
�'Vom toda a bumildade, o nosso amole ••
"

FREI ELZEÁRIO SCHMITT, OFM.

Deus cometeu a grande criancice de O fazer 'Vir ao mun

do naquela estrebaria. Como se não bastassem as outras com

prometedoras 'circunstâncias heróicas... O mundo achou que
aquilo era exigir demais. Não se conformou. Nem "OJ' seus não
o receberam".

Mas, �final. Êle tinha nascido. Era um fato. Negaram-lhe
tudo depois. Mas nunca lhe negaram o nascimento. E, pelos
séculos em fora, a lembrança daquele escandaloso Natal haveria
de voltar, ano por ano. E o mundo se dividiu em dois: os que
celebram o Natal com o pensamento em Deus, e os que o fes

tejam com d pensamento nas coisas dêste mundo. Um Natal,
com a Presença. O outro, com a Ausência.

Não viram na Igreja Matriz o que aconteceu?

Centena e meia de crianças dest� cidade, sem pressão
superior, a um simples' convite, resolveram' preparar-se tam

bém, uma vez que todo o mundo se preparava. Nove m�nhãs
a fio, cedinho, deixando na cama a centenas de seus colegumhas
dormindo o sono gostoso das férias. fizeram o sacrifício do sono -

um, dos melhores sacrifícios infantis - vieram à missa, comunga
ram, e depois, tiraram de sôbre um cavalete sujo, ali mesmo

colocado na igreja, a grande imagem de seu Menino Jesus, para,
em procissão diária, carregá" lo através do templo, desfiando em

melodia de encantar, um pastoril português do século XVIII.

"Entrai, 'entrai,l pasiorinhos, por êue portal .ragrado...
"

Realmente, o portal é um só..E' êsse., Dos ouvidos d'alma
e da lembrança não lhes fugirá jamais, creio. esta recordação.
Desataviado de tudo o que desvia as atenções c profana asa

oralidade, sabem êstes pequenos cidadãos que no centro do Nattal há de estar o Menino Jesus. e não outra coisa E se algumas
pessoas adultas não puderam ver aquilo sem lágrimas, é porque
sentem como, quanto mais coisas botamos no lugar do Menino,
mais espinhos teremos no coração. e mais cabeçadas damos con

tra a parede.. Lembro-me: quantos eu já tive aqui, que hoje
não precisam mais das minhas lições do catecismc.. Cada vez

mais se aproximam d� mundo da Ausência. E' um mundo vazio.
completamente vazio. Pois somente Deus pode encher o coração
humano. Nenhuma outra coisa pode.

E' o motivo por que, amanhã cedo. na Missa dos Pastores.
os pastorinhos madrugadores de Canoinhas farão sua procissão
florida, com o Menino no coração e nas mãos: vão encher lhe
com flores a mangedoura vazia, para sôbre flores deitá-lo depois.
"Com tôda a humildade, o nosso amor...

" Do leito duríssimo do

desprêzo arrancarão o Reizinho. para fazer-lhe cama digna. A
melancolia do Natal esfÍl em que, até im corações jovens mui
to numerosos, morreu a compreensão pA.ra a Divina Criancice.
Deus é uma Criança. Quem poderá entender o mistério inefá
vel dêste amor? Oª pastorinhos de Belém nada entenderam.
Mas pelo menos foram. Foram e adoraram. Por isso. quem lhes
encheu o coração foi Deus.

Meus leitores: Feliz Natal
"

Natal festa da fraternidade
o Natal de Jesus, há quase dois mil anos, é por exce

Iencia a festa da Fraternidade universal. E' festa do homem ir
- mão do Homem.

, I

No recesso dos lares, nas reuniões sociais, nos templos e

nas ruas, um dominador. sentimento de paz, de segurança, de a

legria, toma os corações de todos os homens, de todas as crea

turas humanas.
Mesmo no mais acêso das guerras, quando até a véspera

os homens se mataram ferozmente, o 25 de Dezembro é um dia
em que a luta cessa, 'por mais encarniçada e por mais selvagem
e os homens esquecidos das armas, nos campos, nos

-

montes e

nas trincheiras, entoam, felizes, a "Noite Feliz", a canção de to
das as .linguas que todos os povos entendem

E aquêles homens, que se trucidaram sem piedade até às'

vésperas, rejubilam e cantam e se saúdam, nas trincheira. E, a

força- incoercível do Natal de Jesas, cuja divindade se humanizou;
no Grande Amôr aos homens ao mundo. O Grande Amôr a tudo
excedei extravaza tudo. Para Ele não há limites no tempo e no

.

espaço.\ Assim foi hà quase dois mil anos. Assim é hoje. Assim
.

,

será sempre, No casebre da montanha, na casa da fazenda, nas

malocas das favelas, nos palácios das metrópoles, na casa do la

vrador, na casa do operario. Tôdas as desigualdades sociais como

que se nivelam, como que se igualam nas alegrias do Natal. O

Espirito de paz e bem-aventurança toma conta do Mundo. Há um
oásis no caminho dorido da humanidade. E' o Natal de Jesus.ique
tem o inefável poder 'de abrir os corações, insuflando-lhes júbilos
e harmonia universal.

Nunca os homens, crentes e descrentes, poderão explicar
essa força benfazeja do Natal. Sentem-se alegres e extravazam sua

alegria em cânticos e festas. E' a festa de Jesus - a festa, de Natal.

".
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Folhinhas
Recebemos e agradecemos lin

dos cromos das seguintes firmas
- Lojas Unidas Ltda., Casa

Bartínick, IrmãosTrevisani Ltda.
Transportadora Wolfram Ltda.
desta praça. Banco, Industrial e
Comercial Importadora Ltda, de
São Paulo e Folhinhas Scheliga
S. A. tambem de São Paulo.

mretore� : ARDlO� C. Df CARYAlH�
CAIXA POSTAL. 2

AlfRfOO GAR�I�O� e
FONE • .128

. Gerente: IJHA�� �mM[
,

CIROULA AOS SABADOS

Fila de 'Credores na Pft. MuniCipal

Aprovado o aume'�td�J" ,.!

do funcionalismo
estadual

A Assembleia Legíslatíva
'

do j
O gemido continuava naquele tugúrio triste e pobre...

Estado aprovou o Projéto de Num bêco paupérrimo e deserto se localizava, aquele ca-
Lei de origem governamental, sebre, ladeado por um frangalho de jardim, numa demonstração
que propõe o aumento de ven- nítida -de que a mão humana há muito deixou de ali existir ... ao
cimentos ao funcionalismo pú- redor, os sinais de uma cerca imaginária... a frente um portão,
blico estadual, inclusive aos ina- que dava acésso ao interior da casa. Numa das janelas, depen
tivos, na base de 2 mil cruzeiros, durado um colchãosinho enegrecido pela sujeira; ninho' talvês de"

.
"

....

a partir de 1 de janeiro de 1961, um inocente, que ao iniciar a vida tropeçava com. as miserras e

e ainda a elevação do salãrió-" " .pr:ivações que a "mão humana" impunha pelo egoismo e pela de-
farnilia, . de 250 para '400 cru-

; monstração de força... .

.. ,

..
.

z�iro�. Esse projéto, que o Le- Longe ... I�lUito longe, tange o sino, anunciando 80S ho-
gislatívo aprovou com emendas, mens, 8S badaladas da Paz e da Compreensão...
já foi sancionado pelo Gover-
nador Heriberto Hülse.

I
. ,

Agradou em cheio
Agradou em chei6 o' Big

Schow que foi levado e efeito
nos salões do Clube Canoinhen
se dia dez pela turma do Coral
Polifônico S. Pio X da cidade
de Caçador.
Parabéns aos componentes da

Schola Cantorum S. Cecilia que
tiveram á dnícíativa d�a noitada
musical.

Estão satisfeitos todos os fun
cionários públicos de Santa Ca
tarina com a iniciativa gover
namental

Bóas - Festas

ziam "fila" para receberem seus

havêres. E, parece que muitos
não viram a côr do "vil metal"
- receberam o pagamento em

"vales". O dinheiro evaporou-se
logo com alguns pagamentos. E
o resultado do descalabro ad
ministrativo que reina na Pre
feitura do nosso Município ...

\

Cine

garotada
às 14 e 16 horas
GRATUITA, eUJ

Cruz, . presenteia a

canoinhense, apresentando hoje
uma grandiosa Matinée

regosijo ao Dia de Natal

o Teatro Vera

Com a notícia do recebimento
• da quota do. artigo 15 (Federal)

.

o dia 22 do corrente foi intenso
para o pagador da Prefeitura.
Desde as primeiras horas do
dia que o movimento era obser
vado por todos que passavam
'pela Rua Vidal Ramos. Operá
rios, professôres e credores, fa-

·"BADALADAS.... o

I •

, (

Escreve (INEOFITO" .

"Da tua sobra sem, .prejuizo dos teus, dê aos
pobres, porque estarás emprestando a Deu!".

A frente, surgem três homens, representantes dignos de
uma Justiça cega ... eram os homens da Lei que cumpriam o seu

funesto .dever ... o dever imposto pelo "agiota, como um funebre
presente de Natal... a. avareza céga, dominava o mandante, e QS
fracos sofreriam o castigo desse mando.

.'

,

I

Do interior, surge uma sombra de mulher ... a tristeza mar

cante em seu semblante era profunda; não dando margem a se
notar, si a presença da inflexibilidade da Lei causava-lhe alguma
reação ...

Os homens entram ... o seu trabalho é executado.; do in
terior retiram o pouco 'que ainda restava, e, até o misero berci
nho não foi poupado.

