
as -donas
amanhã e

realizar-se-á

sentido de
-b

não fazerem
sim, .irem almoçar no bosque
a 'gran'dê 'festàem benefício da

�. �". • .i J, , f ' -

uso da cozinha
da Associação R ural,
velhice desamparada!

apela para
no dia de
local onde

de casa, no

A Ca�ital do Presente
Hilton Ritzmann

, Há pouco menos de sete mêses escreviamos neste perió
dico algumas linhas, considerações e observações, à cêrca.da fu- ,

tura capital do país: O tempo rapidamente passou, o ano' de 1960

entrou, com seus desastres com suas enchentes, destruição e mi

séria; e estamos já agora como, que pasmados ante esta obra

monumental, flue parece ter desabrochado 1)0 planalto central, é

Brasília, é a nova capital! ')

Ontem um pequeno' bot_ão, hoje uma maravilhosa flor!

Tornou-se assim realidade e em apenas cinco' anos o an
seio de algumas gerações. Vem portanto demonstrar a capacidade
de .trabalho e de construção do nosso povo, derrubando aquele
ceticismo reinante em boa parte dos brasileiros e mostrando'
também de quanto é capaz este imenso país. E complementado
ainda por aquele desejo que sentimos todos nós brasileiros de
uma integração nacional, de uma recuperação de' toda aquela vas-

. ta área do oeste e noroeste do Brasil até hoje inexplorada, onde
dorme uma riqueza incalculavel, E isto só seria possível mesmo
com a construção da nova capital e consequente abertura de
meios de comunícação até aquela região. E' uma obra .de 'pene-
tração, de verdadeiros bandeirantes do século XX.

.

Há três dias iniciamos uma nova éra. E' um Brasil novo

que acordou mudado, acordou renovado.

A .data de 21 de abril será portanto, de hoje' em diante,
comemorada com uma

- dualidade de sentido. Sim' porque, nesta
data homenageamos aquêle :

que foi, o mártir de nossa indepen-,
dencia, que batalhou por uma nação' livre e democrática, e que
foi tambem um dos que 'sustentaram a mudança da capital para
o hinterland brasileiro, Precisamente nesta data, em 1792 mor

ria Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes; e 168 anos mais

tarde, na mesma data, ....,. com uma nação, já livre e democrática'
- é inaugurada a nova Capital da República, realizando assim
os sonhos daquele homem a quem' o Brasil tanto deve. ','

E agora, à exemplo dó que acontece nos Estados Unidos,
na Turquia, na Australia e .em outros países, pudemos também
nos orgulhar em possuir uma capital construida exclusivamente

para ser o cérebro politíco-administrativo da nação. Voltemos
então nossas vistas para Brasília, afim de saudá-la como nova

capital do país.
-

Salve Brasília!

7QO DJiI Eleitores para Santa Catarina I
Diz o artigo 4°. do Código Eleitoral que «o alistamento

e o voto são obrigatórios para os brasileiros de um e outro

sexo».

Assim, pode - e deve obrigatàriamente --. votar, todo
cidadão maior de 18 anos que saiba ler e escrever.

Sem a prova de que é eleitor não poderá o cidadão
brasileiro, nato ou naturalizado, maior de 18 anos, dentre
outras vantagens, inscrever-se

�

em concurso público, receber
yenc,imentos de função pública ou prov-entos de inatividade,
obter empréstimos nas Caixas Econômicas, autarquias, so-'
ciedades de .economia . mista, institutos e caixas de previ
dência social, obter passaporte ou carteira de identidade e

praticar qualquer ato para' o qual se exija quitação do
serviço militar ou impôsto de renda.

Portanto; todos aquêles que já completaram ou que com
pletarão 18 anos até o dia 24 de junho p. futuro, dia em que
se encerrará o alistamento eleitoral, deverão se alistar.

,""-- Na oportunidade O Tribunal Regional Eleitoral de Santa
Catarina lança um apêlo veemente ao povo e aos partidos
Políticos, no sentido 'de que não economizem esforços para
alistar todo o cidadão maior de 18 anos que saiba ler e

escrever, possibilitando ao estado «barriga-verde» um eleito-
rado de 700.000 eleitores.

.
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FONE, 128 '

Numero 588

, Gerente: n�ASS SmMt
CIRCULA AOS SABADOS

Associação Rural .Iocal e a .Secretaria
A-gricultura, ass-inam convénio

�desen volvimento

A·

No espaço de dois anos, a

suinocultura em nosso Munici

pio estará num ritimo acelerado '

de desenvolvimento, principal
mente no que diz respeito a ra

ças puras, pois dada a ajuda da

Associação Rural, reina entusi
ásmo entre' os criadores, para a

instalação de granjas. A assis
téncia técnica -será .feíta men

salmente, recebendo o criador
todas as instruções que porven- :
tura 'não tenha introdusido em

'. Deixou o Ministério da

Agricultura 0/ sr.

Mário Meneghetti
Por ínsístencía do Governador

do Rio Grande do Sul; deixou
o Ministerio da.Agrícultura, o

sr. Mario Meneghetti. Por outro

lado, 'noticia a imprensa que o

.sr. Meneghetti após conferenciar
com o Presidente da República,
fez entrega de uma carta ao sr.

Jango Goulart, Vice Presidente'
da República e Presidente do

PTB, desligando-se do Par tido
Trabalhista Brasileiro.

'A demissão do sr, .Mar io Me

neghetti, teve origem no caso

do tabelamento do trigo. Espe
ra-se que seja mantida a mes

ma tabela, no que não está de,
acôrdo o Rio Grande do Sul.

ror Um Mundo Melhor
Ouçam todas

.

as sextas

feiras;' às) 18,30 horas, na

I Rádio Canoinhas, sob a

. orientação do Irmão Ivo.

da
o

• • •

e ,llllCHlm

suinoculturada
suas fazendas. A criação, de su

inos em nosso Munícipío apezar \

de regular, sofria a falta de me

didas de .arnparo e de defêsa, e
nenhum criador sabia ao certo,
o que estava criando. Agora tem

Entre' a idade de 4 a 6 me

ses, resultado de um Convenio
firmado entre a Associação Ru
ral e a Secretaria da Agricul
tura (Diretoria de Produção
Animal) recebeu e distribuiu a

Não podemos mais duvidar da renovação que no mo-
Associação Rural de Canoínhas,menta se processa no Brasil; é a renovação de valores no cená-
25 ternos ou seja 7.5 cabeçasrio político, é a renovação na musica, na literatura, na pintura,

no jornalismo, etc. , . Ae6mpanhando esta' evolução" a nova ca-
de suinos da raça Duroc-Jersey,

:r . puro sangue, com pedigrée, en-pital veio renovar também a vida política e administrativa da
t,< .

tre os criadôres do Município.República. E deste novo conceito, desta nova idéia de renovação
) artística, são duas grandes' figuras Oscar Nierneyer e Lucio Costa,' Cada criador recebeu 'uma

responsáveis respectivamente pela parte arquitetônica é urbanística planta e demais instruções, para
de Brasília. São êstes os verdadeiros idealizadores da urbs que ,\8 con�trução _de pocilgas, e, ou
hoje levanta-se no planalto Gôíano. São êstes também os respon- ,tras mstalaçoes, num SIstema,

,

sáveis pelo sucesso e pela repercussão que teve o projeto da nova � embora rústico, mas .com deta

capital em todo o mundo. E são estes, finalmente; os merecedo- lhes técnicos e modernos, feita
res dos maiores elogios, pois elevaram até bem alto o nome do pelos técnicos da Associação Ru
Brasil no conceito universal.'

