
frequentarem cursos 'de
aperfeiçoamen tos e especiali

doiszação
•

Jovens
médicos .canoinhenses

regressam

A cidade tem mais dois médicos, os drs. Anuar e
Adir Seleme. Não seria necessário uma nota especial con
tando! da', chegada de- maís dois profissionais da medicina.
Trata-se de dois médícçs filhos' de Carioinhas. Dois espe
cíalistas. O destáque / precisa ser feito porque raros são. os
que aqui nascem, fazem seus estudos preparatórios em
outros Estados, se. graduam' e voltam, para a cidade que
lhes serviu de berço. Os drs. Anuar e Adir Selerne são

"

filhos do casal João Seleme. O dr. Anuar especialisado
e� cirurgia ,e clínica geral-e o dr. Adir erp doenças do
coração. Após formados, procuraram especializar-se assimi-
lando novos conhecimentos.

. ) '.

-
�' /

. Estão preparados para.uma grande clinica. Expe-
riencia e conhecimentos não lhes faltam. Moços, a, cíencia.
medica entrega à cidade de Canoínhas dois novos valo
res, Dois professôres, O' povo pode .agora receber maior
assistencia rrfédica. __"

"Correio do Norte" cumprimenta, almejando-lhes
êxito e felicidades na profissão difícil e até dolorosa
- a pratica da medicina.

I

�ESTA

EM

A

SERA',
<,

DO Mi\TE

CURITIBA

Ganoinhas ::>anta Catarina, 3
1

de ,Junho d'e 1961
'1----.,.----
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AlfRmo', 6ARCINDO e ,JOAO SHfM[

meiro foi o fechamento da Es
cola Profissional Femínma, se

gundo do Grupo Escolar "João
José de Souza Cabral", terceiro
a extinção da Patrulha Moto
'Mecanizada e agora o seu com

portamento diante da festa do
nosso cinqüentenárro,prova mes

mo que quer ter o-nosso Mu

nicipio esquecido cornpletamen
te de Santa Catarina.

•

Notícias publicadas no ultimo número do BV falam
'

da ,5a, Festa do Mate com a sua realização já assentada
na 'cidade de Curitiba. E os pratocinadores dessa Festa

que tanto se empenharam nas primeiras e,mesmo cola- .
,

boraram para que as mesmas' tivessem brilho, será que Impõsto de Renda reverá-- as declar�çõesnão têm ou tiveram autoridade suficiente para pedir que � ,

a cidade escolhida fosse a nossa considerando o.Cinqüen- já entregues e fará, abatimentos d� lei
tenário de setembro? /, IRIO, 26 (V. A) - Tão log<;> queda nas bases de cálculo do

-Canoínhas é ou não. a capital da erva mate? E' 8S autoridades do Ministério da .ímposto progressivo.
uma pena que a Comissão tenha deixado de manter au- Fazenda recebam os -exem

toridade principalmente agora que tanto p.recisavamos . ,pIares do Díàrío Oficial, con
tendo a publicação da nova lei

desse certâme. sôbre o imposto' de renda, co-
meçará a seÍ"�--feita a revisão
das \decfarações entregues
pelos contribuIntes relativas
aos 0', rendimentos ganhos em

1960.
A FALTi\ DE>

,Semente's' 'de Trigo
Até agora não, foi possível encontrar sementes de

trigo. Os centros produtores do rijo Grande do Sul dado
a ultimá safra ter sido considerada' para os tritícultores
gauehos a peior dos ultimas 5 anos, consequentemente
não' houve excesso de sementes' para o plantio, principal-I
mente

I

para rexpor�ação., Assim, os orgãos de classes so

mente r�ceberarn respostas negativas de onde dirigiram,
consultas. Até o dia 10 prosseguirão a� consultas e mes

mo' procurá' nos orgãos de classes dos Estados do Paraná
e Rio Grande do Sul.

Paulo Jarschel
'Bar e Churrascaria.

I
, Avisa seus amigos e 'frequentadores, que mudou

se para a Rua Paula Pereira,
A (Bar Ideal), onde êspera

continuar merecendo a preferência que sempre lhe dIS

pensaram.
.

Diàriamente churrascos de

GADO, CABRITO' E LEITAO

,
/

,;" ,

ANUAR
MÉDICO

Ex - Cirurgião residente da Cas� de Saúde "São Miguel"
-'" Serviço do Prof. Fernando Paulino Rio dé Janeiro

CIRURGIA E CLtNICA GERAL

DR.

Co·fl$ultório: Rua Getúlio Vargas, esq:
',Pereira - Fone, 380

I
Residência: Fonê;263

Rua Paula'

.'

OJretore� : AnOlOU C. O[ CAR�AlHO
CAIXA POSTAL. 2

IlHÁSS SmMl
CIRCULA AOS SABADOS

CINQOENTENARIO

Governo Estadua,1
.

.,

�. .

-

,

Segundo tudo indica e mesmo

conforme declarações do dr. Joao
Colodel, Prefeito Municipal que
esteve ultimamente com o sr.

Celso
. Ramos, Governador do

Estado, este se ajudar os nossos

festejos será de cem a duzentos,
mil cruzeiros. Sistemática' má

vontade com Canoínhas e seu
povo é o que o atual' Governa
dor tem expressado atravez de

seus 'atos, em todas ,as iniciati
vas que tornou até "agora. Prí-

"substancial" auxilio porque as

Comissões não esperam mais.

E' por esse' motivo ,e por outros
que o povo de Canoínhas está
sem entusiasmo e sem interes-'
se pelos fe�tejos. O comercio e <)

a industria estão sobrecarrega- ,

dos de despesas.
Será que aJé numa festa de

sentido estadual o Governo do
,

Estado esqueça Canoínhas, ou

E' melhor mesmo que o sr. será que o povo é que tem que
Celso Ramos, não mande o pagar por tudo isso?

•

Preços 'Mínimos:
\

I
'

Brasília, abril (SIAL� O Pre-

pro'dução sidente da República.baixou de
I 'creto, publicado no "Diário Ofi-

Fator de

Para isso - disse-nos o sr .

. -João Moacir de Oliveira chefe
do serviço de Tributação e Fis

calização da Delegacia Regional
do Imposto d�. Renda - já es-

'

tão sendo tomadas as devidas

providencias.
Comissões serão formadas para
rever as declarações de acordo
'com ás novas bases de isenção.

I
'

MILHARES /

O Ministério da Fazenda -

declarou ainda o sr. João Moa.
cir de Oliveira - não fez ain
da o levantamento estatístico
dás declarações já, entregues
calculando entretanto que seu

total irá à algumas centenas de

milhar, sómente no Estado da
Guanabara. -c ,

Por essa razão com o au

mento de trabalho, as cobran

ças serão retardadas não se

podendo prever quando come

çarão a ser feitas

Acredita ainda o chefe do

,Serviço de Tributação e Fisca

lização. da Delegacia Regional
do Imposto de, Renda que a

maioria dos declarantes ficará
isenta já que o mínimo de

isenção' foi elevado para 240
mil cruzeiros.

