
Fixados pelo Govêrno Federal
Preços M ín imos Básicos Para

Produtos Agrícolas
"Decreto Revolucionário" foi assinado pelo

Presidente Jânio Quadros
o Decreto do Presidente da República fixando prêços

mínimos para as operações' de financiamento ou aquisição de
arroz, feijão, milho. amendoim e soja. assim como os propósitos
anunciados pelo Govêrno Federal colocaram os meios da pro
dução e do comércio de gênetos agrícolas em expectativa. Con
'siderando que os prêços agora fixados são realmente estimula
dores e que o Govêrno anuncia que mobilizará o Banco do Brasil

'

para tornar. efetiva a
-

intervenção no mercado e a assistência
creditícia:, o Decreto encontrou fliverável receptividade. Todavia,
não se pode deixar de observar que o financiamento e a compra
a prêços mínimos realmente remuneradores da produção. hão
que ser complementados por um sério programa através do qual
o Govêrno deverá alçançar os objetivos a que se propoz. Eis o

decreto: "Artigo 1°. - Fica estabelecido que os prêços básicos
mínimos para as operações de financiamento no ano de 1962,
de arroz, feijão, milho. amendoim e soja, são os constantes do
artigo 2°. dêste decreto.

•

Parágrafo 1°. - Estes prêços se refprem aos produtos
postos nos principais centros de consumo do país, atendidas as

condições e especificações decorrentes da lei nO, 1.706, de 19 de
dezembro de 1951.

Parágrafo 2°. - Para os efeitos deste decreto, serão con

siderados centros de consumo os respectivos postos de esco

amento ou as cidades de São Paulo, Belo Horizonte e Curitiba,
adotada a alternativa que mais convier ao produto.
,. '

Parágrafo 3°. -- Os prêços dos demais produtos especifi-
cados no parágrafo único do artigo 1°. da referida lei, serão es

tabelecidos em decreto posterior. As vantagens a que alude êste

artigo serão privativas dos lavradores e suas. cooperativas, po
dendo, ser estendidas a terceiros. desde que comprovem haver
efetuado suas aquísícões dirêtamente dos produtores ou de suas

cooperativas e pelos prêços mínimos a seguir fixados.

Artigo 2°. - Os prêcos mínimos estabelecidos neste de
creto são os seguintes: arroz beneficiado. pólído, do tipo 2, por
saca de 60 quilos, para classe de grãos longos, 1.755 cruzeiros.
Para grãos médios, 1.644 cruzeiros e para grãos curtos, 1.505
cruzeiros. Em casca de dois tipos 1 e 2. por saca de 60 quilos
para classe de grãos longos. 1.174 cruzeiros. Para grãos médios,
1.120 cruzeiros e para grãos curtos, 1.005 cruzeiros.

Todas as classes e tipos, de acôrdo com as especificações
baixadas pelo decreto 28 098 de IOde maio de 1950.

./ Milho: 574 cruzeiros do grupo duro e 547 do grupo mole
ou misto. todos das colorações amarela ou mesclada. por saca de
60 quilos. do tipo 3 das especificações baixadas pelo decreto
7.436 de 25 de junho de 1941.

-

Amendoim: 600 cruzeiros por saca de 25 quilos das elas
ses graúdos ou miúdos do tipo das especificações baixadas pelo
decreto 7.266, de 20 de maio de 1941.

Soja: 900 cruzeiros por saca de 60 quilos de va'riedade
comum.

Artigo 3°. - Os prêços de que trata o artigo 2°. dêste
decreto referem-se a mercadoria embalada em sacaria nova, de
vídamentê marcada com as necessárias indicações, classificada,
expurgada e depositada nos armazensqnencícnados na letra A

do artigo nO. 7 da lei 1.506, de 19 de dezembro de 1951.

Artigo 4°. _lOs beneficiados do presente decreto abran

gerão os remanescentes do ano agrícola de 1960-61 comprovada
mente em poder dos lavradores ou de suas cooperatívas,

Artigo 5.° - Este decreto entrará em' vigor na data de
sua publicação.

.artigo 6°. - Revogam-se as dísposíções em contrário".
\

Ouça, de 2a a 6a feira, às 12 horas

na RADIO· CANOINHAS LTOA.,)

INFORMATIV<lO INCO
Uma síntese dos principais acontecimentos

econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

Espetáculo de Patim
AV�SO

A tôdas as pessôas que adquiriram ingressos para
o espetáculo Mellen Brawn, rogamos a fineza de se apre
sentarem na BIC, onde serão reembolsadas.

Ao mesmo tempo, � e se alguma culpa .nos couber;
pedimos escusas de tão lamentável incidente' social, com

que se ludibriou a boa fé duma instituição e duma
·sociedade.

A Biblioteca Infantil de Canoínhas.

Ano 15 Canoinhas, Santa Catarina, 15 de Abril de 1961
--- .._---- � -----_- ----

Oiret�re� :
CAIXA POSTAL, 2

uer�nte: ImASS
FONE. 128 CIRCULA AOS SABADOS

Extinta A Patrulha Moto
Meca�isada ·de (anoinhas
Tratores serão distribuídos as

Prefeituras do PSD e PTB -

Alarme entre os lavradores. -

Medida antipática do atual Se

cretário da Agricultura - Pre

juizos para a lavoura canoi

nhense - Tratoristas sem re

ceber vencimentos desde janei-
ro - Outras notas.

Tres Barras

Amanhã as 10 horas reunir
se-á o Sub Diretorio da UDN
de Tres Barras para a consti

tuição do seu novo Diretorio

Municipal tendo em vista ser

agora aquele Distrito, Municipio.
Todos os udenistas foram con

Feijão a 1.650 cruzeiros por saco de 60 quilos de varíe-. vocados havendo grande expec
dades branca; 1.560 cruzeiros das variedades de côres ou rajadas;

. tativa em torno da formação
1.470 das variedades pretas, todos do tipo 3 das especificações da mesa que irá dirigir os des

baixadas pelo decreto nO. 7.260, de 28 de' maio de 1951. tinos da União Democratica Na
cional do novel Município.

Amanhã Constituirá o

Diretório Municipal da
União Democ. NacioRal

No proximo numero publica
remos notícias mais detalhadas
a respeito. Foram convidados
todos os udenistas de Canoinhas
para participarem dos trabalhos.

Carros. Para
os motoristas

profissionais
RIO, 11 (UPI -o IAPETC

anunciou hoje ter completado
os estudos para o imediato fi
nancíamento de carro próprio
aos motoristas profissionais, se
gurados da autarquia. O IAPTEC
confirmou que dispõe de 500
milhões de cruzeiros para a

operação.
r.,

Dia 1. de outubro
as Eleicões nes Mu-

I

nidpios de Tres Bar-
ras e Major Vi�ira
Estão marcadas para 1 de ou-

- tubro do corrente ano, as elei
ções para Prefeito nos Munici

pios de Major Vieira e Tres
Barras, desmembrados do Mu

nicipio de Canoinhas. Intensa
atividade estão desenvolvendo
os Diretórios politicos a fim de

apresentarem na ocasião os seus'

candidatos. Enquanto em Tres
Barras fala- se em candidato u

nico, em Major Vieira o PSD já
tem escolhido o seu candidato
a Prefeito, possivelmente apoia
do pelo PTB e PDC.

