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Brasil

uturo Presidente terá um Govêrno Difícil
Círculos financeiros dos

pessimistas sóbre

Nova Y�rk, 10 (ÜPI) - Em
círculos financeiros norteameri
canos se considera grave o pro
blema econômico do Brasil que
terá de ser enfrentado por Jânio
Quadros quando êste assumir o

poder em 31 de janeiro próximo.
Uma fonte bancária muito

bem informada sôbre a econo

mia brasileira indicou que a

seriedade do problema era dra
màticamente acentuada pelá es

tado da balança de pagamentos.
"O novo govêrno - disse

- se encontrará em face de
'um "déficit" orçamentário de
enormes proporções. Creio que
a maior. parte desse "déficit"
terá que ser coberto mediante

TRES BILHOES
Acrescentou que � dívida

.brasileira é provàvelmente' de
.ums três bilhões de dólares.
Advertiu, contudo, que essa ci
fra era apenas uma conjetura.

Recordam os círculos bem
informados que rio primeiro se-

EMENDAS AO

ORÇAMENTO, DE.1961

As alterações a seguir propostas, deverão 'ser afinal con
signadas nas tabelas explicativas da despesa, que necessariamente
hão de acompanhar a lei de meios.

. Nessa conformidade, propõe a maioria da casa, sob o fun
damento alegado, as seguintes alterações ao projeto de orçamento

, 'dpara o exercício e 1961:
,

'

1) - RECEITA: Dado que o Município não vem arreca

dando o Imposto sôbre Exploração Agrícola ê Industrial (Código
Local - 0-25-2). conforme se pode ver do demonstrativo da re
ceita arrecadada no ano findo, é de excluir-se a sua previsão da

\ proposta, cujo montante, no valor de Cr$ 1.000,00 (um mil cru

zeiros) é de ser incorporado a previsão de cobrança do Imposto
sôbre Diversões Públicas, cuja arrecadação no exercício de 1959,
excedeu, de muito, a .estirnatíva de cobrança para o exercício
vindouro.

E' de ressaltar-se como justificativa da providencia su

gerida, o fato de haven sido aquele tributo - que tem como fa
to gerador a atividade I agrícola -pastoril _ julgado inconstitucio
nal por várias decisões dos Tribunais do País, não devendo, por
Isso mesmo, o aludido tributo permanecer nos orçamentos mu-

I nicípaís. \

Com essa' providencia em nada se alterará o montante

global da receita, cuja previsão permanecerá em Cr$, 13.400.000,00
(treze

\

milhões e quatrocentos mil cruzeiros).
\

' .

.

2) _ DESPESA: Se apenas uma alteração nos ocorre re

eomendar em relação a Receita, várias outras, entretanto, julga
mos necessário introduzir ao projeto em exame, para que melhor
sejam atendidas as necessidades não só deste Poder, como. prin
cipalmente' as de vários outros serviços de interêsse geral, pelos
quais cumpre igualmente ao Poder Legíslatívo zelar, dentro de
suas prerrogativas legais.

Assim, propomos as seguintes alterações discriminativas:

(a - REDUÇOES DE VERBA as seguintes consignações:
8· - SF.RyIÇOS DE UTI;LIDADE PÚBLICA
8 - 1 ._ CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LO

'GRADOUROS PÚBLICOS
8 - 11 Pessoal Variável
8 -',11-1 Operários dos serviços de ruas de M. Vieira, Tres

Barras, F. Schmidt e P. Pereira 80.000,00
8-11-2 Operários dos serviços de ruas da séde 100.000,00
8-14 Despesas Diversas
8-141 Calçamento de ruas da cidade 300.000,00

'8-2 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS

8-21 Pessoal Variável
8-21-1 Operarios dos serviços de estradas e pontes de M.

Vieira, T. Barras. F. Schmidt e P. Pereira 100.000,00
8-21-2 Operários dos serviços de estradas e

pontes da séde
8.:.24 Despesas Diversas
8-24-1 CombustíveIs e Lubrificantes
8-24-2 Custeio de Veiculos

120.000,00

200.000,00
200.000,00

..

UnidosEstados
problema

fazem apreciações
doo

Frisam, contudo, que poste
riormente foi concedido um au

mento nos vencimentos e soldos
de burocratas e militares que
representou uns 30 bilhões de
cruzeiros. Isto, ao coincidir com
a necessidade de pagar certas
dívidas federais, voltou a esti
mular consideràvelmente a es

piral inflacionária ..

GOVERNO DE JK

O Govêrno de Hubitschek -

segundo alguns dados, - emitiu
um total de 31.400.000.000 de
cruzeiros durante os primeiros
onze meses de 1960 para con-

A •

eCOnOffiICO
tínuar obras federaísçe se soube

que no último mês do ano mais
de dez bilhões de cruzeiros
entrariam em circulação.

Segundo os peritos, apesar
da participação em grande es

cala do govêrno na vida econô- ,

mica da Nação, o aumento da
produção nacional foi de apenas
4 por cento no primeiro semes

tre de 1960 contra 5,4 por cen
to no mesmo período de 1959.

As estatísticas aqui publicadas
indicam que enquanto as ex

portações decresciam em 1960
as importações aumentavam..
Informações publicadas aqui

dão conta de que nos primeiros
sete meses de 1960 o valor to
tal das exportações atingiu a

cifra de 734.361.000 dólares, o

que representa uma . baixa de
23.292.000 comparada com a

quantia correspondente ao mes

mo período de 1959.

CAFÉ
Nestes 7 me�es o valor das

importações se elevou a.
,:

810.306:000 dólares, isto é, um
aumento de 25.218.0:>0 contra I[)

'total do mesmo período no ano

anterior.

Em fins de outubro, o Brasil
havia exportado 15.500.000 sacas

de café e o Instituto Brasileiro
do Café antecipou que' a ex

portação atingiria um total apro
ximado de 17 milhões de sacas

no valor de 720.000.000 dólares
ou aproximadamente 55 por
cento do total das rendas do
pais por. efeito de exportação.

a emissao de nova moeda, e mestre de 1960 o govêrno de

que trará a acentuação da in- I, JK, que será substituido, havia
fiação. Não existem fórmulas 'conseguido limitar o aumento
fáceis para equilibrar a balança do custo de vida em apenas 6,3
de pagamento e a economia por cento.

interna do país".
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mretore� : AROWO C. �[ �AR�AlHO :- AlfRfOO üAR�I��O e JOÃO �[l[M[
CIRCULA AOS SABADQS

REMOÇA0 DE
FUNCIONÁRIOS

Foi sancionada pelo Gover
nador Heriberto Hülse, a lei n .

,2.623, de 28 de dezembro de

1960, modificando com nova re

dação o art. 76; da lei n. 198,
de 18 de dezembro de 1954.

A nova redação àquele artigo
é a seguinte: "Nenhum funcio
nário poderá ser removido pôr
motivo de crença religiosa, po
lítica, que não implique em d�s
respeito à lei", Parágrafo único
- Também não se verificará a

remoção, a partir da eleição do

Cônjuge para exercício de man
dato legislativo no município
onde o funcionário exerça sua

função, até que cesse o mandato,
desde que o mesmo já residisse

na época da sua eleição no

réspectivo município".