HUMANA, y
Acha ainda o sr. João Moa

cir Oliveira que, em consequen
eia da nova lei, a arrocadacão
do Irr.posto de renda para 1961
deverá cair bastante pois tarn

bérn os que ganham muito so

frerão redução ao imposto a

pagar, já( que houve relativaI

,

- «Contudo a lei foi humana
- disse-nos - pois veio 'be
nefíciar ás éarIJaàas pobres. da
população, pois não é justo su
.menter-se a arrecadação à cus

ta das classes menos fa\voreci-
das. I

,

ULTIMA HORA

Alfredo Walter Bach
teve sua' "Kombi"
imprensada entre
dais caminhões

Dia 1,. saiu de Canoinhas com,
destino a. Curitiba', o Sr. Alfre- '

do Walter Bach, proprietário
da Casa Erlita acompanhado de
sua esposa e filha. Levava ain
da na sua' ,,«Kombi» dona Ma
ria Góis e duas filhas:
.Embora ainda· não tenhamos

todas as informações precisas
sobre o desastre que Jl�si vi
timou uma familia,' podemos
adiantar aos nossos leitores que
o choque "se deu .entre o Rio
Negro e a localidade de Qui
tandtnha. Ia o sr. Alfredo Bach

I a.traz de um caminhão - quan
'do tentava passar eis que de
repente surge também outro
caminhão em sentido contrario
e ambos dévido a cerração não
se viram

I havendo portanto o '

choque .:
Estamos ainda informados que

o sr. Bach e' sua família sofre
ram eê_coriàções generalizadas\
estando todos internados no

Hospital Bom. Jesús. de Mafra
inclusive, dona Maria Góis, e

suas duas filhas.

A notícia causou profunda
consternação nesta cidade onde
o sr. Alfredo Bach é muito es

timado e conhecido. Daremos
na próxima edição melhores
informações, a respeito.

I

r :.

Incremento da
cial" de 5-4-61, fixando os pre
ços básicos mínimos para' fínan
ciamento ou aquisição de ce

reais e outros gêneros de pro
dução InaciQnal:

Os preços mínimos para fi
nanciamento ou

I

compra,' em
1962, de arroz,Aeijão, milho, a':'
mendoim e soja se referem aos

produtos postos nos principais
centros de consumo do País.

.
.

Sôbre a Importância e a o

portunidade da providência do
sr. Jânio Quadros, manifestou-se
o sr. Romero Costa, Ministro da.
Agricultura, quando inaugurava
a Exposição Agropecuária e In
dustrial de UbrrJândia. "0 novo
decreto beneficiará os habitan
tes da área rural, que repre
sentam 70% da população bra-

.

sileira", salientou o Ministro pe
rante um auditório atento e en

tusíástíco.no qual se destacavam
os governadores Magalhães Pin
to, de Minas" e Mauro Borges,
de Goiás.

Ao voltar. daquela çidade mi
neira, o sr. Romero Costa reve-

-

lou otimismo dizendo que. en
contrara em Uberlândía uma

satisfação geral quanto a' polítí
ca de preços mínimos, acredi
tando-se que ela atingirá a sua

finalidade, a do incremento da

produção.
"Encontramos as associações

rurais - afirmou ainda o Mi
nistro - bem esclarecidas a

respeito das providências recém-
'

adotadas pelo Govêrno, na, que
concerne à política de câmbio,
convencidas que estão de que
através dessa atitude- o Govêr
no veio, assegurar aos exceden
tes da nossa produção o acesso

aos mercados internacionais, por
meio de uma atuação política
queee resume em reconheçer,
e por isso, praticar, uma taxa de
cambial realista":

E' de salientar também a, 0-

pinião do Presidente da Confe
deração Rural Brasileira, sr. Iris
Meinberg, afirmando quevnada
'há no decreto que justifique a

imediata elevação de preços". E
chamou a atenção pana o fato
de que "essa garantia assegu-

-

rando preços estimuladores da
produção de géneros básicos de
substêncía, irá ocasionar, indubí
tàvelmente, maiores colheitas".

".

"i: ,

I'
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CASA DO' CRIIADOR'
/ .,

/ Refaça suas forças,·1 tomando

c' A F É' B I G

Depósito Sto. Antonio
de Domingos Coelho

Compra e venda de ferro A Direção da CASA DO CRIADOR comunica' aos Se-·
( velho, bronze, cobre, metal, nhores Lavradores e Criadores' dos municípios de. Canoi-

baterias, chapas, Trilhos, etc nhas, Major Vieira, Três Barras e demais Municípios
Peças avulsas para todos circunvizinhos, que iniciou suas atividades comerciais com

.
os típes de Automóveis e

.

/
estabelecimento à rua Paula Pereira, n". 476/8, ao lado

caminhões. I
( do Correio, nesta cidade.

Fone, 248 2x Consultas e orientação técnica sôbre o emprêgo certo de

Canoinhas Sta. Catarina Medicamentos e Vacinas contra tôdas
as doenças dos animais.'

Senhores Criadores, quando vierem à cidade, não deixem
de fazer uma visita ao nosso estabelecimentô,

pois é de seu interêsse.

��_ ,_""", -
_ ,_.. , ,_ , , , _ , _.:;::�::;:::::;:::';::::�-��

Saboroso até a ultima gota
r

Em breve torrado � ar quente
BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café
CUérso Gratuito de ·Ta

quigrafia <por correspondencia)
Acham-se abertas as matrículas

para OI cu rsoa de taquigrafia por
correspondêucia do Instituto Bra
sileiro de Taquigrafia, orgão fun
dado em 1944 e recoohecido de
Utilidade Pública. O curso com

põese apenas de 12 lições, após
o que serão conferidos Diplomas
aos alunos aprovados em Exame
Final. também por correspondên
cio. Os interessados deverão es

crever da ndo nome e enderêço
para 8 Caixa Postal n. 8934,
São Paulo.

i
/

CASA LAN·GER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

Camísas para passeio, Brancas com colarinho e em

cores sortidas tipo Esporte _ Camisas especialmente
para serviço _ Calças para homens _ calções _ cuécas _

camisetas fisicas.

(Novamente "MAÇÃS" sempre frescas) I Romances e Livros
===,�======='I.I CASA ERLITA

A peça utihzada fOI Qec-ª-g�nuína Willys.
E isto quer dizer: peça de qualidade -

peça que fOI cuidadosamente examina
da. passou por' testes ngorosíssimos e

só entào, foi aprovada Sua reposição
fOI feita nas oficinas de um Conces
sionário Willys, por homens treinados

.

na própria fábrica - homens que conhe
cem perfeitamente os veiculas com que
lidam. Para que seu veículo Willys con

tinue 100%, utilize Serviço Autorizado e

Pecas Genuínas Willys. I

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

. I
�--------------------------------------�.

Basilio
CANOINHAS

Ltda.Via.
Rua Vtdel Ramos, 20� - Telef. 145 S. CATARINA

tO ....J._ •

• <
I I,

""',' ,�, .;.."..

. I
I
lJ.

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

caça para a temporada deste ano.

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

CHUMBADAS de todos os tamauhos - ANZOIS com iscas ar

tificiais - FISGAS, pequenas, médias e grandes - REDES de

fio URSO e de NYLON - TARRAFAS de vários tamanhos e

tipos - ESPINHEIS com ou sem empates em vários tamanhos

(tie anzois - CANTIS. FACAS. FACUES - LANTERNAS A
PILHA. LANTERNAS A CARBURETO E QUEROZENE

GAMAS' 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 - STA CATARINA
.,

3
\

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
�

ADVOGAD0
CIVEL COMÉRCIO TRABALHO

Rua Major Vieira, 490 Canoinhas
I

José' Yvan da Coste
. Bacha·rel· em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d�Oliveira .

- Fones 236 e 314

CANOINHAS -_ Santa Catarina

'Adubos P a r a n á
o melhor que há

R e p r e se n ta n't e: '

z.- Oarcindo & Knüppel Ltda.
Caixa Postal 56 Canoinhas S. c.

._ '!._.
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GREMIO 15 de JULHO
Programação Social para O mês de Junho

\
Dia 4 - Domingo

Disco Dance - 16 horas v Club Canoinhense

Dia 10 • Sábado
Soirée Dançante· 20,30 horas - Club Canoinhense

Dia 11 � Domingo
Discos Dance. - 16 horas v Club Canoinhense

Dia 18 • Domingo
Discos Dance • 16 horas • Club Canoinhense

Dia 24 - Domingo
Discos Dance· 16 horas - CIub Canoinhense

NOTAS: São convidados os .associados do Club Canoinhense, So
ciedade Beneficente Operária e E. Tênis Club.