�

ral e aprovada pela Secretaria
da Agricultura.

ele a certeza de que se for di
fícil o mercado para carne e

banha, a sua criação será ven
dida para a. reprodução, em ou

tros Municipios, por .ínterrrredío
da Associação Rural.

Delegação dos
lteiópolis e Papanduva,
em Canoinhas pelo R'epresentante
do POE da Zona Norte do Est�do
Teve lugar dia 19 do corrente,

na Associação Comercial e In
dustrial de Canoinhas, reunião
com duas Comissões represen
tando os Municipios de -Itaiopo
lis e Papanduva, dirigida pelo
sr, Herbert Ritzmann, Repre
sentante do plano de Obras e

Equrpamentos - Zona Norte
do Estado. O assunto em fóco
foi o problema de energia ele
tríca para aqueles dois Munici

pios, que atravez do POE, pleí-
"teiam melhores condições de
abastecimento de .Iuz e força.
Papanduva .aínda não é servida

por nenhuma linha de trans
missão e dado o desenvolvimen
to do Municipio, é chegado o

momento da população receber
das autoridades responsaveis,
mais um pouco de confôrto em
seus lares e o comercio e indus-

'

tria, "com energia eletrica, te
rem capacidade de ampliarem'
seus negocioso Itaiopolis já está
incluido no Plano de Obras e

em futuro proximo, verá cons
truída uma usina que servirá

Municípios de
récebide

de ponto de partida para futu
ras instalações -::- no entretanto"
�a atual usina que fornece força'
e luz a cidade, é insuftciente;
para acompanhar o ritimo. ihi
dustrial. Solucítou a Comissão
de Itaiopolis, ao Representante
do POE, que levásse um estudo
na proxirna reunião, para na

hipotese . de ser formada uma

sociedade' economia mixta, o

Governo do Estado atravez Ce
lese, participar dela com ações
'preferenciais.

.

Participaram da reunião; além
do Representante do POE,todós
os membro� da' Associação Co
mercial e o sr,)\.lfredo Garcindo,
que apresentou a Associação, às
classes conservadôras, Prefeito
e Vereadores dos Municípios dé
Papanduva e Itaiopolis. ;.

Todos ficaram satisfeitos com:
a acolhida que tiveram em nos':'
sa cidade e entregaram suas re

ivindicações ao sr. Herbert Ritz
mann, que será' o 'portavoz
junto a Comissão do POE a

reunir dia 29 em Florianopolis.

JOVIN-O TABALIPA agradece
, -,

Jovino Tabalipa, vem pelo presente agradecer ao clinico
Dr. Reneau Cubas, pela assistencia medica prestada quando do
acidente sofrido, bem como agradecer o

.

conforto medico dos Drs.
Oswaldo Segundo Oliveira, Mario Mussi e Haroldo Ferreira, du-,
rante a' suá perrnanencia no Hospital. A's irmãs do'Hospital, ás
enfermeiras e' a todos os que labutam nessa casa 'de Caridade, �
sincero agradecimento pelas atenções dispensadas e o trato com
que foi destínguído.'

,

A Camara de Vereadores que esteve incorporada visitando
o no Hospital Santa .Cruz, agradece em seu nome pessoal e em

nome do
.

Governo'Municipal de Papanduva, sendo
.

extensivo o

agradecirr.ento a todos os amigos e 'parentes que o 'vfsiterarn du
rante os dias de sua enfermidade e -permanencia no Hospital
Santa Cruz.. rogando a Deus que os proteja e os conserve pata
sua inteira felicidade e maior satisfação para seus djg�os familiares.

Jovino Tabalipa ao externar este agradecimento, oferece
sua residencia em Papanduva para retribuir as geritflezas que
recebeu/de todos no Hospital Santa Cruz desta ddade.'{
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,Só 44 . dias até o encerramento· do Alistamento Eleitoral
Temos apenas 44 dias para o encerramento do alistamento dos eleitores que votarão no pleito de 3 de .

outubro próximo. Urge, pois, que os cidadãos que ainda não possuem seus títulos se dirijam' imediatamente
ao Cartório. Eleitoral, no Edifício do Forum, para obterem aquele documento" bem como para

providenciarem a transferência aqueles que hajam mudado' de residência.
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Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Atencão
1

Senhores Caçadores e a

quem interessar.

Os abaixo assinados vêm

por meio do presente aviso

proibir terminantemente, ca
çadas e pescarias em seus

terrenos, não se responsabi
lisando os mesmos pelo que
venha acontecer aos infra
tores do presente aviso.

Papanduva, Março de I9�O
Ass. Antonio Lonczkovski

João Zieliski
José Glevinski. lx

Completa assistência parai. '

sua biciclete do 'pequeno concerto
. ate a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios I

- ,

Vendas à vis1a e'a prazo

Sempre OfiCINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

Vende-se
Ótíma propriedade com

./

casa residencial, duas datas
cercadas, luz elétrica, ótima
água, situada à rua Vidal
Ramos, nas imediações da
Tôrre da Rádio.

(

Melhores informações com

João Bello, nos Irmãos Tre
visani.

Vende-se
Uma casa de madeira cf

instalação sanitária, à Praça
Lauro Müller .

Tratar com o di. Riva
dávia Corrêa ou n/redação.

Procure no seu fornecedor
o .sebâo Princeza, Lygia,

Borax ou lupy
Um produto bom,

especial e canoinhense I

TRI L-HAD E IRA "VE N C ED ORA"
Para Trigo, Arroz, Milho, Feijão, .stc .

.;

Em ótimas condições
Informações com Z. GARCINDO· & -KNOPPEL LTOA.

