoas; pá cortadeira; panelas), etc.

-',

4 - PARA EXERCICIOS CIVICOS - Banda de fanfar'
ras ou apenas alguns tambores e cornetas

"Correio do Norte" parabenisa o sr. Linovale Massaneiro
Moreira por tão altruistica e patriotica iniciativa, almejando à Dire
toria eleita, votos de completo exito,

Eleitoral da 8a.
-,

EDITAL
Juizo

O doutor Paulo Peregrino
Ferreira, Juiz Eleitoral e Pre
sidente da Junta Apuradora de
votos desta oitava zona, na for-
ma da lei, etc.'

'

, Faz saber aos que o presente
virem ou dele conhecimento ti
'verem, que designou o dia (25)
'vinte e cinco do corrente; ás
10 horas, na sala das audiencias,
no Forum desta cidade, cito no

edificio da Prefeitura Munici

pal, para, em sessão solene, se

rem diplomados os senhores
vereadores e respctivos suplen
tes. eleitos no. pleito de 3 de
outubro neste Muncípio. Assim
sendo. convida aos senhores ve

readores e suplentes para com

parecerem no dia, hora e local

supra designados, afim de re-

Zona

ceberem seus diplomas. Para
conhecimento de todos, mandou
passar o presente que será afi
xado no local de costume' e pu
blicado na im preusa 'local. Da
do e passado nésta cidade de
Canoinhas, aos vinte dias dó
mês de novembro do ano de
mil novecentos e cinquenta e

oito. Eu Zeno Benedito Ribeiro
da Silva, Escrivão Eleitoral o

datilografei e subscrevi.

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz Eleitora! e Presidente da
Junta Apuradora de votos da
8a. Zona.

Confére e dou fé.
Data supra'

O Escr-ivão
Zeno Benedito Ribeiro da Silva.

P A R A F E R' I DAS I
"-

E C Z E MA 5 I

INFlAMAÇÓE5,
COCEIR�5,
F R I E r R A S,
ES'�NHA5, E:TC.NU r'J c � EX,ISTIU I G Ul=Il
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PNEUS DAS AFAMADAS MARCAS:

o sr. Edgard Kampcke Pereira,
1.0 Tenente Delegado Especial de
Policia do municipio de Canoinhas,
E!:.tado

.

de Santa Catarina, no uso

de suas atribuições legais, etc....

AVISA aos interesados, que a

Comissão Examinadora para Car
teira de motoristas, estará nésta
cidade nos dias 5 e 6 de Dezem
bro proximo, vindouro,

Os interesados em obter a Car
teira de Motorista, deverão com

parecer nésta Delegacia de Policia,
afim de prepararem a documenta
ção com a devida antecedencia.

PIRELLI -- Cruzador, e Pé de Galinha.
FIR·ESTONE - A./T; Lameiros e H. S.

GOOD..,YEAR - Bandeirante - Cacique e Lameiros,
de todos os tamanhos para caminhões e automoveis, V. S. encontra no

Servicentro Esse (anoinhas, Limitadal ou

em Tres Barrasl nas Lojas, de MERHY SELEME & FILHOS

VENDE -'SE
Por preço de ocasião

6 éguas de cria, 1 cavalo
manso de carro de 5, anos
e nove potrínhos e potran
cas de diversas idades, sen

do os 'mesmos decendentes
de cavalo meio-sangue Bre
tão, possuindo atestado de

origem.
Para melhores informa

cões dirigir-se ao proprieta
rio,Waldemar Carlos Stange,
na Marmoraria São Carlos
Ltda. 2x

Delegacia Auxiliar de
Polícia de Canoinhas

AVISO

V'E N O E - S·E
Devido a mudança de ramo, VENDE-SE complêto �QUIPAMENTO DE OLARIA, a saber:
- Um motor WARCHALOWSKI, fabricação austríaca,

recentemente adquirido, DIESEL, de 15-20 HP com
1000 a 1400 rpm - CORREIAS e UMA CIRCULAR'
COMPLÉTA.

- DOlS AMASSADORES com bocais;
- UMA PRENSA MANUAL .com TRÊS FORMAS

para telhas e uma para goivas;
- 6.000 ARAPUCAS e PRATELEIRAS;

\

- DOlS FORNOS SIMPLES;
- UM BARRACÃO de DOIS PAVIMENTOS com

16 x 72 métros;
EM ÇON�UNTO ou em separado, dispõe-se para VENDA, ou

trossim. UM TRATOR FERGUSON. com poucos meses de uso.