./

Vem repercutindo pessima
mente em todo o Estado o ato
do atual Secretário da Agricul
tura sr. Atilio Fonta, extinguin
do as Patrulhas Moto Mecani
sadas, e mandando distribuir os
tratores as Prefeituras onde tem.
Prefeitos do seu Partido. La
vradores catarinenses que anu

almente plantavam apoiando-se
nos serviços das Patrulhas, es

tão desestimulados, principal
megte os que possuem poucos
recursos e

.

pouca terra, pois
estes jamais poderão adquirir
tratores através de emprestimos
agrícolas, por não responderem
suas escrituras_...---por um débito
elevado.

'

A lavoura de Canoinhas foi
a 'mais prejudicada. Mais de 80
lavradores se utilizavam da Pa-

.

trulha. Aração, corte e colheita
para os lavradores de 3 'a 15

alqueires, do trigo, arroz e ou

tros cereais sempre foram feitos
pela Patrulha com a colaboração
da Associação Rural de Canoi
nhas. Desde que assumiu o Go
vêrno, o sr. Celso Ramos man

dou recolher todas as máquinas
da Patrulha na Xarqueada (no
local onde 1 era para ser cons

truido os Sílos). As máquinas
e os tratoristas estão inativos
desde 31 de janeiro deste ano.

Houve até quem dissesse que
(CoDclúe Da quarta pâgína)

Eleita e empossada nova
Diretoria na ARCA

Para o biênio 1961-�663, foi eleita domingo pas-.
sado nova Diretoria da Associação Rural de Canoinhas.
Compareceram às eleições 128 associados, lavradores de

todos. os Distritos do Municipio de Canoinhas, inclusive
os associados de São Mateus do Sul e Valões.

\

Para os associados, logo após o resultado das
eleições, foi lido pelo Contador da Associação o Balanço
de 1960 e o Balancête do mês de março de 1961. Vários
assuntos foram discutidos e aprovados. Falou o Sr. Alfredo
de Oliveira. Garcindo que durante 6 anos foi presidente
da Associação. Destacou o trabalho da .. Diretoria que
naquela ocasião havia concluido o seu mandato. Disse-das
dificuldades que havia enfrentado naquele bem organísa
do órgão de classe do Município e as suas conquistas
para a classe rural. Finalisou dizendo que deixava um

patrimônio de" mais de dez milhões de cruzeiros investi
dos em estóque e imóveis e que apezar de ter á Asso
ciação" dívidas, um saldo apreciável de numerário de
subvenções a receber dos Govêrnos municipal e federai,
deixava margem para uma administração capaz de conti
nuar proporcionando assistencia aos associados .

Falou em .seguída o Sr. Ewaldo Zipperer o novo

presidente, que congratulou-se com todos os presentes
pelo apôio recebido e comprometeu-se continuar lutando
eIP, pról da classe rural do seu Município.

Pediu a colaboração de todos os lavradores pre
sentes para a sua administração.

�
.

Encerrando, falou o Dr. Reneau Cubas, dando' ex-
plicações aos associados e pedindo união da classe agrí
cola en torno da nova Diretoria. Destacou o trabalho do
sr. Alfredo de Oliveira Garcindo a frente da Associação
durante os seus últimos anos. Congratulou-se finalmente
com todos os presentes pelo comparecimento às eleições.

,

A nova Diretoria da Associação Rural de Canoi-
nhas ficou assim constituida:'

.

Presidente: Ewaldo Zípperer; . Vice-Presidente Dr,
Reneau Cubas; 1.0 Secretário: Alfredo de Oliveira Gar
cindo; 2.Q Secretário: João Augusto Brauhardt; 1.0 Tesou
reiro: Guilherme Prust; 2.0 Tesoureiro: Oscar Pfau.

, Conselho Fiscal: João Seleme, Walmor Astrogíldo
Furtado e Alfredo Paul.

. .

;
�

�

Suplentes: José Gritens, Nelson Azeredo Coutinho,
e Miguel Oliscovicz.
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Para . lO inverno
o P.E 18 N o I R

moderno
,DA

Casa Erlita
, '

Curso Gratuito de Ta

quigrafia <por COrreSPODd,neia)
Acham·se abertas as matrículas

para 08 cu fiOS de taquigrafia pÓr
correspondêqCÍá do, Ió.ti�uto Bra
sileiro de T�quigrafia, orgão fun
dado em 1944 e reconhecido de
Utilidade Públiéa. O curso com
põe- se apenas de 12 lições, aI!?s
o que serão conferidos Diplomas
aos alunos aprovados em Exame
Final, tambêm por correspondên
cia. Os interessados deverão es

crever dando nome e enderêço
pár� a Gaixa Postal n. 8934,
São Paulo.

'!. \

OLEOS PARA CABELO: Lavanda, de Limá, de Ovo, Admi·
,ravel, Palmolive, Colgate, Glostors, Gessy, Dirce, Carnaval,
Babosa, Brilhantina em Potes é em Tubos; Brylcreem e, outros

fixadores, Quina Petroleo, PERFÇM�S E..EXTRATo.S El\{
ESTOJOS; Cashemere Bouquet, Roy�l' Brisr, Damosel, etc.
CREMES: De Alface, Rugol, Antiaardina. OUTROS ARTIGOS:
Loção Brilhante.. Loção Pindorama, Juvenia, ,,,.uventude Ale

. xandre, Leit� de Colônia e de Rosas, PÓ de Arroz, Houge, EIJ
malte' Baton, Talco, Sabonetes, Agua e Creme para Barbear,
Apar�lh�s Gillete, Plnceie, Produtos Johnson, e outros variados

.

artigos, V. S.: encontrará na .

,

êASA tANG6R'
•

J :,.r_ !1- .• \'"
• r. -.;!,:' 't.

Ruê Pàula' Pereira, 793 -. Canoínhas

.J .

Comunica a todos os PESCADORES E CAÇAPORES
que já recebeu um estoque apreciavel de artigos de pes�a e

caça para a temporada deste ano.
'

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

CHll)�1BADAS de todos os tamanhos " ANZQIS COm .iscas ar-)
tiíiciais - FISGASj pequenas, médias e grandes - REDES de
fio URSO e de NYLON - TARRAFAS de vários tamanhos e

tip�8': ESPiNHEI,S com du sim empates e� vári�!! tamanhos
r

de ansois - CANTIS. FACAS - FACUES - LANTERNAS A
PILI;IA • líANT'ERNAS A CARBURETO E QUEROZENE-

CAMAS DE CAMPANHA - MOSQUITEIROS, etc.
� / -."'
Os melhores pr�çps 9i;t pr�tça" np" ��ior
sortimento _ de àrtigos(. de caça e pesca.