Exig.indo as suas NOTAS FISCA,-S
de Compras· os comerciantes Ficarão

obrigados e recolher o impôsto
que V. S. está pagando.
.'

Deputddo 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 - Apartam�to 801

Fone 47-9206 - Copacabana - Rio de Janeiro

VENDE - SE
Uma prensa manual Marumby para fabrico de te

lhas, em otimo estado por Cr$ 40.000,00.
Acompanha uma forma completa para Goivas

tipo francesa.
-

I r

Vende-se mais: polias, correias, eixos, mancais,.
por preço de ocasião.

Ver e tratar Fazenda Miraflores Felipe Schmidt
neste Município. IX

Grande·Oportunidade
I

Vende-se por preço .de ocasião, um imóvel medindo 800
metros quadrados, cercado, com poço já perfurado, e algumas
árvores frutíferas, bem de frente à Associação Rural, ou troca-se

por terreno rural que possua aguada, até 10 km. distante da cidade.

Os interessados, para melhores informações procurem
Orlando Nascimento -diretamente, ou pelo telefone 232.

o pOVO precise fiscalizar suas compras
, exigindo a sua Nbta Fiscal.
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Hoje: os jovens Lourival
Burgardt e Elemer -Langer;
o menino Alceu filho do sr.

Antonio Tomporoski; a sra.
dna. Erica esp, do sr. Alfredo
Guilherme Knüppel; as srtas.
Maria Vengrath e Ivone Imi
anovski.
Amanhã: as sras. dnas. Ma

ria Consuelo de Oliveira; E
lisa esp. do sr. Felix da Costa
Gomes e Hilda esp. do sr.

Alberto (lretfin; o sr. Sad»
Ehlke, =ree em [oinoille; os

meninos Saliba Néto filho do �

sr. Tuffi Nader e Lauro filho
do sr Zefredo Müller,' a srta.
Anucha Czarnik; as meninas
Elsa Emilia filha do sr, fone
de Souza e Julieta tilha do
sr. Edmundo Hartmann.

. -----'

Dia 25: o menino Marcos,
Aurelio filho do sr. dr. Benig
no Cerdeira; as sras� dnas.
Etelvina esp. do sr. Ewaldo
Funk«; Frieda esp. do sr.

Willy Haufte e Vva. Esta-
- nisluuva Kosouski; a menina
Mariclér Terezinha fillui do
sr. Antonio Cubas; as srtas.
Dagmar Maria Kohler e Ioe
te Szczygiel.
Dia 26: os srs. Albano Voigt;

Rodolfo Bayerl; Fernando
Freiberger e Gustavo. Strat
mann, res. em Curitiba; as

srtas. Terezinha Burgardt e
"

Dôra Silva;' o menino Anto.
nio Waldir filho do sr. Romão
Nidsielski: os jovens Frede
rico Kohler e Odir Rachid
Nader.

,

Dia 27:· a menina Miriam
filha do sr, Iahyr Damaso da
Silveira; os meninos Ademar
Antonio filho do sr. Leonardo
Brey; Aroldo filho do sr, Au.
gusto Bess e João Roque fi
lho do sr. Nivaldo G. 'Padiiha.

Dia 28: -a menina Elfi, fi
lha do Sr. Rupprecht Loetfler;
os srs. Odiual dos Santos,
res. em Blumenau e Paulo
Neuburger; o jovem Flavio
Zipprl,' os meninos Nelson
-Adolar filho do sr. Ado/ar
Strotmann e Alfonso filho do
sr. Henrique Waldmann..

Dia 29: a. sra. dna ..Julia
esp. do sr. Eliseu Barcellos;
o sr. Darcy Wiese; a menina
Mada Odete filh.a do sr. An
tonio J dos Santos,' o meni
no Sílvio Carlos filho do Sr.

Waldomito Medeiros.

Nossos purabens.

Ajuste de Núpcias
Com a srta. Tersilia, filha

do sr. Martins - Milka SUl
domski, contratou casamento
dia 17, o [ouen Roberto filho
do sr. [osé - Rosalia Guzinski.
Nossos cumprimentos.

e:

Agràdedmento e Convite-Missa·
Viuva Maria H. Hoffmann, tithasr-genros e netos

dolorosamente atingidos, com o falecimento de seu chefe:

Henrique Hoffmann
vem externar seu profundo agradecimento a todas as

.

pessoas. que de um modo e outro demonstraram sua

solidariedade, enpiando tlores e acompunharam o extinto
a sua ultima morada.

Nosso especial agradecimento, ao Sr. Mauricio Fuck,
pela Prontidão, não medindo esforços; afim de trazer o

corpo deste ente querido da cidade de. Irati P. R.

Convido outrossim para a missa do 70• dia, que
será celebrada sábado dia 23 ás 8 horas na Matriz
Cristo Rei. ;-

Por mais esfe ato de ré e Piedade cristã, a imor
redora gratidão da familia enlutada.

Canoinhos, 20 de Abril de 1960. ,

IMAGENS DO �RASIL
Magnifica Edição Instrutiva

da Revista "O Tico-Tico" é sem

dúvida o número intitulado "I
MAGENS DO BRASIL".

Um estudo criterioso, mag
nificamente ilustrado a côres,
dos primeiros tempos da vida
brasileira, do _descobrimento pa
ra cá. Um utilil;simo estudo da
nossa formação histórica abran-

J ,gendo os fatos essenciais e mais

importantes dos primeiros tem
pos da vida do Brasil, esta edi"
ção encanta pejo aspecto e tem

um valor extraordinário como

contribuição ao estudo da nos

sa história.

Todas as páginas são coloridas,

em ótimo offset e oa estudiosos
e professores ali encontram ma

terial excelente para suas aulas.
A edição foc-aliza aspectos iné
ditos, alinha fatos e feitos em

páginas magnificas com textos
revisto pelo historiador Othop
Costa.

Vitor F. de Souza
Transcorreu dia 12 do cor

rente, o aniversário natalício do
estimado cidadão sr, Victor Fer
nandes de Souza, cuja vida es

tá ligada ao desenvolvimento
de Canoinhas. Ocupou í-iumeros
cargos públicos no Distrito dé

Major Vieira e há 48 anos que
reside no Município. Chefe de
numerosa e tradicional família,
o sr. Victor Fernandes de Sou
za completou 65 anos de idade.

Embora tardiamente, apresen
tamos cs nossos votos de feli
cidades, extensivos a todos que
lhe são caros.

Registro Civil
Maria Góss Glinski Oficial do

Registro Civil do Distrito de I

Paula Pereira Comarca de Ca
noinhas Estado de Santa Cata
rina.