Auxilie o "Asilo", votando na candidata do Grêmio 'a
.-

Rainha dai Crianças. menina Isabel Cristina Seleme.

Antecipamos nossos ogradecimentos pelo indispensável
comparecimento de todos.

,

(Colaboraçq:o do Correio do Norte) A DIRETO�IA
./

Ouça, de 2a a, 6a feira, às 12 horas

na RADIO CAN·OINHAS LTOA.,

INFORMiATIVO I INCO
.
\,

, Uma síntese dos principais acontecimentos

econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

Festejo�. do CinqÜentenário
de (anoinhas

ÇOIS � Associação Rural de
Canoínhas, e um terço a Asso
ciação Comercial e Industrial
de Canoinhas, em virtude das
despêsas a serem efetuadas na

parte agro-pecuária ultrapassa
rem o valor das despêsas a

serem efetuadas na parte In
dustrial e Comercial, haja visto
não termos receitas paralelas
às despêsas.

d) Concordamos com a parte
referente ao enfeite da faxada
principal ,e tudo o que depender
de solução comum que deverá
ser resolvido entre os dois Ór
gãos de Classes encarregados
da exposição.

Transcrevemos abaixo o re

sultado da reunião havida na

Associação Rural de Canoinhas,
respondendo a consulta formu
lada pela Associação Comercial

e Industrial sôbre os festejos
do Cinqüentenário de Canoinhas.

Como é do conhecimento pú
blico, a Rural tomará a respon
sabilidade da exposição agro-
pecuária e a Comercial realizará
a exposição industrial- comercial.
Sôbre ambos os assuntos, ficou
decidido o seguinte:,

1.0

a) A Associação Rural de
Canoinhas terá o' seu cargo
exclusivo a parte referente à
Exposição Agro-Pecuária;

b) A parte Comercial e In
dustrial, entendendo-se exposi
ção em todos os setôres, ficará
a cargo exclusivo da Associação
Comercial e Industrial de Ca

noinhas;

c) A vérba Que a Comissão
Central dos festejos destinar a

exposição, deverá ser dois ter-

\

e) Estamos de pleno 8x:prdo
com a exposição deste item

�

de
vossa circular, ficando a ínícía
tiva da concorrência a cargo da
Associação Comercial e Indus
trial de Canoinhas:

I

2°.

3) Para a realização da Expo
sição Comercial e Industrial, a

Associação Rural de Canoinhas
destinou o pavilhão n' 2 e toda
a área disponivel.

4) Após o recebimento desta
circular encontra-se á disposição
da Associação Comercial e In

dustríal de Canoinhas, tudo o

<Jue Se refére aos ítens acima.

Quanto a verba destinada pela
Comissão Central dos festejos.
também aguardamos a' mesma'

solução. j

Além dos ítens enume�ados
acima respondidos na conforrní
dade do que ficou deliberado
na nossa reunião, propomos o

seguinte:
'

1) A construção da faxada da
,exposição ficará á cargo da As
sociação Comercial e Industrial

.
de

.
Canoinhas;

2) as despesas com a instala
ção e consumo de luz ficará 8

cargo da Associação Comercial
e Industrial de Canoinhas;

3) os serviços de limpesa do
páteo' onde se realizarão os fes
tejos da exposição Comercial e

I Industrial,
também ficarão a car

go dá Associação Comercial e
\ Industrial de Canoinhas;

V e D d e - s e Te r r e D o
\

Distante 6 km. do centro da cidade de Canoínhas, â

margem de rodovia estadual, com aproximadamente 40 al

queires de magníficas terras, sendo 12 alqueires de caiva

(invernada, er val, pinhal novo e muita lenha), 8 alqueires de
terra cultivada e 20 alqueires de terra propria para planta-
ção de arroz irrigado.

.

O terreno é atravessado por dois rios: Forquilha e rio
Alemão, Existe casa de, madeira, paiól e bsrbaquá. -

•

Motivo da venda: Os proprietários (herdeiros) residem
em outra cidade.

TODOS. OS c-TIPO'S
AS MEDIDAS

NEUS

, \

.
,

> •

1·

-.

\
\ TODAS

Escritura na hora -'Pagamento á Vista

Tratar com

Olavo R.aul Quandt no Hotél Scholze em Canoinhas.

/

o MAIS COMPLETO ESTOQUE DE PNEUSTi ft$tont
'-'

\

Para atendê-lo com a máxima rapidez - funcio

nários com muita prática. Para sua segurança
e economia - pneus que lhe garantem máxima

quilometragem por cruzeiro: FIRESTQNE

I

TRÊS/.BARRAS -E

ME& LHO
CANOINHAS SANTA

.

CATARINÀ

4) a construção de bancos no
páteo, bares, diversões, enfim
todas as fontes de rendas de
verão ser construidas pelo� res

pectivos arrendatários..

5) A secretaria da Associação
,

Comercial e Industrial de 'Ca
noínhas ! deverá ter sua. séde
dentro do pavilhão n' 2 cedido
pela A s s o c i a ç ã o Rural,
assim também como suge
cimos que a Associação Comer
cial e Industrial de Canoinhas
mantenha junto as instalações
afétas à mesma, um guardião
para vigilância.

�
,

I

,

E\ assim estamos em comum
acôrdo colaborando para o. mai
or êxito dos festejos comemo
rativos do" Cinquentenário de·
Canoinhas, conceituando o nos

so Município entre os demais
de Santa Catarina e do Brasil.

Atenciosas Saudações
ASSOCIAÇAO RURAL DE

.

CANOINHAS

Ewaldo 'Zipperer
/ Presidente

Assine!. Leia! -Divulgue !

Correio do Norte

Lãs para Tricot· I
\ .

Casa Erli.a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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COLUNA
(Conclusão)

a) ordenar sentenças 'em série
lógica, formando histórias ou des
crições;

b) pontuar Uma história;
c) fazer biografia de vultos bra

sileiros;
.

d} transformar em prosa uma

poesia;
e} narrar fatos presenciados 0tl

ouvidos;
f) escrever sôbre um fato his

tórico;
g} fazer resumos de historias

e de trexos relacion;dos a qual.
quer ; ..matéria;

,
,

)1) fazer breves relatórios de
;excursões; visitas, etc.

i} colaborar no jornal da escola.
em trabalhos mais difíceis, como
artigos de fundo. entrevistas, etc.:

.

j) elaborar pequenos discursos
para serem lidos em festividades;

I)' organizar programas para
festinhas e estatutos para clubes,
etc.

m) redigir cartas de parabens.
de pêsames. de intercâmbio com

outras cidades e Estados. convites,
avisos, telegramas e anúncios,
motivados pelas atividades da

clas� ,

GRjAVURAS - .Constitue� .

J;}O
40. aDO como nas; outras serres,
excelente material para composição.
A técnica de aplicação é a mes

ma sugerida anteriormente, sendo
interessante escolher gravuras que
exijam mais da imaginação da
criança, como, por exemplo, aque
las em que o personagem revela
fortes sentimentos de alegria. tris
teza. etc,
As gravuras históricas e as de cenas

da natureza, costumes dos povos,
ete., são de muito valor, prestan
do-se à ilustração das outras ma-

'

térias do programa.
.

F ., GRAMATICA
Através das aulas de leitura e

das 'composições, o mestre fará

AVISO
A "Rigeea S/A, Celulose

Papel e Embalagena", avisa aos

criadores em geral que 8 partir
da data desta publicação irá

promover apreensão de tôda e

qualquer criação que encontrar
nos terrenos de sua propriedade,
a saber: Fazenda Experimental
Três Barras, Fazenda São Luiz
do Paredão, Fazenda.' Duas
Barras, sitas no munícipío de
Três Barras; Fazenda Mato
Queimado ou Mico Magro ou

ainda Ritzmann, no Município
de Antonio Ollnto, Estado do
Paraná e Fazenda Taman
duá (Antigo ltiberê da Cunha)
no municipio de Santa Cecilia,
Santa Catarina 'e que fará de

positar os animais apreend'ido.s
em local apropriado, afim de
ali reclamados pelos respectivos
proprietários, cuja devolução
será feita após o pagamento dos
danos causados.

