
o Prefeito Municipal encaminhou a -Camara de
Vereadores"vá'rias �ensageI\s pedindo aumento de impos-: 'G,RANDE FESTA
.tos. Aumente de todos os tributos municipais. '

,

." , " em Papanduva
Nada "'parece existir que justifique � 'aumento 'Em benefício/do Hospital 'São'

.Impostos, principalmente agora que a cobrança dos im- Sebastião, o Município 'vísínho
'

postos: territorial rural e o de transmissão de propriedade de Papanduva fará realízar' no O Curso Normal tRegíonal "Professor Silvio Pélico de
. imobiliária "inter vivos", de 1962 em diante, passam. a' dia ,10 do, corrente." uma gran- Freitas Noronha", do Grupo Escolar "Almirante Barroso" faz ho

ser cobrados pelo Municipio., Além desses novos tributos, díosg Jesta, com um .vasto pro-' je � entrega aos alunos que êonc�uiram o curso de Regentes de

10oio sobre, o imposto de consumo e o aumento de 10.' grama elaborado com organiza- "EnslDo.� ,

,

'

ção, contando até com onibus Em ragosíjo ao acontecimento, haverá missa em ação de
a' 150/0 da quota do imposto sobre a 'renda;

-

especiais entre Canoii:(has e' graças às' 8 horas na Matriz Cristo Rei e às 20 horas no Club
, aquele Município. A, Comissão Canoínhense entrega d!! diplomas."
No orçamento do Municipio, peça que encerra as_ 'Organizadora dos Festejos pre-

' ,- ,\ ' ,

1 h f, d tai d onsabílid d dmí t t·
, Como paraninfo da nova turma de diplomandos foi esc0-

in a� [Jl� amen a�s a' resp�nsa II._a e a mm�s ra IV8, e viu todos os setores da festa e lhido o deputado federal Aroldo Carneiro de Carvalho.-
de vital importaneia 'que se Imponham verdadeiras .refor- todos estão organizados de for-

mas de base. 'E' nele que 'se encontra in os pontos ne- ma a não faltar nada. -

'

São os seguintes os diplomandos que receberão os díplo-
, , , mas: A�inor Dzuman, Celio Oscar Reineit, Edinor Noemberg

vrálgícos de -Uma administração interessada em ajustar e Gratos pelo convite. (orador), Ervíno Treml, Benvínda Pacheco (oradora de despedida),
desenvolver ,os §.Ejores municipais. O do Munícípío de Ca- Ivone Augusta Suçhow, Maria Elizabeth Santos Lima,Matis Stella

noinhas é um orçamento confecionado .de um plágio que .Comércio e 'Ind'u;s'trla
Fedalto, Stela Marilú Nader, ,Tereza Zattar, Tereza Galeski,

vem' sendo usado da 'mesma formá e maneira, desde ' '

Terezinha Neves e Terezínha Maron. '

1945. Pede o Prefeito aumento de -impostos, mas nada
I

Germano Stein S A
'

.' " '

apresenta, nada sugere e não apresenta nenhum plano' _', Y..,
..

- Magistrandas 'dà 19'61 da
-

Escola 'Norm'�1 do
de admínístração capaz ,

de ,aplicar ou .de aplicação, que Agentes Gerais da ,

C' I" "S'
'

C
-

'

"

justifique a nova arrecadação. ,-','" LUFTHANSA '

� O eg10 agrado oraçao de Jesus
,

-

"-... , \ Realizar-se-á no próximo dia 5 do corrente," as ' cerimônia�
,., A rêforma: de base, essa que fragmenta forças pro-' 'A firma Germano eStein S. A.' de formatura das novas Magistrandas da Escola Normal "Sagrado

dutivas e, que conduz todos .os setores a posições de pro- comunica-nos que foi nomeada' Coração de Jesus" . .o programa elàborado pelas, novas professô-
gresso definido e contínuo, ..como se fai absolutamente Agente Geral para todo o Esta- ras canoinhenses é o seguinte:

"

"

, I,

C
' , do de Santa Catarina, da Luí-

preciso no Municipio de anoinhas que óra- está boiando' thansa _ Linhas Aéreas Alemãs =---. As /8 horas - Santa Mi_8sa em açãó de graças, celêbrada

no mar da. tranquilidadé, sem "ir para frente', nem
.

para; no Estado: Anteriormente a por S. F.xcelencia Dom Daniel Hostím, I?D., Paraninfo. ,

traz, consumindo suas riquezas naturais, necessita urgen- mesma.ifãrna erã-Agente geral .-, As 9,30 horas - Cerimônia de --éôlação de Grau no salão
.temente de, um plano administrativo capaz de transforma- da_clOàde de Joinville. nobre da Escola Normal "Sagrado Coração de Jesus".
lo, ... arnplíando-lhe as possiblídades ,econômicas.

-

Canoínhas � recente nomeação da firma, As' .novas Magistrandas "Turina Cínqüentenárío" 'são as

está paralisada. Fincou-se'no meio da estrada do progres- Stein causou satisfação em' todo seguintes: Irmã Maria Epífânía Peruzzolo, Marli Burgardt, Niva

so e não quer sair. Falta-lhe: quem, assuma=o-ccmando" o Estado dado mesmo a manei-c Charbel Ganem, Denise Rosa) Elizabeth Pacheco, Wanda Stonoga,

do desenvolvimento. -Não sabemos até quando íremos as-
ra cortês' com que trata todos 'E�ilia M. Müller Paraguassú, Marlene O. Muck," Norma Kreíss.:
os seus' clientes dispensando- Leoni Alves Pereira e Rosete Murara.

sistir Canoinhas como única "artista", no palco do nega- lhes atenções e esclarecendo '

" ,,' "Nossos efusivos, parabens extensivos .aos seus dignissimostivismo:'
",

, 'J
',' todos que desejam inteirar-se

g nít
' \

,
e ores. _.

'

/
'

- O aumento de.' impostos vem justamente numa é- das viagens aéreas para o Ve- .

'\

lho Mundo. ..)

poca em que' o povo, exausto de pagar, contribuir e aju-..
- ,

• Ginasianos ,'de 19,61' _: Ginásio' Santa
dar, nada tem' visto de positivo e nada recebeu 'como

compensação empregado nos setores em'que vive.

Certamente é! Ca:mara de Vereadores não aprovará
o aumento' de impostos, sem antes' conhecer um plano de
aplicação que solucione os problêmas que entravam o de
senvolvimento do Município.

"

..

-raça e
Rádio CanoinlÍas .Ltda�, terido em vistá Edital de

Citação divulgado na imprensa local, referente a ação execu

tiva que �he é movida pela senhóra Cecília Granemann Costa
decorrente de Nota Promissoria aceita pelo sr. João Mãri�
Olinger, vem a público .e,sclarecer que providenciou a

contestl!ção da ação, vistoltratal-se de divida pessoal do
sr. João Maria Oliriger" que não é e em tempo a1gum foi
gerente ou ....siquer procurador d& Rádio, çia qual ... foi, ape-
nas, locutor.,'

"

A õ'Radio Canoinhas ·Ltda.", se[undo instrumento
de contrato arquivado na Egrégia Junta ComerciaL do Es

r tado,-sob riO. 7.345, de 20 de março dé \1947, teve como

gerentes, inicialmente, os senhores Manoel Machuea Junior
,

e Fernando Machuca que, à ocasião da venda d'e quotas
de capital aos atuais proprietários da emprêsa, constitui-,
ram procurádores aos' seI)hores Aroldo C. Carvalho e Os
mar Nascimento. Posteriormente, quando introdusiu alte

rações em seu contrato' social,,� qúe se verificoJ em 16
de outubro de 1961, alterações registradas na Junta Co-

I- � mercial a 26 do mesma mês e ano, sôb nO. 25.852, a

( direção da "Rádio Canoinhas Ltda." paS'Sou a ser exer

cida pelo quotista ARISTIDES DfENER

'Canoinhas, novo de 1961.

"RADIO 'CANOINHAS LIMITADA"
,(

)
Ano 15

,\ õ'I"'---',i

'Canoinhas, Santa Catarina, 2 de Dezembro de

·0
, Oirct�rcs:' �ROlOO t Df CARVAlHO
,

C4IXA POSTAL, 2

AlfRfDO -GARCI�OO' C' JOÃO' SmMf
FONE, 128 CIROULA AOS SABADOS

Gerente: IlHASS SmM(

·FORMATURAS·
"Regentes de Ensino de 1961" ,

\

Cruz
Dia ,12, às 20 horas no Ginásio SAnta Cruz, receberão

seus diplomas de conclusão ginasial, 33 jovens canoinhenses. A
Direção do Ginásio�laborou, um programa que está assim cons-..'
,tituido: ,

�
-

As 6,30, Missa em ação de' graças.. I i '

.p
-

.
I

As 20 horas, no salão do Ginásio, a cerimônia de entrega
dos, Certificados de Conclusão do Curso Gínasíal..

abandona", lavou-
ra-s pa'ra construir
E'S.l R Â D A SI

� .