Recebemos e agradecemos
com ,os mais sinceros votos de
um Feliz Natal e Prospero Ano,
das seguintes pessôas e firmas: Nos braços da esquelética mulher num amontoado de tra-

Rvmas. Irmãs Franci�canas do pos, surge uma criança e, de seus labios saem gemidos, que mais
parecem súplicas ... súplícasque traduziam o lamento dos que so

Colegio Sagrado. Coração ,pe frem e padecem as injustiças humanas.
Jesus, Rvmo Frei Roque Saupp, '

. ,

Representações Braun Ltda. 'de"
.

O u�urá�i� f�i i�redutivel..(e a Lei cobrou. até � último'
Curitiba, Ci,a. Melhoramen,tos de ��entavo .... não passou �ela m�nte ?a�uele.s homens,�que naquele
'São Paulo, Cia. T. Janér, de instante, jogavam ao léu, -mais dOIS infelizes, j .

C�ritiba,.Industrias Re�nidas Ir-· . '.
A lei ali. representava o dever cumprido; enquanto o a

maos S�II�a S
'.
A. de Sao Paulo, giota, personíflcavao Homem insensível, o Homem que ha mui

Impressora IpIra?ga Ltda. d� .

to. perdeu a noção do que é Fraternidade.
Joinville, Esquadnas Santa Cruz, ..

.', . .' :

S. A., Basilio Humenhuk & Cia. Pobr�s Aves sem Nl�ho: .... pobr� cna?ça; mal vens ao

Lta Banco Industria e Comer- mundo e escarras com a LeI rigida e impassível; ladeada pelo
cio 'de Santa Catarina S. A.' egoismo e pela vaidade humana, que dentro do mando da força

não poupou nem o teu leito, que embora humido e routo, na tua

ingenuidade o achavas limpo e delicioso ... a mulher infeliz, dentro
da infelicidade que a cercav·a ficou muda, e seus olhos falaram 8

linguagem do sofrimento e dai amargura... grossas' lagrimas lhe
rolaram pelas laces. \

... e no silencio da noite... noite de Natal sem clarinadas,
elas contlanuavam a ouvir... as badaladas de Paz � Compreensão...

Aves sem Ninho, como estas, se deparam -, a nossa frente
diariamente, em filas de pedintes, na formação de um cortejo fu
nebre, que nos humilha e nos envergonham; pois ti Bem por me
nor que' seja será sempre um grande lenltivo para quem recebe.
Si não há boa vontade entre os homens, jamais poderá" haver
tambem Paz duradoura que cicatriza as feridas mal fechadas dos

\ desamparados ....
.

I
Noite de Natal... ao te banqueteares, pensa um minuto

que ao teu lado, existem irmãos qu� nunca souberam o que i era
uma Noite de Natal... e do pouco que te sobra, satisfaça a esses

desamparados, causando-lhe uma alegria fazendo com que a tua
sobra seja. para êles um banquete . .'. \.. ..

O negrume da Noite vai pouco a' '�ouco' se esfarelando,
em poeira de claridade no prenúncio de maís uma; madrugada ...
madrugada que vai encontrar solítarias as AVes sem Ninho, que'
permanecem de pé à porta do seu casebre, na esper�nça de que
o Menino Deus, se apiéde da. huma�idade f,aze.ndo 'com que a

Fraternidade volte a reinar nos 'corações dos Homens de boa .von-
tade... )'

.

... cai a "cortina" do NataL. as badaladas tristes continuam»

\. �, .V'
, ...
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MOIORCICLETA
'Vende-se 1 Motorciçleta �Monark»,
côr vermelha, 6' HP, ano de, fabri
cação 1957,� 1.400 km. rodados.

, I

Otimo .estado de conservação.
....

"

Ver e tratar com
, '

Pastor Egon Marterer, na Casa Pastoral.

Dr. 'Arnoldo
l

Peiter Filho
ADVOGADO

CíVEL COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

,Material elétrico
; CASA ERLIJA

'PROIBIÇAO
Otavio Costa, propríetá

rio de terrenos em Arroios,
Palmital; Lageado Lízo e.
Rio da Serra, em virtude
de sérios prejuízos que vem

tendo com incursões, tendo'
até sido cortados o arame

das cercas, originando com

isso extravio de criações,
proibe o trânsito à todas
as pessôas que o fazem com

o -intuito de caça e pesca,
tomando medidas q�e re

queira o caso aos transgres
sores dêste aviso.

.

5x

Lãs para Tricot
Casa Erlita

PREFEITURA MUNICIPAL DE, .:P·ÀPANDUVA
ESTADO DE SANTA CATARINA'

Lei n. 110 .de 3 de 'Dezetllbro de 1960
Orça a receita e f ixa a despesa para o exercício de 1961.

JOVINO TABALIPA,,.. Prefeito Municipal de Papanduva, Estado de Santa
Catarina, faço saber que a Câmara Municipal decreta � eu sanciono a seguinte lei:

,

Art. 1. - A receita geral do Município de Papanduva, para o exercício de
1961, é orçada em Cr$ 4.:5'50.000,00 (quatro milhões=trezentos 'e eincoenta mil cruzei
ros), a qual será arrecadada de conformidade com a legislação em vigor, e obedecida
a seguinte classificação:

C,ódigo II'Geral Designação da' R�ceitá

RECEITA ORDINARIA
Tributária

a) Impostos
(:!' 11 1 Imposto Territorial
O 12 1 Imposto Prediàl
O' 17 3 Imposto sobre Industrias e Profissões
O 18 3 Imposto de Licença
O, 19 7 Imposto de Sêlo'
O 27 3 Imposto sobre Jogos e Diversões

.TOTAL DOS IMPOSTOS

b) Taxas
Taxa Rodoviária1 11 2

1 15 4
L 16 ,4
1 19 2
.� 22 (

'. 1 23 4

. i

Taxa de Assistência Social
Taxa Educacional
Taxa de Iluminação Pública
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas deFiscalização e Serviç'Ós' Diversos .'

T0TAL DAS iTAX�S
TOTAL OA RECEITiL TRIB.

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária

. Renda de Capitais
"-

TOTAL I:>A RECEITA PATRIM.

. � 01 O
2 02 O

304 b
INDUSTRIAL \

Industr. Fabr. e Manufatureira
TOTAL DA RECEITA INDUSTR.

RECEITAS DIVERSAS

4' 12 O \ Re.ceita de Cemítérío't '. "

Quota-parte imposto federal sobre combustíveis e

4 13 O lubrificantes, , ,

4 14 C Qupta prevista 8;t. f5 §4°. da- Constituição Federal;
4 15 O Quota prevista no art. 20 da Constítuícão Federal
4 18 O

.

Quota do Impôs,to Ünico S/Energia Elét;i�8i
•
TOTAL DAS RECEITAS .DIVERSAS
TOTKL DA RECEITA ORD1NARIA

" f' , , , .

, ,RECEITA EXTR"AORDINARIA
Cobrança da Dívída Ativ'a
Receita de Indenizações e Restituições
Contribuições Díversss
Multas .

Eventuais

�;, }

6.'12 O
6,14 O
6 20 O
6'210
6 i23 O

TOTAL DA RECEITA EXTRAOR.

TOTAL GERAL DA RECEITA

�, Efetiva Mutuações IIPatrimoniais TOTAL

tO.oon,oo
70.000.00

.

510.0()().00
410.000,00
25.000,00
5000,110

1090.00G.oo 1090.000.00

'480000.00
15.000,00
40.000.00
36.000,00
3�OOO,o()
35.000.iro

'

.. 641.000,00 641.000,00
1731.000,00

25.000.00
2.000,00
27.000,00 27.000,00

2.üOO,oo
2.000,00 2.000,00

35�000,oo .

400.000,00
1500.000,00
450.000,00
30.000,00

2415.000,00
4175.000,00

80.000,00
15.000,00 •

iS.ooo,oo
50.000,00 /

25 UOO,oo

95000,00 80.000,00 ,( 175.000,00

4350.000,00
I

Dr. Waldomi ro Kravchychyn
Cirurgião - Dentista-

. ,

Clinica - Cirurgia e Prótese,
Especialidade: Odontopediatria <tralameulo dentário de crianeas)

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

Horário: das 8 ás 12 hora.s

Oportunidade única
Vende-se uma propriedade situada em Xarqueada CEs':'

trada Geral Canoínhas/Mafra). por preços· nunca vistos.
Tratar, mesmo por telefone, com o proprietario José :

Campestrini, em São Bento do Sul. Negócio urgente.
N. B. sem intermediarios. Grandes facilid�des. 1

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

\

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::15
H , ri
i'i O financiamento de construção da casa própria feita pela ii
" -

ii Caixa Econômica Federal de· Santa Catarina �
::

-
-_ ----

ae
.. . ..

!: depende exclusivamente do montante de seus depósitos, ii
- -

:: Concorra para o bem estar soeíal de sua localidade levando ::
:: suas reservas em depósitos na :e
" "
.. ..

;; CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE 5i
t. ••

ii SANTA CATARINA. !!
�. . . H

ii Agência e� Canolnhas, Praça Dr. Oswaldo de 55
is Oliveira. n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. I..
..
.. -

-. "

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::=�.:::a.

..............1 .

Oficina

Rel�mpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida"

,Completa assistência para
,

b' . I do ,pequeno concerto
sua �CIC ete até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas
'"

Peças e accessórios
, J

'

Venda s ,ii yÍsia e a pr'azo

Sempr� OFICINA RELAMPAGO
Rua - Paula Pereira _- Edifício próprio

O fiscalizar suas compras
suá'Nota' Fiscal.

