
Extranumerários Em

Judiciáriovenceram
�

no
Como é de domínío público, o atual govêrno estadual,

através da lei número 2680, havia anulado a lei do govêrno an

rior, em que efetivou servidores públicos, éxtranumerarios men

salistas, com um ou mais anos de serviço' publico, prestado ao.

Estádo, na data da publicação da lei anulada. O ato anulatório,
como sabemos, fora feito em tempo "super-sônico", e como sê veri

fica, sem- o exame, acurado da matéria, por parte dos legisladores,
constituindo; ainda, maioria eventual. O problemà dêles, foi de
acabar, com o "escandaloso, panamá, a herança deixada pelo 20-

vernador anterior, ao apagar das luzes de sua gestão."
Os servidores atingidos e dispensados, não se confor

mando com o ato do atual govêrno, de "despir- um santo e ves-
,

tir o outro" recorreram ao judiciário. Éste lhes deu o ganho da

causa. A maioria do Tribunal de Justiça, entendeu - e com

razão - constitucionalidade da lei que efetivou os extranumera- '

rios mensalistas. O govêrno, ao anular a lei .do govêrno anterior,
o fêz nas bases, confundindo a estabilidade com a efetividade. Os'
servidores públicos, extranumerarios mensalistas, não fazem parte
do quadro do funcíonalísmo público. São na realidade trabalha- (
dores mentais ou braçais, admitidos em caráter precário. Com o

decorrer dos anos eram equiparados, tão somente, aos funcionários'
efetivos e estáveis. A primeira lei que veio efetivar os servidores
extranumerários mensalistas, foi, com dez anos de serviço, ininter
rupto prestado ao Estado. Posteriormente 0- tempo de serviço
foi diminuído para cinco anos, que ao efetivar o servidor, o

mesmo adquiria o direito de estabilídade, equiparando: o com os

servidores que adquirirãm a sua estabilidade com cinco anos sem
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Prc)posiçâo apresentada a Câ'mara Municip,al 'pelos �,V�readores Dr. josi
Yv.n da I Costa

I

e Clemennne Pieczarká e endereçeda .0$ Exctlentilsimos
,5nrs. Pre$ident�' da República e

I Governador do Estàdo 'de, $t.. Catc!riná
Os' Vereadores que esta 'subscrevem, tendo conhecimento de que V. Exeià.

.Snr, -Presidente da República prometeu uma ajuda de Cr$ 100.000,00 ;(cem milhões' de
cruzeiros) para atender as regiões e populações atingidas ._peló flagélo 'das enchentes
no Vale do 'Itajai, vêm propor seja enviado um Telegrama ao Snr. .Presidente
da República no sentido de pedir que esse auxilio. seja extensivo a nossa cidade, para
a população e região do Bairro D'Agua Verde e adjacências tambem. grandemente
prejudicadas pela enchentes ocorridas no nosso Município.

'

TELEGRAMA
Exmo. Snr. Presidente da �epública
Palaeio Alvorada - Brasília - D. F.

Câmara Municipal Canoínhas sessão realizada esta data aprovando proposição
apresentada pelos Vereadores, -Dr. José Yvan da Costa e (continua na 3a. página)

Ano Num�ro 664,

, concurso.
, -

A maioria do Tribunal de -Justiça, entendeu, que, lei que
efetivou aqueles servidores, é, perfeitamente válída.. pois, em nada

infringiu às disposições constitucionais. Os extranumerários, foram
simplesmente, efetivados, como o poderiam ser também em tem

po menor do 'que um ano, pai ém, a estabilidade dos mesmos,

que se efetuará no tempo previsto pelas disposições constitucionais.
Se os impetrantes, foram dispensados," para em seguida serem

substituidos pelos outros, 'nas respectivas funções e não havendo
extinção da função, os mesmos não poderiam ser dispensados,
tendo ao seu lado uma lei que os garantiu na função, equipa
rando-oeeos funcíonaríos do quadro, que só poderiam ser exo

nerados, mediante inquerito administrativo ou judicial.
.

' ,

Na verdade, a alta Côrte de Justiça do Estado, agiu, a

certadamente, mandando restituir, êom todas as garantias, as jun-
ções de que fQrâm dispensados os impetrantes., ,

-: O atual governador, que se cognomínou, numa rêde de"
difusoras, há tempo, de "GOVERNADOR DOS HUMILOES", foi, '

muito infeliz, em anular. aquela lei, que, efetivamente, beneficiava
ó. mais humildes servidores' do Estado.

,

Na realidade, para ser um servidor extranumerário men

salista, o é, aquele que, não teve sorte de não o ser. Sabemos.
que, pela lei que regula o exercício, direitos � obrigações dos
extranumerários mensalistas, os.mesmos para serem admitidos aos

serviços públicos, estão obrigados a preencherem 'uma, serie de
formalidades legais, além' de se submeterem a um rigoroso teste de",
capacidade mental.' 'POVO está cansado

Não vamos, aqui, discutir como' são feitos êsses testes,
porque isso depende da honestidade dos chefes de repartições, os 'de' i palavras: ,exige
que p-ropõe a admissão ao serviço público.'

,

'. '

'-'

Podemos afirmar com toda segurança, que no Tesouro do solucào de pr-oblemas
-;-Estado, pelo que notamos por ai, os testes sempre fo�am rigorosos. 'BEL6 HORIZQNTE' 6 (M) -"-

E� vista, disso, achamos que, embora -admitídos .em ca-, ·0 povo está cansadó de pala
ráter precário, os direitos dos mesmos, em qtfaisquer circunstân- vras, e deseja dos homens do

cias, 'deveriam ser 'reepeítados, uma vez que-não 'houver extinção governo atos que resolvam seus

da função.
'

angustiantes problemas, decla-
I

'. .'

O atual govêrno, que se diz que é democrático-socialista, rou a� imprensa o governador
deverá, à risca, respeitar os. direitos dos humildes, e não praticar Magalhães Pinto.

,

atos antísocíaís COI_IlO o fêz, com os que a Justiça lhes mandou S. Paulo, 6 (M) - O msni
'restituir. Graças a Deus, temos Justiça, com "J" maiuscula, em festo

,
dos governadores é uma

Santa Catarina.
'

analise real da siruação econo-

mica e política do país. Decla
rou a imprensa o deputado
Herbert Levy, presidente na

cional da UDN. Esclareceu que
r:; documento apresenta sugestõ
es para a solução dos problemas
politicos e economicos do Brasil.

Canoinhas, 7 �e novembro de 1961.
• Dr. João Colodel Prefeito Municipal

o Rotary 'Club apela ao povo em geral.! pri�cipal.
mente os residentes em zonas atingidas pelas aguas a procu·

rar o Centro de Saúd�, afi.n' de Submet�rem
'

a vacinação
contra a febre Tifoide.

'�

Oirelorc� : AR�W� C. �[ CAR�Al�O,
CAIXA PÚSTAL, 2

-AlfR[�� GARCI�OO e JOÃO SmM[
FONE, 1,28'

.

- -,
,

,

Gerente: IlHASS SmMf
CIRGULA AOS SABAPOS

Tarifas do DCr
RIO, 1°. (G) - Por considerar

que o último reajustamento de
tarifas postais e telegréficas foi
feito sem qualquer promessa de
melhoria dos serviços do DCT
e incidiu gràvemente no custo
das atividades, . comerciais ,e
industriais do pais e linda
limitou as Itividades intelectuais
entre os brsatleíros, o, ceI. Da

goberto Rodrigues; diretcr geral
do DeT. nomeou uma comissão
de 'técnicos para proceder a

um reexame da majoração. que
data -de agôsto.

. '

,

� Atenção Famílias A·tingidas Pela. Enchente.
.

",-.

o Sr. Prefeito Municipal recebeu, comunicação do'
Sr. CeI. Wala-ce Capela, Comandante do 30• Batalhão da
Polícia -Militar, de que o Batalhão está á disposição para
socórrer as pessôas atiz:gidas pela enchente.�· 'Ginásio

Assim, no Quartel poderão ser abrigadas diversas, Documentação exigida para o

famílias, bem -cqmo os soldados estão auxiliando" gratuita- Exame de Admissão:

mente com botes, no transporte de pessôas e mudanças que 1 - R�querimento,. no próprio,
- 'I estabelecimento;, ,�

fazem ,necessárias. As pessoas que necessitarein abrigo 2 _ Certidão de nascimento
e socorro,

-

devem se dirigir á Prefeitura Munícípal ou
ou fotocópia. autenticada e fir-

diretamente ao Quartel da Polícia. 'ma reconhecida;
3 -- Atéstado de sanidade fisica
e mental cJ firma reconhecida;
4 � Atestado de- vacina anti

varíola;
5 _:_ Certificado de conclusão
d� Curs6- Primârió, fornecido

pela, escola e firma reconhecida;
6 - Início da inscrição dia 16

ate 30 de novembro;
7 - Início dos exames dia 1°.

de dezembro.