Para vêr e tratar, informações ou cartas, dirigir-se à
OLARIA SÃO BERNA RDO - Fazenda MIRAFLORES,
FELIPE SCHMlDT, nêste Município.

Canoinhas, -6 de Novembro 1958

Edgard Karripcke Pereira, 1.0 Ten.

Delegado Especial de Policia
,

,

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

A todos que apreciam uma "GRAVATA" tranchã,
vai este cordial lembrete;

A CASA LANGER
fica na Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas,

e com o novo Stock que acaba de receber, está a altura de
bem servi-lo. Venha logo e escolha o melhor.

__________________________________________�J �

Perdeu-se Touro- Holandês (Puro)
Vende-se. Ver <,em Bela

Vista do Toldo, com Joaquim
A. Pereira e tratar' em Ca
noinhas, à Rua Paula Perei
ra, 1443 com Acácio Pereira

Perdeu-se uma Carteira
de Chaufeur, juntamente com

os documentos 'do caminhão
G-700.

Tintas Ypiranga
Casa El'lita

Gratifica-se bem a

achar e entregar na

Sezefredo Olsen ou

Redação.

quem
Casa
nesta

2x

I
I TRILHADEIRAS I/VENCEDORA II'

A VISTA OU A PRAZO

Representantes nesta praça:
-

z. "Gal'cindo õ; KnUppel Lida.

OPORTUNIDADES
"

Tenho para venda: 1 caminhão Ford Hercules Diesel,
Recem-retifícado, reduzido, equipado com caixa de montanha,
reboque duplo; pneus novos, tudo em ótimo 'estado (boa condi
ção de pagamento);

1 caminhão STUDEBAKER 51. reduzida, Retificado e bem
calçado (aceito troca por casa' cu terreno);

1 guincho completo, para adaptar em caminhão, cem ca-

bo de aço e quasí novo;
1 máquina Ford 100 HP, completa;
1 máquina (STUDEBAKER, parcial;
1 conjunto 'diferencial simples Studebaker
Muitas outras peças para Ford.

ACÁCIO PEREIRA - Rua Paula Pereira, 1443
,

\

Registro Civil EDITAL
Pedro Veiga, Sobro Escr Jur.

em exercício do cargo de Escri
vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Muni
cípio e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: João Nereu Martins Santos
e Justína Drosdecka. Ele, natu
ral deste Estado nascido neste

,

distrito, no dia 29 de Setembro
de 1940 lavrador, solteiro, filho
de Albino M. dos Santos e de
Dona Hilda Santos, falecida do
miciliados e residentes neste dis
trito. Ela, natural deste Estado,
nascida neste distrito, no dia 9
de Junho de ] 938, doméstica,
solteira, filha de José Drosdek
ade Dona Maria Drosdek do

mícilíados e residentes neste
distrito.

Faz saber que pretendem ca-

Agua Verde F. C.
Recebemos do Agua Verde F.

C. o seguinte ofício, oqual mui
to agradecemos:

Canoinhas,- 5-11-1958.
Ilmo, sr. Diretor do jornal
CaRREIO DO NORTE Nesta'.
Presado Senhor:
O Agua Verde F. C. tem a

honra de levar ao conhecimento
de V. Sia.· que em data de 21
de setembro do corrente ano

foi eleita a nova diretoria que
deverá reger os destinos desta
entidade, esportiva no período
de 1958 a 1959,

Presidente de Honra - Vicente

Novak; Presidente - WalterWitt;
Vice - Presidente - João Gros

skopf; l°. Secretá do Geral - Er
vino TremeI; 2°. Secretário -

Antonio Grosskopf; 1°, Tesóu
reiro - Ildefonso Gapski; 2°. Te
soureiro Sérgio Gapski; Orader
- Francisco Fureck; Diretor Es

portivo - João Collaço. Conse-
,

lho Fiscal:WaldemarAIves Grein
e Guilherme Bail. Departamen
to de Propaganda: Francisco
Bail, José Kuhn, Clemente Se

cker, Ràimundo Endler, Osval
do Lenz, João Moreira e Car
los Grosskopf. Guarda Esportes:
Francisco Néves.

Pelo Agua Verde F. C.

