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Escreve "NEOFITO"
Predestinado pelos desígnios de Deus, o G;ande Cr�ado'r,

para cumprir, uma missão elevada, de Paz, de Ordem e de Pro

gresso, e, sobretudo de Liberdade como um exemplo edificante
e marcante na sua história, para as demais Nações, o BRASIL
nascia para a civilização no ano de 1.500, quando aqui aportaram
as Caravelas comandadas por Pedro Alvares Cabral.

A Colônia recem-descoberta, progredia de uma maneira

rápida, e seu progresso sustentado pelo suor de um povo, levava
à Portugal uma renda fabulosa que iria financiar o luxo Monàr

quico. Passado mais de um século, o Brasileiro, já com uma men

talidade mais desenvolvida, começou a sentir a falta de alguma
coisa, que lhe desse o Sagrado Direito de ser um Homem Livre.
Nascia nesse pensamento um Ideal, que por muitos anos -serviria
de foice ceífadora de vidas de brasileiros qué pagariam assim com

a propria vida a "traição de querer ser livre".

Dentro de tantos que foram imolados, é mister que se

destaque um, como símbolo de todos que pereceram pelo mesmo

pensamento: é êste TIRADENTES; êste que foi a chama viva de
um ideal, que ultrapassaria as' fronteiras dos anos, até

_ que o seu

sonho se tornasse realidade. A Liberdade havia nascido com o

nativo, a vontade ferrea de ser livre, este ânseio, que levou mui
to tempo estrangulado dentro do peito de um Povo. Nascia dês
te anceio a primeira conspiração, _a Conspiração da Inconfidência,
más que à traição fazia ruir por terra todo o esforço conjugado.

A INDEP�NDENCIA do Brasil.mão surgiu como um mero

acidente; foi proclamada pelo próprio Imperador; pois ela era fru
to de um ideal que repugnava todo ato de tirania e não se sub
metia a vontade de seus dominadores. Era um ideal embalado

pela vontade ferrea de ser libérto, capeado pelo ardor jovem de
um povo em formação; mas, que já sabia discernir ó Bom e o

Belo, enfim uma mentalidade que havia amadurecido prematura
mente, imposto pelo sofrimento. O sonho grandioso de Tiraden

tes, José Bonifacio, Januário da Cunha Barbosa, José Gonçalves
e outros tantos Irmãos de Pensamento, viveu magestoso, tornou-
se realidade no ato de Pedro 1.

-

Os anos' passaram, dentro da nova norma de Governo,
porém ainda o anceio natural que dominava o povo brasileiro
não tinha atingido a sua plenitude. Era necessário, que lhe fosse
dado muito mais, isto é, a Liberdade almejada, dentro do Reinado
não passava de um sonho que miraculosamente só atingiu a uns

poucos.
A. Escravatura até então usada no Brasil não era condi

gna com o ideal que emanava de Tiradentes. Era necessário que
estes grilhões tambem se partissem.

Já sentia-se por tôda a América Latina .a Revolução So
cial que vinha atingindo a quasi todos os paizes, isto é a liberal
democracia, ou simplesmente o metoda de governar dentro de.
uma República. Viajava naquela época aos Estados Unidos,
Ratclife, que no seu retorno veio entusiasmado pela nova moda
lidade de Governo, e, passou a propagar suas idéias. Porem D.
Pedro não tolerou, mandando prende-lo e condenou-o à morte;
sendo assim um dos primeiros martíres em pról da .República.

, A idéia da Abolição da Escravatura tomava diariamente

-maior corpo e, em 1888 foi em definitivo abolido do Brasil, esse

críme que enxovalhava e diminuia a nossa Pátria perante as de
mais co-irmãs. Com a queda da Escravatura, decretavam os libe
rais o fim do Reinado e, em 1889, Marechal Deodoro, apoiado
por Benjamim Constant, Botelho Magalhães, Quintino Bocaíuva e

muitos outros, exigiam de Pedro II a sua retírada e a entrega do
Governo ao novo sistema que acabavam de implantar, isto é a

República. _ I
,

E, assim, a quinze de Novembro de 1889, foi decretada,

pela vontade {ia Povo a República brasileira tendo à sua frente
como primeiro Presidente o Marechal Deodoro.

'Hoje passado mais de meio século, ainda domina o espírito
brasileiro aquele mesmo Ideal: Liberdade, Igualdade e Fraternidade.

O Povo Brasileiro sofre angústias, padece carestias, mui
tas vêses governado por mãos inábeis mas dentro do "LAR
PATRIO", com todos os defeitos justificados numa Nação Jovem,
mas que o tempo fará com que desapareça, é um Povo feliz por
que é um Povo Livre.

- \

"Todo o homem de formação moral sã, não se submete
a um cativeiro, por �mais brando e suave que possa ser o trata

mento, esse homem sente necessidade de ser livre, A LIBER
DADE de um Povo dá ao Homem o direito de ser LIVRE, o

DEVER de ser FRATERNO e a GRATIDAO de ser IGUAL".

/
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presidente
EE.UlJ.

mais Jovem
história dos

Nova Iorque, 9 - John Fitz

gerald Kennedy, que acaba de
ser eleito Presidente dos Esta
dos Unidos, nasceu em Boston,

, a 29 de maio de 1917 contando

portanto, 43 anos de idade. Per
tencente a uma das famílias
mais ricas' dos 'Estados Unidos,
o Presidente eleito é filho de

'Joseph (Patrick Kennedy, que
foi embaixador 'durante o go-

vêrno do Presidente Roosevelt,
presidente da Comissão de Bôl
sas e Valores e presidente ,-da
Comissão Marítima dos Estados
Unidos. Sua mãe, Rose Fitzge-
rald, é filha do ex-prefeito de
Boston John Francis (Honey
Fitz), que também foi repre
sentante do Partido Democrata
no Parlamento do Estado

-

de
Massachusetts.
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EM SESSÃO CtVICA' por
realizar-se no Clube Canoinhen
se, sábado 19, Dia da Bandeira,
a BIC e o Lion's Club distri
buirão os'prêmios a 46 crianças
dos nossos Cursos Primários,
eleitas por seus colegas de tur

ma como "O Melhor Compa
nheiro 1960."

)

mr�tmc� : AROWO C. �[ CAR�Al�O
CAIXA POSTAL, 2

AlfRmo �ARCI��O C JOÃO SmM[
<,

FONE, 128

ücre�te: n�A�S �mM[
CIRCULA AOS SABADOS

Çon�urso 10Melhor Companheiro
I

FINALME,NTE A PREMIACAo

,

As alunas maiores do G. E.
"Almirante Barroso" e do Co

légio "S. C. de Jesus" prestarão
à solenidade sua preciosa cola

boração, emoldurando-a numa

sessão lítero-musicaI.

Os premiados, além da me

dalha e da faixa "O Melhor

Companheiro", receberão, cada
um seu prêmio especial, a que
os senhores pais das crianças,
convidados de honra, juntarão

.. \
o seu proprio, na mesma oca-

sião. Ficou resolvido que os

prêmios serão adquiridos- em

Canoinhas, e uma comissão de
senhoras do Lion's Club, deno

dadamente, para tal fim, está

percorrendo o comércio da ci
dade.