Comunica, outrossim, que os ani
mais apreendidos se não forem
reclamados no prazo de trinta

(30) dias, a contar da data da

apreensão, será Ieíto o depósito
judicial dos mesmos e á conse

quente venda em leilão, cujo
produto será destinado ao res

sarcimento dos prejuízos que fo
rem apurados em vistoria legal.

E para que nínguem alegue
ignorancia, faz público o pre
sente aviso.

Três Barras, 18 de Maio de 1961

RIGESA S/A.
Celulose Papel e Embalagens

k
,

r

"

1Vàlter Randall Penny, Gerente

i,'

'DO CEPEC
e os' irregulares mais usados na

linguagem, através dos excercicios
'd'ê linguagem oral, composição,
elc. Estas atividedes

.
só devem

ser dadas, porém, 'quando fôr
_ sentida a necessidade, -de seu uso,
.

nunca se exigindo uma "memori
zação mecânica.

com que a criança observe a fun
ção das categorias gramaticais e,
uma vez que já é conhecido o

papel dos substantivos. adjetivos.
pronomes e verbos, ela poderá
ser levada ao conhecimento e

emprêgo conveniente dos advér
bios, preposições' e conjunções.
Convém frizar sempre. que é
mais importante para os alunos a

compreensão e uso correto das
noções aprendidas, do que a re

petição automática da terminolo
gia gramatical..

'

É interessante fazer exercicios

especiais de concordância verbal
mais difícil; de 'substantivos cole
tivos; de verbos impessoais. etc.

O professor deve insistir nos

exercícios de sinônimos e antôni
mos. acrescidos de outros sôbre
homônimos e parônimos.
A criança aprenderá a conjugar

os verbos regulares, os auxiliares

'G - ORTOGRAFIA
Na 4a série é preciso que o alu-

,-no disponha de recursos que' lhe
permitam escrever quaisquer pa
lavras Este objetivo será alcança
do pela intensificação xdo estudo
da grafia dos vocábulos, levando

a criança a induzir regras de or

tografia e habituando- a ao uso

de dic;onári�.
'

-

'O professor deve �nsistir nos

exerciciós de divisão de sílabas e

acentuação das palavras, comó

também nas demais atividades

sugeridas nas séries- anteriores.

Casa Erli_ta

•
•

REPELAQUA
Repelente de Agua na Alvenaria

Protege .sua casa contra

as intempéries do tempo
e humidade do chão

!

, .

Há um fORD f .350
-. �le'... .,. necesSI(i3u •

(ca�"" '. d tos farmacêutiCOS ou

• Transporte de cigarroS, pIOU (
peq�enos engradados.

adarias e confdtarias.
o Entrega de encomendas de p

lojas e arm�le.ns e transporte urbano c rural. e�
• Serviço rápido d

12 pessoas OU rrn

eruas com capacidade ,para
,P, 17 passageIros,crõn1bus, para

e fretes em geral. Fácil �dap-
� Mudanças. ca,rretes tc uer tipo de carrocena dt:!

tação do chaSSIS af q:�qe grades,
madeira com plata ar

b ques furgões e am

e Carros-socorro, guinchos � r-e � tra�sporte polieis1.
. '.. . nos de bombeuOs

bulanc18S. ca

.
' ord da série F-3SD "São

IMPORTANT�; = cha::: �abina e rodas dtLpl.as
normalmente forneCldos, especiais ilustradas. asslTll

na trQseir:Q. As �arr�cen��aSSis 'com rodagem simpl,es
como a utilizaçao deste

, 'o entendimento com
, d endem de preVI

na trQsetrQ ep
F d Autorizados.

os RevendedoTes or

VISITE O SEU �EVENDEDOR

c O m e rc i,a.1
.-

R4a Getúlio Vàrgas
';

"

•

Espedalr!lente fab�icado para aquêles que desejam um

caminhão com a versatilidade de camioneta, com uma

capacidade de .carga maior, ou ainda maior área

útil de transporte para mercadorias relativamente leves

e volumosas. Se as suas necessidades estão enquadradas ,

nessas especificações, há agora um caminhão ao seu dispor
- 9 Ford F- 350, agora lançado no mercado brasileiro.

Equipado com um possante motor Ford V-8 de

167 H.P" bloco em Y, oferece mais rapidez e precisão
nas entregas, Chassis super-reforçado. de excepcional
resistência, garante serviço ininterru pro. Capina com

pára-brisa panorâmico, de quase 2 metros de visibilidade,
proporciona maior confôrto e segurança!

• Limitadar as s e rn

Canoinhas. Santa Catarina'

'"

/,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



C0J�REIO DO NORTE,

Dr. - WaldÓmiro
/

Kraychychyn
Cirurgião Dentista

CONSULTÓRIQ:- RUA CAETANO COSTA, 745

II
' ( Manhã: das 8,30 às' 11,30 hrs.

, HORARIO' ( Tarde: Exclusivamenté c/hora marcada

Os mesmos setores que 'sempre
criticaram a emissão oficial 'DO.
incentivo. à lavoura de suhsisten
cia estão, agora, fazendo, restri-;
ções ao. sistema estabelecido pelo.
governo. federal para a fixação.
dos preçolOl mínimos para os pro

d!Jto.s agriodlas.
A função do preço minimo

consiste; em assegurar ao lavrador,
antes do plantio, 80 menos uma

pequena margem de ,lucro. Por

I isso, deve) ser decretado na época
, em que 08 agricultores começam
a preparar as terras para o culti-
vo, a aquisição de sementes, de
adubos etc. U conhecimento an-'
tecipado das garantias de' preço

'

E' isso, em última instancia, o

que objetivou o sistema decreta-

36·1961

MEDID
,/"

levá ao aumento da area planta- do pelo governo federal, que, re

da (desde que as garantias satis- conhecendo o desequilibrio entre
façam) e, consequentemente, ao as atividades rurais e urbanas
aumento dá produção. Os níveis (indústria comércio. etc.), no. que
de /' garantias, pg.r sua vez" são diz respeito à remuneração do. ca-
variaveis de um para o outro pital e do trabalho.Tixou 011 pre-
produto, de UmS "outra safra; isso. ços mínimos 'agrícolas em bases
porque" pode acontecer que, em,

\
mais altas.

'

determinado. momento, certa cul
'tura não' deva ser fomentada,
carreando - se os fatores de pro
dução para outro tipo de lavoura.

Diz-se que os níveis elevarão os

preços para o consumidor de cer

tos artigos. Mas o argumento é
falho, pois cita casos apenas de
produtos que estão em plena sa

fra, Na verdade, dentro de pouco, .

(como sempre acontecem) os mes

mos. produtos estarão sendo ven

didos a preços bem mÍlis elevados
Esse fato foi considerado pelo
governo, q!le mostrou' serem até

1II__lIIiI.!Iõ!m�_!!!llII_I!II1I!iI.....I!IIi""""$ll!!ll"li!ilffiiiilllil!iiiiDil!ll__II!!Wi5ilillllil1li=�_I!III_i!!lD!1if&1ll'lõI""' IIII ilII'WWIlllllllIlllllllll�_iIIl!J.gjw;I1!l,.m;,. Ha.IIII!IIIII IIIII\lI Silll*'I'IIAiIll-_IIIIIÍIIIll&iIEl41il1*'__IIIIIIII'l&...n_iIEl_llil!U:._____ reduzidas, as, atuais bases de
,preços minimos, relativamente às
cotações atingidas pelas mercado
rias} DO ano passado (quando 88

dezenas de bilhões de cruzeiros
emitidos de outubro a janeiro úl
timo ainda não haviam integrado
o quadro inílacionário do país);
'E' explicavel que 'alguns seto-'

res interessados combatam a

medida oficial. O que não se explica
contudo, é o silencio de certos
<leaders» rurais tão afoitos em

.

falar DO abandono da agricultura.
Até perece que 'SUBS anteriores

manifestações não continha 8 sic
ceridade que procuravam exibir
perante o gOVPrDO, a opinião pú
blica e, principalmente perante
os agricultores.

