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·"Na A'ssembléi,a Legislativa,
Num fragrante desrespeito à Constituição,"
os deputados, do PSD-PTB retiram-se do

plenário toda vez que a bancada da UDN

apresenta um projéto de interesse do povo
'\ .

Está sendo comentado em todo o Brasil a atitude
dos· deputados do PSD. x PTB que não querendo apro
var projétos da bancada da' oposição (UDN) retiram-se do
Plenário da Assembléia. Escolheram até o Teatro "Alvaro
de Carvalho" para se reunirem, fazendo com este. ato
ilegal e estupido, uma outra "Assembléia" como eles
dizem.

A imprensa nacional tem feito as mais severas cri
ticas aos Deputados Governistas que querem impedir a todo
custo que a oposição abra um' ínquerito na Secretaria da
Fazenda para' p'rovar ao povo que o Governo . udenista
deixou dinheiro para pagamento aos funcionários e outras'

obrigações. Quer ainda provar a oposição que o nume

ro de nomeações feitas no governo do sr. Heriberto Hülse
não ultrapassam o numero de 200. A prova disso está
nos ultimos decretos do atual Governador que exonera os

udenistas e nomeia para os mesmos cargos os pessedistas.
. Verdadeira ditadura está sendo implantada em

Santa Catarina pelo sr. Celso Ramos e seus acessôres,
Em pouco menos de dois mêses de administração .alían
cista.: já pode-se verificar o que será daqui a cinco anos.

Governo antipatico, (consta àté . que alguns de seus secre

tários não satisfeitos com a atitude do sr. Celso Ramos,
querem exonerar-se.' Funcionários revoltados pedem de-
missão .de seus cargos. O fato meréce especial registro,
principalmente do que se passa atualmente na capital do
Estado: O .atual Governador terá a, sua propria "Assem
bléia", para votar e aprovar leis da sua propria ditadura.
Terá também pelo que' se nota, uma Constituição exclu-
sivamente para o PSD x PTB Assim, nem a oposição
nem' a situação têm quorum suficiente para deliberarem:
Enquanto isso, sofre o povo as consequencias de um go
verno mal dirigido.

1 .

(amara ) de'. Vereadores/
Solicitação ao Governador do Estado e ao

Secretário' da Educação e Cultura para o

término
.

das obras do Grupo Escolar
. "João José de Souza Cabral" .

'o vereador Alfredo de Oliveira Garcindo na Camara de
Vereadores pede providencias ao Governador do Estado e Secre
tário da Educação no sentido de urgentes providençJas para o

término das obras do monumental Grupo Escolar "João José de
Souza Cabral". Além de dizer que deixar abandonada a aludida
construção é um verdadeiro crime contra a educação catarínense,
prova ainda que por pouco mais de setecentos mil cruzeiros,
duzentas crianças poderão receber aulas num estabelecimento que
é um dos melhores e maiores do Estado.

r

Foi o seguinte o teôr do radiograma transmitido ao Go
.

vernador do Estado e Secretário: "Camara ontem reunida vg
deliberou por unánímídade apelar 'V� Excia sentido dar continua

. ção obras Grupo Escolar "João José de Souza Cab�al" pt Consi
derando término obras vital importancia nosso Municipio e já se

\ achando matriculadas duzentas crianças vg Canoinhas necessita
apoio tal conclusão virtude tranquilizar povo canoínhense pt "Em
resposta, foi recebido o seguinte radiograma - "De ordem do
Senhor Governador, cumpre-me levar ao conhecimento de V.
Excia que o assunto tratado no seu radiograma de 2 do corrente,
foi encaminhado à Diretoria de .Obras Públicas, para que sejam
tornadas as providencias necessárias.

. Na oportunidade, apresento a V. Excia e dignos pares,
protestos de elevada estima e distinta consideração - Nelson de
Abreu - Chefe da Casa Civil;'.

Assim, espera-se que seja concluído o Grupo Escolar,
200 crianças estão recebendo aulas no predio do Sindicato que
não oferece conforto nem comodidade, de espécie alguma: Estão
mal alojadas. E' preciso que o sr. Inspetor Escolar insista com o

sr. Secretário de Educação e no seu Relatório faça constar as

precárias condições. do prédio do Sindicato para receber duzentos
alunos.

RADIO O melhor, vendedor do mundo.

Anuncie na. RADIO 'CANOfHHAS
\

o melhor som -do . planalto catarinense.

C A N O I N H A 5 CSapital da Erva
.

Mate,
no ano de seu cincoentenárío.

•

Ano
-
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Diretores: AROlOO C. O[ CAR�AlHO
CAIXA POSTAL, 2 CIRCULA AOS SABADOS

AlfRfOO GARCINOO e JOÃO SmM[
FONE, 128

CAMARA MUNICIPAL.

Aprovada' TAXA DA
Pró Festejos \ do

BOA

Gerente: IlHASS sutMf

VONTADE
Clnqüentenário

mento".
Sala das Sessões da Câmara

Municipal, em 8/3/1.961.
As) Gu:ilherme Prust - Pre
sidente Comissão Finanças

I Clementino E. Pieczarka
'

,

Ewaldo Krais. - Tufi Nader

Colabora assim a Câmara de
Vereadores para maior brilhan
tismo do nosso Cinqüentenário.

Inédito
o PreFeito
aplica atos

de Major Vi,ira
de ' DITADURA

E' mesmo como estamos sempre comentando e publicap-'
do. Estamos .em plena ditadura em Santa Catarina. Não só O.' sr,
Celso Ramos çomo também os seus "afilhados", estão aplicando
em Canoínhas o que foi feito no governo da "boca fechada", sem
liberdade, no governo da perseguição em que os homens nem si
quer podiam dizer que eram descendentes de' extrangeiros. Só
eles sabem. Só eles é que tem o direito de mandar. Ninguem
tem mais o direito de trabalhar livremente.

\

Não, se sabe se o sr. Graboski com "altas autoridades",
quer dizer autoridades do seu Partido-ou envolver as nossas au

toridades de Canoinhas.·Na sua incompetencía, supõe-se que seja
mesma da sua iniciativa ditatorial. '�

O' povo de Major Vieira que estima o farmaceutico, está
revoltado com o ato ilegal do Prefeito nomeado pelo. sr.: Celso
Ramos.