. Chamamos a atenção pública
para o sentido altamente peda
gogico desta iniciativa, já co

roada de tamanho êxito na hora
das eleições,

.

e para a fôrça\es-

Govêrno decretaria
estado de sítio

para enfrentar grevé
A situação criada pelo

movimento paredista que
teve início na Guanabara

se alastra pelo país
<,

Rio, 8 (Asapress) - Agrava
se cada vez mais. a situação com

a greve. Segundo noticias, o go
verno estaria pensando seria

mente em pedir ao Congresso
a decretação do estado, de sítio
'no país. Esta medida extrema

seria adotada se continuar. a pio-
rar a situação criada pela gre
ve dos marítimos, ferroviários
e portuários.

Presidente,Apreensivo
.

\

Rio, 8 (Transpress) - Verifi
camos que chegou ao Rio às

12,15 horas de hoje o Presidente
Kubitschek que desceu apres
sadamente as escadas de seu

avião particular procedente de

Brasilia. O Chefe, da Nação es

teve apreensivo dirigindo-se aos

seus Minisrros, aos quais per

guntou co�n iam as "coisas".

Observamos que ninguem res-
,

pendeu, fazendo. apenas acenos

com a cabeça; dando, a enten

der ao Chefe da Nação que a

"coisa" não vai muito bem.

Reunião do Ministério

Rio, 8 (Asapress) - O Minis

tro Armando Falcão presidiu
esta manhã, uma reunião pre

paratoria ministerial que foi

feita pelo Presidente Juscelino

Kubitschek. Participaram da re

união os Ministros do Trabalho,
Viação, Guerra, Marinha. O as-

Pelo Governador Heriberto Hülse foi sancionada a lei n.

2.436, de �4 de outubro corrente, publicada no "Diário Oficial",
.

do Estadoj, na edição de 27 deste mês.
.

Pela citada lei, várias alterações se verificaram na Divisão
Judiciaria do Estado, destacando-se as' seguintes:

.

- Na comarca da Capital terão exercicio sete Juizes de
Direito, sendo dois das Varas Cíveis (la. e 2a.), 'um da Vara de
Menores, um da Vara dos Feitos da Fazenda Pública e Aciden
tes do Trabalho. um da Vara de Família e Sucessões e dois das
Varas' Crímínaís, passando a denominar-se as atuais Varas da Ça
pital das las. e 2as. Varas - las. e 2as. Varas Cí�eis; a 3a.'Vara
- Vara de Menores, a 4a.- Vara .- Vara dos Feitos da Fazenda
Pública e Acidentes do Trabalho. \

- A comarca de Lajes terá tres Varas com a .denomí-.
nação de la. e 2a. Varas Cíveis e Var� Crímínal, sendo que ,as
atuais Varas passam a denominar-se la. e 2a. Varas Cíveis; a co

marca de Joinville terá três Varas, com a denominação de la. e

2a. Varas Cíveis e Vara Criminal.

- Ficam erradas as comarcas de Xaxim, São Lourenço
d' Oeste, Guaramirím. Pomerode, Gaspar, Urubicí, São Carlos e

Càmboriú, de la. entrância.
- Ficam elevadas às 4as. entrâncias as comarcas de Cri

ciúma, Joaçaba e Rio do Sul, que passarão a ter dois Juizes de
Direito, servindo êstes, cada um, num Juizo, com a denominação
de la. e 2a. Varas. ')

- Ficam elevadas à 3a. entrância as comarcas de Caça
dor, Chapecó, Concordia, Curitibanos, Jaraguá. do Sul e Campos
Novos.

' -,

- Ficam elevadas à 2a. entrância as comarcas de Bi

guaçú,ICapinzal, Ibirama, Orleães, Videira, Xanxerê e Urussanga.
"

- O municipio de Vidal Ramos passa a pertencer à ju
risdição da comarca de Ituporanga, ao invés da de Brusque.

- Na comarca da Capital foram criados uma Escrivania
de Civel, e anexos, que funcionará junto à 2a. Vara, passando o

ofício existente a constituir a la. Escrivania do Cível e anexos

com função de la. Vara Cível; uma Segunda Escrivania do Crime
e o respectivo cargo de escrivão padrão I-20, que funcionará jun
to à 2a. Vara Criminal, passando o ofício existente a constituir a

la. Escrivania do Crime, com função à la. Vara Criminal.
- '-

- Foram criados oito cargos de Juízes de Direito de 4a.
entrância; oito cargos de Promotor Público de 4a. entrância; oito;
cargos\de .Juízes de Direito de la. entrância; e oito cargos de
Promotor Público, de la. entrância.

.tímulante que o certame e a

premiação virão exercer sôbre
nossos pequenos estudantes, que
não precisam apenas estudar,
mas necessitam de incentivos

para uma boa conduta social, de
companheirismo e lealdade.:"

No dia 20 de novembro, do
mingo, as crianças premiadas

'Alterada
-

a

Judiciária

comparecerão, com suas faixas
e medalhas, à Missa das \ Crian
ças, para o seu culto de ação
de graças, recebendo no templo
o seu lugar reservado.

Também para está solenidade
e sermão alusivo, os Patrocina
dores do Concurso convidam os

senhores pais dos premiados.

Divisão
do Estádo

\ '

DEPUTADO AROLDO CARVALHO
. Regressando de Brasília, esteve
em São Paulo e Rio de Taneiro.
o deputado Aroldo C. Carvalho.
atual Secretário do Interior e Tus
tiça, onde em companhia de outros

líderes udenistas, jantou com o sr.

ranio Quadros. presidente eleito.
mantendo entendimentos sobre a

politica catarinense.

\

sunto tratado foi da paridade e

medidas a serem tomadas de

repressão a greve dos marítimos,
ferrovíarios e portuarios. Os

jornalistas, por ordem do Mi
nistro da Justiça, foram impe
didos 'd� permanecer até nas I. grandes salas.

'

o deputado conterrâneo no seu
regresso à Capital dor Estado, foi
alvo de inequívocas manifestações
de apoio e simpatia. de amigos e

correligionários. EIIl dezembro pró.'
ximo estará em Canoinhas visi
tando a sua terra natal e aprovei.
tará a oportunidade para visitar
todas as localidades do Municipio.
Homem de grande prestigio

dentro da VDN, elogiado mesmo'

pelos seus adversários, o deputado
Aroldo Carvalho é o político de
maior evidencia no momento. No
encontro que teve' com o sr. Tâ
nio Quadros foram tratados as

suntos de relevância para o nosso

Estado e mesmo para Canoinhas .

"
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Dr� Ar�noldo Pefter\ F.ilha
ADVOGADO ')

CíVEL COMÉRCIO _' TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 -' Canoinhàs

COlmpl�t� � �'ss'istência pal�
suo a. biciclata do· ,pequeno conc&rto

. ,�� ate a reforma ge,ral
, ,

Bicicletas das melhores marcas
"

� .; '., r
� �'" ,.,," .,". ".' ..