: .,;. -. ,,- '.'
/. '\ .',

Praça Lauro Müller; 751 - Cx. POstai. 76 - Fone, 125
,

CANOINHAS - BTt\. CATÂRINA 3

Assine! Leial Divulgue 1

Adubos Paraná
Proibição
VICENTE NOVAK, propríe

tárío do terreno sito em Salto
Agua Verde, proibe a invasão
do mesmo por estranhos, que I

além de percorerem ou caça
rem' sem autorização, fazem es

tragos nos pinheiros.
Aos infratores do presente

aviso, que apanhados ou de
nunciados serão levados ao

conhecimento das autoridades

competentes. lx

Material
.CASA

. elétrico'
\

" ,

ERLIT A�

, O melhor que há!
R e p rês e-n t a n te: '

Z. 8arcindo ,&. KnÜPP.81 Ltdu.
Caixa Postal 56 Canoinhas S. c.

ALÓUI
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
I Telefone para 305 e será

prontamente a tendido.

CASA ESMALIE,
. ,

V. S. poderá comprar r;é'"\
logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos
- Relógios de Parede,
Bonitos presentes para
Natal e Fim de Ano.

Na ,ReloJoaria .

Suissa
di 6Uilhérme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Lãs para Trlcot
Casa Erli1a

Correie do Norte

r
Refaça suas forçc.u, toman-do

C A F É '8 'I G
Saboroso até a ultima gota

-Em breve torrado, a ar quente
BJG é gra�de - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

,DR. ARNOLD·O, PEITER FILHO
ADVOGADO
COMÊReiS :rRABALHO .

-

'.

CIVEL
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José YvaÍ1 da Coêts
Bacharel em Direito

:>;,r, '�!I?�'·twt:i:.' _�i1

•

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Os�ãl�o d;Oliveira ..:.' FÓnes 236 e 314
CANOINHAS -- Santa Catarina

_,,:: -; �-::-��.;" _._ .� ,';'1. 'ii" A. ....... � �- -

"":,", .x-Ó: ·'i';'.t • : .. , J":;'-""::-:-�:';!

, , ,.

·

...é O Aerb-Willys.

"

O grande carro brasilei ro
, ,

Possante, econômico, de linhas sóbrias a dls
tintas, o AERO-WILLYS é o único qrande car

ro brasileiro construido especialmente para o

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

famoso motor Willys, Grande altura livre do solo.
Estrutura monobloco. Amplo' espaço para seis

pessoas. Porta-malas espaçoso. Visibilida,de pa
norâmica. Borh gôsto e distinção nas córes, que
combinam. com o luxuoso acabamento interior.

·.�!�9S
O GRt,..NDE CARRO "
BRASILEIRO

".' ,,;"
'I�!

VENHA ADMIRA-LO EM

BASlllG 'HUMENHUK a. elA. LTOA.
CANOINHAS • Rua Uidal Ramôs. 203 -:- IeleioDe, 145 STÃ. éATARINA
o alto índice de nactonalízaçáo do AERO·WlllYS é a melhor garantia de �mpfeta aS�istêneía técnica.
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CORREIO DO NORTE

I

Louças MAUA'
Jogos pI café
Jogos pI jantar
Jogos pI crianças
hícaras pI coleção.

FAQUEIROS: Elmo -- Wolff - Eberle
Talheres--- inoxidaveis e Prata WOLFF'

I

J. -Côrte Praça Lauro Müller, 751

Fone J 25 - Caixa Postal 76

Canoinhas - Sta. Catarina

, Aos Nossos Assinantes

15-4-1961

(Continuação do número anterior)

BIBLIOTECA DE CLASSE -

Esta poderá ser organizada nos

moldes das do 1°. e 2°. anos e

enriquecida com livros sôbre .os
mais variados assuntos de lnte
rêsse das crianças. Deverá pro
porcionar ao aluno material re

creativo e de consulta para ob-

Temos necéssidade do pagamento de suas assinaturas,
para podermos continuar com 8S nossas edições, sem in-

terrupção.
.

Ajudem-nos, remetendo a importância de suas .assína
turas para a caixa postal 2, Canoínhas, ou diretamente no

nosso escritório a rua Paula Pereira n. 761, nesta cidade.

Se o presado assinante estiver em dúvida quanto 80

total de seu débito para com o Jornal, escreva-nos que lhe
daremos imediatamente informação a respeito. ,I

Agradecimento
o povo de Pinheiros e Tim

bõsínho agradece .de público ao

Revmo. (Padre ARNALDO NO.
VACK O. F. M. desta Paróquia,

, I

por sua visita Pastoral feita
dia 21 de março p .. p.. à Ca
pelinha isolada de Pinheiros
(antigo Budant), tendo na opor
tunidade rezado (J Santo Oficio
da Misse, feito a Confissão Pas

coal e distribuido a Santa
Comunhão.

Coluna da
interpretação do trecho lido que
poderá ser feita através de ati.
vidades diversas. como:

a) dramatização;
b) escolha de resposta certa;
c) completamente de sentenças;
d) cumprimento de ordem;
e) reprodução e comentários es·

critos e orais.

Que Deus Onipotente, na sua

. infinita bondade dê longos e

frutíferos anos de' vida a seu

zeloso Apóstolo.

Ass.) O Povo de Pinheiros e

'I'imbôsirrho,

Atenção! VENDE-SE
por motivo de mudança, uma ótima propriedade
com 1.600m2,. com excelente casa de morada,
poço e forno cobertos, pomar com diversas árvo
res frutíferas e ainda aos fundos ótimo tanque.
Melhores informações com o proprietário, à Rua
Marechal Deodoro, 908 ou nesta redação 2x

t
"

-SEJA
f Â

QUAL FOR

•

HÁ UM TIPO EXATO D,E PNEU_

. Botem todos os recordes de quilometrágem, durabilidade e economia I
Provados nos mais rigorosos testes feitos no asfalto, no cascalho cortante

das estradas, na lama, no areião e na ferra I Gigantes GOODYEAR -
os melhores em sua classe I

SUPER-CUSHION SUPER BANDEIRANTE
mais confôrto e segurança o prieu de caminhão para

poro os carros de passeio I qualquer serviço de estrada I

PAPAlÉG�A.S
maior quilometragem

no asfaltai

CONQUISTADOR

para trcnsportor cargas
pescdcs I

)

,LAMEIRO CENTRO
ABERTO mais tração para

o seu trator J

c O R DON É I 5� exclusivos dos Pneus GOODYEAR resistem muito mais aos impactos,

'- W estouros e fadiga! PNEUS GOODYEAR - maior número de recapagens!