(

lu� prioridade, a nosso vêr, é
o imediato termino da estrada
Dna. Francisca, trecho Canoi
nhas a Valões. Urge, o termino
do referido· trecho, sem' mais

tardanças. Ê, absolutamente imo
.

prescindível, que tenhamos a'

referida estrada em condições
de tráíego

'

a qualquer tempo,
.

nas condições, digamos, do tre

cho Canoinhas a Mafra. A r e

ferida rodovia. nas condições a

que 'nos referimos, traria para
Canoinhas importantes e ines
timaveis vantagens.' Movimen
taria a cidade, sobremaneira,

. porquanto todo o tráfego que,
partindo do oeste catarinense,
ou sudoeste do Paraná, zonas

pioneiras e no momento em

notável desenvolvimento, pas-

. ""

AMissâo de Nossos Líderes Industriais em Florianópolis

AROS demorados estudos, vem'
de ser aprovada pela Câmara'
de Vereadores, a TAXA DA
BOA .VONTADE pró festejos
do Cínqüentenário a realizar-se
a setembro,do corrente. ano.
.

A Taxa de 10% sobre todos
os tríbutos municipais, .terá a

vigência de um ano; isto é, de

março até dezembro do cor

rente ano. Diàriamente, o sr.

Tesoureiro da Prefeitura entre

gará a Comissão de Finanças
do Cinqüentenário, ó que fôr
arrecadado durante o dia, na

-; conta especial de fundos para
os festejos, É o seguinte o têxto
do' Projéto de Lei aprovado
pela Comissão de Finanças da
Câmara Municipal.

Comissão de Finanças da.
Câmara Murricipal \

Causou espécie um ofício do Prefeito .Provisorío de Ma-
ASSUNTO: Dá parecer sôbre jor Vieira dirigido aOlsr. Gilberto Grochowski, farmaceutico licen-

o projéto de lei que. Cria a Ta- ciado estabelecido num predio que segundo parece é de propri
xa de 10% Pró-Festejos do edade do Governo do Estado. O sr. Gilberto foi ameaçado: ou

r

Cinqü�ntenário de �anoinhas.
I apoia a candidatura do PSD as proximas eleições para Prefeito,

De conformidade com o que ou . desocupa o predio em 15 -días. Na íntegra transcrevemos 'o
foi aprovado, pela Comissão de oficio dirigido ao sr: Gilberto pelo sr. João. Walter Graboski,
Legislação, e Justiça, esta Co- Prefeito Provisorio de Major Vieira, o;\de se pode verificar que'
missão está de pleno acôrdo este apezar de não conhecer' exatamente as funções de Prefeito,
que se aprove a Taxa da "BOA incompetente, ainda escreve como um perfeito "ditador":
VONTADE"

.

Pró - Festejos do ,.Estado de Santa Catarina"Cinqüentenário, de 10% sobre
os impostos municipais, com Prefeitura de Major Vieira

excessão da taxa de calçamento, ' Oticio numero 11
ficando deste modo introduzida Major Vieira" 6 de março de 1961 (
emenda ao projéto original do I

snr. Prefeito Municipal, passan- Ilmo. Sr.
do a ter nova-redação os artí-' Gilberto Grochowski

gQS 1°. e 20. do presente pro- Farmaceutice
jéto de lei.

. Nesta

"Artigo [0. Fica creada a Ta- Referente proposta feita por mim, perante altas
xa de "BOA VONTADE" PRO-

. autoridades de Canoinhas. (.
FESTEJOS do 50°. (Cinqüen- r. .Caso não servil a V. S., então terá quinze (15)
tenário) de Cancinhas, para 8:' (lias para desocupar o predio da Prefeitura, a contar desta
plicação especifica na promoção data

.

dos festejos do cinqüentenário Ass: 'João Walter Graboski
da fundação do Município de Prefeito Municipal'
Canoinhas" .

"Artigo 2°. A Taxa será de

10% e incidirá sôbre os. tribu
tos municipais do corrente e

xercício, a vontade de cada con

tribuinte, cobrada no momento
do pagamento de cada tributo,
com excessão da taxa de calça-

Escreveu: GUALACHO

Houve por bem, a Associação ,I
Comercial . e Industrial de Ca
noínhas de. instituir uma 'Comis

são, que irá a' Florianópolis"
quando da estada ali, de S.
Excia. o Sr. Presidente da Re-

. pública, dr. Jânio da 'Silva-Qua
dros, levando nossas mais ur

gentes reivindicações. Notavel,
sob· todos os aspectos, a inicia
tiva de nossos' lideres industri-

.

ais. Sem dúvida, que a oportu
nidade é excepcional para 'os
intentos canoinhenses. Contudo, .

nos permitimos apresentar uma

pequena sugestão, à .guisa de

cooperação, apenas. Entre as

várias e necessárias reivindica

ções, a mais premente, a mais
urgente, a que carece de abso-:

saria por nossa cidade, propi
ciando vantagens várias ao co

mércío e. indústria do (, IlOSSO

município. Em bôa hora, pelos
governantes de. então, e. ainda
pelo grande trabalho do. nosso
amigo " dr. Aroldo Carneiro

.

de
Carvalho, foi iniciado o .novo

traçado da secular estrada Doa .

Francisca. Assim, foram ataca-
.

dos os trechos Parto' União,
Válões, Mafra e São Bento,
agora terminados e entregues
ao tráfego. A' parte terminada
está ótima, carecendo, é obvio, .

em alguns trechos, . de melhor
revestimento. A "- comissão em
fóco, deveria, então, .... pleitear,

.

com quem de díreito., como de

I
absoluta prioriqa.de, o' términodo trecho a que. nos referimos.

_ .
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Combinacões, . de
,

�,

Jersey /'c'

Casa rlita
)

[
I
I '

J.
" A '

CORTE
Comunica a todos os PESCADORES 'E, CAÇADORES

que já recebeu um estoque apreciável de artigos de pesca e

caça para 8 temporada deste ano.,
' __.-

VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS, 2 e 3 pedaços • LINHAS
DE NYLo.N de todos os tipos • ANZOIS No.ROEGUESES •

CHUMBADAS de todos os tamauhoa v ANZOIS COm iscas ar-

" tificiaie > FISGAS, pequenas. mêdiase grandes - REDES de
fio URSO. e de NYLo.N - TARRAFAS de vários tamanhos e

tipos - ESPINHEIS com ou Bem empates em vários tamanhos'
de anzois • CANTIS· FACAS - FACUES • LANTERNAS A
PILHA. LANTERNAS- A CARBURETO. E OUERo.ZENE·

CAMAS DE CAMPANHA '� Mo.SQUITEIRo.S, 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 - STA.. CATARINA
'

3

Curso Gratuito de Ta ..

qu,ig rafla <POJ corresPOndencia)
Acham-se abertas as matrículas'

para 08 cursoa de taquigrafia por
correspondência do Iustituto Bra
sileiro de Taquigrafia, orgão fun
dado em. 1944 e reconhecido de
Utilidade Públicá. o. curso com

põe-se apenae 'd� 12 lições, após 'S

o que serão conferidos Diplomas
aos alunos, aprovados em Exame
Final. "também por correspondên
cia. Os interessadós

.

deverão" es

crexer dando Dome e onderêço
para 8 CáiX8 P�stal D. 8934,'
São Paulo..