Santa (ruz

O' Vereador Evaldo Zipperer, operoso �', digno Presídente
da Associação Rural, figura por tôdos os títulos respeitável, f,ilho
-do saudoso RODOLFO ZIPPERER, pioneiro' da Colônia São Ber
nardo, apresentou à Câmerá de Vereadores" há dias, projeto' de
lei a respeita do qual desejamos solicitar a atenção de todo o

povo, do Municipio.
.

>

Comerciantes, industriais, operarios, ervateit-Qs, lavradores,
bancários, 'funcionários, comerciários e ferroviários; enfim todos
os que habitam a nossa cidade e êste município, devem conhecer
não só o projeto, mas, tambe�, a sua justificação, que. se consti-

.

tue num verdadeiro corte, tra,nsvetsal, revelador da situação de
aspectos na vida' ecónornica da - nossa Canoínhas. "

'

,

"

. ,.,--. \, ci,

As demais entidades' existentes no munícípío, a Associa-
ção. Comercial e Industrial, que representa ponderável parcela dá,
oEinião pública e, qU�,reune as fôrças vivas:de Canotnhas, todos
devem examinar o projeto de lei, estudar o' assunto e manifestaI';�
dernocrátícaménte, á: sua opinião sôbre a matéria, fa,zerido-a'
conhecida. do Prefeito e dos senhores vereadores. Um movi'mê'nto
'qe opinião pública, organizado" obterá a aprovação do prç�etH>de.
lei que reputamos salvador e, fará com, que o Prefeito' ti'::ite'I',He',
cumprir, item, por item, a deliberação legislativa. . '.) '\\.). "

'

Uma Câmara com homens da estatura moral de Guilherme -

Prust, da inteligência de João Selerne, do patriotismo e da correção
do Dr. Reneau Cubas, o humanitário médico; uma Câmara :que
conta com a. experiência d!L.Alfredo 'Garcíndo, com a, operosidade
'e a isenção do Dr. José Ivan da Costa --::- cidadão que sabe dis

tinguir o interêsse coletivo do mesquinho 'ínterêsse partidário;
uma Câmara em que pontificam cidadãos 'como João Augusto
Brauhardt e Idalino Tulio, representante de colçnos 'e lavradores
,cujos problemas conhecem' tão bem; uma Câmara integrada pela'
altivez e pelo espirito progressista de um Tufi Nader, que se

honra de representar o povo de Uma ,das regiões mais empobrecidas
'do nosso interior - .o Palmital, uma Câmara que se 'compõe -tam- ,

bem de adversários, dignos e capazes saberá cumprir o seu dever
e atenderá 'aos apêlos' do povo do interior, votando o projeto _

EVALDO Z[PPERER, capaz de significar o inicio de uma nova

(Cô'NTINUA ,NA' TERCEIRA PAGINA)
<

./

C-lub de Can o inhasLions
CAMPANHA AOS FLAGELADOS

o Lions Club� de Canoinhas, sentindo de perto a an
gústa e, desolação causada pelas enchentes em Canoinhas,
atingindo grande número de famílias sem recursos, apela
para o � coração .generoso desta terra, afim de nos auxili-'
ar nesta campanha com mantimentos, agazalhos,' medica
camentos e mesmo com recursos' monetários, para mino
sofrimento daquêles desprotegidos.
Comunica que 'os auxílios deverão' ser enviados para

os escritóriós da firma-, Zaniolo aos . cuidados do Sr. 'Luiz.
Fer�ando'Freitas pelo que antecipadamente agradecemos

0". ,ZAIDEN E. SELEME, Presidente.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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...mas, o nosso pionei
rismo no comércio bano

C9�io começou em San-

'ta Catarina.
o'

•• "

• He]e o "INCO" dis-
• põe de' 105 agências' Isso significa que, além

.. em '6 estados brasilei- de fôda segU'tança ori

ros, 'mas 60 delas se
' unda dêsse crescimen

situem no território co- : to, onde quer que o

tarinense. catarinense se encon-
.' ,

tre, contara sempre
com a presença certo

de seu amigo de tô':'

das as horas: O INCO
'

"
'

,! .,'
" '

t..

\,
MAIS J)E

...__

-,

25 ANOS CONTRIBUINDO PAR_ O PROGRESSO
. -

DE SaNTa CATARINA
-. ,:,:\,.", ..

:< -,

,PARE! [ TÔNICe CAPILAR POR EXCELÊNCIA

,
.

..

NUNCA EXISTIU IGUAL

PARa FERIDAS,
EctEMÃS,
�N'flAMACOES,
c o C E I R A S,
F R I E I R A S,

'j

ESPINHAS, ETC. !

.
...'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cidadão, e Lei ...Uma
(CONCLUSÃO DA PRIMEIRA PAGINA)'

era Da vida comunal.

Eis, na íntegra, o texto do projeto e a sua justificação,
fadados temos certeza, a rep.ercutirem, intensamente, �m tôdo o

municípioj principalmente no interior.

'Projeto de Lei
Dispêe .abre a aplicação de dés- porcento
da receita do município no fomento à pro
dução a,gro-pêcuária.

O prefeito Municipal de Cenoínhas,
Faço

. saber à tôdos os habitentee cdêste Município que a

CAmara Municipal decreta e eu aanciono a seguinte Lei:

Art. l°. - O Govêrno Municipal aplicará. anualmente,' dés
porcento da totalidade- da lua receita, no fomento à produção agro
pecuária de Canolnhae.

"

Art. 2°. - A percentagem fixada no artigo l°.' será en-

tregue em duodêclmos, mês apôs mês, à À8Iociação Rural de Canoi
abas, que. 'mediante convenio a ler aseinedo com o Município; de.
verá aplícâ- la, exclusivamente, na execução de um "Plano de Fomen
to da Produção .Agro, Pecuária", a ser submetido à aprovação do Go
vêroo atê 30 de janeiro de cada ano.

-

Parágrafo Único - A Associação Rural de Canoinhas, no

pralo de-sessenta dias, contado. do recebimento de cada duodécimo,
.

�le prestará contas, na dependencia das quais ficará o recebimento
.•0 duodécimo 8ubseq.?ente.

'

Art.' 3°. - A presente Lei entrará em vigôr a primeiro de
janeiro de 1962. devendo a Lei Orçamentária designar recursos para
a lua fiél execução.

'

Art. 4°. -, }Jevogaw. se aI disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em" Canolnhas, aOI
de novembro de 1961..'

-

JUSTIFICAÇAO
CaDolnha8.·· muuieípio eesencialmente agrícola, sofrendo, desde

1910. intensa- devastação Iloreatal,
-

quasi exaurida para a exploração
industrial da madeira. sô-poderâ desenvolver-se "'e progredir; alicerçada
Da agricultura e ,na pecuária, notadamente na suinocultura, capaz de
énnstituir-se em apreciàvel fonte de riqueza para a nosea população.

Enquanto a. noãsa economia eetribar-se, apenas; na extração
do mate, '®i<;predat6ria extração de madeira sem reflorestamento e na

prática di(t:rgribultura de lubsistência, s6mente, eetaremoe coudenadoa
a prúgres'8o 1í:iuito lento, quasi que à estagnação.

"� .

Cumpre ao Govêrno, notadamente ao Municipal, estimular
8 pecuária, promover a distribuição de' reprodutores suinos, construir
pORtOI de suinocultura a ,de vacinação, revender sementes e adubos,

.

'propiciar auistencia técnica.

Em Canoinhas, dada a falta de amparo dos govêrnos, as po
pulações rurais vivem entregues à própria sorte. Há mais de vinte
Bn08 não se renovam, nq município. ai sementei de feijão, daí re

sultando a degenereecêneia da produção, vendida a preços vis e quasi
sem aceitação nOI mercados consumidores. As variedades de Ieijão
mais procuradas e melhor cotadas Das bolsas de mercadorias, não
são plantadas em Canoinhae, dada 8 falta de assistência, dado o a·

bandono, o esquecimento em que vivem as gentes do interior. E o

'que se observa com o feiião, constata-se, tamhem, com o arroz, com
,
o 'milho, com a batata, com a cebola, com O centeio' e o trigo, dUBI
culturas em crise. '

.

.

.! ---....... �

A fruticultura e a vitivinicultura, que se poderiam transfor- ,

mar em .Ionte de riqueza, estão abandonadae-e desassistidas. v

•
Entretanto, se olharmos o Urçamento do Município, consta

taremos, entre surpresas e estarrecidos, que da arrecadação munici
paI, nada, obsolutamente nada, é 'consignado em favor da agricultura
e da pecuária.

