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um problema social
Escreve "N E O F I TO"

A Mendicância, com seu cortêjo vergonhoso, é na reali

dade, um problema que inquieta sobremaneira, a vida social de
uma cidade. Além dêste cortêjo, temos ainda os doentes, os ve

lhos e os desamparados.
Canoinhas, que vem dia a dia, a passos largos, entrando

num vertiginoso progresso, inicía tambem a ver engrossada de'
maneira assustadora o cortêjo dos pedintes; a fileira trágica dos

desamparados.
Canoinhas, que tem sido, o celeiro da erva mate, da ma

deira, possuidora de vastas áreas de terras cultivaveis, demons

tração cabal do seu poderio; gosando de uma situação topografica
invejavel; deixa dentro da vida soclal crescer esse cancro, que
enxovalha e diminui uma coletividade, que gosa os melhores dias,
baseada em tudo que possui.

Muitas, são as pessôas, que ingenuamente, pensam. fazer
um bem, quando de público dão esmolas; a nosso ver acreditamos,
que mesmo inconscientemente êles concorrem para o maior au

mento de pedintes, concorrem assim para que esses infelizes se

agreguem e aumentem o seu número, protelando indefinidamente
a situação dos mesmos, que é merecedora de uma solução que
venha terminar de uma vês por tôdas esta penuria pública. Dia
riamente esbarramos com bandos de crianças, na labuta diaria
de "pedir"; servindo na maioria das vêses de sustentáculos de a

dultos, que muito bem poderiam estar, a trabalhar honestamente,
procurando dar aos .seus, um exemplo de que o trabalho dignifi
ca e enobrece; ao passo que a esmola além de ser uin caminho
natural para o vicio vem ainda contribuir para expurgar do ho
mem o pouquinho de vergonha que poderia ainda restar.

Temos necessidade, de convencer-nos de que, dar esmola
de públíco, é antes de tudo, concorrer para o maior numero· de

flagelados; sinão vejamos, nos lugares onde há o habito de dar

esmola, não tem em absoluto resolvido o problema, muito pelo
contrário; tem aumentado o número, e, deixado sem solução o que
tanto carece de ajuda e vistas dos poderes I públicos.

,

. I

E' íncompreensivel que um assunto que toca tão de perto
a vida social de uma comuna, não tenha ainda sido possível achar
a maneira de sana-lo; é na realidade uma questão delicada e com

plexa, pela sua própria natureza, reclamando Assistência Socíal
em larga escala e eminente. E' necessário que se olhe esses

"Farrapos Humanos", para que não seja afetada a moral e a saú
de de uma coletividade. E' necessário que se crie com tôda a

urgência, que o caso requer, com apoio dos Poderes Públicos, a

manutenção. de uma Casa do pequeno desamparado, para que es

tas creaturas possam no dia de amanhã, se tornarem uteis à pró
pria coletividade. E' necessário que dentro das sociedades fih.n

trópícas que existem, na nossá cidade, encontre-se uma que seja
a pioneira, que procure dentro de um trabalho humanitário, se

parar os falsos mendigos, dando aos necessitados um této, e, aos

falsos, a lei qu'e os dê.
,

A Europa. de após guerra, tendo sofrido todas as espe
cies de privações, necessidades e, tudo o que pode de ruim dei
xar uma guerra; já hoje, não conta com .mais nenhum pedinte
pelas ruas; mesmo dentro da .maior dificuldade que tinham que
enfrentar, dentro do periodo de após guerra, foi o pensamento
predominante do povo 'europeu, extirpar do seu seio a nódoa que
tanto 'depõe contra um Paiz como a que deixa o Cortêjo dos

Mendigos.
" I

E' de contristar quando" afirmamos que por este Brasil

afóra, milhares e milhares de éfiànças nascem e se enveredam

pela vida a dentro no mais vil abandono, sem jamais ter tido o

bafejo de uma mão que os ajude e os encaminhe. Que nos sirva
de lição o exodo, que anualmente nos mostra o nordeste, e pos
samos tirar daquelas desgraças algum proveito em pról dos "Far
rapos" que habitam 'nossa comuna.

Ao olharmas o Asilo Maluceli nos ocorre uma idéia, que
talvês possa de uma maneira vital ajudar a extirpar esse cancro

social, isto é, si pudessemos transformar o Asilo em Patronato,
onde fossem acolhidas tôdas essas crianças desafortunadás, e,pu
dessemos dentro das normas dos Patronatos dar-lhes além da

comida, escola
....

e trabalho, dando assim inicio de uma nova vida.

Si os Poderes Públicos da nossa cidade, não derem a impor
tância que tanto carece êste assunto, teremos a infelicidade de

, em breves anos assistirmos no nosso seio uma nova Farroupilha.
:E todo caminho que seus componentes encontrarem, será sempre
o mais suave e mais rapido para sua subsistência. Poderá ser o

roubo, o assassinato, enfim qualquer caminho que a sua frente
se deparar será bom; porquanto para o náufrago, qualquer porto
servirá para pôr a salvo a sua vida ameaçada. .

Temos o direito de não deixar que Canoinhas receba a,

alcunha tão triste e malfadada de "CIDADE DE MENDIGOS".

Com a palavra os Poderes Públícos., pois a êles
: estão

afétos a responsabilidade moral e social da Comuna.
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'Gerente: Il�ASS SmM[
CIRGULA AOS SABADOS

Ent nome
AGRADEÇO a todos os que,

com tamanho amor, deram ao

extraordinário brilho da festa a

contribuição do seu trabalho e

do seu carínho.,Notadamente, à
senhora Dona Emilia Voigt e a

sua humilde equipe de ajudan
tes; à Revda. Irmã Superiora
das Irmãzinhas e às suas juve
nístas, por haverem dado, umas

e outras, à nossa Igreja Matriz
um ar de festa realmente excep-

" cional; à Revda. Irmã Superiora
do Colégio e a seu corínbo, pela
brilhante colaboração no órgão;
às' Revdas. Irmãs do Colégio,
pelo seu inestimável auxilio du
rante 4 meses; ao grupo sempre
presente' das Filhas de Maria,