(as.) Walter Witt
Presidente.

(as.) Ervino Tremei
10. Secretário.

sar, Valerio Torquato e, Maria
Luiza Ribeiro. Ele, natural des
te Estado, nascido neste distrito,
no dia 16 de Novembro de 1937,
Opera rio, solteiro, domiciliado
e residente neste distrito, filho
de Leopoldo Torquato, e de
Dona Julia Marcélos, falecidos,
Ela, natural deste Estado, nas

cida no Mun. de Papanduva no

dia 2 de abril, de 1941 domés
tica, solteira, filha, de Cândido
Ribeiro, falecido e de Dona Ca
tarina Popóvicz domiciliados e

residentes neste Distrito de Ma

jor Vieira.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.

,
180. Si alguem tiver o conheci
mento de existir algum impe
dimento legal acuse-o para fins
de direito.

E para, constar e chegar êste
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que será afixado no

lugar de costume' e publicado
no Jornal Correio do Norte da
Cidade de Canoínhas.

Major Vieira, 17 de Novembro
de 1958

Pedro Veiga Sobrinho
Escr. Juram. em exercicio.

..
I

Ereção de 'um mormrnen
.

to ao ex-governador
]orge Lacerda

Projeto-de-lei apresentado à
Assembléia Legislativa pelo De
putado Tupy Barreto da VDN

FPOLIS . .10 (VA) O deputado
Tupy Barreto, da bancada da
União Democrática Nacional, a
presentou à Assembléia Legis
lativa do Estado, projeto-de-Iei
de sua autoria autorizando a

ereção de um monumento ao

ex-Governador Jorge Lacerda.

\ No pedestal do referido mo

numento deverá constar a se

guinte Inscrição "Governador
Jorge Lacerda - Se todos fôs
sem iguais a você . . ."

O mesmo projeto autoriza o

Poder Executivo a abrir o cré
dito especial de .um milhão de
cruzeiros para êsse monumento,
que será uma homenagem do
Govêrno e do Povo ao inesque
cível homem público, tràgíca
mente roubado à vida em um
desastre de avião, nas proximi
dades de Curitiba, à 16 de ju
nho deste ano.
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Itado PleitoFinal dede Outubrodo 3s
Laerte Ramos Vieira
Tupi Barreto
Mario Brusa
Romeu S. Neves
Ewaldo Amaral
José Waldomiro Silva
Adhemar Ghizi
Frederico Kuerten
Francisco Canziani
Benedito Therezio de
Carvalho

PSD Deputados Eleitos: 15
Orlando' Bertoli 7,377
Waldemar Salles 6850

'

J. S B. Bittencourt 6.755
Walter Vicente Gomes 5.882
Pedro Zimermann 5.877
João Estivalet Pires 5.751
Ivo Silveira

'.

5.542
José Gonçalves. (Jota) 5516
Osní Medeiros Regis 5.508
Lecian Slovinski 5 192
Elgydio Lmíardi 5192
Ivo Montenegro 5.109
Antonio .G. Almeida ,5.090
úscar R. da Nova 4.455

Augusto Bresola 4377

Suplentes 7
Dib Cherem
Hilário Zortéa
Erwin Prade
Antonio Edú Vieira
Lauro Locks
Elve�t de Oliveira
Raul Shaeíer

6.129
5.391
5.318
5.306
5.252
5.189
5.107
4.895
4.726

4.210
4.139
4.116
3.976
3.702
3,556
3.518

EDIT'ALTRIBUNAL, DO JURI
drade; 5) Estefano

. Bedritchtik;
6) Francisco Timoteo Bojarski;
7) Felix Rudolf; 8) José Adão
Schmidt; 9) José Theodoro Ko
hler; 10) Mario Sprot Filho; 11)
Moacir José de Lemos; 12) Nel
son Antonio Cervi; 13) Norber
to Fiedler; 14)' Osvaldo Trevi
sani; 15) Oscar Agostinho Wer
ka; 16) Silvino Voigt; 17) Saul
Picoli; 18) Tarcisio Schefer (dr.);
19) Unívaldo Allage; 20) '.Valde
mar Scholze . e 21) Zeno Car
valho Zippel. A todos os quais
se convida ao comparecimento
no dia, hora .e local supra desi

gnados, nos trabalhos da pre-
. sente sessão do Jurí. E para
constar mandou passar o pre
sente edital que será afixado no

local do costume e publicado na

forma da lei. Dado e passado
nésta cidade de Canoínhas, aos

vinte e sete dias do mês de ou

tubro do ano de mil novecentos
e cincoenta e oito. Eu Zeno Be
nedito Ribeiro da Silva, Escri
vão o datilografei e subscrevi.