.

povo precisa

exigindo a
\

I::; ::::::::::::=:::::::::::;::::::11::::::::::::::::::1::::::::::::::::=::::::::::::=::::::::::::::::
" -"
- "
" "

!i Dr, Aristides Diener n
u • u

!5 CIRURGIÃO DENTISTA 5:
" "
- -

II Raios' X - Pontes Moveis e Fixas li
G H

li Dentaduras Anatomicils' . �i
" "

!5 Rua Vidal Ràmos !�
" "

:5 CANOINHAS Santa Catarina ii
I. � ::
::::=:::=;:::::::;:::::I:::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::

Aves \e Ovos para Consumo
comprem no

.

AVIÁRIO' LEGHORN IICANOINHAS"
�ua Roberto Ehlke, 331 2x
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MEN,SAGEM AO
L t",: ».

,

, ,_

POVO' CANO,IN.HEN,S.E
, .

\

No transcurso das comemorações do Natal desejo levar
a todos os canoinhenses a 'minha cordial mensagem de felicitações.

A maior festa do Calendário cristão,. pelo alto conteúdo
de espiritualidade, assinala, por' certo, momentos, de paz e tran

quilidade, em que devem ser esquecidas as díscordías, para que
'.; prevaleçam apenas, no espírito dos homens, as bôas sugestões da
mensagem evangélica

Todo o gesto, pois, destinado para o bem, possue vibra
ções de sentido espiritual. As atitudes dos viventes e suas ações
no meio em que vivem podem,. em razão dessa certeza, refletir

equilibrio e confiança. Uma existência deve valer pela intensida
de da. sua' edificação e trabalho. ( ,

O nascimento de Jesus encerra a, mais bela lição de hu
mildade que se conhece, porisso 'que, ao fazermos' a piedosa evo-.
,cação do seu 'mistério, sentimo-nos profundamente tocados da

: sua grandeza.
.

O Natal é uma comemoração essencialmente da família.
Endereço' 3S familias canoínhenses, a minha cordial mensagem

; de saudação nataUna., Q\le Deus abençoe todos' os lares canoi

;,nhenses. Que' em todos os' emprendimentos sejam oferecidos

,;' prosperidades e paz para todos.

Canoinhas, 24 de dezembro de 1960.
I

(,_/ ALFREDO DE 9L1VEIRA GARCINDO, - Diretor
J f

·Dia -

i.
".

,

obrasDuas grandes
guradas
Destacada
Carvalho'

.,"� -cÓ: .

e

,

Cub�s."" Dr. Reneau
deseja aos seus clientes e

amigos Felli,z Natal e
�

Próspero Ano Novo�

Procurando
Servir Melhor

•

É uma, iniciativa. que merece

todo .
o apôio, à que acaba de

tomar o proprietário do -"Café

Big" de Alcyr Woitexen, ao ad
quirir um maquinário moderno

tipo alemão para melhor servir

sua vasta, clientela.

Do maquinário consta um tor

rador a ar quente, resfriador
automático com ventoinha para
expelir as impurezas.

Aguardemos, 'para breves dias /'

a montagem 'e a demonstração
que fará' ao público '"TIo

.

dia da
.

inauguração, o seu' p'rbp;ietário.
, .

Nobre gesto êste, pois dotar

Canoínhas à vida moderna é

'íníctatíva que �eréce todo nos

.

so apôío.
Ao, proprietário do Café, Big

n9ssos aplausos.

3- SORTEIO

Compre agora
suo nova

,ROUPA

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA �ORTE!
I

2 mil cruzeiros

e.
m

com-I
Com as Cautelas Milio-

pras dão direito a uma nárias V. ganha prêmios
Cautela Milionár,ia J

milionários •.•

TRÊS 'SORTEIOS
\ 30 de julho - 28 de setembro •

Sob bilidede d. R�;. ""d��:'��i�������::,.��"
':.:.

1J

20 Automóveis Dauphine 1960,
30 Condicionadores de ar FEDDERS
10 Aparelhos de Televisão

30 Refdgeradores ADMIRAL 1961
30 Fogõ�';; Wallig VISORAMIC
30 Máql...li,.... as ,de costura RENN�R
600 roupas RENNER

AVISO IMPORTANTE: �
A sua Cautela Milionária, tI ,

mesmo premiada num sor

teio, continua valendo pa
ra os sorteios seguinte.s.

, • I.

-PM�r2005

�.1i' .' .c',

Ru�, Getulio Vargas, 882 - Telef, 298 - Canoinhas, S.ç.
Revendedor Renner (ASA PEREIRA A casa da bôa roupa

\

serão ineu- I
,

,

nesta' 'cidade I

em
• •

Janeiro
atuação .dos deputados Arolde
Benedito /ferézio de . Carvalho

.:' o 'Qove·r��d�r'Heriberto'.'Hülse, :acab&" de ériar o

(\Gr1!Po Esqblar,,',:j�ãd, José .de-, SOUíl3,\ Cab�al"i no' bairro
Sossêgó" .desta

,;

cídadé e a Escola Profissional' Feminina
"f.'Fetnando .. Ferreira: de .Mello". Duas' moriumentaís

".

obras
l qu� se,rãol,'inauguradas em j�n�iroi ,:Pr9ximo" e' tradui�m

. ' .

exatamente o interêsse .de-
monstrado pelos deputa
dos Aroldo Carvalho e

Benedito Terezio de Car
valho pela noss,a terra,
pois por solicitação dêsses

- deputados, o GOvernador
Heriberto Hülse não teve

.duvidas em criar as duas
importantes obras para' o
maior engrandecimento de
Canoinhas.

'

). o. Grupo Escolar' "João
José . de" Souza Cabral"
será um dos maiór�s' .do

Estado e dos mais modernos. Sua construção está orçada
.

eIIÍ cinco milhões de cruzeiros,' 'oproximadamente. É o

resultado do .trabalho dinâmico dos deputados' canoínhen
ses !,;lig�dos . ,sempre as aspirações justas 'do nosso, poro.,

Outra obra de, real valor para a'mocidade de' Ca
noinhas é a recente criação da, Escola' Profissional Femi
nina "Fernando Ferreira de Mello" que instruirá todos
quantas queiram se especializar em todas as artes. Ca
noínhas também foi aquínhoáda com. uma Escola graças
as providências tomadas pelos deputados ! junto .ao Go-
vernador Heriberto Hülse.

' "

r ,

/

No próximo número, daremos 'noticiário completo
sôbre ás duas importantes ínícíativas que' colocarão p, nos-
:80 Município entre os mais evoluídos' do Est�do.

"

" .
' " \,._, '" ,. ,;". ,<

.Antecípadamente.; Ielícítamos .

os
.

dois ::p.e'put�dos
conterrâneos que' estão sempre 'atentos -,sempre .que �se,ja
necessário colocar a nossa cidade 'na vanguarda do (pro
gresso . e desenvolvimento-

Super Cestas de Natal 'Colum,bus
Pn)c�re ° agente autorizado nesta praça.

,
.,'., < •

JOSE A. REREIRA. ,

nos escritórios da Canóinhas Força le ��z S.A. '

�------------------------------------------�

I �QJi1tl��&U11��:���gQ�'U1J�&1�Ja�&Ui1�

Ilsphait &
..

Brehmer I
� Agradecendo a preferência \

com gue foram �
ce distinguidos no decorrer dest� a,Iip, en ,

.

�m m
-, rIa. cumprimentam desejando a todos BD

,!m FELIZ NAtAL e !>
�, " m

� próspero ANO' NOV'O �
,ce '.. m
��a���B�BB����aB�����G��m
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. ,
\

�-------------------�-------------------------------------------

���&������������������.��������������������������������������&3�3

� r �
�� , "�" ��
�� �.. ��-

t . CASA LANGER - i: Agradecendo a prelerêncis, :�
. g.,� 7i� auguramos aos nossos Freguezes e Amigos, ��
�� OeseJ'a � 7l @��
g§� aos seus murneros rreguezes e �o# sinceros votos de FELIZ NATAL '} �§�

t: bons amigos, uma alegre i: e um PRÓSPERO ANO NOVO ::�
�� �o# ��.
�t�� \ . '.NOITE 'de NATAL r @�
� � �.

� .
e um brilhante despontar da aurora do j CASA PEREIRA ti

t: ANO NOVO i ./J. Casa da Bôa teoupa �
�� �.., )' �
�,

.

r'
. �

�11��1J�1�11 ..XA1x •••••••••••••••r ••••••••••••••••••••••••• K11111M
�_.�.J.�.�.�'�._.�.�.�J_�._'&'

- � &._.�._.�._.•
- -

� .. � """�
�� �.. ��

t Ao�ensejo da FESTA máxima da j C s a E srn a I te 3
�§� Cristandade e ao despontar

.

�� ��
S'§� . �.., @§� ,

�§� �do NOVO ANO, a f irma i.. Agra�ecendo a preferência com que foi honrada 'no �;�
�� \, , �� decorrer deste ano, �,,�
� r �
� J C··.....

�.., .

t d
.

d td ���
I -

t
""" cumprimen a" esejan o a o os. I

.� ..., O' r e �.. €I;I�
�� r /�t$�
� r �
�� r um FELIZ NATAL e ��
� Deseja aos seus amigos e freguezes, r �ti�

,

� r Ó �
� BOA� FESTAS E UM NATAL ·FELIZ �r PR SPERO 1961! ��
� � �

I k,' , �.. .' ��;�
, <i& \ I .. .

k���������������������������������������������������������������
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Não foi bem feito o Recenseamento••.
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\

Mensagem de agradecimentos.