}

/ O melhor vendedor do mundo.RADIO

'Anuncie na

Assim, preço mínimo. tem por
finalidade incentivar, planejada
mente, harmoniosamente, a pro-
duçâo rural.

I

o melhor som do planalto catarinense.

C A N O I N H ,A S -Capital d.a Erva Ma�e,
no 'ano de seu cincoentenárío.

. "

..·espe�Lal,

,

• I

lançamento

Traje i( E N N E R

Cinquentenário
Características:

Paletó tipo leve, com
2 ou 3 botões lape
la e s p o r ti" a com

,caseamento ficticio
, levemente cinturado
'ombros niodelados
com. e n c h i m e n t o

mangÇls tombadas
ao contrário beiro e

bolsos com pespente

,

);\'ir

comemoração ao

Encomende agora o seu traie

CINQÜE�JTENÁRIO' "prento'" '., "";=

ou "sob medido" e pagu'e em

a casa da boa roupa
Calça tipo' leve nio� ,

dêlo' comum' ou es

p�te. Padrões
-

95
modernas côres em

casemiras, tropicais,
linho e

";'1a.
"

40 INOS VESTINDO CBUIOINHAS COM
,

('
REMNEft D BOa Roupn POMTO POR PONTO.

Rua Getuli,:, Vargas,
A Rua da êrveirc Mater, 882

LIGA'
ESPORTIVA
CANOINHENSE
,Canoinhas, 24 de maio de

1961.

A' .Imprensa Escrita
Jornal "Correio do Norte?'
Sr. Diretor

Tenho a honra de levar ao

conhecímentrr-de V, S., que, na

reunião realizada em 23 do cor

rente fui eleito e \ empossado I

Presidente da Liga Esportíva
Canoínhense.

, \
Valho-me da oportunidade que

se oferece para apresentar a V.
S" os meus protestos de eleva-

•

da. estima e consideraçã(l., '

Saudações Esportivas
Ivilásío Coelho

Presidente .da L. E. C.

Moldura'§, �

·e QuadrQs
Grandes Descontos

para Revendedores
Procurem

------��--,----���
\

\ ._

Confecções' finas
. para senhores

Casa Erlita'

/

,

ALOIII/,
" Vidraças quebradas em sua

C88a? Não é l�rc!.:21_;ma,
Telefone para 305 e será

prontamente atendido.
.

CASÀ ESMALTE- �,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



r

CORREIO DO NORTE

'I

3·6.1961

Infegra sôbreda lei Imposto de
.

BRASILIA, 26 (Asapress) � E' o seguinte o teor da lei sôo
bre imposto de renda Nacional: O Congresso Nacional decreta:

.

Art. lo. - Serão �eajustados em cada exercício e limite mi- Edital dê Citação,mmo de isenção das pessoa� físicas" os abatimentos relativos aos en-

cargos de família. os limites das classes de renda para incidência das O Dr. João Rodrigues de A·,
alíquotas progressivas e a tabela de desconto na fonte do imposto sôo raujo, Juiz de Direito da Co-
bre os rendimentos do babalho, a que se referem, respectivamente. marca de Canoínhas, Estado de
.os Artigos 40 e 101 da Lei número 3470, de 28 de novembro' de Santa Catarina, na fórma da
1953, e Art. 1, parágrafo 3, da Lei número 3,553, de 27 de �bril de 'lei, etc.
1959. regulamentados pelos Antigos I. 20, letra "E", 26 e 98'inciso 2, FAZ SABER aos confinantes,do Decreto número 47.373 de 7 de dezembro de 1959, com base no residentes em lugar incerto e

salá.rio.mínimo mensal decretado de conformidade com o disposto no �
- não sabido, que procedendo-seArtigo �1 ?a Consolidação das Leis do Trabalho, àprovadó pelo De- nêste Juízo uma Ação divisória

c�eto.lel num�ro 5.452, de lo. de maio de �943, e pela forma pre· em que é Autor DR CLEMEN-vista nesta lei. '

A t 20 O limit ,. da.i -, f' d
. TE PROCOPIAK e sua mulherr . .

- Iml e mlDlmo tLlsençao e Ixa o em Impor. ..

tância
-

equivalente a 24 (vinte e quatro) vezes' o valor -do saláriov I e Réo NICOLAU 'TRIZINOSKI,

�nin'lo mensal mas elevado vigente, no País, no ano anterior ao em e sua mulher, nêle as Fls.
que o imposto fôra devido, ajustada para Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) 36v., consta o despacho do teôr

J
a fração dessa importância. ,8eguinte: Vistos, etc. Citados,

I
•

Art 30. _:_ Os abatimentos relativos aos encargos de família na fórma da lei, 'os confrotan
são fixados na razão da metade do limite'mínimo de isenção para o tes desconhecidos e o condô
outro cônjuge e 3/4 Partes do limite do outro cônjuge para cada mino, mencionado às Fls.2, não
dependente.

.

contestaram a ação, no prazo
, Art. 40.:- As alíquotas progressivas do imposto complemen- legal, o que importa em acôrdo

tar são os seguintes, a serem cobradas a partir do exercício finan- tácito com o .pedido. Assim,
ceiro de 1962. homologo êsse acôrdo, resultan-

Até 24 (vinte e quatro) Vezes o valor do salário-mínimo men- te implicitamente da falta de
sal ajustado de que trata o Art. 2 desta lei, isento: contestação, e julgo procedente\, Entre 24 e 80 vezes, Ielo entre. 30 e 45 vezes, 3% �ntre 45 o pedido, determinando se pros-
e 60 vezes, 5% entre 60 e 75 vezes, 7%; entre 75 e 90 vezes, 9%: siga no fpito, devendo' ser, notí
entre 90 e 120 vezes, 12%; entre 120/e 150 vezes, 15%; entre 150 ficados os confinantes, bem co-

e 180 vezes, 18%; entre 180 e 220 vezes, 22%; entre 220 e 260 mIo o condômino NICOLAU \

vezes, 30%; entre 800 e 350 vezes, 35%; entre 350 e 400 vezes, 40% 'TRIZINÓSKI e sua mulher, paentre 400 e 450 vezes 45% entre 500 e 600 vezes, 50%; entre 600
ra no prazo d'e cinco (5) dias,e 800 vezes; 55%; acima de 800 vezes, 60% exibirem seus títulos, apresen-Parágrafo único - Para' a cobrança do imposto sôbre a renda tarem testemunhas e produti-no exercício financeiro/de 1961 vigorará a seguinte tabela: r

, Até 240 mil, isento; entre 240 e 300 mil, 2%;, entre 300' e
350 mil, 3%: entre 350 e 400 mil. 6%; entre 400 e 450 mil, 10% Reg' 1·stroentre 450 e 500 mil, 14%, entre 500 e, 600 mil, 17%; entre 60Q e

700 mil, 20%; entre 700 e 800 mil, 23%; entre 800 mil e 1 milhão,
26%; entre 1 milhão e 1 milhão e 200 mil, 29%; entre ,1 milhão e

200 mil e I milhão e 600 mil, 32%; entre I milhão 'e 600 mil e 2 rói."
lhões e 500 mil, 38%; entre 2 milhões e 500 mil e 3, milhões, 40%;
entre 3 milhões e 3 milhões e 3 milhões e 500 mil, 45%; acima de 4
milhões e 500 mil, 50%.