'

'

..
.ô r

_ Cumpr,e-nos mud�r essa sn.uaç�o, destinando, por fôrça de lej,
parcela de dés porcento da totalidade da receita pública ,em favor da
execução de um "Plano de Fomento da Produção Agro.Pecuária".

(lreconizaIDos, no proieto, a. entrega dêsses recursos à Asso.
ci�cão Rura.1 de. C8�oiphas, para aplicá·los sob fiscalização e medi·
ante convêniO com o Gov&rno Municipal. A Prefeitur", não está apare.
lhada, convenientemente para a execução .de um plano nesse setor
elip.ecializado. Seria forçada à enormes despezas de pessoal com a

organização de um departamento ou de uma secretaría de a·

gricultura e pecuária, 6rgãos que 'absorveriam, só par� o, pagamento
de funcionários e para despezaf de, custeio de serviços a totalidade da
arrecadação prevista� no presente projeto.

,

.

Se há no município uma ASlociação Rurallegalmenté organizada,
Ó!gão auxiliar do Govêrno, entidade modelar. que 8e destaca entre
todas as congêneres do país,' congregando mais de três mil 81180ciados
� gerindo um patrimônio cuia valor alcende à' casa dos dés milhões
de cruZeir08, hoje enfrentando enormel dificuldades, à mingua de re

cunos que permitam a realização de um PiaDO como o que se pre
?oniza no projéto, o interêsse da coletividade canoinhense está à

ln�icar que dé. porcento da totalidade da arrecadação ,municipal
selam aplicados em favô .. da pecuária·e da agricultura e por inter
médio da entidadEj espec!alisada, a Associação Rural, sob fiscalização
do Prefeito e 40f,l ,lenbor�1I vereadores. Este é o caminho indicado I

. .

� ...

-

'"

Em Favor -dos Flagelados
(Coóclusão da la página)
Clementino E. Pieczarka
vem respeitosamente solici

tar de vossa .Excía. seja
ajuda de cem milhões de

cruzeiros destinada atender
as regiões e'populações a

tingidas
.

pelo flagélo das

,

enchentes em nosso' Esta-
. do vg extensiva ao nosso

Municipio .vs onde gai�ro
de Agua Verde totalmente
encoberto -pelas enchentes
teve sua população

.

grande-
mente prejudicada vg que vg
opr;igada abandonar seus

Liga Esportiva .

\

Canoi·nhense

Junla DiSCiplinar ,Desportiva
EDITAL

Por determinação do Exmo.
, -l1li11--1"· Sr. Juiz Presidente da Junta

Disciplinar Desportiva, cito
pelo senso comum, Esta. é a- trilha a ser seguida pelos homens. de P9r êste

. edital, o
'

BQTA
visão. \ . !t'OGO ESPORTE CLUBE,

Cumpre evitar o, empreguismo, 'reduzir OI gastol públiGolI� apli- para' que, na pessoá: de seu
car parcol recuraoll de que dispõe o Govêrno Muóicipal. .

Presidente, e dentro do prazo
A Associação Rural, é obvio. ficará 80b permanente fiscalização legal, apresente defesa: 'se

sujeita a um convênio que definirá íÍs obrigações recíprocas e disporâ O quizer, no processo' que o
sôbre medijall que evitem o tratamento discriminat6rio e 9 prática .

d 'CI b-

I d b' I't'
.

h' d'
-

b
CIta o

.

u e, responde, pe ...

reprovave a alxa p0.I 1C8 no encamlD amento e um pro lema da .

'.

'

.' .' .

mãior relevância para O' futuro de Canoiohas. I �
.

'rante. esta Junta, por mfra-
A h ' J' I

-

d M ., -

d
.

-

d
- 'ção ao artigo 209 do Código

,

.

ora e e 8a vaçao ° UDlCIplO, e preservaçao a nossa' "

'

. " . .
'

.

Associação Rural, de defêsa do mais legítimo interêsse popular. .

/ BrasIleIro de Futebol.

Para que a cidade 8e desenvolva e progrida,' pl!ra que' o nosao
j,'"

.Marco para julg�nlento dó'
comércio prospere, para que 8 pequena indústria se firme, para que

. Botafogo Esporte Clube, o
o trabalhador tenha alimentos mais abundantes e baratos, é urgente

.
dia 17 do' corrente mês, as"

que voltemos .as nossa8 vistas para o interior' do M!lnicí,pio, . para a8'
. a'bandonadas, populações rurais que, convenientemente assistidÍls po.' 2Q horas, na séde da LEC.
derão centuplicar a lua produção. DadO e paisado ni�sta i Se-

Ou a Câmara de Ver:_eadorell toma êsse cáminho,' indicado pelo cretaria, a'os dez (lO) <:tias do
senlo comum, ou aleume, perante à hist6ria, a responsabilidade pela mês de novembro., do'ano; denosla estagnação. O povo na sua solÍerania, o povo que representa. '1961.moi nesta Ca8.!1, exige que honremos o 'n08SO mandato, votando lei.
que atendam ao interêsse 'Coletivo. .-,.._

Esta Câmara que se afirma e que se fortalece, avultará, ,Unda
mais, a!lte 08 olhos do povo, votando medidas com esta, que sei,
estav", no pensemento de todos.

Sala das Se8�õel, em Canoinhas, aOI de novembro de 196t.'

Cine "Teatro Vera Cruz
A P R E SE N TA:

HOJE •
- á. 20,15 hora. • Impr6prio até 14 ano.
.,

'

-COMO FISGAR· UM MARIDO
em Cinemascope

cf Debbíe Reynolds, Ton)1 Randal e Paul Douglas
"uma sensaeíonal comédia da Metro ... Rir à valer ...

DOMINGO - á. '14,00 hora. - Cenàúra Livre
·

COMO FISGAR UM MARIDO
á. 17,00 h••
á. 20,15 h••

.eilsura Iivré
Imp, até 14 ano.

DOMINGO
.

I

C R I S ,T I N A .- Em Tecnicolor :

c/-Romy Schneíder, Alain Delon, Jean Claude Brialy
, e François

r

Chaumette.
"um espetacular filme alemão ... cheio de alegrias,

música, amor e risos,"
-----,

2a; Feira • á. 20,15 hóra. 1Proib, a�é 14 anos � REPRISE
3a. 4a. Feira\ - á. 20,15 hora. - Imp, até 14 anos

Assassinato em Montmartre
;cL Michel Auclaír, pãu} Frankeur e Annie Girardot

"um filme rPolicial do cinema frances"
--,----

Quinta Feira - à.::l'4 hora. em matinée .•enaura livre

DOIS CRETINOS LADINOS
-

"uma gosadíssíma, comédia com o gordo e o'Magia
----_. "

�

Quinta, Fe�a - às 20,15 horas - imp. até 14 anos

A Mais Bela Mulher do Mundo
UNIeA EXIBIÇAO - em Tecnicolor ,

cf Gina Lollobrigida - Vittorio
. Gassaman - Robert Alda

- Anne Vernon - Tamara Lees e Mario del Monaco
J "uma grandiosa produção do cinema Italiano..."

6a. FéIra - á. �0,J5 hora. - lmp. até '14 anoe.

Os Milagres de I. Sra. de 'Lourdes
"O Documentário de longa.metragem sôbre as' peregrina

ções e Curas Milagrosas -realízades em\ Lourdes"
. --.---_._

Sábado - dia 18

A,O SU L DE SAHARA
Domingo - Dia 19

A 'BELA ADORMECIDA'

/

•••

Civil

lares vg inclusive perda to
tal plantações trigo e ar

roz vg apela aos Poderes'
Públicos e ao povo Canoi
nhense vg tendo dai preca
rios socorros de emergencía
que não, minora' em seus

sofrimentos' e prejuísos que
teve pt Confiante alto es

pirito de humanidade e

justiça 'que sempre distin
guiu V. Excia. vg agrade
mos .. penhorados: em noine
população <Bairro AgUa
Verde a atençãoque Vossa
Excia nos dispensar 'pt

.

..

éanoinha��9 de novemb�o
�de 1.961.

Alfredo de O. Garcíndo
Presidente Camara.

"Registro
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e OfiCial do Registro
Civil de Major Vieira. Comarca

. de Canoihas, Estado de Santa
Catarina; etc

Faz saber que pretendem ca

sar: Ari Nogueira. e Rogerma
Machado.