DETERMINADO O
PAGAMENTO AOS
RECENSEADORES
Rio 7 (UPI) - O presidente

da República já determinou ao

ministro da Fazenda que colo

que à disposição' do IBGE
recursos para pagamento dos

elementos que trabalham no

recenseamento. A informação
foi dada pelo sr. Vieira de Melo,
adiantando que a coleta de in-

. formações prossegue normal
mente em todo o país.

I

Gente Nova
Acha-se em festas o-lar do

casal sr, Antonio Maron e sra.

\ Maria de Jesus Macon, com 'o

nascimento de um robusto ga
roto. Aos pais e ao bebê as fe

licitações do' Correio do Norte,

Assine! Leia! Divulgue I

Correio do Norte

E' o seguinte o texto da exposiçao de motivos apresen-
tada pelo vereador Alfredo Oliveira Garcíndo, sobre a RECEITA A. no
E DESPES,A.

Câmara Municipal de Canoinhas

,SENHOR PRESIDENTE
Examinando a inclusa proposta orçamentária encaminhada

a este' Poder Legislativo, pelo Senhor Prefeito Municipal, há p.or
bem a maioria da casa, introduzir ao 'aludido documento as e

mendas a seguir mencionadas, observado, contudo, o disposto no

art. 62, inciso I da Lei Orgânica dos Municípios.
Essas alterações, no que tange ti despesa, têm por finali

dade exclusiva, "0 atendimento de reivindicações especiais da po
pulação, relativas a serviços e obras de real utilidade pública que,
se fazem necessários e que não foram devidamente contemplados
bem como corrigir omissão' de dotações. para serviços de real in
teresse público, sem contudo, prejudicar o normal andamento da
administração do Município.

, '

FONE. 128

Os problemas

.
,

üerente: HHASS SmM[

• •

sociais e

A •

eCOnO'mICOS,

pelitlccs
ERMY 'JANNIS

EMISSÕES &. EMISSÕES
o volume .das emissões de moeda, durante o govêrno de

Juscelino Kubitschek. é francamente assustador.
.

Trata-se de um problema que dia a dia=se agrava. e que
até hoje não mereceu atenção por parte . do govêrno. Mostrou·se I)

sr, Juscelino incapaz para o contrôle das nossas finanças, desvalori
zando continuadamente nossa moeda, a ponto de comprometer 0

próprio regime.
-, 'I

Encontra-ee de. tal forma desorganizado o ·país, que o govêrno
há muito perdeu seu contrôle, aceitando imposições não só das elas-

"

ses sociais como produtoras. Tais pressões partiram dos militares, dos
funcionários públicos, dos trabalhadores e dos mais diversos setores
da indústria e comércio, r

.

Des'cuidou-se o nosso presidente.: da LAVOURA, base da
nossa eco!!,omia. relengando-a a .plano secundário., Esqueceu-se da
EDUCAÇAO dêsse povo sedento de sabedoria. Abandonou o setor
da SAUDE, fazendo com que diversos nosocômios restringissem suas

atividades, No sistema RODOVIA'RIO. aplicou mal o dinheiro que
a lei lhe destinou Atacou as rodovias de menor movimento no país
como a Belem-Brasilia, São Paulo, Brasilia, Acre·Brasília e Belo Ho
rizonte.Brasília. deixando em plano inferior as estradas litorâneas On

de o tráfego intenso faz sentir a necessidade de melhoramentos ur-
.

gentes. Não se pode conce'der, que relegue o gov.êrno a plano secun

dário, o tronco rodoviário norte-sul. responsável pelo mais intenso e

pesado �r,áfego do ,país. p��a atender urgentemente estradas como\Acre' Brasilie e Belém-Brssília, '. "

Não quero com isto, taxá-Ias de desnecessárias. Quero so
mente evidenciar a prioridade que ,

deveriam ter ás primeiras ante as'
segundas.

Eofim, abandonou o nosso govêrno todos êsses setores, para
então per( ubar (l sossêgo dos nossós selvícolas, com a prematura ins
talação da nova Capital da República.

Para fazer frente à essa BABILÔNIA, o sr. Juscelino des
moralizou a nossa moeda, através de sucessivas e progressivas enns

(conclue na 38• página)
\ .

VISITA
Recebemos em nossos·· escri

tórios a amável visita do jorna
lista e pensador Brasílíno de

Carvalho, do Paraná, radicado
em São Paulo onde dirige jor
nais e revistas, além de mem

bro. destacado da academia de
Letras. Apesar de rápida a sue

visita, deixou-nos tocados pela
sua cultura e fino trato da sua

delicadeza.
Publicamos noutro local; um

artigo seu que foi transcrito em

. todos os jornais do País,

Gratos pela visita e feliz e\s-Itada em nossa cidade. \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Romances
. I

em

'Alemão Português
últimas novidades

Para que se irritar com os Pernilongos!
Trate-os amàvelmente, mas não com fortificante!

vÁ.A CASA LANGER
Rua Paula Pereira, '193 - Canoinhas

e compre a qualquer hora (até 10 hrs. da' noite) ESPIRAIS
das afamadas marcas: DURMA BEM e PAX, que são a cor

tina protetora do seu sono. FUMETAS: a .fumsça que mata
no duro mesmo. :E: um moderno inseticida ultra poderoso -

Simples - Economico e Eficaz;

(Raticida Tomorim a? Cr$ 19,00).
Neoci� líquído e em pó - Bombas para flitar.

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
ADVOGADO

CIVEl . COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

J. CÔRTE
IJ . Comunica a todos os 'PESCADORES E CAÇADORES
I que já recebeu um estoque apreciável de artigos de pesca e

.1 caça para a temporada deste: ano..
VARAS DE· PESCA INTEIRIÇAS, 2 e 3 pedaços I

.... LINHAS
DE NYLON de todos os tipos • AN.ZOIS NOROEGUESES _

CHUMBADAS de todos 08 tamanhos· ANZOIS com iscas ar

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

tipos - ESPINHEIS com ou sem empates em vários tamanhos
de anzois - CANTIS - FACAS. FACÔES - LANtERNAS A
P1LHA - 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 - ex: Postal, 76 - Fone, 125

CANOINHAS STÀ. CATARINA
.

3

o pOVO precisa fiscali�ar SLJdS compras
.

é�i8indo a sua Nota' Fiscal.
.

PROIBIÇAO
Otavio Costa, proprietá

rio de terrenos em Arroios,
'

Palmital, Lageado Lizo e
Rio da' Serra, em virtude
de sérios prejuizos 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,
tornando medidas que re

queira o caso aos transgres
sores dêste aviso. 3x

AVISO • PROIBiÇÃO
Os a baixo assinados. proprietá

rios de terrenos em RIO DOS
POÇOS, nêste Município, em. vir
tude de prejuízos causados pela
passagem de pessoas, invasão de
animais, estrago de cêrcas, roubo

. de lenha, pescaria, etc., pelo pre
sente aviso ao público, proibem
terminantemente a paesegem pelas
suas propriedades.
Dado conhecimento desta proi

bição à autoridade competente,
não se responsabilizam pelo que
venha a acontecer aos infratores,
bem como, a animais .daninhoa
encontrados' nos ditos terrenos.