Arfo 50. ;..._ A tabela para o desconto, na fonte. do imposto
sôbre os rendimentos do trabalho será reajustada de acoôrdo com as

alterações introduzidas, pelos Artigos 2, 3 e 4 e seu paragrafo único
deste Artigo. ,

,

"
' Parágrafo único - O Artigo 40 e seu, Parágrafo I, da Lei

numero 3.470, de 28 de novembro de 1958 regulamentados pelos
parágrafos 1 e 2, do Artigo 38, do Decreto número 47.373, de 7 dê
dezembro de 1959, passam a ter a seguinte redaçãos .'

"Art. 40 - O desconto. do imposto de que trata o inciso II
do Artigo 98 do regulamento aprovado pelo Decreto número 40.702,

,
de 31 de dezembro de 1956, será efetuado até a importância equi
valente a 4 {quatro vezes o salário-míuimo mensal que servir de base"
ao cálculo do limite mínimo de isenção,

Parágrafo 1 - E' fixada em 20% (vinte por cento) do sa
lário- mínimo mensal que servir de base ao cálculo do limite mínimo
de isenção li quota mensal para a sorna dos abatimentos de que tra

- tatn os artigos 35 e parágrafo único, 36, 64- e 104 da Lei 3,470 de
28 de novembro de 1958.

Art. 6 - As declarações de rendimentos relativas ao cor

rente exercício financeiro. apresentadas áté o dia 3.1 de maio de 1961,
inclusive, ficarão isentas da multa de mora do Art. 32 da Lei n. 2,354,
de 29 de novembro -de 1954, regulamentado pelo Art. 144, letra liA'"
do Decreto n. 47.378, de 7 de dezembro de 1959.

Civil
A Ifredo Pereira. Esérivão de Paz

do Distrito de Bela Vista dó Tol
do, Mun. de Cenoinhas, Estado
de Santa Catarina:

,

Faz saber que pretendem casar:

João Cizeski e .. Augusta ,J'ÍJpgles.
Ele natural de �pandúva 'neste
Estado- nascido no dia 26 de Ju
nho de 1918. 'operario, solteiro,
residente; em Serra, do Lucindo
neste' Distrito, filho 'de Felicio Ci
zeski, falecido e, de D. Maria Mi
kus, 'falecida. Ela nascida em Ca
noinhas neste Estado no dia 30
de Junho de 1927, domestica, sol
teira, residente, em Serra do .Lu
cindo neste Distrito, filha de João
Miguel Jungles e 'de D. Mafia da
Luz Gonçalves, domiciliadoa e re

sidentes em -Colonia Ouro Verde
neste Distrito.

Art. 70. - Esta lei entrará em vigor na data de sua publica
ção revogadas as disposições em contrário.

- Faz saber que pretendem,
casar: Francisco Poloniski e Joan-
.na Shermeta: Ele nascido em Ca..
noinhas do dia S de Junho de

191�. lavrador, solteiro, residente
na séde deste Distrito, filho de
Lucas Polon iski, falecido e de D.
Mariil Zâcalusna. EI.a nascida em

Sta. Cruz de M:a'llet. Est: do Pa.
ranâ no dia 8 de Novembro de.
1923, domestica; solteira, residen.>
te na sêde deste Distrito, filha de
João Sbermeta, falecido e de D.
Maria Bartchen, falecida.'NOTICIÁRIO INTERNA (IOfiAl '

O. corpo de' observadores, correspondentes próprios e enviados
especiais em vários países, possibilita a ,O .,JOR'NAL manter
seus leitores sempre bem ínionmados sôbre os acontecimentos '

internacionais de vulto. Leia o O JORNAL e esteja a par do que
,

'

, vai pelo .país e pelo mundo inteiro. .

- Faz saber 'que pretendem
casar: Valdemiro Bueno de Oli.
veira e Alvina Ferreira dos San
tos. Ele nascido em Cenoinhas
neste Estado no' dia 21 de Junho
de 1933, operario, solteiro. resi
dente em São Sebastião dos Fer
reiras neste Distrito, filho �de D.
Hosalina Miranda residente neste
Distrito. Ela nascida em Canoi
nhas neste Estado no dia ,.11 de
Fevereiro de 1927; domestica, sol
teira, residente em São Sebastião
dos Ferreiras, DI Distrito, filha d�
Querubina Ferreira dos Santos,
falecida.

Apresentaram 08 docurpentos e

xigidos pelo Código Civil 8rt. 180.
etc.

Bela Vista do Toldo, 30 de Maio
'de 1961. /

'

Alfredo Pereira
Escrivão de Paz

ASSINE o JORNAL
(Orgão Líder dos Diários Associados)

SUPLEMENTO LITERA'RIO - VIDA NACIONAL
VIDA DOS C�MPOS - O MUNDO DAS ,CRIANÇAS
, SUPLEMENTO F·EMININO - SUPLEMENTO

,

ECONÔMICO

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

REPRESENTAN'l1E: I
PREÇOS:

I"

:.. 1...;a�:iJ..;,;o C,;",r;.;$_2_.0;.;,O_0,;.;;.OO.;;..:6 meses Gr$ 1.200.00
3 meses Cr$ 700,00

SELEME: f
CANOINHAS • Rua Senador Schmidt • Sta. Cat�rina

ANTONIO

As assinaturas começam e term�nam em qualquer dia

\.

com prazo *de (5)o
.

cinco
noínhss, aos vinte e sete dias
do mês de maio de mil nove

centos e sessenta e um. Eu,
Zaiden Seleme, Escrivão, o es

creví.

Dr. João Rodrigues de Araújo
Juiz de Direito

.

Está conforme o original, do

que dou fé.
Data supra.
Dr. Zaiden Seleme, Escrivão.

rem documentos que esclares
sam os peritos sôbre a confi
nação do imóvel e constituição
do qninhão de. cada condômino.
C ustas, pelos réos. Canoinhas,:
18 de maio de 1961. (8) João

Rodrigues de Araújo, Juiz de
Direito. O presente, edital será
afixado no lugar de' costume e

publicado' uma vez no jornal
local «Corneío do Norte». Dado
e passado nesta cidade de Ca-

'1--__--------------------,

e} .Frank Sinátra - Dean Martin' - Shirley Me. Lain,
, Martha Hyer - Arthur Kennedy.

Cine Vera' CruzTeatro
APRESENTA:

HOJE '- á. 20,00 hQra. • Irnprôprio até 14 a09.

SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO

1 LUZES DA NOI TE I�
,

ReichEtchika Choureau - GaJ5y Morlay e Ceorges
"Uma película do cinema frances"

DORINHA NO SOÇAITE
Vera Nunes, Fábio Cardoso, Marly Bueno, Maria
Vidal, Machadínho, Zé Fidelis, Angela Maria,

Carlos' Gonzaga e outros

"Uma gostosa comédia do cinema nacional"
--,--,-

DOMINGO • á!ll 14,00 hora. - Ceosura Livre

\ DORINHA .NO SOÇAITE

com

2
com

Um filme nacional -,

DOMINGO -:: ��:g� �:: - Imp. até 14 anos

<iATA EM TETO DE ZINCO QUENTE
em Technicolor

com Elízabeth Taylor, Paul Newman, Burl Ives,
Jack Carson e Judith Anderson - -'i

"Um espetacular drama da Metro GoIdwin Mayer"
I � _

2a. Feira - ás 20,00 hora. - Proib; até 14 anos • REPRISE
, \ ,

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

.MULHER CALUNIADA
,----,-

4a. FEIRA - S H O VI A R T í S TI C O
pelos alunos' do Ginásio Santa Cruz

õa, e 6a. Feira -j á. 20,00 hora. - lmp. até 14 a09.