'

, Ele, natural deste Estado, nas
cido em Rio aos Póços, .no dia
30 de Janeiro de 1939, operaria,
solteiro,' filho de Jaime Nogueira
e D, Januária Pires. Ela natural
deste Estado, nascida em São
Sebastião do Sul, no dia 10. de
Fevereiro de 1942, domestícs,
solteira; residente 'em Tamanduá
filha de Marcelino José Machado
e de DrClera Müller Machado,
residentes em Lebon Régis nes

te Estado.
-

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código CiVIl art.
180. Si alguem tiver conheci
mento de existir algum ímpe
dimento legal, acuse-o para fins
de direito.

Major Y.ieira, 6·11·196);
Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

Sala dás Sessões,' lO' de
novembro de 1.961. �

.

Secretãrio da J.D.D.
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CORREIO'DO NOR'TE
'J

, 1,. ii

Rumores: dizem da' paralização
--

. da nova estrada j ligando porto União a Canoinhas
A' nova .estrada dona Fran

cisca, no trecho Porto' União a:
Canofnhas, mandada construir:
no Governo passado, graças a'
operosidade do nosso conter
raneo Dr. Aroldo Carvalho en

tão Secretario de Viação e O
bras Publicas, vinha avançando
normalmente rumo a nossa cida
de, alcançando já o nosso muni-

-cípío, nas imediações de Rio
; da Areia, nas propriedades do
. s.f. Dodani Machado,. distando'

11�11-1961

NOTICIÁRIO INTERNAC!OtlAl
O corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especiais em vários países, possibilita

�

a O JORNA,L.manter
seus leitores sempre bem informados sobre os aeontecímentos
internacionais de vulto. Leia o O JORNAL e esteja a par do que

vai pelo país e pelo mundo inteiro.

de nossa cidade apenas 26 qui
lornetros, De acordo com o

previsto, e correndo a estrada
nessas alturas em terrenos

.

completamente favoráveis .a

mesma, no ritmo que estava
tendo, alcançaria o seu térmi
no, que seria em Barreiros.
perto da propriedade do sr.

Braulío Ribas, por certo, den-
I

tro de alguns meses. Agora,
contudo, chega-nos a trfste no

va. de que os serviços da firma

Bufrem foram paralisados de
todo. As possantes máquinas, ..

ao que nos informaram, deixa
ram 'o serviço e rúmaran pa
ra o Paraná. É lamentavel o

acontecido. se verdadeiro. Urge
que os poderes constítuídos :

de nossa, comuna e mais a As-'

sociação Comercial' e Industrial
se' intêrem do assunto e se -dí- .

ríjam' de imediato ao. Sr.':Go
.vernador do Estado, solicitando'
as medidas que o caso reclama. .Peça, hoje mesmo, sua asai-

'

natura. procurando o nosso

REPRESENTANTE:

ASSINE o -JORNAL
(Orgão Líder dos Diários Associados)

SUPLEMENTO LITERA'RIO - VIDA NACIONAL -

VIDA DOS C<\MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -

SUPLEMENTO.FEMININO - SUPLEMENTO
ECONuMICO

Cooperativa ANTONIO SELEME
CANOINHAS - Rua Senador Schmidt - Sta. Catarina

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

Resultado

Prêmio N.
Prêmio N.
Prêmkl- N.

do Outubro .demês _de 1961

31
91
36

!t. Próximo sorteio

Casa Pereira

Vende-se em Paciencia dis
tante 2 Kilometros da Estação
Ferroviaria, 1 terreno com 6

alqueires de campo e 14 alqueí
res de terra de planta inclusive.
2 casas de morada, paiois, car
roça com animais bem como

todas as benfeitorias.

Tratar com o sr. Bazilio Fa-
rion no Endereço acima. xl

SAIAS, última moda

e4�(t �.tit4,Osório

Edgar
Nelson

Bento
H. G.
Jung

de OliVeira'
Boettcher

VENDE-SE

dia 24 de novembro

a casa " da boa roupa

',I \ '-

,

TODOS OS' ,TIPOS
TÔDAS AS MED'IDAS

o MAIS COMPLETO ESTOQUE DE PNEUSTi "$'O"t,

('r' .'

(,

J ,�

II'·
'

" "
.,

,

•

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: FIRESTONE-

!
l
t

TRÊ:S S'ARRAS·E CANOINHAS - SANTA CATARINA

PREÇOS:
1 ano Cr$ 2.500,00
6 meses Gr$ VIOO.oo
3 meses Cr$ 700,00

VENDE-SE
Um caminhão Chevrolet,

ano 51, máquina retificada,
em bom estado com pneus
novos.

Ver e tratar com o sr.

José A.' Schmitt
pelo telefone 272 ou nesta

Redação. . 3x

MONARETA
Vende-se uma, modelo

1960, pouco, uso. Negócio
de ocasião.

Tratar com. SAR.GENTO
JORIEL, em Três Barras.

Vende-se ou Aluga-se
Uma casa situada à' Rua

Felipe Schmidt, 984 defron
te a estação Ferroviária,
onde funciona o Bar Por-

·tuguês.
Informações na FARMA-

CIA ÀLLAGE. 3x
"'\

Churrascaria IDE 4 L
de PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco,

/
a

qualquer hora,
Rua Paula Pereira, 774

. .

Contratos, . Distratos
Comerciais, Requerimen
tos, Cartas e Recibos.

Procure a

Organização Jurídica Contábil
(Edlficio MEÚL)

ALOIII
Vidraças quebradas em sua

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

prontamente atendido.

CASA EsMATE
.

,

, ,_
.

.

i �

Pera a sua segurança e tran-
,

quílidade, confie os seus serviços
à Organização Jurídica Con-'
tábil (Edificio MEÚL) que'
dispõe de excelente corpo de:
Profissionais com longos anos'
de prática na especialidade.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO 'NORTE
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Sociedade Cooperativa Triticola
(anoinhas Ltda.

Edital de Convocação
o Sr. Presidente da. Sociedade' Cooperativa Tritícola

Canoinhas Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Art.

44 (letra b) dos' Estatutos Sociais, convoca a Assembléia Geral
Extraordinária dos associados a realizar-se no dia 19 de Novembro,

do corrente ario na séde Social (p;ávilhão nO. 2 da Associação
Rurai de Canoínhas, às 8 horas 'em primeira convocação, com a

seguinte
'

ORDEM 00 DIA
l° _.:. Estudo das Quotas-Partes;
2°, - Aprcvação das mesmas.
o,,,,"�

Não havendo número legal de sócios para a Assempléia
deliberar' em' primeira convocação, esta deliberará 2 (duas) horas
mais tarde com qualquer número de sócios presentes, ficando
desde já convocada a segunda para às 10 horas do mesmo dia ..

E para que chegasse ao cohhecímento de todos os inte

ressados. mandou-se expedir o presente Edital que=será publicado
nos dois jornais da cidade, divulgado pela Rádio local, e afixado
nos devidos lugares.

.

2x

Canoinhas, 31 de outubro de 1.961

SOCIEDADE COOPERATIVA TRITICOLA CANOINHAS LTDA.

Victor Buchmann
Presidente

Orlando Noscimento
Secretário

Schola CecíliaCantorum Santa
De acôrdo com o que dispõe os-artigos 28 e 29, capitulo,

5, dos Estatutos, ficam os associados, convocados para a assem
bléia geral a realizar-se dia 25 de novembro próximo; às 15
horas. no Salão Cristo Rei, a fim de tratarem da seguinte ordem
do dia:

1 -, Eleição da nova Diretoria.
2 -) Aprovação das contas do exercício 1960;'1961;
3 -) Diversos assuntos de interêsse da Sociedade.'

.'
Não havendo número legal no dia e hora acima anun

cíados, constítuír-se-á a assembléia, meia hora mais tarde, com
qualquer número de associados.

NOTA: de conformidade com o artigo 31, as chapas de
candidatos a cargos da Diretoria, devem' conter, a aquiescência
dOI respectivos propostos, não podendo um candidato concorrer

p$ra cargos diferentes nas diversas chapas.
� �', r '.":)," '::1'"; ,J.Ll,_;�·:-� "', !.�,!.:., ,;:"

Canoínhas, .�5 de' outubro de 1961.
�

,

. ,

Arno Court Hoffmann - Presidente

Clube' de Bolão Democrata
CONVITE - BAILE

O "CLUBE DE BOLÃO DEMOCRATA" (Terça-feira) tem
o prazer de convidar os distintos associados da Sociedade Beneficente
Operária. Club Canoinhense, Grêmio XV de Julho, Sociedade Tiro ao

Alvo Ganoinha), Clubes de Bolão Fantasma,-Conc6rdia, Temeroso,
Assombroso, Ohmpico e União, para o grandioso baile comemorativo
do trigésimo aniversário de fundação do Clube de Bolão Democrata,
a realizar-se no dia 18 de novembro, nos salões da Sociedade Bene
·ficente Operária, com início ás 22 hores.