I

MERHY' SE'LEME ,& FI'LHOS
Três Barras - Caixa Posto], 1 - Santa Catarina

. ,

CEPEC
tenção de informações r1elacionadas aos assuntos de outras ma

térias e para pesquisas individuais
ou de grupo.

CLUBE DE LEITURA - Na
série anterior. já recomendamos
a sua organização que abrirá mar

gem a atividades várias, despe!'.
tando as qualidades sociais indis
pensáveis ao desenvolvimento dos
alunos.

São inúmeras as realizações que
dão vida a êste tipo de institui
ção, como, por exemplo:

a) eleição da diretoria (a mesa

que presidirá aos trabalhos. tipos
de votação, apuração dos votos,
etc.);
b) escolha dos programadores

das reuniões com certa antece
'dência, visando desenvolver o sen

so de responsabilidade;

c) organização das reuniões, na

forma usual (abertura, leitura da
ata, programa do dia, 'etc); .

d) comentário das reuniões, ca
bendo aos próprios alunos acen
tuar os pontos positivos e os 'que
devem ser melhorados.

D - ESCRITA

A fim de conseguir dós alunos
escrita uniforme, agradável e le
gível, o professor, sempre que
julgar conveniente, chamará a

atenção dos mesmos para a pro
porção que precisa existir entre
as letras, espaços e entrelinhas,
para a posição' correta do corpo
e para a necessidade de movi
mentos regulares da mão. Ouando
as falhas forem comuns a grande
parte da classe, as intruções po
derão ser dadas no quadro.negro.
Na apresentação dos trabalhos
devem ser exigidos asseio, mar

gens, cabeçalho e disposição esté
tica ,do' exercício escrito, Como
já tem sido frisado nas séries

I precedentes, é conveniente que

jl'
os próprios alunos façam a veri
ficação do progresso alçançado,
tomando como

.

base de compara-
ção os seus trabalhos anteriores.'

Só em casos especiais, o pro
fessor, muito hàbilmente, fará o

confronto com os trabalhos dos
mais aptos.

IA tinta pode começar a ser

usada nesta série, fazendo-se os

exercícios especiais de treino atra
vés de cópias, preparo de traba
lhos, etc.

E - COMPOSIÇÃO
Além das sugestões já apresen

tadas nesse sentido, das quais o

professor poderá lançar mão, mui.
ta� outras oportunidades surgirão
na classe, permitindo à criança
compor dentro de uma situação
tão natural. quanto possível. As
sim. é importante preceder a com

posição de uma fase preparatória
em que se procure interessar os

r alunos no trabalho a realizar.
/

Como ficou dito no programa
de 20. ano, o professor deve dis
pensar muita atenção à correção
dos exercícios de composição. As
falhas encontradas, sejam de or

tografia ou de gramática, devem
ser sublinhadas levemente, não
havendo necessidade de substituí
las, pela forma correta. em ver

melho. Convém, entretanto, que
o professor tenha um caderno on-

I .

de anote os erros cometidos, as.

sinalando as crianças que erraram.

Apos a entrega dos trabalhos li
.

classe, o professor fará o comeu-
l'

tário dos erros mais freqüen,tes, '.r
usando exemplos, sempre que pos
sível. tirados das próprias com

posições, levando o aluno à in- f
dução dá forma e à correção do

(continúa no próximo número)
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Ano:lS. CANOINHAS - S. Catarina. 15 de Abril de 1961 • N. 636,

Circulo de Estudos e Pesquisas Educaçionais de Canoinhas
/

Canoinhas, em 7-4-61

Da Direção do CEPEC. Ao
Sr. Diretor do jornal "Correio
do Norte"

do Círculo de Estudos e Pes

quisas Educacionais de Canoí
nhas, em substituição lia Mm",
Sr. Dr. Paulo Peregrino Fer

reira, que deixou a referida en

tidade, em, carácter definitivo.

Cordiais saudações

Iolanda Trevísaní

i Prezado Senhor
Tenho a honra de comunicar

a V. S, que, por determinação
do Conselho Deliberativo assu

mi, interinamente, a Presidência

CINE TEATRO VERA CRUZ
A Direção do Cine Vera Cruz, comunica aos srs.

portadores de permanentes que a partir desta data ficam
as mesmas canceladas.

Canoinhas, 15 de 'abril de 1.961.

Ass. A Diréção.

Prefeitura Municipal 'de Canoinhas
EDITAL

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno público
que durante o corrente mês de Abril, se procede nesta Tesouraria,
e nas Intendências Distritais de Felipe Schmidt, Paula Pereira e

Beja Vista do Toldo, a cobrança dos seguintes Impostos e Taxas:

A) - Imposto Predial - l.° Semestre.
B) - Imposto Territorial - 1.0 Semestre.
C) - Taxa de Limpeza Pública.
D) - Taxa de Assistência Social.

�) - Taxa da Bôa Vontade.

Outrossim, comunico os Srs. Contribuintes que )se acham
atrasados com os seus Impostos de veículos em, geral, como sejam,
.camínhões, automóveis, bicicletas, carroças, etc., bem como, com

o Imposto si Indústria e, Profissões, continuação de Lícença,r
calçamento, etc, poderão fazer o pagamento no corrente mês com

a multa de acôrdo com a Lei.

Findo o prazo acima referido, serão extraidas as certidões
para e devida cobrança executiva.

Canoinhas, 10 de Abril de 1961.

,CLEMENTINO E. PIEÇZARCA, Tesoureiro J

Visto: Dr.' JOÃO COLODEL, Prefeito
"

c O N V I T'E'!
o Botafcgo E. C. vem por meio dêste convidcr

seus associados e admiradores e as demais sociedades

para o grandioso baile que
\ realizar-se-á no dia 22 do

corrente. ne séde social da Sociedade Esportiva Esperança.
Agradecemos antecipadamente o comparecimento

de todos.
NOTA: A reserva de mesas estará a cargo do

Sr. Lauro Michel.
NELSON BOSSE - 1.0 Sercetárío

Cine Teatro

Amanhã", ás

Vera
17 e

Cruz
ás 20 hrs.

OflECAO
OAVI!) lfAN

CUIIEMASCO"E "EC"NfCOL�
"P�ESfN1ACJ.O COlUMBIA PICTU!tES

WILLIAM HOLDEM

IALEC GUINNESS
JACK HAWKINS

>f_.

Muita, Coisa... e111 Pouco Espaço
Correm rumôres em Flo

rianópolis .que os deputados dos

partidos coligados custaram ao

Governador Celso Ramos mais

de 10 MILHOÉS DE CRUZEI
ROS. E o resultado não se fez'

esperar: 24x17. Foi eleito presi
dente da Assembléia um deputa
do do PSD .. , Grande economia
para o' Estado ...