•

P�ç��p" �J: iª�Gêes�Jório;$ I
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Rua Paula Pereira _- Edifído próprio

\/E�I f)'E�1,-,;Ç E,',:IV"i� Bt-'" ��. J!: i1'�.�·, "

Em Major Vieira 1 casa

.de morada ....com .janelas de.

vidro,' 2,:"qa-tas, egl esquina'
perto da Intendéncía,

'}(>l. I' '>f' ) •. 'i I: '. .-

Tratar" nes,t�� Jtédação .

. J.'

:1 '. êÂSA RÊSIDEHeIAL.
..' -Vende-se uma' casa .resí-
4�ncial, d.e madeira, situada

t I à" rua Gil €osta:j�268. .'
.

'. '.: '. :' ..... ,

'

,,"" ".' _- :t:."

i, ,: .I""pre :0 ,de; o \. rtuhídàd:e,
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�,9tlv;ô<omud�hça:·
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� 1'.
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Vêt e tratár: condições'
com o proprietário,
dereço :aéima.

"

,,' .

-Conleccôes finas,'
,

.

para senhoras' ;'

Casa Erlita,
, i
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Assine! Leíal Divulgue!
.Correio do Nôrte.
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i5 o financiamento de construção da casa, pr&pria feita pela 55
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ii CaIxa Econômica' Federal, ,de Santa Catarina 55
" "
fi. ••

i: depende exclusivamente do .montante de seus depósitos. 5!
- "
-" , ..

. :: Concorra para o.cbem estar' social de' sua " localídade'Ievando u:
:: . I:
::

'. suas reservas em depósitos na ::
:

iii CAIXA: ECONÓMICA FEDi{RAl 'DE t U (

" -

ii S�NTA CATA�li�iA. ãi
" -

ii Agência em' CQ'noinhas, 'P,raça ':Ék Oswaldo de';}!!;
ii Oliveira 'no 544" em frente, á M�triz Cristo" 'ReL : H;
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Em' JUNHO e �)6vi��RO d� cada 'ano;:
ft

V. S. será' ,um provavel fetrzardo �da campa
'nha "Seu Talão Vale Um Milha'o" bastando

,"
•

• l' • '�. .'
•

•

simplesm.ente ,xigir: a sua NOTA F:IS9AL
.

das cqmpras' efetuadas.
. .

,

O.' J

Ouçam "todos os sábados, pelas' ondas
amigas da, Rádio Canóínhas,

.

das 17 às 17,:50
horas, o Programa, "Mensagem' de Paz'� jsob
a orientação' da Igreja Evangélica Assembléia

de Deus" na ',pessôai de seu presbítero '

: João Eduardo de Carvalho.· . 5x
I
r

.j,

cÀsÁ::LANGER�'
<,.,Ru!l,·Paula Pereira; 7'93 - CANOINltAS'
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I ::Anuncia� InseÚcidas líquidos e em pó Ne�cj'd .� 'Oetefon _
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·:Lãs'·. parai ;:Tric·ot,;';.,
';Casa' Erli.a,
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II Dr. Aristitles \ Diener ,_ iI '

II . ' CIRURGIÃO DENTISTA
'

-
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::' :: V. S. poderá comprar re-
li Raios X - Pontes, Moveis.' e

.

Fixãs "ii logios modernissimos

II
'

'Deína'duras Ânatomic8s. ,li' anéi�e�s�;j:��el�: di-'

E! . . . :: '

:: ....
Rua Vidal Ramos ii

. Relogios de Parede"

=.=i.= CANOfNHA.S ,

-

'.'
.' San_ta Catarina i:.5,. Bonitos p�esentés. para

.
,

A,.• '\ Natal e .'Fim de Ano. I
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Na Relojoaria SU,issa
dI Guilherme a. A., Souza,

Rua Eugenio de Souza

.

)==============================�========'==========
, José' \Yvalrj''':'da Çosla

. Bacharel em Direito
\ ,"

Praça

<..<\,dvocacia em geral, especialmente crime,
( .

Dr. Oswaldo d'Oliveira - FoneS 236 e 314
CANOINHAS -� Santa Catarina

Para ganhar �m' terréno n;" valor de Cr$ 80.000,00 niU proximidadês de Porto'Alegre,
pagand'O.se apenas CI'$ 17.000,00. Lugar alto e plano de granc:le fut'rtró é' valorização.

'

,
"

_

o 1./ 1 '.

,

S(lII�ente co�co'rçerãó as primeiras .seteQ��, cartas certas. bastando que V. ;Sa. preencha o

cupon" abaixO'�o� o. resultado do concurso certo.
> • , ,

BASE DO CONCURSO: Somar oito vezes ,o número 01'1'0 e enconbar cinDo resul
tado � �úmero,MIL, isto é, somar 8,8,8,8,8,8,8,8, e a soma 'deverâ"ser 1.000.

I' . " • ,:

Os remetentes das cartas contempladas serão visitados pelo representante da
firma, a tim de realizar o neg6cio. ...

,---------------h

NOME: .. _ ......_ .. � �_�

�PA OU DESTI�O: .. -.--'7'"....- .. -----<---.,.-__,..--.........,,_---,

C.IPADt;, l r--·····-···_--'.-'-�'-'-�':""77�'\--" .."-'---'---'--·
,

�.-::--.....:..':':'
/. I, '

ESTAD9f�-...-._-·----''-' �_.�-,----_

As propostas,' ap6s preenchidas de'verão ser envia�al!l para: Escritório Imobiliário de Com
pra e Vepda de Imóvejg ,- Caixa Postal, 1303 - Porto Alegre - Rio, Grande do SuL
O loteamento deste i concurso está aprovado e rl'lgistrado no Departamento de Obras .da Prefeitura
de Viamão, sob n°,: 1475, e no Cartórió dO Registro de Imóveis sob nO� 12.8, do, mesmo Municipio.
Portanto, perfeitamente legalizado e em condiçõ�s de tr�nsmitir e.registrar ,escrituras imediatamente.

, '.J . .' . . <;

Se não fôr procurado, e porque, a carta chegou após as 70 priméiras'ou não estava. certa, 2x CN
�

o

", ��or" "o
'.' •

' )"_�'�2.J "�,.,"'>';"'\.i' "� ,."

\'"

I

'lo.
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quclquer q�e sejo (ii corqo.;

qualquer que sejn O ,�stfOd(]'1

Cineminha '!São Francisco"
. " " �.

Amanhã às 1'4 e às 20,15 horas

Os Olhos dó Padre Tom,asino
"-

com Toni Curtis, Marisa Pavan e Gilbert Roland
I " �. •

'J..- � '1 f .

Uma revista completa para
os que gostam' de acompanhar
o movimento astístico do Rádio
e da Te'levisào é a "Re�ista do
Rádio", que tôdas as semanas'

- ,.."., ..