REGRESSA
O/DR. CUBAS
Já se encontra em sua clíní-, .

ca o dr. Reneau Cubas, que 'es
teve no Rio de Janeiro se aper-

'

feiçoando nos melhores hospi
tais da Guanabara. Adquirindo
novos, conhecimentos da ciência
médica, aperfeiçoando-se em es

tomago, vísícula, tiróide, (papo)
glândulas (amigdalas) principal
mente para adultos, varizes, e

hemorróidas, o dr. Cubas está
também reorganísando o seu

consultoria, incluindo nova apa
.relhagem,

Seu estágio foi feito no Hos

pital dos Servidores do Estado
(IPASE), Casa Portugal e Hos

pital do Instituto dos Comercia
rias. Cirurgião capaz, conhecido
em todo o norte do Estado, seu
conceito de bom médico agora
com mais expêriencia e novos

conhecimentos, poderá proporci
onar 80S SE;US clientes, melhor
assistência.

Cumprimentamos o dr. Cubas
com votos de felicidades, e exl
to em sua profissão.

FEIRA DE AMOSTRAS DE JOIN.VILE
Nos dias 12-13-14 e 15 do

corrente mez, será realizada em

Joinvile a 2a Feira de Amostras
e Exposições de Flores que tan
to sucesso alcançou em 1958,
conceituando o nosso Estado até
na. Europa, pois entre os que
visitaram a cidade de Joinvile,

levaram ôtíma impressão das
indústrias catarinenses.

O parque industrial de Joinvile
é o maior de Santa Catarina.
As exposições realizadas' em

anos anteriores, tem servido pa
ra mostrar a capacidade dos
catarínenses, A 2a. Feira certa-

mente irá apresentar inumeras
novidades. Bôas perspectivas
para o mercado nacional tem

encontrado nas exposições de

Joinvile, um ponto' de .apôio, -,

Agradecemos o convite rece

bido e almejamos exito ao povo
da manchester catarinense.

das
da

minhas 240 crianças
Primeira 'Comunhão

solícitas e prestimosas; às Mar
tas da cozinhe; ao meu grupi
nho valente de cruzados e cru..

zadinhas, que, durante várias
tardes e na manhã da festa,
deram de si tudo o que tinham:

Maria de Lourdes Batista,
Maria Scheuer, Regina Wru
bleski, "Chiquinha" Ferreira,
Vera Lúcia Stulzer, Concil Santi
Filho. Lauro Bogodar, Carlos
Bockor e José Moreski. Na dis
ciplinação de seus irmãozinhos

menores, foram exemplo vivo
do que uma Cruzada pode ser

na Paróquia. Meus, agradecimen
tos atingem, outrossim, as Exmas.
Famílias dos néo-comungantes,
principalmente a essa gente bôa

da classe média, pelos. 70 e

tantos bolos e pratos que nos

enviaram; a êsse povo católico
disciplinado' que, superlotando
a vasta igreja, respeitou os cor

dões, contribuindo para a ordem
exemplar; mas \ principalmente
80S grandes e aos pequenos que,
semanas a fio, levantaram a

Jesus Eucarístico sua piedosa
prece, a favor dêste numeroso

exército do Deus das Crianças.
Para o meu pobre e inglório
jubileu' de prata, a Primeira
Comunhão dêste ano foi assim
o ramalhete melhor e mais con

selador. "Concedei, Senhor, a to
dos os que nos fazem o bem, pe
lo 'vosso Nome, a vida eterna".

FREI ELZEARIO.

Onda de Desempregados!
Informações colhidas nas indústrias e comércio de nossa

cidade, dão-nos um número aproximado de' 100 famílias desem
pregadas. A classe' operária, que é a mais numerosa, está passando
uma crise

\

sem precedentes na história de Canoinhas. Sem con
tarmos ainda com Indústrías especialisadas, �torna-se dificil sólucí
onar com brevidade '.a situação dos nossos operarias. A fome a
meaça até a vida das crianças. A 'crise alastra-se em todos os se

tores da.população: Em consequencia disso, aumenta o número
de pedintes que batem às portas em busca de auxilio.

O encarecimento do 'custo de vida tem também contri
buido para esses fatores. O fenômeno que se observa' aqui, tam
bém nota-se nos Municipios semí-índustríalísados, O problema
tende a agravar se não forem tomadas providências para com

bate-lo. Poderemos até termos que chegar ao amparo direto des
sas famílias. Município de vasta extenção teritorial, Canoinhas
hoje se vê frente a frente com um problema que está ,a exigir
de todas as autoridades, solução imediata. O resultado disso é que,
a não ser com ,grandes sacrifícios e interêsse, a mortalidade 'in
fantil este ano infelizmente, apresentará um saldo. assustador.

No que diz respeito ao interêsse das autoridades, princi
palmente do Prefeito Municipal que deve ser coadjuvado por tan
tos outros homens de boa vontade e visão, um estudo urgente
deve ser feito da atual situação das famílias. desempregadas. A
simples assínalação desses aspectos, fixa o nosso Município nas

estatísticas; como o que menos progrediu no espaço de 5 anos.'

E' uma verdade Indiscutível. Não podemos apontar nesse período,
uma providência siquer do Poder Executivo Municipal. Oxalá ao
sentir agora o éco dessa responsabilidade, o' comodismo seja .su-

.

perado pela vivacidade e entusiasmo: . ..,'
E' certo que a falta de energia elétrica tem contribuido'

com uma grande parte para esse fenomeno - mas.itambem.nota
se que nestes últimos cinco anos, nenhuma iniciativa direta do.
Município foi tomada visando ampliar as nossas possibilidades e

conômicas. A questão planta-se, pois, diretamente 'ao, orgão diri
gente, a cabeça do primeiro passo - a primeira vontade que nun
ca fóí sentida nem vista desde 1955.

Projéto-H esolução criando
Distrito deo Pinheiros

De autoria dos vereadores He
neau Cubas e Alfredo. Garcindo,
acaba de dar .entrada na Câmara
de Vereadores um Projéfo-Reso
lução pedindo. a' criação do. Dis
trito.' de Pinheiros, Com a criação.
do Distrito. de Bela Vista do. Tal.

