
•

Conforme vem publicando o Qi
ário Oficial da União, nos últimos
dias, já atinge a 1.100 o nÚmero de

nomeações feitas pelo sr. Presidente
da República, em sua maioria para
cargos na previdência social.

j

Como se vê,' ti Govêrno Federal
está procurando ajeitar os seus cor- .

religionários nos melhores, cargos
possíveis, nomeando a torto e a di
reito, sem concurso sem nada, mas,
está nomeando.•

Este plano, . naturalmente, faz
parte das metas do Sr. JK.

Assim agem os do lado dê' lá.
Assim age o PSD, no apagar

das luzes, na hora da .onça be-
ber á�ua .

..

O cortejocontinúa
Escreve "NEOFITO"

,/-

"Os triúnfos não pertencem aos que se atemorizam, e fi

cam parados em meio 3'0 caminho. Pertencem aquêles que var

rem a dúvida do seu caminho e, prosseguem com altivês na lttta".
I

O homem para empreender uma obra útil, que; tenha
projeção social e possa servir à coletividade, não poderá jamais
ater-se a Dúvidas, não ha maior ínímígo do progrésso e nem

maior entrave. Quem se decide a fazer algo de útil, em" favor do
seu próximo, o fazendo, naturalmente sem pessoalismo, sem que
rer aparecer, ou sobresair," terá forçosamente de abster-se dessa
sombra terrivel, que se denomina com muito' acêrto de "Compa
nheira inesperavel do Cégo" ... a Dúvida.

A sêde de viver e a necessidade de amar, que reanimam
.o mundo de hoje, tambem ecoará nos corações dos Desampara
dos da Sorte;_a vida nova, corno seiva nova, lhes dará consciên
cia da nova realidade; está :prestes a ecoar a hora Sagrada do
Renascimento. No ponto de vista intelectual essas criaturas, se

tornam simplesmente matéria esfarrapada; é preciso que nos con

vençamos de urna vês por tÔdas, de que a parte fJsica que os

fórma é em tudo identica a nossa; sómente existe, a diferença
de que" a sorte nunca os bafejou; e, -êste bafejo nós os podere
mos dar.'

,

Nosso apêlo não tem sido em vão; vem encontrando no.

seio 'da' maioria dos canoinhenses." a melhor receptividade possi
vel; a Carnara dos Vereadores, numa demonstração de alta com

,preensão e de fraternidade humana; deu esta demonstração em

urna das suas últimas reuniões, quando fês inserir em ata um

vóto de louvor; pelo artigo 'que publicamos em data de cinco
do fluente; artigo êste, que nada mais era, do que um grito de

angustia e de revolta, pela inércia ,que apresentava a nossa So

eíedade, em relação a êste cortêjo vergonhoso da mendicância.
Agradeço a alta compreenção e; entretanto apêlo para esses re

presentantes que continue nos apoiando e procurando dentro dos
seus elevados cargos de representantes de uma comuna, fazer

algo que tambem possam ajudar a suavisar esses desfavorecidos.
Aqui, militam diversas entidades com a mesma finalidade,

isto é a ajuda aos necessitados, porém nada têm feito; pois o

·funesto Cortêjo �ómente tem aumentado.

,
Dá- nos a impressão nítida de que essas Associações nada

.

têm feito; a sua finalidade têm se resumido exclusivamente na

palavra "benefício", porém o benefício não chega.' Si o objetivo
tivesse sido cumprido, não estaríamos a esta hora apelando para
que se termine, de uma vês por todas, com este cruciante pro
blema. Si elas viessem cumprindo sua finalidade, teriamos à nossa

frente 'algo de concreto, de definitivo, algo que ha muito teria

superado esse problema, dando aos menos favorecidos um LAR.

Não vejam os senhores membros das diretorias dessas
associações, uma recriminação que os possa atingir pessoalmente.
não; o que pretendemos é que' a finalidade das mesmas saia do

campo abstrato e entre no real; campo onde, num movimento

ecnjugado se poderá levar a bom têrmo esta Campanha, pois,
semente assim., poderemos dar ao Cortejo dos Infelizes o raiar
tie melhores dias.

.

Ao pretendermos arborizar uma certa área, teremos antes
de tudo, de dedicar-nos ao preparo da terra, e então semear. O
nosso cuidado e a nossa atenção, nascem, quando o- tenro rebento

rasga o seio da terra e recebe os primeiros raios solares; porém
Bem tudos os rebentos são iguais, os que a sorte deu bôa terra,
em pouco tempo se agigantam sobresaindo- a seus irmãos; os que
nasceram de terras estéreis se apresentam raquiticos e anêmicos,
e para estes últimos é o nosso maior cuidado.. A criança, é em

si uma plantinha que, c�mo a vegetal, nasce em berço de ouro

e berço de miséria. As primeiras têm garantido um futuro sadio

,

e risonho enquanto que as últimas,' ao se desenvolverem,_ terão

,ar fôrça das, condições de ambiente, que enfrentar um labirinto
oe caminhos, e quasi sempre escolhem o de menor trabalho, o

'1Oais fácil, e que dentro do seu fraco raciocínio lhes dite como o

lUais seguro; entretanto ° final dêste caminho é sempre duvidoso
e funesto.

.

O Aborizador, dotado de conhecimentos, procura tudo ao

seu alcance para dar à arvore, uma posição digna e eerta, den
tro do seu pomar, mesmo que para isto, tenha que andar. podan
do aqui e acolá. O Homem, tem como ° arborízador um dever,
° de Fraternidade, que lhe impõe a obrigação do amparo ao seu

semelhante. O bem deve ser feito sem distinção de côr política
ou religiosa; perante o Creador todos somos iguais, 'e, foi o seu

(Conclúe na 3a. página)
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CIRCULA AOS SABADOS

Cr$ 250,00 o

salário�família dos, - funcionários' e
de Prefeitura Municipal. '.

Aumen,tãdo

•

operanos
O Vereador ,Alfrecl0 de Oli

veira Garcindo da UDN, apre
sentou à Carnara de Vereado
res, importante Projete-de Lei,
alterando o salário- familia dos

funcionários e,operarios'Cda Pre

feitura, de Cr$ 70,00" para
Cr$ 250,00, a partir de) de no-

vembro de 1960. '

Justa/e oportuna a iniciativa
do dinamico Vereador, pois des
de 1953 que os Servidores Mu

nicipais vem percebendo por
dependente, a irrisória impor
tancia de setenta cruzeiros.

Transcrevemos na íntegra, os
dois Projetos de Leis bem corno

.

a justifícação apresentadas pelo.
Vereador Alfredo Garcindo.

Eleva o salário-família dos
Funcionários Municipais

Lei

Artigo 1°. --'- Fica elevado

para Cr$ 250,00' (duzentos e

cincoenta cruzeiros), a partir de
1 de novembro de Úl60, o sa

lário família devido por depen
dente e de acordo com a Lei

que a instituiu.
\

Artigo 2° - A despesa cor-

rerá pela dotação 9-34-3 da Lei

Orçamentária.
Artigo 39, - Esta Lei entra

em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrário, especialmente a

Lei numero 244, de 27 de No
vembro de 1953.

Sala das. Sessões da Camara

Municipal; em 17 de Novembro
de 1960.