Artigos DIversos, '
,

Camisas, Calças, Gravatas, M'iiias
Nylon e Unico, Calções" .Toalhas.,«,
Sombrinhas, Lenços, Camisetas,
Oleos e Perfumes, "Diversos J;PP� i J'
de Canetas é -Isqueiros, Variedade

.

- em Brincos, Colares e pregadores,
Gaitas de Boca, Carteiras para

,I. Dinheiro e Documentos.
, , ,

CASA LANGER.
v

'

I
.

.

/
• •

Rua Paula Pereira, 793 - Canomhas

O·FERECE:
Artigos para Páscoa
Coelhos, Ovinhos e Es·'
tojos de Chocolate, Cho
colates em Barras Marcas: '

BUSCHLE e LACTA.
As mais Lindas CascaB, '

Pi�tadas da Cid�de.· eres.
pinhos' e Balinhas para
encher 'cascas, Açúcar em
Cores, Noz Moscada.

Adubos ParanáGuardião
Procura-se um g4ar
dião para fabrica �de

..

esquadrias. 1»
,

• I Pessôa de .

':

'Resp.onsabilidade
Tratar na Esquadrias
-São José Ltda.

Material
CASA

-elêtrico
ERLITA

'!

o melhor que há!
,

R e p r e s e n t a nt e.;

Z•. Oarcindo &, Knüppel Ltda.,
Caixa' Postal 56 -- Canoinhas S. C.'

ALÓIU
Vidraças �ebradas em sua

casa? Não é problema,
Telefone para 305 e será

prontamente a tendido.

,e,.

'BJG é O melhor café

.1 CASA' ESMALTE
111%&* M_

.

Refaça suas forças, tomando

C A F É I
Saboroso até a .- ultima gota

/

Em breve torrado a ar quente
BIG é grande - mas em Cànoinhas

DR. ARt�OLDO PEITER FILHO
A O \la G A DO'

Cí,VEL COMÉRCIO TRABALHO- ,

Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

V. S. poderá comprar re-:
logios modernissimos
anéis e brincos de di

-

versos modelos

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

Ha Relojoaria Suissà·
�I Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

M

Lãs para Tricot
,

!

Casa Erlíta

Assine! Leia 1 Divulgue 1

Correio do Norte

.

José Yvan da ·Cosla
Bachar�1 em Direito

, ,

Advocacia em geral, especialmente crime

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

TRAÇÃO Nf\S 4 RODAS: VENCE BARRO E AREIÃO D AMP�A CAR

ROÇARIA: GRANDE VOLUME DE. CARGA. MOTOR DE 6 CILIN

DROS E 90 H.,P., O FAMOSO MOTOR WILLYS li CHASSI REFORÇADO
E CABINA FOLGADA PAR'A 3 PESSOAS Im INCOMPARÁVEL PARA

TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS NO CAMPO E NA-CIDADE
PICK-UP "...JEEP" - ÃGJ,L COMO UM CARRO. VALENTE COMO UM "JEEP"!

VENHA Vt-LO EM

BASiliO HUMENHUK & (iA. tIDA.
Rua Viçjal Ramos, 203 .- Telefone,' 145 ,

CANOINHAS .... SANTA CATARINA
,

U�'''d"t' da WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S. A.�
;

.t.'

f

.. ,
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A BIC LEITORESA
A todos os 'leitores adultos que honram, com sua assí

dlddade, nossa secção de empréstimo a domícílío, encarecemos,
mais uma vez, com a insistência clara a que nos autorizam con

tinuadas reincidências, a necessidade de respeitarem a recomen

dação, escrita na papeleta que acompanha todos os livros: "DE
'VOLVA-O NO PRAZO". Não raro, livros procurados por outros
leitores continuam com prazo vencido de meses inteiro. - es

quecimento com que fica prejudicado o bêm PÚblico, 'lesado o

direito do próximo, aumentado o serviço enorme, da Biblioteca
na defesa de um pequeno mas valioso patrimônio público.

Quarido -o leitor viajar, rogamos que mande, antes, en
tregar o livro.

Quando se houver atrazado na devolução, pedimos que,
ii guisa de colaboração com a sua biblioteca, cuide seja seguida
de resultado eficaz a primeira reclamação que o Correio lhe,
encaminha.

Com precauções tais, A BIC e seu leitor estarão evitando
aborrecimentos mútuos, além de estarem, ambos" servindo a csu-

r
sa comum.

21 A Biblioteca Infantil de Canoinhas.

No Cineminha "São Francisco"

AMANHÃ:

U Rastos no Espaço,"
com Grant WILLIAMS e Lola ALBRIGHT.

Seguem e-

liA Luz Duma Ilusão" e "Palavras ao Vento"

Associação Rural ,de Canoinhas
Edital de Convocação

o Presidente da Associação Rural de Canoinhas, usando
das atríbuiçõess que lhe confére o item 1°. do Art. 30 dos Esta

t�tos Sociais resolve:
CONVOCAR

A Assembléia Geral Ordinária dos Associados a reali�ars
se na respectiva séde social, no .dia 26 de março às quinze hora
(três horas da tarde), em pnmeíra.convocação, afim de tratarem
dos assuntos constantes da seguinte

ORDEM DO DIA:
1°. - Deliberar sobre o Balanço, Relatorio do Conselho de'

Administração e Parecer do Conselho Fiscal;
2°. - Eleição de novos Membros para os Conselhos de

Administração e Fiscal;
3°. - Outros assuntos de interesse da Associação -.
Não havendo numero legal para a instalação da Assem

bleia em primeira convocação. fica desde já, feita a segunda para
às quinze horas (três horas da tarde) do dia 9 de Abril.

E, para que chegue ao conhecimento de todos os interes-.
sados, passou-se o presente Edital que será afixado na sede da
Associação Rural de Canoinhas, seus Núcleos, bem como em lo
cais publicos habituais dentro de sua area de ação, e publicado
pela impreensa falada e escrita désta cidade:

Canoinhas,17 de Fevereiro de 1.961

ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAS
Alfredo O Garcindo - Presidente.

Rua Paula Pereira, 7'55/761 - Fone. 128 - Canoinhas -

.

S. C.
Assinatura Anual (52 números) Cr$ 150�OO

A partir de março. serão suspensas todas as assinaturas gratuitas
e as que não forem postas em dia. '

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE·
Anuncios: Por vez e por centimetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 12,00 1 vez Cr$ 10,00
4 vêzee 9,00 4 vêzes 7,00
8 ou mais 7,00 8 ou mais f.,00
Publicações em destaque ou lugar determinado na pagina

tem um acrescimo de 10%.
"A Pedido" ou "Seções Livres" serão cobrados pelo

espaço ocupado, com o acrescimo de 50%.
A Redação não endossa conceitos emitidos em artigos assinados.