Canoinhas SC., 12-1960.

An tania Mores�hi
Adautilio Munhoz
Arthur Künzel. 4x

Material' elétrico
, ,

CASA ERLITA

Vendem-se
As propriedades da Vva�

dna. Dalila Kawà, sitas la
Icua Caetano &dsta, esquina
Victor Konder.

Informações com o sr.

Tufi Nader. Ix

VENDE-SE
na Vila de Major Vieira
Uma propriedade novís-

sima com 130 m2,' uma fer-

Iraria completa com 1 alquei
re de chão todo cercado no

I
quadro urbano; mais um

i terreno fechado com quatro
fios de arame com 6 alquei
res de caiva e erval e mais
16 alqueires námesma gleba
sendo 8 1/2 de terra de
'planta. 2x

Tratar com o proprietário
Francisco Lucachinski

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos

anéis e brincos de di
versos modelos .

Relogios .
de Parede,

Bonitos presentes para
Natal e Fim de Ano.

Ha Relojoaria Suissa
di Guilherme J. A., Som

Rua Eugenio de Souza

Livros e Romances
CASAERLITA

(

.

Super Cestas de Natal Volumbus
Procure o agente autorizado nesta praça.

JOSÉ A. PEREIRA
.nos Escritórios da Canoinhas Força e Luz S.A.

,.

José Yval1 da Costa
Bacharel em Direito

Advoçacia em geral, especialmente crime

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

CANOINHAS -- Santa Catarina

Exigindo as suas NOTAS F��CAIS
de Compras os comerciantes I ficarão

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

\

Para Indústrias,
Agricultura ou Navegação

Motores "MWM" KD 12 Diesel

,

"=K=O=1'=2=E=11=K=D=.�=2.=z===II.=K=D=�=2=D=�=�=D=1=2=V-
====""'====

5,5-11 II 11;.22 1116,6.3311 22-44
11===============

11====,11.;,=100=0/2000 II
12 II 24 II 36 "

..

,

nO. cil.:

48 I

Força HP:

Rotações:

Pto. em
2.000 rpm:

Venda com facilidades de pagamento 4

Peças sobressalentes - Assistência

J. Côrte
-

Praça Lauro Müller,' 751 • Fone, 125

Caixa Postal, 76 - CANOINHAS

NOTICIÁRIO INTERNA (IOtlA l
o corpo de observadores, correspondentes próprios e, enviados
especiais em vários países, possibilita a O JORNAL manter
seus leitores sempre bem informados sôbre os acontecimentos
internacionais de vulto. Leia o ° JORNAL e esteja a par do que

vai pelo país e pelo mundo inteiro. '

ASSINE o
.

JORNAL
(Orgão Líder dos Diários Associados)

SUPLEMENTO LITERA'RIO - VlDA NACIONAL -

VIDA DOS CI\MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇÀS-
SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO

ECONÔMICO

Peça, hoje mesmo, sua assi

natura, procurandO o nosso

REPRESENTANTE:

PREÇOS:
.,

1 ano Cr$ 1.200,00
6 meses Or$ 650.00

\ 3 meses Cr$ 350,00

ANTONIO
)

SELEME
CANOINHAS. - Rua Senador Schmidt • Sts. Catarina

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Comissão Le-Municipal
c

de
vantarnento e Fiscalização da

Tritícola 196'0/61Safra
CanoínhdS

\.

Santa Catarina
I '" No prôxlmo dia 31-1·6/ terminará o prazo para o recolhi

mento em depósito oficializado .da presente safra de trigo.
Estão autorizados a receber trigo da presente safra, como

depositos oficiais, os seguintesr
A. Zaniolo & Cia.
Comércio e Industra H. Jordan S. A.
Moinho Jap Tokarski .& Cia. Ltda.
Victor Kuminek' ,

Comércio e Indústria Germano Stei:n S. À.
Irmãos Zugman
As firmas LOJAS UNIDAS LTDA. e PEDRO LANDO

VSKi & IRMÃOS - também são depósitos,' otícíalízados..porém
e possivelmente, não\adquirirão trigo da presente safra.

'" IMPORTANTE: Sóme�te os acima relacionados poderão
.receber oficialmente em seus depósitos trigo da presente safra.

O trigo entregue será obrigatóriamente recebido em nome

do produtor, devendo no ato ser certificado. O produtor deverá
conferir 'o certificado e assiná-lo, na hipótese de ;estar exato. Só
mente o trigo certificado e assinado pelo produtor será objeto de
levantamento e portanto com garantias de prêço oficial. Assim,
o produtor que ainda não assínoú o' certificado deverá írnedíata
mente comparecer no local onde entregou o trigo para providen
ciar a regularização do respectivo certificado, único documento
oficial da entrega do trigo. ,",'

,

Excedente de safra: Poderá ocorrer' que as cotas de

compra dos moinhos e postos de compra locais somem quantidade
inferior ao volume da presente safrà. a fim de prevenirmos o;

escoamento normal, apelamos aos srs, trítícultores para que até o

dia 20 do em rente, imt»eteriuelmente, comuniquem diretamen
te ao depósito oficializado, de sua livre escolha" a quantidade de

trigo que pretendem entregar, para venda, até o dia 31 .. /;.61.

Isto possibilitará um levantamento exato da safra pre-'
sente, e na hipótese de realmente estarem completas as) cotas dos
moinhos e postos de [compra locais, serem complementados os

entendimentos havidos com S. A. Moinhos Riograndenses, que se

dispôs, até 20 1 61 a manter uma cota extra em seu pôsto de
. compra de Canoinhas, a firma Irmãos Zugman, visando com isso
absorver tôdo ou quase tôdo o excedente desta região, na hipó-
tese de se verificar o fato.

"

CMLEF/CANOINHAS 1960/61.
Francisco Rafael Di Lascio Presidente

Milton Ctcero Stramare - Secretário

Licínio Cornelsen - Tesoureiro

/

Os problemas econômicos, sociais e políticos
(Conclusão da última página) I

sões, Quando assumiu o govêrno em janeiro de 1955. encontrou em

circulação 67.5 bilhões de cruzeiros Em 26 de dezembro último o

montante em circulação chegava a 2,1 3 bilhões, tudo levando a crer

que .deixará o govêrno com nada menos de 230 bilhões em giro.
Acre"ce ainda. que tais emissões vinham sendo efetuadas pro

gressivamente. como pode se ver abaixo, o que bem poderia compro
meter o nosso regime.

1956
1957
1958
1959
1960'

aumento de 13,2%
aumeu'to de 15.7%
aumento de 23 2%
aumento de 348%
aumento de 48 9%

Quanto à industrialização do país. principal argumento do sr.