Faz saber que pretendem ca

sar: João Maria Marques e Ma
ria Inês Gallotí. Ele solteiro, la
vrador. natural de Anta Gorda
deste Distrito, nascido a 14 de
Abril de 1937, residente' neste
'Distrito, filho de José Mar

ques dos Santos e de Julia M.
dos Santos, residentes neste
Distrito.' Ela solteira, domés
tica, natural

�

de Porto Ribei
ros, Estado do Paraná, nascida
a três de abril de 1940 residen
te em Taunay deste Distrito, fi-'
lha de Walmor Ivo 'Galloti, e de
dona EverÚda Werner Galloti,
residentes em Taunay deste dis
trito

Quem souber de algum impe
dimento deve acusar na forma
da Lei.
Paula Pereira 2 de Abril de

1960.
Maria Góss Glinski.

Oficial do Regisiro Civil.

Amanha em Mafra, reunião de Prefeitos;
Vereadores' e' Diretórios

'

da União
.

De-'
mocráti,ca Nacional convocados pelo
Deputado Federal Aroldo Carvalho
'Reunir-se-ão amanhã às 14 horas, na cidade de

Mafra, Prefeitos, Vereadores e Membros dos Diretorios da
UDN, de Campo Álegre a Porto União, convocados pelo
deputado Aroldo Carvalho, a fim de serem debatidos
assuntos politico administrativos e de interêsse da Zona
Norte Catarinense. Outros assuntos de interesse geral se
rão tratados na reunião, tudo com .a unica finalidade de
dar colaboração aos Municípios participantes - no. setor
administrativo e com exposições de motivo, levar ao Go
vernador do Estado, reivindicações justas e solicitar solu-,

.

ção para os problemas mais urgentes da Região.
Comparecerão a reunião, industriais e amigos par

ticulares do deputado Arolde Carvalho que desejam a

braça-lo pela sua brilhante atuação na Camara Federal.

j

/
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Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ã. 20 horas • Impróprio até 14 anoa

É A MAIOR
e] Cyll Farney. Sonia Mamed, Walter D'Ávila, Pituca,

Grtjó Sobrinho, Armando Nascimento,'
Susy Kirby. Celeste Aida ...

Um filme do cinema nacional

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

�_ A MAIOR
um filme nacional

á. 17 hora. 'Censura Livre
DOMINGO - ás 20 horas

-

Irnp, até 14 anos

BO.DAS DE 'OURO
em Mexiscope

c] Libertad Lamarque, Arturo de Cordova, !VIartha.
Mijares, Jo�é Eiias Moreno, Pedro Vargas

Um grandioso drama do cinema mexicano ... As mais be-
_

las canções de Liberta-I, num filme cheio de risos e alegria ..•

2a. Feira. ás'20 horaa • Proib. até 14 anos > REPRISE

38. e 4a. Feira - á. 20 horaa - Imp, até 14 ano.

U:M IANQUE N A ESCOCIA

,..

Mais uma valiosa contribuição
que á revista "O TICO-TICO"
oferece aos professores e alunos
das escolas e colegios de todo
o Brasil, a edição "IMAGENS �

DO BRASIL".

Uma edição da Sociedade A
nônima "O Malho" rua Afonso
Cavalcanti, 33 - Caixa. Postal,
880 RIO DE JANEIRO. Df.

Registro Civil
Sebastião Grein Costa, Escrivão

de Paz e Oficial do Registro Ci
vil de Major Vieira. Município e

Comarca de Cauoinhas, Estado
de Santa Catarina, ete.,
Faz saber que pretendem ca

sar: José Leandro do Amaral e

Rosa Gonçalves de Freitas, Ele,
natural deste Estado nascido em

Rio da 'Serra, n] Distrito, no

dia 25 de Janeiro 1895, Operá
rio, solteiro, domiciliado neste
distrito filho de Dona Zulmira

Ingracia do Amarál, falecida.
Ela, natural do Estado do Para
ná nascida em

�

Antonio Olinto
no dia 16 de Junho 1918; do
méstica, solteira, "filha de Hen
rique, G. de Freitas fale,c. e de
Dona Catharina de Freitas re

sidentes em Cochos neste Dis

trito. .

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art. 180.
Si alguém souber de algum imo
pedimento legal. acuse- o para fins
de direito. E para constar e che
gar ao cunhecimento de todos la
vrei o presente no lugar de coso

tume d�Bte Cartório e publicado
no Jornal Correio do Norte em

Canoinhas.

Major Vieira, 13-4·1960
Sebastião Grein Costa
Oficial ao Registro Civil

e] Paul Douglas, Hubert Gregg, Alex
Mackenzie, Abe Barker

Um filme do cinema ingles .....

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

MASSACRE TOTAL
el Henri Vidal, Monique Van Vooren, Eríc Von Stroheim

Um filme policial do cinema francez ......
/

Livros. e Romances
CASA ERLITA

AGUARDEM:

O Pri nci pe e a Parisiense
.

com Brigitte Bardot

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

VENDE-SE, UM .

Tratar. n/RedaçãoTELEFONE
CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES '00

COURO CABELUDO.

PARA FERIDAS,
E C.? E MAS,
I N F LAMAÇOES,
C O C E I � A 5,
F R I E I R A 5,

UiE..!...t:!!' A S I E TC.
-
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Não foi favorável à economia Iervateira o ano de 1959 --- eis
o que revela relatório do pre
sidente do Instituto Nacional
do Mate. As vendas gerais (ex
portação e consumo interno) s�
maram 86208 toneladas no va

lor de 835 milhões e 285 mil
cruzeiros.

Uma ligeira análise do setor
.

econômico em questão positiva
o resultado adverso. A produção
que está concentrada nos Esta
dos do Sul (Paraná. Santa Ca
tarina, R,i9J Crande do' Sul e

Mato Grosso, mais da metade
no primeiro. dêsses Estados, a

quarta parte no segundo e o

restante nos dois últimos. o que
revela ser- pequena a produção
gaúcha). ocupa cêrca de 26 mil
produtores. I Dividido o valor
total da safra, pelo número de
produtores. nota, se 'que o ganhu
médio dêstes pouco excedeu a

30 mil cruzeiros anuais - ren

da na verdade insignificante.
"Economia de poucos recur

sos" é como, melancôlicamente
sé classifica, no documento'em
referência. a economia ervatei
ra. Mas assim deverá ser? Claro
que não. O mate é uma bebida
agradável, saborosa e útil à saÚ
de. quer como chá, chimarrão
ou refrigerante, não se, justifi
cando, assim, que continue re

legado à condição de "econo
mia de poúcos recursos."

.