JORNAL SEMANARIO PUBLICA.SE AOS SÁBADOS

3x

Delegacia Auxiliar de Polícia
Recebemos e agradecemos a

seguinte comunicação:
Oficio No; 44

Canoinhes, 6 de Fevereiro 1961.
Tenho a honra em comunicai"

a V. Excia. que, em data de 4 do
corrente assumi o .exercícío do
cargo de Delegado Especial de
Policia dêste Município, para o

qual fui nomeado por áto .Gover
namental de 10 de fevereiro úl
timo.
Valho-me da oportunidade para

apresentar os meus protestos de
elevada estima e distinta consi
deraçãe,
2°. Ten. Lidio João Ferreira
Delegado Especial de Policia.

REGISTRO CIVIL
Maria G6BS Glinski, Oficial do

Registro Civil do Distrito de Pau
la Pereira, Comarca de Canoi
nhas, Santa Catarina..

Faz saber que pretendem. casar:
Saul Gaissler e, Maria Baranoski,
Ele, solteiro, lavrador, nascido
neste Distrito a 5 de novembro
de 1934, residente neste Distrito,
filho de Antenor Gaisster, falecido,
e de dona Mignelina Gaissler,
residente neste Distrito. Ela, sol
teira. doméstica, natural de Barra
do Potinga, Estado do Paraná,
nascida a 5 de maio de 1942. re
sidente neste Distrito, filha de
Boleslau Baranoski e de dona
Marta Mendizycki, residentes nes

te Distrito. Apre!ientaram os do
cumentos ,exigidos pelo art. 180
do C6digo. Si alguem tiver co

nhecimento de existir algum im

pedimento legal, acuse-o para' fins
de direito.
Paula Pereira, l°. de março 1961.

Maria Gôsa Glinaki
Oficial do Registro Civil

Junta de Alistamento
Militar de Canoinhas
I· Devem comparecer Da Jun

ta de Alistamento Militar de Ca
noinhas, o" cidadãos 'abaixo rela
cionados, afim de retirarem seus

documentos militares.
II . Os certificados não pro

curados dentro de TRINTA (30)
dias, serão restituídos à 168• C.R.
para INCINERAÇÃO.
Brazilio Alves de Lima, Ewaldo

Carneiro de Paula, Ricardo Viei·
ra, João

\

Chechelinski, Vitorino
Pereira, Pedro Litz, 'Moacir Braz
de Oliveira, Antonio Alves de Li
ma, Isidoro Gluczkovaki, Miguel
Belioto, Augusto Falkevicz, Jovi.
no Hodrigues, Savio Bigas, José
Tremba, Hugo Benedito de Fa
veri, Ervino Szczerbowski, Hen
rique Kovalski, Severino de Lima,
Augusto Moranti, Aristides Ba
zilío, Aristides José de Oliveira,
Paulo Kuzyk, Antonio Maros,
João - Leviuo Corrêa, Valdemar
Becker,· Artilio Preto, Antonio
Cochen, Valdevino Castro, Mel.
miro Corrêa Nunes, Josê Caetano
de Souza, Ovandi Maia, Alípio
Kierski, Erico Werner, Antonio
Ferreira de Quadros, Valdir Ma.
ia, João Maria Pires de Lima,
Bofeslau Blonkovsk, Miguel J,Oo
ko, José Cordeiro dos., Santos,
Carlos Bueno da Rocha, Lauro
Dombrovsld: Antonio Soares Hi
cardo; Adolar Androczecsem. SiI·
vio Canceler; Mario Berbeki; João
Nunes, Livi Barros de Oliveira;
Juventino de Almeida; Leopoldo
Vozniek: Ferdinando Francisco
Frank; Ladislau Wecleck, Rei
naldo Erhardt: LRUfO de Jesus
Munhoz: Waldemiro do Prado;
Herberto Hatschbach; David .Iosê I

Kriger; .
Otavio Safanelli: Pedro

Vieira' dos Santos: Francisco Es
tacio dos Santos; José Coutinho
da Vitória; José Klobukoski: Joêl
Vieira Gritten; Antonio Tchaick;
Manoel Ferreira de Souza; -Pedro
Rodrigues.
Canoinhas: 2 de março de 1961

Ag�nor Flores
2·. Ten. Dei. 14·. DR.

Esquadrias Santa CruzS/A
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas:.
Cumprindo as disposições legais e, atendendo 80 que precei

tuam nossos Estatutos Sociais, vimos apresentar para a devida apr�:
ciação, o Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1960, t>e-.
como, a demonstração da Conta de Lucros e Perdas e, Parecer de
Conselho Fiscal relativos ao mesmo período.

O Balanço e a conta de Lucros e Perdas, por si, evidencia�
a situação desta sociedade e' os resultados obtidos no .exercício findo.

Outrossim, para ,qualquer esclarecimento que se torne neces
sário ou que, os senhores acionistas julgarem oportunos, nos encon

tramos à inteira disposição.
Canoinhas (SC), 17 de fevereiro de 1961.

Oito Friedrich - Diretor Presidente
J01ge l Szppcht - Diretor Superintedente
f'; Wilmar Friedrich - Diretor Gerente
Júljusz Targowski - Diretor Comercial'
Adolto L. P. Hedler - Diretor Técnico.

Balanço Geral encerrado em 31-12-1960
ATIVO
Imobilizado:
Fábrica, Terrenos',
Casas de Moradia
Estavel:

Oficina, Apartamentos, Estufas,
Cr$ 4.134.918,60

Máquinas, Ferramentas; Veículos, Móveis; Marcas
e Patentes

Disponivel:
Caixa e Bancos
Realizavel:
Produtos. Matérias Primas. Acess6rios, Devedores
por Duplicatas. Devedores em Contas Correntes,
Devedores Diversos

Participações:
Açõ�s diversas, Adicional do Imposto si Re�da
Compensação:
Títulos endossados, Títulos em carteira, Caução
da Diretoria e Depositário de Valores

TOTAL DO ATIVO

5.645.342,00

57.399,20

30.119.924,10

359.241.60

17.910.717,20
58.227.542.70

PASSIVO
Não exigivel:
Capital, Reservas e Provisões

Exigivei: ,
. ....