"'t
- ..

apresenta reportagens �'fotog!:a-
fias exclusivas com os astros e

fstr�l�� ql�is q4�ripps. No �q-'
-li - --....,,, \

mento a "Revista do Rádio"
está sendo impressa em côres,
pelo sistema off-set, fato que li

tem tornado uma revista' ca�a ,

vez mais bonita, !.l�a revistaf t t • �. I '. f I �,'

que deve estar em todos os lares

tôdas as �,�rJa��ê. ",
'

'", I, •

p..s .Finturarias Expresso � Guarany
aviam ao público em g�r�l,' que a partir Qe�t�' pat�,
passarão o vigorar OIS seguintes preços:' -

Ter�o �e p§lsemir� Cr$ ,100,00
Terno de Linho 'Gr$ 12b,b�

Canoinhas, 10/11/60�
os PROPRIETARIOS.3x

d� �Qão ��r�Q Seleme
- H�� �Mg",,�g #, §p.�z,,� �/p
R�cÇÃP �§!Rqqe�

'Acabs . de r�ceber
,Botas de Bor.r�cha e Galochas.

Sapf.ttos pppUlqrée� e modernos, ;odo�"�s tipos.
i. .

t· ",' ,''_� ji ,
' ..... ;;',;_

Prêço' �q "Ic�nc, �e todos� 2x

\ $,� �,� p,ap�z �� c,9p!!erv!lr (1 teu bom se080 e a calma,
( Q!ll�ndo os outros 1)9 perdem, e ie' acusam diS86, ;:;' ,

Se és capaz de C9Qfiar. em ti, quando de ti duvidam ..

� qo entanto perdoares que duvidem

Se és capaz de esperar, sem perderes a esperança ...
I � não caluniares 08 que te caluniam
Se és capaz, sendo odiado, dar ternura,
Tudo se"m pensar que ês'· sábio' ou um modelo dos bons,

" .�) ,í i '-./

Se és capaz de sonhar, Bem que o sonho i� domine,
, \

E pensai' sem reduzir o 'pensa[nito a Jício
Se és c�paz de 'enfrentilf o Triunfo e o Desastre,
êern fazer 'distinção êntre êstes dois impos'tórell,
".'

- o'" I J- , -.",". -

, 'i:- 't' r.
�

Se és ,capaz de ouvir a verdade qqe dis�e!!te,
Trarí!lfoJ;mfld� p'Ôr canalhas em a'qIII�dil4!l !,JQ!! to19_S, ..
Se és cápaz de ver"qe!str'uido'o ideal da vjd� i,nteit�.
E construi. lo 'outra 'Vez com' ferr8�eDt�,� g�$.t!lS�

.

Se és cap?� de .�rr�8�ar t?dos teu� h�y�relJ '

Num lance coraJoso.' alheIO ao resultado.
E 'perdei' e começar de novo o te� c}un.iqho,
S�tn quê ouça um suspiro quem !I�gu,ir �p. !yu l!!po;,
Se, és capaz de. forç�� teqs mú��ulp!! � �ery,�8
E faze· los sen'lr �� W qU!l8� Dao 8en;�m.
S�u8t:ndo.te a H �Wa,Pi\"�o R\'1�� em Iti ,r�st�,

'

A. Dao ser a v?ntade que thz: EnfrentaI
� ... 'I .... I�'� J"" "ê""t;;:'� ';1} �

Se assim fores, meu filho, � terrQ !!erá tua.
Será' tê�' túd'ô"o' q!l� nelll' existe,"

,

E ,liãQ fec�f�) quel ie o tom'e�;
Sl\'l�� f�w,�:� m�t9Pl g�e tu�o ,I\t,o�,
e aSSI'ffi forea�será8"um HOMc.M.

Pesadas taxas, parc;t as terras

i n a p r O,v e i t a das.
S. Pauló - A tendendo à con

vocação do legíslatívo bandei
rante, o sr. jo�é �qnifáci� No
'gueírs, secretário da 'Agrícul-
tura fêz ªmpll! �, detalhada ex

P8siç�0 sôbre o projeto d� re

y,isão �gr.�ria, e.� São Paulp,
assegurendo q�e o Govêrno de
fenderá. intransigentemente," a

aprovação- da nova lei.
• T

•
,

cargo 'tribut�rig de �côrd? com
á capacídade ecqnôrntca, � ten
do corno têrmo de comparação
o tamanho da propriedade, se

reveste de uni sentido de jus
tiça social universalmente ado-

t�q�· �� �9s�q próprio país,
dezessete eütres únidades da '

Federaçã'o jã"adp.ta.t�'� "'á taxa

ção W()�fEt��,ya em "rppção q!l
área ���"l),ropnedade� (se�, con-

Conclue na- quarta. página
/ "PRINCIPIOS

O Govêrno do Estado de S.
Paulo estabeleceu em princípio
as seguintes dísposíções que, se

gundo sr,' Bonifácio Nogueira,
constitui uma $<reforrna evo

lutiva».

1) - criar uma ·taxação pro
gressiva, partindo' d� isenção ao

pequeno propríetárío que resida
na gleba -eJ nela produza (Lei
nO. 5.440 de 23 de outubro de
1959, já em vigôr). As áreas
até 500 hectares ficarão ria si

tuªção atual ou, em posição até
iri�is' favorecída, R�ra!iS pro
priedades maiores," haverá um

•• �� '" t', .1 '

�Gr�sçimQ que, na tabela má-

?'!�Ii. p�.ra ár�I!-S superíorea a

5.0.00 hectares, chegará a 3,6%
quando �� propriedades forem ,

cúltívsdas, A alíquota vigente
é (te' 1,7% portanto, no 'caso
extremo, haverá uma duplicação
dó que o contríbuínte paga a

tualmenté. O sistema de texação
progressiva, ao determinar a

dístrfbuíção equitativa' do en-

,

NOTICIÁRIO INTE�H�(IO"A�
o corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especiais em vários países, possibilifa. a O JORNAL manter
seus leitores sempre bem informados sôbre os acontecimentos
internacionais de vulto'. Leia o Q JORNAL e e'stejá a par doque
\'

vai pelo país e pelo l!lu�4o inteiro. ,

ASSINE O) JORNAL
r:'-. '-.

(Orgão Líde� dos Diários Associados)
SUPLEMENTO LITERA'RIO - ViDA NACIONAL
VIDA DOS CI\MPOS - Q MUNDO. DAS CRIANÇA:$ -

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEM'EN'FÚ"
.

ECONÔMICO''';'

Peça, hoje mesmo, Ilul\ assí
natura, procurando o nosso

o

REPRESENTMnE:"
Cr$ 600,00
Gr$ 3511,00
Or$ 180,00r YE��Çp�:

rano
6 meses
3 meses

-

A,NTONIO SELEME
CANOINHAS'· Rua Senador Schmídt :" Sta, �atarina

"t 'l,f' �

�s a�s�n�tur!1� �o.JDeç�1!Il e t�r'Hi9:�� em qu��qu�f 4i!t

I

• borras duros e robustos qu� mÇlrdem
9 terr�nB parR IllP?,!ma traçêjo nas,
más estrada:;. ;

,

• � -� ", > /

• nervuras centrais espessas assegu
ram 'mínimo desgaste nas' estradas
pavime,ntadas.