,

São,os seguintes os novos gínasíanos do Ano Cinqüente�áriQ�
O

'

sr. 'Antonio José' Campaní,' <
Adenír Jósé Machado, Alceu Assis Ferrari, Alceu Tom-

titular da f4rma Antonio J. Cam-
' poroski, Alfredó de Oliveira Garçindo Fo., Algacir Ariastãcio Borl:t,

pant & Cia. Ltda., estabelecido Alzir Barcellos, Amilton Bertão, Amir ,Seleme, Argos Luis Tre

-em Parêcy Novo; Rgs, aõs Jor- visani, Celso Trela, Francisc'o '"Barto Peréira de Liz, Gerson 11"'ao

nais da Capital e ,do interior, di.!" I\:ohler� Guido Prust, Hugo Franc_isco Hoffm�nn, Hugo Osmar'

.fez graves denúncias contra os Zierth, Ismael Tadeu· Trevisani, Iv'an José Suckow, José do ,Nas,,:

1 f d 1 cimento Filho,' José'Moacir de Lemos, Ludovic.o' Babireski, Lu-
governos estad,,:!-a e

_

e er,a,
afirmando que os mesmos são dovicq Line :rhoIl,la, Luiz -Valdir- Túlio, Marcilio Adolfo� K�eiss,

responsáveis p�lo aband'ono das . Mário Roberto Ferreira, Miguel Kurpiel Filho, Moacir Ramos, de
lavouras gai.íchas, frisàndo que Paula,

\

Nef'itor Marcos Schmitt, Nestor Senczuck, Neusio Bueno,
�

os lavradores estão abandonan- Osmar Lauro Stein, Pedro Stolarski, Willian Kohler e Wolney
do 'seus afazeres agrícolas para

António Burgardt.
.

"', '
' ,

'

construirem estradas:' '-.... Parabens do, "Correio do Norte" e gratos,pelo convite.
-

-� ,
.

, O fáto' chegou ao noss� co

nhecimento por intermédio do
,Jornal do Comercio de Porto

.

PR'EÇOSAlegre, e também, ouvimos de ,.

'

"

'

lavrjidores 'que estão em visita
7

a� parentes em nossa cidade, Sob êste título Gustavo Corção
qu: muitos Municípi?s gauchos' divulgou na imprensa carioca
estao no s:tor agncola, com. judicioso estudo sôbre' salários
suas produçoes estagnadas de- -,' .

fI
-

l' d 'bl
. d

e In açao, ana lsan o o pro e-
vIdo a falta de estra as. má e alinhando importantes da- '

Uma calamidade governamen- dós baseados no salário mínifilo
tal, o; que está se passando no do atual' Estado da Guanabara,
visinhó estado �ulino.

' 'ex-Distrito Federal. O Quadro
abaixo foi extraído do oportuno
.estudo:

Maio de 1940

Janeiro de 1943

Novemb�o de 1943

Dezembro de 1951

Maio de 1954

Julho de 1956

Dezembro de 1958

ent 1980/
,

Outubro dê 1960 « '9.600;00
Oütubro de 1961

-

Cr$ 13.440,00-
-

Extrapolándo a parábola da
inflação e prolongando a curva

a partir de-1961, como se daí
por diante se mantivesse linear,
Gustavo Corção conclue' afir-
'man'do que o salário minimo
vigente na Guanabara, em 198'0, '

será de Cr$ 9.000.000,00 (NOVE
MILHOES DE, CRUZEIROS);
qu�\ndo um cafezinho custà�á
,QUATRO MIJ..' CRUZEIROS,
uma refeição. modesta custará
CEM MIL CRUZEIROS, e um

corte de cabelo orçará por-pert�
de cincoenta coqtos...

'

Gente Nova Cr$ 24'0,00
«

. 300,00
« 410,00
« 1.200,00

r

Luiz Cesar'cé o nome do ga-
roto nascido dia .23 ultimo, na
maternidade do Hospital Sta.

Cruz e filho do càsal dna. Te- i
rezinha Dambroski - sr. Ervino'
Mikus.
Nossos parabens.

• « 2.400,00
« 3.800,00
« 6 . .000,00

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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...mas, o nosso pionei
rismo no comércio ban
cário começou em San-

'ta Catarina.

Heje o "INCO" dis

p5e de 105 agêndas
em 6 estados brasilei

-

ros, mas 60 deles se

Issó significa que, 'além
<'

de tôdo segurança ori- '
;'

unda dêsse crescimen-.
situam no território ca- - to, onde quer que b
tarinense. catarinense se encon

trei contará s_empre
I

com a presença certa

de seu amigo de tô

das as horas: O INÇO
'

'"

,

,

� �,

. BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SANTA CATARINA, S.A.

c
-

·i
J
..c

a
3

L7
MAIS DE

, ,

25 INOS CONTRIBUI,NDO PARlO, PROGRESSO
,

.

. f

- I

DE SANTa CATARINI
/

.

I
/

'.i,' iD,'IARE'. [
A'

A

'c

� "
_

. TON:ICO . CAPILAR
I
POR EXCELE,NCIA

, PARA fEIUDIS,
,'.

E C Z E I: AS,
INFLAMAClfS,
C o C E II AS,
F R I E IR A S, _

NUN'flA EXISTIU IGUAL ESPItIHAS, ne.
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o CIN E VERA CRUZ� apresentará amanhã" domingo, às 17, hs, e 20,15 hs .

Uma
,

esplêndida dupla de
/

intérpretes:

Aoo 15· CA:NOINllAS. S. Catarioa. 2 de Dez'embro de 1961· N.667

/
!

/Notícias- Locais
Prosseguir ,0- calçamento da Rua Vidal Ramos, no
trecho Prefeitura a Ponte !rineu - Bornhausen, uma

.' premente necessidade
"Não -compreendemoe. nós e-todos os foréstp.iros indagam; o

por que da não continuação dó calçamento da Praça 'Lauro Mül
ler até a ponte dó rio Canoinhas. Realmente a cidade, por moti
vos vàrios, reclama essa medida. Urge, então, que o sr. Prefeito

'" Muntcípal leve-s li cabo, com vigor e já.' Não, é possível que o

centro comercial da cidade. onde Éstão os. Bancos, a, Prefeitura,
Forum, a suntuosa' séde da Sociedade Beneficente Operaria e va

dos cartorios, se apresente na situação atual. Quando chóve, é

aquele conhecido lamaçal. e quando .não.• em poucos dias de sól,
é a poeira incessante' a perturbar os transeuntes e os moradores
do local. Nada 'se .conserva limpo

-

� o pó está presente em tudo.
Como se isto não bastasse, é por aquela arteria que passam o

trafego pesado e outros, em demanda para ,outras plagas..Salíen
temos ainda, a guíza de reforço ao' nosso apelo. os forasteiros
que aqui transitam- rumo a Porto, União, oeste eatarinense e su

doeste do Paraná que, não conhecendo a cidade, vem díréto pela.
Rua Cél Albuquerque, na esquina ·da Senador Felipe Schmidt in-

, dagam da saiba, dobram a esquina na-residencia do sr. Zaguírit
e pé na tabôa, .�eguindo pela subida do cemítérío. Quando. che-

"\

,gam em -' seus destinos, jLerguntados de Gar�oinhas, a capital do
mate, nada sabem dizer de bom a respeito, visto que \,pouco, de
importante tiveram a .oportunídade de ver. ,Não passaram pelo
nosso centro comercia], pelas nossas bcnítas pra.ças, não se aper-

'

-

ceberam 'de nossas grandes casas comerciais. 'Convenhamos, que -

? é. isto que está ocorrendo.· Então, que o sr. Prefeito Municipal, em
atendendo I nosso apelo, incluà a .referída óbra entre aquelas de
absoluta priortdade 'para o proximo ano. Com vistas, também, a

'nossa Camara de Vereadores. �.
"

Comovida e' justa homenagem prestada domingo
ultimo, à Doa. Maria Mayer, no, Sa1ão São Cristovão

,

\
,/

D�mingo ultimo o �graÍlde churr�sco de confraterni-
� zação d� sextão"

'--

\.'

CÕIllo o fàJ: todos os anos desde sua fundação, quando
� da renovação de\seus. dirigentes, o Bolão Fantasma, o' tão co-'

nhecido sextão, confraternizou-se domingo ultimo, com um sucu
lento churrasco de gado e ovelha, no estandart do Tiro e Caça
Major Vieira, em Marcilie Dias. Detxou a presidencia, pOr findo.
·Õ seu mandato, o sr. Darcy Wiese e assumiu· a o' rec!,!m

. e�eito,.
dr. Silvio'Mayer. 'Lá estava toda.a família do sextão e mais al
guns convidados, nuÍDa confraternização digna de' todos os enco

niios. A nossa 'reportagem .presente, agradece o �entil convite.

I«st. de� ftposent. e Pensões dos Comerciários A V IS O
\ . I

"

A Agência Local do I. A P.-C: solicita ao senhor
comerciante, que tenha em, seu poder o recibo de con

tribuições n. 281.122, 'gu,itado em 11-2-61, a urge�te .a-,
presentação do mesmo àquela repaptição.

UBALDO SA.NTOS, Fiscal

. Um ,vérdadeiro desfile de melodias inesqueciveis no

mais belo e' romântico filme do 'anO.' O: filme que vai
entusiasmar a todos. Um espetáculo' suntuoso e des
lumbrante. A' espanhola

->,

que
-

conquistou a cidade-luz
por sêu talento e beleza,

,-

Mon�eI0_ e

Decorreu um Dom tempo
"t, desde

-

o meu último artigo nes-
_______... 1

te jornal: Hoje reaparecí; pois
acumularam-se muitos e vários
assunjos, Seriam necessários

'-

volumosos, tornos para contar
tudo o que vai>por este mundo
a fora. Mas, ccmo , isso jamais
caberá dentro dos limites' de ,

um artigo de jornal, ...: con

tentemo- nos em dizer que mui
ta gente anda perdendo o juízo
"o bom senso", pois em vez de

'õcupa.rem-se corri' coisas sérias
e progressistas,'andam dando

"palpites" sobre as: diversas
"misses".