Bancos (contas de caução), Obrigações de Des
contos. Lucros em Suspenso, Credores em Contas
Corrente, Credores por fornecimentos, Gratificações
Estatuáárias e Credores Diversos

Compensação:
Efeitos a cobrar. Caução da Diretoria, Valores
em Custódia

,

9.866.304,6Ô

30.450.520.90

17.910.717,20
58.227542.70TOTAL DO PASSIVO

Canoinhas (SC). 31 de dezembro de 1960
Oito Friedrich - Diretor Presidente
Jorge r Sebecht - Diretor Superintendente
F. Wilmar Friedrich - Diretor Gerente
Juljuse Targmoski - Diretor Comercial
Adolfo L. P. Hedler - Diretor Técnico
M. A. Ferraresi - Contador reg, DEC n",

80182 e CRC (SC) n", 0822

Demonstracão da :onta «Lucros e Perdas»
, .

a)Despesas Gerais, Administração.
:Gratificações Estatutárias, Fun

dos de Reserva, Provisões e Lu-
cros em Suspenso 19.105.724.90
de Fábrica. 19,105,724,90

TOTAL 19.105.724,90 19.105.725,90

Canoinhas (Se), 31 de dezembro de 1960

Otto Friedrick - Diretor Presidente,
Jorge I. Sepecht - Diretor Superintendente
r. Wilmur Frieâricb - Diretor Cerente
Juljusz Targouiski ::..... Diretor Comercial
Adolfo L. P. Hedler r-r- Diretor Técnico
M. A. Ferraresi - Contador reg. DEC QO.

80182 e CRC (SC) n", 0822

Parecer do Conse.lho Fiscal
Atendendo ao que preceituam os Estatutos So�iais da Esqua

drias Santa Cruz S/A e, de acôrdo com o que determina o Artigo.
127 - Alínea I do Decreto-Lei n", 2627 de 26 de setembro de 1940.
os abaixo �ssinados, membros suplentes do Conselho Fiscal da mesma

Esquadriás Santa Cruz SIA,
\

DO impedimento dos me.nbros efetivos
declaram que, reunindo- se em sessão ordinária no escritório da aludida
Sociedade à Rua Princesa Izaber s/o - Campo d'Agua : Verde, proce
deram o devido exame da escrituração relativa ao ano .de 19611 bem
como do Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1960. hido
encontrando em perfeita ordem e regularidade. (

Assim, são de opinião que, todos o!' atos da Diretoria du
rante o exercício findo, bem como o Balanço Ge,ra'l e Conta de Lu
cros e Perdas devam ser aprovados pela Assembléia GeJal Drdinária.

Canoinhas. (SC), 15 de janeiro de 1961.

losé. Theodoro Kohler Jair C. Côrte TDio Seleme

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Notícias do 'Município, de Major .Visira FARPAS •••

Vibração popular por
DM, da

da
UDN

ocasião
, .

OI vica

constituição ,do
primeiro Diretoria da UDN do .

Municipio de Major Vieira:

Presidente' de Honra, Victor
Fernandes de Souza; I: 'Presi
dente, Odilon Davet; �. Preso
Antonio .Maron Becil; 3' Preso
João Wojciechovskí; i: Secretá.'.
.río, Miguel Maron Becil; 2' Sec.
Victor Borges; i: Tesoureiro,
Estefano Lucachinskí; 2' Tes,
Marcelino Rutes; Delegado Mu

nicipal a Convenção Regional,
Pedro Allage Filho.

,

Comentarista carioca bastan
te ponderado e discreto infor
ma que foi espantoso, o cresci
mento do comunismo no go
verno de Juscelino. O ex-Pré-

chnabel, Antonio dos Santos, Mi- sidente concedeu muitas facili
guel Veiga, Afonso Sopchakí, dades e franquias 80S seus fu
Guido Davet, Amado Maron, lanos revolucionários, e isto
Francisco Krisan, Pedro Paulo conscientemente, no mais fileno
Fernandes, Lídío Tiska, FeUcio e maduro juizo de governante.
Schimingoski, Benedito dos San- Que "caracter e convicção reli-,
tos; Aleixo de Deus Bueno, Eu- glosa a dêsse homem?... Faz
rico Henning, Eugenio Henning, lembrar o que disse Willefran-.
Celestino. Mezari, Victor Mar- che de D; Pedro II, no livro
tins, Adir Francisco Veiga, Lin- prefaciado por Plínio Salgado:
dolfo 'l'elles e Boleslau Schíca- "D. Pedro II é inclinado, talvêz
leski, por temperamento, a 'querer

. "Correio do Norte" agrade-' agradar a Deus, sem desagradar
cendo a gentileza do convite, al- 80 diabo". Mas contra esta elas

meja ao npvo Díretorío da UDN, se de cidadãos é que vale a
,

votos uma profícicua gestão. ,ameaça da Eterna Verdade:

e

primeiro
O povo do novel Municipio

de Major Vieira no dia 18' de
,fevereiro último teve um dia de
.verdadeira festa democrática e

de civismo _.. foi constituido o

primeiro Diretório Municipal da
'união Democrática Nacional an
te a presença de mais' de 300
pessôas. Desde as primeiras ho-

'

'ras daquele dia que lavradores,
comerciantes, industriais é ope
rarias, chegavam a séde do no

vo Município, vindos de todas
as localidades dó interior. Na
rua príncípal, via-se 'carroças e

caminhões.

Uma verdadeira multidão, a
guardava o inicio dos trabalhos;

A's 14 horas em companhia
de Pedro ·AlIage Filho e Anta-'
nio Maron Becil chegavam a

Major Vieira o sr. Alfredo Olí
veíra Garcindo, presidente do.
Diretoria Municipal da UDN de
Canoinhas, vereadores Guilher
me Prust.Reneau Cubas João
Augusto Brauhardt 'e Tufi Na
der e membros do Diretoria de
Canoinhas. Logo em seguida

. foi instalada a mesa e dado, ini
cio aos trabalhos sob o presiden
cia do sr. Alfredo Oi Garcíndo.

Realizada '8 eleição na con
, formidade dos Estatutos do. Par
tido, . ficou assim constituído o

MEMBROS

Pedro Allage Filho, Simão
ManJO Becil, Gilberto Grochos
ki, ,Pedro Veiga Sobrinho, Se
pastião Costa.Edwino Nispodki,
Eduardo

r

Martins dos Santos,
WilsonWojciechovski, Alexandre
Semenstkoski, Eduardo. Brand-

.

burguer, " Antonio Di Luccas,
João. Alfredo. Boreck, Alinor
Cavalheiro, Nicolau Oracz,Wal
frido Veiga, Valentim Maia, João
Rutes, Damião. de 'Deus Bueno,

.Zenoni Juraski, Narciso Leonar
do Rutes, Amoldo de 'Oliveira,
Waldemar Schimingoski, Miguel
Boreck, Pedro Sehadí, Sizefredo
de Lima, Walter Henning, An
tonio Corrêa, José Schiminiski,
Henrique de Barros, Octavio

Zavandeski,Nivaldo Borges,Ben
to BUeno de .Farías, Jair Dirs-

ReVista " 8ele�ões" -- ·Procuram-se:
(lo.)Ano 1942

» 1943
» 1944
» 1945
» 1946
» 1949
» 1950'
» 1951
» 1952
» 1955
» 1956
» 1958
» 1959

- ,

PAGA· SE

números.- todos os
,;, julho.
- junho.
- setembro e dezembro.
- janeiro.
- julho e novembro.
- abril; junho; agôsto e setembro.
- dezembro .

fevereiro; junho; agôsto; setembro, dezemb.
- março.
- junho.
- abril.
novembro e dezembro.