Alfredo de Oliveira (iarcindo
Relator

'Eleva o salário-familia dos

Operarias Municipais
Lei

Artigo 1°. - Fica elevado

para Cr$ 250,00 (duzentos e cín
coentâ cruzeiros), a partir de 1°.
Novembro de 1960, o salário
família devido por dependente

, e de acôrdo com a Lei que a

instituiu. '

Artigo 2°. - A despesa cor

(Continúa na terceira página)

para

'J! '

Com o Município
situação financeira, o 'Prefeito

inicie - sem autàrização' da Câmara
construção de BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL

, .
,

pessirneem ,}

a

Todos conhecem a situação 'atual da Prefeitura I

Municipal de Canoinhas. Dispensa até comentários, pois
com uma divida que atinge a casa dos milhões, com 10
interior do Município completamente abandonado, o Pre
feito Municipal no final de um Governo sem nenhuma
realização que possa comprovar e justificàr uma obra de
merito, sem verba -aprovada pela, Câmara, de Vereadores,
inicia a construção da Biblioteca Pública 'Munícípal, saçrí
ficando' com isso; o comércio e a indústria de Canoinhas,
inclusive credôres particulares., '.

Sôbre o assunto em fóco, o vereador Alfredo O.
Garcindo, apresentou nesta semana, um requerimento
solicitando informações, o qual transcrevemos para co-.
nhecimento do povo de Canoinhas e que durante tanto

tempo se privou, de ler, sÓ,mente porque a intolerância
do atual Prefeito, não permitiu uma fusão com a B I C
que já �

está instalada e tem meios para proporcionar ao

povo ledôr mais confôrto 'e comodidade.

Exmo, Sr.
Presidente da Câmara Municipal de,Canoirihas,'

\ o Vereador que este subscreve, no uso de suas

atribuições, vêm expôr à consideração. desta Câmara e

finalmente pedir a V. Excía. após ouvido o plenário, que
seja informado o seguinte:-

.

10.) - Consta ,que o prédio que está sendo com;-'
truido ao lado da Prefeitura é para a Bíblioteca Pública
Municipal. Os alicerces já estão prontos, inclusive algu-
mas parêdes laterais. .

.

.
. . '\

2°.) - Por esta Casa, até esta data, nenhum Pro-
jéto de Lei oriundo do Poder Executivo, foi aprovado.
Não tenho conhecimento; como também as dotações a

provadas em Orçamento, não comportam construções de
grande envergadura. �i. "

,
,

30.) - Inumeras firmas. da praça tem saldos cre
dôres - muitas até há bastante tempo, constante de for
necimento a Prefeitura. Funcionários e operários também

(CONTINúA NA TERCEI,RA PAGINA) .
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CORREIO DO NORTE 26-11-1960

Cêra líquida

LUSTRASOL
dura 2 ,.

meses\

/' UM PRODUTO

SINTEKO
NA

ERLllA
.

'

AV IS O
As Tinturarias Expresso e Guarany

avisam ao público. em geral, que a partir desta data,"
, passarão o vigorar os seguintes preços:

Terno de Casem ira
Terno de Linho

Canoinhas, 10/11/60.

Cr$ 100,00
Cr$ 120.00

Ix \. OS PROPRIETÁRIOS.

A todos que apreciam uma I/GRAVATA"
-, !

barreira, vai este cordial lembrete:

. CASA LANGER
.'

Rua Paula Pereira, 793 - GANOINHAS
,

I

I
e com o novo stock que recebeu, está a altura

'9�e be.m servi-�o. Venha logo e escolha o melhor.

José Yvan da Coste
Bacharel em Direito

/

Advocacia em geral, especialmente crime
. -.

' .

Pràça, Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314

L
.

CANOINHAS -- Santa Catarina

.

Em JUNHO e NOVI;MBRO de cada ano,
. V. s. será um provavel felizardo da campa
nha "Seu Talão Vale Um Milhão"\.bastando
-srmplesmente exigir a sua NOTA FISCAL

das compras efetuadas.

\

...é O Aero-Willys
O grande' carro brasileiro
Possante, econômico, de linhas sóbrias' e dis

tintas, o AERO-WILLYS é o único grande car

ro .brasileiro' construido especialmente para o

nosso pais. Motor de 6 cilindros e 90 H.P. - o

famoso motqr Willys. Grande altura livre do solo,

Estrutura monobloco. Amplo espaço para seis

pessoas. Porta-malas espaçoso. Visibilidade pa
norâmica. Bom gôsto e distinção nas côres, que ..

combinam com () luxuoso acabamento interior.

��AáãyS
o GRANDE CA,RRO . "
BRASILEIRO

. ,

.

Ia

)

VENDE-SE
Em Major Vieira 1 casa

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

.

Tratar nesta Redação.

CASA RESIDENCIAL
Vende-se uma casa resi

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

.. �

Preço de oportunidade,
motivo mudança.
Vêr e tratar condições

com O proprietário, no en

dereço acima. I
Ix

'Confecções finas
para senhoras

Casa. Erlita

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

.I •

Lãs para Tricot
Casa Erli1a

\

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

versos modelos

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

Na Relojoaria Sulssa
dI 6pilberwI J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

I

Lanternas
de Pilhas

,

CASA
.

ESMAlTE
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::-1
- .

-
" -
" -

!i o financiamento de construção da casa própria feita pela i5
.0 ...
... I ••

ii Caixa Econômic-a Federal de Santa Catarina Ü
.. ..
.. ..
" ,. . "

ii depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii
" "

ii Concorra para o bem estar social de sua localid�de levando ii
- Q

:: suas reservas em depósitos na ::
.. ..

n CAIXA ECON,ÓMICA FEDERAL DE ii
" "

ii SANTA·CATARINA. ii
II. ••

ii Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de �
ii Oliveira n. 544. em frente á Matriz Cristo Rei. a!
ii / 55
" n

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::lial::=

)
.......................................

Oficinal
-,

Relâmpago

A mais antiga
,

A mais sortida
A melhor
A preferida

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua ICIC eta até a reforma geral
(

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas à vista\ea prazo

Sempre'OFICINA RELJ\MPAGO
Rua Pa'ula Pereira _- Edifício próprio

\ ,
••••••••••••••••••••••••••••" IiI••••••••••••••••"._••••• L'lI••
••••••••fII••••r••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_•••• tilCI::a. .' . ..

I. �::

ii Dr_ Aristides Dteme-r iid .

_

fi CIRURGIÃO DENTISTA !a
g Raios' X _' Pontes Moveis el Fixas ii
g �

I Dentaduras Anatomicas �
b Rua Vida I Ramos ; ii
.. '" ..

:= CANOINHAS Santá Catarina ii
i �

. H
=::==::::::::=::::=::::::::::::::::::�::::�:::::::::::::::c::::::::::::::::::::::::::::::=::::u;:

VENHA ADMIRA-LO EM
'

BASILIO ��HUMENHUK & elA. LTOA:
Rua Vidal Ramos, 203 - Telefone, 145 ..... Canoinhas, se.

o alto índice de nacionalização do AERO-WILLYS é a melhor garantia de completa assistência técnica. \

;:.
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(Conclusão)
rerá pela dotação 9-34-3 da Lei
OrçalDentáha.
Artigo 3°. - Esta Lei entra

em vigor na data de sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrário.