A IR'RESISTIVEL ,SABELL,A
em Vistavision

c] Peppíno de Felippo, Sylvia Koscina, Renato Salvatorí,
Paolo Stoppa e Dolores Palumbo

"Uma grandiosa comédia do cinema italiano"
I

--

,
" \

E para domingo proximo:
- DEUS SABE QUANTO AMEI

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

Mate�i\al elétrico, 5A I AS, Última rnode
CA 5A E R L ITA. efLfJ,Q; �teit(J,
......................................

I +
I

MISSA DE 30° DIA

A Familia de '

,

I,

Pedro Pacheco dos Santos Lima
convida seus parentes e amigos, para a missa que

I.em intenção de sua alma, será celebrada dia 6 de

junho próximo, ,às 7,30 horas, na Igreja Mqtriz desta'

paróqlJi,ia.
IPor mais este ato de fé' cristã� antecipa seus

" I,agradecimentos.
Canbinhas, Junho de 1961.

......................................

\ .

dias
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...mas, O nosso pionei-
rismo no comércio bon

cár:io começou em San

ta Catarina.
,

Hoje o "INCO'vdis-

põe de lpS agências
em 6 estados brosllei-

\

ro� mas 60 delas' se
i

situam no território co-

torinense.

) I"

J

Isso significa que, além

de tôda segurança cri-
.undo dêsse crescimen�
to, onde quer que o

catarinense se encon

tre, ,contará sempre
com a presença c�rta\s

I'

de seu amigo de tô-

das as hor�s: O INCO

,
i

r, J',',\_"1 '

, -

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
,

DE SANTA CATARINA S.A. \

o
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MaiS DE 25 INOS CONTRIBUINDO, PARlO' I PROGRESSO DE SINTA CaTARINII

fi-caspa f �UfDa Df SfUS CfiBflOS USfi�DO

I I ! :

raRa fERIDAS, I

E C Z E MAS,
INfLAMACOES,
C o C E I R A S,
FRJEIRAS.

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHls/ue.
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I Impressionante Concentração
de· Todos os Motoristas

,
do Município

-, Para o dia 25 de julho -dêste
ano do jubileu de Canoinhas,
prepara-se uma apoteótica co

memoração do dia do Motoris
ta, com a procissão luminosa
de São Cristóvão pelas ruas da
cidade, bênção dos \ veículos e

Missa vespertina dos Motoristas.
A partir daquela data, o pa
droeiro do trânsito terá, em

Canoinhas, o seu nicho de pe
dra em praça pública, com sua

grande imagem exposta à '

ve-

�neração permanente dos donos
e condutores de carros. Já S.
Excia. Revrna. Dom Daniel au
torizou a bênção' e colocação
da imagem, e o Revmo, Vigá
rio da paróquia. por sinal frei
Cristóvão, aprovou a escolha
do lugar.

Os próprios motoristas da
cidade e do município finan
ciarão todo êste movimento,
assim como as despesas decor-

c Os glçbos de iluminação e 8S lâmpadas em nossas três praças.

rentes I da preparação de tal Espetáculo desolador! Sempre tivemos nêste ponto um dos maiores

festa, pelo seu caráter e seu espinhos de qualquer administração municipal. Nenhum Prefeito tem

vulto completamente inédita no
8 coragem, nem pode ter, de substituir indefinidamente, seis vesea

Planalto Catarinense. Teremos., por ano, o'material caríssimo, que os vândalos indígenas não cessam

provávelmente, a adesão de uni" de quebrar. Já vimos como ficou a nova 'praça perto da ponte. Nova,
notável número de motoristas parece já ter 50 anos de desleixo, Ao visitante, daremos a impressão
das, nossas três cidades vizi- de possuir uma administração relaxada e omissa. Mas: é que o visi

nhas: Papanduva, Mafra e Pôr- tante ignora a existência de botocudos em Cauoinhas: mocinhos ar

to Uníâo; pois a propaganda da rasadores, que tudo destróem, e destr6em de contínuo. sem nenhuma

Comissão dos Festejos' cobrirá, esperança para nós de os vermos finalmente numa casa de correção.
com _organização perfeita, não Não seria útil sabermos o que outras cidades inventaram para acabar

sómente .� nosso 'Município, com isso� Já andei por muitas. Nunca vi coisa igual à noSS8. Para/o

Entretanto, a contarmos �penas
nosso Cinquentenário, não sei de, maior humilhação. O Dr. Haroldo

com a nossa gente, a corícen- Ferreira mandou renovar tudo, Tudo quebraram outra vez .. .'

,
tração, . se o tempo permitir; Meritíssimo, Vossa Excelência que é novo na terra, 'e já viu o que

promete. tornar-se grandiosa. nos envergonha, que remédio sugere ê, O. Q. C.

Faz nove dias que a idéia foi
lançada à rua, após a primeira
reunião da comissão; e já con

ta esta com a aceitação ardo
rosa dum núme�o. tealmeAte
elev�do de pessoas. No decor
rer das próximas semanas: a

Comissão publicará de talhes ne

Imprensa de Canoinhas, Esta
Comissão ficou assim constituída:

Lydio João Ferreira
Delegado de Policia, \

Rafael Di Lascio
P/ Estabelecimentos de Crédito.
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)

HOSPITAL SANTA CRUZ'
Movimento de, Assistência Hospitalar

do Mês de Abril de 1961.
Assistencia hospitalar
Ambulancia
Sala da maternidade
Donativos diversos
A plicacões, curativos, extras

.205.616,00
,3000,Ou
5000,00
2000,00
12592,00

228208,00
Mantimentos
Despesas geráes
Salarto p/ funcionarios
Ambulancia (exceto oficinas) Pneus
Material cirurgico
Medicamentos extras

Rouparia
Moveis e utensílios
Por contá fogão e estufa
Utensílios diversos' cf. relação
Medicamentos pi farmácia pagos

,

51.299.00
25.18600
40.799,00
8 ..469,00
19.597,00
1.000,00
9000,00
4000,00
7,580,00

, 6.65,9,00
54.619,00
228.208,00

INDIGENTES:

Cr$ 54.300,00

MOVIMENTOS DE POBRES
Assi=tencia a II indigentes - Despesa

MOVIMENTO DE ENFERMOS
Existiam 15 - Entraram ,89 - Faleceram 3 - Sairam 86

Canoíuhas, 30 de Abril de 1961.

João Seleme - Presidente
'

lthass Seleme

- Ficaram 15

Tesoureiro

O Ginásio Santa Cruz, aproveitando a passagem do Dia

Cha�pagnat, benemérito fundador da Congregação dos Irmãos
Maristas, tem a. satisfação de convidar as eutoridades e o povo
em geral para um show artístico a ser apresentado dia 7 de ju
nho às 20 horas no Cine Teatro Vera Cruz.

Esperamos' 'trazer ao público canoinhense um espetáculo
na altura 'dos estudantes canoinhenses, em benefício do nosso

Ginásio,
. ,

Petróleo ·Btasileiro SIA "-Petrobrá'su
Entrega de Obrigações. .

.

Petróleo Brasileiro S;A - "Petrobrás'Lcornuníca que, a

partir de 10 de junho e até 31 de agôsto vindouro, por intermé
di� da Agência do Banco Indústria e Comércio de Santa S/A., fará
a entrega de obrigações ao portador correspondentes às contri

buições recolhidas nésta Cidade, no exercício de 1957, por pro
prtetarios de veículos automoveis.

A entrega das obrigações referidas se fará nas seguintes
condições:

1 - Inicialmente, sómente serão atendidos <os contribu
intes, seus representantes legais ou cessionários, que se apresen
tarem com as. respectivas guias de recolhimento.

2 - Depois de 300. dia, a partir do início da entrega e

até 31 de agôsto tambem serão atendidos os que não possuírem
O' comprovante de recolhimento.

3 -- Após êsse prazo, a entrega dos títulos será feita na

séde da PETRQBRAs, no estado da Guanabara.
'

,

4 - As obrigações serão entregues diretamente 80 con-
I tribuinte, seu representante legal ou cessionário mediante corn-,
provação de identidade e, quando fôr o caso, do instrumento do
mandato ou. cessão.