Biblioteca Infantil de Canoinllas. 2x
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.quclquer que se]o e

'qualquer que' seje a

corço ...

estrada I

.

um pneu • dois servkes,
, ,

)
.I

• borras duras e robustas que mordem
o terreno paro máxima traçõo nas
más estradas.

• nervuras centrais espessos assegu
ram mínimo desgaste nas estradas
pavimentadas.

para caminhões e caminhonete..
que não escclbem estradal

Venho conhecer o extraordinário Pneu Ar e todo
o nosso completo estoque de Pnéus Fireston ..

poro todos os tipos de veículos; bem como, uma

equipe espeCIalizado, à suo disposição, poro servi
/o Com presteza e cortezio:

Pneus Firestone
- móxima quilometragem por cruzeiro.

E H L
TRÊS "BARRAS

Bl
S C ,

....
-,

• •

D
,

"

"Não podeis servir a dois Se.
nhores", A meta vermelha, eSSa
sim, conseguiu-se>, vantajosa_.
mente. Lindos discursos, flores
de, retorica, risos açucarados'
jamais esconderão a dura rea

lidade, a tremenda verdade que
sobe nos horizontes pátrios de
'envolta num Clarão avermelhe,
do e sinistro. Que o diga o Co
ronel de Exercito Dánilo Nunes
e o grande Cardeal catarinense
D. Jaime Câmara.

xxxxx

Ao tempo da última campa
nha eleitoral, sucederam f&tos
interessantes .. g só têr tempo e

.pactêncta de os escolher. Um,
notavelmente cômico e redículo,
é o que' segue. Individuas, sem,
moral nenhuma, que não pra
ticam religião alguma, que pen
sam em alma, justiça divina,
tanto quanto um paquiderme
bem tratado.: largavam estas

piadas: "'Não votem na U.D.N,;
do contrário. perderão a alma".'
É de pasmar a sordidez e era

pulice dêsses.;cabos eleitorais.
Tipos relapsos, alguns conheci
dos .

como· tarados morais, ,a

querer aparentar um sentimento'
nelígtoso; um ideal cristão que
combateram .

a todo o transe,
.que

.

renegaram sempre. Ah!
Escribas e fariseus hípôcrttaal. ..

xxxxx
, É preciso que o povo aprenda
a conhecer os homens, a apar
tar o trigo do joio. Não raro,
certas aparências de virtude,
de bondade mascaram e dís
farsam um intimo traiçoeiro,
escorregadio e satânico: Não.
basta conversar bem e bonito.
Quantas vêzes não acontece,
dentro dum \ jardim florido de
lindas palavras, ocultar-se um

coração depravado, um caracter

corrompído e uma consciência
ferreteada pela' 'baixeza e igno
mínía., É pelo fruto que se,
'conhece a árvore, E o grande
Vieira acrescenta que é pela
ação que se define o homem.
O homem se afirma pelo que
faz e não pelo que' diz. Que se

olhe atentamente ao redor dêle.
Que 'se observe seu procedi
mento, seus costumes públicos
e privados, seu comportamento
perante as grandes verdades

.

morais e espirituais. E nem as

.zumbaias, nem a detração rom

perão a natureza íntima dos
fatos morais. Ninguém, se tor
nará melhor, porque o adulam;
ou peior, porque 0, atessalham.

J. P. JY[.

oladeNeve
(Continuação)

COLABORADORAS

N
'

idê
• \d N

�
a reSI eneia

:

e: . oerma

Bompeise Côrte foi' arrecaded•
'a importancia de Cr$ 350;00

'Contribuição das' seguintes se

nhoras: Maria Luj�a Rallocb, Di
vabir Côrte Andrade, Silvia Fer
raresi Côrte, Argentina Rosa Nilo
es, Estéfica Novak, Maria Tereza
Stulzer, Evani Bley .

"I. Na residência de: Frieda Hu
menhuk a importancia de
Cr$ 300.00 Sras.: Carmeliná Tú·

lio, Irma Trevisani, Ely. Siems,
Juditb Krechinski, Sofia Mali
noski e Maria Ramos.

Na re.idência dei
EsmerAlda· Seleme 6uchmaDà

a 'importância de Cr$ 250,00
Sras: 'Beatriz Budant, Roselis M.
Grestani, Silvia M. Tabalipa,
Maria Luiz� Buchmann e' Tere
zinba Trevisani.

(continúa no próximo número)
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CORREIO DO NORTE 11.3-1961

COMUNICAÇÃO
Silvio Alfredo Mayer, Cirurgião Dentista comunica

aes interessados que reabrirá seu consultório em conjun
te com o sr. Afonso Lüdke, à rua Vidal Ramos, 671.
antigo consultório Aristides Diener, a partir do dia 15

próximo. /

IPROIBIÇAO
Passagem, pescaria e ca

çadas, terrenos em Rio dos

Poços, motivo estar sendo
cercado. ,

Os infratores do presente
aviso ,ser:ão autuados na

Delegacia.
Canoinhas, Fever. 1961

JOSÉ TOKARSKI. 2x

SAIAS, última moda

(!,'a,d,a '�t�it4

Snrs. .Contribuintcs em atrazo
20. AVISO

Prefeitura Municipal
\

Compra�se
Terreno rural até 2 al

queires,
'

nas imediações
da cidade.

'

Ofertas para esta Redação.

Na qualidade de Prefeito Municipal; apelo para
os Srs. Contribuintes em atrazo com .seus impostos e

, Taxa!', que procurem a Tesouraria, afim de saldarem seus

compromissos, para, que a Prefeitura tambem possa aten

der os que lhe compete.
Nos próxinos números dos jornais, serão publicados'

os nomes dos devedores desta Prefeitura.

Canoinhas, 20 de fevereiro de, 1.961.

Dr. João Colodel - Prefeito Municipal.
-
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Além/de sua extensa linh� de tecidos, para' tOdas as

estações do ano, e de padronagem renovada, agora,
especialmente para os dias de caio!", apresenta:'

ISCOLIN

�p/k:l
P RO LI O

V. vestirá. bem.com qualquer dêstes;tecidos no verão•. '

V\ISTA-SE .GRAÇADE

Inscreva-se ,na IICOOPERATIVAli' de
< Roupas IêENNE�

que -em 1961 distribuirá TRÊS Prêmios mensalmente. Escolha a presteçêo
que mais lhe convêm: Cr$ 500,00, Cr$ 600,00 ,ou Cr$ 700,00 por .mes.