Kubitsch k também não vejo grandes méritos Primeiro, porque ela
nasceu corn os propr6sitos da Instrução 113 da Sumoc, cujo autor
é o sr. Eugênio Gudin. Segundo, porque essa industrialização fêz·se e

está se fazendo na base de financiamentos cuja cobertura cambial fi·
cará a cargo dos· próximos govêrnos, a começar do sr. [ânio Quadros.

Extrav�io de Certifi cad o
SAULO, CARVALHO, brasileiro, casado. advogado, residente

_ést8 cidade, torna público que extraviou o certificado de propriedade
de veículo á motor de nO. 19946, série B, expedido no ano de 1959

.

pela Delegacia Especial de Polícia, dêsta cidade. referente 80 carro

de sua propriedade, de marca Dodge, modêlo 1951, 6 cilindros, 97
H. P.' meter 1070, côr azul claro, pelo que. para os efeitos legais de.
clara t!em efeito o referido certificado. em virtude de ter requerido
%", vi� do �e!HnO na repartição cümpetente.

Canoinhas, 28 de Dezembro de 1960. Ix

Reassumiu o Govêrno do Es
tado o Governador Heriberto
Hülse após dez dias de ausencia.
As funções vinham sendo exer-

.

cídas pelo Presidente .da Assem
bléia. Legislativa do Estado,
deputado Rui Hülse.

Após a transmissão do cargo, o
Governador Heríberto Hülse

perante as altas autoridades que

presenciaram a cerimônia, san

cionou a lei, de origem gover
namental, aprovada pela Assem-

. / �. ,

Reassumiu o Govêrno do
,

•
'

_ J

Estado o sr. Heriberto Hüfse
bléia, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Govêrno
Federal, para incorporação �.o
patrimônio da Uníversídada Fe
deral de Santa Catarina, os bens
pertencentes, 80 Estado, locali
zados no suburbío da Trindade.

,I

O milho é o produto que mais
dá em valor ao Estado de Santa
Catarina no setor agrícola, in
·f9.r:mam dados colhidos por ,es
pecialistas que traBalham para
o Seminário Sôcío-Eeonômíco
do Estado, recém-terminado em

Flortanópolis.

! O valor da produção tJêste
gênero, em 1958, c último ano,
levantado foi de um bilhão,
oítocentos' e trínta e dois mil

5ta. Catarina ganha com milho
QUAS 'I Áno 15· GANOINHt\:5 - S. Catarina.14 de Jeneiro de 1961· N 6.24

2 bilhões )
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,

aO·Dias

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ãs 20,15 horas • Impróprio até 14 apos

A VÉSPERA' 'DA MORTE
\ em Cinemascope

com Joel Mc Crea, Julie Adàms, Jím Westerfield
.

Nancy Gates e Walter Goy , \
U� h�plem so,�t�ri� na tril�a .da vi�gançlll.,�m,. bu�c,a,.é:ie

. Justiça ... Um dos Grandes \Vesterns da Temporada! '

_____ I

DOMINGO • á. 14,00 horas - Cenlura Livre

A VÉSPERA bÀ ,MORrE
"Um sensacional fílme faroeste"... .'

DOMINGO ___:, á. 17,00 he,
___;._ Censurá, até 10 anos

, ás 20,15 he, Imp, ate 14 anos

'Por Ouern os Sinos; Dobram
em Technicolor

c/ Gary Cooper, Ingrid Bergman, Akim Tamiróff, Arturo
de Córdova e Joseph Calleia

-

Um grandioso filme de produção da Paramount Píctures ...

2a. Feira • ál 20,15 bor.as � Proib, até 14 anos > REPRISE

3a. e 4a. Feira - á. 20,15 horaa - Proib. até 18 anos

FOGO, DE PAIXÃO
c/ Giselle Pascal, Raymond Pellegrtni, Philíppe 'Lemaíre,

Nadine Basíle. Michel Ardan e Susy Prírn

Um emocionante drama de amor e Ódio... Do que é
capaz a mulher ciumenta ...

5a. e 6a. Feira - á. 20,15 horas - Imp, até 18 anos

Os Uma RainhaAmôres de
'em Technícolor

com Jeanna Moreau, Armando Francioli, Françoise Rasai,
Robert Porte e Henri Genes

Sensacional filme do cinema francez, baseado em celebre
romance de Alexandre Dumas ...

Aguardem:
/
A MARCHA DE. M,EROIS

,. A Volta ao Mundo em

�--_.--------------------....,

éruzeiroS, . ��ra tim total. [fé q�i.nhentas e quarenta e õíto m1;l
e duzentas e oitenta e sete
toneladas. .'

,

'Como ficou constatado p�l�
Assessoria Técnica do Semínázío
que foi plje,sjdido pelo industli&l
Celso Ramos, a produção egrí
cola responde por cinquenta e

. um por cento' da renda bruta
do Estado, de onde a necessi
dade urgente de se necíonalízar
as plantações e os sistemas de
colheitas, bem como a organí
zação de um melhor sistema de
rodovias de penetração para
propiciar o pronto escoamento
dos produtos, ..

E� seg��d� 'iuga;, �� iáb�a
de col!?caçpes., j)a p,rppu�ilq, figrf
cola vem â, lIiàndióc8; 9Ue rés
ponde por um valor de um bi
lhão, duzentos e sessenta e

oito milhões e 'trezentos e cin
quenta mil cruzeiros, para u�
total de um milhão, setecentos
e um mil e novecentos e quin
ze toneladas. A área cultivada
com Ó milho é da ordem de 548
mil e 287 hectares. enquanto 8

reservada para a mandioca é de
cento 'e quatro mil e setecentos
e cinquenta e seis hectares.

Em valor; o terceiro lugar ê·
OCUpado pelo trigo, dizem os

.

dados do Seminário Econômico,
que foi organizado pela CNI e

a Federação das Indústrias local,
aplicando uma nova metodologia
de investigação social. A produ
ção de trigo, em 58, foi de 96 mil
� 915 toneladas, nc valor de
oitocentos e quarenta e sete mil
cruzeiros. O quarto lugar coube
ao arroz, com 798 milhões de
cruzeiros para J 34 mjl toneladas; ,

.

enquanto o quinto fícou com. o
feijão, somandoJ. 1$33 milhões de
cruzeiros pate '(0 mil toneladas.

Precisa-se
de uma pessôa �om

pr�tica de marcenaria .

Exige-se responsabilidade.·
TRATAR NA'

CASA ESMALTE

PARA FERIDAS,
'E C Z f MAS,
INFlAMICOES,
C O C E I R AS,
f R I E I R A S,
'.

' !iJ,

ESPINHAS, ETC.
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muita coisa ...em pouco espaço
Professoras Estaduais e Mu
nicipais do Interior e da Cidade

Fo�tes autorizada. informem
que o R'. Celso Ramos, Governe
dor

.

eleito de Sarita Catarina,' ao
emposeae-se vai reabrir o Banco
Catarinense, transformando-o e�
�ociedade de economia mixta.