. O Juiz'de Direito

Paulo Peregrino Ferreira

Confére e dou fé.

Data supra.
O Escrivão

Zeno Benedito Ribeiro da Silva

�
O doutor Paulo Peregnino

Ferreira, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa'Catarina, na forma da lei,
etc ...

Faz saber aos que o presente
virem ou dêle conhecimento ti
verem que, havendo designado
O dia 26 de novembro próximo
entrante, ás 11 horas, na sala
das audiencias, no Fórum, para
a instalação da 4a. (quarta) ses
são ordínáría do Tribunal do
Juri desta Comarca. no corren

te ano, e havendo procedido ao

sorteio com observancía das

disposições do Codigo de Pro
cesso Penal Brasileiro, dos vin
te e um (21) jurados que deve
rão 'servir nessa sessão, os quais
convocados' por este edital in-e
dependente de notificação pes
soal, a comparecimento pontual
naquele dia e hora e nos demais
dias seguintes até serem julga
dos os processos que ficarem
prontos para o julgamento, na

forma e sob as penas previstas
pela Lei que regula o serviço
do Tribunal do Juri no Terr'i
torio da República, sorteio esse

procedido por um menor, e que
recaiu nos seguintes cidadãos:'
1) Aríldo Silva Teixeira; 2) Age
nor Pacheco; 3) Alfredo Seul
tetus; 4) Carlos Soares' de An-

VON Deputados Eleitos: 16
Eduardo Santos Lins 12.u47

Ruy Bulse 9.273
Albino Zeni 7.653
Dario Geraldo Salles '6.803
Mario Olinger 6.713
Afonso Ghizo 6.689

4.657

Suplentes 7

Walter Muller
(
Wilian D. da Sil va
João Muxfeldt
Fernando B. Viegas

, Ulisses Longo
Aldo P. de Andrade
ueio Altemburg

4.279
4.166
4.031
4.028
3.986
3937
3879Noticia dos "<Municípios

Do Correspondente de Papanduva,
receber.nos e transcrevennos

PSP Deputados Eleitos: 2

Manoel de Menezes 4.501
Voloei Col!aço de Oliveira 3.450

Suplentes 3

Altir Weber de Mello 2.324
Wenceslau Borini 1.456
Ari Milles 1.432

Snr.Carta Aberta' ao
Diretor do

Exmo.
Jornal

"Barriga Verde" I
PRP Deputado Eleito: 1

Querino Alfredo Flach 2.497

Suplentes 3
Honorato Tomelin
Livadario Nóbrega
Walter Francisco da

Presado Senhor
Foi vergonha, e não revolta ou despeito, o que senti 80 lêr

neste conceituado orgão da imprensa Canoiuhense de um artigo inti
tulado "RESULTADOS DO PLEITO".

2.490
2030

Silva 1.617V. Excia ao escrever tal artigo colocou o genero humano num

plano verdadeiramente degradante.
Não tendo V,. Excia, autoridade moral para enxovalhar a fi

gura inatacável deste grande oatarinense que é Irineu Bornhausen,
volta sua "Santa ira contra o povo, que num momento de sábia ins

-

piração e reconhecimento, pelas muita" realizações e trabalhos pres
tados a Santa Catarina, -eaoolheu esta gêma serti jaça que ,é Irineu
Bornhausen para o Senado da Repúb!ica. '. .

Se estou aqui lançando o meu veemente protesto' contra o

seu artigo, é porque sou um dos que V. Excia., qualificou de merca

daria. Sou brasileiro até a medúla, e devido a minha origem humilde,
sempre tive conhecimento que depois de 13 de maio de 1888, no Bra
sil só compramos ou vendemos boi, vaca, cavalo, porco etc.

,
.