•

CASA ERLITA

Vê-se que a intervenção és

tatal, atravéz da .autsrquía e

conômica há tantos 'anos exis
tente, não - tem' produzido os

efeitos que fôra de esperar e

que é preciso que enveredemos

por novos rumos, na política
ervateira, em nosso país.

RENDAS
FITAS \

L)Ã S

Educando para a Democracía
Ouçam Da8 4a. feiras à," 20, I ()

horas, das €úxilbas 010 H 10'
GRANDE para o BRASrL. (I

RADIO DrFUSORA cornaudaudo
uma oadeia riPo emissoras -rn oe
lesa da ESCOLA e da FAMÍLIA

PARKER 51
PERDEU-SE

Urna caneta Parker 51,
cor preta, tampa dourada.

Gratifica-se. a quem en-·

tregar nesta redação.

,Caneta 61-
.. o Diretor desta folha Sr.
Alfredo Garcindo, tendo ex

traviado sua ca�eta Parker
61 com nome gravado, gra
tifica a .quern entrega-la
nesta redação.

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS.

Camisas para passeio; Brancas cl colarinho e Tipo,
Esporte -. Camisas especialmente para serviço

Diversos preços e padronagens -
'

Calças para homens.

(Nóvamente "MAÇÃS" sempre frescas)

SEU TALÃO VALE UM MILHÃO
'-; CONSUM�DOR, exija ao seu fornecedor a Nota.
�Isc.al ou taia�' correspondentes às suas compras,
Iguais .ou superiores a cr$ 30,00, colecionando-as,
a. partir desta data, i: da dez.embro de 1959 e parti
cipe do grande sorteio a rE!allzilr no dia 30 de junho
de 1.9�O! concorrendo assim, aos cr$1.700.000,OO
em pr�mlos oferecidos pelo .Es tado

qualquer que se]o a carga .:

quolquer . que seio a estrada I

/'

um pneu - dois servicos.,

•

• barras duras e robustas que mordem
o terreno. para máxima traçõo na.
más estrodos.

• nervuras centrais espessas "cssequ
ram mínimo desgaste nas estradas
pavimentadas.C',

".1
., ,para c�minhões e caminhonetes.

que não escolhem estrados
.

-

Pneus Firestone
máximo qÚilometrogem por cruzeiro

ELE

Venho conivecer o extroordinorsr

o nos" completo estoqur: de p"

poro s ; :'05 os tipos de' ve'cl!lc'�
eocu:« , soecrcüzooo, o sua dlsp'
lo coo- oresre zo e corre zro.

»do
.tltct

'mo

rví-

E FILH 5&
o TRÊS BARRAS .I: S. c.

DOCUMENTOS PARA
OBTENÇAO DO TI-

<,

TULO ELEITORA L

Os candidatos. à obtenção.
do título de eleitor deverão
instruir o requerimento ao

Juiz- Eleitoral com um dos
seguintes documentos: carteí
'ra profissional, carteira de
iaentidade, certidão de reser

vista. certidão de nascimento
ou .certidão de casamento.

x x x

Leve um dêsses documen
tos quando for tirar seu ti-
tulo. '�

D8 tudó . um pouco
J. Wzorek

Parece que a nOSSA lavoura
tende a extinguir-se para ceder
lugar à produção de tabaco Dois
muitos "colônos" desaoim�dos
com os resultados obtidos com

trigo e milho, resolveram. pro
duzir fumo.

xxxxx

No interior por enquanto rei
na quase um completo destn
terêsse pelo alistamento eleito
.ral. Talvez isso veiO como con

sequência das promessas pré-
. eleitorais não cumpridas no pas
sado. e quiçá. por outros motí
vos.. Seja como fôr, mas, (nao
há efeitos sem causas) em cada
localidade deveria achar-se al

guma pessoa, competente para
fazer a necessári.a propaganda
afim de que to-tos os j(iVens.
patricios se inscrevam como

eleitores.

x x x x x

Tenho para mim que 97 por
cento dos insucessos não são
devidos aos supostos defeitoa
das crianças, mas sim à defi
ciência de quem as instrui e

educa,
x x x x x

A' primeira -vista (pode parecer
que � modo 'de trajar-se não
rdlet€

.
a, constítuícão psíquica

de, indivíduo, contudo hã pes-
!<Oli\" inteligentes que sabem lêr �
não s ôrnente o jornal, a revista

o

ou livro, mas leêrn também

pelo modo de andar, falar, ves-
tir etc .....

V E N DE -,S E

A Vista 0'11 a Prazo
1 Piston em sibêmol
1 Bateria de Jazz

1 Arquivo Musical com
500 músicas.

Ver e tratar com Casto J.

Pereira à Rua Getulio

Vargas, 882. 2x
s-"

P r o i b ic ã 'o
Família Koval, proprietaria

de terras em Valinhos 'e Paci

,encia dos Neves, turna público
que em virtude dos prejuizoS
que tem sofrido em suas cria

ção e plantação não mais per
mitirá passagens, caçadas e pes
carias, definitivamente em seus

terrenos .

Quem desrespeitar este avisp
será responsabilizado pelos pre
juizos havidos. 3x

Caderneta da Caixa
, Econômica extraviada

o Sr. Emiliano Castilho
tendo extraviado sua Ca
derneta pede a quem achou

entregar pessoalmente ou
.

nessa redação, que será gra-
tificado Ix
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CORREIO DO NORTE 23.4-1960

Edital de Citação com o prazo de 20 Dias
o Doutor Paulo Peregrino Fer·

reira, Juiz de Direito da Comar
ca de Canoiuhas, Estado de San
ta Catarina, na fórma da lei, etc.

F.AZ SABER a IVETE VÍEI.
RA DA MAIA, residente em lugar
incerto e não sàbido, que por par
te de PEDRO BEZERRA da
SILVA,.me foi àpresentado as se·

guiutes petições: la Exmo, Sr. Dr.
Juiz de Direito . da Comarca de
Cenoinhas, S.C. Diz PEDRO BE·
ZERRA DA /SILVA, brasileiro,
casado, funcionário público muni
cipal. residente e domiciliado nes

ta cidade de Canoinhaa, por seu

advogado -dativo infra assinado.
na conformidade com o tittulo de

nomeação incluso, que, respeitosa.
mente, vem expôr e finalmente
requerer a V. Excia. o seguinte:
Encontra-se em poder do Supli
cante. em sua casa e em com-'

panhia de sua Iamilia, há cêrca
de cinco (5) anos, o menor de
nome ADIR ALVES DA MAIA,
nascido a 1 L de janeiro de 1953,
filho de João Maria Alves da
Maia e Ivete Vieira da Maia
esta constando residir em lugar
incerto e aquele residente em Rio
dos Poços, dês te Município.

