
Constantes Atividades do Dep. Aroldo Carvalho
Hospit�1 dos Servjd«:"e� Públicos - VINTE MILHÕES DE CRUZEIROS
Têxto do telegrama do deputado .Aroldo Carvalho comunicando seu trabalho em pról da construção do Hospital
dos Servidôres Públicos - lntorrno ao 'presado amigo ocupei hoje Tribuna Carnara apresentando e justifi.oando
projeto lei que visa conceder auxilio Vinte Milhões Cruzeiros fim possibititar construção Hospital dos Servidôres

Públicos d� Santa Catarina. Saudações, Deputado Arolde Carvalho.
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Conclave Socio
Econômico do Norte

Catarinense
Pm�ri�tôri�: A. �. �AR�Al��
CAIXA POSTAL, 2

Oficios expedidos pela Secretaria do Conclave aos Or

gãos competentes comunicando o que foi aprovado pelos con

vencionais presentes ao congresso.
Canoinhas, 10 de' outubro de 1959.

Senhor Ministro,
Temos .a honra de comunicar a Vossa Excelência que, em

suas reuniões dos dias 11, 12 e 13 do mês transato, êste Con
clave houve por bem aprovar uma proposição de autoria da As

sociação Rural de Canoinhas, relatada pelo seu Presidente, Sr.
Alfredo de Oliveira Garcindo, visando ao reaparelhamento, medi
ante acôrdo com a União, do Pôsto de Avicultura instalado nes

te município.
2. Sugeriu a referida Associação as seguintes medidas,

para alcançar-se o objetivo colímado:"

a) - importação de reprodutores e ovos de boa linha
gem e aptidões especializadas, de fontes idôneas;

b) - introdução de criadeiras e incubadeiras, bem como

outros materiais e utensilios avícolas, a baixo custo,
fornecidos pelos poderes públicos através um plano de
revenda a prazo; e

c) - combate sistematico as doenças das aves.

3. Julgamos oportuno ressaltar perante Vossa Excelên
cia o valor dessa iniciativa, que, se efetivada, como esperamos
do vosso alto descortínio, possibilitará aos nossos avicultores a me

lhoria de seus plantéis, com benéficas consequências não só para
a economia .desta região como para os' próprios consumidores.

4. Não desconhecemos, Sen'hor Ministro, o êxito da Fa
zenda "Ressacada", de demonstração avícola, montada nas pro
ximidades de Florianópolis, e almejamos trazer para esta região
idênticas possibilidades de assistência técnica e de fomento à a

vicultura.
5. Registrando aqui os anseios de milhares de criadores

desta região norte-catarinense, valemo-nos da oportunidade para
apresentar a Vossa Excelência os protestos de nossa alta estima
e distinta consideração.

Dr. .Haroldo Feireira
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Mário Meneghetti,
M. D. Ministro da Agricultura.

Dir�t�res: AlfRmO ��R�I��O e J�ÃO �mM[ �ere�te:' Il�A�� SmMl
FONE. 128 CIRCULA AOS SABADO�

o Deputado Aroldo
Carvalho 8, o Porto
de São Francisco

do Sol
Discurso proferido pelo Depu

tado Aroldo Carvalho na sessão
de 3 de novembro de 1959.

O Sr. AROLDO CARVALHO
- (Para uma breve comunica

ção) - Reportando-me ao dis
curso que proferi nesta Casa, na
sessão de 20 de maio, ao inicí
ciar a campanha pela ofícíalí
zação do Porto de São Francrs
co do Sul para' a exportação
cafeeira, venho comunicar a Vos
sa Excelência, Senhor Presiden

te, que a Junta Administrativa
do Instituto Brasileiro do Café,
em reunião realizada a 27 çie
outubro último, acolheu propo
sição do digno representante de
Santa Catarina no órgão cole

giado, considerando aberto à ex

portação do café, entre outros,
o citado porto catarinense.

Exaustivamente examinada a

proposição, o plenário, por una
nimidade, aprovou os pareceres
favoráveis exarados pelas co

missões de Comercialização, de
Finanças e Orçamento e de

Funcionalismo, votando Resolu-
Canoinhas, 30 de setembro de 1959. ção que tomou o n", 59/78.

Senhor Secretário, A medida, em bôa hora ado-
Temos a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exce- tada pela Junta Administrativa

lêncía, que, em suas reuniões dos dias 11,' 12 e 13 do findante, do IBC, encontra justificativa na
êste Conclave aprovou uma proposição, de autoria da Associação realidáde e evidencía a visão e
Rural de Canoinhas, relatada pelo seu Presidente, Sr. Alfredo de

o descortino do corpo legislati
Oliveira Garcindo, visando à instalação neste município de um

vo daquela autarquia.Pôsto de Inseminação Artificial, com jurisdição sôbre os de Ita-
iópolis e Papanduva.. Com efeito, o porto de Pata-

2. Seja-nos lícito ressaltar a Vossa Excelência o valor naguá, sozinho, não têm capa

dessa iniciativa, que, se efetivada, com a aquisição de reprodu- cidade para permitir o escoa

tores de alta linhagem, destinados exclusivamente a êsse mister, mento da saíra paranaense, es

permitiria um fomento rápido e intensivo da bovinocultura nesta timada em quinze milhões de

região. sacos. O noticiário têm regis-
3. Com efeito, a fecundação natural é de rendimento as-

trado o congestíonamento-dêsse
sás reduzido, se comparado com o resultante da inseminação ar- porto e as graves consequencias
tificiaI. Neste sistema, um touro poderá fecundar até 1200 vacas,

advindas. A própria Capital Fe

enquanto que na monta natural êle atingiria, apenas, a 60 femeas. deral, no dia de hoje testemu-
nha o fato, eis que centenas de

4. Outras razões, igualmente importantes, militam em caminhões originários de Lon
favor dêsse recurso da ciência aplicada; seria cansativo e extem- drina, Apucarana, Maringá, Ara
porâneo, entretanto, enumerá-las perante Vossa Excelencia, pois pongas e Paranavaí, carregados
as conheceis todas, • de café, estão há dias estacio-

5. Assim sendo, limitamo-nos a pedir o vosso decidido ,nados ao longo da 'Avenida Ro
apôio para essa reivindicação que milhares de produtores desta' drigues Alves, aguardando des

região norte-catarinense fazem por nosso intermédio, no instante carga, armazenamento e poste
Inesmo em que todo e País se debate em séria crise provocada rior embarque de sua carga pe
pela insuficiência de sua produção agro-pecuária face ao vertigi- lo Porto do Rio de Janeiro.
noso incremento do consumo. Empreenderam tais veículos

6. E' nesta expectativa que, nos despedimos, reiterando custosa viagem que além de
a Vossa Excelência os protestos de nossa mais alta estima e dis- onerar com pesado frete o cusr

tinta consideração. to do café exportável, causou
Dr. Haroldo Ferreira o consumo de combustível e de

Presidente pneus, o desgaste do equipa-
Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Celso Yvan da Costa, mento e o emprêgo de mão de

/

Mui Digno Secretário da Agricultura do Estado de Sta. Catarina. (continúa na 6. página):

A Prefeitura vae

Cota _ do Imposto
Receber a

de _ Renda
Da Associação Catarínense de Municípios a Ca

mara Municipal de Canoinhas, recebeu o segutnte ra-

diograma
.