<;

,O Banco que lesou tantos e

tantos lavradores e industriais'. se
'fôr reaberto, só para os acionis
tas' terá que pagar mais de cem

milhões de cruzeiros, inclusive os
'Yencimentos atrazados dos funcio
nários e aluguéis Dizem'ainda as

mesmas fcntes que o Estado vai
participar na futura sociedade, com
51% - bom começo de gov�rno...
Mas, se no final de tudo os acio
nístas r'c�berein. ainda nio será
Dada...

x x z

Continua girando por' tada San
ta Catarina. a notícia de que o

sr, Celso Ramos vai remover,
transferir demitir e revogar tôdas
às leis votadas pela Assembléia.
Lembro ao sr, Celso que os seus

distintos correligionâeioe drs. Ar
mando Calil� Renato Barbosa, Jo
sé Boebaid e etc .. etc. são depen-
dentes da Assemblél!l '.

. .

x x z

Prossegue o inquérito para a

descoberta dos autôres dos BO
LETINS 'AMARELOS do dia
das eleições. Já se conhece a .ti
pografia, que imprimiu. Breve-

mente serlo conhecidos os nomes

d�� contraventôres... publicaremos.
x x x

Bôa notícia para os credores
.da Prefeitura: Até 51 do corrente
: serão pagas tôdas as dívidas é, o
que afirma o atual Prefeito...

x x x

Consta que a' Prefeitura em

prestou dinheiro a' um correligio
nário do Prefeito para a compra,
de um caminhão. Verdade? Foi a

noticie serJ88cional da semana. Mas
outros dizem que a Prefeitura foi
fiadôra. Qual a história verda
deira?

\ x x x,
OS DOVOS Municípios tem re-.

cebido .,isitas "ilustres". Cause :

admiração, Colodel, Haroldo Fer-.
reira e outros que sempre foram
contra a eriação, estarem agora
tomando interêsse e convidando
todo o mundo para ca�didato a'
Prefeito. Mas quem nao conhece
a "tirada" dêsses sabidiQbos1 ..

,

Interessante que eles têm con-.
vidado certos elementos que não
têm possibilidades de se e'legerem

'

s6. para explora. los à ,nidade: (

,Cuidado, o tiro p6de sa� l pela
culatra.

, z x x

, O "matá borrão" do 001180 eon

frade do lado de lá, diz que tem
documentos pau publicar. Não.

teremos nÓ8, porventura algum ou

alguns que também poderemos
mostrar ao públicoê

\

x -x X

O que tem feito politicas de
Itaiôpolis fi Papanduva em Major'
Vieira e Três Barraaê Será, iote.
rêsse pelos .novos Municípiosê E
a ,promessa:" de. emprêgos a ele
mentos da UDN. será que o sr.

Celso Ramos está sebendo ê Não
haverá "crivo" da Justiça nisso.

z x x
A Prefeitura não tem dinheiro

pera pa�ar ai dívida, mas, o que
gasta em gasolina ,80S domingos
e feriados, para a política do Pre
feito, bem' poderia dar para pa-
gar muitol credôres. Depois que. Sebastião Grein Costa, Escrl- dia, 2 de agôsto: de 1936, co-

va-o de Paz e Oftcíal do Begís- mercíárío solteiro, residente nes-
Major Vieira passou a Município

"
.

semaualinente muitos litros são
tro Civil de Major Vieira, Mu- te Distrito. filho de Leopoldo \

queimados... É bom que tudo isso nicipio e Comarca de Canomhas, Strack e de Dona Marié Ma-

seja. anotado pelo povo,
Estado de Santa Catarina, etc, noéla Rutes, residentes em Rio

I Faz saber que pretendem ca-: Novo, neste Distrito. Ela, natu-
, c�c que sar: Francisco de Assis Strack ral deste EstA,;", nascida em

e Maria Barrsnkíevecz. Ele. na- ,Agudos, n/Distr íto, no dia 3 de

tural deste Estado, nascido em ogosto de 1943, doméstica. sol

RIO Novu,. neste Distrito, no teíra, residente neste distrito;
filha de João 'Barrankiev4:cz
Primo e de Dona Ana Barran
kievecz, resí-tentes em Agudos,
neste Distrito.

o Circulo de Estudol e Pu
quisas Educacionais de CaDoi
nhas leva ao conhecimento dos
Professores Canoinhenses e For
mandos, 'em geral, que se acham
abertas 'as inscrições para, o

"Curso de Aperfeiçoamento do
Ensino Primário" t 8 partir do

/ ./

dia 16, encerrando-se as referi-
das ínsríções no dia 18· do cor
rente.

As aulas serão dadas, gratuí-

tamente, funcionando o Curso
entre os dias 23 e 28 dêste, na

séde da Escola Técnica do Co
mércio.

As informações serão presta
das pela Professora Glícia Buss,
durante a abe rtura das> inscri
ções, e diáriamente, das 9,30 às
11 horas, no Edifício da. Prefei,
tura MunicipaL

Paulo Peregrino Ferreira

; Diretor-Presidente
,

REGISTRO CIVIL, ..

Lãs ,R�ra Tricot
, Casa Erlita

SAIAS, última moda

'(!4d,4

Dias 22 e 23 do corrente
instalação

/

dos
;,,, 'J '\;, .'

Major,Vjeira,. com
do Estado

Conforme 'anunciamos, dias
�2 e 23 do corrente; serão. ins
talados os novos Municípios.
conforme projétos de Res6lução
aprovados pela Câmara . Muni
cipal de Canoínhas e homolo
gados pela Assembléia Legisla
tiva. O áto contará com a pre
sença do sr. Governador do Es
tado, deputados Arolde Carvalho
e Benedito Terezio de Carvalho
Junior além do Secretariado e

outras autoridades.'

Todos' os canolnhenses conhe
cem os motivos porqne foram,

.J criados os dois Municipios. Tres
Barras a muito desejava eman

cípsr-se. Todos os anos sempre
que Se oferecia oportunidade, os
tresbarrensas . se apresentavam
perente as autoridades, verea
dores é deputedos, pedindo sua

índependenefa, Majór Vieira, um
Distrito com amplas possibilida-
'des de' desenvolvittiímto, tam
bem reivindicava. E a oportu
dade veio. A Camara de Ve·'
'readores não teve duvidas em

atender o que era' mais do que'
justo, O Diario Oficial do Estado
acaba de publicar' a Resolução
da Assembléia. e o., Góvernador
Heriberfo 'Hü!.se marcado (> dia

. para a instalação.
Do' dia 22 em diante" os dis

tritos de três Barras e Major
Vieira serão Municipios. Cami
nharão pela estrada. do progres
so, com os proprios fill'>os. ,Te-,
mos a certeza que serão dois""
_grandes Municípios - duas im
portantes células vibrantes da.
noss,o País.

,
Não devemos esquecer n�s:ta,

oportuniqade, o trabalho e in
teresse de dois homens que em

Florianopolis juntos aos depúta.,.

Municípios
�,

de. Três
do

sr.

presença
Heriberto

dos e Governador, foram os

baluartes da aprovação dos Mu
nicípios: Aroldo ,Carv9lho e Be
nedito Terezio de Carvalho Jr.
Assim que tiveram conhecimen
to da vontade do povo de Tres
Barras e Major Vieira, enfren
tando, sacríftcíos de todas as es

pécies, ataques de seus adver
sarios, conseguiram finalmente
a aprovação da Assembleia.