I

f�U9 �gminhões e c�:II,.���ho��t�s.
��,� p;g, �sçplhem es,rr(J��,�

Venho ;geh�,�er,� e�t?:?rdi�.9ri?; Pn�u A T e todo

� flos�,� c�lmf1lets �s\'9W�ff �e fge�$ ,�ire$tor.d
pneus Fi,,':,e,stQne P,;ª�� tod�� 9ª (wg� g� rg"if.Pt.!9�; �em f3�� �W'"�
" ' ��iWe!J es�eclo/l;oq�: CC! �u,o �!:p01'�Õ.�; f3io 51lfví- ,

- máxima quilomet�agem por cruzeiro lo co,m west�zo e �ortezlo,

MIRH
C"�

SELEMlf & FI
TRÊS BARRAS s. c.

,
".", .�
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1,2�11-1960

HOSPITA'L SANTA 'OR LJZ
REGIMENTO INTERNO

1. Os doentes para serem internados. devem vir acompanhados
de uma guia médica, cujo modelo é fornecido pela Díretoria..'

2. Os internados, excepto indigentes, podem ser tratados pelos
médicos que desejarem, correndo as despezas por sua

própria conta, ,

3. - Não serão aceitos doentes de moléstias contagiosas, in
famantes, ou que demandem lo�go tratamento por es-
pecialista ,7

4. - Também não poderão ser inte;nados os invalidos, senis,
dementes ou atacados de moléstia crônica incurável.

\
. I

VISITAS
.

Só serão permitidas às quintas feiras e domingos, ás enfermarias.
Aos doentes em quartos particuiares, conforme determinação
do médico assístente.

DIARIAS!

1. - Serão cobrados Cr$ 250,00 em quartos partlculares e Cr$
200,00 nas enfermarias.

,,2, - As pessoas que,' acompanharem o enfermo e, desejarem
permanecer no Hospital, . pagarão a diária adicional de Cr$
250,00 por pessoa, em quartos' particulares e Cr$ 200,00 em
enfermarias.' , 1

3. - O Hospital não se responsabílísa por objetos ou . valores
1

pertencentes aos internados, que não forem dados em cus
tódia à, Irmã Diretora.

4. - As visitas médicas,' curativos, medicamentos,' etc. serão
cobrados separadamente. !j

OPERAÇÕES
1. -, O Hospital cobrará Cr$ 1.000,00 pela sala de operação.
Os doentes não índigentesxdsvarão entregar no ato de sua en

� trada, a juizo da diretoria, a quantia de Cr$ 1.500,UO para
<, garantia do seu pagamento.

As pessôss que visitarem os doentes, não deverão trazer presentes,
frutas, alimentos, etc., sem aquíéscencía da Irmã Superiora,

É expressamente proibido a saída"dos doentes sem a alta respec
tiva, assim como discussões, toca de instrumentos de rriúsica,

.

.: rádio, tudo enfim que pertube o silêncio. ' \

Nenhum empregado do Hospital poderá, ausentar-se sem ordem
expressa da Diretoria.

Canoínhas, 1 de Novembro de' 1960.
. A DIRETORIA

Para Indústrlas, '\

;�gricu!tura ou Navegação
Motores "'MWM" KD12' Diesel

\'

4
nO. ell.: KO,12E ,II KD�2Z II KD�2D II

-

KD12V
'9-

5,5-11 II 11-22 116,5�3311 22-44

II 1000/2000 II' /

12 , II 24.
j II '36 II I

48

Força, I-itP:

Rotações:'

Pto; em
.2.000 rpm:

Venda com facílídades de- pagamento
Peças sobressalentes - Assistência

J. Côrte Praça Lauro Müller, 751 - Fone, 125
Caixa Postal; 76 - CANOINHAS

"'1

Esmerald'lno Maia"
deÀlmeida'
Festeja seu 'natalício dia 18 do

corrente, 'o sr. Esmeraldino M. de
Almeida, zelôso e competente Ge
rente do Banco Inco do Muhici
pio de Papànduva. Nosso Corres
pendente, ex-Prefeito Municipal
daquele prospero Município, des
fruta na sociedade papanduvense,
de sólidas amizades.

.

Enviamos ao' sr. Esmeraldino
de

.

Al�eida, o nosso' amplexo com

muitos votos de felicidades, ex

tensivos a sua dignissima familia.
(

\

CENTE NOVA
r

. Acyr é O nome do garoto
que a 31 de outubro p. p veio

engalanar a lar do casal dona,
Deíse-sr. Aziz José Se!eme.

� \
Nossos parabéns.

(
I

Doencas dos Porcos
•

Pn�umonia Verminóticà
Por Fernando R. Laureano

em colaboração cl Ass. Rural

Tenho encontrado centenas de
'C8S0S' e as necrôpsías confirm�m
constantemente.

Afp.ta os porcos novos;e::mesffio
os adultos.

:Ê produzida por um vermezi
nho em forma de fio (Iiliíorme)
que se lccaiiza nos brôdquios pul
monares, chamado Metaetrongylus
elongatus, que mede o macho 25
mm-ea fêmea 58 mm e SUa larva
viv� no intestino das minhocas.

O' porco pode passar tempo-sem
manifestar 08 sinais da doença.
" Os sintomas são tossle" perda de
apetite. emagréssim�nto progres
sivo, sufocação, hemorragia nasal,
ataques epileptiformes (como se

estivesse epiléptico), etc.:

E' molestia comum em porcos
criados em liberdade, em pastos
baixos e- úmidos, e em pocilgas
sem .limpesaa e' sem higiene.

A mortandade pode elevar- se
até 80% (Carlos Díaz Ungria).

O tratamento é feito por ver

mífugo intratraqueal, 'sendo ainda
de pouco valor em casos de ín
festação maciça ou em estado
avançado da doença.

Devem ser, tomadas as· seguin
tes. medidas profilâtícas:

1'. - Não deixar o porco be
ber água suia:

2,'. - Destruir os charco. ou

lamaçais ou criar o porco' em
área de terreno, enxuto;
fi' .

I
,

3' . ....., Destruir os cadáveres;
4'. Fazer rigorosa e periódica

desinfecção dos locais e' \pocilgas
onde. vivem os' suinos;

5'.- - Não misturar os doentes
com os sãos;

6'. - Os porcos adquiridos não
devem ser misturados à criação
antes, de deixá-los por 40 dias em

piquete isolado; r--:

7'. - Revolver a terra e aplicar
lhe uma camada de cal, ou aban
donâ-Ia durante Um ano ou mais
e

\

aproveitá-Ia em culturas;
8'. - Dar aos porcos farta e

boa alimentação.
'

Encaminhados à Assembléia
Resoluções'Projetosos que

de
•

.prlam 'os

T:vês Barras

. , .

murucipios
e' Major Vieira,

Após aprovação pela Camara
de Vereadôres, ahavez de ofi
cio, foram encaminhados à As

sembléia,' Legislativa, os
'

Projé
tos-Resoluções que críarn os Mu

nicipios de Tres Barras e Major
Vieira. Nas primeiras sessões de,
196�, provavelmente serão, os
primeiros Projétos à serem dis
cutidos pelos nossos Parlamen
tares. Terão agora, os dois Dis
tritos, a suprema oportunidade
de se tornarem Independentes.