-

, Ora, ã formosura _.'no dizer
do camponês - não é doeu
mente; O tempo' sê encarregará
_de "dar o cabo" destas belezas,

.

O que o tempo .nãc pode des
truir é a verdade ira cultura.
Por isso; seria muito mais

_

a

certado, para dar bom exemplo,
para edificar, . para éonstruir,'
pára acender a- chama do pa::
tríotísmo e do progresso, -
exibir, 80 menos por "ocaeíão
de algum -cínqüentenârto, os

nossos valores intelectuais, sem
tornar em consideração - se os

nossos rostos ou trajes são bo
nitos .•.
A outra coisa, com a qual'

nos. preocupamos' apaixonada
mente, demasiadamente é o'

.

foot-bol, E' claro que o esporte
é muito útil e necessárío, 'prin
cipalmente 80S' que são ocupa
dos 'diàriamente eom serviços
que dispensam esforços físicos.

Dna, Maria Mayer. esposa do saudoso sr. ,Alfredo Mayer, Mas; ocupar-se, horas-a-fio em

um dos pioneiros do nosso comercio, 'por seus gestos sempre al-
.

torcidas ínuteís? Isso nãol;
truísticos, pela ação católica desde os prímordíos da vida religiosa

�
-

Se o entusíssmc que anima
em Canoínhas, tem participado sempre de todas .as. associações

.

as "torcídas" e a escolha das,
catolicas citadinas. Assim é, que desde -a ano de 1936 ve.m sendo "misses'" fosse "descarregado"
eleita presidente d9 Apostolado d� Oração, -instituição que con- para-íncentivar e amparar a la-

__-:, grega todas as senhoras catolicas do municipi(). Completando nes-
voura que está decaindo, parate ano de Canoinhas cinquent�naria, q seu.jubileu de prata [Ia industrializar o -país, para fun�

dir�ç�õ ini'nterrupta daquela/" instituição, as zéladoras' e mais o dar -bibliotécas," em 'todos os

Vigario da Paroquia, houvera!m por Bem homenagea-la com um
\. café com doces, o que ocorreu domingo a tarde, no Salão São

recantos dSr Pátria, etc., etc., -
, certamente chegariarrío!" à unia

Cristóvão, i com. grande comparecimento. Falaram na oportunidade, era de maior p!,ogresso, de
as senhoras Dna. Rôsa Seleme, Doa: Maria Eugenia Ferreira e o

, '''criar juizo", ,era em que não
Vigario dà, Paroquia, ocasião em que foi oferecida a homenageada seria necessário decretar a cada
uma -belissimá l�inbrança. Por isso, os n,ossos cumprimentos a

passo um novo salário mínimo
Dna. Maria Mayer e a todos os seus familiares e' os ndssos aalau--

sos. aos o,rganizadores dã reunião, J'usta e -oportunoa, .sob tod,;s os
-porque este i_rpenso Brasil seria
Un;l País de fartura.'

.
asp�ctos.

'Resmudá
f

(' De tudo um pouco
João

-

Wzô-rek

. ALOIU
-

Vidraças quebradas em sua

casa? Nãd é problema,
. Telefone para 305 e' será

prontamente a t�ndido.
'

CASA ES,MALTE'

SALÃO, ELITE
Avisa sua disti�ta clientela'

que, reabriu à Rua Eugênio de
Souza n. 285.' Agora especiali- �

zada em São Paulo com novos

penteados, permanentes, banho.
a óleo, descoloração e .tintura,
de cabelQ, manicure, pedicurê,
et�., pelos melhores preços da

praça.

, I·

radioativa.
e

em" perigo
. .

toda 'a humanidade

Disse o -"_Senador Mansfield
lider da maioria e membro da
Comissão de Relação :mxteriores
do Senado, que a precipitação
radiativa resultante das provas

I

soviéticas «se abaterá igualmen-
te sôbre as. nações neutras, so-

. bre as comunistas. e sobre as
do

.

mundo .lívre ... Terá por re
sultado a perda de anós7(feviQ8
para muitos sêres .humanos e

alguns danos para'--1odos os sê- -

res viventes ... Não se trata
Simplesmente' de uma provável
consequência da mais recente
explosão e das provas que ar
precederam, que na série So
viética, somam 39, maía. ou

-menos. O que é mais grave são'
os resultados prognosticados por
conhecidos cientistas de .tôdas
as nacion_alid�des.

_ ,

J. t
Disse ó Senador qué as pro-:

_ rico
. ,

vas nucleares na atmosfera, se

as . mesmas continuarem. sem
'"

controle ou limitação, tornarão
° mundo cada vez menos há
bitável para hómem.
Fazendo um exime geral das

diversas regiões do mundo em

-que há hoje sérias divergências
e dificuldades, explicou- o Se
nadar Mansfield os seus pontos
de vista sobre a situaçãó em

Berlim, sôbré o sudeste da Asiá,
sôbre CJlbai'.e" sôbre o Congo.
Quanto ao problema cubano,

dísse que Cuba é um caso para
<tôdas as Repúblicas America
nas» e não�' somente para os

Estadós Unidos.
-

.

:\ 'l

Cle.V Iel-
i

«A questãQ, em sentido m�s
profun,do» - àcresceotou --,

«consiste em que deverá fazer
se para que a desilusão, de mi
lhares de latino-americanos não
abra as portas ao fidelismo e

'à intromisSão das doutrinas
comunistas totalitárias».

J

R.F Vallone; num

• • •

«De maior significação» -

acrescentou - «é a precipita-

A' precipitação
põe

RIGHMOND, ,Virgínia, - Fa
lando na convenção da Asso
ciação Escolar -do -'Estado de
Virginia. declarou o .Senador
Mansfield que a dimensão das
recentes- provas nucleares reali
zadas pela- União Soviética é
"apenas um aspecto da farsa' que
elas' representam , para

'

o .pro- .

gresso cientifico».

'VENDE-SE
Uma propriedade situada no

Campo d'Água Verde, rua pro-
. jetada, próximo a Esquadrias
"A. Scultetus",' contendo uma
casa recém construída e área �

de 1.600 m2. tôd'a cercada.
.

�reço dê ocasião /
;. Tratar com o' sr.' Clementino
Píeczarka, nésta cidade. 3x

Lãs para
--.i_

C-asa Erlita
,

uSELE�ÕES"_
. Compra-se os seguintes Nu- '

meros, para completar a coleção:
Ano 1942

Março, -Abríl, Junho, Julho,
Agosto, . Outubro e. Novembro. /

Ano 1950, - Abril e Agosto
.. \

- f

,Ano 1952 • Fevereiro.
./� .

Paga-se bem. Procurar o sr.

Clementino- Pieczarka. 3x

l ,

',Registro'
Alfredo Pereira, Escrivão de

Paz do Distrito de Bela Vista
do Toldo, Municipio de Canoi
nhas, Estado dê Santa Catarina.

Faz' saber que' preten.de'm
casar: Eduardo Ferreira Costa
e Dorvalina Leal de França.
Ele, rrasciçio em São Jósé dos
-Pinhais, Para-ná, 'no dia 6 de
Agosto de 1916,' operário, sol
teiro, residente em Tira Fogo
neste Dis�rito, filho de Candido
Ferreira Costa f,alecido, e de
dona Bernardina Ferreira Pres
tes, -falecieia. Ela' nascida em

Campo' Alegre, neste Estado no'
dia 5 de junho--- de 1923, do
méstica, solteira, residente em

Tira Fogo, neste Distrito, fil)1a .

de Manoel Leal de França, fa
lecido, e de D. )To�quina Maria
Machado, residente' em Santa
Cecilia, neste Estatio. I

.... :'

Apresentaram 'o� dQcumentos
peJo Codigo Civil Art. 180.

,Be'la Vista do Toldo, 24 de
.

Novembro' de 1961.
.

AITr'edo Pereira
Escrivão de, Ptz

..1',

Fi,lnie
. lnesquecive]

ção radiativa que as explosões
provocam - a morte-incrível'
que descerá sôbre a Terra du
rante .muítós meses' e anos fa
turos».

A este respeito, obseivoQ Se-·
nador que a Aliãnça, pa)ra Pro- ,

gresso, patrocinada pelo Presi
dente Kennedy, tem por obje- .

tivo ajudar 8S. massas latino
americanas.

'

Não obstante,
afirmou, que a Aliança pbra o

Progresso é um' programa de
auto-ajuda baseado nos esforcas
de coope,raçãp desenvolvidos
pelas nações americanas parti
cipanfes e não um projeto ex

clusivo dos Estados Unigos.,
--------------------------

,

CE R A
0,1 r f 1 or

UM PRODUTO NUGGET

IREVENDE.DOFmS

ES>MAtT!(ASA
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Tintas
", '.

..

,', ',

Tinta de Àlta Classe

'_Côres Novas e Modernas

-Casa Erlita
DR. ARNOLDO PEITER FILHO

ADVO'GADO
CíVEL - COMÉRCIO - TRABALHO

Tratar com o proprietário
Dr.ERWIN SCHWARTZ Vendem-se ótimos lotes residenciais e própriosem frente a oficina Mussi.

para chácaras. Vários tamanhos.
Ver e tratar com O D I L O N PAZ D A.

Lãs parét Tricot
,

I __

Casa Erliía' ,Marca,ção de animais
o Sr. Ernesto Mayer vem usando em seus animais a marca

•• EM·· e.' desejando legalizá-la, pede 'a quem fizer uso de
marca igualou semelhante, entender-se com o mesmo, na Casa

Vende-se no centro -oa cida- Mayer. no horário comercial.
'

3x

de uma casa' com duas datas.