De Canoinhas, dà Câmara' e
.

do Diretório Munieipal da UDN,
receberam o' estímulo para a

luta que redundou na vitória es

petacular criando, os �unipios.
Como a notícia da instalação

foi recebida em Canoinhas pou
cas horas' antes de encerrarmos

esta Edição, no próximo número

publicaremos ampla reportagem
especial dedicada ao

-

'povo de,
Três Barras e Major Vieira. No
entretanto, nossas congr�tula
ções 80S novos Municípios e

votos de feliz exito peita sua

independência.'

o novo Grupo Escólar do
Sossego e a Escola Pro
fissional Feminina ser�o

inaugurados dia 22:
"

Com a presença do sr. Gover-
nador Heriberto Hülse, deputados
Aroldo Carvalho; Benedito Terezio
de. Carvalho e outralS autoridades,
dia 22 serão joaugurados o Grupó
Escolar do Sossego e a . Escola,
Profissional Feminina, ambos nes�
ta cidade.

Teremos portanto DO fim da
próxima semana, inaugurações e

instalações que traduzirão. o imeQ- .'

80 ioterêsse. que $. Excia.· o Go·

Barras e

Governador
Hülse

vernador Heribeeto Hiilse tem

pelo Município que o conduziu
ao poder em 1955.

Coadjuvado por homens da têm
pera e da inteligência de Aroldo
Carvalho que tacto 'tem traba
lhado por, Canoinbes, são duas
obras, que muito contribuirão pa.
ra o crescimento e progresso do
n08SO Municipio.

Instalação do Distrito
de Pinheiros dia 22
Dia . 22 pela manhã, será ins

talado o Distrito de Pinheiros
com a presença do deputado fede
ral Aroldo Carneiro de Carvalho,
deputado Estadual Benedito Te.
rezio de Carvalho .runior e outras
eutorioades que comparecerão ao

âto. Se o Governador Heriberto
Aülse chegar à Caooioba8 dia 22
antes f dás 12 horll8, também com
parecerá p'restigiundo o áto com

a 8ua presença.
Grandes manifestações estão

seodo preparadas pelo Diretorio
da UDN a fim de receber 08 ilus
tres homens públicos que taotos

serviços têm 'prestado a oossa

terra.

Precisa .....se

�e uma pessôa' com

prática de marcenariá.

Exige-se responsabilidade.
'

TI{ATAR NA

. ,CASA ESMALTE

Editais

I

Faz saber que pretendem ca

sar: Geraldo Kachímarek e Ju
racy (de Deus Bueno, �Ie, na
tural deste Estado, nascido em

Pulador, neste Distrito, no dia
13' 'de Setembro de 1931. lavra
dor, solteiro, residente neste
distrito, filho de Constantino
Kachírnarvk e de Dona Maria
Kachímare-ka, residentes em Pu-,
lador, nest- Distrito. Ela; natu-'
ral deste Estado, nascida em

Pulador, n/Distrito, no dia 6
de Julho de 1942, doméstica,
solteira, residente neste distrito,
filha de João de Deus Bueno e

de Dona UI solína Dranck, resi
dentes em Pulador, n/Distrito.
Apresentaram. os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem souber de, al
gum impedimento legal, acuse-o.

Major Vieira, 9-1-1961.
Pedro Veiga Sobrinho
Escr. Juramentado

J

breves ,dias,
\ .

Cine Teatro Vera
será apresentada esta
colossal produção

",

na tela
Cruz'
i

CANTIN FlAS
AI'CI-lAE\

4. .,.,.
. TODO '

aP,

VoltaaoM.\\�··,

! 52 TROFÉUS COMO O "MELHOR' FILME" E
HONRARIAS ESPECIAIS NO MUNDO INTEIRO'

tamb6m estrelada por DAVID NIVEN
ROBERT NEWTON, SBIRLEY MacLAINE

E MAIS 44 ESTRÉlAS

PJlO6RAMA LlI'TlE
.

==�1�

TtCHNl:COJ,O"
Ro'.uo ...

)AMIS .'OÉ • JOHN FARROW e S. J. PERiLMAN
Da obra de .f(.IUO VlP.Nf

pjrigido' por MICHAEL ANDERSON
Dj,"ibuido '.0', UNfJED AlUl$.lS

/
'

..
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Além de sua extensa linha de tecidos, para tOdas as

estações do ano, e .de padronagem renovada, agora,
especialmente para os dias de calor, apresenta:

VISCOLIN

�p�
PURO LINHO

V. vestirá bem.com qualquer dêstes:tecidos no verão.

· boacoup.EE
VISTA-SE DE GRAÇA

IICOOPERATIVAli Roupas.deInscreva-se
que em 1961

na

distribuirá T RÊS Prêmios mensalmente. Escolha a prestação
que mais lhe convêm: Cr$ 500,00, Cr$ 600,00 ou Cr$ 700,00 por mes.

05 sorteios serão feitos pela última extração de cada mes da Loteria Federal.
I

Inscrições e prospectos no R E V E N D E D o R RENNER desta cidade

CASA P,ER EI,RA
a casa da bôa roupa

Rua Getúlio Vargas, 882 Fone, 298 ,

Por trás da, Muralha
. dos Homens sem Deus·

(conclusão da página anterior)
dos pelo programa de ação subterrânea 'dos Fôrça8 Secretas da Re
volução, que transcrevo linhas abaixo:

I) RELIGIÃO: destruir e desacreditar tôda fé cristã, pela
filosofia, pelo misticismo e pela ciência impírica;

II) MORAL: corromper a .moralidade das raças ocidentais
por infiltração da moralidade oriental; enfraquecer os laços do matri
mônio. destruir a vida familiar, abolir as sucessões e até 08 nomes

de família;

III) ESTÉTICO: culto da fealdade e da extravagância na

arte, na literatura, na música e no teatro: modernismo, orientalismo
puro; degeneração;

IV) SOCIAL: abolição da aristocracia. criação da plutocracia,
tornar a riqueza a única distinção social; criar a revolta no'! cérebros
proletários. pelá vulgaridade, pela corrupção e pela inveja. dando
origem ao ódio dA classe;

V) INDUSTI\IAL E FINANCEIRO: destruição do ideal do
artífice; vulgarização e. centralização; cartel e truste, preparando a

abolição da propriedade particular e o socialismo de Estado;
.

VI) POLíTICO: aniquiler o [patriotismo e o orgulho de ra

ças; estabelecer em nome do progresso e da evolução o internaciona
Iismo como ideal da fraternidade humana,

- E o que acontece �
- Apenas a monstruosidade dos fatos seguintes: a Bíblia que

é o livro da fé e da moral cristã. interpretada ao sabor de iuterêssea
de grupos tornou- se ó divisor de águas' de dezenas de seitas religiosas
entagônicas. Se "dividir para enfraquecer e enfraquecer para domi
nar" é o lema dos agentes das trevas. a fé -- profundamente abalada
nos seus fundamentos - cumpre a parte que lhe toca no programa
secreto de subversão da ordem.