, do. os moradores de Rio D'areia.
Santa Emidia, Barra, Santa Bar
bara de Rio. dos Pardos, Barra
Mansa e Pinheiros, também rei
vindicam sua independência con

siderando. 'o. desenvolvimento das
localidades, em que residem.

E' o. seguinte o texto do Pro

jéto-Hesolução:

Projéto Resolução N°.
Dr. Renean Cubas, Presidente

da Câmara
. Municipal de Cano.i-·

nhas, Estado de Santa Catarina,
faz saber 'que a. Câmara Munici-'
paI decretou e ou promulgo a

seguinte
RESOLUÇÃO

Artigo 1 ó. Fica criado. o. Distri
to de ·Pinheiro.s desmembrado. do'
Distrito da Séde e do Distrito
de Bela Vista do. Toldo,

Artigo. 2°. O Distrito criado. te->
.

Irá como. séde o atual povoado
(Conclúe na 4a página)
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ERLITA

Maquinas de cortar
C.abelo - Tesouras
CASA :ESMALTE·

-\\CASA' . LANOER
Rua Paula Pereira, 793 ....:. CANOINHAS

,

,

Dr. Arnoldo Peiter Filho.
ADVOGADO

CíVEL· -', COMÉRCIO TRABALHO
Rua ��jor Vieira, 490 Canoinhas

.. ,.""

.........."••I..........�..........
..v' (. _,,', 1,'... oi.;: J

.

j

Oficina A mais,antiga
A mais sortida

Rela�pago
A �e!��ferjda

Completa ass;stência' para
sua bicicleta do .pequeno concerto

ate a reforma. geral

.

Rua Paula Pereira

O SANTA CRUZ ESPORTE CLUBE, convida todos seus

assocíados, sacias e exmas. famílias" das 'Sociedades: Clubs Canoí

nhense, Soco Bem Operária, Rotary Club, Lions Club, Soco de Tiro I

Csnôínhas, Soco de Tiro' Esperança, Botafogd E.; C:', Tlês Barras .

S. C.,' Bela Vista E. C., bem como todos seus simpatizantes e es

portistas em geral, para o magnífico. baile que levará a efeito no

Salão Bechel dúí 5 de Novembro próximo com inicio ás 21 horas.

A noitada será abrílhantadapalo Jazz "Serenata".

Pelo comparecimento, antecipadamente agradece ,

o p O r t o D, i d a d el
Ganhe C'r$' 63.00·0JOO ')----
BASTA CONHECER MATÊM,ATlCA ;

Para: ga�har um terreno no valo� de Cr$ 80.000,00 na� proximidades de Porto AI�gre,
pagando-se apenas Cr$ 17.001°,00. Lugar alto e plano de grande -futuro e valorização.

.

Somente concorrerão as prim�iras setenta cartas certas. bastando que 'v. Sá.
-

preencha o

, cupon abaixo com o resultado do concurso certo.
, ,,' t

BASE DO CONCURSO: Somar oito vezes o numero OITO e encontrar como resul-
tado o número MIL, isto é, somar 8,8,8,8,8,8,8,8, e a soma deverá ser 1.000.

Os ' remetentes das cartas contempladas serão visitados pelo representante da

firma, a fim de realizar o negócio, )

Sociedade Hípica e' Esportiva
'�JULIO BUDANT"
?,., l'
,,,I ii CONVIT,E
p/'Diretoria da Sociedade Hí-

pica ejEstortiva "Julio .Budant"
tem o . msxímo. prazer em .con

vidar todos os seus associados
F! Exmas. Familas e bem assim
o' povo em geral' deste e dos
vízínhos 'municipios,. para. assís-

.

tirem a corrida dos 'animais
SEGREDO de propriedade do sr.

Oswaldo 'Wolkan e VENCEDOR
de propriedade do sr. Ozorio
Inacio dos Santos, no dia 6 ás
14 horas, na pista desta cidade
na distância de 500 metros, pe-
la parada de 60.000,00. :.

Haverá churrasco e completo
serviço de Bar.

'

Agradecend<il antecipadamente
pela "comparencia.
Ix A DIRETORIA

VENDE�SE
Em Major Vieira' 1 casa

de morada. com janelas de
vidro, 2 datas. em esquina
perto da IntendEmcia.

Tratar nesta. Redação..

CASA RESIDENCIAL
Vende-se uma casa resi

dencial de madeira,' situada
à rua Gil Costa, 268.

Preço de oportunidade,
.1 " .motívo mudança.

Vêr e tratar condições
com', o proprietário, no en

dereço acima. 4x
.!. ,

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos .

anéis e brincos de di
versos modelos

Relogios de'Parede,
Bonitos presentes para
Natal e Fim de Ano.

Ha ReloJoar.1a S.ulssa,
di Guilherml- J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

Dirima

I
)

COH,VITE

A Diretoria.

Atenção Senhores

I

Ouçam todos' os sábados, pelas ondas

amigas da Rádio Canoinhas, das 17 às 17,::50
horas, o 'Programa "Mensagem de Paz" sob

a orientação da Igreja Evangélica Assembléia

de Deus, na pessôa de seu presbítero
João Eduardo de Carvalho. .6x

,

I
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55 O financiamento de construção da casa própria feita pela 5ã
o "

" .. -

i5 Caixa Econômjca Federal (de SaÍlt�
.

Catarina ii
o "
- -
o _

;5 depende exclusivamente.. do montante de seus depósitos. 55
- ' -

5: Concorra para o. bem estar sóciaI de sua localidade levando 5i
" -

:: suas reservas em' depósitos 'na II
,� �

55 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE 55
o _

ii ') SAN"t,A CATARINA.
. 55

::
'.-_.

. 1=

ii Agência em Canoinhas,. Praça Dr. pswaldo de ::
.. . ..

ii Oliveira n.,544, em frente á Matriz Cristo Rei. 5ã
- -
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::::::::::::=:=:::::;:::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.:==

Em JUN,MO e NOVEMBRO de cada ano,
V. S. será um provavel felizardo da campa
nha- uS�u Talão Val� Um �ilh�o�' .bastando
simplesmente exigir a sua' NOTA FISCAL

das compras efetuadas.