!

xxx

E o "homenzinho" da casta
dos Ramos, não quer nada mes

mo com Canoinhas. Para ele
nenhum orgão, nenhuma auto
ridade tem valor. E' um perfeito
Ditador. Consta que entidades
de classes de diversos Municí
pios estão quererido

'
uma re-

presentação contra o sr. Celso
Ramos, por não atende-las nas

reivindicações justas e mereci
das e algumas de lei. Aguarde
mos os resultados. Os orgãos
de Canoinhas tambem aguar
dam solução.

xxx

Haroldo Ferreira anda muito
aborrecido - o seu' correligio
nário João Colodel vai trans

formar a Biblioteca Pública Mu

nicipal (pelo menos teve esse

nome quando foi inaugurada)
em Agencia da .Estatística ou

escritório. do Serviço Militar. O
mais interessante é que ainda
não está paga e ninguem quer
assumir o compromisso de pa-

ga-la. Falam até que vai ser a

lugada para a instalação de uma

loja de armarinho ... Unico meio

para os credores receberem. '

xxx

.
Até agora ninguem pedín 80

Governador' auxilo para as fes
tas do cinqüentenário. Quando
a UDN estava no Govêrno, o

BV sempre dizia assim; porque
o Govêrnb do Estado não aju
da a Exposição? Nós somos 8

Princeza do Planalto e etc. etc,

Agora ficam caladinhos nas re-

'udiões e quando se fala em au

xilio estadual, ficam "murchos"
como folhas sapecádas ...

PATR ULHA ..

diu - ninguem solicitou - nín

guem interviu.
Os tratoristas estão sem re

ceber vencimentos desde +anei-
'ro. Muitos estão passando "fome.
Estão abandonados pelo Govêr
no do Estádo. Consta que vão
ser aproveitados no DER.

São estas as providências to
madas pelo homem que quan
do candidato, em praça pública,
disse ser o maior amigo dos
lavradores, No Seminário Sócio
Econômico, fez um vasto pro
grama para a agricultura. Isso
é governar "pessedistamente".
Santa Oaíarína vai bem assim.
O exôdo das populações rurais

já está se notando. Se já pouco

cacique..

EXTINTA A
(conclusão)

.

o atual Governador vingava- se
de Canoinhas, retirando daqui
tudo que fosse de propriedade
do Govêrno do Estado. Radio

gramas foram transmitidos ape
lando para que as máquinas
funcionassem principalmente no

plantio de trigo. Nem o Gover
nador nem o seu Secretário da

Agricultura, tiveram a gentileza
de responder. A resposta veio

agora: extinguir a Patrulha e

mandar os tratores para es Pre
feituras do sr. Celso Ramos.
Nem o Prefeito de Canoinhas
foi atendido. Os correligionários
do sr. Celso Ramos, de Canoí
nhas, emudecermo Ninguem peo

.

M'áquina de Escrever
uShmidt"-Coronau

VENDE-SE UMA

Tratar nesta Redação,

produzíamos.jteremos assim, em
pouco tempo, um déficit agrí
cola assustador, tudo devido 8

falta de assistência do Govêrno
do Estado que tem a suprema
obrigação de prestar principal
mente aos lavradores de poucos
recursos. Gesto devéras anti

pático, revelando a falta de vi
são administrativa do sr. Celso
Ramos e de todos os séus au

xiliares.

CA·SA PEREIRA
A Casa d� Bôa Roupa

NO ANO DO SEú 10°. ANIVERSARIO

Saúda Canolnhas A Capital da Erva Mate
Pelo Transcurso do' seu CCCinqUentenário"

APRESENTA Ã

>LINHA BRITÂNICA DA NOVA
ROUPA WNER

, EQUILíBRIO PERFEITO

, ,J

,.,
de elegância - masculinidade - sobriedade

BRITISH
I90K

c.,

10
.

ANOS

e

VESTINDO
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Na residência
'Scholz Müller

foi arrecadado, a . importância
de Cr$ �,50;00. I;) " "o "",. ,

:
" '-� ,"{, � .; ·o····<...__!"·,

de: Lidia

.

Mc;>vi,me�to de pagamentos havidos na

." '·CÁNCA, atê êsta . data.

de "Auxilio aos Necessitados
,

((ANCA)
, .,1 'rt '

tesouraria da Pionei'ras Sociais '::.
. .' 50.000,00

,

Banco Industria � Comercio 'de .Santa Catarina 'S/A 15.000,00
Banco do Brasil S/A.

. ,.. �

,ll.100,Qo
Banco Naoional do Comércio SIA \ 5.000,00

Y Arrecadado por L. B. A. de Canolnhas 11.580,'00
Cr'$ 62.100,00 � Industcisl e,.Merca�tjl iJOB� Wolff Ltda, 10.000.00
: "

. 4'600,00 '

H. li. A'dlesberg & \Cia. 'Ltda.
.

103000,06
.478.36g�00 I 'Frederico Hecihmann & Ciso Ltda. e Karl. Veit &,"Cia Ltda. 8537.ob
124.61.0,3(') 1 Irmãos Procopiak & Cia, Ltda,

.

".' 't.�: 6 440.ob
·

942.00
n- ,'Moinho Curitibano S/A. 6.000,00

.

·92,00 ! �rrecadado por; W8''ldó'jniro Bul)��ak 5944,00
25.000.00 Alfredo Paul J, '.,>. ,�, \. '�5.000,oo
15.000,(,)0 : Gnlgemio,'S/A,' IniL e Cn�.. \.,

1 5,000,00 '

'7.000,00 'Se8i por intermedio do Nucleu Regional 4.600.00
7.000,00 i Foto Ublic. " \' ; <"",

3.500�00; Leão Junior ,·s/Á
3.500;00: Botsfogo Futebol Club (renda de uma partida de futebol)
3:500,00, Camno de Instrucão Marechal Hermes' ," I'

· 2.000';00: Geemano Stein S/A. '

João Pacheco Sobrinho
·

1.600,00 ; :FuncionárioM'"BoIlco do Brasil' SIA .
.;_ Mafra

Eldemira Lacerda �

Cr$ 738.807.30 A VAgeuor ieira Côrte
Recebido, conforme especificação anêxa Cr$ 739.017,70 Emilio Reinert
Pagamentos, cfe. documentos recebidos em

'
, , Salin Zattar

poder da tesouraria e demons- Nãô especificados
trativo acima "738.807,30 Produto de madeira recuperada por intermedio de Alfredo Tele-
Saldo de Caixa Cr$ ,21,0,40 gtnski 5.000,00

I idem de João Maria Gonçalves ·1 00000
, ESPECIFICAÇÃO J?E CAIXA idem de Wigando Olsen S/A. '400:00

Juros recebidos de depôsitos no Inco e Banco do Brasil SA.'\ 2.109.70 _

Total do dinheiro 'recolhido a Tesouraria Gr$ 739.017,70
(setecentos e trinta e nove mil, dezessete cruzeiros e setenta centavos)

.de
',i, .', .