Cumpre assim a VDN, o com
promisso assumido com o povo,
Just�' aspiração, vontade sobe
rana, assim! que. Icrern iniciados
os primeiros debátes em torno
da criação dos futuros Munici

pios catarínenses desmembrados
do territorib canoínhense, infor-
maremos aos nossos leitores e

principalmente aos seus legiti
mas representante� na C�mara
de Vereadores .

.Aprovado em todas às Co
missões da Camara Municipal

o Distrito de Pinheiros
Foí tambem; encajninhado a

Assembléia' Légíslatíva o ,p20-
jéto-Resolução cri�:nd'ô o ms�
trito de Pinheiros. Conforme [á
foi, amplamente divulgado por
estas colunas, a Camara de Ve
readores aprovou a crração, Pro-
jéto de autoria dos Vereadores

Alfredo de O. Garcíndo e Reneau
Cubas, estes atenderam pedido
que foram formulados, pelos mo

radores das localidades de Pi
nheiros e adjacências. Breve
mente Canoinhas terá mais um

Distrito. Mais uma iniciativa que
concorrerá' para o maior desen
volvimento. do Municipio.

I •

Pesadas taxas para as terras
(Conclusão da 3a página) mica. A tais loteamentos ruraís.,

tudo, criarem um mecanismo de
.

inicialmente realizados nessa mo

reconversão' dos valores arre- desta proporção deverão ser

cadados a favor do desenvolvi-
-

emprestadas, caracteristicas de
mento sócio-Econômico da a- autêntico ensaio, do qual resul-'
gtículturs) e a adoção desse' tarão as observações de cunho
sistema não fêz mais (que obe- sociológico capazes de, no futuro,
decer a tese aprovada em i957> permitir uma, política agrária
pelo Congresso Nacional, das' mais sólidé e alícerçada sôbre
Assembléias Legislativas, realí- bases científicas. nascida dessas
zado em São Paulo; primeiras 'experiências.

2) - criar, uma taxa mais.
pesada para as terras inapro- N' I 'Co

·

. veitadas - Se, no caso das pro- e son '

. '\_rVIpríedades maiores de 5.000 bec- Transferiu sua residencia para
tares quando cultivadas, a ali':' Caçador o sr. Nelson Cervi, que,
quota será de 3,6% (6% com duranto o tempo em que esteve
desconto de 40%), para as pro- em Canoinhas, dirigiu o serviço'
priedades sem aproveitamento de contabilidade da firma Comer
a taxa subirá até 12% (o�pôbro cial Pedrassàni Ltda., Concessio
de '6%). Essa diferença entre nários da Ford em nosso Muni-
3,6% e 12% destina-se a íncen-. cipio. Atendendo convite que lhe
tivar a produtividade de nossas" fôra formulado para dirigir' uma
terras em benefício de

.

todos, 'indústria em Caçador, o sr. Nel
desestimulando a manutenção' son Cervi deixou aqui 'um vasto
da propriedade com fins es,pe:- circulo de amigos. Inteligente e
culativos. Distingue-se, dêsse profundo conhecedor de sua pro
modo, os que realmente produ- fissão, fez parte e sempre deu a
zero dos especuladores, corri- sua colaboração a. todbs os orgãos
gindo a situação atual em que de classes e sociedades de Canoi
uns. e outros. recp/bem idêntico nhas.

>

Sua atuação capaz, sempre
tratamento, fiscal; se fazia sentir onde' fôsse neces

sário conhecimentos e interêsse
pela comunidade. Caçador ganhou
um ótimo elemento. Canoinhas
privou-se. do seu trabalho, mas

não esquecerá o que ele em curto
espaço de tempo, proporcionou ao

,

seu desenvolvimento.

3) -:- com os recursos' arre
cadados através do írnpôsto-ter
rítoríal rural, 6 govêrno adqui
rirá terras íneprovéítadas e as

revenderá a trabalhadores rurais
.que

-

as desejem lavrar. Os pla
nos de colonização' destinam-se
a dar oportunidade, anualmente,
a 500 ou 1.000 novos agrícul

. tores, facilitando-se, assim, o a

cesso do" homem do campo à

propriedade rural e, paralela
mente, contribuindo para a cria

ção, em todo o Estado, de ver

dadeiros nucleos irradiadores da
rnais moderna técnica agrOnô-
\

.

o
,

NOIVADO
Com a srta. Terezinha filha'

'do sr. Arthur e dna. Norberta
Caldas contratou casamento dia

6/!) o' sr. Pedro Cezaríno, resi
dentes nesta cidade.

.'

(
. ,

Nossos parabens.
A .'

----��=+======�
PARA·fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,!

C O C E I; R AS,'
FRIEiRAS,

I ESP1,NHAS, ETC.
,,-:."..'::'"-=.�"'::""" _...._-

r

---....

CONTRA CasPA,'" '.
QUEDA DOS CI

BELOS E DEMAIS

AFECCOES' DO

COURO J:ABELUnO.

,I
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Hospital ' Santa ' (ruz
Movimento Mensal de

Hêapitahzação <'

,
.

Out�l'bro :dé" 1960; ."

DESCRIMINAÇÃO
','

.

Entradas

Massa pârar vmr.��as i
CASÂ

'

ESMÁtTE AS81stêocia hospitalar
Secção Maternidade'
Ambulância
Aplicações externas

156,253,00
10.400�OO
'1.040,00
6.483,00

174.176.00A.tenção, Do'nas. ;de Casal
, ".' '.,,', '.',1' '! '"" ' .'. . "

. ."

I; Aconselhamos as s�horas de fazerem uma experíêncía, la-
i vando uma peça de roupa durante cinco mêses com o sabão
;1 VITORIOSO, côr rosa transparente, e uma outra peça lavar

;" durante este, mesmo tempo com outros elementos, Ai a s�-
l. nhora notará as vantagens que se obtem em lavar as

'L \ .roupss com o sabão VIrORIOSO.
Í' Torn��se. mais barato. O sabão, é mais durável e.à roupa
,

'

se conservará �o.r mais tempo,
.,' �.;. . ,.

.

Pe,ç'a sempre ,SAB.�O VITORIOSO ce- Rosa
, '

L �

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

Saídas
Mantimentos 53.826;00
Deapeaás gerai. cf. comp. 18.865.00 ,

Ordenados ' ' 30.150,00
Ambulância, exeto oíicinas

4,�28.00
Notas de medicamentos avulsos

", 8.l'i2.00
Pago faturas farmâoia 58935,00

174.176,00

Movimento de Indigentes
Assistência, preatada a 17 pobres-,
indigentes" com despesa mensal
de

'

Cr$ 34.022,00
MOVIMENTO MENSAL DE

, ENFERMOS:
Existiam 23· entraram 89 - fa
leceu 1 - 8airém 95 - ficaram 16

Canoinhes, 3 de Nov. de 1960.