CORREIO DO' NORTE
Hoje abre um claro em suas colunas para agradecer

aos seus ASSINANIES, ANUNCIANIES, A.MIGOS
E COLABORdDORES a preferencia e a confiança depo
sitada no decurso de 15 anos de jornalismã em pr6l de
Canoinhas e de seu povo. Aproveita iambem ° ensejo da
véspera da magna festa da Cr/.rtandade, para transmitir
a iodos os mais sinceros votos de FELIZEZ FESTAS
DE NATAL e maiores {elicidades parti ° ANO NOVO.

� CDi:eção

Agradecimento ao Dr. Cubas
Helmuth Rank, vem de público agradecer ao Dr.

Cubas e Dr. Oswaldo Segundo Oliveira pela brilhante
operação' cirúrgica executada a sua espôsa Ida, desejando
aos dois médicos Bôas Festas e Feliz Ano Novo.

AD TB :i. SAKR
Cumprimenta seus Amigos e Fregueses
augurando FELIZ NATAL e Próspero

ANO NOVO

�:

Câmará
Projéto - Lei que eleva

dos servidores

'Prom u Igada pela
o

Família
Recebendo o projeto de lei

devidamente aprovado pela Cs
mara, que eleva o salário- famiJia
dos servidores municipais, o

Prefeito Municipal vetou. apre-
'sentando razões de ordem fí
nanceira, mas apezar díssç, não
disse que diariamente admite
uma média de 2 a 3 operarios
e que muitos fiscais das estra
das do interior, constam apenas
na folha de pagamento para e-

feito de recebimento de venci
mentos no fim de cada mez.

Não considerando as razões a

presentadas por motivos já do
conhecimento público, resolveu
a Camara de Vereadores atra
véz de sua maioria, derrubar o

véto governamental, promulgan
do, a lei que eleva o salário fa
mília dos servidores municipais
que vae publicada numa outra

pagina deste jornal.

-Te�omaior
e�que de pne�

I1lJ!iBI)1f1j, $1 nt
da Cidade·!_

Seja qual f8r sua dificuldade em pneus, a

nossa,organiz:--ção está pronta para solo
clonó-:c l Temos o mcicr estoque de pneus
do cido d e para carros de passeio, co

mlr.hões, máquinas, trctores etc. Visite-nos!

COM. INO.
GERMINO SlEIN S. I.

CAIXA POSTAL - 39

CANOINHAS -- STA. CAIAR INA

Municipal
Salárioo

..' .

murucrpars
Está assím aprovado o projê

to de lei que eleva o salário
família de 70 para 250 cruzei
ros, ,a partir de 1 de novembro
do corrente ano. O projéto é
de ateria do vereador Alfredo
Garcindo que muito bem justi
ficou o aumento, dizendo que
há mais de 8 anos os servidores
municipais vinham percebendo
a insignificante quantia de 'UI
cruzeiros por dependente.

Constantemente temos sido
procUrados por péSSÔ8S resido
no interior afirmando que não
foram recenseadas e que muitos
agente recenseadores deixaram
de visitar inumeras casas, de
monstrando completo desinte
rêsse pelo serviço. Muitos até não
encontrando em casa algumas
pessôss, se comprometeram vol
tar não aparecendo mais. Cal
cula-se que em muitos Distritos.
numa média de 30% deixaram
de ser resenceadas. Assim sen

do, o numero de habitantes do
Municipio de Canoinhas é bem
maior do que já foi publicado
pela Estatistícà.

Atribui-se tal fato, as dificul-
, dades encontradas pelos agen
tes recenseadôres como falta de
condução, tempo chuvoso e etc.
E' necessário uma retificação
urgente no recenseamento do
nosso Munícípío.: afim de que
possamos " apresentar o' censo
deinogrãfi�o com exatidão.

V-oIker Volrath e Senhora
Cumpriment.am seus parentes e

amigos desejando FELIZ NArAL·
e próspero ANO NOVO.

Hugo Schmidt
e Senhora

Cumprimentam desejando aos

seus parentes e amigos um ,FELIZ
NATAL e ANO NOVO, agrade
ceado e retribuindo es felicitações
enviadas.

Roberto Radke
e Família

Cumprimentam seus emigos e

frpgllPses almejando-Ihea 11m Feliz
'NATAL e próspero ANO NOVO.

Antônio Seleme e Família
Cumprimentam seus parentes e

amigos pelo NATAL, augurando
um próspero ANO NOVO.

Milton Zaguini
e Família

Desejam Feliz NATAL e um

prôspero ANO NOVO.

Comunicação
aos nossos leitores
Afim de darmos um me

-recído descnso aos nossos
I

funcionários ,e� pessoal das
oficinas, comunicamos aos

nossos distintos .assinantes e

leitores, que' "Correio, do
Norte" voltará a circular
sõme�te no dia 'j; de janeiro
de 1961. 'ú

e.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PAP;A,NDUVA CL O B E
(Continuação da página anterior)

ENCARGOS DIVERSOS
INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E RESTITUIÇÕES
Despesas diversas

ENCARGOS ,TRANSITÓRIOS
Despesas diversas

PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇAO
POR ACIDENTES

Despesas diversas
.

8 9
8 92
8'92 4
8 93
8 93 -4

8 94

8 94 4
8 99
8 99 4 1,61.000,00 61.000,00

229.ooo,oó
4350.000,00

5.000,00 5.000,00

23.000,00 23.000,00

40.000,00
DIVERSOS

40.000,00

Despesas, diversas
"

,Total dos Encargos Diversos

Total Geral da Despesa

,

Art. 3. - Esta Lei entra em vigor em 10. de janeiro de 1961, revogadas as

disposições em contrário",

Prefeitura Municipal de Papanduva, 3 de dezembro de 1960.

Jovino Tabalipa
:

Prefeito'
.José Réva
Secretário

A peça utilizada foi gec-ª-._genuína WiUys.
, E isto quer dizer: peça de qualidade -

peça que foi cuidadosamente examina
da, passou por testes rigorosíssimos e

só . então foi aprovada. Sua reposição
foi feita nas oficinas de um Conces
sionário Willys, por' homens treinados
na própria fábrica - homens que conhe
cem perfeitamente os veiculas com que
lidam. Para 'que seu veiculo Willys con

tinue 100%, utilize Serviço Autorizado e
, Pecas Genuínas ·Willys.

Onde houver esta placa, seu veículo WILLYS será tratado como merece!

�--------------�------�------�-�-----���

C6n�essionários: ','
Basilio Humenhuk
.(ANOINHAS

& Ltda.
Sta. éatarinaRua' Vidal 'Ramos/ 203

\

.' .

I

CANOINHENSE
CONVITE AVISO

A Diretoria do CLUBE CANOINHENSE tem a satisfação
de .. convidar seus associados e distintas Famílias, para o RE
VEILLON de SÃO SILVESTRE, com início às 22 horas,' abri
lhantado por Nilo Cairo.

Comunica, outrossim que. serão apresentadas à Sociedade
Canoinhense, durante o Raveillon, as Debutantes de 1960.

O traje exigido é de "gala".
A reserva de mesas poderá ser feita- na secretaria d.o

Clube, a partir do dia 27, das 20 às 22 horas.

Os convites para visitantes deverão .ser solicitados por
um associado até o dia .31 às 20 horas.

Pede-se a apresentação do talão relativo ao mês de outubro.

'fJ Canoinhas (Se), Dezembro de 1960. 2x

Sociedade Beneficente
CONVITE - BAILE

,

Temos o grato prazer de convidar os senhores associados
e exmas. famílias para o grandioso BAILE DE NATAL que esta
socíedade fará realizar em a noite de 25 do fluênte mês, com

início às 21 horas, abrilhantado pelo conjunto:
BLUE MOON JAZZ

Traje _._ Passeio.
Reserva de mêsas - A partir do dia 17 na séde social

Pelo comparecimento de todos, antecipadamente agradece,
A DlRETORIA

Sociedade Esportiva I/Esperança"
Convite Bâile

Temos a grata satisfação em convidar todos os no�sos
associados, bem como todos os �impatisantes desta Sociedade,
para o. sensacional baile de ANO NOVO, a realizar-se a 31. de
corrente. na sua sêde social. à 'Rua Getúlio Vargas - Salão Michel,

As danças serão cadenciadas por um ótimo conjunto. I

,� Reserva de mêse com o sr. Lauro. a partir do dia 20.'
I:

Contando com o comparecimento de todos, desde jà
agradece.
2 A DIRETORIA

. Baile de Natal e Ano
CONVITE

,

í

Novo

O sr. Francisco Bechel, Proprietário do Salão Bechel, r
tem a satisfação de convidar os associados do "Clube Canoi-,
nhense" da "Sociedade Tiro ao Alvo de Canoinhas" "Sociedade.
Beneficente Operária" "Soe. Esportiva Esperança" e das demaisi
socredades locais, pata os grandiosos bailes de NATAL e ANO;
NOVO a realizarem-se nas noites' de 25 e 31 do fluente no Salão
Bechel,

A noitada do dia 25, Natal. será
.

cadenciada por ótimo'.
conjunto musical da visinha cidade de Mafra. '

O baile do dia 31, Ano Novo, será abrilhantado também
por ótimo conjunto musical da cidade de São Bento do Sul.

MESAS: .

� reserva de mesas dar-se-á a partir de hoje' no próprio':
salão.

O sr. Francisco Bechel antecipa agradecimentos a todos
pelo comparecimento aos bailes e deseja Bôas Festas de Natal e:
de Ano Novo.