Continuação'
Campanha Pró .,Mbnu�,en;to,

inici�da em 9/2/196i:
COLABORADORAS

REUNIOES

r� 'r. r.
'

!

(anoinh�s

, Contribuição xías •.senhoras.; '

Ednei Kcil:lier, .Sizenanda Curi
Nassar, Iolaâda Scholz de Souza,
Maria de. Lourdes-i--Sheltz e

Judite de' Oliveira,

. Of�rta da Sra; .Bertha V.�igt .

Cr$ 300,00. -"
.,

>

I .

l Na residência de: Iolanda
SchoIz de Souza: '. � ,\

a importância de Cr$ 250,00.
,

Contribuição das senhoras:

'Maria Danieluk, Fany Scholz
de Oliveira,' Terezínhá Leandro
Müller, EH Sdrolz, -Ger'ü Portes;
,

Na residê..-tcia de: J�c'o�i'na :

Fedalto Silva: .

a importância de Cr$ 250,00
Contribuição das senhoras., I'

Luíza Koch, Martha Vachtel"
'Zany Roeder Wisnievski, Dirce
de Paula Roeder e Lourdes
Peruci,

Pago 8:
� ;1 ;

Hospital Santa Cruz - Canoinh�s:
Rai9!!.)(. .� ...,�. • '.' «':
Coríétrução e recoiistrução de caSRS

llouplis e iviveiêil', fornecidos aos f!agelados
..

Transportes Haví�oB' !
Despesas Diversas

I

t
JC e., ,'�'" ��••

Vigário da Paróquia de Canoinhás para reconstrução capêla
Edmundo Paulo, referente pinture] extérná (das: casas'

'

Flo,r,entipo Bueno, ní:ferentlt mão de ôbra, 2 casas
Alfre(ío Telegiuski, ider'n idem ': "

,

Jordão dos Santcs, idem, idem
.

: (

" Jeão .Marie' '(;t;mçalves, idem' idem i
"

..

Erviuo Pazdaiora, idem, idem
Nicolau Hantchuk, idem, idem r

t-J

Jordão dos Santos, referente 16 dias de" hospedagem
de Florentino So�reB, encarregado das casas'

;; ','"

Total dos Pagamentos

., .

':.- ,\;;r1' 3.404,00
'

3.0UO,oo
2.800,00

,

"2.700,00
1.000,00
1.000,00
650,00
500,00
500,00
200,00
200,00
353,00

Saldo DO Banco Inco
Saldo no. Banco do Brasil SA.

Cr$ 188,20
22,20

Continua no próximó número. Total ,Cr$ 210,40 '\
'

"

Canoinh�.§I, 13 de Janeiro de 1960

Comissão de Auxilio aos Necessitados de Cancinhas
SALDO POR EXTENSO. DUZENTOS E DEZ CRUZEIROS

,
. E QUARENTA CENTAVOS

Canoiubaa, 13 de Janeiro ide .1960

Comissão de Auxilio 80S Necessitados de Canoinhas

(C. A. N. C. A.) I
'SAIAS,

C!4rta
última moda

Molduras,
� Quadros·
Grandes Descontos

para Revendedores

. '

Dr. Paulo P, Ferreira
Presidente

Dr. Haroldo Ferreira
. Vice-Presidente

Luiz D. de MÍ1anda
,

'. D,; Paulo Peliegritzo Ferreira

Presidente
'

..' ,

'Luiz D. de Miranda
i \ '" ,

Tesoureiro em exercicio
.Tesoureiro em exercício

. Francisco R.,Di Lascio
Secretâeío \Dr. Haroldo Ferreira

Vice.Presidente
Francisco R. Di Lascio

Secretário v Movimento da iTesouraríà, dé 8/1/60 a 13/1/61;/
Pegamentos efetuados até 8/1/60, conforme balancetes publicados
e recebidos em poder da Tesouraria Cr$ 590.173,8e

Pago a: ,: ,

CASA

Vigário da Paróquia
\

de Canoinhas para reconstru-
ção capêla .

Wigando Olsen SA. reconstrução casa Professo
ra, fatura 7559 de 25 1'60
Wiega�do Olsea SA. construção casa de Estanis
lau Gilinski, fatura 7560 de 25·1·60

Wiegando Oleen SA. construção casa de Olveindo
G, dos Santos, fatura 7558 de 25·1-60
Irmãos Zugman, faturas, 4636; 4693, 4714 !la-' ,

B U M M'
r, tadas de 7-12-59, 13-1·60 e 26·1 60

.

. '"

Edmundo Paulo, referente 'piritura externa de 10

� .. ; .' .

..' .' >..'...... �i�asd�����ruJ�:s por es�a, comissão na vila dos

,

\ '

Alfredo Têleginskí referente reforma, mão de o- '

Estourou a; bomba '"na: cidade; ,i
,

bra e material entregue , �, 'i ; i c. :,;,d�
Nicolau Hantchuk referente eqnsir�ç�,o,Ae'l ç:o:

Verdadéirá5 .,Q'ueitilH' ·.;de mercadoria's� r .t ;. :"� ,��v���e��:��zi��:r�:f�:I�::�:�S:�ll�io' �.� u�,� ,",' ::i
�,I�"'i',c '2"000,00

, , �
. ,

casa entr�gúé" a' EstsnisIaú Gélios!ú ,"
. ,

",.'. '

3 500
i

'l_A Firma IRMAOS'l'RÊVl�ANl f H:FOJ)., � C9plpl�tando"qui�ze anos de � :'JB i
Aureo C. Sílveir'a para compra de roupas e àlimentO's 2:000:��:

bons servIços e desejando brindar séus freguezes, justamente agora em\ Bj,' Alfredo, Mayer & Filhos nota fililCal, 7835�. 8-7:60, . , '., " 2'55U,89�
• Irmãos Zugman "faturas 5095, 5096. 7816, 7820,

que C�moinhàs,;.�. a capital da e,rva'-mate festej,ará seu cinqüentenário, re-

II 4836, 4865· de 4·5, 14.4, 18·i e 19-10·60·

solveu expôr a venda os segl,\iptes artigos por plrêços atrázadores.· III
Calçados] para, �omàns �o· prêçó ge Cr:$' 450,0'0 : p par; .�

;,
i., Botas tipo. àviÇidór' a Cr$ 720;00, o par; ,,':, I Recebido auxilios e donativos:

"'\� qapatô�s" çel 1?; a Cr$ 420,QO
.

<;> '. ,par; '1 • I' I até 8�1·60, cfe. halancetes iá publicados:
. . , .

mm Curia Metropolitana do' Rio de Janeiro:

Ch�in;e\lqs q� ti,r'a' a. C($ 1,00,00 j
o 'par;'

. 'J

II
.

por intermédio do sr. vigário dI{ Paroquia:
,

eh' I .c h d C $ 80 ° W!l aotafogo Futebol Club:".

Ine, ás ISC a os a r, 1, ,,0· o' �par; :' .... mm . Alfredo Telegi08ki: referente avaliação material en.