Presidente Camara Vereadores
Canoinhas SC

numero 121
Associação Catarinense de Municipios comunica vg

Delegacia Fiscal proverá a partir de 16 de novembro

pagamento cota imposto renda atual 'exercício vg valor
.

Cr$ 1.039.160,30vg e mais Cr$ 16.088,40 saldo de 1956vg
mediante apresentação documentação conforme Circular
Sr. Delegado Físçal está remetendo Sr. Prefeito Municipal.

Cord. Saud.

Dep, Walter Vicente Gomes

Presidente em Exercicio.

o Presidente da República Fixa os

Básicos e Mínimos Para
Aquisição de Cereais

Preços
Financiamento e

Para o Ano de 1960
Após a publicação do Decreto do Presidente da Republica

fixando os preços dos cereais para o ano de 1960, da safra' de
1959, no meio. rural nacional houve protesto geral. Alguns cere

ais, a fixação do preço veio evitar a exploração por' parte dos
cerealistas que compram toda a produção do lavrador a preços
minimos e escondem os produtos provocando, alta motivada pela
excassez, O preço do trigo por exemplo, veio desestimular o pro
dutor, principalmente os' que adquiriram sementes a alto preço e

ainda foram atingidos pelas geadas esporádícas. Os lavradores
gauchos dirigiram um apêlo ao Ministerio da Agricultura no sen

tido da tabela aprovada atravez do decreto numero 46.762, ser
reformada, sob pena de uma porcentagem bastante elevada, prin
cipalmente as granjas agrícolas" abandonarem completamente à
agricultura.

. Até que hája do Ministerio da Agricultura solução a res

peito inclusive o seu pronunciamento oficial, transcrevemos na

íntegra o teôr do decreto numero 46.762 de setembro de 1959.

Decreto N°. 46.762 - de 2 de Setembro de 1959
Fixa os preços básicos mínimos para o financiamento ou

aquisição de cereais e outros gêneros de produção nacional, para
o ano de 1960.

.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição
que lhe confere o artigo 87, nO. I, da Constituição, e tendo em

vista o disposto no art. 3°. da Lei n", 1.506, de 19 de dezembro
de 1951, decreta:

Art. 1°. Os preços básicos mínimos para às operações de
financiamento ou aquisição, no ano de 1960, dos 'produtos � espe
cificadamente mencionadas no parágrafo único do art. 1°. da Lei
n", 1.506, de 19 de dezembro de 1951, são os constantes do art.
2°. dêste Decreto.

Parágrafo único. Êstes preços referem-se aos produtos
postos nos principais ,centros de consumo do país, assim consi
derados para os 6feitos dêste Decreto os respectivos portos de
escoamento, atendidas as condições e especificações· decorrentes
da Lei n", 1.506 de 19 de dezembro de 1951.

, Art. 2°. Os preços básicos mínimos estabelecidos neste
decreto, são os seguintes:

ARROZ·
Beneficiado, polido, do tipo dois, por saca de sessenta

quilos para a classe de grãos longos. Cr$ 870,00 (oitocentos e se

tenta 'cruzeiros), para a de grãos médios, Cr$ 830,00 (oitocentos
(continúa na 4. página)

•

-10 •

;V-,
-

_I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORRtlO DO NORTE 7-11-1959

::=:::�:=:==;�:::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::=:=:::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::: .

" .

"
" "
" "

ii Dr_. Aristides' Diener li
" "

iI CIRURGIÃO DENTISTA 5: '

" "

� H

ii Raios X - Pontes Moveis e Fixas 55
3 G
" "

n Dentaduras Anatomic8S �
H H
ii, Rua Vidal Ramos a:
" "

ii CANOINHAS Santa Catarina !i
G 3
=:=:=:::==::::::::::::::::::=:::::::=:=:=:�:::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::=1::

Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO
COMÉRCIOCíVEL TRABALHO

Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvan da Coste
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime "

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira -, Fones 236 e 314
CANOINHAS -- Santa Catarina

Dr. José BoniFácio da Silva
ADVOGADO

Questões Cíveis, Comerciais e Criminais • Inventários e Parti Ilhas

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 à. 17 horas
Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Forum) IITAIÓPOLIS S. C.

.

AVIARIO LEGHORN
Tem para pronta entrega

PINTOS. DE 1 DIA
Das Raças LEGHORN E HAMFIRE 'R

Rua Roberto Ehlke 331 - Canoinhas, S. C.

(O Pioneiro da avicultura racional em Canoinhas)

l
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:! O financiamento de construção da casa própria feito pela ii" "" "

i� Caixa\ Economica Federal de Santa Catarina ii" "" -

ii depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii= G
i! Concorra para o bem estar social de sua localidade levando aa
:: suas reservas em depésítos na ii
G G

i5 CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE 5i" "

ii SANTA CATARINA. 55" "

ii Agência em Canoinhas( Praça Dr. Oswaldo de i;
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ii Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei 68 5:" "" ".. ..•• " ,8"

::=:::=::==:::=:::;:�:::::::::::::=:;:::::::=:::::::::=�:::::::::::::::::::=::::::::::::::=::::::::::

Em papel modesto, a carta vin
da de Míddlesex, na Inglaterra,
comunica ao desejo de War Re
sísters' International, de esta

belecer contato com brasileiros,
para um trabalho em comum:
o de encaminhar a soluções
pacificas os problemas do mun

do de hoje.
Há qualquer coisa de tocante

nestas linhas de Arlo Tatum

(que não sei quem seja, senâo

que é secretário da Associação),
falando do esforço' de um grupo
de homens que, de um dos
menores condados inglêses, lan
çam o olhar sôbre a imensidão
dos conflitos, das desinteligên
cias e das prevenções entre os

povos, ou mais exatamente en

tre os governos e as fôrças po
líticas e econômicas, e se pro
põem a contribuir para que as

questões internacionais se resol
vam na calma. Para isso, não
ccntam com coisa alguma, a

não ser com a boa vontade

própria, e com a que esperam
despertar nos outros, pelo mun-

do fora.
.

Fundada em 1921, na Holanda,
algum tempo depois a War

Imagens do
- De "Correio da Manha"

Rio de Janeiro

Resisters se transferia para a

Inglaterra, congregando hoje 31

organizações em 22 países e

mantendo contatos individuais
em 65 nações. Seu conselho
internacional conta com elemen
tos da Índia, da Nova Zelândia
e da Austrália. juntamente com

I figuras européias e um norte-
americano.