. Leitões para reprodução
, raças Durõc Jersey e Lan
drace animais selecionados
de ótimas linhagens, oriun
das de Concórdia.

...

VENDE-SE

'Útimo ponto para comercio,
situado à rua Caetano Costa
defronte à Pensão Humenhuk.

Mais informações .com o sr.

Wiega�o Keuriecke na Gfafíca
Santa Cruz, ou com o Sr. Gui
lherme Lohse à Rua Marechal
Deodoro 379..

�

..
"-

Para Defesas Fiscais
se«

Rua Vidal Ramos, 310, - (em frt!n�e ao Hotel I?opu�ar) : Organização Jurídica Contá�iI
.< (Edificio MEÚL)

COZINHEIRA
Precisa-se de unia competente. PAGA-SE, BEM.

'Apres'entar-se no Restaurante Lageadinho, Estrada
Federal klÍn. 195, ou c] Darcy Wiese em Canoinhas. 5�......__

EM XARQ.UEADA

Objétos 'Perdidos
Extraviou-se no Bar Cuarani, pertencente ao Snr.

Vitor Schneider, nésta cidade, 1 pasta de couro, contendo
1 livro Consolidaçãb Tributária. do Estado, uma escritura
de terreno, � talão, 1 livro de comerciante, 1 revólv..er

-

calibre 32-. cabo branco.
.

Solicita-se á pessoa que encontrou ou levou por'en
gano do referido Bar Guarani, os objétos acima, entregar
no Bar Guarani ou na Rádio Canoinhas, que será bem

gratificado, inclusive Delegado ou Inspetores de Quarteirão.
,

Canoinhas, 27 de novembro de 1961.

-Ouça, de 2a a 6a feira, às 12 horas
na RADIO CANOINHAS LTbA." Vburrascaria (BilL'
INFORMATIVO INCe ,de fAULO]ARSCHEL
Uma síntese dos principais acontecimentos Um bom churrasco, a

econômíco-fínanceiros do Brasil e do Mundo! qualquer hora.

,,=,==_,===-===='=====\�====i=I/' Rua Paula Pereira, 774

Pera ii sua segurança e tran

quilidade, confie os seus serviços
à Organização Jurídica Con
tábil (E�dificio MEÚL) que

dispõe de excelente corpo de
Profissionais com longos anos

de prática na especíalídade,

C_ontratos, Distratas
Comérciais, R�equerim9n.'
tos, 'Cartas Re ecibos.

�__IIIIII ._IIIII Il--IIIII_IIIIII_IIIIII!IIIl_IIIIII!IIIIII�1III!1
.

., "',

,

"

.-

- � '--
.

..-

, --

Como
.

todos-

As
. anos.' ..

L'ojas UnIdas
os

,

lançam

Procure a
,

Organização Jurídica Contábil
. (Edlficio MEÚL).

i

Itas.
espetacularmente -suas já tradicionais "Vendas' de Natal e Ano

- com descontos em todos os artigos:
Algodão .metro
"Morim ,metro
Xadrezes «

38,00
68,00'
49,00

Luizines metro

Estampados «

Zefir .«- -.

35,oo� ,

49;00
45,00;

Plastidos metro 107,00
Est. assetinados 95,00
Brim metro, G8,00

TOALIlAS
para Rosto 45,00
para Banho 90,00 -- Camisas -_

\

VIDROS DE
CONSERVAS -LOJAS

ENFEITES DE

pINHEIRINHO
,

ICHOCOLATES
«BUSCHLE»

'A
, ,Rua Caetano Costa, 5-53

'

LOJA' PANO,RÂMICA DA" CIDADE
ARTIGOS PARA I

P1:tESENTES

Esta Sensacronal
, ,

. '

Oferta de�' Fim

/
)

,

$andall:las cr$ 190,00 '
,',Meias .para Homem cr$ ;15,00 par . Terninhos para crianças _

cr$ 390,00
Tecidos para 'cortines �e reposteiros ,Toalhas Plasticas' - Calçados .Sete Vidas» 'Saias flPlissadas))'

Chapeus Camisas _ Sapalõ's' 'Gravatas \ 'R A M 'E .N Z O N I Louças Parcela nas- flSchmidt»

Maquinas de Costura "PARKER" CrS .12.500,00 (retone Estampados �- Lisos 1,50 larg. Cr$ 198,00

,RADIO�, RADIOLAS P H I l L I PS ACORDEÕES TODES(HINI-

Aproveitem

LOJAS··

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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( Molduras
e Quadros
Grandes Descontos

para Rev,endedor.es
Procurem-

'

CUA ESIALTB

José Yvan da Coste
Bacharel .ern Direito

Advocacia em geral, especialibénte crime

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

, '

Casa Erlita

dr. Adyr Seh�me - dr. Anuar Seleme
-

MÉDICOS'"

Organizacõ s de Firmas Co
merciais Individuais, Coletivas

� e Sociedades Anonimas.

p'R0CURE A_

I Organização Jurídica Contábil
, (Edificio MEÚL)

Consultório:
Rua Getulio Vargas, 639 - Telefone, 380

Residência:
639 R. Vitor Konder.. e[».

Telefone sai 'Confecções finas
,

para senhoras

R. GetuÍio Vargas,
Telefone, 3'8Ó

CANOINHA"S -:- Sta.. -Catarina

\

CASA DO 'CRIADOR' .Noseso Bar,
de BALlLA DAL BÓ'
Bar Café e Chúrrascaria

, Bebidas nacionais -e estran

geiras, conservas, 'balas, frutas,
salsichas, salames, etc.

Rua Paula Pereira • Canoinha.

DE CARVALHO & NASCIMENTO-LTOA.

Produtos Veterinários e. 'Agrícolas
VACINAS (cristal violeta) contra peste suina,

raiva elos càes e bouba aviária.
Sementes de hortaliças, etc.

"

... e um veículoWillys �Ontin,ua a rodar

100%! "

i

,

A-peça utilizada foi Qeça.. genuína Wiffys. '

E isto quer dizer: peça de qualjdade -
peça que foi cuidadosamente examina
da. passou por testes rigorosíssimos e

só então 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 veiculos com que
lidam, Para que seu veículo .yVillys corr

, tinue 100%, utilize Serviço Autorizado e

&as Genuínas Willys,.
o� hOllller esta placa, seu veículo WILLYS será tratado como merece I

, .

lJIII!it'p'':'��'"'_-----------------_''--'''''-------_'''''
\.

BASILIO' HUMENHUK &' cíA. LTDA.
o" . I. , '

CANOINHA$ .... , Rua Vidal Ramos, 203 - T,elef. 145 ..... S. C'ATARINA

"

e . :

,

,

conVl IMPÔE-SE pOR sr..
EXAMINE-O DfTALHE POR DETAlHE

• CONGUADOR AMPLO I INOXIDAm
• fORMATO I DlSPOSlçAO INTERNA IDEAIS
• ROBusm 1N16HlUYn ACAIAlUNTO
mlllco PERFEITO

• fllICIONAMINTO SlLtlCIOSO

�--------------------��-------.

CONSUL HONRA A SUA 'CONDIÇAO
,

DE SER PIONEIRO NO BRASIL
ALTA QUALIDADE '- PRECO ACESSIVEL

INDÚSTRIA DE REFRI6UAÇÃO "CONSUL" S. A.
\

RIfA ARARAllGUA. St2 ti. ',14· CX. POSTAL. 267 ·lND. TlLf6R.: "CORSUL"
JOINVILLIl _' SANTA, CATARINA _ BRASIL

Distribuidores.
,

'

,

Praç� Lauro Müller, 204

FlJNDADO EM 27/5/1947 '_ Reg. no Cart. Tít. Doe, !/o. 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SAB�D6s
Rlia Paula Pereira, 755/761 _:_ Fone, 128 - Canoinhas - S. C.
Assinatura Anual (52 números) c-s 200,00

'

(A partir de 1. de julho do corrente)
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

Anuncios: Por vez' e por centimetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA

..

,PAGINAS I'NTÉRNAS
1 vez Cr$ 25,00 ,1 vez Cr$ 18,0,0
" vêzel 20,00 4 vêzell 15;00 -

8 ou maie 15,00 8 ou mais 10,00,
Publieaçõee em destaque ou lugar determinado na gagiDa;

tem um acrescimo de 10%." {'

"A Pedido'" ou "Seções Livrei" serão cobradoa pelo
eilPSeo ocupado, com o acresclmo de 50%. •

I I
A Redação não endossa conceitos emitidos em artigo. aui*adol. I

. ReFaça. suas Forças, tomando

CAFÉ BIG
Seboroso até a ultima gota

I Em breve" torrado a ar quente
BIG é grande • mas em Canoinhas

_ r

BIG é O melhor café

..

l'

,

, ,

"
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, /

Prefeitura Mun'icipal
, I

Capitulo I I

Da Organização
I
Artigo 30 - O DMER serâ- dirigido por um técnico espe

cializado, preferencialmente engenlíeiro civil, nomeado em -comissão
, '----1 ... 1, , -pelà�Prefeito Municipal.