Beneficente Ope.rária
Extrao�rdinária

Sociedade
Assembléia Cieral
De ordem do sr. Presidente e de acordo com os Estatu;_'

tos Sociais, convido os srs. Associados para a Assembléia Geral
Extraordinária que será realizada no dia 30 dJ dezembro corrente)
com início as 20 horas, obedecendo à seguinte

'

ORDEM DQ DIA:-
,

1°. -- Autorlzação à Dire�oria para contrair empréstim?;
2°. - diversos assuptos.-

Observação: Não havendo número legal de sócios presentes na hora;
a assembléia funcionárá 30 minutos após com qualquer número
de sócios presentes.-

,

\ \
Canoínhas, 15 de dezembro de 1960

"f \ .Osvaldo Koch � Secretário

PARA FERIDl\S,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES, ,

COCEIRAS,
F R I E I R A 5,

lJ��.H/'\S'1 ETC.
__.

CONiRA CllS;;A,§
!

qUEDA DOS CA-

OHOS E DEM4!S
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Itima ora!
._

Criados
Major

os Municipios de Três
Vieira e o Distrito

Detalhes no Proximo

Barras e

Pinheiros.
Numero

CAMARA
. Resolução n. 20
de 2/12/1.960

Dá nova .denomínação a lo
calidade de "Rio Novo de Bai
xo". Situado no Distrito de
Major Vieira.

.

/
Dr. Reneau Cubas, Presíden-

�te da Camara Municipal de
Canoínhas. Estado de Santa
'Catartna, após a aprovação da
..Câmara Municipal, promulga o

:seguinte· projeto de Resolução: ..

Artigo l°, A atual localidade
de "RIO NOVO DE BAIXO"
situada .no Distrito d� Major
'Vidra, deste Municipio, passa
a denominar-se "COLONIA
R,UTHES".

;. Artigo 2°. Revogam-se es dis

posições em contrario, entran-
. do esta Resolução em vigor na

data de sua publícaçâo,
Sala das Sessões da Camara

Municipal, em 2/12/l.960
Ass) Dr. Reneau Cubas, Prsdte,
João Augusto Brauhardt 1. Secr.
Alfredo de O. Garcindo 2. Secr.

,

Resolução n", 21
de 13.12-1.960

, EI�va o. vencimentos e gra
tificação do pessoal da secre

taria da Camara Municrpal.
O cidadão Dr. Reneau

Cubas, Presidente da Ca
mars Municipal de Canoínbss,
Estado de Santa Catarina, no

uso de' suas atribuições e na

conformidade do disposto no

numero XVIII, do artigo 63 da
LEI N° 22 de 14 de' Novembro -

de 1.947 (LEI ORGÂNICA dos
Municipios) após aprovação dà
Câmara Municipal promulgo a

seguinte J

RESOLUÇÃO: -
Artigo 1. _. Ficam elevados

nos termos desta Resolução os

vencimentos e gratificações dos
funcionarias da Secretaria da
Câmara Municipal, a partir de
1. de Janeiro de l.96l na se

guinte base:-

.

a) _' Diretor do Expediente
da Câmara Municipal Padrão
Nivel C-M-A CR$1300fl,00
b) - Auxiliar da Secretaria da

Câmara Municipal CR$ 6,000,00
c) - Porteiro Conto da Preteitu

ra a serviço Cámara Cr$ 750,00
Artigo 2. '_ Esta re�oluçãoentra em vigor na- data de sua

publicação revogadas a� dispo
sições em contrario.

Sala das Sessões da Câmara
Municipal, em 13 de dezembro
de 1.9.60,"

.

MUNICIPAL
Dr. Reneau !cubas - Prsdte.

João Augusto Brauhardt - 1. Ser,
Alfredo O. Carcindo - 2, Scr.

Resolução 0.. 23
de 2-12-1.960

Eleva' o salário familia dos

Op�rarios Municipais;
Dr. Reneau Cubas, Presiden

te da Câmara Municipal de
Canoinhas, Santa Catarina no

uso de suas atribuíções e na

conformidade com o que me

faculta a LEI N. 22 de novem

bro de 1.947 (Lei Orgânica dos
Municípios) em seu artigo 66
Paragrafo 4, faço saber que a

Câmara Municipal votou e eu

promulgo a seguinte
RESOLUÇAO:-

. Artigo l. Fica elevado para
Cr$250 00 (duzentos e cincoen
ta cruzeiros), a partir de 1. de
novembro de 1;960, o sala rio
familia devido por dependente
e de acordo com a Lei que a

instituiu.

Dr. Reneau Cubas - Presidente

João Augusto Brauhardt - l.Secr.
Alfredo O. Garcindo - 2. Secr.

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

versos modelos

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

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

(ASA RESIDENCIAL
Vende-se urna casa resi

dencial de madeira, situada
à rua Gil Costa, 268. \
Prêço de oportunidade,

motivo mudança.
Vêr e tratar condições

com o proprietário, no en

dereço acima, 2x

'"

de

legião Bôa Vontade
A Legião da Bôa Vontade

levará a efeito no próximo dia
vinte e cinco na séde da ARCA
o Natal do menor desamparado
de Canoinhas às 15 horas com

uma farta mesa de doces e re

frigerantes.
Aproveita o ensejo para agra

decer as classes Inoustríal, Co
.

mercial e ao povo em ger�l
pela colaboração expontanea
que prestaram;
Faz parte Ido referidn Natal,

a visita da Comissão a Cadeia
'Publica a fim de que tambem
os Presídíaríos tenham a sua

Fe�ta Natalina.

Deus os Recompense o dobro

Comissão da Legião
da Boa Vontade.

_j

Aprovada Emenda
Substitutíva ao Orça
mento Municipal para
1961

�������������������������

� Barbearia e Salão de Senhoras
.

�
� .�
� « LEMKE» �
� �
� J �

� Cumprimenta seus clientes 9 �
�

�

i amigos desejando-lhes �
� �

! Boas Festas· de E ��!��se:m �o��!i��
�'" �

em perfeito estado, próprio

� .... NaJal e Ano Novo � pa�êrtr�::::::. com o sr,

� �, Estefano Lucachinski, em

��'�����������:;�H��������tH��� Major Vieira 2x

Artigo 2. A despesa correrá. A Camara de Vereadores a-

pela adotação 9-34-3 da Lei provou a emenda substitutiva
Orçamentaria. ao orcamento Municipal para

1961, tendo sido encamínhado
Artigo 3. Esta- lei entra em -ao Prefeito Municipal para san

vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em ção, Das emendas, muitas bení-

contrario.
ftcíararn os orgãos de classes de

Canoinhas além de outros irn
Sala das Sessões da Câmara portantes setores da administra-

Municipal de Canoinhas, em 2 -

ção municipal. Entre outras
de Dezembro de 1960. -. destaca-se a verba aprovada

para o aterro da estrada de

Taunay e a colocação do me ío
fio em Três Barras, bem como

verbas especiais para atender oa
demais Distritos que se acham
abandonados pe-la atual admi-

,nistração municipal. O Substi
tutivo é de autoria do vereador
Alfr€do de Oliveira Garcindo
teve o apôio de todos os venea

dores, da UDN.

No próximo, número publica
remos as emendas aprovadas e

o Substitutivo.
.

RiFa do Tapête
A Direção do Grupo Escolar

"Atmirante Barroso" avisa a tôdas
pessoas que compraram bilhete da
rifa, que esta correrá 'em data.
opor tuDa, pelo motivo de haver
bilhetes à venda.

VENDE-SE
na Vila de Major Vieira
Uma propriedade novís

sima com 130 m2, uma fer
raria completa com 1 alquei
re de chão todo cerdado no

quadro urbano, mais um

terreno fechado com quatro
fios de arame com 6 alquei
res de caiva e erval e mais
16 alqueires na mesma gleba
sendo 8 1/2 de terra de

planta. 4x

Tratar com o proprietário
Francisco Lucachinski

m��g���Q�QQQQQgQQ������Qa
� .

. m
m I.

m

� Indústria de Madeiras �
m \ m

m Zaniolo SIA I
� m
m, Agradecendo a preferência que lhe m
�. �
m foi dispensada durante o presente m

m ano de atividades, cumprimenta seus �
m m
ce amigos e freguezes almejando eD
m m
ce Feliz Natal 9tI
m a

� e Próspero 1961! �
m· a
m D
m�a��aaa�������a��a������

V iolento Choque de uma Li
mousíne com um Jipe dirigido
pelo sr. Moacir Soares, na BR 2,
na estrada Rio Negro - Curitiba

Domingo passado acompanhado de sua espôsa e filha, saiu de
Canoinhas para Curitiba. o sr. M"acir Ferreira Soares residente nes

ta cidade e filho da 'Vva Zelina Ferreira Soares. Ap6s ter almoçado
em Rio Negro logo em seguida rumou bara Curitiba onde no dia,

seguinte essi-tiria a formatura de um filho Dirigindo um jipe modelo
51, capota de aço. seguia normalmente a sua viagem despreocupodo
e desconhecendo os perigos que estavam a sua frente. Vinte Quilo
metros antes de chegar na. capital paranense, inesperadamente surge
atraz de seU jipe uma limousine Ford 54 dirigida por um motorista
de praça da cidade de Caçador. Estando êste numa velocidade de
100 kms. horários tenta passar pelo jipe que corria a 50 k rns. horá
rios, mas num golpe infeliz dê direçã« choca-se na parte tr-.ze ira do

jípe, virando-o de lado f: arra-t ... ndo « com tôda a furia e violência.
Nêsse interim é arrancado 'do jípe o sr. Moacir Ferreira e arrastado

pela .Iimousine e jogado semi morto no acostamento

O jipe após ter se desgrudario da limousine, tombou quatro
vêzes com a sra. Lidia Ferreira e sua filha indo parar 41) metros

num banhado daquela estrada. O sr. [V\oacir Ferreira teve 8, costelas
e um braço fraturados, além de receber violento golpe 11;, cabeça e

. escoriações em todo o corpo ficando gravemente ferido e em estado
de choque. A sua espôsa e filha sofreram escoriações generalizadas
com alguns cortes no rosto e corpo. O sr. M<>acir Ferreira foi Imedia
tamente conduzido para ° Hospital Csjurú em estado g ave Es
teve entre a vida e 1:1 morte mas graças aos primeiros [socorros que
lhe foram prestados pela junta médica do hospital, dois dias depois
foi colocado fora de perigo estando hospitalisado e sob rigoroso con

trole médico.