(conclusão da primeira págin�) Sala das Sessões da Camara
Municipal, em 17 de Novembro

não estão sendo pagas em dia. A emissão de "VALES" de 1960.

'", continúa em escala crescente.
-

Alfredo de Oliveira Garcindo

\40.) -' Consta também que para li construção do" Vereador - Relator

prédio em questão, o sr. Prefeito Municipal lançou mão JUSTIFICAÇÃO
de- recursos à particulares - se isso, é verdade, com que
autorização? Quem, é que se dispõe a empregar dinheiro
em terreno da Prefeitura? E com, que autorização?

50.) - É uma necessidade instalar a Biblioteca PÚ
blica Municipal tendo em vista que mais de oitocentos
mil cruzeiros estão) empregados em livros I sem: que o

.público lêia, nem tenha cO,nhecimento. ,Há muito que o

Sr. Prefeito Municipal poderia ter feito um acôrdo com

a Biblioteca Infantil de Canoinhas é fundísse as duas. E
uma sugestão que tornada realidade, 'poderíamos p�PP?r
cionar bôa leitura ao povo de Canoinhas. 'Pelo menos,
teriamos uma Biblioteca funcionando.

60.) - são estes, Sr, Presidente, os itens, que res

pondidos, poderíamos tomar conhecimento e saber os mo

tivos da construção do prédio que se levanta no terrêno
da Prefeitura.

,-

Sala das Sessões em 21/11/1960.

-

'mm��e••••••••mBm••••��••e.mmE.a.mem.m.�••m�.��.�m�m.��EE�.m••e.1

I .

Sensatinnal Of:erta de N AT A )
.

I
• R
II 30 dias de lucros / para o Freguês II
•

I'· (

Im' Compre mais barato e ganhe 1 MAQUIINA DE COSTURA LEONAM (20 'anos de garantia)'
,

I NO VALOR DE CR$ 15.000,00 1_8l!li Todas estas grandes aferias de Natal são feitas pelas Lojas Unidas Ltda., a loja Panorâmica da Cidàd,e. II
:11

,I T E ,C I O O s
I Algodão (80 larg.) de 65,00 por 38,00

'-

Toalhas plasticas de 120,00 por 95�oo
Nylon Bordado' de 95,00 por 65,00 & d J dIlO 71:I Cretones em côres (2,20 larg.) de 240,00 por 195,00 anaguas e ersey, e ' ,00, por ",00

• Brins ÇQlonial, 65,00 o metro Tecidos pI,Cortina 1(1,30 larg�), por 75,00 'o metro B'

i E mais um enorme sortimento de Estamparias pelus preços de ontem. I
· ).

li Chocolates Buschle I Discos I Enfeites de Pinheirinho I Brinquedos II ���iol' PhilMlips LUkzleBPbi�hdà l'ICAhlaRé�s .. Rla�enzoni.I·ICLàmisas 'BI",anv'Tan I,\

,I, ,19ICIC etas onar ' e 1 as , ummio
I

.-, erragens ouças / etc. etc.
.. Não faça suas compras de Natal sem visitar primeiro as LOJAS UNIDAS LTDA� Rua Caetano Costa, 553 Canoinhas I
• •

I Cada compra no valor de Cr$1.000,OO dará

direitL�
a

uam coJupomAnumSer,ado queuconcoNrrerá1noDn,a,taAI
a

lSMaqUina dLecoTsturaoLEOANAM•.Bili Não perca tempo, Vá hoje mesmo às

I
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Com Município em
., .

pesslma ....o

!,

Alfredo O. Garcindo - Vereador Relator.

o Co�tejo (ontinúa ...
(conclusão da primeira página)

Divino Filho quem pregou "Fazei o Bem sem olhar a quem".
-,

Que as pessôss dotadas de espírito fraterno se agrupem
em tO-!;no de um só pensamento, e, procure� a maneira elevada,
nobre e sincera de poderem chegar a uI1l porto seguro; que es

queçam as diferenças religiosas, políticas, partidárias, niveis sociais
e como um só corpo, prestigiar a Campanha em pról dos Desam

parados, procurando assim, elevar o nível Social da Cidade e

fazer com que desapareça êste funesto Cortêjo.

Aumentados para
Cr$ 250100.••

I'

Nos tempos atuais, com o as

sustador encarecimento do custo
de vida, a majoração salarial
não mais pode um povo viver'
sem enfrentar grandes dificul
dades. Muitas vêses se vê e se

observa, crianças desnudas, sub
nutridas e vivendo em cornple
ta miséria. O problêma está á

exigir dos Legisladores provi
denciais urgentes e imediatas.
Sômos .tambern responsaveis pe
lo alto índice de mortalidade
.ínfantil em nosso Municipio. De
vemos e a voz da razão está
sempre batendo em nossos ou

'vides. Algo de, positivo - algu
ma iniciativa deve ser' tomada
no Sentido de minorar-lhes o so

frimento. Despesas supérfluas
devem ser eliminadas.

Outros Municípios de nosso

Estado, pagam salário-famílias
mais elevados. Funcionários mu
nicipais recebem por dependente
à irrisória quantia de Cr$ 70,00,
inclusive os operarios. O Con

gresso acaba de aprovar uma,

lei, concedendo Cr$ 1.000:00 por
dependente-A Assembléia Legis
lativa também aprovou uma lei
recente, concedendo Cr$ 400,00
por dependente. O Municipio
de Canoinhas está na vanguarda.
Há necessidade do reajuste, a

fim de que os nossos funcioná
rios e operários, não

v
fiquem

Co�unicaçãQ
O CIRCULO DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIO

NAIS DE CANOINHAS (CEPEC) comunica ao povo de Canoinhas
que está empreendendo a "CAMPANHA DO UNIFORME""para
que os menores desprovidos de recursos possam frequentar as
aulas devidamente uniformizados.

Apela-se 80S corações bem formados no sentido de que
enviem à sua Direção os meios necessários para tal.

A COMISSÃO

,Grande Schow Artístico
Dia 10 de dezembro, teremos nos Salões do Clube

Canoinhense um .grande-Schow Musical, patrocinado pela Schola
.Cantorum Sta. Cecilia em benefício do Orgão da Igreja Matriz
de Canoinhas.

A grande noitada musical estará a cargo do "CORAL
PQLIFONICO S. PIO X" da cidade de Caçador.

Esperamos que o canoinhense com seu elevado espírito
de cooperação prestigie mais esta campanha.

Isencào do 'Imposto de Transmissão
-

.»
) \

O Governador do Estado san- Trabalho de Santa Catarina.
cionou, em data de 7 de novem

bro corrente, sendo publicada
no "Diário Oficial do Estado",
li Lei nr. 2.491, cujos artigos,
são os seguintes: -,

Art. 1°. - Ficam as entidades
sindicais de primeiro e segundo
grau e_ as assdciações profissio
nais com jurisdição no território
do Estado, isentas do impôsto
de transmissão inter-vivos, desde
que comprovem seu registro no

,órgão competente do Ministério
do Trabalho Indústrie e Co-.
mércio e estejam devidamente
regtstradas na Secretaria do

Parágrafo único - A isenção
prevista nêste

'

artigo extende- se
somente à aquisição de terreno
ou prédio para instalação de séde
própria das entidades sindicais
e Associações Profissionais.