JQÃO SELEME
Presidente.

ITlIASS SELEME
Tesoureiro.

Exigindo as suas NOTAS FISCAIS
de' Compras os comerciantes Ficarão

obrigados ii recolher o impôsto
que V. 5.0 está pagando.

\

- 3- SORTEIO.

Compre agora
suonove

J

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BO� SORTE!
2 mil cruzeiros e!l1 como,

Com as Cautelas Milio.,pras c!ão dir�ito a uma nárias V. ganha prêmios
Cautela Milionária milionários. •• J

"

TRES SORTEIOS
30 de julhO�28 de setembro.

31, de dezembro • �

'.

,

�!'
ronfle �Confie no sua boa estrêla I /" na

comprando no Revendedor "', eSs�l�r'el. ,.y'Renner desta cidode ' ,,'
, I

�•.•

'-l "�'"
---

/ ,�<'�Sob a responsabilidade da Rádio Bandeiranles S. A. <orla palenl.e 335

20 Automóveis Daupnine 1960
" 30 Condicionadores de ar F;EODERS
:. 10 Aparelhos de Televisão
30 . Refrigeradores A.DMIRAL 1961

I 30 Fogões Wallig VISORAMIC
' ,

) 30 Máquin_as de costura RENNER
600 r01.lpas RENNER

'

C,.

Rua Getulio Vargas'; 8S2 • Telef. 298 • Canoinhas, S.C.

Revend�dor Renner (ASA PEREIRA A casa da bôa roupa

\

Dr. Waldomiro Kravchychyn
Cirurgião - Dentista '"

',

Clinica ,. Cirurgia é Prótese
fspecialidadl: Odontopediatria (tratamento dentário dI CrilDcaS)

Consultório: Praça Lauro Müller N°. 97 :,

Residencia: Rua Caetano Costa; esq_, Major .J. Vieira
Horário: das 8 ás 12 hora.s

I

.. ,

J. CÔRTE �

Comuuica a todos 08 PESCADORES E CAÇADORES
que já recebeu um estoque > apreciável de artigos de pesca e

caça para a temporada deste ano, .

VARAS DE PESCA }NTEIRIÇAS, 2 e 3 pedsços • LINHA.S
DE NYLON de todos ... os tipos. ANZOIS NOROEGUESES _

CHUMBAD.AS dei todos os tamanhos • ANZOIS com
<

iscas ar-
.

tificiais - FISGAS, pequenas, "médias e grandes � REDES de
fio URSO e de NYLON - TARRAFAS de vários tamanhos e

" " '

"-tipos • ESPINHEIS com ou sem empates em vários tamanhos' "

de anzcia - CANTIS_. FACAS. FACÕES. LANTERNAS A'
PILHA. LA:.NTERNAS A CARBURETO E QUEROZENE.

CAMAS DE CA�PANHA - MOSQUITEIROS, etc,
'

\_ Os methores prêços da praça, no maior
sortimento de artigos de caça e pesca.
Praça Lauro Müller; 751 :_ Cx. Postal, 76 - Fone, 125

, CANO�NHAS - STA. CA'rAJ;UNA 3

MÁQUINAS INDUSTRIAIS
I

para beneficiar madeira
DAS AFAMADAS MARCAS:

FAMAC e MAREK
Informações: Z. Ciardndo & KnUppel/ LtdÇD ..

'_

CANOINHAS S. C.'

M A'C1F E
.

\..l
)

FILIAL DE CURITIBA
)

Rua João Negrão, 543 e 547 - Fone, 4-7057 - Teleg:. «MACIFE»
DEPOSITO: Rua Chile, 1130 - Fone, 4-6379

ITHASS SELEME
'Representante para Canoinhas ltaiópolis e

-

" São Mateus do ·Sui ' ,
,

� .
.

'Fer�� para todos)�s"� firi�' - (Jhãpa� -\e��os ;. Arame
Preto e Galvani�ado • Telhas de Zinco � Cimento-
O maior' e mais variado. estoque desta região:

, " 7"

fiscalizar suas

Nota

.

povo precrse
exigindo a sua

compras
Fiscal.

'
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ANIVERSARIAM.SE
Hoje: A sra. dna. Ecilda

esposa do snr, Edmundo T.
Knorek, os jovens Haroldo
filho do snr. Guilherme Móhr
e ,Amlar Cador, as meninas
Icoseli Claudete filha do snr,
Orlando Nascimento e Vir.

I 'güiiá ta. do snr. Waldomiro
B. Silva,' o menino Edgard
'filho do snr. Edgurd Mayer.
, Amanhã: as sras. donas
'Aurora esposa do snr. Ro.
dolfo Jablonski; Elvira esp,
do snr, Sezetredo Voigt; Lui
ea esp, do snr. Raimundo
Preisler; os senhor es Rodolja
Schumacher, Nicolau Bur
gardt;Waldomiro B. Silva e
Pedro da Cruz Sob>. (Divisa);
a menina Margarida filha do
senhor José Greffin; a srta.
Ivone filha. do senhor Willy
Gorseltz.

.

Segunda feira: os senhores
Leoncio Rodrigues e Feliks
Bialeski; as meninas Carmem
Lucia ta. do snr, Dr. Arolde
C. Carvalho e Elizabet ta. do
senhor Pedro Orosskopt; as

sitas, Leda ta. do snr. Jacob
Seleme e Zulma Maria fa. do
snr, Fidelis Angelo Dadalt;
os jovens Leonides [o, do snt,

Boauentura Benda e Carlos
R.icardo fo. do snr. Gustavo
Maes; os meninos Acir Edson
f,!, do .snr. Calil Cador Neto.

,Terça Beiraias sras. dnas.
Engi esp. do snr. Altredo Sorg,

o Gertrudes esp. do snr, Tuffi
Ka'lü Sphair de Papanduoa;
Zulm.ira esp... do snr. {oãa
Vicente de LÍI:na de Pinheiros;
os jovens' Edson e Adilson
Fontana .e Paula to. do snr.

Ladislau Dambroski; os 51'S.
Dr. Clemente Ptocopiak; João
Bedritchuk Sobrinho; Eurico
Wagner; Edmundo T. Knorl'k:
o menino Antonio Silvio to.
do snr. Santo Pontarollo;
Ia menina Maria /vani {a. do
snr. Lindolto Cordeiro.

Quarta "eira: as sras. Dna.
Eredina esp, do snr. L11do
uico Kichieleski e Elza esp,
do snr. Alfredo Orosscopt; os
srs: Valerio Silua e João Wan
derlich;a menina Lutza Ma
ricy filha do snr. Leonidas
Ziemmann.

Quinta feira: as sras. dna.
Jurema esp. do snr. Osmar
Nascimento de Plorianopoiis;
Zayde esp, do snr, dr. José
Pedro Mendes de Almeida,
Juiz de Direito da 2a. Vara
de Lajes; as gemeas Sonia
Maria e Solange Maria tas.
do snr, Wilmar Friedrich; os
meninos Antonio fo. do snr.
Claudio Lourenço de Lima
e Dirceu fo. do 'snr. Nelson
'Scheidemantel, Porto União.