Não se pense, contudo, que
seja uma instituição de sócios
numerosos, Seu secretário infor
ma que apenas duzentos com

panheiros falam espanhol e me

nos de cinqüenta o português
Não lhe foi mesmo possível
redigir nesta língua a mensagem
circular que está enviando a

brasileiros, e desculpa-se: "Es�
peramos que no se ofenda usted

por usar nosotros el espaficl aI
escribírle."

Não me ofendo, Arlo Tatum,
e acho que em qualquer língua
dois homens refratários à idéia
de guerra se entendem per fei
tamente, porque não têm o 'que
se esconder, nem precisam de
defesa mental. ou física um em

relação ao outro.

O movimento se dirigi a

homens, não a massas. Baseia.
se na força do indivíduo para

Mundo
resistir, e ao mesmo

J

tempo
procura fazer com que ninguém
tenha de resistir isoladamente
à pressão guerreira. Promove
assim, em cada país, a fundação
de associações pacíficas do ho
mens amantes da paz, que se

recusem a aceitar o conflito
armado, ou a ameaça dêle, co
mo método para solução de

problemas entre as nações. Es
ses homens aqui e ali, costumam
ser perseguidos por sua atitude
considerada muitas vêzes de
traição nacional. A War Resis
ters procura assisti-los e defen
dê-los, o que já fêz na França,
na Bélgica, na Itália, na Grécia
e em Israel. Enquanto isso, dí
rige apelos à razão e sugere
soluções sem bomba atômica, /'

sem terror e ódio.' para os

grandes desentendimentos do
nosso tempo: meteu sua colher
pacifista no caso do Paquistão
com a Índia, e continua a me-

tê la nos problemas da Afríca e

e da Alemanha, e no estúpido
duelo entre o Leste e o Oeste,
que ameaça tornar um pesadelo
contínuo a vida desta geração,
do nascimento à morte.

Utopia? Acostumamo-nos a

dar êste rótulo a tudo aquilo
(conclue na 4a. página)

Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte

Confecções finas
-para senhores

'Casa Erlita.

Otimas Propriedad,es ...

a Venda
Uma casa residencial, de madeira, grande e bem

repartida. No perímetro urbano da cidade.
x x x x .x

Um bungalõ de madeira, 8xlO m., com garagem e

área de terra de 7.720 m2, situado em Xarqueada.
x x x x x

Uma casa residencial 10 x 12 mts, em Xarqueada
com 6.000 m2 de terra e grande número de benfeitorias.

Tratar preço e condições com

ODILON PAZDA, em Xarqueada.

De Interesse dos lavradôres
Calcárea moido para correção de acidez do solo
Sementes dQ milho hibrido
Rama de aipim
Enxertos de Videira ",

Adubos para jardim - horta e pomar

Tem a Associação -Rural de Canoinhas.

VEN,DE-SE
TRATOR FORDSON MAJOR (DIESEL)

Em ótimo estado com pouco uso, com arado, grade e

cultivador. Preço de ocasião. Tratar com Dr. ERWIN
SCHWARZ (dentista) em frente a Agência Ford.'

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

versos modelos.
Na keiojoarta Su!ssa

de Guilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

,

camioneta brasileira

" /r#'
com tração nas 4 roda•

transporta mais pessoas,.

bcqcqern e carga

no campo ou na cidade

Basilio Humenhuk
& Cia. Ltda.

CONCESSIONARIO DA WILlYS-OV!RLAND DO BRASIL S.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PELOS I.A�E§ Cuidado
(/ ffaJ o co.._..e § � de 50 cruzeiros
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM.SE
Hoje: os srs. Eduardo Klo»

dzinski, coletor em Majm
Vieira e Martin Franz; o me"

_ nino Adão filho do sr. Alberto
Wardenski; a srta. Diva Ta
vares.

Amanhã: as sras. dnas. o.�
taeilia esp. do sr, Hercilio
D. da Silveira e Vva. Ana
Auerbach; as meninas Marli
'filha do sr. Ludovico Bâra:
Izolde filha "do sr. Engelbert
Zierhut; Edilceia Teresinha
filha do sr: Edmundo Webber;
Mirian Marly filha Vv. R. Boi.
lmann e DerZi Aparecida fi�
lha do sr. Landualdo Voigt;
os srs. Vicente Novak e Otto
Emilio WaZ{her; o menino
Rosélio Modesto filho do sr.

Bernardino Fedalto.
, Dia 9: as sras. dnas. Joana
esp. do sr. Paulino Furtado
de Mello e Iulia esp. do sr.

Walter W itt; os srs. Erntried
Marzall; Honorato Branco

�. Pacheco; Pedro Massaneiro,'
Fileto Herbst; Pedro Vischi
neoskie Waldemar Simm; as
meninas Roseli Terezinha fi"
lha do sr. Waldemar Fronte
e Maria Rosa filha do sr.

Hercilio Müller; os meninos
Dilson filho do sr. Antonio
'da Rosa Menezes e. Heron fi
lho do sr. Hugo Peixoto.
-

Dia 10: os srs. Miguel Pro
copiak e MaxKõhler; as sras.
dnas. Irmengard esp. do sr.

Hugo Peixoto e Anita esp, do
sr. Alfredo Paulo; ameniná
Eunice Maria filha do sr,

Francisco Zaziski: os meni»
nos Daniel filho do sr. losé
WarJenski; Algacir filho do
sr. Ludovico Bôra e Lauro fi
lho do sr. Willy Hautte.
Dia 11: o sr. Carlos MUI",

bauer: os meninos André fi
lho do sr. João Tchaika; A
milton filho do sr. Antonio
Tomboroski; Carlos filho do
sr. Henrique Passos e Nor
bento filho do sr. Edmundo
Tadeus

.

Knorek; as meninas
Arlete filha do sr. Pedro GtOS
skop] e Maria das Graças fi
lha do sr. Antonio da Silia;
o jovem Agostinho V. Simões;
as sr as. dnas. Maria Iracema
esp. do sr. Bernardino Fedalto
e Helma esp -.do 'sr, Wiegan
do Wiese. - \

.

Dia 12: a sra. dna. Ecilda
esp. do sr. Edmundo T..Kno-

Rio (Ag. Nac.) _, Notas falsas
de 50 cruzeiros estão aparecendo
no momento em diversos pontos
do país. Embora em número limi-

.

tado, essas cédulas de papel-moeda,
da 2&. estampa, estão preocupan
do a Caixa de Amortização, cuja
direção, na sua campanha de es

clarecimento da opinião pública,
vem divulgando. as caracteristicas
gerais e técnicas do nosso dinheiro
ein papel.
As notas verdadeir�s de papel

moeda são fabricadas em papel
especial, contendo pequenos. cir
culos coloridos chamados "confetis

rek; o jovem Anuar Cadori
a menina Roseli Claudete fi
lha do sr. Orlando Nasci
mento; os meninos Edgard fi
lho do sr. Edgard Mayer e

Haroldo filho do sr. Gui
lherme Mohr.
Dia 13: as meninas Mar

garida filha do sr. Iose Gret
(in a srta. Ivone tilha do sr.