As danses serão abrilhantadall pelo jazz "Cruzeiro do Sul" de
Rio Negrinho. .: �,;, '

A reserva de mesas p(lder� ser feit��no escritório da Canoi
nbas Força e Luz S/A com o sr- José A. Pe're��a, a partir do dia 10
ao preço de Cr$ 400,00. -

..

•

1
•

. ,j '. V:,:E N o E - S E
LEITOES DE RAÇA

i .

Jersey' Caruncho
Tratar com o Sr. HELLMUTH PRUST
Duroc

na Olaria Prust.
,i

. DR. ARNOLDO PEITER ' FILHO
1:-

•

ADVO,GADO

,TRABALHO
Aua"Vidal R'sinos, 310 ..,;,.. (em frente ao Hotel Popular)

,._,1" .1' .'_' .. ;t:.+ '

Ouça, de 2a' a ô8 feira, às
!, t,;�- r:,

.

na RADIO

\
,

12 horas

CANOINHAS
'

LT�A.,
INFORMATIV.O l�tO

: \, Uma síntese dos principais acoíítecírnentos
,

<; :! .econômico-financeíros do Brasil e do Mundo!
',. !

c·

Notíci.as Locais

ENCHENTES E A,UXILIOS
"Desta vez ha uma razão mais forte para ajudar.
Os nossos irmãos cataeínenses precisam de auxílio".

O fato vem de ha muitos a

nos, Dia de finados.tdía da sau

dade, dia de' visita aos nossos

entes queridos, via de regra,
ano .por ano, é castigado pelo
máu tempo. O dinâmico pref ... ito
Benedito Th. de Carvalho Jr,
na sua profícua gestão, deu
vista nóva ao nosso cam-

po santo com a construção "do
muro, respectiva pintura,melho
rando ainda, a estrada que lhe
dá acesso removendo, em perte,

�

"
.. A

DS grandes níorros.": O'proble- TRIO em lqO DA AREIA, lavada a efeito. dia 29 de
'ma nu�ero um e principal, co�- Outubro pp. comunicando que a renda deu a/ preciaveI
tudo, .flcou e pendura at�' hoje. soma de Cr$ 75.926,00, agradece penhorada a apresençaReferímo-nos ao revestimento lab

-

d di f '1'
,.' .'

do aludido trecho. Outros Pre- e co �oraçao as rversas amuras que compareceram
feitos vieram e o problema de Cànoínhas; Rio dos ,Poços, Rio" da Areia e demais
continua, como' que a desafiar localidades vizinhas, extensivo êsse agradecimento ao

o dinamismo de nossos edis. Dr. Arolde Ferreira e ao Snr. Bogodar Kuczinski.
·

No corrente ano o I?roblem.a A todos .imploramo be
-

d
'

agravou-se sobremaneira, eXI- ...

s a ençao e São Demetrio,
gindo um grande sacrifício e e o I_lOSSO muito obrigado.

, esforço do todos quantos para Rio da Areia, 9 de Novembro de 1961.

Ix

Eis o comovido apelo parti
do de Florianópolis através da
Rádio Diario da Manhã. SoU

derízarnoinos amplamente com

os n08SOS irmãos do fértil vale
do Itajaí e demais habitantes
dos vizinhos municípios da ca

pítal.: Aos que pereceram na

catástrofe, as nossas "preces, as

nossas saudades, 808 seus fami
liares, as nossas sentidas' con
dolências. Esse, a nossa men-

sagem, essa a nossa solidarie
dade. � que a nossa Canoinhas, a

capital. dó mate, também vive
o seu drama, justamente no a

no do seu cinqüentenário. � a

história que. se repete,. pois
que nos idos de 19u, fomos

palco da maior enchente de'
todos os tempos. Felismente, e

mercê de Deus, não temos ví
timas a lamentar. Toda a bai
xada do Agua Verde foi toma
da pelas âgu'às, e essas conti
nuam a subir. Em bôa hora o

Comando do Batalhão da Po
licia Militar aqui sediado, na

pessoa do seu brioso Comandan

te.vCél. Wallace Capela, vem de
colocar a disposição dos flage
lados, comodos e transportes,
sem dúvida um grande subs
tancial auxilio para os mesmos.

Também a Prefeitura tem au.

xiliado na medida do possível.
Por esses emprendimentos hu
manitários. n08SOS 8 plausos e a

gratidão dos atendidos. A nos;"
sa lavoura, igualmente, foi du
ramente sacrificada. A de arroz,
por exemplo" que tem a sua

força na zona de Taunsy, está

completamente comprometida.
A ir as cousas como vão, ne
nhuma semente síquer.. será

plantada naquela rica região .

Por isso, então, e com dor=n'
. alma, o não atendimento para'
ô veemente apelo da nossa ca

pital. Pois, ao em vez de dar

mos, 'iremos pedir. Vamos então;
e já, atender os .nossos irmãos

canoinhenses, os flagelados da
atual enchente e' os pe
quenos colonos que por cer
to, vão padecer. Ao que nos

informam, o' Governo ,Federal

agora. como que acordou para
o flagelo, e irà mandar vultuo
sa verba para debater o mal.
Desta, tambem carecemos parti
cipar afim de minorizar .os pre-

· juizos do município. Nesse sen

tido, o sr; Prefeito Municipal,
a Camara de Vereadores e as

Associações de Classe devem

agir. sem mais tardança.
"Comentario lido na Râdio Ca
noinhas, no Noticiaria Inco, dia
8-H-6te Y

· Finados e tran$ito

Ix

- 11·11-1961

sultado foi o que' se viu. Um
lamaçal enorme castigou du'ra
mente a nossa populscâõ.: Que
agora então, já passada a data,
se ,ataque de vez aquelas: o
bras, para que nos proximes
anos não se repitam C;>S epísô
dias que. estamos na�rlfndo,
Providencias, sr. Prefeíto,«. ,

"

là se dirigiram em visita 80S

tumulos de parentes � amigos.
O Prefeito Municipal, em cima
da hora, entendeu de remover

terra na aludida via. E o re-

Lãs para ,Tric9t
'Casa Erlitâ

Brinquedos

,

Casa Erlita
Institut�' Nacional' do Pinllo

EDITAL DE CONCORRENCIA
o Instituto Nacional do Pinho leva ao conhecimento de

quem interessar possa, que se acha 'abérta concorrêncía públíca
para venda de um lote de 10 (déz) cabeças de gado, existentes
no Parque Florestal "Joaquim Fiuza _Ramos", no Municipio de.
Três Barras.

"

<.

O gado em apreço compreende: 1 reprodutor bovino (tou
ro), mestiço holandes, com 9 anos; 1 touro. com 7 anos; 1 vaca,
com 7 anos; 2 novilhas, com 5 anos; 1 novilha, com 3 anos; 2

<,

terneiros,
.

com 1 ano; 1 terneiro, com 3 mêses e 1 terneiro com
.

f mês'.
• As propostas deverão ser enviadas, em envelopes fechados,
à Delegacia 'Regional dei INP, Caixa,: Postal 81, Joinville, deela
rando o preço _pelo lote completo do gado - 10 cabeças. _

'

.

No envelope endereçado à. DelegaCia Regional do JNP,
dêverá constar os segufntes dizeres: proposta para a compra de
gado do PFJFR. Juntamente com as propostas, deve ser reme

tído recorte do Edital de Concorrência.

O julgamento das propostas será efetuado no prazo de
quinze (I5) dias, 'a. contar dá data da última publicação (3 vêzes)
deste Edital de Concorrência.',

Para maíores esclarecimentos, os interessados deverão di- /

rigír-se ao Parqué Florestal "Joaquim 'Fiuza Ramos", entre o km
12 e 13 da estrada Canoinhas-Mafra, no múnicipío de Três Barras.

, Observação: Ao INP fic� reservado, o direito de ser anu
lada 'a presente concorrência, em todo ou em . parte, se os pre
ços oferecidos não fôrem j,�lgados razoáveis.'

PFJFR - Três Bar�as, em .7-Íl-1961.
.

:

(a).W�lde;nar' Abner I�isho�
Oficial de .A:�Diinistração'

)';:
3 x

A V I S O
. Os proprietários das Lavandeiras KUSSABA, EX

PRESSO e' GUARANY, comunicam a sua distinta clien
tela que, a partir do dia 13 do corrente mês, farão vigorar
os, seguintes preços:

'

Lavagem
Lavagem

, Canoinhas,

Cr$ 140,00
Cr$ 160,00

nov��bro d�, 1961.

terno de casirmra

terno de linho

, ,

AgradeCimento
comissão dos festejos em honra á SÃO DEME-

IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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AUDITORIO DE

NA REGIÃO COBERTA PELA RA'DIO CANOiNHAS.
AGORA EM NOVA fASE, COM A SUA POTÊ N C I A

,AUMENTADA DEZ VEZES 1.000 WATTS).