'

,\

Lei _N�. 3. de '27.:.11-1961.
Autoriza Conéorrencià PúbGca pára Consteu

,

ção, de uOla Ponte
\ ,

Antonio Maron Becil, Prefeito Munioipsl de Maior Vieira,
E8t8�o de' Santa Catàrina, faz sabér que a Câmara Municipal
decretou e, eu sanciono a seguinte

_LEI
Artigo l°. - Fica o Senhor Prefeito Municipal autorizado

8 abrir 'concorrcncia Pública para construção de uma ponte de
madeira, na localidade de .Hio Claro, neste municipio, com 20 metros
de cetnprimento por 4 metros de largura, sôbre o Rio .Bonito,

'

,

Artigo 2°. ..i Fica desde já o Senhor Prefeit� Municipal
autorisado o dispender a importancia de Cr$ 250,OOQ,OO (duzentos e

oincoenta mil cru�iros) para fazer face com as deepeees de construo
ção da refende ponte. �

,

,

, ..

Parágrafo único +-. A referida despesa será empenhada e

paga no próximo exercício, tendo em vista que as' dotações orça
mentaria para esse fim estão/esgotadas e o assunto requeria urgenci .

, Art. 3°. E�ta I�i entra .vigôr na data de sua publicação,
revogadaa as disposições em contrário.

Dia do �,R e 5 e rvis tá
, r

-No-c.presente ano não haverá chamada_ou convocação de
reservistas. As apresentações serão VOLUNTARI�S. Será aceita
a apresentação dos Ofícíaís, Aspirantes à Oficial, reservistas que'
por CIVISMO, ESpnHTO DE CORPO ou mesmo por hábito
<compareçam aos Quartéis, Centros de Apresentação ou Juntas de
Alistámento Militar, para preenchimento das fichas.

A apresentação será de 9 a 16 de Oezembro de 1961-.'
"

�.---- t"_,

ICine "Teatro Cruz,
__A P R.E S 'E N TA:

às 20,15 horas:.... Imprôprio até 14 anos'HOJE

ENTRE ·A' TERRA E\O' CÉU
.,

....

\

�Pode um homem fugir ao 'seu destino e não morrer nos
,

céus? Entre a Terra e o Céu; um drama da aviação e de'
um piloto de' provas que dOminava seu' aparelho como

a uma fera cl Jack Hawwkins e Elízabeth Sellars.
.

�
'-

-

-,-,---

DOMINGO� às 10,00 hor�s - censura livre'

Q MENINO E OS PIRATA,S
cl Nur�in Vye, Paul Guilfoyel, o garoto Charles Herbert
e a menina Susan Gordon. Uma deliciosa fantasia,' que
levará -os.rfans aos velhos tempos dos piratas, quando
cruzavam eles os sete mares em busca de aventuras

.

'

'------
- ,

. DOMINGO - ás 14,00 horas • Censura Livre

EI\tTRE A.TERRA E O CÉU

OO�INGO :: i�:�� �:: - J�p. até, 14 anos

'L'Â -VIOLETERA
Uma

-

esplendid� dupla d'e Intérpretes: Sara Montiel e- Raf
.

,
Vàllone, num filme que ningué_m esquecerá.

,

2àJ, Feira - á. 20,15 horas � Proib.' até 14 anos. REPRISE
----- _

,

3a. e' 4a. Feir,a - á. 20,15 horas - Imp. até 14 anoS'

'Prim'eiro Homem no Espaço
cl Marshall,Th(omp�on e MarIa Landi

A possibilidade de ser, torrado-vivo não é nada tenta�oí'a.
Exclamou um candidato ,ao titulo de

''"O PRIMEI�() HOMEM NO ESPAÇO"
--'---

5a. e 6a. Feira - á. 20,15 horas - lmp. até- 14 ano.

DE . 'DU'AS FACES-
�. '

,

cl Michele Morgan, Ivan Desny,
Dandra Mito e Gerard Oury

ESPELHO
"

DIA 9 - às 20,15 horas - Impr6prio até 14 anoll

RONDÃ O MONSTRO� DO ,ESPAÇO
Uma Fantástica História de Júlio Verne

-----

Domipgo - Dia 10

NAVIO CONDENAD'O
cl Gary ,Coopet, Char:lton Heston e Vlrgina Mckenna

Capitulo I ./

Do caráter e d08' fins do Departamento Municipal de Es- .c:ursÇ> ,Gratúito de' Ta- ,

tradas de Rodagem.
'

.
"

_./
,- -

_

,

Artigo l°. - Fica criado o Departamento Municipal de Es-
'",

quigrafia - WOJ Cmr���on�ênci�)
tradas de. Rodagem, (D.M.E R:) diretamente subordinado ao Prefeito Acham-se- abertas as ma-trf-

, Municipal -e com autonomia admlnistrativa e financeira, no .têrmos da culas para os cursos de taqui-
presente lei.'

.

gráfis por correspondência do

Artigo 2°. - Ao D.M.E.R compete: \ Instituto Brasileiro de 'I'aqui-
a) elaborar o Plano Rodoviár'io Municipal e proceder á sua grafia, orgão fundado em 1944'"'

e reconhecido "de Utilidade PÚ- I'

revisão .perlôdíca de acôrdo 'com o Departamento de Estradas de blica� O� curso compõe-se .de 12 '

Hodagem do Esta�o, de cinco, em cinco anos, pelo menos; "

lições, após o que serão conte-
b) dar execução sistemática a êese plano, efetuando ou fis-

" ridos-Diplomas aos alunos apro
calizando todos ,oa serviços técnicos, administrativos, concernente a,

, vades-em Exame Final. também
estudos, projetos, especificações, orçementos, locação, construção e por correspondência. Os in teres-
melhoramento das rodovias municipais;

,

-

\ sados deverão <escrever dando

c) conservar�ermànentemente ali rodovias, munic'ipais; nome e enderêço para 11 Caixa -, -

'Postal n. 8934, São Paulo,-

d) exercer a policia de. tráfego Dal Rodovias municipais;
e) conceder ou autorizar e Fiscalizaria exploração dos servi

Ç08 de transperte" coletivo naa rodovias municipais, obaervadas as

condições técnica! estabelecidas' pé,lo Departamento nacional de Es-
tradas de Rodagem;

.
,

�

I
f)' conceder Iícença para a colocação de Postes, anúncios,

posto de, gasolina e outras utifisações compatíveis -com o .local na,

faixo de dominio -daa rodovias municipais; ;-"

' ,

g) submeter a, aprovação do Departamento de 'Estrada! de
Rodagem do Estado. por intermédió do Prefeito, 08 planos de ope
raçõés de crédito. ou financiamento de qualquer natureza. que tive- ,

<rem de ser garantidos pela cota do Municipio 1)0 Fundo, Ro�oviário
Nacional; __

.

- � h) prestar, anualmente,. 80 Departamento' de Estrada� de
Rodagem do El todo, contas pormenorizadas da aplicação integral ao .

fim a que se destinam, das' cotas do Fundo Rodoviário Nacional re- .

cebjdas no exércicio anterior, - acompanhadas' de relatório sôbre a

exec_ução de orçamento do referido exercicio;

i) facilitar ao Departam�nt� de Estradas ,d� Rodag.e.l!,l do
Estado' o conbe'cimento dai atividadell rodoviariál do Municipio,
permitindo-lhes verificar a'perfeita observância das' condições pará
o recebimento 'da cota do Fundo Rodoviário" Nacional;
.. j) adota'r

�
as mesmas # normas técnicas e administrativas in

,

clusive nomenclatura, vigorantes nos serviç08 ,dos Departamento de
Estradas de Rodagem' Nacional e 'Estadual; .

\

k) Maõter'-(&.em constante �omunicação çom o DepartaIPento
de Estradas do Estado" daudo-Ihe pleno e imediàto conhecimento da

situa\ção exata 'da viação rodoviária municipal, inclmive das 'leis e

demais di.posições< que regulamentem ou vierem a regul�mentar;
I) estimular, por todos os. meiô8 hál:>eis, a propaga,nda da

estrada de Rodagem, dando _publicidade, não só de 8uas proprias_s
tivid�des, como de estudo8 eôbre "a técnica, économia' e adm'inistração
rodoviárias e demais allluntos relativos ao tráfego em }3strad_as de

rodagem. -'

Parágrafo Unico - Consideram-se rodovias municipais 8S

estrada8 de rodagêm ,compreendidas no Plano R'(jãoviário dó Município.

J

d M
-

V'
Santa

.
Catarina

de .. ajor·· ieira Aprovada
Prefeitura Muoicipal de Major Vieira, em. 27 de- Novembro

de 1961. lei - de..4.ntonio Moron Becil .

Pr�feito Municipal :

'Eduardo KZodzinski
Secretário Florianopolis,.27 - Após va

rias sessões ordinarias e, extra

ordinarias, á Assembléia Legís- �

làtíva aprovou o orçamento do

Antoni(lo Maron Becil, Prefeito Municipal de Major Vieira, Estado para o exercido de 1962.

no U80 de suas atribuições, e de confõrmidade com a lei municipal ,O deputado Laerte Ramos Vieira

3d d d
' ,(UDN) manifestou sua desapro-nO. e 27 e novembro- e 1.961, torno público quecache-se aberto..

'vaç'ãQ á referida lei, por enten-nesta Prefeitura, concorrencia publica para construção de uma, ponte
de madeira, sôbre o Rio Bonito, na rodovia que liga a sede do mu-

der que ela "não reflete um

nicipio, no lugar denominado 'Hio Claro neste município, medindo a programa de trabalho". Assina

referida ponte 20 metros de cumprimento por 4 metros de largura, .Tou que as verbas globais .so

com a altura de 6 metros. mam três bilhões e oitocentos

m�hões de cruzeiros, cujo em

prego não é conhecido do po-
/

der legislativo; que existem vul
tosas dotações para serviços que
não foram' errados por lei; que
as dotações do Palacio do Go
verno são exageradas atingindo .\

12 milhões de éruzeiros somen-

te para a secretaria sem pasta;
que a verba total do Plano de '

Metas do Governo - PLAMEG
- destaca 10 bilhões e 800 mi
lhões de cruzeiros sem especi
ficação . nenhuma, acrescendo a

círcuristancía de que o emprego
da referida verba não depende

-

de previa fiscalização do Tribu-
nal de Contas.