A policia de transito federal esteve no local, prendeu o mo

torista imprudente, abrindo rigoroso inquerito a fim de processá ·10.
.

,

Quando encerramos êste noticiário. o estado de saúde do sr.'
Moacir Ferreira é animador havendo esperanças de em curto' espaçá
de tempo, vê lo completamente curado. A sua espôsa e filha já tive
ram alta do hospital,

Atenção!_ At�nção!
A Prefeitura e a Camara Municipais, em colaboração com

as Entidades Escolares, Associativas, Assistenciais e as Imprensas
Falada e escrita, farão levar a efeito, no próximo dia 25 do cor

rente" uma dístríbutção de dôces e refrigerantes. aos Pobres da
Cidade, na esperança de lhes dar um Natal Melhor.

Essa distribuição terá lugar na séde da Associação Rural,
a partir das 14 horas.

.

Pede-se o comparecimento das Senhoras e Senhoritas da.
nossa sociedade, para atenderem à distribuição referida.

.

Aos Cavalheiros, proprietários de veículos, solicita-se a

colaboração no sentido de oferecerem seus veículos à Comissão

Encarregada Dos Festejos Natalinos.

Do programa consta uma visita ao Hospital da cidade,
\ para que se leve 80S doentes um confôrto espiritual imprescindí

-

vel aos que aguardam o leito.

Agradecemos a colaboração. e desejamos aos canoinhenses
'

um Feliz Natal e Prospero Ano Novo.

Canoinhas, 22,12.1660.
A COMISsAO.
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A todos os nossos Clientes e Amigos os sinceros votos- 'de
,

, FELIZ NATAL
,

,

e muita prosperidade no de/correr de
.

...
.

.

ANO ,NOVO

· 'CODl. e Ind.·' Germano Stein, SIA.
,

.
.

��'g!i1Ji1QJj1��r.1��raQQ��Q���Qg����������Q�·��
�. m
mia
m m
� m
mi '

Ao ensejo Ida festa máxima ,�, J

m '
� m

� m
II da Cristandade m
� m

'�" m
� m
� As D
� m

I - LOJ-as Unidas Ltda. I
� m
m m
� m

I CANOINHAS \ ITAIÓPOLIS m
Dl MATRIZ FILIAL m
m m
m m
�. m
m m

� Cumprimentam seus distintos amigos e �
m

"

m

�
.

fregueses, augurando um abençoado m
� m
ce NATAL e mil prosperidades no II
� m

� ANO 'N/OVÔ m
( ae m

m 'v' BD
m

. m
�����a����aaB�a����5B��a���a�a�a�5���

<, ,

,

;*,34&44 &.i e *W'&E5' ...

)

Z. Garcind'o '& Knüppel Ltda.
,

.
.

Agradecendo a preferência com I que :;
foram destinguidos durante o presente .;'
ano de atividades, cumprimentam seus

freguezes e amigos almejando .

um Feliz Natal

e um Próspero 1961f'

..
-

..
'
....

. '\.

I'
-,
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PEL() S

eJ/i.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM"SE

Hoje: as sras. dnas. Ceci
I esp. do sr. Adauto N. Allage

e Ana Silvia esp, do sr. Ciro
O. Bastos; a menina [aci
iWaria filha do sr. Pedro Vi·
eira; o sr. Joaquim A. Pereira;
os meninos Osmar Manoel
filho do sr. Osvaldo Voigt e

Oswaldo filho do ,sr. Marcos
r1anz. '

Amanhã: os srs. José E",
miliano Uba I' Oswaldo Ha»
ensch; o jovem Rogério Mül.
ler; a sra. dna. Maria Luci
esp. do sr. Waldomiro Me.
deiros, a sra. dona Nézia est»
do sr. Frederico Sachweh,
fria de Jesus filha do sr. Fe-

- -liks Bialeski; os meninos Ivo
ne filho do sr. Alex ,Michel e
Paulo filho do Sr Paulo Müller.

Segunda feira: o sr. lthass
Seleme,' os meninos José filho
do sr. Ahanias Petrintchuk e

Ayrton filho do sr. Basilio
Humenhuk; as meninas Otilha
filha do sr. Ernesto Herbst;
Arlete e Alaide filhas do sr.
Antonio Tomporoski; o iotiem
Renato filho do sr Seeetredo
Voigt,' as srtas. Marilene rur
tado e Yvanilde Reinert.
7erça feira; a menina Ma

riangela filha do sr. Angelina
Ferreira; as sras tinas. Irmi»
linda esp, do -sr. Augustinho
Kornatzki e Nair esp. do sr.
.Alcidio Zaniolo.

,

Quarta feira: o menino VaI"
mor filho do sr. Prancisco
Ah.es Pereira; a menina To.
masia AParecida filha do sr.

Quintino Furtado; o sr, [ulio
B. Wendt; as sros. dnas. JuP
lia Kuhn e Edith' esp. do sr,
Osmario Dauêt.

, Quinta, feira: os srs. Dr.
Reneau Cubas; Ananias Pe.
trintchuk; Aleixo Czarnik e
Adernar Benkendorf; as me
ninas Maria Isabel filha do

<, sr. /dalino r. Tulio e [anete
filha do sr. Lourival Ferreira;
a sria, Terezinha Marly Ma ..

chado; o menino Osmar Ney
filho do sr. Rodolto Jablonski;
as gemeos Aroldo e Arilda
filhos do sr. José Inácio dos
Santos; as sras. dtias. Marta
�'sp. do, sr, João Wisnieski e
Francisca esp. do sr. Eraldo
Spitsner. '

Sexta feira: os meninos Per
nando , Celso filho do sr. Ber-

, nardino Crestani; Luiz Alber
to filho do Sr. Ladislau Knorek
e' Osmar José filho do sr.
TValdemm Simm; o sr. Alvi
no Koehler; as m,eninas Anita
filha do sr. Alonso Knop (J

R"ita de ,Cassia filha do sr.
Carlos Schramm.
Sabado: a menina Sinira

r:'lha, do sr. Jahyr D. da Sil
veira: as S1'as. dnas. Irene esp.
do sr. Lourenço Buba e Mira
np. do sr. Leonel Barcellos.

Dia l' de Janeiro: os srs.
Pastor, Oeorge Wegger; João
Sl'leme e Antonio da Silva;
a sra., dna. Hilda esp. do sr.

Hennque Soether; os meninos
Egon rilho do sr. Dietrich
Siems e Marcelo Antonio filho
do sr. Adib Sak1'; o jovem'
Silvino Salomon; as meninas
fone Regina filha ,do sr.losé
Szczygiel. e Beatriz filha da
Vva. Luezla Koch.

Dia 2: a srta. O:rieta da
Silveira; o sr. laroslaw Sido
rak; os meninos Carlos AI"
"erto filho do sr. Julio Ribeiro
do Vale;" Oldemar filho do sr.

'Oldemar Mussi ,e José Raul
/

\
'

-tilho do sr,' Claudio Lourenço
de Lima.
Dia 3: o jovem Ademar

Schumachér; os srs. Artur
Bauer; João Rutqueuicz e A
fonso Carvalho Ko�ler;. a me

nina Maria Apareczda filha do
sr. Alberto Wardenski; as sras.

dnas. Elisabet esp. do sr: Ga
briel Ntedsielski e .Zoraide
esp. do sr. Francisco Zaziski;
Os meninos Waldema", lrineu
filho do sr. WaldeUlar Carlos
Stange e Vilson rilho do Sr;

Estetano Miretzki.

Dia 4: as sras dnas. Vva.
Chalbié Seleme; Paula esp.
do sr, Guilherme Mohr; An
gelina esp, do sr. .Iose .Ina
cio .dos Santos e Una esp. do
sr. Bernardo Metzger; O meni»
no Alain João fitho do sr,

tuuu« A. Dadalt; as meninos
Maria Oeni filha do sr, Vi-!
cente Nouak; Negina Celi fi
lha do sr. Felix da Costa Go»

,

mes e Eva Judith filha do Sr.

Vitor Burziaki.

Dia 5: a menina 1ane filha
do sr. Jair Côrteç: os jovens
Hercilió 'Pereira e TuTi Isphair;
os srs. Alberto Greffin: Fran
cisco Spitzner e Ildefons�
Schindler, de Bateias de Bai-

H M i@5iiV_*M EH

,,3. 'Batalhão de Polícia Militar
Of N°. 16/60
Canoinhas, 10• de dezembro

de 1960.

Do Maj. Cmt. do 3°. BPM.
Aos Srs. Alfredo Garcindo e

João Seleme. Diretores do Cor
reio do Norte (jornal) Nesta

Assunto:
,
Comunicação-faz.