Os pais dêsse menor o dei,
xarem abandonado durante to
do êsse tempo e o Suplicante
dêle vem cuidando, dando-lhe tôo
da assitência moral e material,
tratando-o como se íôra seu pró
prio filho, segundo se pcdetâ ve

rificar dos documentos juntos. no

final relacionados. Há necessidade
de dar ao citado menor, e bem
asssim ao Suplicante uma situa.
ção legal relativamente à perma
nência do mesmo em poder de
alguém que possa se interessar,
com autorização iudicial, pela as

aistência, amparo e educação con-
.

veniente, segundo as possibilida
des, Pelo lapso de tempo que o

guri se encontra em casa do Suo
plicante, êste e sua Iamíla já de
dicam estima e apêgo ao menor,

no que são correspondidos satis
fatóriamente. Por outro lado, pe
la maneira como João Maria AI·
ves da Maia e sua mulher Ivete
Vieira da Maia � deixarem o pró.
prio filho abandonado, sem /0 me

nor preocupação .pela sua existên
cia, durante tanto tempo, fóra de
dúvida está que hão têm mais di.
reito ao pátrio poder sôbre a

criança, devendo iseo ser declara
do judicialmente. Nestas condições,
ouvido o Representante do Mi
nistério Público, respeitosamente,
requer- se a V. Excia. que se digne.
após as diligências que julgar ne
cessárias, decretar a perda do pá.
trio poder por parte dos pais do
menor citado, e bem asaim
que, tendo em vista a demonstra
ção de solidariedade humana por
êle comprovadas, seja o Suplican
te Pedro Bezerra da Silva nomeá

do Tutor ao menor Adir Alves
da Maia, de acórdo com o art.
412 do csá, Civil. Hequer-se ae

iam citadas as testemunhas: Os
valdo Trevisani comerciante: An
tonio de Souza Costa funcionário
público e Nicolau 'Fernandes apo
sentado, todos residentes nesta
cidade de Canoinhas, case seus

depoimentos sejam' necessários.
Nêstes têrmos, com os documentos

'

juntos. P. deferimento. -Canoinhaa,
30 de outubro de 1959. (o) João
Colodel, Advogadodativo. 2a Ex
mo. Sr; Dr. Juiz de Direito da
Comarca de Canoinhaa, S.C. Diz

PEDRO BEZERRA DA SILVA
por seu procurador e Advogado
dativo _ iufra-assinado, nos autos
do processo "e destituição de
pátrio poder que tem o nO 4.340.
dêste Juizo, que, respeitosamente
vem requerer' a citação de: 1)
João M�ria da Maia residente em

Rio dos Poços; e I vete Vieira da
Maia, residente em lugar incerto
e não sabido. devendo aquele ser

citado por mandado e este, por
EDITAL, na fórma do art. 177,
e aeguintes do Cód. de Proc. Ci
vil vigente. Nêstes têrmos P. de
ferimento. Canoinhas, 29 de de
zembro de 1959. (a) João Colodel.

, Advogado dativo. Em cuje petição
foi proferido o seguinte despacho:
Cite-se o réu e sua mulher para
contestarem o pedido, no prazo
de' 10 (dez) dias. Esta última,
estando em lugar 'incerto, por e

ditai. com o prazo de 20 (vinte)
dias, publicado uma vez no Orgão
Oficial do Estado e por duas no

jornal de circulação local afixado
o mesmo, ainda, no lugar de cos

tume. Em 26-2-60. (8) P.P. Fer·
reira. O presente edital será afi
xado no lugar de costume e pu
blicado duas vezes no Jornal lo
cai "Correio do Norte" e urna

vez no "Diário Oficial do Estado".
Dado e passado nesta cidade de
Canoinhas aos trinta (30) dias- fio
mês de março de 'mil novecentos
e sessenta' (1960). Eu, Rubens R.
da Silva Escrivão o escrevi.

Dr. Paulo Peregrino Ferreira
'.

Juiz de Direito.
.

Está conforme o original afixado
no lugar de costume, do que dou
fé. Data supra.

RUBENS RIBEIRO DA SILVA
,

Escrivão.
�----

O Doutor Paulo Peregrino Fer
reira, Juiz de Direito da Comar
ca de Cenoinhes, Estado. de SaÍ1-
ta Catarina. Da fórma da Lei, etc.

, FAZ SABER a quem interessar

possa q.ue por parte de MA
NOEL GONÇALVES DA SILVA.
me foi apresentado a seguinte pe
tição: "Exmo. Sr. Dr. Juiz de
Direito da Comarca de Canoinhas,
S.C. Diz MANOEL GONÇAL
VES DA SILVA, brasileiro ca

sado, ferroviario, residente e do
miciliado no lugar "Xarqueada",
suburbio desta cidade, por seu

advogado nomeado e dativo infra
assinado, que, respeitosamente.
vêm requerer a citação de MA
RIA GONÇALVES, brasileira,
solteira. que se encontra em lugar

. incerto e não sabido, para respon
der aOB têrmos da presente ação
de destituição de pátrio poder,
pelos fundamentos seguintes: O
Suplicante é avô da menor He
gina Célia Gonçalves, que se en

contra em seu poder, sob sua

guarda e assistência, desde a idade

de oito (8) meses, estando ago
ra com sete anos, sendo que a

sête anos foi essa criança
abandonada por sua mãe, óra
requerida. Por outro lado..não
se conhece o pai da citada me

nor, conforme se verifica da
certidão de nascimento da mes

ma e que segue anexo. Assim.
tendo a requerida deixado em

abandono sua própria filha, sem

que se saiba de seu paradeiro,
o suplicante, com fundamento,
no art. 395, inciso Il, do Cód.'
Civil. requer a V. Excia. se di-
gne mandar citar por edital a

mesma Maria Gonçalves para
falar aos termos desta ação de

destítuíção de pátrio poder, e

que afinal. ouvido o Dr. Promo-
,tor Público e feita as provas
necessárias, digne- se V. Excia.
julgar procedente o pedido, no
meando o Suplicante para Tutor
da citada menor, eis que êle é
o avô dela e a está criando co

mo sua própria filha. Nestes Licinio Cornelsen, torna
têrmos, com os documentor in- público que em virtude dos
clusos, P. deferimento. Canoi-' prejuízos que tem sofrido
nhas, 16 de março de 1960. (a) em sua criação, não mais
João Colodel advogado nomea-

do. Em cuja petição foi proferi. permitirá passagens, caça-
do o seguinte despacho: I Defi- das e pescarias, definitiva
ro o requerido. Cite-se por edi mente em seur terrenos.
tal, com prazo de vinte (20) dias. ,

a interessaria ausente"para con- Quem desrespeitar este

testar, em dez (10) o pedido feí- aviso, será responsabilizado
to Publique- se o edital referido pelos prejuizos havidos. 2x
no lugar do costume, uma vez

no "Diário Oficial do Estado",
secção judiciárias e duas no

jornal "Correio do Norte" que' .

se edita nesta cidade. Il-Desí
gna-se data, Notifique-se o M.P.
Em 18-3·60 (a) P.P. Ferreira.
PARA OS DEVIDOS fins, man
dou o M,M. Juiz expedir o

presente edital, que na fórma
da lei, será afixado no lugar de
costume e publicado uma vez

no "Diário Oficial do Estado"
e duas no jornal "Correio do

Norte". DADO E PASSADO
nesta 'Cidade de Canoínhas, aos

-vinte e dois (22) dias do mês
de março de mil novecentos e

sessenta (1960). Eu, Rubens R.
da Silva Escrivão, o escrevi.