Moral: com a degradação dos costumes, a moral perdeu e

seu nítido sentido etimológico, e a ética, como ciência correspondente,
já não figura nos compêndios dos moralistas deste século. '(

Estético: os ritmos bárbaros do "rock'u'roll" e outros ruídos
obscuros da música moderna; a arte plástica, assimétrica. surrealista,
sem nexo; o teatro imoralí-simo e a literatura dó vale- tudo. desde os

versus imbecís, 'sem consonância,' até a prosa delirante e de gênero
livre. de "Lolitas", "Popeiaa' e os contos moastruosos das "MiI'8
uma Noites", são sintomas alarmantes que reduzem a estética à ci
ência do passado.

Social: a aristocracia de sangue espoliada pelai revoluções
republicanas; a aristocracia dos valores morais superada pela pluto
cracia dos privilegiados e ladrões; o operário inimigo do patrão; o

.

ódio e a luta de classe; as greves, as rebeliões, as guerras frias, OI

revoluções, as guerraras de fato. são indícios flagrantes da 'ação sub.
terrânea dos homens sem Deus. O real superadll pelo artificial e a

corrupção dominando tudo na vida partic�18r e na vida pública,
Industrial e financeiro: a má qualidade da produção e os

"slogaus" socializantea vulgarizando a -afirmação de Proudbon de que
a propriedade é um roubo, são as causas da 'quebra de ritmo no tra
balho honesto, aumento do CUlto dos artigos maoufaturadóre-dos---
desejustamentoa sociais em escala ascendente.

.

Político: "porque não me ufano do meu país"; o entreguiamo
das áreas sedimentares; a afirmação de 'que fronteira é uma ficção
geográfica e o novo conceito de internacionaliamo, são sentenças que.
vibram no nf'SSO espírito como uma ameaça terrível, como uma pro
fecia, como, um sôpro . telúrico de advertência, como um grito iracun
do que irrompendo das entranhas da terra, ressôo na consciêocia das
raças que se agrupam 80b o' símbolo da cruz.

As cartas estão lançadas: sobreviver ou ser esmagado pela
tirania dos homens sem Deus.

1

TRAÇÃO NAS 4 RODAS: VENCE BARRO E AREIÃO BII AMPLA

ROÇARIA: GRANDE VOLUME DE CARGA. MOTOR DE 6 CILIN

DROS E 90 H.P. , O FAMOSO MOTOR WILLYS II CHASSI REFORÇADO
E CABINA FOLGADA PARA 3 PESSOAS • INCOMPARÁVEL� PARA

TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS NO CAMPO E NA/CIDADE

PICK-UP "JEEP" - ÁGIL COMO UM CARRO, VALENTE COMO UM "JEEP"!
r�� __

VENHA "E-LO EM
I

BASILIO HUMENHUK & (IA. LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Por trás da· Muralha
dos Homens sem Deus

S�b 8 ação subterrânea das Fôrçae Secretas da Revolução
de que nos fala 'Lêon de Poncins - o anti cristo lança a guerra fria
de aniquilamento da cristandade, pelo aniquilamento total dos que se

agrupam sob o simbolo da cruz. Os fazedores de guerras e revoluções
iá não lutam pela conquista de territórios geográficos mas de terri
tórios humanos. São ideologias e não apenas convenções geográficas
que lhes marcam fronteiras. A hora é de reação contra os e'ngôdos e

sofismes, oa subterfúgios e as fraudes, com que os agentes internacio
nais se lançam coutra n organização da' família. último baluarte de
reaistêpcia contra o império da desordem. Há por trás das muralhaa
dós homens sem Deus um programa diabólico de subversão de Lodos
os valores morais. sociais, estéticos, políticos e religiosos, que define
a confusão e degradação do mundo moderno. Programa que precisa
ser divu.gado ,e generalizado amplamente a fim de que a Civilização
Ocidental pressinta o abismo que se escaucára a seus pés e resista
enquanto é tempo. Religião e moral. social e estético, político e eco

nômico-finauceiro - fundamento e espinha dorsal, sangue e espírito
da família e da sociedade - são os pontos preferencialmente atingi-

(conclue n.a 48.' página)
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Circulo -de ; Estudos
\

Educacionais·' de
Do "Circulo de Estudos e

Pesquisas Educacionais de Ca
noínhas", recebemos e sensibili
zados trancrevemos o seguinte
Oficio-circular:

Of. N. 1/61/PP. (Circular)
Canoínhas em 1. de janeiro

de 1961

Prezados srs,

Ao início do ano de 1961,
BRASILINO DE CARVALHO �

queremos tornar público, atra-
I vés dêste, nossos agradecimentos
pela lhaneza no trato e atenção
inexcedível, com que, fomos
honrados, quando das diferen
tes oportunidades em que solici
tamos o concurso dêste con

ceituado orgão da opinião pú
blica. Graças a isto, pudemos
.Ievar aos quatro cantos do Es- '

tado, senão do próprio pais, o

movimento que encabeçámos no

sentido de dar uma expressão
significativa às cousas da educa
ção e do ensino, particularmente
entre nós.

Desnecessário seria. mas é
,

conveniente ressaltar, que a Im

prensa, escrita ou. falada, nos

dias de hoje, e sentinela avan

çada doo; movimentos de base,

leva
de

Conclap
li/f'

,

atores 'nossos
A "falta de honestidade em

muitos setores da administração"
e a. tolerancia a ela. assim como

"a confusão entre essa toleran
da e a verdadeira bondade" fa
lam consideradas, pela Comissão
Política do CONeLAP. como os

primeiros "fatores responsáveis
por nossos males", vindo a in
flação em quinto lugar, depois
do analfabetismo, do pouco spê
g0 a terra e certo desprêzo do
povo pelo trabalho e das condi-
çt>es sanitárias.

.

A Comissão, presidida pelo
sr, Benedito Anselmo Pierotti
Filho, reuniu o que considera
O'S "dez fatores de nossos ma

les" e vai expô-los, em .docu
mento, ao presidente Janio
Quadros.

Os dez fatos, pela ordem da
importancía que lhes atribuí o

CONCLAP, são os seguintes:
1) - Falta de honestidade

em muitos setores da admi
oh,tração pública e tolerancia
demonstrada pelo povo e pelos
dirig€:ntes. A confusão .entre
essa tolerancia e a verdadeira
bondade é um dos graves de
feitos coletivos de nossa gente.
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I ti

ma es

Em ato assinado na pasta da
Segurança Pública, pelo sr. Go
vernador Heriberto'� Hülse, foi
adotado neste Estado 'o tipo dp
Carteiras de Identidade, modê-'
lo plásti<;o.

.

Em vista çlisso, as Carteiras
de Identidade do tipo antigo,
deverão ser substituidas dentro
do prazo de três (3) snos, da
data da expedição dt) aludido
decreto, isto é, 28 de dezembro
de 1960. Findo êste prazo, aque.
las Carteiras perderão a sua

validade.