Art. 2°. - O direito do gôso
da isenção mencionada somente
se efetivará atravéz do reque
rimento dirigido ao Chefe do
Poder Executivo, após satisfeitas
as exigências prescritas em ar

tigo 1°. desta lei e ouvidos os

órgãos competentes das Secre
tarias do Trabalho e Negócios
da Fazenda.

em condições de inferioridade.
Por este motivo, apresento o

Projéto-Resolução concedendo
Cr$ 250,00 por cada dependente,
de funcionário e operário. Se
vier a ser aprovado por esta
Colenda Camara, que seja a

partir do mez de novembro do
corrente ano, proporcionando'
deste modo, alguma satisfação
às crianças dos servidores mu-

nicipais, sem exceção. O que fi
zermos hoje pelas crianças es

taremos fazendo pelos homens
e mulheres de amanhã e con

tribuindo para um Brasil mais
forte e unido. ,

Sala das Sessões em 17 de
novembro de 1960.

Alfredo O, Garcindo • Relator. �

CC?mpre melhor e mais .barato e ganhe uma Maquina de Costura' no Valo'r de Cr$ 15.000,00.
, "

1I11m1I1!t1I1m1mmmllllllll1��II�.Mm.m;m��lIeBlt!l!l1;;�lImm.Bm;lI1ellll�mm.IIII.II�II�.m.(
"

'/
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I
Atenção Senhores

Ouçam todos os sábados, pelas ondas

amigas da Rádio Canoínhas, 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. 3x

Or. 'Arnoldo, Peiter Filho,
l

,

ADVOGADO,
CIVEL COMÉRCIO

,Rua Major Vieira, 490 ,Canoinhas

NOTICIÁRIO I'NTERNACIOtlAl
O corpo de observadore-s, correspondentes próprios e enviados
t>speClaI.s em vários países', possibilita a O JORNAL manter'
seus Ieítores sempre bem informados sôbre os acontecímentos
internacionais de vulto. Leia o O JORN A L-e esteja a par do que

vai pelo país e pelo mundo inteiro.

o JORNALASSINE

- (Orgão Líder 'dos Diários Associados)
SUPLEMENTO LITERA'RIO - VlDA NACION I\L -

VIDA DOS C>\MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
\

ECONÔMICO'
'

Cr$ BOO,OO
Gr$ 350.00
Cr$ 180,00

PREÇ08:
1 ano

6 meses
3 mêses

Peita, hoje mesmo, sua assi
natura, procurando o nosso

REPRESENTANTE:

I.

ANTONIO SELEM E
CANOINHAS - Rua, Senador Sch�iat - Sta. Catarina

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

.

SEU- TALÃO VALE; UM MILHÃO
I CONS�MIDOR, exija do seu fornecedor a Nota
Fiscal ou ralão correspondentes às suas corripras <'

iguais ou superiores a cr$ 30.00, colecionando-as'
á partir desta data, 1. de de�e,bro de 1959,re parti�
cipe do grande sorteio a realizar no dia 30 de junho
de 1.960, concorrendo àssim, aos -cr$1.700�000 00
em prêmios oferecidos pelo EstadQ.

'

RADIOS PIONEER
A vista e em suaves prestações

PA 2 PT 3 TransistQr

<,
_,I, PA12

J. (t,rte Praça Lauro Müller,' 751
Forie 125 .- Caixa Postal 76
Canoinhas Sta. Catarina

)

",

_'

, J1IlÍa.cVLCtÍlCYVLa..L NV-184
CO OTOR

1"'-'

UM MOTOR FEITO

POR UM FABRICANTE
.

DE CAMINHÕES,
EXCLUSIVAMENTE
PARA CAMINHÕES.

Compressão baixa, curso reduzido;' pistões especialmente desenhados para maior aproveita
, .mento da fôrça da -combustão� válvulas de admissão e descarga alternadas, tubagem de ud

missão refngerada à· água ... Tantas e tão vantajosas características só são concebíveis" no mais
I '

moderno e capacitado motor de caminhão brasileiro: MOTOR V-8 do INJ'ERNATIONAL
NV-184 - U1V1 CONTRÓLE TOTAL DE GASTOS! Se o senhor planeja comprar-um c�minhão

.

que lhe pnoporcione alta capacidade de operação a baixo custo, corn um motor possante

queimando a gasolina comum, mais barata, então está pensando em adquirir o NV-184 COM

MOTOR V-8 INTERNATIONAL.

.\

. -',

, ,� /

PARA PRONTA EN,TREGA NOS /

CONCESSIONARIOS AUTORIZADOS

Merhy S I me & Filhos
TR ES BA RRAS C\ANOINHAS, s/c.
-----------------------------------�------------�---------------

o NA-TA'LCartões pata

Livros:
Cartilha

Pensamento('
de Aximissiio,

Livros
.

B ·1"IaSl .

A uo., lmanaques .

Programa
Para Todos\
Série a 7\ T

, lVOSSO'Primários

na
I
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Cêra de Carnaúba
e Parafina

CASA ESMALTE

Atenção, Donas de Casa!
Aconselhamos as senhoras de fazerem uma experiência, 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.

Toma-se mais barato. O sabão é mais duravel e a 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. 4x

ExigindQ as' suas NOTAS FISCAIS
de Compras' os comerciantes . Ficarão

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

HOLLYWOOD, 17 (UPIj -
Clark Gable, famoso atar cine
matográfico, faleceu nesta cida
de aos 59 anos de idade e 10
dias após haver sofrido um ata

que cardíaco, quando se encon

trava em sua residência. Corno
se sabe Gable sofreu ataque car

díaco a 6 do corrente, depois
de queixar-se de dores no braço
e peito e imediatamente foi
éonduzido ao Presbiteriano Hos

pital, onde após receber socorro
ficou internado para um prolon
gado repouso. O ator foi uma das,

figuras mais populares do cine

ma mundial desde que alcançou
o primeiro plano na década de
1930. O Hospital anunciou que
Gable faleceu cêrca das 11 horas
da noite de ontem, vítima duma
trombose coronária, Sua espôsa
se manteve. junto de seu leito
desde, que ingressou no Hospítal,
Faltaram os esforços para rea

nima-lo. Gable_ conversou corn-.

a enfermeira somente e alguns

jIlinutos antes de morrer.

/

FALECEU
CL A,RK GABLE

Material ·elétrico
CASA ERLI'TA

-

.Compre agora
sua nova

�OUPA

�E,!N.!'!.
�

'.
'

3- SORTEIO

I I

e participe do

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE!

2 mil cruzeiros em

com-I
Com as' Cou'telos Milio.

pras dão direito o. uma nários V. ganha prêmios
Cautela Milionária . milionários...-

"

TRES SORTEIOS
30 de· julho • 28 de setembro •

Sob . r•.,.ose;;I..d. d. "d'. �Od:�:��:�����:::'.��'
20 Automóveis Dauphine 1960
30 Condicionadores de ar FEDDERS
10 Aparelhos de Televisão
30 Refrigeradores ADMIRAL 1961
30 Fogões Wallig VISORAMIC ,

30 Máquinas de costura RENNER
600 roupas RENNER

AVISO IMPORTANTE: �
A sua Cautela Milionária, �!
mesmo premiada num sor

teio, continua valendo pa
ra os sorteios seguintes.