Paulo Peregrino Ferreira

Juiz de -Direito

'Está conforme o original afixa
do no lugar de costume do que

dou fé. Data supra.

Rubens R da Silva
Escrivão.

José Yvail da Coste
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVO'GADO

C[VEL COMÉRCIO
CanoinhasRua Major Vieira, 490 .,;.;;,

TRABALHO

José BoniFácio
ADVOGADO

da Silva

Questões Civéis, Comerciais e Criminais • Inve�tários e Partillbas
Atende' díariamerrte das 9 às 12 e das 14 às 17 horas

Escritório: Rua Dr; Nereu Ramos (Proximo ao Forum)
ITAIÓPOLIS S. C.

/
-

I

Eleitores!Atencão
,

,

Aproxima-se cada dia mais o dia do encerramento do
alistamento eleitoral, para as proximas eleições do dia 3'de outubro.

Não deixe, portanto, para ultima hora, o que com muito
mais facilidade já hoje lhe é possível conseguir.

1)- Verifique se o seu titulo está em .ordem
2) Em caso de transferenia de seu titulo de outra cidade,

para lhe possibilitar votar ern CANOINHAS, faça desde já o seu
'

requerimento.
.

3)- Em caso de não possuir ainda o seu titulo eleitoral,
dirija- se com a possível brevidade ao Catorio Eleitoral, no Edificio
da Prefeitura 'Municipal, procure a Snrta. Glicia Buss, que com

satisfação lhe prestará todas as informações e dará todas as ins
truções para a obtenção do titulo.

Loteamento Jardim
Esperança

Vende-se lotes á vista .e
a prestação.
Pequena entrada e o res

tante a Cr$ 650,00, por mês.
Tratar com Ludovico Bora

no escritório da Sicól. 3x

Casa Erlita.
Confecções finas

para senhoras

Proibição

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

..

/'

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
.

V. S. será um provavel felizardo da campa
nha "Seu Talão Vale Um Milhão" bastando
simplesmente exigir a sua

_

NOTA FISCA.L
. das compras efetuadas.

,

Um caminhão Ford 46, completamente reformado.
T ratar- na oficina CADOR:

.

,2x

t
1

Para Indústrias,
Agricultura ou Navegação

Motores "MWM�' KDt2 Diesel

nO. cil.: KD12E II KD�2z'll KO�2D II KD12V I1 4

5,5-11 II 11-22 116,5.3311 22·44

II 1000/2000 II ,

12 II 24 II: 36 11 48 I

Força HP:

Rotações:

Pot. em
2.000 rpm:

Venda com facilidades de pagamento
Peças sobressalentes - Assistência

J. Côrte Praça Lauro .Müller, 751 - Fone, 125
Caixa Postal, 76 - CANOINHAS,
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Ano 14 • CANOINHAS - S. Catarina. 23 de Abril de 1960 - N. 588

AGRADECENDO
o HOSPITAL SANTA CRUZ, pelo seu presidente, vem

de publico agradecer os donativos recebidos dos Bancos: Banco
Ind. e Com. de Santa Catarina S/A., Banco do Brasil, Banco
Nacional do Comercio S;A. Agradecem o donativo especial que a

Caixa Economica Federal de Santa Catarina, através de sua

Agencia local, doou ao Hospital pelas mãos de seu mui digno
gerente senhor Ialú Ribeiro. E' de resaitar esse donativo porquanto
o Diretor "Chefe atual da Caixa Economica Federal de Santa
Catarina, senhor Osny da Gama Lobo D'Eça, já exerceu a Pre
sidencia do Hospital Santa Cruz e reconhece' a necessidade de se

prestar auxilias as, Casas de Caridade, principalmente ao "Nosso
Hospital". A todos os Bancos e Caixa Economica, o agradecimento'
da Diretoria do H08pital.,

__) C�nüinhas pode se orgulhar das organizações Bancarias
que pOSSUI e tambem deve se vangloriar da Caixa Economica
Federal que está radicada neste' municipio, contribuindo para o

maior crescimento da nossa cidade com o sistema de financiamento
de construção da casa propria.

O Hospital Santa Cruz, a todos envia o seu sincero

agradecimento.
João Seleme - Presidente

Tribunal Regional
A DEMOCRACIA" E

Eleitoral
O VOTO

Quotidianamente a palavra, "democracia" é centenas de
vezes utilizada e todos entendem perfeitamente seu significado
político filosófico: democracia é o governo do povo!

Infere-se daí que a exigência precípua a fim de que se

possa concretizar o regime democrático é de que todos os cídã
dãos 'legalmente habilitados exerçam seu direito de escolher a

queles que constituirão os Poderes Executivo -e Legislativo, drri-'
gtndo, _,assim, os destinos da Nação.

......-

Participa, pois, do govêrno de teu País! Não te eximas
do teu dever de cidadão, alistando-se eleitor.

..../)
O voto é uma obrigação e um direito inviolável que o

regime democrático te assegura e, mesmo, de�ti exige.
Se completaste 18 anos e não és, ainda eleitor, alista-te

até o dia 24 de junho próximo, data em que se encerra o prazo
para te inscreveres (T. R. E.).

vCASA FISCHER

Tafetá
largura
de sêda xadrez

_; lãsCobertores
malhas

casacos /

acolchoados
I'

Dom Daniel Hostin, como
de costume agradece a

publicação de seu

aniversário
De S. Excia., Rvma. Dom Da

niel 'Hostim. culto e ilustre Bispo
da Diocese de

�

Lages, recebemos
um cartão com os seguintes di-
zeres: _

A' ilustrada Redação de "Cor
reio do Norte", com votos de fe
fizes festas pascoais D. Daniel
Hostin (O. F. M.) Bispo de Lages
abraçando, ,cordialmente,-agradece,
penhorado. a generosa homenagem
que lhe prestou por motivo de
seu aniversario natalicio.