. Càlçados' fe'chad�s para senhor� ai C'r�" 320,0'1, . 9�� ��r; I ;::��t:a:;u;:â�n����e�dc:s�: madeiras doadas por Fre.
i Calç'adoos . tipo ba.lé a.. C.r$ ·Q50íOO. o par',' e,muitos "oútros ' I derico Recihmann SA. e Karl Veit & Ciso Ltda. ?�'537,oo

.

_

'

Recebido de Wiega,ndo OI!!en SA. i 400,00
. artigos;�por prêç()$ nunca (vistos em Canoinhas.'· rIJ Juros recebidos do Banco do Brasil SA. e Inco 2.028.30

\ ' ; ;�ml'
'......

Total Cr$ 739.017,70
"Aproveitem a' oportunidade e venham hoje' mesmo 'fazer uma II 'Canoinha�, 13 de Ja�eiro de 1960 (J.

visita sem
\

cornpromi�s:o a' 'Iôja . de. mm Comissã?,:pe Auxilio' �of!l�'*N,�ce��itados d�. Gap�!nhas;';
I rm·:a�o·s·\,�c,)T1'e}v··I·'S·a n;- j L'(t"'d'·, �'.�' 'J,:'� I � (c. A. �. f· A.�

,)
, "'i;, '

\

Q

I:! Dr. Paulo Peregri�o Ferrei;a ';L��;'D:' de ft!.if,�ilda,'"
Presidente ' Tesoureiro em eXI},tç:icio'

t ',/
. :;,'_ �

\
,

'�
... '.. " "_, �..

.

' .' '"'" � ,', c,, _, ,_,> �.)
I Ilh. Har-()ltlo"Jii!e1f1.ei'{âL;Jr:1)';;Pi�) r!'.'.ll ,:;,bPrI1Yzcis<eo R. Di Lasció

I

Vice- Presidente Secretário

ESMALTE

, Movimento Geral de: Donativos Recebidos

Até113/1/60 .

Recebido de:
.

Govêrno do Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Canoinhas

.

Curia Metropolitana do Rio de Janeiro
'Legião Brasileira de Assistência

, .\

Cr$ 300.000,00
100.000,eo
100.000,00
60.000,00

, ,

.

Procurem 25.000,00

'23.008,90

23.008,90

23.008,90

cÓ: 1:0,674,00
';', ..

15:000,00,

�i' ,7:000,00

11.882,00

I
I
'I
I

I

; Saldo em depósito po Banco do. Brasil SA.. Canoinhas
Saldo em depósito no Banco .loco SA.• Ganoinhas

·Total

738.807,30
22,20

,188,20
Cr$ 739017,70

621.052,40

100.,000,00
2:000,00
5:000,00

,

, ),'14 '),
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
nondas Muchenski e Zenão
Mazurkeeicz; as sras. dnas.
Vva. Marta Frante e Cristina
esp. do sr, Epaminondas Mu»
chenski.

AiVIVER.SARIAM-SE
Hoje: os srs. Carlito Krau

tchechen; Milton Nunes; Ven ..

dolin Metzger; Romão Nid»
zielski; Francisco Tchaika e
Nereu Fontoura; a srta. Mar
lene Bojarski; o menino Sig
mundo filho do sr.-Raimundo
Preisler; o jovem Lisandro
dos Sentes; as sras. dnas.
Maria esp do sr. Antonio J.
dos Santos; Lydia esp, do sr.

Evaldo Brand e Almerinda
esp, do sr. Alberto Tokarski.

Amanhã: os jovens Edgard
Soares e João Dziedeic, de
Timbosinho; a srta. Eluéti
Medeiros; o sr, Firmino de
Paula e Silva; a sra, dna.
Nair, esp. do sr. Hamilton.
Berch; o menino Rogerio filho
de dna, Ilda Or\osskopf; as
meninas Terezinhu filha' do
sr. Estanislau Sempkowski e
Dalua filha do sr, Walmor
Furtado.

Quarta teira: os 51'S. dr.
Adalberto Allage: Francisco
Becnet; João I. Pereira e Pe»
dro W et dan; a sra. dna. [ulia
esp do sr. Alberto Wardenski;
o menino Estevão filho do sr.

João Bedretchuk Sobo.; a srta.
Eugênia Rudey,' as meninas
Rosi Mari filha do sr, João
Iêutqueoicz e Denise Matilde
filha do sr. Oscar Ptau.

Quinta feira: a srta. Isaura
Rodrigues; a menina Marize
filha do sr. Lindolfo Cordeiro;
os srs. Djalma Wendt e Cláu
dio Lourenço de, Lima.

Sexta teira: as meninas
Rosny filha do sr. Carlito
Krautchechen; Alda Maria fi.
lha do sr, Donato Haack, Ta.
nia Elisete e Edoisi Kellv fi
lhas do sr. Emaldo Goncho
rowski, os srs. Michel Seleme;
Loritialdo Burgardt; Ervino
Tremei; Ewaldo Gonchoro»
wski; Ricardo de Oliveira e

Fidelis Angelo Dadalt; o jo
vem Amilcar R. da Silva; os

meninos Wilson filho do sr.

João A. Seleme; Francisco ri
lho do sr. Tertuliano Leandro;
Edoino filho do sr. Rodolfo
Frantz e Volney JOSé filho do
sr. Simão Maron Becil; as

sras. dns. Escolastica est». do
sr. [osé Tarcheski e Teodora
esp. do sr. Darcilio Hostin:

Nossos parabens.

\

Segunda feira: a sra. dna.
Adelina esp, do sr. [osé de
Olivera Oodoy; a menina
Marly Aparecida filha do sr.
Simão Maron Becil; os meni
nos Antonio José filho do sr.
Felix da Costa Gomes e Mar
cos filho do sr. João Wun
derlich.

Terça feira: os jovens Carl
Heinz Sobotka; Etico Couti
nho e Luis Imianooski; a meni
na Olinda filha do sr. Willy
Hoetnner: os meninos Ingo
Rolt filho {io Sf. Dietrich
Siem« e .losué /ilho do sr,
João Tapoióskij' OS srs. Car
los Benkendort [r.: Epami-

CONVITE
Wilma Wiese Seara; e Mario Wiese, convidam

seus parentes e amigos para assistirem dia 18, terça
feira, às /7 horas na Igreia Eoangelica Lutheranas as

solenidades religiosas que serão celebradas por ocasião
das Bodas de Prata de seus pais

�,
'

li·
Helma e Wiegando Wiese

e para a recepção que em seguida serd oterecida em
suo residência à Rua Getulio Vargas.

t Agr,adecintenfo
Familia Wolkan; ainda transtornada com. o trágico ta"
lecimento de seu membro ,

OSWALDO 'WOLKAN,
>, vem por intermédio destas colunas, agradecer, aos 'dis

, tintos médicos desta cidade, pelos esrorços dispendidos;
à Sociedade Beneficente Operária pela corôa e repre»
sentapão ao sepultamentoj aos vizinhos e ao povo em

, geral, que mIsta triste hora toram levar sua solidarie"
,dade e amizade, compareceram ao guardamento e acom.

panharam o extinto até .sua última morada.
_

A todos indistintamente sua eterna gratidão.
Canoinhas, abnl de 1961.