Dia

,!,\ ..

'

,,';

;-

,

.,'1-;

PM'112005

1·:-
Rua Getulio\ Vargas, 8B2 .,. Telef, 29B'· Canoinhas, S.C.

Revendedor Renner (ASA PEREIRA A casa da bôa roupa

Dr. Waldomi ro Kravchychyn
Cirurgião � Dentista'

Clinica - Cirurgia e Prótese
fspecialidade: Odontopediatria <lralamenlo denlário de crianças)

(

Consultório: Praça Lauro Müller N°. 97
Residencia: Rua Caetano Costa. esq. Major Vieira

Horário: das 8 ás 12 hora.s

I
-li
'III
II
II

Comunica 8' todos os PESCADORES E CAÇADORES
que já recebeu um estoque apreciavel de artigcs de pesca e

caça para a temporada deste ano. '
.

VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS, 2 e 3 pedaços. LINHAS
DE NYLON de todos os tipos . ANZOIS NOROEGUESES •

CHUMBADAS de todos os tamanhoa v ANZOIS com iscas ar
tificiais - FISGAS, pequenas, médias e grandes. REDES de
fio URSO e de NYLON - TARRAFAS de vários tamanhoa e

tipos - ESPINHEIS com ou sem empates em vários tamanhos
fie anzois . CA NTIS • FACAS. FACÕES � LANTERNAS A
PILHA - LANTERNAS A CARBURETO 'E OUEROZENE-

CAMAS DE CAMPANHA - MOSQUITEIROS, etc.

Os melhores prêços da praça, no maior
sortimento d� artigos de caça e pesca.
Praça Lauro Müller, 751 - Cx, Postal, 76 - Fone, 125

CANOI'NHAS _I_ STÃ. CATARINA ' 3

J.
�

CORTE

MÁQUINAS INDUSTRIAIS'
para beneficiar madeira

, .

DAS AFAMADAS MARCAS:

FAMA,( e MAREK
Informações: Z. Ciarcindo & Knüppel Ltda.

CANQINHAS _( s. C..

,

M A (I F E
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, Itaiópolis e

São Mateus do. Sul
,

Ferro para todos os fins - Chapas - Canos - Arame
Preto e Galvanizado - Telhas de Zinco - Cimento

'O maior e mais variado estoque desta região.

fiscalizar sues
sue Nota

o .

povo precisa
exigindo a

compras
Fisca I.

"

.
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PELOS IjL�REIS
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/,

ANIVERSARIANY:ES DA SEMANA
I

os srs. Eloy Sudowski e Wal..
demdr Brandes, gerente da
filiul Stein desta cidade; as
sras. dnas. Hilda esp. do sr.

Rubens R. da Silva; Ana Ma;:
ria esp. do sr. Carlos Wun
derlich, res, em S.' Paulo e

Carmen esp, do sr. Tuti 'Na",
der.

Dia 2: a menina Maria Ali
cia filha do sr Odilon Daoét;

,

as sras. dna. Eulalia esp, do
sr. José Pacheco de Mirnda
Lima; Adelia Olga esp. do
sr. Euclides Bueno; Vva. Ani»
ta Buss e Noemia esp. do sr,

Agenor V. Côrte.
NdsSOS parabens. !

I

ANIVERSARIAM-SE

S�IAS, última' moda

C!Q,fI,fl, �tlit4

Hoje: as srtas. lris Str-at-,
mann, res. em Curitiba; Te.
rezinha Seleme e Gertrudes
Lis; O sr. Alexdndre Eis; as
sras, dnas. Anita esp, do sr.
Paulo Neuburger f! I�ene esp,
do sr. Horst Winter, res. em
Porto União. .

Amanhã: a sra. dua. Vva.
Vitoria Oliskooicr; o sr. Iêo
dolto.Schaal; as meninas Van
ja Clara filha do sr, Lauro
Michel; Rosamry filha do sr.
Hein F-ischer; os gemeos [ai..

<sne 10Sé e Ieolete Terezinha
filhos do Sr. Miguel Andro ..

czevecz,

Dia 28: o jovem [oaquim
Fernandes Luiz -F". res. em'
Porto União; o meniuo Gel son
filho do sr, Aluino Koehler, os
srs. Francisco Krisan e Lauro
Mi.ch,d.

'

Dia 29: a sra. dna. Zild
esp, do .sr. Alfredo de O�
Garoinuo; a '�enina Siomara
,filha (do sr dr 'Rlvadavia R.
,

Corrêa; o sr, João f' A, Siems;
o menino Pedro Paulo filho
do sr. Zefredo Müller.

,

Di� 30: a srta. OúUa Fe..

.dermann; a menina Wilma
'Maria filha do sr. Eraldo
Lessak; a sra. dna Genotieoa
esp. do S1' Willy Sudoski; o
menino Adilson filho do sr.
Nelson. Marzall.

Dia 10. de Dezembro: as
meninas -Simoni Margareth
filha do sr, Americo Araldi e
Ursula filha do' S1'. Jacó
Scheuer; a srta Ursula Voig,'

Ajuste de Núpcias
Com a srta. Arlete filha do

casal dna. Valesca e sr. Cons»
tantino de Paula Bueno, con
tratou casamento, o jovem
Joel filho da sra. Vva. Lau
ricy Costa Penter,

Nossos cumprimentos.
, ,I

Nascimento
o lar do casal dna. Lour

des ;: 1aroslaw .Sidorak foi
enriquecido dia 19, com o
nascimento de seu filho Mario
Eloi, na mato Sta. Cruz, nesta
cidade.

Desejamos felicidades.

Velas para Natal
por apenas 25,00 a caixinha.

1

'Jogos de velas eletricas, p/pinbeirinhq,
d� 1.100,00 por apenas 700,00

I

Só na CASA, ESMALTE
,

E�ercício de Mobilização
5a. Região Militar e 5a DI.
16a• Circunscrição de Recrutamento

Junta de Alistamento Militar de Canoinhas
Todo o reservista da 5a. Região Militar) que receber noti

ficação ou fôr 'cientificado de que está sendo chamado para par
ticipar do exercício de mobílizaçãô, deverá procurar o Centro de
Apresentação que lhe esteja designado.

'

Muito fácil o, que tem a fazer. I,

,

,

Basta que compareça ao Centro de Apresentações (PRE
FEITURA MU�ICIPAL DE CANOINHAS). '1;'ão logo sETja anotado
seu comparecimento, será dispensado de qualquer outra formali
dade, podendn retornar às SUas atividades normais. Nada mais lhe
s,erá exigido e terá a consciência, do dever cumpri�o.

Deverão comparecer: os Oficiais da reserva e Aspirantes
a Oficial da Reserva, que terminarem o SPOR de 1954 até 1959,
inclu�ive:. os RESERVISTAS. licenciados de 1956 a 1960,'inclusive.
RESERVISTA! CUMPRE O TEU DEVER. SE FORES CHA.MADO,I
PARTICIPA 'DO EXERCÍCIO ,DE MOBILIZAÇÃO. .

.

ATENÇÃO RESERVISTA! �e já recebéu a "CARTA DE ALERTA",
paeencha-a e coloque no correio. A apresentação será feita na

PREFEITURA MUNICIPAL não é necessário comparecer no 2°.
Btl. Ferroviário. J

.