, "

José Yvail da Costa
/

Bacharel em Dire'ito

Praça

Advocacia em geral, especialmente crime

Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314

C!,NOINHAS --, Santa Catarina

NOME:__ . � _

RUA OU DESTINO: ._...._._. . .. ,

CIDADE: ._.. ,_._.... ._" "
__.:.._....L_.

�"
'

_.,;
_.

� • .' _ " •

_, '.
" •

t

ESTADO: -_:. '_.___ """'".,._._. ". ---l----;-'--'--- __,__,

As �ropo�tas, após preenchidas de;erão ser enviadas ';J�ra:' Êscritôrio Imobili'ário de Com

pra e Venda de Imóveis - Caixa Postal, 1303 - Porto Alegre - Rio Grande do Sul.
O loteamento. -deste concurso está aprovado e registrado no Departamento de Obras da Prefeitura
de Viamão, seJj"nG• 1475,- e no Cartõrío ,d9, �egistro de Imóveis ... sob n". 128, do mesmo Município. 1

Portanto, períeítamente legalizado e em condições de transmitir e registrar escrituras imediatamente .
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Recolhimento de contribuições
segundo a nova Lei Orgânica

da Previdência Social e

o novo salário mínimo
Esclarecimentos sôbre a matéria, proporcionados pelo

Departamerrto Jurídico da Fedéração e do
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo

A fim de esclarecer os inte
ressados sobre 8S contribuições
a serem recolhidas pelos empre
gadores industriais segundo as

determinações e critérios estabe
lecidos pela Lei \ Orgânica da
Previdência Social e Novo Sa
lário Mínimo, o Departamento
Jurídico da Federação e do
Centro das Indústrias do Esta
do de São Paulo elaborou o

seguinte trabalho.

De acôrdo com a Lei Orgânica
da Previdência Social - (Lei n.
3.807, de 268.1960) e o seu Re

gulamento Geral (Decreto n.

48.959- A, de 19.9.60. publicado
no «Diário Ofícial» de 29 9.60)
com unicamos:

contribuição previdencial inci
diu sôbre 3 vêzes Cr$ 6.000,00,
que era o maior salário mínimo'
vigente no país.
b) De 29.9.60 até a data de

publicação no «Diário Oficial»
da União do novo salário míni
mo a contribuição de 8% pas
sou a incidir sôbre 5 vezes Cr$
6.000,00, que era, ainda, o ma

ior salário mínimo.

NOTE BEM: - Até dia 28 de
setembro a taxa ioi de 3% e

nos dias 29 e 30 passou a ser

de 5 por cento. Faça-se; pois, o
cá uculo proporcional, sempre sô
bre o salário máximo de contri

buição no valor de Cr$ 18000,00.
c) A partir da publicação no

«Diário Oficial» da União das
novas tabelas de salário mínimo,
o máximo de contribuição pas
sou a ser 8% sôbre Cr$ 48.000.00
(5 vêzes Cr$ 9.600,00).
NOTE BEM: - Para o fim de

facilitar o cáuculo das contri

buições devidas no corrente .mês

I -- A partir de 29.9.60 (data
da publicação do Regulamento
do Lei) as contribuições previ
denciais ficaram elevedas para
5 vezes o maior salário mínimo

vigente no país, art. 60, alínea
«a», isto é:

.

.

\

a)'De 1 a 28.9.1960 a taxa de

Livros e Romances
CASA'ERLITA
de outubro, para os salários
superiores a Cr$ 30.000,00, Iar
se-á a média mensal, propor
cional ao número de dias de cada
salário e sôbre tal média inci
dirá o desconto de 8 por cento.

II - O salário mínimo de con

tríbuícão (conforme já decidira
antes o S. T. F. no mandato de

segurança nr. 5.319.53 contra o

IAPI) continua a ser, segundo
diz expressamente a Lei nr.

3.807, art. 76 I e o seu Regula
mento, art. 239, § 1°. «a rernu- .

neração efetivamente percebida
durante o mês» pelo empregado.
NOTE BEM: - Não é, pois,

o total do seu salário mínimo
mensal.

III - Em relação 90 desconto

previdencial dos titulares de fir
mas individuais e diretores, só

cios, gerentes, sócios solidários,
sócios quotistas, sócios de in

dústrias, não só êle atenta contra
o artigo 157 e seu ítem XVI da

Constituição Federal. como tam

bém fica na dependência das
mormas gerais e dos modêlos

padronizados que q Departa
mento Nacional da Previdência
Social expedirá com a colabo
ração dos IAPs dentro de' 60
dias contados da publicação do

Regulamento Geral.

NOTE BEM: - Portanto, en

quanto não forem baixadas tais
normas e modelos. nenhum des
conto previdencial poderá ser

feito em relação aos vencimen
tos ou «pro-labore» dos referidos
titulares e sócios, assim como na

mesma dependência de tais nor
mas e modelos ficará o descon
to previdencial dos trabalhado
res avulsos e autônomos.

Panificadora e Mercearia Primor
, -,

II

II

I
•

I
ri
�

I
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Geléia em Copos Marca Peixe 30,00

CHOCOLATES

BEBIDAS

CONSERVAS
o sortimento da•

maior

Telefone

cidade

• '!&SE 'tMM'" M-J6i4

No Cineminha "São Francisco"
Amanhã, às 14 horas e às 20,15 horas. \

"A VO Z DOS I L Ê'N C 10"
Um filme de G. W. Pabst

com Aldo FABRIZZI, Jean MARAIS,
Daniel GELIN e Paolo STOPPA.

Acompanha o curta metragem:
"PESCANDO NO SECO," com Gordo & Magro.

com Gene Barry, Barbara Rale e Edward Arnold

"Um filme policial"

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

\

HOJE • á. 20,15 horaa - Impróprio até 14. ano.

Sensacional Programa Duplo

Bandoleiros de Huston

Música Alucinante
com Alan Dale, Alan Fred, Little Richard e Dave Appel.