Sexta feira: a sra. dona
Erna esp. do senhor Willi
Hoeptner; os srs. Walmorc
Furtado e Esmeraldino Maia
de Almeida de Papanduoa;
as meninas Maria José ta.
dp snr. Paulino Furtado; Alda
{a. do snr. [osé João Gonçal
ves e Irma {a. do snr. Jovino
Roesler; o senhor Frederico
Werdan, as srtas. Edith ta.
dá snr. Francisco Voigt; He»
lena, ta. do snr: Angelina -

Ferreira; Ana ta. do snr.

Boaventura Benda; os meni
nos WalJrldo TO. do snr. José
Tarcheski; Clercio T9. do snr.
Orlando Tremll; Ricardo Jose
filho do senhor Arno C.
Hoffmann.
Cumprimentamos; a todos,

âesejanda muitas felicidades.

FALECIMENTO

l /

Mais 'uma feliz iniciativa da Associação Comercial e

Regulamentado o
· d "

v'lsa os
.

uso de /Icheques
de (anoinhas

Transcrevemos a seguir o

documento referido:

Florianópolis, 4-11-60.

Aos .vinte e sete (27) dias do
mês de Outubro de 1960, em

sessão ordinária da' junta Co
mercial do Estado de Santa Ca

tarina, sob a Presidência do Se
nhor Eduardo Santos, no impe
dimento do respectivo titular, e

com a presença dos senhores
membros, Roberto Soares de

Oliveira, Eloi Stuwe e Carlos
Galuf. Consultor Jurídico e Se
cretário que este subscreve,
depois de ouvir a Associação
Comercial de Florianópolis e

Banco do Brasil e, tendo pro
cedido às averiguações que jul
gou convenientes e atendendo
a que os mesmos usos eram

. conformes aos sãos princípios
da b;a fé e máximas comerciais,
assim como geralrnente prati
cados entre os comerciantes
desta praça e não serem con

trários a disposição alguma do

Código Comercial ou lei poste
rior, a Junta Comercial resol
veu, por maioria de votos, fazer
o seguinte assentamento, de
usos e costumes comerciais nas

diversas praças ::lo Estado:

É consagrado nos meios co

merciais, em suas relações com

os estabelecimentos bancários:

lO.) - O uso do cheque visa
do, a pedido do sacador, (lU do
favorecido (portador), quando
não é reclamado o seu imedia
to pagamento.

2°.) - O uso bancário de blo
quear a quantia sacada, debi
tando o sacador, a fim de ga
rantir o pagamento do cheque
visado" mesmo que, antes, da
sua cobertura pelo sacado sejam
apresentados-rcheques comuns,
dentro do prazo de validade
contado da data de sua emissão.

3°.) - O prazo considerado a

que alude o n", ,2 é o de 30 dias,
quando emitido o cheque no

lugar ou praça de seu pagamen-

na

Vitimado' por um derrame
cerebral, faleceu quarta-feira
dia 9, o sr. Antonio Gonçal»
ues, motorista que ha anos

fazia a linha Papanduoa»
Canoinhas.

I
<'

A Família enlutada apre
sentamos nossos pesames.

Chocolates Sõnksen
para Natalo

TABLETES
: �I :,

SONKSEN,

E.st'oj os Sõnksen

ranifica�ora e MerceariaPrimor
TeleFone 288

Industrial de Canoinhas

pr�ça
.

Ano 15 - ,CANOINHAS • S. Ceterina.Tâ de Novembro de 1960 . N. 616

to e de 120 dias, quando emi
tido em lugar ali praça diversa.

4°.) - Decorridos os prazos
de que trata o rio. 3 e não apre
sentado para pagamento o che
que visado é costume restabe
lecer por meio de extôrno con

tábel, a quantia bloqueada, no

crédito do sacador.

E, para -que os referidos cos-
.

tumes não mais sejam contes
tados, a Junta Comercial do Es
tado de SantaCatarína, lavrou
Este, assento, que é'assinado

por todos' os seus 'membros
componentes e' será publicado
no Diário Oficial do Estado.

,

(ass.) Eduardo Nicolicn
Secretário,

Foi presente, o Sr. Dr. João
Bayer Neto, Consultor Jurídico.

(ass.) . Eduardo Santos
Presidente em exercício.

Roberto Soares de Olioeiro,
Eloi Struzoe, Carlos Oalaf e
D,. João Bayer Neto.

Soe. de Tiro da Alvo Canoinhas
TIROS DE 'MEDALHAS

CONVITE
A Diretoria convida seus associados para participarem dó

"TIRO DE MEDALHAS" que fará realizar dia 15 de novembro .

com inicio às 9,30 horas da manhã, no seu stand de Tiro sito
no Campo d'Agua Verde.,

Haverá completo serviço de bar e uma suculenta chur-
rascada, além de outras atrações.

'

Pelo comparecimento de todos antecipa seus agradecimentos.
A Diretoria. li.

, ------1---'

ICine Teatro Vera, Cruz
APRESENTA:/

Hoje. à. 15 horas - em matinée Especial

Pi CIGANA ESPANHOLA
com Carmem Sevilla e Richard Kiley

HOJE • á. 20,15 horas • Impróprio-áté 14 anos

ESTRANHO ENCONTRO
cj Mario Sergio. Andrea Bayard, Lola

Brah, Luigi Picchi e Sergio Hingst
"A história de uma obsessão de amor e de luta de dois

homens por uma bela mulher" - Uma fita que
atrai principalmente as mulheres ....

QOMINGO • á. 14 horas - Censura Livre

,MALucb GENIAL -

,
.

em Tecnicolor

com Alec Guinnees, Kay Walsh,
Renee Houston e Mike Morgan

Uma gosadíssima comédia, com um pintor maluco ....
rir... rir... rir... '

DOMINGO '_
á. 17 horaa Censura até 10 anoe
ás 20,15 hs,

-

Irnp, até U anos

Z A R AK - em CinemaScope
oi Victor Mature, Michael Wilding e Anita Ekberg
Um sensacional filme de aventuras! Amor! Lutas!: ..

2a. Feira. ás 20.15 horas· Proi'b. até Í4' ano•• REPRISE
.-1--_--------

/
3a. e 4a. Feira - á. 20 ..15 hora. - Imp. até 18 ano.

A S D'I A B Ó L I C A S
cl Simone, Signuret, Vera Clouzot, ,

Paul Meurisse e Charles Vanel
"Um grande drama do cinema francês"...

5a. e 6a. Feira - ás 20.15 horas - Imp. até 14 ao'ol

NAo DIGA DOUTOR!
cem Dirk Borgarde, Mauriel PavIow, Donald

Sinden e James Robertson Justice
"Uma divertida comédia do cinema inglês" ...

AGUARDEM:

A MAIS LINDA VEDETTE
com' Bregitte Bar,dotI

�.rt"H••""""""""""""'"
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