508 NOVA DIREÇÃO.

. PA R A' B R E 'V E A SUA

'.

\
-... '

EM NOVA, FREQUE NCI�

�O-OTADA 00 MAis MOOERMO e:OUIPAMENTO

ELETR6NI�0 • EM CONDIÇ5ES DE OFERECER
/

Õ SE U PRODUTO l POPU!.A ç Ão ,OE E xTE NSA

� .. iil'A Z OHA
.
RURAL 09 NORTE CATAR i NENSE

,

'--
.... J '

" t, 00 SUL 00 PARANA.

11.11-1961

'Radio Canoinhas

AteD�,ão Dara esses' 'Drogramas: ,

Atençã.o, ouvintes
da "

Das 6 às 7 hrs., hora do chimarrão, patrocinio de E.
Novak &·Cia. e Churrascaría Balila.

Das 7 às 9 hrs., o Comercio em' desfile.

Das 11 à 11,30 hrs., movimento social, gentil oferta
da Casa Mayer aos aniversariantes
do dia.

'Das 11,30 às 12 hrs., almoço com M(isica, patrocinio
de H. Jordan S. A.

Das 12 às 12,30, Informativo Inco, brinde do Banco
Indústria e Comércio de "Santa Catarina S. A.

Das 12,30 às 12,50 hrs,. Marcha dos Aéontecimentos
em cadéia com a Rádio Diário

da Manhã, de Florianópolis.
"às 12,55, Reporter Renner, também em Cadeia com

a referida emissora.
.

Das 13 às 13.15 hrs., Album musical, . oferecimento
da Loja Favorita. L

Das 13,15 às 13,30 hrs., Cartaz sonóro do Gine ,

"
Teatro Vera Cruz, dando sempre,

a programação dos filmes da yemana.
Das 13,30 às 14 hrs., Cantinho sonóro. Musicas sele

.çíonadas num patrocinio de Helena
Rubínateín, Produtos de Beleza e

Farmácia Oliveira.

Das �14 às J 6 hrs., gentilezas. ,

Das 16 às 18 hrs., Discoteca do ouvinte.
Das 18 às 18,15 hrs., Ava Maria.
Das 18,15 às, 19 hrs .. 'Suplemento musical.
Das 19 és 19,30 hrs., Anten� Esp��tiva, alternada." (

,

Das 19,30 às 20 hrs., AgenCIa Naéíonel. -,

'

O_as 20 és 20,30 hrs., Boleros em desfile, alternado.
Das 20,30 às 21 "hrs., Seu L. P. preferido, alternado.
Da8 21 às 21,30 hrs. musica e saudade, alternado.
Dal 21,30 6s 22 hrs. Colar de Tangos, alternado.
'Das 22 és 23 hrs., Jurl musical, alternado;'
As sextas feiras; �s 16 hrs.. programa de audítôrto.,

Igualmeute aos sabados, das 17 'ál 18,30, progra-
mas de auditório. I--

A DI8EÇAO.
- ---.--.�,

o No governo-de Jânio, Grande Festival Esportivo em
.

Bela Vista. do 'Toldo

no dia 12 de Novembro 1961

Promovido Dela Sociedade ESDortiva' e
-

Recreativa Bela Vista ESDo'rte rUlpbe,
ano a
TITANUS

···PIRIDA· VOLTOU ATRAZ··
Início ,do Torneio às 9, horas, com a parti-O PkEFEITO... '�,.

di -I bs do i
.

I I
.

cipação de Iv�r.sos c u es o interior.
o Prefeito 101(0 Colodel ar-

�

'rep�ndido e côm remorso, re- -Ha,verá churrascada e completo serviço de barsolveu mesmo enfrentar os donos -

do P.SD, Agenor. Tarciso e

Albino e' entregar o prédio a

Prefeitura de Major Vieifa. Em
repre'"ália. o Delegado � o Inspe
tor de Quarteírão pediram exo- "

neração. Reioa graode coofusão '

'008 meios pessedistas x petebis
tas é falam até na expulsão- do

em mercadorias Colodel dos meios aliancistas.

E '�al. ,CàS6$. iambre,tas, Refrigeradores, Uma coisa é certaI Ó povo

r6qulnas -de Costura, Bicicletas, etc.
.

- de Major Vieira vai respirar
ic.li'ta Patente Federal 357 da --'fitaDus mp. Ino. Com. Ltda. aliviado com a

-

saida dó tal De.

l -,
"

legado que 56._ tem cometido
,�,) O BIG DA SORTE LHE ESPERA! arbitreriededes, com guampe de

,

valente _ . ... E o caso Colodel
Representante: GERALDO ROTHERT (Casa Esmalte) \ fica então para amanhã que ee-

, NESTA CIDADE' rá outro dia •••••

v. RECEBE ANTES DESTE NATAL

*

Big da Sorte
Súa Espera

êste
BI/G cesta

008114 A

,
Durante oito mnel do 'Governo

,

Jânio Quadre., tivemol apenai ôma
p-eTe, .... do. eatndantel de Recife,.
prolltamente debelada, pelo Presi
dente Depois da renúuela, honve
dezenas de greves que paralilB1'a�
a Tida da nação. O dólar Inbiu pa
ra·CrI 355,00, o cUlt� de 'rida utA
�tingil;tdo altitndee nuae& imqiaa
das. O povo .oCre enio .abe em

quem confiar. Que Delll tenha pie-'
dade do pai. e do povo bruileiro

-c..

e bem iDlpire .s nOl101 dirisentea.
,

Está

para as crianças: BONECAS
BOLAS DE FUTEBOL
BONECOS BIG DA SORTE
BRINQUEDOS MECÂNICOS. ETC.

Pela

PROGRAMA:

par. papal • a l'J'!amãe:,' ISQUEIROS
CANETHS.TINTEIRO
TOALHAS LINHOLENE, ETC.

Pela lLowia Federal V. concorre todo8 . ao meses, do L ao 5. prêmio.
,

,� PR�MIO MAIOR:',
.

-

"

�
"

DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS

IA partida de Fundô lerá disputada entre' as equipe�:
BELA VISTA ESPORTE CLUBE'

.X
TRES BARRAS SPORT' CLUB

,

, \

presença
'mente

de todos antecipada
Igradecemos
A 'D'IRETORIA

,<"

I

/
---
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Molduras
e Quadros
Grandes Descontos

para Revendedores
Procurem

.

�;
!i

.losé Yvan da Coste
Bacharel' em Direito

Advocacia emr.geral, especialmente crime

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

"ANOINHAS- __ Santa Catarina

CASA ESMALTE
- \

dr. ,4dy-r Seleme - dr. Anuar Seleme
- MÉDICOS

Cons u Itório:

,Organizações de Firmas Co
, merciais Individuais, Coletivas

e Sociedades A nonimas.

PR0CURE A

-I Organi,zação Jurídica Contábil
(Edíftcio s MEÚL)

Rua Getulio Vargas, 639 - Telefone, 380
"

Residência,:
'R. Getulio V�gas, 639 R. Vitor Konder. s/n

, Telefone, '380 Telefone :S81 Confecções finas

pare senhoras

Ca.sa Erlita
CANOINHAS' Sta. Catarina-:--

\

CONSUl IMPÕE-SE POR sí.;
EXAMINE-O OElAlHE POR DElAlHE

� • CONGELADOR AMPLO ! IIrOXIDAVEl
, • FORMATO E OIsPOSlçlo INTERIrA IDEAIS

• ROBUSTEZ 1�IGUALAvn • 'ACABAIllOOO
'TtCNICO PERFEITO

• fUNCIONAMENTO SILENCIOSO

)

CRIADOR'00CASA
�

, .Nosso Bar
de BALlLA' DAL ao
'Bar CÇlfé e Churrascaria

Bebidas
.

nacionais e estran

g"'j. "s, conservas, balas, frutas,
salsichas, salames, etc.

�

Rua, paula Pereira • Ç�oinha.
'

DE. CARVALHO & NASCIMENTO LTOA.

Produtos Veterinários e Agrícolas -

VACI_NAS (cristal violeta] contra peste sulná,
raiva dos cães e bouba aviá ria.
Sementes de hortaliças, etc.

�------------��---------.