I - Tenho a honra de me di
rigir, a VV. SS. para vos cornu

nicar que, em data de 29 do
mês p.p., �oi instalado sob meu

Comando e no quartel da Po
lícia Militar desta Cidade, o 3°.
Batalhão da Polícia Militar (3°.

BPM) ao qual estão subordiná
das a 2a. C.P P. com sede neste

quartel e à P. 2a. 3a. Compa
nhias Destacadas, sediadas em

Herval d'Oeste, Curitibanos e

Chapecó, respectivamente.
\

II - No grato �nsejo, sempre
objetivando o bem estar a or

dem e a segurança pública,
firmo-me, a inteira disposição
de VV. SS.

Cordialmente.

El�idio Petters,
:M:aj. Cmt. do 3°. I:sPM:Confecçõés finas

para senhoras,
Casa Erlita

'* ai

•

\

MICHEL' SELEME
Xo' os meninos Luiz Renato
filho do sr. Pedro Kotleoski
e Ouido filho v do sr. Harry
Schreiber.
Dia 6: os srs. Antonio José

dos Santos; Datei (Iuebert e

Pedrot Tokarski: a sra, -dna.
Almira esp. do sr, José Maria
ruI' tado Primo; os meninos
Jason Carlos tilho do sr. José
Maria Furtado Primo e Lou
renço titho do sr. Vicente No-'
vak. \',

Dia 7: a sra. dna. Adalsiza
esf). do sr. W illy Priebe.

"Correio do Norte" cumpri
menta, desejando aos aniuer»

Àa:�a'JJ:��.Boas Festas e Feliz I iIi$iiE$__!il6IiSi1Si&9I!1!l,ll......IIiI!I!=l!I!iillli!.II!���1lI�mllIiII�\IIi[õm!!l!@UiI1!II'!I!1lIll�!IlIlIiJll,NliI'R't!II!!!1!!UII"IIl••-m.. •

AGUA.VERDE

Agradece�'do a preferência com que.
foi destinguido durante o presente

ano de atividades, cumprimenta seus

freguezes e amigos almejand�
Feliz Natalum

Próspero 1961!e um

qualquer que se]o a carga ... ,

qualquer que seja o estrade I
,

1

r

um pneu ... dois serviços.
• borras duras e robustos que mordem
,

o terreno paro máximo tra'ção nas

más estradas.

• nervt.ira� centrais espessas assegu
ram mínimo desgoste nos estrados
pavimentado$.

.

io',\

para caminhões e caminhonetes.
que não escolhem es-tradas,

Pneus firestone
- mdximo quilometrogem por cruzeiro

ERHY SEL,E & FILHOS

Venho cOllhecer o extraordinário Pneu A T e Iodo
o nosso completo estoq'ue de Pneus Fireston"

paro todos os tipos de veiculos, bem como uma

equipe especializado, ó sua disposiçõo;poro servi
lo com presteza e cortezia.

E
TRÊ5

-

BARRAS' - S. c.

/,
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,to

PREFEITURA MUNICIP'AL DE P ,�PANDUVA Extravio
ESTADO' DE SANTA CATAR(NA

110 'de 3 de Dezembro de 1960Le.· n.
(Continuação da página ·/anterior)

Art. 2. A Despêsa do Município de Papanduva, para o exercício de 1961,
é fixada em Cr$ 4.:-150.000,00' (quatro milhões e trezentos e cincoenta mil cruzeiros), a

qual ser efetuada, de conformidade com a classificação seguinte:

Código IIGeral Deaignação da Receita Efetiva Mutuações "'IL',

PatrimoÍlial{ rTOTAL

8 o
8 00
8 00 o
8 00 3
8 00 4

8 02
8 02 o

J
8 02 4

8 04
8'04 o
8 04 2
8 0'4 3
8 04 4

8 07
� 07 o
8·07 3
ti '07 4

ADrnrrNISTRAÇAO GERAL �

LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL
Pessoal fixo
Material de consumo

Despesas diversas

EXECUTIVO - GOV1!:RNO
Pessoal fixo

Despesas diversas

ADMINISTRAÇAO SUPERIOR
Pessoal fixo
Material permanente ' I

Material de consumo

Despesas diversas

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal fixo .

..
'

Material/de consumo
Despesas diversas

Total da A dministraçãc Geral

8 10 EXAÇAO E FISCALIZAÇAO FINANCEIRA
8 1 O O Pessoal fiXo

.

.

8 10 2 Material permanente
8 10 3

' Material de consumo

8 10 4 Despesas diversas

a 11
8 11 O

8 2
8 29
8 29 4

a'3
8 33
8 33/0
8 33 1
8 33 3
,8 33 4

8 4
8 48
8 48 4
8 49
8 49 4

8 5
8 51
8 51 4
8 52
8 52 4,'

8 6
8 64
864

8 69
8 69 1

88
,6 81
8 81 1
8 81 3

8 82
8'82 O
8 82 1
8 82 2
8 82 3
8 82 4

8 87
8 87 4
8 8
8 88 4
8 89
8 89 4

SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO
Pessoal fixo

Total dos Servo de Exação' e Fiscalização Fínanceíra
SEGURANÇA PúBLICA E ASSIST�NCIA SOCIAL'

ASSISr;r1!:NCIA SOCIAL

Despesas, diversas

Total dos Servo lifO Segurança Públ. e Assist. Social

EDUCAÇAO PÚBLICA
Ensino Primário Secun. e Compl.
\Pessoal fixo
Pessoal variável
Material de consumo

Despesas diversas

Total da Educação Pública
SAÚDE PÚBLICA

SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

'\ Despesas diversas ,

SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas diversas

T'ota 1 dos Serviços de Saúde Públ.
FOMENTO

,

FOMENTO DA 'PRODUÇÃO VEGETAL
Despesas diversas

,

FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Despesas diversas

24.000,�0
1.000,00

43.000,00

68.000,00

132.000,00
23.000,00
155.000;00

117.000,00
5.000,00

10.000,00
23.000,00
155.000,00

117.000,00
5000,00

.

5000,00
127.000,00

261.000,00
l.ODO.OO I

10.000,00
, 6,000.00
278.600,00

24.000,00
24.000,00

63,500,00
63.500.00

858.00u,00
33.000,00
S.ooo.oo

77.830,00
973.830,00

20.000,00

6.000,00
26.00:>,00

1.50u,00

1,600.00

Total dos 'SPTviços de Fomento

SERVIÇOS INDUSTRIAIS
INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS

Pessoal variavel 153.6011,00

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal variavel

Total dos Serviços Industriais

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO DE

\
LOGRADOUROS PúBLICOS

.

Pessoal variavel
'

Material de consumo

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVI�S
Pessoal fixo
Pessoal variavel

, Material permanente . I

Material de consumo

Despesas, diversas

CONSTRUÇAO E CONSERVAÇAO DE PRÓPRIOS
PÚBLICOS. EM GERAL

Despesas diversas
ILUMINAÇAO PÚBLICA

Despesas diversas
DIVERSOS

Despesas diversas
Total dos Serviços de Util. Pública

6.000,00

(

76.800,00
50.000,00

190.560,00
619.110,00
10.000,00

100.006,00
.

560.000.00

345,000,00

'36,000,00

100.000,00

68,000,00

155,oóo,00

155.000,00

127.000.00
505,000,00

278.600,00

24000.00
JU2 óoo,oo

63500,00
63500,00

"'. P'

,

\

"

,

973;830,00
973.830,00

26,000.00

26,000,00

. \ Lâoo.oo

1.500.00

3,000,00

153,600,00

6.000.00
159.600,00

126.800,00

1479.670,00

345.000,00

36.000,00

100.000,00

2087.470,00

de Certificado
-,

Extraviou-se dois. certificados de propriedade de
veículo a motor, pertencentes ao expresso Curitiba Lages
Ltda. com as seguintes caraterísticas:

.

1) - Certificado' n". 29067 - ônibus marca Merce
des Benz, motor n. OM 321 919.A 050 50,53, placas
27-08-88, emitido pela Delegacia de Policia de Canoinhas,
Santa Catarina.

I 2) - Certificado n. 7.862 - ônibus marca Mercedes
Benz motor: n. OM 321 919 A 050 2979, placas 27-08-19,
emitido pela Delegacia de Policia de Canoinhas SC.

Tornando-se por isso sem efeito e sem valor os I

certificados acima descriminados, por ter sido requerido
segunda via.

Canoinhas, 12 de dezembro de 1960.

Expresso Curitiba-Lages Ltda.
I

Diretor Presidente ..... SAUL PICCOLI

(Firma reconhecida em 'Dabelíão) 2x

'Pre(eitura Municipal de Papanduva
Época do Pagamento dos Impostos

Impôsto de Licença Comercial (Abertura e

Continuação)
Impôsto de Licença de Veículos.

Impôsto de Licença de Veículos.
Impôsto S/Indo e Profissões (1. Semetre)
Taxa Rodoviária (1. Semetre)

Abril:' Taxa Rodoviária (1. Semetre)
'Maio: Predial .e Territorial Urbano (1. 'Semetre)
Junho: Predial e Territorial Urbano (1. Semetre)
Julho: Industr. e Profissões (2. Semetre)
Setembrós Taxa Rodoviaria, Predial a Territorial Urbano

(2. Semestre)
Outubro: Taxa Rodoviaria, Predial e Territorial Urbano ..

(2. Semestre)

Janeito:

Fevereiro:

Março:

Papanduva, dezembro de 1960.