"Um sensacional musical"
,

-----

DOMINGO. á. 14 hora. - Censura Livre

Música Alucinante

DOMINGO
á. 17 hora. Censura até 10 anos
á. 20,15 h•• � Imp, até 14 anos

SÓ FICOU A S'AUDADE
com Frank Sinatra, Tony Curtis, Natafie Wood.

"Um grandioso drama da United Artist"

2a. Feira - ás 20,15 hora•• Proib. até 14 ano. - REPRISE

3a. e 4a. Feira - á•.20,15 hora. - Imp, até 18 ano.
I

T rês H istórias Proibidas
"Um drama do cinema francês" .

•

58. e 6a. Feira - á. 20,15 horas - Imp, até 14 anos

MALUCO GENIAL.
em Trecnicolor

com Alec Guinness, Kay Walsh, Renée Houston
e Míke Morgan.

"Esperto! Finório! Maluco! Impagável! Trapalhão! Cenial!"
Tudo isso é Alec Guinness nesta esplendida comédia.

Não percam: ZARAK com Vitor Mature

' m ,

Atenção, Donas de Casa!
Aconselhamos as senhoras de fazerem uma experíêncía, la
vando uma peça de roupa durante cinco mêses com o sabão

VITORIOSO, côr rosa transparente, e uma outra peça lavar
durante este mesmo tempo com outros elementos. Aí a se-

nhora notará' as vantagens que se obtem em lavar as

roupas com o sabão VITORIOSO.

Torna-se mais barato. O sabão é mais duravel e 8 roupa
se conservará por mais tempo. '

Peça sempre SABÃO VITORIOSO Côr Rosa

Tambem os sabões LIGIA, TUPI e BORAX
são sabões bons duráveis e baratos.

Exigindo as suas NOTAS .FISCAIS
de Compras os comerciantes ficarão

obrigados a recolher o impôsto
que V. S. está pagando.

PARA FERIDAS,
E C Z E, MAS,
I NFLA�.�ÇO ES,
C o c 'E I 'R: AS,
FRIEIRAS,
E2:�..�N H A S, ETC.

CONTRA CASPA,"

QUEDA DOS ca

BELOS E DEMAIS

AFECCOU DO

CBURO CABELUDO.
TÓNIÇO C��,1lÁ)!,.
POR EXCfI.:l.:iC.IA

\t" ,

�\ t,
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CORREIO DO NORTE

Sociedade Beneficente Operária
Temos o prazer de convidar os srs. Associados e Exmas.

�amilias pa,ra a grande noitada artística e dansante que �sta So
ciedade fara realizar na noite de 9 do corrente mês com inicio
às 21 horas, apresentando

,-

EDDIE MANDARINO Y SUS TROPICANOS
Conjunto rítmico moderno para danças

-

Traje: - Passeio
Reserva de Mesas: - Na séde social a' partir de hoje,
Contando com o comparecimento de todos, antecipada-

mente agradece

Tribunal do Juri
Edital de Notifjca�ão dos Jurados

Hugo A, Peixoto, 12' Jaime Za.
guini, 13' João Vicente. 14' José
A. Scbmidt, 15' João Wendt,16'
Leones Greip�l (dr,), 17' Nicolau

Burgardt, IS' Oady Nader, 19'.
Reinaldo Crestani, 20' Wilmar
Friedrich e' 21' WigaDdo Fischer.

o doutor Paulo Paregrino Fer·
-

reira, Juiz de Direito da comarca

de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, o-a forma da lei etc ...

Faz saber aos que o presente
virem ou dele conhecimento tive
rem que, procedendo ao sorteio
dos senhores Jurados que irão
'servir na quarta (4a.) sessão or
dinária do Tribunal de Juri deli
ta comarca, a ter inicio no dia
vinte e um (21) de novembro
proximo entrante, ás 11horas, foram
sorteados os cidadãos seguintes:

-

I.' Antonino Nicolazzi, 2' Anto
nio Berton, 3' Alcidio Zauíolo, 4'
Celestino Trela, 5' Claudio L. de
Oliveira (dr.), 6' Darcy Wiese, 7'

Dodany Machado, 8: Gilberto de
d'Aquino Fonseca, 9' Henrique
Bartinik, 10' Harry Schreiber, Ll '

. \

A 'todoa os quais, a cada' um de
'

per si" convoco' para compareci
mento no dia, hera e local supra
designados. incorrendo o Jurado

i faltoso na multa prevista em lei,

Outrossim, faço saber que na re

ferida sessão serão [ulgados 08

processos que se preparem em

tempo. Para conhecimento de to

dos, mandei passar o presente que
será afixado no local do eostume
e publicado na imprensa local.
Dado e passado nêsta cidade de
Canoinhas, aos 21 de outubro de

A DIRETORIA

Massa para Vi�ra�as I
. CASA ESMALTE

""JIlPfrQ#AI*H ·t4AmIlNWmmi!&'?jJFi·M MJ!ifiBiIt!�iIlIIlI.lBII'ai1_IIIIIIIjI IIIIMlllIi1lII-1IIl&A_1 ..__• l!IIEIIilIIiIII I ...--

-� ",

resontamo

o grande carro brasileiro
Finalmente está à sua disposição AERO-WlllYS, o automóvel brasileiro

que atende às exigências máximas de beleza, amplidão e conlôrto.
É um grande carro em todos os sentidos, com 4 portas, 6 lugares,
moderno.rsólido e de excepcionol suavidade em marcha. Possui am

plo porta-malas e o potente e econômico motor Willys 90 HP, 6 ci-

.

lindros. É Q outornóvel que tantos esperovorn. Venha conhecer

1-
,

I

',1��.
-

�.";. .."_ ..... "

EM �XPOS!çÃQ�

. '��. :��.F
"1.- .<

.

��:;;fl�i�L�>'
i

.J
._;.... ;;..." _ ;;}:�'''_';JiU-.� _�'; ;:-!:�'�"'::-s.
!::i/r!;:������.,,� _:",.
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Basilio Bnmenbnk & ma.· Ltda.
Rua Vidal Ra,ITlC;lª, 203 - Telefone, 145 ;., CANOINHA$, S. C;

".\'

, ,
,

5-11-1960

ROSARIO
Perdeu-se um de madre

pérola, objeto de estimação.
Pede-se a quem o tenha

achado ter a fineza de en

tregar nésta redação que,
além de ser gratificado, que
rendo ser-lhe-á comprado
um, novo.