Novas Carteiras
·de Identi'dade

.' :.;

na marcha encetada contra o

subdesenvolvimento dos povos,
que anseiam, mais do que nun

ca, por libertar-se da ígnorân
Icia que tantos males causa a

humanidade.
Podemos assegurar. sem que

vá nisto êrro ou encomenda,
que VV.SS. se encontram entre

aquêles que, na frente interna,
lutam denodadamente por um

porvir melhor.
'

Queremos, também, extender
êsses agradecimentós, a todos

e Pesquisas
Canoinhas

os colaboradores dêsse órgão
divulgador, sem qualquer dis

tinção, já que a êles é dado

saliente papel na colaboração
recebida.

Sendo só o que se nos ofe

rece, aproveitamos o ensejo pa
ra desejar-lhes um Próspero e

Feliz Ano Novo.

Cordialmente.

Paulo Peregrino Ferreira
Diretor Presidente
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e

LAR-ES
D
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ANIVERS4RIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: a sra. dona Vitoria
espôsa do sr. Martin Franz,
a menina Neúza filha do sr.

Eloy Sudowski, o sr. Henri- .

que (Irobouiski, os meninos
Waldemiro fo. do sr, Henri
que Waldmann e João Be
nedito fitho do sr, Darcilio
Hostin.

Amanhã: as sras, donas
Paula espõso do sr. Atonso
Spitmer �e Maria de Lourdes
esp. sr, Rachid Seleme, a srta.
Aracy ta do sr. José Ta r"
cheski, os srs. João. Amaro
da Silva e Herbert Ritzmann,
e [ouen, Silvio lo. do senhor
Ignacio Ignacheski:
Segunda feira: as sras.

dnas. Erica esp. do senhor
Alfredo Guilherme KnÜfJPel e
sra. Vva. dona Elsa Emma
Knoll, as srtas, zeu« Ta. do
Friedrich Brauhardt, Edna
fa. do S1. Alex Michel e DOII
razelia ta. d9 sr. Simão Ma:::
ron Becil, ·os srs. João Au.
gusto Brauhar dt, Paulo Fis
cher e Waldemar Cadàr, o

jovem Ewaldo Grosskopf.

Terça Feira: as sras. dnas.
Mercedes Costa espõsa do sr.

José Bley Nascimento, Maria
Tereza esp. do sr. Oscar Pe
reira, a menina [ucelia Mar
lene filha do sr. José Maria
Furtado Primo, os S1 s. Wal
demar João Hoffman, Antonio
Lima Filho e Antonio Seleme

Quu« ta feira: as senhoras
donas luvina Costa esp: do
sr Nazir Bley Vieira e To:::
mazia esp. do sr, Hercilio
Müller, a menina Katia Re:::

gina fa. do sr. Bernardino
Crestalli, os srs. Aziz José
Seleme e Oscar Pfau, o me=

nino Alceu filho do sr. Vitor
Tomaschitz.

Quinta feira: 'a sra. dona
Catarina espôsa. do sr. João
Scheuer, a menina Anacir
fa. _ do sr, Alvacyr Leão e a

garotinha Irene filha do sr,

Zetredo Müller, o garoto 1-
vanil to. do sr. Nivaldo Da.

Imaso da Silveira, o jovem
'Vergilio Metzger.
Sexta reira, as sras dnas.

Iêcmilda esp. do sr. Ernfried -,

Marzall, Eltrida esp. do sr.

Edy Rondbuchner, Alzira esp.
do sr. Paulo Soares e Marlha
esp. do sr, Alcides Cubas, O

Revdo. Padre Frei Fabiano
(Iaedzicki (Onomástico), o ga
roto Aldemir Sebastião to. dó
sr, Fidelis A. Dadalt.

Correio do Norte, deseja a

todos os aniuersariantes pa
rabens e muitas felicidades.

a Jânio

. 2) -; Analfabetismo, e de mo- 7) - A presença de corren-

do geral pouca atenção dada aos tes nacionalistas que procuram
problemas de educação. 'E:xplicar nossas deficiências pe

las causas exteriores, alírnen-
3) - Pouco .apêgo à .terra e tando assim o reSSEntimento

certo desprêzo pelo trabaího, coletivo que dia a dia se avolu
talves resultantes do excessivo

, ma. E' êsse ressentimento que
prolongamento que demos á explica a facilidade com que
escravatura. Uma das resultan-

nossa opinião pública se tornou
tes dêsse pouco apêgo á terra permeável obra faraônica' que
se traduz numa situação' Infeliz obrigassem o estrangeiro a falar
da agricultura, Para remover de nós.
tão grave fator psico-social, não
baStá' ajudar ás escolas de Agro- 8) - O abandono em que se

nomía (o que semi duvida é acham os "fatores de ínfra-es

preciso fazer), nem expandir os trutura, tais como Carta Geo

créditos agrícolas. e promover ' .gráfíea. Carta Geológi'ca, rêdes
a Reforma Agrária. Temos de

.

de comunicações e vias de

despertar em, nossa gente' o transportes.
gôsto pela agropecuária numa

I
9) - A complicação do síste

espécie de "promoção" interna. ma cambial, e o desestímulo

4) - As precárias condi;ões I
ás exportações.

saniUrias de nosso povodevem 10) - Falta de presistência
estar entre os primeiros e mais moral na perseguição do crime

graves. sinais de atraso. e da dilapidação dos dinheiros
públicos. Costuma-se dizer que

5) - A inflação. no Brasil nada tem consequên-
6) ...... A pouca estima ou o cia, € todos nós .sabemos jnfe

pouco respeito em' que são ti- li.zmente; que não há nada, me·
dos os sHviços públicos, e o nos rigoroso

-

do que nossos ri

con!'equente atraso em que to- gorosos inquéritos. Nessa falta
dos se encontram: tranportes,· de persistência moral incluimos

. � .

energia elétrica, comunicações . como partes componentes do vi-
etc. cio geral. a frouxidão de uns,

o desmazelo de outros e a fal
ta de 'coragem de muitos.

Do "O Jornal" de 1-6-61
r

NOIVADO
Com a senhorita Rnseli

Haack, contratou dia 25/12
suas próximas nupcias o sr.

Eroino Bodenberg, ambos re
sidentes em Agua Verde:

Nossos para,bens.
Enlace

,

Tokerski - Seleme,
'"

Realiza-se hoje o enlace
matrimonial da srta. Maria
de Lourdes filha do casal
dna. Olga-sr. Pedro Tokars
ki com o sr. Rachid, filho do
casal dna. Nama-sr. Antonio '

SeJeme, ambos do comércio
local.;

Cumprimentamo.. los dese.
jando felicidades.

5 A'I 'A 5, última moda

e(l,�� étlita,

Vidros planos de 2, 3 e 4 mm. Espelhos,

CASA /ESMALTE
Rua Paula Pereira, 362 - Fone, 305

Torna público que mantem anexo, um�

SECÇAO DE VIDR�ÇARIA
onde serão encontrados

Quadros - Molduras - Massa para vidracei

ros e tudo o mais concernente ao ramo, aX
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