PTB Deputados Eleitos: 6

Walter Rousseng 5.682
Evilazio Nerí Caon 4.279
Agostinho Mignoni 3.760
Walter de OliveIra 3.627
Braz Joaquim Alves 3.542
Paulino Burigo 3.458'

Suplentes 5

Ingebor Collin 3.178
Olice P. Caldas_� - 3.044
João Colodel 2.93�
Luiz Meneguz_zi 2.879
Francisco Machado 2.858

o NATÀL
está chegando. Embeleze sua casa,

preferindo bons PINTORES.A conciência humana, c livro arbítrio, é um' direito, que nem

mesmo o Todo 'Poderoso quiz monopolizar.
Tenho ainda, por princípio, dar à "Deus" o que é de Deus,

e à Cezar o que é de Cezar, aliás, esta é a regra de conduta dos ho
mens conscientes de todos os partidos. Assim é que ouso dizer que o

melhor governo que o Brasil na nova constituição pertenceu ao vosso

partido, foi este homem honesto e inegualável Marechal Eurico Dutra.

Não concordamos com as acusações de V. Excia. fi este in
feliz povo que através de quase 2 períodos de maus govêmos tem sen

tido na própria cante 08 resultados das suas infelizes escolhas, e que
neste memorável 3 de Outubro de 1958, esboçaram o primeiro sinal
de reação e ao mesmo tempo dando um passo decisivo no caminho da

Redenção.
Jurací, na Baía, Carvalho .Pinto em São Paulo, para gover

nadores, e Irineu, Calazans, Afonso Arinos, Mangabeira etc. para o

,Senado. E, eis aí Sr. Diretor do "Barriga Verde", a pedra que já
começou a rolar da montanha, e nem mesmo as acusações infunda
das. lançadas por V. Excia, e seus correligionarios, contra a sábia es

colha que o povo está fazendo dos verdadeiros defensores da demo
cracia e dos direitos do homem, conseguirão impedir a marcha para
a Vitória em l1J60!

.

14 de Julho de 1789, representa para. os Irancêses a quêda
da Bastilha, fim de uma éra de terror, sofrimentos e humilhações.

3 de Outubro de 1960, representa para os brasileiros a "quê
da. da Brasília", representará o fim de uma êra de .íuf'lamação nunca

vista em nossa história Pátria, fim de uma êra de fome, demagogia.
privações e restrições para os que não são apaniguados do govêrno
da União.

Depois de 1960, Sr. Diretor, lembrar-nos-emos deste período
de govêrno, como o govêrno dos aéreos tempos (não, não é aureos

não). Por ultimo, Sr. Diretor, por saber que V. Excia. é culto, de
hôa índole, bem intencionado, aconselho-o,' que como bom católico,
folheie a sua velha Bíblia. tradução de Pe, Matos Soares, e faça o

que n�s aconselhou o Pe. Julio, seu ilustre correligionário.

VDe Deputado Eleito: I
Rubens N. Neves 3642

Suplentes 2

José Zanin
Hoberto Tuffi Mattar

Disque Fone 305

mi
1.785
1.431

Para o Senado Federal
Carlos Gom� de Oliveira 55.556
Irineu Bornhausen 216.775
Celso Ramos 190.933

Suplentes 3

Telmo V. Ribeiro
Brazilio C. Oliveira
Jade Magalhães

48.146
193.786
191.819 D�. Arnoldo Peiter Filho

ADVOGADO
Para aCamara

-

Federal
PSD' Eleitos: 5

Osmar Cunha
Joaquim Ramos
A tilio Fontana
Elias Adaime
Leonir V. Ferreira

Suplentes 4

Wilmar Orlando Dias
Arão Rebelo
Aristiliano Ramos
Erico Muller

PTB Eleito: I
, Doutel de Andrade

Suplentes 4

José Miranda Ramos

Rodrigo Lobo
J José Vitorino
'Perí Barreto

'VON Eleitos: 4

45.911
30.791
29.69,i
24.786
20.116

COMÉRCIOCíVEL TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

17.447
168,91
18780
12.455

Nortedo
.

Pedimos a todos os senhores assinantes, que estão
com suas assinaturas em atrazo, o obséquio de procurarem
regularizar seus debites com os nossos agentes Srs.

Esmeraldino de Almeida Papanduva

•

28.217

9.840
9.232
2.721
2.001

Ricardo de Oliveira
Friedrich Brauhardt
Pedro Veiga Sob.

João Pojomarri e
Dna, Maria Góss Glinski

Três Barras
I .