W illy -Gorselte; as S1 as. dnas.
Aurora esp. do sr. Rodolfo
[ablonski e Elvira esp. do sr.

Seeefredo Voigt; os srs. Ro»
dolfo Schumacher; Nicolau
Burgardt e Waldomiro Silva .

.

.'

Nossos parabens.
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• Botões pregado;
em dois sentidOl

e Forros pré.
encolhidos

• Costuras
elásticas

• Acabameoto
aprimorado

O

Revende�or Renner casa PEREIRA·.. l\ casa da boa roupa
• ...."."',,;:.. Rua Getulio Vargas, 882 - Telefone: 298 - CANOINHAS
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com as notas Falsas
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de segurança", As partes impres
sas são "talho doce" (tipo de im
pressão) que dá relevo à tinta e

são fàcilmente idenfificáveis : pelo
tato. Em "talho doce" são impres
sos as rocáceas, os f1orões, tarjas.
efigie e testes. Os fundos de ga
rantia em diferentes côres, com o

algarismo indicativo do valor, são

impressos em litografià. Finalmen
te, as chancelas, e número da cé·
dula e da série são impressos em

tipografia. O verso' da cédula é
todo impresso em talho doce.

Se o público em geral atentas
se nessas características, dificil
mente receberia uma cédula falsa.
'de tal modo sem grosserias quais
quer imitações. Tal não acontece,
entretanto. E dêsse modo mesmo

falsificações primárias são pos
siveis, como no caso .do famoso
falsário Albino .Mendes que, con

denado, cumprindo Ipena, dentro

da cadeia continuou fabricando
notas, . sem quaisquer recursos té-
cnicos, notas de 50 cruzeiros, Fei
tos a mão e .que eram recebidas
por pessoas desavisadas,
Em geral. essas falsificações são

realizadas pelo processo de decal
que.. o que dá uma impressão
bastante fraca, só sendo possivel
sua confusão' com notas em pre
cário estado de conservação.
Eis a razão por que, em sua

campanha, esclarece a Caixa de
Amortização 'que uma das maio
res garantias contra a falsificação
é manter-se "limpo" o meio cir
culante, trocando se, sempre que
possível, por novas. as cédulas
velhas dilaceradas, riscadas ou

com outras falhas que a iilutilize�
para o uso. Nesse sentido é que
o público em geral pode dar uma

ampla colaboração à campanha
contra a ação dos falsários.

TRIBUNAL do JURI
Edital de Notificação dos Jurados

o doutor PAULO PEREGRI-·
NO FERREIRA, Juiz de Direito.
da comarca de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc .. ,

FAZ SABER aos que o pre
sentes virem, ou dêle conheci
mento tiverem que, havendo
procedido ao sorteio dos vinte
e um jurados que irão servir

na 4a. sessão ordinària do Tri
bunal do Juri desta Comarca
a ter inicio no dia vinte e qua
tro (24) de' novembro próximo,
às 11 horas, foram sorteados

.

os cidadãos seguinte-s:
1.) Alfredo de Oliveira Gar

cindo; 2.) Bogodar Kuczínski;
3.) Emiliano Uba; 4,.) Emil se
botka Filho; 5.) Estefano Wru
blevski; 6) Flávio Wagner; 7,)
Harry Schreiber; 8,) João Wendt;
9.) Luiz Fernando Freitas; 10.)
Luiz D. Miranda; 11,) Moacir
José Lemos; 12,) Nelson Ludka
13) Oscar A. Werka; 14.) Orío
mar Scheidt; 15.) Osvaldo Kqch;
16) Pedro Tyzka. : 17.) Roldão
de C. B. Câmara; 18.) Vitor

Bojarski; 19.) \Valdemar J. Hof
frnarm; \ 20.) Wilmar Friedrich;
21.) Zeno C. Zippel.
A todos os quais, a cada um

de per si,' convido para compa
recimento no

c

dia, hora e local
supra designados, incorrendo o

.

jurado faltoso na multa prevista
e nas penalidades legais. Oa
trossim faço saber que na re

ferida sessão serão submetidos •

a julgamento os processos que'
ficarem. preparados em tempo.
Para conhecimento de todos
mandei passar o presente que
será afixado no local do costu
me e publícado na imprensa
local. Dado e passado nésta
cidade de Canoínhas, aos 24
dias do mês de outubro de
1959. Eu, Zeno. Benedito Ribei
ro da Silva, Escrivão' o datilo
grafei e' subscrevi.

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito.

Confére e dou fé.

O Escrivão. Zeno Bened)ito Ri
beiro da Silva.

,.

Do fio de lã e da fibra

de. linho de sua produção,
• RENNE.B. ce".... a sua

....�����I
experiência dé

quasEit "....eio século,
produz tecidÇ)S
e artigos' do
vestuário da.
mais alta

»<

qualidade,
se"""prp,
preç,o
justo.

PERDEU-SE
OSMINDO WALDMANN, no trajeto Canoinhas - En

cruzilhada perdeu de seu bolso certa quantia em dinheiro mais
ou menos Cr$ 15,500,00 em notas de Cr$ 1.000,00 e Cr$ 500,00.

Gratifica generosamente á quem tenha achado, entregando-
lhe, ou nesta redação.

.

(-

.

AGRADECIMENTO.

�

AS FAMILIAS WILLY OSTERTAG, ERNESTO FRIE
DRICH E WILLY FRIEDRICH, ainda sob a dolorosa impressão
causada com a morte repentina de sua filha, esposa e cunhada

PRESCILIA_
ocorrido dia 1°. .ern Rio d'Areia, vem de público agradecer aos

médicos Dr. Reneaü Cubas é Dr. Mario Mussí, pelos socorros
prestados; às familias de Alfredo Paul, Carlos Artner 'e a toda
vizinhança de Rio d'Areia, Santa Emidia, Pinheiros e Rio dos
Poços, pela assistencia e amizade demonstrada. no pesado
momento por que passaram, aos que tiveram no guar
damento, enviaram flores ou telegramas e acompanharam
a extinta até sua, ultima morada.

----

A todos sua imorredoura gratidão .

Rio d'Areia, Novembro de 1959.

O. FRIEDRICH
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Írn ege n s do Mundo
(eonelusão_da 2a. página)

que desejamos no fundo de.
. -,

nossa alma, e que a razão e a

sensibtlidade aprovam, mas que

que nos parece natural e inelu
tável, enquanto tornar impos
sível a guerra, pela recusa dos
cidadãos, se nos afigura absurdo.
A W.RI, tão fraca e tão cons

ciente, ! procurai restabelecer o

senso comum. Ao condenar as

experiências com armas nucle-
-ares, o dr. Scgweitzer a pela
para a opinião pública, que age
pelo simples fato de existir.
E Bertrand Russell ainda há

pouco lembrava o caráter ilu
sório da segurança nacional ba
seada na fôrça. Os propósitos
da W.RI. são utópicos apenas
por serem justos e ·humanos.