CONSUL HONRA A SUA CONDIÇAO
,

. DE SER PIONEIRO NO BRASIL
"" '. -......._

,

ALTA QUALIDADE - PREÇO ACESSIVEL

INDÚSTRIA DE REFRI6ERAÇÃO "CONSUl" S. A.
lua aRARAIl6uA. 352 • 514· Cl. POSTAl, 267 - !NO. TElE6R.: "CONSUl"

JOINVILLE - SANTA CATARINA' - BRASIL

Distribuidores. '�

P�dÇd Lauro Müller" 204
'

: ..
';:"

FUNDADO EM 27/5/1947 ._ Reg. noCart. Tít. Doc. s/o. 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS
Rua Páula Pereira, 755/761 -. F�oe, 128 - Ca�oinhas "1: c,Assinatura Anual (52 numeros) Cr$ 200,00 i

(A partir de 1. de julho (�o corrente) \<-
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

Anunoios: Por vez e por eentimetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA' PAGINAS INTERNAS
I vez c-s 25,00 1 vez Cr$ 18,ÓO�'
4' vêzes ' 20,00

#

4 vêzes 15,00
'

8\ ou mais 15,00 8 ou mais 10,00
Publicações em destaque ou lugar determinado ,na pagina

tem um acrescimo de 10%.
.

, "A Pedido" ou' "Seções Livres" serão cobrados pelo
espaço ocupado, com o acrescimo de 50%.

, A Redação não endossa conceitos emitidos em artigos allil]ado.�

...,e um veículoWillys .continua a' rodar

100%!·
A peça utilizada foi

-

�-ª-genuina Willys.
E isto quer dizer: peça de qualidade '"":'

'peça que foi cuidadosamente examina:
da, -oassou por testes rigorosíssimos- e
'só então foi aprovada Sua repos.çáo
foi feita nas oficinas de um Conces
sionario ,Willys, por homens tremados
na própria fábrica - homens qué conhe
cem perfeitamente os veículos com que
lidam. Para que SeU, veiculo Willys con

tinue 100%, utilize Se'r'viço Autorizado e ,

Pecas Genuinas W,Iiys
Onde houver ,esta placa, seu veiculo WILLYS será tratado como merece I,

.

,

ri )

ReFaça suas Jorç,as, tomando

('A F É B I <3 '

.r
'.,_".

\

Saboroso, até a ultima gota

Em breve torradlf a ar quente
BIG é grande. mas em Canoinhas '.

BIG é O melhor café

--

'�
__� .- ., ....._._._,� -""'_-�'""':"'--''''�-:-----_'''''''''-,_ ....:''7�_'''

BASILIO .. HUMENHUí< . &, elA. LTOA.
CANOINHAS - Rua Vidal Ramo!!, 203 - Telef. 145 ..... S. CATARINA

�

�;:__��
J
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ANIVER!$ARIANTES -DA SEMANA
� .. ,J�1'{!VERSARIAM!!SE
Hoie: o sr. Câ,.los Malbauer;

o jovem André Tchaika; 0$

meninps ·Am:ilton filho do. sr.
AfltoniQ Tamporoski: Norber»
to filho do sr, Edmundo Ta
deus'K.norek e Edsonfilhó do
sr. Alex Michel; as sras. dnas:
Maria <Iracema

.

esp-. do' sr.
Bernardino Fedalto-e Helma
-esp, do sr. Wiegando Wiese;
as meninas Maria das. ara.
ças filha dó .

sr, A"tonio da
Silva e Arlete filha ao: sr.
Pedro ÇirosskoPf. '\

Amanhã: os' meninos Na.
'

roido . filho do sr; Ouillterme
Jf,ohr., �;Edgard -filho .'. do" sr.
)Edgà�Yt�; Mayer: a sra. dna.
Edlda esp. do sr: Edmundo
T., Knorek; o [ooem Anuar
Càdor; as . meninas Rosel:
Claudete filha do S1. Orlando
Nascimentõ e Virginia filha
do sr. � aldomiro B. Silva.

Dia -J3: as
. meninas Mar

garida filha do sr. José (iret
tin e Lia Esther filha do sr.

João Taporoski; as sras. dnas.
Au·rora esp. do sr, Rodolfo
Jablonski: Elvira esp. do sr,
Sezetredo Voigt e Luiza esp.
do sr. Raimundo 'Preislerv a

srta. Ivone Gorseltz; os srs.
Roãotro Schumacher; Nicolau
Burgardt; Waldomiro B. Sü»
va e Pedro-da Cruz Sob., de
Divisa.

Dia 14: as meninas Car
mem Lucia' filha do sr., dr.
Aroldo C. '(;:arvalho; Leda
filha do' sr. Jacob Seleme; E
lizabet, filha do sr- Pedro
a,os_skD.PT; a srta; Zulma Ma
rtaG!,i;l)adrilf; .... o ;meninO' Adr
Edson filho do sr. Calil Ca�
do.t:,,#-.�to:T'os jopens Carlos
Rzçardo Maes e Leonides. Ben
dai" (Js srs. reliks Bialeski e

L�onêio Rodrigues. -"

: Dia-IS: os srs. dr. Clemente
rrocopiak; João Bedritchuk,
Sobo,; Eurico Wagne{ e E
dm�ndo T. Knorek; os jovens

. edson ,e Adilson Fontana; a
tne"in,á Maria Ivani filha do
ir� Lindolfo Cordeiro; os me.

ttiHor- Paulo filho do sr. La-
'

di$la.u Dambroski e Antonio
Silvio filho do sr. Santo Pon
iarollõ,' as sras. dnas. Marta

esp. do Sr. Alfredo Trapt»;
Zulmira esp. do sr. João Vi
cente de Lima, de Pinheiros
e Gertrudes est: do sr. Tutti
Kalil Sphair, de Papanduua.
Dia 16: os srs. Valerio Sil

va e 10ão Wunderlich; a me

nina Luiza Maricy filha do
sr. Leonidas Ziemmann; as

sras. dnas. Eredina esp, do
sr. Ludovico Kichieleski e Elsa
esp. do s-: Alfredo Grosskopt,
Dia 17: os meninos Dirceú

filho do sr. Nelson Scheide
montei, de Porto União e An.
tonio

-

filhó do sr. Claudio
Lourenço. de Lima, as sras.
dnas. Jurema esp. do sr. Os
mar Nascimento, de Floria
nopolis e Zayde eso. dó. sr.
dr. José Pedro Mendes de A.

-. [uir de Direito em Lajes; as
gemeas Sonia Maria e Solange.
Maria filhas do sr. Wilmar
Friedrich.
Nossos parabens.

Gente -Nova
Siluana Mária, 'e o nome

da garota que a 6 do fluente
veio enriquecer o lar do casal
dna. Syiuia • sr. Dialma Ta
balipa.

-:- Acha-se engalanado o.
lar do casal dona Adair sr.

Ladislau Knorek com o nas.
cimen�o do robusto garoto
Henrique, ocorrido dia 77 de
outubro de- 1961.

- Sonil;l Maria, chama,se a
menina que a 31 de outubro'
finds, veio pngalanar' o já'.
feliz. lar do casal sr. Odilon
PáiJa.·

", ..

' .'

Aos novos Canõinhenses e

seus dignos pá�S nossos pa
rabens com iJvtos de muitas
felicidades. <'

t:'ara Defesas Fiscais
S6 a

Organização Jurídicá Côntábil
(Edificio MEÚL)

,
-

Nó -Cineminha �São -F ráncisco"
Amanhã, 'às 14 hora. e às 20,15 horas

CC�ombra Maligna"
_ ,Y":" __

,

com Richard Todd, Anne Ba�ter e llerbert Lom.

. Ofício endereçado ao Ró-'
tary pela Secretaria da

Agricultura 'em resposta
ao seu datado de 11.10.61

Florianopolis em 24 deoutubro
.

de 1961.

Senhor. Presidente.
Ao declarar recebido o ofício

datado de 11 do fluênte, dessa
Secção do Rotary Clube Inter
nacional, apraz-me comunicar a
V. S. que levei na devida con

ta as ponderações explanadas e

concernentes a melhoria da pro
dução Rural em Canoinhas.

A campanha a que se pro
põe executar -êsse prestigioso
Clube é motivo de suma satis

fação para todos os que pre
tendem soerguer e situar 8 agrí-

, cultura catarinense no plano a

que tem dire.it�, pela ímportan
cia que representa na economia
Nacional.

Queira, por conseguinte, re
ceber V. S. a expressão de nos

sa simpatia e _a certeza de que
esta Secretaria colaborará, den-

· tro do programa [á traçado, para
a renovação e melhoria das cul
turas dessa rica região.
Devo, ainda, esclarecer a êsse

Clube que esta Pasta, por in

terrnédío da Dire toria de Pro
dução Vegetal, distribuíu no cor

rente exercício 140' 0'0'0 quilos
·

de milho híbrido, 37 50'0' quilos
de amendoim, 61.2O'Q quilos de

feijão soja e 77.50'0' quilos de

arroz, em sementes selecionadas
e fornecidas por firma de ido
neidade.