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

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

CASA PE EIRA
a casa da bôa roupa

,

Rua Getúlio Vargas, 882 Fone, 298

\

me

Delegaeja Auxiliar de Polída de (anoinhas
AVISO:

," -

Tornamos público a
. pedido de S. Excia. Secretário da

Saúde e Assistencia Social a lista de documentos neêessaríos pa
ra o pedido de internamento de doentes mentais na Colonía de
Santana e Santa Teresa:

.

1°. Atestado de Saúde

2°. Atestado' de Miserabilidade

3°. Declaração de consentimento e responsabilidade
4°. Informação sôbre o pacíênte
5°. Requerimento ao Secretário,

, Informamos tambem que a documentação acima,'esta De-

legacia providenciará mediate pedido da parte interessada e res

ponsavel pelo doente,
.

Canoinhas. fevereiro de 1961.

BEL. JOSÉ YVAN DA COSTA

Delegado Auxiliar de Polícia.

AVISO
MODAS SOULIN comunica aos seus

distintos clientes, que,mudou sua loja para a

Rua Paula Pereira, n?.. 430 (Prédio SIEMS),
onde espera continuar merecendo as atenções
que sempre lhes foram dispensadas. 2x

(

IMPOSTOS PARA ESTE MES
Na 'Prefeitura:
Imposto de Industrias e Profissões (1°. trimestre)
Imposto de 'Licença ·(continuação para comercio e

'indústria) 10. trimestre
"

Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos'

Na CoLetoria Estadual:
Não tem imposto este mês. '

CAMINHÃO "CHEVROLET" 1946
FURGÃO - "'em perfeito estado

Vende-se ou troes-se por Caminhonete
VER E TRATAR COM

LAURO RIBEIRO .ern F.elipe Schinidt.
Ix

Para Indústrias,
'Agricultura ou Navegação

Motores '�MWM" KD 12 Diesel

KD�2E II KO�2Z II KD�2D " KD12V
4

, ,

II 11-22 1'6,5�33115,5-11 22-44

II 1000/2000 /II

12 II 24 " .

36 I· 48

nO. cil.:

Força. HP:

Rotações:

Pto. em
2.000 rpm:

Venda com facilidades de pagamento 4

Peças sobressalentes '- Assistência

Praça Lauro Müller, 751 • Fone, 125
Caixa Postal, 76 - CANOINHAS

.\

'�Jí·
.:.. �.

;
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COLUNA v DO CEPEC-
I,

Ano 15 - CANOINHAS . S. Catarina. 11 de Março de 1961 . 1'4: 632

'CI-NQUENTENA·B 10
"

DE 'CANOlNHAS

o Círculo de Estudos e Pes-.

quisas' ',Educacionais de Canoi
nhas, pretendendo colaborar com
os professôres -prímáríos, inicia I

neste número de o "Correio do

Norte", a publicação d� um pla-
no de trabalho sôbre "Leitura

';.' e Linguagem": para 8S 3a. e 4a_
séries do Curso Primário.

As.. sugestões, aqui apresen-
tadas, são da autoria do Prof. Mu- ,

rilo Braga, de saudosa memória,
ex-Diretor do I. N. E. P., su

gestões estas, que visam não só
assinalar o fim que a escola prí- ,

mária se propõe a alcançar,
como também, fornecer ao pro
fessor os meios de consegúí-lo,
indicando o .melhor caminho a

ser tomado, em face doé inte

rêsses, tendêhcías e põssibilí
dades infantis.

-Ó,

Comentário de João Seleme

Diversas tem sido as providencias .adotadas pelas comís-,
sões organizadoras e por pessôas que expontaneamente Sê ofe
recem para prestar Sf'U individual auxilio, para que, as comemo

rações dessa magna data, sejam coroadas de verdadeiro exito,

Canoínhas, palco de desenas de registros hístorícos e que
tem contribuido para complemento da historia do Brasil até en

tão, vive hoje quasí a. margem, esquecida, abandonada, igual a

arvore que já deu fruto. Se realmente quisermos encarar à ver
dadeira situação atual de Canoinhas, nós deslumbramos ante tan
ta grandeza e de quanto podemos auferir deste rico solo catarí .. ,

nense. Tudo isso vamos vêr e admirar por ocasião das exposí-
v, Em o jornal "Barriga Verde"

ções do 'cinqüentenario. Que digam os forasteiros quando nos hon- será, iniciada a publicação de
rerem com a sua visita por ocasião dos, festejos. '.

sugestões para as 'la. e' 28. sé-
, ,', , / " ries primárias,Dentre as diversas providencias adotadas pelas comissões,
uma prendeu a atenção do publico:' NOTA: O C. E. P. E. C. su-

gere, aos professôres.cque cole
'Bárraca.' Tipicas-originais de diversa. nacionalidades. clonem a matéria publicada.

aqui radicadas: Italianas, Pelonezae, Alemãs, Liballezas e

Japonezàs. Sugestões para 3a. Série do
Curso Elementar'Cada Barraca, oferecerá ao publico durante os dias co-

memorativos': aperttivos, restaurante, jogos diversos, palestras e' 1. OBJETIVOS ESPECIFICaS
fatos, tudo em caráter original de sua nacionalidade e costumes, - Enriquecer o vocabulário
desde às ornamentações da barraca ate nos trajes. das crianças, desenvolvendo-lhes

,a capacidade de expressão oralCoube-me a responsabilidade de provídencíar a organiza-' e escrita.ção da Barraca Libaneza. Já tomei as primeiras providencias. A ,

quem está sendo confiada a tarefa, antevê .sérías dificuldades - Incentivar o interêsse pela
para corresponder a curiosidade do publico, mas que, tudo fará boa literatura infantil e pela
.mesmo que tenha de viajar ao Libano, para apresentar algo de leitura de material variado, trei
origineI. Hoje não é' mais segredo o prato' Libanez. 'nando os alunos no' uso da leí-

E' segredo todavia, ainda 0& TEMPEROS. O que acontece,
tura para informação.

atualmente é que todos julgam conhecer os verdadeiros pratos - Aperfeiçoar os educandos
Libanezes, mas na realidade somente os admiram pela aparencia.'· nas técnicas de leitura e escrí-
E' aquela historia do TIGRE e do GÀTO. ',.' ta, desenvolvendo-lhes o hábíto .

,Em todos os 'bares, restaurantes, hoteis e confeitarias da interpretação correta' do que

existem, pratos Líbanezes na 'aparencia -:- os verdadeiros lêem e do emprêgo das boas

fie,aram retido. na procedencia, E' a arma secreêa da cosinha normas de apresentação do tra-
balho, escrito.

..---....

Libaneza.