Felipe Schmidt
Major Vieira

Leia o cap. 13 da epístola de São Paulo !lOS romanos, e vetá
V. Excia, que temos mesmo contra nossa vontade respeitar a escolha
do povo, prestando obediência as autoridades constituídas. Paula Pereira

39.686
39.174
27.722
15.253

Arolde Carvalho

des- �
� Kortder Reis
lrineu Bornhausen
L. Carneiro Loyola

Suple�tes 8

Wanderley Junior
Celso Ramos Branco

Brazilio C. Oliveira.
João Bayer Filho
Waldemar Rupp
Pelagio Parigot
Fernando Bastos
Walmor Borges

Aos de outras localidades onde não temos agentes,
solicitamos procurarem regularizar aqui na Redação as suas

assinaturas.

Disse Pascal: "Dizer a verdade é util fi quem se diz e,
vantajoso áqueles que a dizem, porque se fazem odiar".

Mesmo sabendo disto, não peço desculpas, porque estou cer-

to de estar do lado certo.
. Outrossim informamos que até Dezembro todas as,

reformas e assinaturas nóvas serão feitas na base do preço
que vem vigorando ou seja Cr$ 75,00 - a partir de Janeiro

. _Vigorará o preço de Cr$ 100,00.

Pela atenção que dispensarem agradece
A GERENCIA

13.746
12.4.6
12.336
12.072
10.179
7.136
3911
1.277

Esperando que V. Excia. d'oravante medite duas vezes ou

mais, antes de querer enxovalhar a moral e a honra do povo, só por
que não reza pela sua cartilha, aqui fica o abraço sincero deste seu

admirador e do seu conceituado ógão de imprensa.
.

Papanduva, 23 de Outubro de 1958.

L F. MARTINS
Cancinhas, 12 de Novembro de 1958.

J
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Acompanhe / a Moda vestindo-se elegantemente, E em matéria de .tecidos somente nas LOJA�S,
UNIDAS V. S. encontrará o que existe de melhor e mais moderno em

"bidas dos grandes centros do país. LOJAS UNIDAS: a pioneira em

padrohagens, rece
novidades.

PELO S defesaPatrulhas aéreas para a

Ficarão localizadas em Santa Catarina,
Bahia e 'Pernambuco _' Um helicóptero

dasLARES
O m-"'e§ �

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

culturas.
Paraná, Rio de Janeiro,
e dois aviões a patrulhae

ma, Diretor da Divisão de Defe
sa Sanitária Vegetal:'
- "0 ernprêgo 'das aeronaves

no combate aos inimigos das
lavouras apresenta característi
cas que o tornam índíspensá
vel nas modernas organizações
de defeza vegetal, em face das

possibilidades b a t e r e m

extensão, grandes aéreas inva
didas por pragas. fato aliás co

mum entre nós. Exemplo típico
do valor econômico ds 'utiliza
ção dêsse processo de combate
às pragas, já tivemos no Brasil;
em pequena escala, com a \or
ganização que procuramos im

primir, no Paraná na luta con

tra a broca do café.

RIO, 18 (VA) - Estão sendo
criadas pela Divisão de Defesa
Sanitária Vegetal cinco patrulhas
aéreas cuja finalidade serà de
fender das pragas de insetos às
zonas a,grícolas do País.

Essas patrulhas ficarijo locali
zadas em Santa Catarina, Pa

raná, Rio de Janeiro, Bahia, e

Pernambuco, sendo cada uma

delas integrada por um helicóp- ,

tero, dois aviões do tipo Piper
Club PA-18 e equipado corri
dois aviadores especializados;
,dois 'mecânicos e cinco ope
rários. Para seu funcionamento

disporão de oficinas de manu

tenção, um veículo tipo furgão,
um "pick-up", um jipe para o

trabalho de' abastimento dos

aparelhos em ação e uma esta.

ção de' radiofonia.

]ustificativa
Sobre o, assunto, declarou o

sr. ' Armando David Ferreira Li-

Preço
Informou ainda o sr. Ar

mando David Ferreira de Lima

que as patrulhas' cobrarão ape
nas as horas de vôo e os ínse- ,

ticidas gastos, tudo pelo preço
de custo revertendo para sua

manutenção 60 por cento 'da
renda obtida

_ já que os restan
tes 40 por cento ssrão recolhi
dos ao Tesouro Nacional.