1960. Eu, Zeno Benedito Ribeiro
da Silva, Escrivão o datilograíei,

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito

Confere e dou fé. Data supra.

O Escrivão
Zeno Benedito Ribeiro da Silva,

ProjétoResolução
Conclusão da la página

de "Senta Barbara do Rio �O_8
, Pardos",

Artigo 5°. O território do Dis,,"
trito de Pinheiros terá os seguintes
limites:

A partir da localidade de Rio
da Areia de Baixo da Ponte do'
Rio Pretinhe, seguindo per êste
até as -suas .cabeceiras na S,erra
dos Íarroche,ski onde encontra os

limites do Distrito de Bela Vi�ta
do Toldo, seguindo até a ponta
da Serra da Lagôa, seguindo ain
da até as cabeceiras do Rio Tim
bôzinho, daí continúa em linha
reta até encontrar a cabeceira do
Rio Pass� dos Padres, seguindo
pelo mesmo abaixo até sua fóz
no Rio Tamanduá, seguindo por
êste até as divisas do Municipio
de Porto União. seguindo daí até
as divisas do Distrito de Felipe
Schmidt até o Arrôio dos Porcos,
seguindo até a ponte do Rio Pre
tinbo na localidade de Rio da
Areia de Baixo (ponto de partida).
Artigo 4°. Esta resolução entra

em vigor .na data de sua publi
cação, e trinta dias após a sua.

homologação pela Assembléia Le
gislativa, será instalado o novo

Distrito. revogande-se as disposi
ções em contrário.

Sala das Sessões da Câmar,.
Municipal, 3/11/60.
Relatores:

RENEAU CUBAS
ALFREDO GARCINDO

/\.ssine! L.e.a 1 Divulgue I

Correio do Norte

GENTE NO,VA
Arydalton José é o nome

do garoto que alo. do cor

rente, veio engalanar o lar
do casal Dna. Edinée -sr, Cé
lio Kohler, fato êste ocor

rido na Maternidade Santa'
Cruz.

1

,

Nossos parabens .

HA CASA VERDE
(Secção Calçados)
de João A. Seleme

Ru� :reug�nfo de Souza

Já chegaram
botas de borracha

�X . e galochas!

Confecções finas
para senhoras

CaSq Erlita.
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MÁQUIN,AS INDUSTRIAIS
"', para bin�ficia'� madeira

.

,PAS A.FAMl�,DASr �A�CA�: r,:\ !,

F, A M;;,A\,(- e- ·:,'M A R ,E>K-, .. ,
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InformaçÕes: i Z. Gardndo & .. Knüppel Ltda.
. ., ' I .'.. ,', I, ,

-
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, CA,N.OINHAS -, S, C._·, :

. ...

Dr. Waldomiro Kravchychyn
'Cirurgião - Dentista

CliI1ica - ,Cirurgia e I Prótese .,'

fspeeialidadR: ::Oaontop�ai�tria ':(tr-alameato ,.dentário·. dl 'criin�as)
. �"

Consultório: Praça Lauro Müller N°.' '97 ç
,

Residencia: RUa: Caetano i Costa.v esq•.M,ajor Vieira � i.

Horário: .das' 8 'ás; 12 .hora.s. ,I' ',,! r

Mí\CIFE
FILIAL DE CURITIBA

� .

J ...� .,.tt,.'�\ .

.,� . ,,� ,

Rua João Negrão, 543 e 547 - FODe, 4-7057 - Teleg:. «MACIFE»
:\. DEPOSITO:' Ruá�C6.ile 1130 .. 'Fone-'''4..63·i9�'---'·' ,:
40 ""J
IC

J
"

·SÊLEMÊ;'·
i I'

c. �'j • "�.i' ,',' . it J. ,�\"�

ITHASS
:R�p.��sert?nté :,. 'paJ� .; Canoinhas" Jtªi9poli$' .
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-

" Sao' iVla.teus' .do Su"l'
". - ,-.

,

.._,;,� -���1;':'l�"--, -*\� �."::-#' ,;_� �-, tj\'�:l' !�

Ferro para todos os" �fins '- Cb:'apas - Canos - Ara��'
�, '.

�
"

; Preto,' e Gàl�ani'zado:'$"Telh�'- de Zincó"!' Cimento��

Ú ní�i'or �"h,â\s; varià'dh e�toqu&��1t�:���g,â��
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'i '. Co�ql;licll fi, tpdp.� . q�J?J?SCAPORES E Ç,AÇ4DOR�S.,
, que já" r>ecepe� um, ,e,��oqp.,e,,, �precia:ve� ,de Ilrti�H8: <\6." pisca, é,
:" caça para a temporada deste .ao'o. '.'

,

VARAS DE PESCA lNT�.IRIÇAS, 2 e 3 peda,�oB • LINHAS
DE NYLON de todos os tIpOS' ANZOIS NOROEGUESES •

CHUMBADAS de todos os tam'anhos . ANZOIS CQm� iséas ar·
tificiais .. FISGAS";, pequeDoB. m�dias e gF8ndes � REDES de
fio URSO e de,NYI10N ._ ,TA�RAFf\.S de vários t.amanhos e

tipos : ESPINHÉIS 'com ou sem empotes em vários tamaohos·
de amois ;-CANTIS·. FACAS .' FACÔE'S - LANTERNAS A
PII�HA • LANTERNAS A CARBURETO E OUEROZENE·

CAMAS DE CAMPANHA. MOSQUITEIROS, etc.',

.Os melhores pr�çosr da 'praça, rió- màlor'

�; ':sortimento. de jartigos -de 'Ga�a, ·8"c-pesoa.·
•

;/, Praça I..auro Müller, 7151·,� Cx. -Po�t&J, ,16 - .."...�Fonet'�125�, .