Não estou convidando nin

guém a sair de seu comodismo
ou de sua indiferença', mas

deixo aqui o enderêço da as

sociação: Lansbury House, 88
Park Avenue, Enfield, Middlesex,
Inglaterra. E sua declaração bá-
sica de .1921, ainda em vigor:
"A. guerra é um crime contra

ahumanidade. Estamosdecididos
a negar apoio a qualquer espé-

. \

cie de guerra e a trabalhar pe-
la abolição de tôdas as causas

de guerra."

somos demasiado covardes para
.

tentar obter. As guerras se

fazem com pessoas que abomi
nam a guerra. E êste paradoxo

Oficina

Relâlllpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida.

o sebêo Princeza, Lygia"
Borax ou Tupy

Um produto bom,
especial. e cenoinhense l

Completa assistência para
b· . I t do pequenO'concertosua ICIe- e a até a reformà geral

Bicicletas das melhores marcas

. Peças e accessórios
Vendas à vista e a prazo

Se'�p�e OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifide próprio

......................................

VENDEI

-
-

"

Procure no seU fornecedor
< ..

, Um terreno de campo e vargem com a area de
44 alqueres sito no) lugar Volta Grande neste município,"
a margem do rio Iguassu de propriedade do sr. Augusto
Hermes Moreira cujo terreno se presta para lavoura de
arroz e para criar.

O interessado deverá entender-se com o propríetario
residente em Fluviópolis. Ix

•

. ��ATURALI\t1E;NTE DIESEL...

, -,

IVIAS, SEftII ,DUVIDA·

E

- símbolo de potênCia.,
economia e

duraoilidade em

tôdas aa

estradas do

mundo.

C.ONCESS/ONÁRIO AUTOÚZADO.

Â_' MALLON -e: elA..·
Canoinhas Santa Catarina

o Presidente da República Fixa os Preços
Básicos e Mínimos' Para Financiamento e

Aquisição de Cereais Para. o Anã de 1960
(Conclusão da primeira página)

e .30 cruzeiros) e para a de . grãos curtos, Cr$ 748,00 (setecentos e

quarenta e oito cruzeíros), em casca, dos tipos um e dois por saca

de sessenta quilos para a classe de grãos longos, Cr$ 593,00 (quinhen
tos e noventa e três' cruzeiros) para a de grãos médios, Cr$ 553,00
(quinhentos e cinquenta e três cruzeiros) e' para a de grãos curtos,
Cr$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito cruzeros), todos - classe e

tipos - de acordo com as especificações baixadas pelo Decreto n°.
2809, de 10 de maio de 1950. Arroz das melhores qualidades comu
mente produzidas no Norte do País, por saca de sessenta quilos,
beneficiado, polido, Cr$ 520,00 (quinhentos e vinte' cruzeiros), e nas

mesmas condições por .saca de sessenta quilos, em casca, Cr$ 335,00
(trezentos e trinta e cinco cruzeiros) todos de bom rendimento.

Feijão - Cr$ 614;00' (seiscentos e quatorze cruzeiros) por
saca de sessenta' (60) quilos da variedade branca; Cr$ 580,00 (qui
nhentos e oitenta cruzeiros), das variedades de côres ou 'rajadas,
Cr$ 546,00) quinhentos e quarenta e seis cruzeiros) das variedades
pretas, todos do' tipo três das especificações baixadas pelo Decreto
n°. 7.260, de 28 de maio de 1941.

"

.

Milho -' Cr$ 315,00 (trezentos e quinze cruzeiros) do grupo
"duro". 6' Cr$ 300,00 (trezentos' cruzeiros dos grupos "moles" ou

,'misto", todos da coloração amarela uu mesclada por saco de sessenta
quilos (60), do tipo das especificações baixadas pelo Decreto n°. 7.436,
de 25 de'junho de 1941.'

,

Amendoim - Cr$ 228,00 (duzentos e vinte oito cruzeiros)
por saco de vinte e cinco (25) quilos das classes "grauda" Ou "miu
da" rio tipo dos das especificações baixadas pelo Decreto 7.226. de
29 de maio de 1941.

Soja - Cr$ 373,00 (trezentos e' setenta e três cruzeiros) por
Baco de sessenta (60) quilos, da variedade comum.

Girassol - Cr$ 5,50 (cinco cruzeiros. e cinquenta centavos)
por quilo ensacado do tipo dois, com sementes cheias de percentagem
normal de oleo, de acôrdo com as, especificações baixadas pelo De-
creto n". 8.178, de novembro de 1941.

.

. Trigo em grão - Cr$ 6,36 (seis cruzeiros e trinta e seis
centavos) por quilo para o produto limpo, sêco, ensacado e com pêso
de setenta e oito (78) quilos por hectolitro, variavel de acordo com

o pêso hectolitrio do cereal. Havendo fração no pêso hectolitrio, êste
deverá ser considerado com um ponto acima.. quando igualou supe
rior e meio e como um "ponto abaixo no caso contrário,

Farinha de mandioca - Cr$ 190,40 (cento e noventa cru

zeiros e quarenta centavos) por saca de cinquenta (50) quilos, do
tipo 1 da classificação baixada, pelo Decreto n", \7.785, de 3 de Se
tembro de 1941.

Fecula de mandioca :- Cr$ 5,47 (cinco cruzeiros e quarenta
e sete centavos) por quilo do tipo 1 das especificações baixadas pelo
Decreto n°. 12.278, de 22 de abril de 1943.

Tapioca - Cr$ 5,47 (cinco cruzeiros e quarenta e sete cen

tavos) por quilo, do tipo 1 da classificação baixada pelo Decreto n°.
12.278, de abril de 1943.

.

Mate'::'" Cr$ 25,30 (vinte e cinco cruzeiros e &0 centavos)
pelo produto cancheado, dos Estados do Paraná e Santa Catarina,
por arrôba de quinze' (15)- quilos, coado em peneira de 1'1/2 mm, dos
tipos CC-I e CB-} da padronização baixada pelo Instituto Nacional
do Mate, posto em armazena ou depósitos autorizados, -em Curitiba e

Joinvile.
.

Cr$ 18,40 (dezoito cruzeiros e quarenta centavos por arrôba
de dez (10) quilos, pelo produto- eauoheado do Estado de Mato Gros-
80, coado em peneira de 21/2 mm; do tipo MB·l da padronização
depósitos autorizados em Ponta Porão :.,

Cr$ 20,20 (vinte cruzeiros e vinte centavos) por arrôba de
quinze (15) quilos para o produto cancheado do Estado do Rio Gran
de do Sul, primeira qualidade dos tipos GF 1, GF 2, GF 3, GF 4,
GC 1 da padronização baixada pelo Inst itudo Nacional do Mate,
coado em peneira de 21/2 mm, posto em armazeus ou depósitos
autorizados em Pôrto Alegre.