Com essas patrulhas poderão
ser atendidos os Estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina,
Paraná, São Paulo, Sul de Ma
to Grosso, Pernambuco, Paraíba,
Sul do Rio G. do Norte, Sul do
Ceará e Leste do Piauí.

FAZEM ANOS:
Hoje: as snras. dnas. Ana

Maria esp. do sr, Iustiniano
da Siloa Quadros e Rosa esp.

.

do sr. Alfredo R,oesler; os srs.
dr. Adyr Seleme; Alberto To",
karski Fo. e Odilon. Caldas;
as meninas Iris Ma1�ia filha
do sr. Oscar Pfau; Maria da
Olaria filha do sr. Honorato
B. Pacheco; snrita. Cecilia
Costa,' os meninos Ronaldo
Nelson filho do sr. Alvaro
Uhli!!.; Edson Luiz filho do
sr. Nazir Cordeiro e Henri
que filho do sr. Ernesto Her»
bst.

'

,

'\

Amanhã; a sra. dna. Ade
laide esp. do sr. Guilherme
Varella, rés. em Tijucas; os
srs. Rui Seleme; Narciso Leo
nardo Ruthes e Adelio Kar»
vat; a menina Maria de Lour
des, filha do sr. Antonio
Cubas; o [ouém Afonso Czéch;
os meninos ElimarAlfredofi
lho do sr. Elimar Fiedler, Sil
vio filho do sr. Antonio Kar»

, uat; Wanderley filho do sr.

Henrique Neustaedter e Arol
do filho do sr. Alexandre
Knopp.
Dia 24: os 51'S. Eduardo

Prust; Francisco Palatinski;
José Wibbelt; Willy Haufte ê

. Oswaldo Voigt; os meninos'
Antonio Dario filho do sr.
Darcilio Hostin e Daniel filho
do sr, Felix Bialeski.

Dia 25: a srita. Sibila Be-
I chel; as sras. dnas.Maria esp.
do sr. João C. Oapski e Adai..
ra esp. do S1. Pedro Siloei»
ta; o sr. Estanislau Krisan;
-ae meninas Lucia filha do sr.

Iaroslnw Sidorak e Beatriz
Catarina filha do dr. Aroldo
C. de Carvalho.

Dia 26: as sntas. fris Stra»
tmann, res. em Curitiba e Te»
rezinha Seleme; a sra. dna.
Irene esp, do sr. Horst Win
ter, res. em Porto União.

.Dia 27: os gemeos, Izolete
Terezinha e Jaime José filhos
do sr. Miguel Androczeoecz,
a Vva. dna. Vitoria Olisko-

. vicz e o sr. Rodolfo Schaal.

Dia 28: os srs. André Les.::
nioski e Lauro Michel; o jo
vem Ioaquim Fernanaes Luiz

. FO., res. em Porto União e o

menino Francisco filho do sr.

Estanislau Krisan: '

Nossos parabens aos ani ..
oersariantes,

menina Luiza'Maria, acha-se
engalanado o lar do casal
dna.Isolde sr. Leonidas Zie..

mann.

Aos Pimpolhos e seus dignos
pais nossas felicitações.

Ajuste de Núpias
Com a srta. Norma, filha

do S1. Augusto Haensch, con
tratou casamento o j ti vem
Wilson,- filho do casal dna.
Anita sr. Olímpio Murara.

Nossos parabens.

Utensílios
domésticos
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Cine

U;W&AS,g

CruzVeraTeatro,
\ Por negligencia do Prefeito Municipal, a

Prefeitura, vee pagar ao sr. João Sele�e,
a importancia de Cr$ 105.000,00

APRESENTA:

HOJE • ás 20,15 horas - Impróprio até 14 anos
,

AZAS DE AGUIAS
C] John Wayne, Dan Dailey e Maureen O'Hara

"Grandioso filme de aviação da Metrúi� Transcrevemos abaixo o parecer da Comissão de Legisla
ção e Justiça da Câmara Municipal, diante do pedido de credito
especial para pagamento de idenização.