-

Cria o Departamento Municipal de Estradas
de Rodagem

O Prefeito Municipal de Maior Vieira faço saber que a

Câmara Municipal decreta e eu sansiono a s�uinte
LEI

, /'

'I
,

ConcorrênciaEdital, de Púb'lica

,

,

Os interessadoe deverão' ãpresentarem suas respostas até o

dia dez (10) do mes próximo vindouro, em envelope lacrado, .eepe.
.

--CifiC8:Ddo o'material. que empregará e importância 'do valor-de obra.
4 • ,- >

Prefeitura Municipal de Maior Vieira, em 28 de
", novembro de 1.961.

AntoniabuironBecil
Prefeito Municipal

'�ei N. 1, 2.7-11-1961.

I

,
.

a

\' 1962"

-

para

Parágrafo (J�ico - A nomeá

ção do chefe do D.M.E.R. pode
rá recair em funcionário de Pre
feitura.

,

. Artigo 4°, '_ A Chefia do"
D.M.RR. compete: '"

,/

a) elaborar>e submeter ao Pre
feito os

_ programas anuais e ree-
�

pectivos orçamentos;
b) dirigir e fiscalizar li execução

desses programas;
,

c) informar ao Prefeitu 8ôbre
o 8odsm,ento dos trabálbos do
D.M.E.R. e prestar todas as in
fõrmaçõ,es solicitadas;

d) prestar contas pormenoriza
das,. ao Prefeito, do emprego ,da,

.
receita do DMER;

- ,

e) exercer as demais atribuições
que lhe forem_ conferidas pelo
Regimeóto InterQo.

- \

.

Cap_itulo III
'

-

Da Receita do OMER

Artigo 5°. -;- A receita do
DMER será constituida:'

.

a) da cota que lhe couber ao

Municipio óo Fundo Rodo_:v.i�rio
Nacional; _

-

,

b) da contribuição orçamentá
ria do Municipio" em importancia
nunca inferior, é'lO pada exercicio

,

(continua", no. próximo número)

.

última modaSAIAS,
(!,4�4
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CORREIO ,DG �ORTE

,Edital

Faz Saber 001 interessados in.
certos e deeconhecidos que" por

parte de HIPOLITO PRUSSAK,
lua' mulher Dona FRNCISCA
PRUSSAK e EDVIN PRUSSAK
e sua mulher Dona OLGA S.
PRUSSAK. me foi -epresentado a

seguinte petição: Exmo. Sr. Dr.
Juiz de Direito da Comarca. HI.
POLITO PRUSSAK. SUa mulher
Dooa FRANCISCA PRUSSAK'
e EDVIN PRUSSAK e sua mu

Iher Dona OLGA S: PRUSSAK,
hraaileiroa, lavradores, resídentee
na - localidade de Rio Pretinho,
dêste Municipio 'e Comarca, por
leu procurador, infra essiuado -

advogado inscrito na-Ordem, Sec
ção dêste Estado, sob n°. 428 com
escritório e reaidêàcia 'à Rua Cêl,
Albuquerque, 520, onde recebe as

in,!imações vêm expôr 'e requerer
li V. Exa, .o seguinte: 1) - Por
escrituras públicas, de compro.'
misso de compra e venda, lavra-

'O" Big dá' Sorte
"Está à Sua Espera

,

êste "ano a'

cesta T I'TA NUS

A �PA-R1DA
,'8 I G'

DOBRA
�

,

v. RE\CEBE ANTES DESTE NATAL

par� as crianças: BONECAS
BOLAS DE FUTEBOL
BONECOS BIG DA SORTE-t
BRINQUEDOS MECÂNIGOS,

/

p.arà pa)ai II a ·mamãe: ISQUEIROS
CANETAS·TINTEIRO
TOALHAS LINHOLENE, ETC.

Pela - Loteria Federal V. concorr� todos ao meses_, do 1. ao 5. prêmio.
'PR�MIO MAIOR:

c,

MILttÕES_ DE CRUZEIROS
em mercadori,8s

0015

,

E mal" Casas, lambretas,' R���l.geradores,
Máqu,mas 'de Costur.a, Bicicletas, etc..'

/ - "\
Carta Patente Fede_ral 357 -da Titanus mp-;- Ind. Com; Ltda.

o BIG DA SORTE LHE ESPERA!
Representante: GERALDO flOTHERT ·(Casa

NESTA' CIDADE
.

,_./

[ HOTfCIÁRIO INTERNA (IOHAL

AS S I"N E o
(Orgão. Líder dos Díários Associados)

SUPLEMENTÕ LITERA'RIO - ViDA NACIONAL -

VIDA DOS C-\MPOS -:- O MUNDO DAS CRIANÇAS ....;.

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
ECONUMICO

\

Péça, hoje mesmo, sua assi

natura, procurando o nosso

REPRESENTANTE;

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

I

SELEME
I

ANTONIO
CANOINHAS • Rua Senador-Schmidt • Sta. Catarina

As assinaturas começam e terominám em qualquer dia

Edital de, Citação com o

prazo de vinte (�O) dias
O' Dr. Reynaldo Rodrigues.

Alves; Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de
'Santa Catarina,' na forma , da
Lei, etc.

Faz' Saber -a eandido'- Gere
mia. dos Rei. e sua mulher,
Marcolina Geremia., José Ge.
rem'ia. e sua mulher Gasparino
Geremia. ê sua mulher, Cata.
rina Geremia. do. Reis Schuc

Dr: Reynaldo Rodrigues Alves
Juiz de Direito. .

r

CERTIDÃO:
Certifico que ô presente edi

tal é cópia fiél da petição de
fls., 2. .

'

O referido é verdade e dou fé .

Canoinhas, 27 de outubro de 19�1.
Dr. Zaiden E. Seleme .

Escrivão.

Gado Bovino
Estamos comprando gado

bovino. Qualquer' informa-
ção dirigir-se a firma Abra
hão Mussi & Cia.,. Rua

I •

Seno Felipe Schmidt, 695
Canoinhas - SC. Ix

de Citação com o 'Pr�zo
_

de -. trinta J30) dias
...

.:o [ Dr;,' ,R�ynaldo Rodrigues" -das em nôtas do \Tabelião Acácio por duàs 'linhas' séêa', luceslivJl8.
Alvell, Juiz de Direito da Comarca 'Corrêa, do distritc de Valões, com o, lóte n. 262, a Leste 'por
de Cencínhse, Estado de Santa municipio e Comarca de Porto quatro li�ha8 sêcas 'sucessivas/com
Catarina, na Iôrma dá lei etc. Uuião, dêste Estado, rsepctiva- o lôte n, 260, .ao Sul por um

mente. em data de 30 de janeiro Arroio, com os lôtes nrs. 292 e

de 1929 e 18 de maio de 1938, 293 e ao Oêste pela estrada, de
Valentim, Pruseak, pai e logro dos rodagem com o lôte n. 39., tudo
requerentes,' comprometeu - se a .coníôrme se verifica das referidas

comprar da ex-Southern Brasil escrituras (doc. [untos 80b nrs, 1
Lumber & Colonization Company. e 2).�2)_ - Por escritura' pública,
e esta a vender-lhe, dual glêbas lavrada no mesmo Tabelionato, em
de terras, a saben a) - a pri- data de 18 de setembro de 1928,
meira, com a área de 1'21.000 m2. Franci.co Bigas, também eom-.

"(cento e vinte e um mil- metrcs prometeu-se a' comprar da,mesma
quadrados), -ou cinco alqueires, Southern Brasil Lumber & Colo-
situada no lugar denominado Va- nizatlon Cômpaoy; e esta a ven·

Iinhos, distrito de Felipe Schmidt,: d"er·lh�, lima glêba de terras, com
deste Municipio e Comarca, devi- a área de 329.200 m2. (treaentos
demente demarcada e com con- e vinte é nove mil e dusentos

frontações cêrtas, qtre adiante se· metro! quadrados)" situado 'no lu
rão anunciadas; b) - a segunda gar Rio Pretiobo,.' demarcada de

glêba, com a área de 329.200 m2. vidamente 1e com as' confrontaçõ�,
(trezentos e vinte e nove mil e constantes da aludida escritura,
duzentos, metros quadrados), si- ,cOios direitos aqu"!Íitivo� foram

tuada no lugar Rio,' Pretinho, ' tranepaseadoe pele promitente com

também no referido distrito de prado r ao.
-

mencionado Valentim
Felipe Schmidt, que constitui o Pruslla'k, em data de 18 -de se

lóte rural n. 291 da respetiva . tembro de 1936, tudo coníôrme

medição, também demarcada de. se verifica daquela �escritura e

vidamente, confrontando ao norte respectivo têrmo de traneíereucía
(doe, junto sob n. 3). 3) - As
áreas acima descritas, perfasendo
o total de 779.400 m2. (setecen
.fos e setenta e nove mil e qua
trocentas metro1i quadrados), for
mam uma 8Ó gléba, situada rio

lugar denominado Rio Pretinho,
ou Velínbos, distrito ,de Felipe
Schmidt, nêste Municipio, con

éfrontando, atualmente, com terras
de Julio Zelia, DodanyMachado,'
Salvador Mendes de Queiroz, João
Wzoreck e Casemiro Jankoski. 4)
-, Francisco Bigas 'e Valentim
Pruseak cumpriram fi�lmente to
dali as cláusulas dos aludido. con
tratos, de compromisso de compra
e venda e' pagaram integralmente
o preço aiustado

.