I

RÁDIO -' O melhor vendedot do mundo.

Anuncie na RADIO (ANOINHAS
o melhor som dó planalto catarinense.

C A N O I N H À S Capital da Erva Mate,
no ano de, seu cincoentenárío.

Novas Bases ImpostoPara, c de

Renda
Congresso aprovará reforma da Lei do Imposto de'
Renda, isentando os que percebem até cinco vêzes

o salário mínimo da região.
BRASILIA, 12 (Transp) -

Ainda êste mês o Congresso
Nacional aprovará a reforma
da lei do Impôsto de Renda,
isentando todos os que perce
bem menos de cinco vêzes' o
salário mínimo local. Esta lei
terá validade imediatamente. A

informação foi dada ontem a

reportagem pelo líder do PSD,
'sr. Paulo Pinheiro Chagas, sen
do a· medida o primeiro resul
tado da revolução legislativa
encetada por todos os partidos'
representados no legislativo. O
projéto deverá ser aprovado
8 té o fim de abril a fim de
funcionar ainda êste ano, pois
as declarações de renda são
feitas até o dia' trinta dêste mês,
disse o líder pessedista. Decla
rou ainda que o projéto é de

grande importância social, pois
impede que êste absurdo ao

contribuinte que' para viver mal
tem de pagar um tributo insti
tuído, como objetivo para ame

nizar os contrastes sociais. Este

FurtadoNicolau
Visitou-nos esta semana' o sr.

Nicolau Furtado, funcionário dos,
Correios e Telégrafos desta ci-

, dade que veio nos trazer o seu

abraço de despedida por ter qUE'
deixar Canoinhas em virtude
da sua aposentadoria e ter fi
xado residência em Florianó
polis.
O sr. Nicolau Furtado deixa

em nossa cidade um vasto cir
culo de amigos, Foi durante
muitos anos o funcionário zeloso
e cumpridor de seus deveres.
Tôdas as manhãs, lá estava o

Mensageiro batendo as portas
para entregar a correspondência;
Até as crianças o conhecem.
Depois de muito trabalhar na

entrega a domicílio, foi para o

serviço interno da sua Reparti
ção. Mesmo assim, continuava
ser o primeiro a chegar e o"
último a sair.' O funcionalismo
público sempre teve no sr. fur
tado, um dos melhores exem

plos de trabalho e dedicação.
Quando o povo de Canoinhas
soube da sua ída para Floria
nopolis, nas ruas ainda se ouvia

expressão como esta: «Que pe
na, seu Furtado vai embora».

Ficamos agradecidos pelá vi
sita e desejamos ao sr. Furtado,
uma aposentadoria tranquila e

feliz .

•

Bôtafogó Esporte Clube
CONVOCAÇÃO

A Diretoria do Botafogo Es

porte Club tem a honra de con

vidar os seus associados para a I

Assembléia Geral Extraordiná
ria a realizar-se dia 23 do cór
rente as 10 horas na Séde do
CJub, a rua: Getulio Vargas
(Salão Esperança) afim de 'tra
tar o seguinte:
Eleição da Diretoria para o

Periodo de 1961-1962. "'-

Posse da Diretoria Eleita.

Assuntos Diversos.

Contando cam o compareci
mento de todos antecipadàmente
agradecemos.
NELSON BOSSE, 1°, Secretário

Livros e Romances
CASAERLITÀ

foi o projéto considerado nú
mero I, pelos líderes de todos
os partidos que estiveram reu

nidos na semana passada a fim

de programar o crush» legisla
tivo Os seguintes serão a Lei
Anti-Trust e a regulamentação
dos lucros para o exterior.
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A Diretoria
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So�iedad8 de Tiro ao 41vo Canoinbas
CONVITE

A Diretoria da Sociedade de Tiro', ao Alvo
Canoinhas, convida, seus associados a participarem dos

festejos 'que serão promovidos nos dias- 29, 30 e í.0 de

maio, em sua séde no Campo d'Agua Verde.
Os festejos terão inicio dia 29, sábado a tarde,

com TIRO Àü ALVO, Bolão e outros atrativos. Valiosos
brindes estarão em disputa. Sábado à noite no Salão
Bechel grandioso Baile abrilhantado por ótimo conjunto
musical especialmente contratado.'

.

Domingo e segunda feira (Feriado Nacional) con-

tinuação dos festejos.
Haverá completo serviço de bar e casinha.

As mesas deverão ser reservadas no salão Bechel.
Pela presença de todos antecipadamente agradece

Cine Teatro Vera'Cruz
•

APRESENTA:
HOJE • á. 20,00 hora•• Impróprio até 14 ano.

o R E I VAGABUNDO
em Vistavisi'on

cõm Kathryn Grayson, Oreste, Rita
Moreno e Sir Cidric -Hardwicke

"As glorjosas aventuras de François Villon"
o poeta espadachim

DOMINGO • á. 14,00 hora. - C�hsura Livre

O REI VAGABUNDO

DOMiNGO
á. 17,00 hs, Censura até 10 an'l.s
á. 20,00 h..

-

Imp, até 14 anos

PONTE RIO KWAIDOA
em CinemaScope - Technicolor

cf WiI:iam Holden, Alec Guinness e Jack Hawkins

"Uma grandiosa produção da Columbia,
detentora de 11 prêmios".

2•• Feira • á. 20,00 hora. - Proib. até 14 ano. - REPRISE

3a. Feira - á. 20,00 hora. - Imp, até' 14 anos

UNICA EXlBIÇÃO

C A R GA P R E C 10 S A
com Peter Finch, ffilizabeth Sellars e

.

Dana Wilson
,

"Uma história de ternura.e de gente altiva".
,_'__._"_-_,-,_

4a. feira a. 20 horas - imp. até 18 anos

UNICA EXIBIÇÃO

CRIME. NA MADRUGADA
éóm Peter Van Eyck, Marina Vlady e Dõra DoU

"Uma produção <ia cinem!.!!!ncês". Um filme policial.

50. e 60. Feira - á. 20,00 hora. - Imp. até 14 anal

,0 AMOR DE SUA VIDA
com Ernést Borgnine, Anne Baxter, ,

John Mil1s e Angela Lansbury
O amor tinha lhe dado tudo; menos casàmento!

Paixões humanas! Fraquezas da Carne!
-- ..............-_-_

E psra domingd prôxirno�
Dia 25 ....... Btigitte Batdót ..... eM

A MULHER I: O FANTOCHE
'1------------------------1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