Camara Municipal de Canoinhas
ASSUNTO

Dá parecer sobre abertura' de créditos suplementar e

especial e projeto que anula e suplemerrta dotações.
- Diz o sr. Prefeito Municipal na exposição de motivos

que acompanhou o seu projeto de lei enviado a tosta 'Casa, que
por detérrnínação judicial, terá que pagar ao Sr. João Seleme,
proprietário do predio. onde deveria funcionar a Biblioteca Pu
blica Municipal, Cr$ !05.000,OO (cento e cinco Mil cruzeiros), Os
motivos que deram origem ao pagamento por perdas e danos
no predio onde devería a Prefeitura instalar a citada, biblioteca,
autorizado por lei e aprovado por esta Câmara, são por demais
conhecidos. A imprensa local por diversas ves€s, comentou o as

sunto. Foi por absoluta negligencia do sr. Haroldo Ferreira, então
Vereador naquela- época, que foi tornado sem efeito o Contrato
de alugel do prédio. O pedido ,de abertura .de crédito 'especial
visa o pagamento da mencionada importância. É interessante no

tar que o atual Prefeito Municipal, foi o mesmo Vereador: de'
outróra que afirmou nesta Casa que em ipotese alguma; o .Muni

cípio desembolsaria qualquer tdenisação se por acaso o dono do

prédio viesse a pedir através de uma ação 'judicial por recisão
do Contrato. Aconteéeu justamente ao contrario. O -Município
perdeu a questão. A justiça deu ganho de causa ao sr. João Se

leme, porque realmente, outra não poderia ser a decisão, Naquela
época, os Vereadôres da UDN fizeram sentir nesta Casa, das con

sequencias desastrosas, se o Município viesse à perder na justiça,
.a ação movida pelo sr. João Seleme. Aí estão os resultados. A
Prefeitura vae pagar Cr$ 105.000,00 Ficou sem predio para ins-:
talar a biblioteca e sem o dinheiro. Verdadeira falta de bom senso

de quem firmou-se num ponto de vista, :sem conceber a evolução
de idéias.

Esta Comissão: diante dos fatos e considerando as cir
cunstaneias, é pela legalidade da abertura de crédito especial para
pagàmento de idenísação, mas o caso deve servir de lição para
os que legislam em prol da coletividade e zelam pelo dinheiro
público. É ainda a Comissão de Justiça pela legalidade da aber
tura credito suplementar, considerando as exposições de motivos

que acompanham Os projétos de lei.
'

Sala das Sessões em 13 de novembro de 1958.

Alfredo O. Garcindo - Vereador Relator.

--___..--

DOMINGO - ás 14 horas • Proibido para menores de 5 anos

AZAS DE AGUIAS
ás 17 horas Censura até 14 anos

DOMINGO - -'s 20,15 horas
-

Proibido até 14 anos

Nunca Existi uQ. Homem Que
Em Cinemascope - Cj

I

Clifton Webb, Gloria Grahame,
Robert Flemyíng, Josephine Grifin

"Um segredo que mudou os destinos do Mundo ..." Um
segredo ousado e arripilante só agora revelado ao mundo ....

2a. Feira « ás 20,15 horas • REPRISE - Proib, até 14 anos

3a. feira - as 14 horas. censura livre
Feriado Estadual - Em Matinée

A �archa Triunfal, dos Campeões do Mundo
sensacional documentaria da Copa Mundo de 1958.

2 - Grande comedia do Magro e o Gordo - Rir a valer
3 _:_ O grande filme faroeste de Durango Kid -

VALENTIA DE FORASTEIRO

3a. e 4.a Feira > ás 20,15 horas • Proibido até 14 anos

FAMINTAS DE AMOR
Em CinemaScope - Cl Jean Simmons, Joan Fontaine

Paul Newman - Piper Raine

"Espetacular drama da Metro Coldwin Mayer"

5.a e 6.a Feira » às 20,15 horas .» Proibido até 14 anos

D'RANGO
'Gente Nove

Edgard é o 'nome do garoto
que a 14 do fluente, veio en

riquecer o lar do casal Dna.
Nilda e sr. Edgard Â. Mayer
- Com o nascimento, dia

16 do corrente da robusta

Cj Jeff Chandler, John Lupton, Joanne Dru, Donald Grisp
"Uma cidade inteira contra um homem - Num drama

de ódio e vingança ...

Aguardem: Chdvas de Ranchipur • Homem
Lobo, O homem do braço de Ouro etc•••

'1--__---------------------"

!

[. ,Rua Eugenio de Souza, 339
Filhooigt

Fábrica. de Móveis - Empreza Funerária

Esquadrias - Colchões - Cirupos' Estofados
I

Reformas em" geral - Breve: Sofás (amas
Fone 276 - Caixa Postal, 172

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