ALÉM DO DELICIOSO GALETO
A JCHURRASCAR'IA

, J

lhe, oferece aos domingos mais duas novidades
/'

I
_

.-

Frango a Brasileira e Frango de Leite e para aperitivo peça
Leite de' Tigre ou Suco de Tomate. E aguardem "VOADOR"

./

MICH'EL

A partir de primeiro de

novembro, o . funcionalismo

público estadual, tem> novo

horário de trabalho.

S. Excia. o sr. Governa
dor Heriberto Hülse, apro
VOU,I. Ó referido horário, que
será, de segunda à sexta

feira, das 12 às 18
.

horas
e aos sàbados das 9 às 12.

fenômeno. O medo e a supers-
I tição tomaram conta da marí

nheiragem, e o pânico os domi
nou, sendo vós corrente dos

tripulantes de que a Santa que
traziam a bordo mantinha Pro

posto em querer ficar na Ilha
do Desterro: feita a. sondagem
da tripulação foi resolvido de
que se fizesse a experiência.
deixando a referida 'Santa em

terra e as caravelas que sé
fizessem ao mar; se assim resol
veram, assim foi feito, � para
espanto, de todos ao saírem da
baía depararam com um tempo
calmo que os 'permitia seguir
viagem, tendo então deixado a

Santa junto aos mandatários da
Ilha.
A Santa em Questão era San

ta Catarina, €, ísto segundo a

lenda aconteceu no dia 25 d�

C'onta a lenda nativa fÍoria
nopolitaría, que quando a Ilha
de Florianópolis se chamava Ilha
do Desterro, servindo então na

época como ancoradouro às cs.:
ravelas Lusas que passavam com

destino à província do Rio Gran
de, entre tantas, aportou em

fins de Outubro umas tantes
caravelas que se d,estinavam
corno sempre ao Sul, trazendo
em seu bojo a imagem de uma

Santa que seria entronada na

rtferida Província; porém a

forte tempestade as, obrigou a

saírem de sua róta e aportarem
a Ilha do Desterro até que tudo

passasse e voltasse. a bonança.
Dias depois, o mar calmo, as

caravelas' se (fiteram ao largo,
ao terem atravessado � parte
.da baía, deparavam com uma

tempestade que mais uma vez

os fez voltar e assim IPor duas
ou três v€zês se repetiu êste

Novo horário'
ao 'Funcion.lismo
estadual

Cornunicacão
Vva. Amalia /ürgensen, Fi.

ihos, Gf3nrOS e demais paren
tes, cumprem o dever de paj
ticipar o ralecimento de seu

chefe'

Amando Jürgensen, Sobrinho
ocorrido dia 21 dês/e, às
21,30 hrs. com a idade de 79
anos:

.Aprooeitam o ensejo para
agradecer' ao Rudo. Pastor
Egon Marterer e demais pes»
sõas' que estiveram no guar-

o damento e acompanharam o
, enterro.

'

Canoinhas, 11-1960:

Carvão de DÓ de pinho
Compra-se,' pagand� bom

prêço.
Tratar à' Rua Vidal Ra-

mos, 275 (Fundição). 2x

Novembro, (sendo na mesma

data mudado o nome de Des
terro para Ilha dp. Santa Ca-,
tsrína, em homenagem a citada
Santa que em vida preferiu ali

torturas da roda, a servir os
. baixos instintos dt! seu algoz..

Hoje que o .norne ficou e que
Santa Catarina com tanto res

peito a homenageia, volvemos
nossos olhos, ao alto e fazemos

rogos para que continue con

te�plando êste torrão com suas

graças, para que ilumine seus

mandatários .e que não deixe

'que desabe sôbre Santa Catarí
na. uma tempestade de odios e

vinganças, mas que se procure
a maneira exata de dar 80
éatarinense dias melhores e que
todos possam continuar a gozar
dos direitos e prerrogativas que
a lei os faculta.

, 1 '

Cine Teatro' Vera Cruz
APRESENTA:

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

O· Regresso' de Dom Camilo
,

com Fernandel, Gino Cerví, Saro .Urzí,
Lia Di Leo, Leda Gloria, Paolo Stoppa

Uma grandiosa cornédía l ! ! Rir a valer! ! !

DOMINGO· á. 14 hora. - Censura Livre
, '

O REGRESSO DE DOM CAMILO
,-----

á. 17 hora. Censurà livre
DOMINGO _;__

á. 20,15 �..
-

Imp, até 14 anos

As Lavadeiras de PORTUGAL
em CínemàScope ,

cj Paquita Rico, Jean Claude Pascal, Anne Vernon

,Um grandioso filme, cheio' de Alegria... Beleza ...
Amor.; Canto... num cenário arrebatador. . .

'

.,

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

. \�
3a. e 4a. Feira - á. 20,15 hora. - Imp. até 14 anoI

OSULTÃO DESCALÇO
com Tin-Tan, Yolanda Varell�, Oscar

Pulido, Lílíana Duran, Marcelo Borolas

Uma comédia espetacular, com o impagavel
Tin-Tan . •. Rir a valer .. ',
-'-----

5a. e 6a. Feira - á. 20,15 horas - I��. até 14_ ano.

SiM A,O E ,L A U R A·
,

�m Tecnicolor

Peter Finch, Kay Kendal( �/Iuriel PaiVlow, Maurice Dt>nham

"Uma deliciosa comédia do cinema inglêsl'
'

E para doming� dia 4:

O GRANDIOSO FILME:

SISSI, A IMPERATRIZ·
Uma joia do cinema a!lemio ..

/

P A'R A ' F \E R IDA 5,
E C Z E M ,A 5,
INFLAMAÇOES,
C O C E I � ,A 5,

l F R I E ,I R AS,

,!.��I�HASl ETC.
1ÓNI(0, (APILA:R
/POR E.x(·EI;�N'CI,ÀNUNC� EXiSTJU iGUJ:iL

CONTRA CASPA,'

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
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CORREIO 00 NORTE 26-11-1960

Exercício
de Mobil
no Municlpio (anoinhasde

Em data a ser designada, ainda êste ano, proceder. se-á na

58. Região Militar (Paraná eSta. Catarina) - um EXERCICIO
DE MOBILIZAÇÃO para 08 Oficiais. Aspirantes a Oficial da Reserva
e Reservistas, e consequentemente, proeeder-se-â também o referido
Exercício, em nosso prospero Muuicipio de Canoinhas. Não entrarei
em detalhes. A Mobilização Militar abrange dois fatores preponde
rantes: PESSOAL e MATERIAL. No nosso caso visamos apenas o

fato Pessoal, o único exigido no Exercício de Mobilização.

"OBJETIVO: Conseguir a apresentação dos Oficiais, Aspi
rante a Oficial da reserva e reservistas com Destino de Mobilização,
bem como a dos Oficiais da Reserva que terminaram o CPOR de
1954 a 1959, inclusive, ainda, a dos reservistas licenciados de 1956 a

1960, inclusive.
- Para o Exercício de Mobilização deve ser observado

apenas o, seguinte:
a) - Os incluidos para tomar parte no referido Exercício,

receberão de inicio uma "Carta de Alerta"� Em seguida deatacarâe
um recibo da referida "Carta", asainando-o e devolvendo ao correio.
Feito isto não tomarás nenhuma outra providência, a não ser aguar'
dar a "Carta de Chamada".