Simultaneamente com a entrega dos titulas, será efetua
do o pagamento dos juros, à razão de 7% ao ano e relativos aos

semestres já vencidos; deduzindo- se nesse ato, de acôrdo com a

Lei, a importância correspondente ao impôsto de rendá na base
de 21%.

' '
,

Banco Ind_ e Comercio de 'Sta:Cat�rina 5_1A.
Luiz D. de Miranda Hugo Peixoto

Ge�ente Contador

Ações Preferenciais Petrobrásda
Pagamento de dividendo de 15%

PETROLEO BltãSILEIRO SIA - PETROBRÁS - avisa
que, a partir de) 10 de junho e até 31 de agôsto vjndouro,
efetu�r�, aos acionistas residentes nésta cidade, por in- ,

termedlo do Banco Indústria e Comércio -de Santa Cata
rina SiA., o pagamento do dividendo do exercício de
1960, relativo às ações preferenciais, na base de 15010
sôbre o valôr nominal das mesmas.

Banco Ind. e ,Comelt'cio de Sta. Catarina 5.Â-.
Luiz D. de Miranda

'

Hugo Peixoto
Gerente , Contador

, )

Már.io Mayer
Pelo Comércio,

Estefano wrubleski
Pelas Indústrias.

Jlasílio Humenhuk
Pelos Revendedores.

Otto Meiners
'

Pela classe.

Frei Elzeârio Schmitt O F.M.
-;: Pela Paróquia,

Cinquentenárias
- "

- IV
O fato de sõmente 7 poetas e poetisas haverem concorrido ao

certame da letra para o Hino, deve-se, provàvelmente, ao desestímulo
que também em nossa terra sofre o trabalho intelectual. Uma lr;í mu

nicipal oficializa a Comissão Lítero-Musical e o Concurso, m� -

coisa inaudita - não estabelece para os vencedores nem um prêmio
de mil cruzeiros, que seria prêmio' de verdadeira "cousolação". Ago
ra, sabemos de várias ,pessolÍs que têm "melodias na cabeça". A. êsses
inspirados cidadãos, que poderão constituir autêntica revelação, aqui
um apêlo à solidariedade: ponham em pauta musical essas melodias e

apresentem- nas, Com o pensamento voltado exclusivamente para a Pá
tria, ou para Canoinhas - o que é a mesma ooisa. Façam música
patrioticamente. E' o jeito. E. •. é. o mérito. Em casa de cinquentona
pobre, é assim. X X X

A Rua Paula Pereira está se engalanando para as festas. Um
exemplo para .seYrnitado. Somente na parte jà éalçada, desdea es

quina do Dr, Cubas até para além da Rádio Canoioh�!l. há uma ,sé
rie de. prédios vistosos, alguns com pintura nova e muito agradável.
Nalgum incerto Concurso de Beleza para Ruas, ganhará ai Paula, Pe
reira, se assim continuar." Já possui não apenas a ptaça maia bela da
cidade (perdãol), com seus caminhos serpejantes e terraços de grande
originalidade, mas terá em breve um dos prédios mais belos da cio,
dade, que é o da Firma Merhy Sele�e & Filhos, em construção. En
tretanto, falta-lhe uma vassourada: há urnas 4 ou 5 caBII� Ieíesimaa,
do, tempo de Cauoinhas Colônia, "ostentando" cêrcas. de acôrdo com

a mesma feiura. Não haveria um jeito
ê

X 'X·X ;

FUNDADO EM 27/5/19i7 .,: Reg. no Cart Tít. Doc_: e/o. 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA·SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 7551?61 - Fone, 128_-:- Canoinbas· S, C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 200,00
. (A partir de 1. de julho do corrente)

.
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDAI)E

Anuncies: Por vez e por centímetro de altura de coluna:

ÚLTIMA' PÁGINA PAGINAS INTERNAS\
1 vez Cr$ 25,00
4 vêzes

.

_ 20,00
8 ou mais 15,00

1 vez

4 vêzes
8 ou mais

Cr$ 18,00
15,00
10,00

Publicações em destaque ou lugar -determinRdo 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 con-ieitos emitidos em artigos assinados.

r

cpelos Lares 'Salões
ANIVER,SARIAM:SE

Hoje: a srta, Maria Edv
Sabatke; o sr. Ladislau Kno
rek; as menina s alivia M. de
Fatima filha do sr, Durcilio
Hostin e tuiilete Maria de Fa»
tnna filha do sr. Ernesto No-'
ernberg.
Amanhã: os srs. Antonio

Mal tins de Oliveira, funcio
nario do B N. do C, Agencia
do Rio de Janeiro e José Da
guio-mar Wendt; as sras. dnas.
Maria Joracy esp. do sr. Oso#
rio Bumo e Estela esp. do
sr. Er-melino Veiga, de Pal..
mital; a srta. Ana Luiza ls
phair,' as -meninas Beatriz I.
,)Ubf8 filha do sr AntonioMa:
ron Becil e Valderes- Maria fi
lha !lu sr. Juizo de Andrade.
Dia 5: os srS. Rupprecht

Loetrler e Walter Witt; as

srtas, Isabel ')'ova; Lidia To ..
maschitz, de Joinville; Dul
ce-mar rerreira e ELiséte Ma ..

riz Medeiros,' o -menino Hilá
rio filho do sr, 7Demetrio Ru"
dey; a menina Mari 5tela fi
lha do sr. Narciso Bartnick.

Dia 6: os srs. Francisco
Fernandes Luiz; Tuti Nader

e
a srta. Edit]t Ouebert; os me

ninos José filho do sr 'Joaquim
v. $imões; Felix filho do sr.

Antonio f. dos Santos e José
Adilson filho do sr. [ulio Do
brikop]; O jovem Luiz Nied
zielski; a menina Lili Mar.
Iene filha do S'f;. Alex. Michel;
as sras. dnas. Mari!l Helena,
esp. do sr. Vitor Tomaschitz;
Lianeesp, 40 sr. Saay Seleme .

e Amanda esp, do sr. Ervino
. Friedmann.

Nossos parabens.

e Oscar Pereira; os meninos I
Bomeu filho do sr, Carlos
Ivllilbuuer e Orly filho do sr.

Manoel Eleuterio Furtado; a

sra. dna Maria Hortensio esp,
do S1, Quirdíno Furta do; as
meninas Maria Euli filha do
sr, M..unoel [ungles; Alice fi
lha do sr. José Gretfin; Pau
lina filha do -sr. Ananias Pe
trintchuk; Regina; Maria tilho
do sr, dr. Aroldo C. de Car
valho e Lucia Nazira filha do
S1. Oldemar Mussi.

...

Dia 7: as sras. dnas. AÚce
esp do sr. Graciliano Mac;hado
e J:i1orentina esp do sr. Romão
Nidzielski; a menina Aurea
de Lourd�s filha do sr. João
TrierweiLer; li menino Pedro'

Nery_ filho. do sr, ride/is Car-,
válho do PladO'..

.

Dia 8�' os srs, Lauro Mül:
ler; João Fü,st e Melchioros
lchoros,' o menino Joaquim
Sérgio filho- do sr. Berlim A.

Fagundes; as sras, dnas ..Ca
tarina Bolaur e Lais esp. do
sr. Pedro G,osskoPf.
Dia 9: os srs. Francisco

Voigt e' Gastão Casamajou;

Acha·se em resta o lar do
casal sr. Eurides e dna. Lucía
Tremi, com o nascimento de

seu· filho José C,arlos, ocorri ..
do dia 22 de maio.

.

Nascimentos
'---

Waldir Elson é o nome do
menino que veio dia 24 do
mês passado enriquecer o lar
de SPt/ S pais, sr. Waldomiro
e dna. Erica Novak.

"Correio do Norte" cum

primenta os robustos garotos.
).
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