- 'CANOINHAS. - STt\-. CATARINA . , 3
"
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� ,'-':�� � 1 ","f�"'"
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p�VO pre,c:isa' �fiscalizat";suâs' 'c.ómpràs'
exigindo a, su�, ,No,ta ,FiscaL',

..
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, \
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/
. ,

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA B'QA SORTE!

'.2. 'mil eruzelrcs em com�'
I

Com' as �ãiiÍ'era�' Milio.
pras dão direifo a uma nárias V. ganha prêmlos
Caufela Milionária mlllcnérlcs , • •

\

-,

"

TRÊ:S SORTEIQ\�
/ 31 de dezembro

_
-

Confie no suo boa estrêlo
comprcnoo no Revendedor
Renner' desta cidôde /,:<,.-

". .'i' ,,' ..,t: _
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) sdb a responsabilidade da Rádio Bali'deiranlés S. A. <arla p'àlenl� '335 '."

r.
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... �g. AU�9r:n9Y�� !2�':!I?rt:"in,e 1960-'
,

30 Condicionadores de ar' FEDDERS
1Q Aparelhós de Telev.isi:�o 1

-.,,�O .Refrigeradores A:DM'II=%AL 11961
. "30 Fogões,Wá.llig� VIS0RAI'iIIIC

30 Máquinas de costura RENNER
'

, }')QO, rp�pa� ��N��� : s.: =: , .'

f,:,,,,,,,".'
.

>,PM.,1200,5

.
T

.� RU�l Getulio vtirgas, 88,2 - T�lef. 298 .; Canoinhas·,,���C.
: �ev<en:�ed�Í' '�enn�i -(.(S4 PIREUt4, �: c�s� ",da �ô,,�:-rQuPtjl \ . "

, , '/i!_� ";'.,_',
".p ..... " >, \

__;""'..
"

� ;-'i:: ,", "t- '\<r,::,it. \. .;,' li. ,}!1 '" I
.' \

_'

,

: �s ên'cofné'Ádas<:d�:'�raje$i';sob medida ptJr.a'.·9s')fe$t:a:s.l de ,fim de ano serão
: 1 �c�i't;s at{';�s',ai�'Jã:de :Nov\e-mbr·o .. Aten'deremos �t� as' 21 hor�s.
I � 7 't:;-;�.> �:" ,:>i... ;:�s{·" ;�,;' ,

'

", .
" .' -', " L 'C<"��.'" .'

/";.,,.'

I

, ResU'ltado.�\:::{lo.' 2. sorteio realizado;"dia 28 de' setembro
I, .

, .
, ,

,
'.

.

:) _: .' � 1, .; ':�_ l, (' .�. I/. �. : t,
'" �

"

, "

(�ê<�athrdó'�éêim á extração d� Loteria Federal d� 28 éfe setembro corrente)
.

" .

.

.) 1 W-�;.�.) '"<'�. _..,.,�
< '�'��'\;'-' -t,}

_

...:,:�;\\.�.�' c
�·�\tIc ��,"

(5Qb �' .resPQIl�4hilidad� ,da Rádio Bandeirantes 6�A. - Carta Patente �35)

t;\uto'V{lvei� Dauphjne 1960
'.

Condicionadores de' Ar Fedqers
,; Refrigeradores AdmiraI F96P

.

Fo.gQe$ Wallig Visoramicl ,

Máquinas de Costura Renner
Ro'upas' Renner

. Cautelas Nr. 06170
Cautelas Nr. 7,0706
Cautelas Nr>12290
Cautelas Nr.,90,512
Cautielas· :Nr� 70608 #

CÇiutelas Nr. 07281
,'�'

nas di�ersas 'séries
nas dive:rsas séries

<''', nas �dJvers�s senes

_

nas
"

dive-Ii�as séries
nas' diversas séries
nas diversas, séries

: �

. .08.392 09503 10614 11715 12836 13947 15058 \

16169 p2�O' �8.�91. L19502 2q�lS' 2,171:�, � , :�2:835
23�46 2�057 , ��168 _ �2727,9 28390. nas dIversas séries
>.�... ,�'" \ .�=:\� ;','':.''�. r� '')' � ,', \!'_.;�� ,�A·,""��4 "t "'., :)'·�;:_'·;--\fi�. 1

A E_NTREGA:,H�,�., PRÊr",lPS será feita nô!e$t�i)érecimenlõ""õnd'e o clientá
.

"recebeu, a�au.�laitPU .�m MPMt�romo:çÕes,.f �I ; ,/'�'

'Rua Cri,sto'vão CoJombo; 446 - �orto AI,g.r�.r_.
, te) • Q

.

" 1fI' i' •
-

'.
. ') j I Y"':..·. ,- ,l••

(t 1;.00.0.
, .. ,'> lo_! ;{ " i<' '.:q fj ,f;

'TódáS, as Cautalas, premiadas ou não, no primeiro e segundo
.

sàrteio, continuam valendo para o sorteio de 31 de dezembro. :�

\

�I'
"
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-.1

Reduzid;c, pa:ia: 1·' ano tempo de
efetivacão extranumerários estaduais

,

,
'

Florianópolis, 31 (Do Corresp)
- O Governador Heriberto
Hülse sancionou, a 27 do cor-

trantimerários mensalistas, dia-
rente, a seguinte lei, oriunda, 'ris tas, tarefeiros, artífices, mes
do Poder Executivo e decretada ,tres especializados do Estado e

pela Assemb. Legislativa.
'

'servidores de autarquias esta-

'«LEI NR. 24�9t de 27 de' duais, é assegurada a' efetivação
Outubro de 1960 _ Reduz para desde que ná data da publica
um ano o tempo de serviço pú -, ção da presente lei, contem

blico exigido para efetivação de um ano ou mais de serviço
extranumerários men"listas. público estadual».

,

Art. 1°. --" Aos servidores ex-

HORA RIO UNICO
para as repartições
públicas estaduais
Florianópolis, 31 (Do Corresp).

,

- Fot assinado, 1)0 dia 28 de
, outubro, pelo Governador Heri
berto liÜlse, o seguinte Decreto:

\ '

«Art. 10 - Fica instituído,
nas repar tiçiões públicas esta
duais, o horário único de traba
lho, que terá inicio as 12 horas
e término as 18 horas, exceção
feita' aos S8bados cujo' expedíen-
,te, será de 9 às/12 horas.