'

b) - Recebida após, a "Carta de Chamada" verificarás
na mesma o dia em que deverás te apresentar na Prefeitura Mu
nicipal de Canoinhas, O Exercício resume-se apenas em apresentar
te, ião logo recebas a citada Carta, prestar declarações solicitadas e

já está findo o Exercício, podendo' então o Oficial ou reservista vol
tar às Suas atividades normais.

c) - Documentos de que deverão estar munidos os Of. da
Hes. Asp, a Of. ou reservistas ao apresentarem-se no Centro de Heu- .

oião (que funcionará na Prefeitura Municipal).
-<

- Of Asp e Of - Carta, de Chamada ou Notificação In-
dividual, Carta Patent, de Curso Militar.

- RESERVISTAS: - Car'ta de Chamada ou Notificação
Individual, Certificado de Reservista, Carteira de Identidade, Certi
dão do Serviço Militar ou' outros documentos que comprovem sua si
tuação militar.

Os reservistas receberão ao epresentar-se um CERTIFICADO
DE APRESENTAÇÃO comprovante de seu' comparecimento.

, /

O Exercicio de Mobilização em aprêço, nada mais é que o

cumprimento do art 8°. da Lei do Serviço Militar, que assim estabelece:

A obrigação para' com o 'Serviço. Militar em tempo de paz, co

meça no dia l°. de Janeiro do ano em que o brasileiro atinge 17
anos de idade � subsistirá até trinta e um de Dezembro do ano em

que completar 45 anos.

DENTRO DESSE PERIODO, à partir dos dezoitb anos de
idade, quer tenham ou não prestado o serviço militar, poderão os

brasileiros ser convocedos em qualquer época e nas condições que fo
rem ordenadas ou autorizadas pelo Presidente da República, tendo
em vista a participação em manobras e Esercicios, ou ainda, em ca

,80S especiais para o preenchimento de "claros". Nesse Exercício de
elevado cunho cívico e patriótico, contamos com a colaboração dos
Oficiais da Reserva. inclusi ve Aspirantes, e praças reservistas dê
cuia colaboração depende o êxito do aludid� Exercíci.�.

Aos Srs. Empregadores, chefe de' repartições, educadores e

pais, o Sr. Dr. Haroldo Ferreira, MD Prefeito Municipal e Chefe do
Centro de apresentações dos' reservistas formula um apêlo para que
colaborem com o presente Exercício, facilitando a participação de
seus subordinados, numa demonstração de espírito altamente cívico.

A culta população de Canoinbas, saberá sob todos aspectos,
prestigiar e louvar tão patriótica campanha.

Oficial da Reserva ou Reservista! Colabora com teu alto grau
de civismo! O êxito da Campanha para o Exercício depende de tua

I '

presençall

Entre ('9 muitos, r�sultadoB a serem colhidos pelo Exercício
em questão destacamos: '

/ '

maior contacto dos orgãos mobilizadorea com o pessoal da
reserva;

proporcionar a atualização dos fichários referente a reserva; ,

verificar a eficiência dos métodos adotados;
- verificar mediante exercícios. a exequibilidade de sua efi

ciente exceção, a vitabilidade de planejamento, testando ainda, o grau
de presteza,' o de compreensão e de amur pela causa Pátria dos. cio
dadãos - soldados pertencentes a reserva'.

RESERVISTAl AGUARDA POIS O DIA DA MOBILIZA.·
çÃO COM O PENSA.MENTO ELEVADO PARA A NOSSA
QUERIDA BANDEIRA E PARA O TEU JURAMENTO!

TUDO PELO BRASIL!

Agenor Flores - 2°. Ten. Dei. 148• DR.

SAIAS, última moda

C!a�a, �ttit(J,
Livros e Romances
CASAERLITA

. \

\ �

Telefônicos CatarinaServiços de Santa
A CEE fiscalizará a execução dos contratos firmados pelo r
Governo, 'do Estado com a Companhia Telefônica Catari
nense. Representantes da Associação Catarinense de Enge
nheiros e da Federação das Indústrias no Conselho da CEE

(oito) para 9 (nove) o número de
Conselheiros da CEE.

Parágrafo Unico - No Con
selho da Comissão de Energia E
létrica figurará 1 (um) represen
tante da Associação Catarinense
de Engenheiros e 1 (um) represen
tante da Federação das Indúetrias;
escolhidos pelo Chefe do Poder
Executivo, dentre 3 (três) nomes

que lhe serão encaminhados pela
Direção doscseferídos órgãos res

pecti vamente,
ART. 4. - O Chefe do Poder

Executivo regulamentará a pre
sente Lei na forma do que dis
põe o art. 52, item I, da Cons
t.ituição do Estado de Santa Ca-
tarina. '

IART. 5. - Esta j.ei entrará
em vigor na data da sua publi
cação, revogadas as disposições
em contrário.
"

Por proposição do Deputado
Ruy Hülse, a Assembléia Legis
lativa do Estado aprovou, o !!e

guinte progeto de Lei:
•

PROJETO DE LEI
Dispõe sôbre atribuições da

Comissão de Energia Elétrica e

dá outras providências.

ART. L - Compete a Comis
são de Energia Elétrica, além das

atribuições que lhe são conferidas
pelos dispositivos legais vigeotes,
estudar, planificar e fiscalizar 88

comunicações telefonicas no Es
tado de Santa Catarina.

ART. 2; - Ficam transferidas
para a Comissão de Energia Eíê
trica tôdas as atribuições da Di
retoria de Obras Públicas, refe
rentes a fiscalização da execussão
do contrato celebrado entre o

Govêrno do Estado de Santa Ca·
tarina e CIA. Telefonica Cata ri
nense para a exploração dos ser

viços de comunicações telefonica
inter-municipal e na Capital do
Estado.

ART. 3. - Fica alterado de 8

tância, pois que, conferindo a Co
missão de Energia Elétrica novas

atribuições, possibilita ao Estado
participar, através de um órgão
especializado, da planificação e

fiscalização direta dos sistemas de
comunicações telefonicas.

Além do que, o projeto ampli
ando o número de Conselheiros
da Comissão de Energia Elétrica,
inclui no seu órgão Deliberativo
representantes da Associação Ca
tarinense de Engenheiros e da Fe·
deração das In dústriss, entidades
que, muito poderão contribuir
para o planejamento e execução
dos programas para a eletrificação
do Estado.

Ao registrarmos esta feliz ini.
ciativa do Deputado RUY HÜL
SE, nos congratulamos, com os

representantes do povo da As·
semblêia Legislativa, pela aprova
ção do projeto e queremos crer, o
mesmo será sancionado pelo che
fe do Poder Executivo, para, que
assim, Santa Catarina, possa ter

plenamente organizado os seuseer

viços de comunicações telefonicás.

Sala das Sessões, em 3 de no

vembro de 1.960.

8SS. Deputado Ruy Hiilse,

Um rápido exame do projeto
nos capacita da sua alta impor-

< • "'. -,

/ ,�

,
,

. 1,1
\',

'

" :"'oi
.