Jovino Tabalipa Prefeito Municipal

li

CÔRTEJ. /

Comunica a todos 9s PESCADORES E CAÇADORES
que já recebeu um estoque apreciável de artigos de pesca e

caç� para a temporada deste ano.

VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS, 2 e 3 pedaços � LINHAS c

DE NYLON de todos os tipos· ANZOIS NOROÉGUESES .

CHUMBADAS de 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
tie anzoís - CANTIS· FACAS .'FACÕES - LANTERNAS A
PILHA � LANTERNAS A CARBURETO E QUEROZENE.

CAMAS DE CAMPANHA. MOSQUITEIROS, etc.

OS. ,melhores prêços da praça, 'no maior
sortimento de artigos de caça e pesca.
Praça Lauro Müller, 751 - Cx. Postal, 76 - Fone, 125
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Arvore de NaJal'
Escreve: Colaboradora

São. muitas as lendas que correm sôbre a Arvore de Natal.
'tão arraigada nos costumes populares para festejar o maior evento
da História Universal, o nascimento de Cristo

.

Entre estas é, sem dúvida, a mais bela a que marca a Bor
gonha como berço dos pinheiros de Natal. Diz a lenda que São Co
lombian, um monge da Irlanda. no ano 573. na noite de Natal, foi
ter ao País de Contran, rei dos Bourgondes, Em companhia de outros

monges iluminou. em forma de cruz. um pinheiro no alto de' um

monte, A vista disso ocorreram ao local as populações vizinhas e

Colombian fez eloquente sermão sôbre o nascimento de Cristo e seus

sublimes ensinamentos. Surgiria assim o pinheiro de Natal � ..
"

A Inglaterra e a Alsácia . reclamam para sÍ a origem da ár-
vore natalina Documentos do século XVI atestam que na Alsácia
inúmeros pinheiros eram enfeitados com flores de Japel e ao pé dos
mesmos colocava-se confeitos, bolos especiais' e , batatas. coradas. Ao
redor da árvore dançavam as crianças.

E' provavel. também, que éssas árvores lendárias, tenham
partido das margens do Rhur. Os países nórdicos da Europa, desde o

século XVIII festejam o Natal com os pinheiros enfeitados. •

A árvore de Natal foi cada vez se tornando mais bela e;
com a civilização conquistando todos os países. Na França foi intro
duzida na côrte de Luís Felipe pela Duqueza de Orleans 1834. Com
os colonos europeus transfer-iu-se para a América.

,
Embora não tenha documentos exatos para marcar seu apa-.

recimento a árvore de Natal é uma bela tradição e as brumas inde
cisas das lendas que -a rodeiam deixam-na mais lioda para, com suas

luzes, enfeitar a noite de Natal. Fazem lembrar a grande noite de
Belém, a luz que jorrou da humilde estrebaria, trazendo ao mundo o

mistério insondâvel . do nascimento do FILHO DE DEUS.

Câmara Municipal de
(enolnhes
Resolução n. 22
de 2-12-1.960

Eleva o salário familia dos
Funcionarios Municip�is;
Dr. Reneau Cubas, Presiden

te da Câmara Municipal de

Cancinhas, Santa Catarina no
uso de suas atribuições e na

.

conformidade com o que me

faculta a LEI N. 22 de no vem

bro de 1.9'47:·(L�i Orgânica dos
Munícíptosj em . seu artigo 66

Paragrafo 4., faço saber que a

Câmara Municipal votou e eu

promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO:-

Artigo 1. Fica elevado para
Cr$250.00 (duzentos e cincoen
ta cruzeiros), a partir de 1. de
novembro de 1.960, Q � salarío

: família devido por' dependente
e de acordo com a Lei que a

instituiu.

Artigo 2. A despesa correrá

pela adotaçãc 9-34-3 da Lei

Orçamentar ia.
,

Artigo '3. Esta lei entra em

vigor 'na data de sua publicação,
revogadas as disposições em

. contrario, especialmente a Lei
n. 244, de 27 de Novembro de
1.953.
Sala das Sessões da Câmara

Municipal de Canoinhas, em 2 .

de Dezembro de 1960.

Dr. Reneau Cubas - Presidente
João Augusto Brauhardt - l.Secr.
Alfredo JO. Garcindo - 2. Secr.

, �,

'Uma vez por
Hoje a grande festa 'do Natal.

Tudo, adquire' novo aspecto. Tu
do se renova Esquecem-se as

tristesas, as incertesas as anci
edades. Nosso coração se enche
de ternura, Tudo isso porque é
Natal, dia do nascimento. do
Deus Menino, tão humilde, num

estabulo de Belém. Natal é "a
festa do eterno comesso disse
alguém. E é por isso, de certo,
que as nossas esperanças se

nnovam cada ano.
<

x x X'

CACHIMBINHO

Na semana que hoje se finda,
muito movimentado esteve (I

comercio local. Melhor mesmo

que os outros anos. Canoinhas
cresce. x x x

° Botafogo F.e. empatando
com o Peri Ferroviario de Ma
fra, classíficou-se para o cam

peonato Est?dual. Parabens
Acássio. Parabens Guido.

x x x

Simpátic-as mesmo, circulam

semana
"

pela cidade as senhoritas Ilze e

'I'erezinha Pires. x 'J!: x

.Será simplesmente espetacu
lsr o baile da S.B. Operaria.
Intció as 21 horas.

.

')
InfeUsmente não seí ainda

quais as debutantes deste ano

do Ciub Canoínheose,

Desejando a todos os canoi
nhenses um Alegre E Feliz Na

tal, despeço-me prometendo' vol
tar no proximo ano (dia 7) com

as anotações do baile de amanhã.

CHOCOLATES·

, '",

..

. Comissão Municipal, de Levantamento e

Fiscalização da. Safra Tritícola .1960 /61
.
Canoirrhas

.

- I Santa Catarina

AVISO
A Comissão Municipal de Levantamento e Fiscalização da Sa-"

fra Triticula 1.960/61 do Município de Canoinhas (Se), no uso

de suas- atribuições, informa aos senhores trícultores:
10') que os unicos armazens autorizados a receberem em

depósito a safra triticula 1.960/61 são os das seguintes entidades:
a) A. Zaniolo & Cia. .

b) Com. Ind. H. Jordan S.A.
c) .Molnbo JAP Tokarski & Cia. Ltda,
d) Moinhó Victor Kuminek
·e) Pedro) Landowski & Irmão
f) Lojas Unidas Ltda.
g) C�-:n. Indu,stria Ger�ano Stein S.A.
h) Irmãos Zugman .

2) que afora os armazéns acima relacionados, nenhum
outro podera receber trigo em deposito.

I

3.) que os produtores ficam obrigados, sob pena de não po
derem comercializar sua produção por intermedio do Banco do

Brasil S A., a levarem o produtu aos depósitos ofícíalízados acima

relacionados, e a fazerem as declarações solicitadas pela CO!VIIS
SÃO MUNICIPAL, firmando-as sob as formas da lei, como

condição de ser Certíficauo: o trigo de sua propriedade.
·4°.) que as despesas de armazenagem, seguro e limpeza

do trigo depositado correrão por conta exclusive dos proprietáríos
do mesmo.

5°. que a venda do produto é de, sua livre iniciativa e

ajuste com os interessados. quer sejam os proprios depusitarios
ou outros compradores de sua escolha;

,

6°.) que o transporte do trigo colhido. de um Municípil�
para o outro. está sujeito a controle da COMISSÃO MUNICIPAL
para regularidade de suaacomerctalização.

7°,) que! a COlVlI�SÃO MUNI\IPAL de CANOINHAS é

composta dos senhores, Gerentes do Banco do Brasil, Chefe do

Serviço de. Expansão do Trigo e Lícimo Cornelsen, os quais. de
i{erão ser procurados para quaisquer outros informes.

A COMISSAO

Cine .Teatro Vera Cruz,
.

APRE,SENTA:
DOMINGO � á. 13,30 noras - Censura Livre

,

A Volta do Fogo Selvagem
DOMINGO __ já. 15,30 hs,

'

__ Cenaura até 10 anos
'ás 20,15 bll. "Irnp, até 14 anos

GUERRA E_ PAZ
em Vistavision - Technicolor

) com Audrey Hepburn, Henry Fenda, Mel Ferrer,
. Vittorio Gassman, Anita Ekberg e outros

° grandioso drama, baseado no celebre romance de
LEO TOLSTOY'S

.
2a. Feira - ás 20,15 horas - Proib, até 14 anos . REJ.>�ISE -,

3a_ e 4a. Feira <.� á. 20,1.5 horas - .Irrrp. até 14' anos
I

.

I

A CHAVE SECRETA
com Van Johnson e Hildegarde Neff

.

Terror! emoção! a um paço de você! A,v�nturas! emoções! i

-----

58.' e 6a. Feira - á. 20,15,boras �:'Proibido até 14 "an08

OS PEIXES VERM ELHOS
com Arturo de Cordova, Emma Penella, Felix Defauce,

Pilar Soler, F'elix Acaso e Manuel de Juan

De que não seria capaz um homem, por uma mulher?
Esta é a história de um amor infinito, de ciumes

torturantes e de um crime perfeito!

Aguardem, para_ Domingo, dia 1-1.61:

Salomão e a Rainha de Sabá
,

com Gina Lollobriqida e Yui ,Brüner

NOTA: A Direção do Cine Tea'tro Vera Cruz,
(

deseja aos setas distintos frequentadores um

FELIZ NATAL e um PROSPERO ANO NOVO.

PRECISA - SE
DE EMPREGADAS
Tratar no Hotel Ouro Verde.
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