Dessas sementes, foram en

viados à Associação Rural lo
cal, mediante pedido formulado,
20 sacos de feijão soja e 20'
de milho hibriqo,
Outrosshn, dentro da r�estru

,

turação levada 8 efeito, 'esta Se-
cretaria lotou um veterinário
It�gion!ll néssa, Cidade e sedíou,
tambem em Cano.inhas, 8 Re

gião, �� pi��torl�, ?e . �erviços
'EspeCIaIS, com Jurlsdlçao nos

municipios de 'rres Barras, Ma-"
fra, Papanduva, Itaiópolis, Major
Vieira, Pôrto União, Le.pon Re

gis e Santa Cecilia; a cargo de
um AgI ônomo.

'

No entanto, para que a cam

pánha em pról' da· agricultura
venha a ter o resúltado bené
fico que dela se p.spera, é ne

cessário congrear esforços, unin
do 'todQs, os, setores correlatos,
razão porque julgo da maior

conveniên<;ia que haja umama

ior afinadade com orgãó de_
classé, como $oé sêr 8 Associa
ção Rural, para; prestigiândo-a,

·

torna-la mais atuante, e, por
conseguinte, capacitadà a solu-

�
cionar

�

os problemas que lhe es
- /

tão afétos, revertendo em be
neficios á toda classe Ruralista.

Na oportunidade, -reitero-lhe
os meus protestos de estima e

consideração. _

Attilio Fontana
/Secretário da Agricultura

O Distrito de Santa. Cruz, pertencente a. Curitibanos, foi
ceiado a 3 de julho de 190'2" O Govêrno Vidal Ram-os, sancianan
do lei de 3 de agosto de 1911, elevou o Qistrito à categoria de
Município, e sua séde à de Vila, instalando-se a 9 de Dezembro
.do mesmo. ano. A 23 de agoste de 1923, sendo Superintendente

-

,Municipal o Dr. Ivo d'Aquino, a Vila foi elevada à condição de
cidade, mediante lei sancionada pelo Governádor Hercilio Luz,
ocasião em que Can!>i,nhas passou a chamar-se "OURO VE�DE".

- Entretanto, o decreto n", 1. do Interventor Assis Brasil, de 27
de outubro de 1930, fez volver a primitiva deaignação,"
,- '.

-
* * * .

'A cidade _ de Canoinhal, o interior do município e ai

regiõel convizinhal, aguardam, com o maior interêlse, a

pró:lima inauguração dà "Rádio Canoirihal, querida e po':'
pular emissôra do Norte Catatinense, pr_eatel a iniciar nova
fase, capaz de alicerçai nos.a posição de lideránça cultural,
economica e política, no extenso Planalto que têm o nome

da nossa terra.
* * * .'

O nome do deputado Aroldo, lados. e que .procurar, agora,
Carvalho. de projeção em tôdo minorar os danos .

causados -pela
o cenário político estadual, têm verdadeira calamidade, seriã' a

sido apontado como um dos mais execução de obras já estudadas
� v�áveis' para a composição da e previstas, que além de evitar

I diapa de candidatos ao Senado· as enchentes propiciariam o a·./
da Rupública nas eleições de proveitamento de eletricidade e

1962. Entretanto, há quem afir- , a irrigação de extensa área. O
me que o nosso conterrâneo rio que imita o Reno, deve ser
inclina-se pela disputa à reelei- domado" e posto a serviço do
ção e pensa, mesmo. na csndi- homem." Parece' incrível que
datura à Assembléia Legislâtiva, desde 1855 se repitam as en

face à quase certa implantação . chentes sem que nada se faça'
do regime -parlamentar nos e&: no sentido de evitá- las. "

.

tados. * *
O Dr Bhimenau em carta 41.

1855, relataIldo a enchente do Itajai.
al'sinalou que as agua. subiram 63
palmos em 36 horall, levando a ruinaJ
e a destruição ás cssas de colônoa
que acabavam de chegar da-Europa.
Em 1868, nova enchente caUlOR

prejuizo8 de monta. Em 1880, cha
vas de um dia de 22 para 23 d.
8etembro, fizeram subir as ágú.a. 1"
metro, e· 68 (lentimetro8, destruind.
eaus, matando, a até, reyolvend•.
sepulturá. em Ga8par. nepoi.�'hou��"
"'cheia de 1911, e de 1927, e 'ué;
1948, e agor.., por,:último., têm ha.,
vido enchea''iea' qualle anuai8;- :t:
mistér que o Govêroo- da Repúbliea
ponha em execução' um plano de
fôlego, capaz de 8alvar o Vale d.
ftaj.i, patrimônio de' Santa Catarina,
orgulho do Bra.il

o D«!parta,meilto de Estra·
das de Rodagem, Residência
de ICANOINHAS� di.põe da
verba de Cr$ 840.000,00
(�,lTOCENT(jS E QUAREN-.
TA MIL CRUZEIRO&> para'
a� construção da variante da
"Encruzilhada",. na .estràda
Canoinhall -,BR-i e de outros
Cr$ 840.000,OÓ (OIl'OCE'NTOS
E-,"(iÚARENTA

.'

M"r..' C�U-·
ZEIllOS) - para a condrução
do acelSo à Ponte sôbre o

)lio Canoinha., no laito, o-
-

bra que qualquer particular.
e:lecutará. com meno� da
metade daquela avultada so

ma. Até ago,a,' ao que ae

sabe, OI proprietáriol do' ter·
reno atingido pela variante.
não receberam a indenização
a que ·têm direito.

*
O ubérrimo "Vale do Itajaí",

da encantadora Blumenau e da
• mais rica região rural do país.
foi, novamente, �astjgado por
catastr6fica enchente que arre

batou Tidas, destruiu __ casas e

plantações, caúsandQ iilêlllculável
p'rejuizo à economia cafàrinense.
É. de estarrecer a insensibilidade
dos nossos govêrnos �nte' as
catástrof�s que periodicamente
assolam aquela região. Mai!t im
portante que atender aos flage·

.
' ,

'E ••• encúrtando·à conversa. _ •

I
/, Na semana que linda, observei: O Vereador

••••_••••
,

�.B•••B••e�••B••BB�••B•••••1 Reneau Cuba�� ooUás �� os p�bkmasda
_ Câmara: O Donato Souza a preparar famoso

II
- ,.

II "frescal" com Pirão d'agua; O Yalú. em franca cam·

,'1" -..
panha de aumento dos depósitos 'da Caixa; O Oscar

BIll Pfau, pensando numa�'viagem a São Paulo, para as

compras d[ fim de, ano:' O 'Prefeito A,ntonio Ma
R .

ron Becil, na exlraoi (iindria lula em' fuvor' do povo
II de Màjor ,Vieira: O popular cCKochzinho" se pre.

II p'arando para um concur� rede,ai O Vereador,O-

I
dllon Davet a'dquirin'do mesas e cadeiras para a

Câmara de Vereadores,' vítima de
v
recente assalto; O

'sa'�"'o Ve'n'�cedor 14 00 Arthur Mende, técnico da RCL, estudando a nova
."

.

.

.

.

," linh" de som da emissôta; O Bartnlck baíxando os

"'S G -.. pre'j:os dos sapatos e preparando uma venda de fim de

'. "''C" a ão 'uaira 8,0°.1
ano:.O Veread�r Gullherme"I'�$t,)rabalhan,

"

..
do na Câmara,. na Cerâmica e na agricultura mas

AZeI·te .Lata 125,00
'1'

Cflm tempq para o "Bolão" e para o luteból; os médi.
cos Adir e Anual" Seleme, num "rusch" incom-
pardvel de 12 haras diári�s; os conterrâneos Raul

A M"
&

d
-

t 5 ·1 155 °O Pereira Roeder e Moacyr '6udant, ainda á.

I
- çucar 'OI O paco e qUI Os , II, guardando as prometidas� nomeações; _0 Prf'!fetto

, iIIIB de Três Barras levantando ás 9,30 para desmen.

��������������������������������������. tir os que o acusav�m de kvanta�se ás 10 horos ..•

-

- * '-

O ,Govêrno do sr. Cels.o Ra-
môlt, que a .ninguem pers�gue,
que não é atrabiliário e nem

discrimina, naturalmente por
"necesidade de- serviço". remo

veu de Florian6polis para cá o

Fiscal Cantalício FrutuO'so d.
Oliveira, tradicionalmente ude
nista, como o Fiscal Leonardo
Beckauser, r�movido de TubarlIo
para Canoinhas, como' o Fiscal
Oady Nader, removido de Ca
noinhas para Porto Unj�o ... t
a dansa de pobres funcionári08
que cometeram' o crime de nllo
haver, votado no

.

benquisto"
Governador .. , Aguarâe o sr.

Celso Ramos o julgamento do
"povo nas eleições que vêm .•.
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