Lages, abril de 1960.
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I COMERCIO E INDlJSTRIA I

I FISCHER & elA. i
B B

i 19351 25 ftDQS servindo 11960 i
I Comércio em Geral Moinho de Fubá e Cangiea MALHARIA PANIFIC'ADÓRA I
_ Trigo e Centeio Integral m

II Varejo e Atacado Engenho de Arroz Lã. Rayon e Algodão e MERCEARIA III
II
II
II
til

I Vitoriosa a Soe. de Tiro .ee Alvo Esperança
II Vitoriosa a Sociedade de Tiro ao Alvo Esperança, nas

;; competições do torneio de Tiro ao Alvo.Tealízado dias 27/3 e 3/4.

II Estão de parabens os fans da Sociedade de Tiro ao Alvo

Bil!l!! Esperança, que assim se consagraram campeões de Tiro ao Alvo

mm vencedores da linda Taça oferecida pelo Sr. João Augusto Brsu
E hardt por intermédio do Lions Clube em benefício do Asilo Dr.

III Rolando Malucelli.

II Classificação final:

IIJ Sociedade de Tiro ao Alvo Esperança
_

» » ,. Canoinhas

I ,. ,. » Fartura

RI
II
II
�
II

I
• •

•••B .

Pelúcia xadrez 40,00
Cobertores para casal a partir de- 95,00
Meias tamanho único pI homens 45,00
Tafetá chamalotado saldo de'

90 metro 36,00
larg. 90 45,00

Aumento' de
venci alentos
'dos militares

Rio, 6 (A.G.) - Apesar áo
rigoroso sigilo que vem sendo
mantido pelos membros da co

missão, a reportagem atravéz
de .uma fonte ligada ao Minis
tério da Guerra, conseguiu ob
ter cópia da tabela elaborada

para aumento de vencimentos
dos militares.
A Tabela que obtivemos é a

seguinte:
Marechal: Cr$ 78 mil; general

de Exêrcito, 66 mil; gen. de

Brigada, 60 mil; gen. de Divisão,
58 mil; coronel, 42 mil; tenente
coronel, 39 mil. major, 36 mil

capitão, 33 mil; primeiro tenen

te; 30 mil; segundo tenente, 27

mil; aspirante, 24 mil; sargento
ajudante, 21 mil; primeiro sar

gento, 18 mil; segundo sargento,
16 mil; terceiro sargento, 14 mil;
e C8bo, .6 mil.

TricotLãs para
_ Casa Erlita

" ,

cores

etc...

Pagamento do Trlgo_
Em virtude do extraordinário volume de serviço não foi

possivel à Comissão Central de trigo terminar o seu relatório,
razão porque não poderá ter início, a partir do próximo dia 25,
como se esperava, o pagamento do trigo nos Estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

A fase final dêsse trabalho nos autoriza a dizer que a

sua conclusão é esperada para breve, razão mesma de esperar- se
-

que dentro de poucos dias 8S Agencias do Banco do Brasil po
derão dar início ao pagamento nos referidos Estados do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Tão logo a Agência local do Banco do Brasil receba or

dens de iniciar o referido pagamento, daremos ampla publicidade
para conhecimento 80S triticultores.

Os Deputados
Brasília mas

PESO DE

. -

rrao para
somente
OURO ...

a

RIO, 8 (C. P.) - Na sua última reunião, a comissão espe
cial de mudança da Câmara de Deputados, entre outras deliberações,
resolveu enviar á mesa um projeto de resolução dispondo sôbre a

aquisição de carros pelos representantes que têm assento naquela
casa do Congresso Caso seja aprovada essa proposição, cada um dos
326 deputados receberá uma dotação antecipada de 660 mil cruzeiros.
Esta importância sairá de verba de 500 milhões aprovada pela Câ
mara para atender a8 suas despesas com a transferência para Brasília e

da qual já saíram 318 mil cruzeiros para cada deputado. a' título de
ajuda de custo, excluidos os suplentes em exercício que levaram 215
milhões.

O Legislatlvo," seguindo oznesmo exemplo, do Executivo, a

briu uma verdadeira torrente de dinheiro para uma simples mudança
Je local de trabalho. Com 'isso, estimulou ambições e criou uma voo

racidade insaciável DO meio do Iuneionalismo para ir a Brasília no

cumprimento do dever, sem peita D�m subôrno.

E' preciso que se saiba que as liberalidades das mesas da
Câmara e do Senado foram ao ponto de dobrar os vencimentos
mensais dos servidores de "suas secretarias, afora outras vantagesn
absurdas.

O resultaria é que ninguem fala mais em Brasília sem exrgrr
compensações astronômicas dentro dessa mentalidade lamentável de
esbanjamento criada pelo govêrno, que deveria ser o primeiro, pelai
próprias condições do Tesouro Nacional, a dar um exemplo de de-
A

•

coro e de contenção de gastos.
Para saciar as ambições, o Congresso Nacional. de parceria

com o poder executivo. teve de fazer leis e atoa especiais para aqui
nhoar funcionários transferidos. pois a legislação vigeo e que regula
a matéria - o estatuto do funcionalismo - e o Código de Venci
mentos e Vantagens dos Militares - não permitia o esbanjamento
que se está praticando ás escancaras. Falta agora saber como o po
der judiciário-se regerá, pois também é autônomo e para obter ver

bas basta pedí-las.
Mem de Sá dá exemplo

RIO, 8 (C. P) - Os senadores, como 08 deputados come

çaram a receber 318 mil cruzeiros para as despesas de suas mudanças.
O IH'. Mem de Sá. representante libertador, não quis receber

_
a mes

ma àjuda de custo, alegando que não 'pretendendo. mudar-se agora
para Brasília. e não via razão para receber tanto dinheiro.

,.,

Curso Prático de
./

I�,W E E K - E N D 1/
Inglês

Estão abertas as ínscríções ao curso rápido .de

Inglês prático, ministrado por professor e disco.
!

Aproveitem a ocasião única -na localidade para
aprender a língua mais falada no mundo.

Informações na Secretaria da Escola Técnica de
Comércio de Canoinhas. 2x "

2.670
2.658
2.564

I

pontos
pontos
pontos

Sementes de Trigo
o Serviço de Expansão do Trigo. informa aos se

nhores triticultures, já haver recebido sementes de trigo
da variedade "FRONTANA", para venda à vista, a Cr$
1.000,00, o saco .

Rua Paula Pereira, 924, Canoinhas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