Os preços parao produto entregue em outras localidades
das regiões produtoras, serão oportunamente determinados' nos têrm os

do art. 4°. da Lei l.506, de 19 de Jezembro de 1951.
Art. 3°. Os preços de que trata o art. 2°. dêste Decreto

referem-se à mercadoria nova da safra de ,1959, embalada em

sacaria nova, devidamente marcada com as necessárias indicações
Classificada, expurgada e depositada na letra 8 do art. 6°. e no

art. 7°. da Lei nO. 1.506, de 19 de dezembro de 1951.

Art. 4°. Este Decretoentrará em vigor na data de sua

publicação.
Art. 5°. Revogam-se as 'dispoS'ições em' contrário.
Rio de Janeiro, 2 de setembro de ] 959, 138°. da Inde

pendencia e 71°. da República,
a) JUSCELINO KUBITSCHEK

S. Paes de Almeida - Mário Meneghetti

Instituido no

IISeu
'

Talão
Estado o

Vale Um
Concurso
M"lh- II

II ao
\

Duas Vêzes Por Ano Serão Distribuidos Valiosos Prêmios em'

Dinheiro *Regulameotação Será em Breve Dada à Publicidade

FLORIANOPOLIS,3 (Do Cor- 1 milhão de cruzeiros, existindo
respondente) � Na manhã . de vários outros menores. Oportu
sexta-feira última o Governador namente, deverá ser dado à
Heriberto Hülse sancionou a publicidade o regulamento do
lei que institue em Santa Ca- Plano "SEU TALÃO VALE UM
tarina o conhecido plano '�SEU MILHAO", a cujos sorteios ser
TALÃO VALE'UM MILHÃO".
Esse plart'o distribuirá, duas vê
zes por ano ,valiosos prêmios em

dinheiro, o maior dêles será de

virão as notas fiscais coleciona
das a partir do próximo mês
de dezembro.

\ .

L
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Deputado Aroldo Carvalho
Comunica aos .seus co-estaduanos, amigos e

correligionários a instalação de escritório na Capital
Federal, a fim de melhor atender aos interêsses de
Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

Residência e
-

Escritório: -

Rua Souza Lima, 185 - Apartamento 801

Fone \47-9206 - Copacabana - Rio de Janeiro,

AVISO
o Clube de Caça Tiro e Pesca "Maior Tomaz Vieira, com

sede nesta cidade de Cauoinhas � vêm a público informar a todos 08

caçadores e pescadores. das resoluções a serem tomadas, conforme
Portaria recebida da Divisão de Caça e Pesca-Rio de Janeiro, dãs
'épocas permitidas para o abate de animais silvestre e aves' de nossa
fauna.

Aos infratores será cobrada à multa de Cr$ 1.000,00
Alem das demais penalidades estipuladas em lei.

PORTARIA DE CAÇA nO. 36 de 6.2.59.
Epooaa permetidas ao abate de animajs silvestres:
de 1.7.60 a 31.860 - JACUS E JAOS
de 1.560 a 3l.7.60 - PERDIZES E CODORNAS
de 15.6.60 a 31.8.60 - MACUCOS
de L5.60 a 15.8.60 - PACAS E OUTROS ANIMAIS DE PFLOS
de 1.1.60 a 31.3.60 - NARCEJAS
de 1.5.60 a 30.9.60 - MASSARICO DOS ARROZAIS, MARRECAS

(Caneleira e Piadeirs),
É terminantemente proibida a caça em qualquer época até 31.12.60
os' seguintes animais silvestres:

.

veados . animais �teiB 8 lavoura - passaras e aves ornamentais.
tatu canastra - tamanduá . guarâ (Loho) e aves consideradas raras"

É proibido o uso da caça com os seguinses instrumentos:
Atiradeiras . fundas • bodoques • venenos • armadilhas de

qualquer natureza.
Pombo saleiro ou de arribação (Pomba preta): A lei estabe

lece o periodo para o abate de l°. de novembro (de 1.959 a 31 de
março de 1.960, nos arrozais, trigais, saleiros para o gado e baqueiras.

O Clube espera 8 cooperação de todos os afeiçoados deste
esporte, em comunicar as autoridades Policiais ou a Diretoria deste
Clube, de todo e qualquer elemento que desrespeitar 88' épocas de
caça, acima citadas.

PESCA - A mesma portaria estabelece à proibição total
da pesca em nossos rios e lagôas com os _ seguintes ·instrumentros.
prejudicais 8 especie:

Esvaaiamento de lagôas - rede de arrastão - cerco de rios -

bombas - (Dinamites) '. venenos --....._

Aos infratores deste aviso, será aplicada a multa estabelecida
em portaria alem das penalidades estipuladas em lei.

,

CLUBE DE CAÇA E PESCA E TIRO
"MAJOR TOMAZ VIEIRA"

A Diretoria e
,

Veja em exposição na

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

Pentes flamengo - Cordas Instrumentais Avulsas - Canetas
e Péças - Brincos - Broches - Colares - Isqueiros Automá
ticos - Piteiras e Cigarreiras - Cuias e Bombas - Lanternas

e Pilhas - Graxa para Calçados Nugett - Perfumarias
Gaitas de Boca - Miudezas em Geral.

Terreno Verdadeira Pechincha-

Vende-se uma área de terras de 23 alqueires, sendo
20 terras de cultura e 3 alqueires de caíva, com alguma
madeira de lei e herval.

Aceita-se uma ou duas datas em troca.

Entendimentos com o proprietário em Serra do
Lucinda sr. Dionísio Andromico Orgekoskí,

Informações nesta redação. Ix

-, Geladeiras Prosdocimo e Consul
Acordeões Somenzi e Sonelli.

Rádios Semp, pilha de lanterna pI 300 horas
Rádios Semp, luz e bateria.
Radiolas Semp e Orblphon.

Máquinas de Costura LEONAM e FILLIPS.
Motocicletas JAVA - Lambreta VESPA.

, .

Bicicletas de diversas marcas ..... Miudezas em geral.
V. S. encontrará na loja de

Lourenco Buba
,

Canolnhas - Rua Paula Pereira,790 - Sts. Catarina

Reflexões ...
J. Wzorek

Escreveu Dr. P. Mascarenhas
, Roxo em seu interessante
livro "Teologia do Cosmos" que,
a humanidade sente-se esmaga
da pela menor parte do 'uni

verso, o átomo, pois se êste

explodir, pode dar cabo dos
homens .. E diz o mesmo autor:
"
...enquanto 8 inteligência hu
mana descobre que na obra
menos perfeita do Criador, a

materia inanimada, e na menor

parcela possivel desta matéria,
o átomo, há tanta fôrça, ela se

nega Iii concluir o silogismo e

reconhecer a grandeza infinita
.'
de Deus ...

Á primeira vista parece que
o homem do século 20 progrédiu
muito e tem-se a ilusão de que
está chegando ao ponto culmi
nante, ao auge da verdadeira
cultura. Mas - pobre do ho
rnem - enquanto se esforça
pata dominar o!" espaços side
rais esquece-se de que, na rea-,

lidade; êle carece de uma ver

dadeira e profunda cultura, -
uma cultura que acompanhe ao

menos paralelamente o progres
so da técnica moderna.