(doc. juntosob
n. 4, 5, 6 el 7), mal!, entretanto,
por motivos alheios a8" 8ua8 von

tades, não Ihel (oram outorgadas
as escríturas�definitiva8 dos imó·
veis compromissados. 5) ,..-- No
anO de 1940. a' União Federàl,
entre outras emprezas incorporou

ETC. a Southern Brazil' Lumbei' &
Colonizatión Company àll Em
prezas Inco�poradas ao Pat'rimonjo
Nacional; posteriormente, a Suo
perinteodt!Dcia, de88a.s-_Emprezas
alienou uma parte do acervO da ex- mesma. /vinham exercendo. 9) -' ação, deve ser desde logo reconhe.
Southern Brazil tumber & Cplo· Assim sendo, os Suplicantes, por cido e declarado; ,_por sentença, o

nization Company (Incorporada) si e seus antecessores, 'exerceram, dominio dOI! autores sôbre ali ter.
ao Ministério_da Guerra e optra por mais, de vinte anOIll, posse ratl descritas. Dá'se a causa o

"

parte ã ,Cio. de Madeirás dei Alto mansa e pacifica. sem interrupção valor de cinco mil cruzeiros. para
Paraná S A., ignorao(io 08 -Su- nem oposição e com' intenção de o efeito de pagamento da taxa
plicantes se as glébas acima des'

-

dono, �ôbre os imóveis enunciados iudiciária., Protesta·se por todo o

critas fizeram ou não parte des. 'no item 3. achando,se perfeita. 'genero de provas admissiveis, in
-sa� transações e, consequent.emente, mente configurado, com todoli' os ,clusive depoimento pessoal', dali
quem seio o atual detentor do rf)qu.isit08 legais, e a seu favor, o interessados. Néstes, têrmos R. e

_respectiyo título .de dominio_ 6)- 1180 cspião extraordinario, definido A. esta, com os documentos iuo.
Esmalte) Até esta data, a Superintendencia. DO artigo .550 do Código Civil, tos, P. Deferimcnto. Canoinba8,,

das Empreza8 Jricorporarias ao com as alterações constantes d,a 23 de agosto de 1960. (a) Dr.
Patrimonio Nacional e os suces- Lei n. 2.473 de·7 de março de: ,Saulo Carvl!Jho. Está devida-'
sores da ex· Southern Brazil Lom· 1.955,. 10) - - Pretendendo, agora, mente selada. ROL DE TESTE-
ber & Colonization Company, não legitimar a sua, �ituação de fáto MUNHAS: 1) Pedro Zelia, 2) Sal.
procuraram regularizar a situação ,os Suplicantes; na fórma dos' ar. vador Mendes de Queiroz, 3) João
dos imóveis compromissados por figos 454 usque e 456 do Código Wzoreck, todos brasileiros, lavr�·
aquela extinta Companhia.,7) - de Processo Civil, requerem a V. dores, ,res-identes nêste Município.
'Valentim Prussak, por si e como Exa., a designação de dia, hora' Dota supra. (a) Dr. Saulo Caro
-sucessor de Francisco Bigas, desde e local, pàra que, com as teste; valho. O presente edital será 8·

ao tempo d,a aquisição dos refe· munhas abaixo arroladas, se. pro- fixadó--no lúgar de costume e pu.
ridos terrenos, exerceu sôbre os I

ceda� a iustificação dOIl fatos ale· "blicado uma vez no Dia_rio Oficial
mesmos, posse mansa e pacifica, gados; após a qual deverão ser do Estado, três veses no 10rnallo
sem interrupção, contestação ou pe!lsoalmente citadOI

-

os atuais cal -"Correio do Norte". Dado e

op08ição de alguem, e com inten. confrontante. e interessados cértO!l, passado nesta cidade de' Canoi.
ção de dono,:- animus domini - e sUB8.mulheres, se cssados forem; , nhall, aos vinte (20) dias do mês
que sempre manifestou por át08 bemêomo o Orgão do Ministério ' de outubro de mil novecentos e

eoostantell de exploração agrícola Público, e, ainda, editalmente, sessenta e um. Eu, Zaiden E.
e feitura de henfeitP.fia8 no local. com o prazo de' trinta dias"os Selerge, Escrivão o subscrevi:
8) - Em data de 28 de agôsto, .intereuado!J ipcértoll .e descouhe· Dr. Reynaldo R()drigues Aí,,�.
de 1959, por éspritura pública cidos e o Dominio da União; na Juii de Direito.
lavrada no 1. Tabelionato désta pessôa de seu representante no 'CERTIDAO
cidade (doc. 1unto sob n. 8), Va. E.tado, a quem igú'almeote, por Certifico que o presente edital
lentim Prussack ,e sua mulher, ce· determinaçãoae V. Exa" se dará ê c6pia fiél da petição de fls. 2.
deram e transferiram a08 Supli. ciência desta ação, a fim de que,
cantes HIPOLITO E EDVIN dentro do prazo legal, a contar da, O referido é verdade �. dou fé.

PRUSSACK os direitos aquisiti. citação, e 80b pena de revelia, C-:tnoinhas, 20 de outubro de'
vos relativos 'às mencionada: glé. ,apresentem, querendo a contesta-- 1961.

'

.... bas de terras, transmitindo,lhes ção que tiverem. 11) - Final· Dr. Zaiden E. Seleme
também a, posse, que sôbre as mente, não sendo contestada a Escrivão

regístreda., Nêstes têrmos Pede
deferimento. ",;

Canoinhas, ,9 de
maio de �,961. (a) Dr. José Yvan
da Costá.' Está devidamente se
"Iada: O presente edital ser" l(-

�

fixado DQ lugar de costume e

publicado uma vez no Diário
.. Oficial do Estado' e duas vezes
no

.

jornal local "Corraio do Nor
tê". Dado e passado nesta cidade
de Canoínhas, aos vinte e sete

(27) dias do .mês de outubro de
e �eu marido. e Otavio Geie- mil novecentos e sessenta e' um.

ml�. do. ,ReI. e sua. mulher, Eu', Zatden E. Seleme, Escrivão,
residentes em lugar Incerto 'e'-" o subscrevi.
não sabido, que por parte de

José Geremias dos Rei., me

'foi apresentada a, seguinte pe
tição: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Dí-:
reito desta Comarca. José Gere
mia. doa Reis, brasileiro, viuvo,
proprietário, residente e 'domi
ciliado nesta Comarca, no mu-

.

mCIpIO
.

de Três Barras, vem

mui respeitosamente, nos autos
de arrolamento dos bens dei
xados por falecimento, de Frsn-

, céTIna Martins (processo findo)
pelo seu advogado infra assi
nado (procuração nos autos) ex
pôr e requerer o seguinte: A

parece na declaração de bens
de fls.,' como, pertencente ao

espólio a área de 639.998 (seis
centos e trinta e nove mil, no

vec ..ntos e noventa e oito) me
tros quadrados, quando na ver

dade apenas a área' de
,

428.888
(quatrocentos e vinte e' oito mil
oitocentos e oitenta e oito me

tros quadrados) m2., 'pertencem
ao espólio da (invent8riad�, eis

que, devido a um "lapso, foi in
cluída duas vezes' a área do
mesmo terreno; terreno esse

he)dadó pela' Inventaríada de
seu pai Candído Martins; de
acôrdo com formal de partilha
[untoàos autos, .devído _ a ha
ver também escritura de díví
são amigáveLdos bens do es·

,pólio do referido Candido' Mar"': I

Cont'ra' tos',' D' t t
'

tt-ns, de que -faz parte cOmO já "
IS ra OS

foi esclarecido, a mesma área. Comerciais, Requerimen-Assim, é a presente, para,;\re-" -

querer, se digne V. Excia., man- tos, Cintas e, Recibos.
der retfficar 'ii pa.rtHha dos 'bens
deixados .per falecimento' de
Francelina Martins, de acôrdo Organização Jurídica Contábil' /
com 6 esclarecimento, supra,

'

.

para que poss�-ser dev}dsmente

�

I
Churrascaria "I D B A L
de PAULO ]ARSCHEL

,
-

/

Um bom churrasco, a

qualquer. hora. é-

Rua Paula Pereira, 774

Procure"-a __..

(Edificio MEÚL)

-
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pacote 5 quilos
IIl1m••••••II••II••••II.II .

Ano 15 . CANOINHAS - S. Catarina, 2 de Dezembro de 1961· N.667

,

Com vistas ,ao Circo Belvedere

Po'!cio' Pilatos .e íu�
/Iassinatura"

Numeroso público, em nossa cidade',(e em outras), acaba de,
ser induzido em grave êrro histórico -acêrca da - Paixâo,e Morte, de
Nosso Senhor [esus Cristo, motivado pela pergunta com que 'uma
companhia de espetáculos : afirma haver despertado a atenção de Ca
ncinhas: .. Há uma,agl'avante: as pessoas' mais atingidas foram .me
nores; a quem, a reverência dos adultos, já preceituada pelo pagão
J uvenal, manda ensinar a verdade.