Parágrafo único - Excetuan
i deste hodlrlO 8S repartições de'
caráter industrial, os estabeleci
mentos de ensine e o Departa
mento de Saúde Publica.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
.

J .,

gacias de Policia da Delegacia
.de Ordem Polítícae Social e da

Delegacia de Roubos Furtos e

Falcífícífícaçõea, cujo horário de

trabalho será fixado na forma

legal.
Art. 3,0 - Este decreto entra em

vigor na data de sua Publicação
revogadas as disposições em

contrário».
j

Com essa providencia, o Go

Art. 20 _ O presente Decreto vernador Heriberto Hülse aten

não se aplica aos Comissários e de justa aspiração do funcíbná

'Investigadores de todas as Dele- [ ltsmo Público Estadual.'
r ,

A INHÃO

AGORA COM MOTOR

Fruto de rigor�sos e prolongados test�s, o v-a INTERNATIONAl
é uma unidade em que foram incorporados aperfeiçoamentos

,ditados, pela vosto experiência da INTERNATIO�Al' HARVfSTER
como fabricante de ccíminhões há mais de 50 anos.

�ste motor está sendo agora produzido na sua fábrica em

Santo André - São Paulo, com a finalidade exclusiva ae

'equipôr os caminhões NV-la4 dotando-os de umo, fonte de

fôrça estável, segura e moderna.

•.. um motor feito por um fa-'
bricante de caminhões, exclu
,sivamente para caminh6es.

Desenho . especiol dos pistões, os

'quais formam câmaras de com

bustão que permitem a queima
eficiente do gasolina comum exis

tente 00 país � a produção do
máximo de fôrça.
ECONOMIA

'3

Motor compacto reduz o pêso morto
permitindo' maior capàcidade de

,

carga por H.P. Compressão racio
nalmente estabelecida permite o

uso de gasolina de baixo teor

de octanas.

DURABILIDADE

", Pistàes de curso reduzido e perfei-
,

ta filtragem do óleo lubrificante
e ,do ar assseguram menor des

gaste dos cilindros e das demais

peças' móveis.

MELHOR REfRIGERAÇÃO
Tuboqem de admissão resfriada a

água, característica exclusiva do
V-8 International. .

,

Merh,y· S'el·eme
BA-RRAS

& Filhos
C'A,_'NOINHAS, s/c.
Motor V-8 I nternationalMenores 'Despesas -/ Maiores Lucros com o

, ANjVERSARIAM�SE
Hoje: os srs:' Landualdo

Voigt., Adir Prohmann; Leoi
no Waldmann; Jacó Scheuer;
José Grettin; a sra. dna. Ma»
ria esfr: do sr. LudovicoGli'nski;
o menino Jattyr Antonio filho
do sr, Edmundo Webber; as

srtas. Gertrudes Siems e Re
gina Luiza Olsen.

.

Amanhã; a menina Eloira
filha do sr; Eduardo Pscheidt;

i (fi, sra. dna. Estetanio esp. do
, sr.s Oriomar Schaidt; o meni
. no Edemundo. filho do sr. EE�
nesto Herbsi; os srs.. Carlos
Jankoski; Leonel Barcellos),
Tertuliano Leandro,' Zefredo ,

Y_üller e Lauro N. Pinto, '

. Dia 7: a srta. Diva Taua»
res; o menino Adão filho. do
sr. Alberto Wardenski; os srs.
Martin Franz e Eduardo Klo
dzinski, coletor em Major Vi
eira.'

"

Dia 8: as sras. dnas. Ota
cilia esp, do sr. Hercilio D.
da Silveira e Vva. Ana AU:t
erbach; as srtas. Malli Bâra
e Izotde Zierluüi as meninas
Edilceia Teresinha filha do
sr, Edmundo Webber; Mirian
Marly filha da Vva. Rolando
Bollmaun e 'Del li Aparecida
filha do S1', Landualdo Voigt;
os srs. Vicente Nooak e Otto
Émilio Wallher.

Dia g: as sras. dnas. [oana
esp, do sr. Paulino furtado.
de' Mello e Julia esp, do sr.

Walter Witt; os srs. Ernrried
Marzall,� Honorato Branco
Pacheco; Pedro Massaneiro;
Fileto Herbst, Pedro Vischi
neuski e Waldemar Simm; as
meninas Roseli Tereeinha fi
lha do sr. Waldemar Frantz
e Maria Rosa filha do sr. Her
cílio Müller; os meninos Dil»
son filho do sr. Antonio da
Rosa Menezes e Heion filho
do sr, Hugo Peixoto.

Dia 10: os S1'S. Miguel Pro
copiak e Max Kõhler; as sras:
dnas. lrmengard esp. do sr.

Hugo Peixoto e Anità esp, do
sr. Alfredo Paulo; a 'menina
Eunice Maria filha do S1.

Francisco Zaziski; os meninos
Daniel filho do sr. José War:: ,

.

denski; Algacír filho do sr,
Ludovico Bôra e Lauro filho
do 'sr. Wllly Hautfe.

,
,

Dia 11: os srs. Carlos Mül
bauer; as sras. dnas. Maria
Iracema esp. do sr. Bernar
dino Fedalto e Helma esp.vdo
sr. W iegando Wiese; os me ...

ninos André filho do sr, João
Tchaika;

.

Amilion filho do sr.

Antonio Tomporoski; Norber
to filho' do. -sr: Edmundo Ta
deus Knorek e. Edson filho do
sr, Alex Michel; as meninas

"

Maria das araras filha do
sr. Antonio da Silva e Arlete
filha do sr;Pedro Grosskopt,

, j

Nossos porabens,

DESPEDIDA
Nelson Cetvi e Familia, ten

do transferido residencia para
Caçador e, na impossibilidade
de despediremsse pessoslmen»
te de tpdos os seus a_rnigos'l
o fazem por este meta, ote
recendo sua residencia na-

, quela cidade ao oeste catari
nénse.

Canhas., Novembro de 1960.

SAIAS, última moda
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