Para que o homem possa
sentir o pêso da responsabilidade
e ser correto em todos os se

tores de suas atividades, per
manecer preparado, apto para
enfrentar eficazmente os cres

centes problemas modernos e

solucioná-los eficazmente, - é
sumamente necessário que, ao

lado de conhecimentos gerais,
êle possua uma formação' reli
giosa adequada, pois é evidente

,

que o sêr humano não é ape
nas um organismo físico.

,
'

5A I AS, última moda

(!(J,tf;(L �ttit4
-,

PRECISA-SE
de marcineiros e lustrador.

Tratar com

Rafael Dethiuk
Rua Benjamin Constant 475.

Livros, romances,

CASA ERLITA

Material
CASA

elétrico
ERLITA

Loteamento
No loteamento Fontana,

em Xarqueada vendem-se
ótimas datas.

Vende-se também um lote
com 1.971 m2.
Tratar com o encarregado

sr. Odilon Pazda.

Procura - se
Um socio para fábrica de

moveis e esquadrias, em fun
cionamento.

Informações nesta redação.

NOVO PONTO DE CARRÓ DE ALUGUEL

Praça Dr. Oswaldo de Oliveira

Telelone 106,

PINTOS 1 DIADE
da afamada raça WHITE AMERICAN

Plumagem Branca
Para qualquer quantidade.

_
Entrega de Agosto em diante.'

PEDIDOS E INFORMAÇOES COM

HENRIQUE BÓRA
à Rua Getúlio Vargas, ao. lado da União Madeireira Ltd�.

/
Motores "MWM" Diesel I

�

Tipos KD 12 de 5·40 HP • 1 a 4 cilindros
Tipos' FB • GA-HA FULI>ERLAND 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

.CONVITE
A " Sociedade Tiro ao Alvo Canoinhas", convida

os srs. sócios p�ra tomarem parte no tiro de Medalhas,
que terá início no dia 25 proximo vindouro e terminará
no dia 8 de novembro.

Aproveita 111 ocasião para convidar os srs, SOClO§ e

exmas. famílias para o baile no <lia 14 de novembro.

Pelo comparecimento de todos, agradece.

2x A DIRETORIA

PARA O NATAL

CHOCOLATES
Lacta - Salvare - Saturno - Sander

.
.

.

Nestlé - Gardano - Neugebauer
a maior variedade da cidade na'

Panificadora Primor.

ENFEITES PARA BOLO

PaniFicadora e' Mercearia Primor
Telefone 288

Móveis simples e de luxo
A Marcinaria de Rafael Dethiuk está aparelhada

para atender pedidos de móveis de qualquertípo e dentro
de curto prazo..

Precisando de móveis bem feitos procure

Rafael Dethiuk, Rua Benjamin Constaol, 475 Canoinhas
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Ginásio Santa Cruz - Canoinhas
EXAMES DE ADMISSÃO

Inscrição de 16 a 30 de novembro.

"Realização nos primeiros dias de dezembro.
É muito -provável não haver Exames de Admissão
em fevereiro próximo. A D

, iretoria

PRECISA�SE ,PORTEIRO
o "Clube Canoinhense" precisa de um porteiro

para servir na sua sede social nos seguintes dias e horaríos:

Diariamente:
das 11 (onze) ás 13 horas e das 5 ás 8

Aos sabadcs:
�

das 11 ás 13 horas e das 15 ás 20
Aos domingos: das 10 ás 12 e das 13 ás 20 horas.

Nos dias de partida do Clube (bailes)
das 20 ás 24 horas.

O interessado deve ser pessoa idonea, casado ou

viuvo.jde profissão 'definida e alfabetísado,
Tratar com o presidente ou secretario do Clube

Senhores: João Seleme e Jair Corte.

.Canoinhas, 22 de Outubro de 1959.

,i!t#II t
'1

Cine Teatro Vera Cruz
A P RES EN TA:

HOJE _. á. 20,15 heras _' Impróprio até 14 anos

o MENINO INVISIVEL
em CinemaScope ,

cf Richard Wyer - Philip Abbot - Diana Brewster

"No Mundo dos Satélites. .. A guerra fantástica deflagrada
pelo "menino Invisível".

,DOMINGO. á. 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

O MENINO INVISIVEL
em CinemaScope

ás 17 hora. Censura livre
DOMINGO - ás 20,15 horas

-

Censura até 14 -anos

UM CORINGA, E SETE ASES
em Vistavision

cf Bob Rape, lVIílly Vitale, James Cagney, Angela C!arke
liA historia cômico-sentimental de um marido que não

tinha tempo de ir para casa .....
"

2a. Feira» ás 20,15 horas » Imp. até 14 anos· REPRISE

38. e 4a. Feira - á. 20,15 hora I! - Imp, até 14 anos

QUANDO o ÓDIO (VOLTA
e] John Derek, 'Carolyn Craig. Nick Adams, Gage Clark
A vista de todos - de sua própria namorada - era um

covarde .... até que chegou a hora de sua vingança"

5a. e 6a. Feira - ás 20,15 horas -, Imp, até 14 anos

A FILH'A DE MATA-HARI
em Tecnicolor

com Ludmilla Tcherina - Emo Crisa - Milly VitaÍe
"Uma produção do cinema Italo-Frances"

AGUARDEM

O _Irresistivel F6rasteiro - em CINEMASCOPE

'-AM

<'

ssocieçêo
Núcleo

(Conclusão da la página)
obra que poderiam servir, eco

nomicamente, noutros setores
da vida nacional. Sem dúvida,
agiu com acerto a Junta Admi
nistrativa do IBC 'abrindo no

vos ,portos à exportação cate
eira. �

A Nação não poderia com

preender o contra senso da sa

turação de Paranaguá e a vinda
de café paranaense para o Rio
de Janeiro, quando em São
Francisco do SUl, um dos me

lhores embarcadouros do Brasil

Meridional, centenas de opera
rios estão sem trabalho, arma

zens.que poderão receber 600.000
sacos de café estão vasios e

guindastes, empilhadeiras, tra

tores, locomotivas da Adminis

tração do Porto de São Fran
cisco' do Sul estão paralisados.
E o aumento da distância da
zona cafeeira do Paraná ao por
to catarinense, em relação ao

de Paranaguá, é inferior a 50
kms. em rodovia e da ordem de
100 kms. em estrada. de fer
ro, sem necessidade de baldea

ção, eis que a mesma ferrovia
- a RVPSC - liga o Norte

paranaense aos dois, portos, o

de Paranaguá e o de São Fran
cisco do Sul.