VEMAG S.A. VEIcULOS E MAQUINAS AGRíCOLAS e MASSEY
FERGUSON DO BRASIL S. A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO, vêm
comunicar que, a partir do dia 1.0 de Outubro p. p., a distribuição
dos tratores e máquinas agrícolas Massey-Ferguson passoú a ser

feita diretamente pela Massey-Ferguson do Brasil S. A. Indústria e

Comércio, emprêsa reestruturada recentemente para, de acôrdo com

os planos aprovados pelo Grupo Executivo da Indústria Automobi

lística, fabricar no Brasil os tratores Massey-Ferguson.

" '

IA MASSEY-FERGUSON LIMITED, de Toronto, Canadá, aprovei
tando o ensejo, agradece a cooperação que a VEMAG lhe propor
danou durante 13 anos, comercializando os seus produtos, difundindo
e prestigiando a marca Massey-Ferguson no Brasil e realizando
notável obra de extensão e mecanização da agricultura. Esta cola

boração da VEMAG continuará através de sua participação no ca

pital da nova emprêsa, como uma das suas principais acionistas.

Assim, com grande satisfação podemos anunciar, para breve, o lan

çamento no mercado do primeiro trator Massey-Ferguson brasileiro,
o qual terá as mesmas qualidades excepcionais do modêlo estran

geiro em uso no País. Para alcançar êste fim, a MASSEY-FERGUSON
LIMITED e aVEMAG numa conjugação de esforços, esperam dar à

agricultura brasileira êste instrumento de trabalho imprescindível
ao seu desenvolvimento.

Massey Ferquson
\ do .Brcsíl S.A.

Veículos e máquinas agrícolas.
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AO
VOTO DE
CORREIO

LOUVOR
DO N01��E

Recebemos oficio da calenda Câmara Municipal,
cujo texto para conhecimento de nossos leitores, trans

'r crevemos na integra:
Ofício N. C-M 93/1.960

Do: Presidente da Câmara Municipal de Canoinhas
Ao: Snr. Diretor do Jornal "CORREIO DO NORTE"
Assunto: Vóto de louvor

Em 9 de Novembro de 1.960

'Senhor Diretor,
Apraz-me comunicar-vos que, em sessão realizada

ontem neste Legislativo Municipal, por indicação do Ve
reador Snr. Clementina E. Pieczarka, aprovado por una
nimidade dos senhores Vereadores presentes, ésta Câmara
fêz inserir em ata dos trabalhos, vóto de louvor a esse

conceituado orgão de' imprensa, com referência a edição
de sábado, dia 5 de Novembro do corrente ano, uma

crônica, trazendo o título "MENDICÂNCIA UM PRO
BLr;MA SOCIAL", esperando que o autor da referida
crônica continúe batalhando contra este cruciante 'proble
ma Social que assola a nossa Cidade.

alta
Sem mais, renovo a V. Excia., meus protestos

estima e distinta consideração.
Dr. Reneau Cubas - Presidente

o novo aumento dos
"",

.
, ..

professores
E' a seguinte a_nova tabela

Concurso do

'Melhor Companheiro'
É com o coração cheio de

alegria que venho, em nome

de meus caros coleguinhas, a-
.

gradecer sinceramente a todos

que, com tanta generosidade,
contribuiram para a realização
do Concurso "O MELHOR COM
PANHEIRO".

Ao nosso estimado Frei EI

zeário, o melhor companheiro
das crianças de Canoinhas, o

nobre idealizador desta bela

campanha, diz�mos comovidos:
Deus lhe pague!
Ao Lions Club de nossa ci

dade que patrocinou o Concurso,
a nossa imorredoura gratidão,".

Aviso da Congregação Mariana
A Congregação Mariana pede o comparecimento de

todos os Associados, para IS Comunhão geral e'-Reunião em

conjunto com 8S Filhas de Maria no dia 8 de dezembro

próximo, festa da "Imaculada Conceição".
Ix

'

A Diretoria.

Finalmenté, aos promotores
desta brilhante festa, para a

'qual não pouparam esforços,
não mediram dificuldades nem

canseiras, o nosso muito obri

gado de todo o,coraçao.
Que as belas palavras e sá

bios conselhos do Reverendo
Frei Elzeário, proferidas durante
a missa das crianças, domingo,
ecoem sempre nas nossas almas
a fim de que sejamos 'bons

de
.

companheiros não só agora na

fase escolar, mas' por tôda a

nossa vida, aprimorando cada
vez mais as boas qualidades
que Deus nos concedeu na sua

infinita bondade.

Luiz Ce.ar Ruthes - aluno do

Grupo Escolar "Sagrado Cora
ção de Jesus". -.

de
/

vencimentos dos professores
estaduais que neste ano tiveram
dois aumentos concedidos pelo
Governador Heriberto Hülse:

De acôrdo com a nova escala
de vencimentos, proposta pelo
Governador Heriberto Hülse, a

Professôra Regionalista que a

tualmente percebe 5.500 cruzei

ros, mensais, passará a 7.500

cruzeiros; a Professôra Norma-·
lista (carreira inicial), de 7 mil
cruzeiros para 9.500 cruzeiros;
o Diretor de Grupo Escolar (car- .

reira inicial), de 9 mil cruzeiros
para 11.500 cruzeiros e o Ins

petor Escolar, tambem inicial,
de 11.500 cruzeiros para 14.500
cruzeiros, mensais.

Com essa providência do Che

fe do Poder Executivo Estadual,
a classe do magistério público
terá sua situação melhorada.

Tambem todos os funciona
rias publícos estaduais, sem dís

tinção, tiveram mais um aumen

to de dois mil cruzeiros em seu.

vencimentos, além de mais cen

to e cincoenta cruzeiros por de

pendente, perfazendo um total
de quatrocentos cruzeiros por
filho menor de 18 anos.

Deixa assim o Governador'

Heriberto Hülse, a situação do

funcionalísmo publico estadual.
bastante melhorada.

para Natal

Terminando, mais uma vez;
para todos: "Deus lhes 'Pague"..

E, em nome dos colegas,
subscrevo-me

"

TABLETES SONKSEN

o

Estojos Sonksen
I

ranifica�ora e-Mercearia Primor

A G R A -o E C I M. E N T o
O Corpo Docente de Escola Normal e Grupo Escolar

"Sagrado Coração de Jesus", desta cidade, vem externar, nesta

coluna, seu efusivo agradecimento ao incansável amigo das cri
. anças, o Revrno. Padre Frei Elzeário Schmitt, ao Lions Club e 8

todos quantos que, de qualquer maneira, deram seu auxílio e

apôío à festividade do Concurso "O MELHOR COMPANHEIRO".

MOTORCICLETA-
Vende-se,1 Motorcicleta «Monark-,
.cõr vermelha, 6 HP, ano de· fabri

cação 1957, 1.400 km. rodados.

Otimo estado de conservação.

Ver e tratar com

Egon Marterer, na CasaPastor PastoraL
'r.;!_ .�

Um bom

*

t· -t .,

de Natal 1

CAMISAS

Rua Getúlio Vargas, 882
Telefone 298

Canoinhas !'" Sta. Catarina

lhe I
I

SENHORA DONA' DE 'CASA!
Michel

,
.

Não troque o certo pelo duvidoso. A Churrascaria
está aparelhada com, salão espac'oso ';pára festejOs familiares e está apta para

,
,

atender c.am pratos de qualquer qualidade, preparados (Om a máxima higiene e sabor.
"

"'"

�, .

.'Ç
"
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