,Da cosínha Líbaneza provem a longividade da especte
- Levar ás crianças à indu-

humana. Disso todo o mundo sabe. Tambem não desconhecem 'ção de certas noções gramati
que' é ii raça que mais vive no mundo. cais e regras simples de orto-

- grafia, capacitando-as a corrigir
A comissão, que foi confiada � organização dêsta"Barraca, 'seus proprios erros.

promete apresentar na realidade a mesa Libaneza, mesmo que te,;,
ilha de fazer grandes sscrífícíos. .

"

c- 2. MINIMOS, A ALCANÇAR
Ao fim do 3°. ano. o aluno

deverá demonstrar que:

- sabe expor, com naturali
dade e clàreza

'

seu pensamento,
contando histórias, explicando
fatos, etc.;
-'- tem interêsse pela líters

tura infantil, conhecendo poe
sias, histórias e livros adequa
dos 80 seu nível de desenvol-'
vimento;

x x x

As demais nacionalidades naturalmente tem pratos origi
nais e sdmíráveís e todas em conjunto apresentarão por ocasião
de nossa festa magna a todos' os canoinhense e aos forasteiros,
dias de conforto em todos os 'sentidos alimentares, assim como

proporcionarão muita, alegria e bem estar.
, i x x x

Felícífamos as: 'Comissões Organizadoras P. a todos que es

tão voluntariamente contríbuíndo para o maior brilhantismo do
cinqüentenario de Canoínhas.

- Vamos apresentar a Santa Cãfãrina e ao: Brasil o que é
àtualmente Canoinha., orgulho dos canoinhense....

Sociedade "'União>dos
,Caixeiros Viajantes do

Rio Grende do Sul"EsporteBotafogo Clube
',' ,

Cenoínhae,' 25 de Fevereiro 1961
: cargo de Presidente desta Sacie.

Do Sr. Presidente do BOTA- dade.
FÜC..o E. C.

;
.

,
Ao.; Sorl. Dleetoees do jornal

"CORREIO DO NORTE"

nesta Cidade.
•

<

Esporte Club, ainceroâ agradeci
mentos, pelo sempre irrestrito a-

'

. pôio que VV. SI. têm-nos de
monst�ado.

SaudaçÕes Esportivall.
Sady Seleme •• Presidente.

Pede a todos 08 sócios residen
tes em Mafra, Itaiôpolis, Papan
duva e' Canoinhaa o obséquio, de
entregar dentro, de 60 a 90 dias
08 casados, a 2· via da Certidão
de Calamental e oasolteiroe a 2-
via da Ce.rtidão de Nascimento.

Estes dccumentos deverão ler

entregues ao delegado Guilherme
Loeffler : Caixê Postal 33 ou ao

sub-delegado Jair Campol Côrte,
<::aooinhas • Santa,Catarina. � .

Na oportunidade quero expres
liar-lhes em Dome do BOTAFOGO

Exmol Snra.

Cumpre-me eomunicar-lhea que
atendendo a pedido de exoneração
de .cargo em caracter irrtlvogavel
do l?resideote elei'tp Snr. Walmor
1\. Furt�do, RSlumi Delta data, o

,

_,;; tem. o há bito de recorrer

Iii fontes de informação (dicíoná
rios, índices, enciclopédias,· etc.)
que se encontrem ao seu al
cance; ,

.:.... lê oralmente, com expres
são e boa pronúncia, qualquer
material acessível à sua com

preensão relacionado com] vá�
rias atividades do programa;

....: lê, silenciosamente, 'trechos
adequados ao. seu desenvolvi
mento, demonstrando compre
ensão;
- escreve 'com boa posição,

revelando desembaraço de mo

vimentos, relativa leveza de tra
ços, proporção no tamanho e na

forma das letras e boa apre-,
sentação do trabalho;
_. domina a.,ortografia das

palavras do seu vocabulário cor

, rente, sabendo dividir quaisquer
palavras;
- emprega, em suas com

.

posições, sentenças corretas.bem
encadeadas, e um só tratamento
na redação de cartas;'
- tem conhecimento de con-

, cordância nominal- e verbal, em
pregando corretamente os ver

bos mais usados;

.
� usa Iii pontuação necessá

ria ás, suas composições.
CONTINUA

,------------------------,
r

Cine Teatro Vera Cruz
A,P R E S E N TA:,

HOJE • ã. 20,15 hora... Impróprio até 14 anos

Um Homem Contra o Destino
cf Audíe Murphy, Terr.y Moore, John Dehner, James Best

No caminho da vingança, ele enfrentou, á bala" os .que o

desprezavam! Um sensacíonal filme faroeste.

DOMINGO • á. 14,00 hora. - Cen.ura Livre

Um -rlomem Contra o: Destino
,á. 17,00 h.. Censura até 10 anoI

DOMINGO - ás 20,15 hs,
-

Irnp, até 14·an08

V I DAS EM FUGA
c] Marlon Brando - Anna Magnani - Joanne Woodward »

-, Maurren Stapléton - Vitor Jory
"Um grandioso drama da United Artists".

2a. Feira • á. 20,15 hora. � P....oib, até 14 ano... REPRl_SE
-

I ,

38� e 4a. Feira - á. 20,15 hora. - Proib, até 14 ano.
'.

.

..
.

CINDERELA EM PAR,IS
em Vistavision

com Audrey Hepburn - Fred Astaire

Maravilhoso! Encantador! Sensacional!

5a. e 6a. Feira __:_ á. 20,i'5"i::a. - Imp, até 14 anoe

CO L UNAS D·A IRA
c], Robert Mitchum - Elisabeth Mueller - Stanley Baker -

Gia Scala
- "Sensacional, drama da Uníted Artista",

--'_--

A HORA FINALAguardem: ."

'1----------------------1--_1

PreFeitura Municipal, de Canoinhas'
ED'ITAL

De .ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno público
que durante -O corrente mês 'de Março, se procederá nésts Tesoú
raría e nas Intendências Distritais de Paula Pereira, 'Bela, Vista
do Toldo e Felipe Schmídt, a' cobrança dós seguintes Impostos e

Taxas:
A -:- Taxa de Fiscalização ....,.. Emolumentos e Alvará de

, . Licença.' , "

B - Imposto si Indústrias e Profissões (1°. Trimestre)
C :- Imposto de' Licença (Continuação para Comércio e

Indústria - 1°. Trimestre). _

/ ,

Os contríbuíntes q�e não 'efetuarem seus pagamentos- DO
praso acima referido, serão, extraídas .es certidões para a devida
cobrança executiva.

'

Canoínhas, 8 de Março de 1961.

Clementino Pieczarka - Tesoureiro Municipal
Dr. João Cólodel � Prefeito

PARE! ( TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊN(IA

PARA FERIDAS,
E C Z E M A ·S,
INHAMAÇOES,
C O C E I R n S,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCA EXISTIU IGUAL

II

\
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