Entretanto, Senhor Presid-en

te, pesa sôbre a deliberação da
Junta Administrativa do Insti
tuto Brasileiro do Café o perigo
do veto presidencial, facultado

pela Lei 1.779. E' verdade que
o Senhor Presidente da Repú
blica, recentemente, ao receber

.

a visita de líderes sindicais de
São Francisco do Sul que vie
ram a esta Capital defender a

oficialização do Porto, compro
meteu-se a não vetar resolução
que o IBC nesse sentido ado
tasse. Mas o Ministério da Fa

zenda, ignorando, talvez, o so

lene compromisso do Senhor
Juscelino Kubitscheck com os

trabalhadores de São Francisco
do Sul, poderá sugerir o veto

que viria sepultar as mais caras

esperanças de toda uma cidade.

Eis porque, Senhor Presidente,
ao fazer esta breve comunica

ção visamos dois objetivos: lou
var o acêrto da Junta do IBC
e apelar ao Senhor Ministro da

Fazenda, Sebastião Paes de Al

meida, no sentido de que não

proponha o veto que além de

prejudicar o Estado de Santa
Catarina, que não possue ne

nhum porto aberto à exporta
ção do café, colocaria o Chefe
do Poder Executivo no dilema
de desatender 90 seu Ministro
ou descumprir a sua promessa.

ural
fç;'

i�stala
•

mais um
,

Amanhã às 9 horas, será i

naugurado em São João dos

Cavalheiros, mais um Núcleo
Rural da Associação Rural de
Canoinhas. Na sua campanha
de fomento à produção agro
pecuário do Municipio, o Nucleo
que será amanhã inaugurado
ajudará o desenvolvimento da

ODeputadoArol�o
Carvalho e o Porto ...

no ,interior
Associação Rural 'de Canoinhas,
os que já estão em funciona
mento tem tambem colaborado
para a melhoría do nosso re-

. banho, estimulando e ajudando
o desenvolvimento da lavoura'
em todos os recantos do Mu
nicípio.

_
Ainda no corrente mez serão

inaugurados os Núcleos Rurais
de Paula Pereira e o de Bela
Vista do Toldo, estando a Di
retoria da Associação Rural, em
negociações com lavradores da
queles Distritos a fim de con

seguir local apropriado para ins
talar os Nucleôs.

Almejamos a Diretoria da, As
sociação, votos de constantes

exitos na campanha que vem

promovendo para emancipar a

agricultura do nosso Município.

zona rural de São
'

João dos
Cavalheiros, e facilitará a tarefa
agi-icola do lavrador.

Tendo já quatro nucleos em

atividades como sejam o de
Marcilio Dias, Fartura, Felipe
Schmidt e Major Vieira, o de
São João será a quinto, todos
com estoque completo de pro
dutos veterinários, máquinas e

implementos agrícolas, além de

prestarem assistencia medica ve
terinária aos associados, os Nú
cleos estão capacitados para o

ferecer colaboração em todos os

setores e contribuem para .dimi
nuir à crise econômica que atra
vessa nosso país motivada pela
excassêz de produtos agrícolas.
Devidamente organisados, com

um plano de trabalho prévia
mente estudado, subordinados a

AGRADECIMENTO
A DIRETORIA DO GINAGIO SANTA CRUZ, vem,

através das colunas dêste semanário, externar mais uma vez os

seus mais sinceros agradecimentôs a todos os que colaboraram
na realização do FESTIVAL do dia 28,

De um modo especial, agradece aqui a expontânea é sem

pre pronta gentileza do "Correio .do Norte" que nunca deixou
de apoiar as iniciativas que tendem a elevar 'o nível cultural e

,

artístico da nossa juventude.
Os mesmos sentimentos de gratidão externamos aqui à

nobre DIRETORIA DO CINE VERA CRUZ, que como vem fa
zendo todos os anos, com tanta bôa vontade cedeu' o tradicional
CINE, TEATRO da nossa cidade.

Mais uma vez, a todos, os que de qualquer forma cola
boraram, nosso "muito-obrigedo".

A DIRFTORIA

Atividades da Câmara de Vereadores Sessão de 13/8/59
Presidencia: Alfredo de Oliveira Garcindo
Prêsentes: Tufi Nader, Ewaldo Kreiss, Ewaldo Ziperer,

Antonio Souza Costa, Braulio Ribas da Cruz, Joãc Augusto Brau

hardt, Clementino E. Pieczarka, João Seleme, Guilherme Prust e

Reneau Cubas,
Ausentes: José Ivan da Costa, Pedro Tizka.

Expediente: Oficio do Executivo informando a Casa, o preço.
mínimo para venda de duas viaturas pertencentes a Municipalidade;
Idem, do Sr, Prefeito Municipal., anexando projeto de Lei que
concede auxilio, de Cr$ 12 000,00 a Escola Tecníca de Comércio
de Canoinhas.

'

Ordem do dia: Entra em 3a. e ultima discussão o pare
cer da Comissão de Finanças, sobre o Balancete da Receita e

Despesa Orçamentaria, referente ao mes de Maio do corrente

ano, sendo aprovado; Idem da mesma Comissão. em 3-&, e ultima
discussão, referente ao Balancete da Receita e Depesa Orçamen
tária, relativo ao mes de Junho do corrente ano, sendo aprovado.
Idem da,mesma Comissão em 3a e ultima votação, o parecer,
sobre o projeto de lei que autoriza doação sobre uma area de
terras pertencente ao Municipio {rVva. Saloméia Riske de Souza,
sendo aprovado; Idem da Comissão de Finanças, sobre projéto
de lei que extingue o cargo.de Auxiliar da Justiça Eleitorai, �em 3a.
última votação sendo aprovado. Idem da mesma Comissão, refe
rente ao requerimento da Sra. Maria Inez Munhoz de Lima, so

licitando dispensa de imposto de Industria e Profissão e Licença
em 3a. votação, sendo o mesmo aprovado. A Comissão de Le- •

gislação e Justiça dá parecer, referente ao rsquerímento do Ve
reador João Seleme, referente ao contrato da Prefeitura e a

Canoinhas Força e Luz, entrando em l a, discussão, falaram a

respeito os Vereadores João Seleme, Braulío Ribas da Cruz, em

la. votação foi o mesmo aprovado O Vereador' Braulío Ribas da

Cruz, requer dispensa de intersticio para 2a. discussão, referente
a proposição de autoria do Vereador João Seleme, posto em vo

tação foi o mesmo aprovado Referente ao projéto de Lei oriúndo
do Poder Executivo que concede auxilio de Cr$ 12,000,00, discor
reram a respeito os Vereadores Braulio Ribas da Cruz e João
Seleme, sendo encaminhado a Comissão de Legislação e Justiça; _

Apos compareceu, o Sr. Prefeito Municipal. para em conjunto
debaterem, referente ao Conlave Sócio Econômico a realizar-se
em Setembro proximo, tendo o Sr. Prefeito Municipal, tomado
acento junto a Mesa e logo' após o Sr. Presidente deu esclare
cimentos e passou a palavra ao Sr. Prefeito Municipal que en-

-seguida deu os devidos esclarecimentos que a Camara desejava

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEI�AS,
F R I E I R A S,

NUNOf=i EXISTIU IGUI=IL ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