'

. :' Quaóc{o ::� � estudante de, ginásio ) me pediu a" resposta, desco-'
nhecia- lhe a formulação exata, e, em cinco minutos, com o que me

- estava na memória Confusamente. alinhavei uns dados imprecisos,'
mesmo assim muito mais próximos da verdade do

�

que as 'três res-

postas premiadas... Fui aos livros só depois. ,',

,Na resposta "'cer�a" assinalou-se um ano ,da. éra ; judaica.' e'
um-mês da éra cr,ist�. Evidentemente. a coisa é de almanaque! Re
conheçamos, entretanto, que em tal assunto, de su�o respeito da nossa

Santa Religião. ou havemos de fazer perguntas possíveis de serem

respondidas pelo público em ger;il'I, ou não havemos de faze-las. O
que uma cidade,' mais ou menos culta, não pode admittir' é que se

�istifique, embora involuntàriamente ....todo um público e a seus filhos,
premiendose respostas erradas; pois na realidade. em Canoinhas, NIN
GUE'M· está em condições de responder corretamente àquela Per
gunta. cuja .resposta é problema ainda controvertido entre os maio
res exegetas e hermeneutas da' Ciência Bíblica. tanto .. católicos como

protestantes. Já por isso, não o resolve o "Almanaque do Pensamento",
nem se pede a solução a uma companhia de espetáculos, por mais
cultos e bem intencionados que sejam os, seus 'artistas, dos quais um,
infelizmente, na Rádio Cenoinhas, nos ensinou qqe a éra cristã co-

meça c:o':_D a �orte de Cri.to...
.

.

- Tudo o quê se colige, duma vasta literatura sacra, de oro-
nologia, interpretação, astronomia e história, é que. na base do ca-

"lendário dos Judeus, Jesus foi condenado à morte no ano de 3,793
(portanto, longissimo do 5 mil e ta[;'tos)j e p�lo calendário cristão._
entre os anos ,28 e 34 d.C., sendo o ano 30 o mais provável, em 15
de Nisã (Páscoa dos fariseus), ou 16 de Nisã (Páscoa dos saduceus)j.
ou, cOIn mais clareza. em 7 de ábril, numà sexta-feira. �stes dados
significam uma súmula concentradÍssima dos estudos· cristol6gicos até
hoje realizados pela Hermenêutica Bíblica de todos os credos cristãos,
e seria temeridade;" em cronique.ta de jornal, querer aduzir t6das as'

\
premissas e variantes que- justificam tal conclusão. Já -p'o� aí se vê,
entretanto. cOÍDo' é igualmente temerário atormentar cérebros de.
me.Dores com um problema de tal vulto!

Há mais. Apesa,i: de meus esforços. nlio consegui que o Circo
Belvedere me esdarece9se, no pont� "aho", se estava pedindo crono

log!& judaica. cristã ou romana... Más' t6da a formUlação da pergunta
já peca pela base: Pôilcio Pilatos jamais assinou a sentença 'de
mortet Em que Evangelho, em que Historiador Grego ou Romano
está escrito isso? Se a_lguém, pois, mereceu prêmio, foram unicamente
todos os que responderam que ,Pilatos NUNCA ASSINOU. «,om isto.
a, pergunta está, ou�respondida, ou ful�inada.. ..

. A bem da verdade,' e para honra de Canoinhas, cidade apre-
goadameuLe culta� darei a mão à palmatória, se um exegeta, daqui
ou de fóra, outra coisa melhor vier ensinar-nos. - Mas ... com os dados
da .CiênCia. Não com despista'mentos. '

-

,

frei. EÍzeário Schmitt, ofm.

, "I' �'
r->

'AVIS,O
CQM. IND. FISCHER & elA. avisa a- seus

clientes que encerrará' as atividades da PANIFICADORA
'dia 23 do corrente, estando em IÚluidação todo o estoque
de chocolates.

" '

Aos cliente!:.! que nos honraram com sua preferencia
-o� nossos agradecimento�. /

'

As contas poderão ser acertadas até dia. 24 na Panifica
dora e a partir do dia -27 na' Caixa da CASA FISCHER.

•

Azeite
Sabão
Sabão
Soda
Açucar'

lata
\

VencedOf\
Guaira
lata

: ,.
�

.

Pelos Lares e Salões
ANIVERSARIAM"SE

Hoje: as sras. dnas. Noe
...

mia

esp, do sr. Agenor ..v.. Corte;
Vva. Anita Buss; Adelia Olga
esp. do sr. Euclides Bueno e

Eulalia esp. do sr. José Pa»
'checo de Miranda' Lima; a.

menina Maria Alicia filha do
sr. Odilon Dauét; os meninos
Bâsonfilho do sr. Ervino Frie»
dmann e Waldemar filho do
sr. Alfredo Trapp.
Amanhã: a sra. dna. AI,.

merinda esp. do 'Sr. Vitorio D.
da Silveira; o menino João
filho do sr. José Tarcheski; o
St:. Hilmo Wunsch; as meninas

, Rhôde filha do sr, João Ta
. poroski e Mar/ete filha do sr

,

Arthu« de Souza Caldas.
Dia 4: as meninas Oilciane

filha do sr, Waldemm Cador:
Vilma de Fátima filha do sr.

Antonio Somes; Nelia filha
do sr. Edmundo Hartmann
e Maria Elizabet filhdNlo sr.

Boaventara Bénda; o jovem
"Adinor Bedritchuk; os srs.

Sarkis Soares e Paulo Dehner.
Dia -5: o sr. R.ubins R.ibeiro

da Silva; a srta. LeoniCnbas:
'O menino Antonio Altauir fi
lho do sr. Antonio José dos
Santos; á sra. dna, Cecilia
esp, do sr, Eraldo Lessak; as

: meninas Neide- filha do sr.

Estetano Lucachonski e An�
Maria, filha da exma. viúva
Elvino Olenik ..

D-za 6: os meninos' .Luis
AuguSto filho do sr: Derby
Fontana; Raul filho do sr.

Iosé lnacio dos Santos; Udo
filho do sr: Horst Winter e

Ernani filho do sr. Afonso
-, Knop; a menina Arlete Maria
filha do sr. Idalino F. Tulio;
'o sr. Orlando Hostert; os .10- ,

vens João B. Ruthes e Moacir
de Paula' e Silva.
Dia 7: os srs. Orl�ndo Nas-

'cimento; Darcilio Hostin e

Walrrido Krüger; -as,' meni
nas Leda Maria filha do sr.

Arnaldo J. Machado e loecy
de ratima filha do sr, João
Cornelsen.
Dia 8: as sras. dnas. Maria

Luiza esp. do sr. Haroldo
, KoePp; Anita esp. do sr. Nar
cisO'Ruthes 5000/; SetJastiana
esf>. do st. Leonardo Brey;
Olga esp. 40 S"r. L_idio João
Ferreira e Maria esp. do' sr.
Afons.{J Linzmeyer; a srta.
Conceição Terezinha Quadros;
a menina Maria�Lucia 7ilha
do sr. Zetredo Müller; os srs.

RodolfO Frohener e Raul Rosa;
os meninos Marci'o Ivan filho
do sr. Orlando Tremi e An
tonio Haroldo filho do sr.
Bernardo Belinski.
Nossos pa'rabens.

I'

5 A II!' S, últimê moda.

ea,-tS4 '�t.tit(J,

125',00
15,00
8,_00

36,00
155,,00
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I O projeto de lei 1 831.A, de 1960, de autoria do

� Deputado Aroldo Carvalho. que visa autorizar a �re-
�,

. sidênciada �el!�bl!ca a a�rir credit� �special de �inco
Milhões de Cruzeiros, de auxilio a Prefeitura Municipal de �anolDhas.
ao Ginásio Santa Cruz à BIC, ao Asilo "Rolando Malucelh' e a As

sociação Rural. pelo ci�qüentenário. com pãr�ceres Favoraveis .de tôdas
a�f comissões da Câmara dos Deputados, esta na ordem do dia, pron-

'

to para votação, desde setembro último. A vo�açã? .dó C!.rçament<? a \

discussão da reforma .agrâria e <da reforma tributáeia, tem, ocupado
tôda a ordem do dia das sessões, da Câmara e impedido a votação

do 'Qrojeto de interêsse da nossa terra. O Deputado Aroldo Carvalho

espera, obter a aprovação afé 15 de dezembro, quando os parlamen-
tares- entrarão em, férias.

***
, Têm repe'réutido inten.amente em tôdo o município

o projeto de lei da / !>ancàda uderlista à C�mara d�s Vel'e�
dores que visa destinar dés _porcento da arrecadaçao mUl!,I
cipal à execução de ,um "Plano de Fomento da Produçao
Agro Pecuária. Inumeras ca.rta8� telef!,�e�al .e telegrames
têm chegado à nossa; redação, de a�Olo aqu�ela lD.u:labva.
Diversos municipios de Santa Catanna estao sobcltando

c 9 envio de cópias' .do citado projeto que �erá �dota�o n�u·
trai comunas catarinenses tambem. Parabens, 'maiS, uma
vez aos dignos ver�ad9res que subscreveram o projeto e ao

sed autor, o Vereador Ewaldo Ziperer.
.

'

*
vada a importante proposiÇão OI

chefes de familia numerosa, reco

nhecidamente pobres, cujo ganhe.
não 'baste às neeessidades essenciais
e minimas da subsistência da sua

prole, receberão dos cofres do Go
vêrno Federal cêrea de CINCO MIL
CRUZEIROS por mês.

. **-*

o Congresso Nacional, em sessão
-de 21 di) corrente promulgou .0
áto adicional rr 5, que introduziu
radicais modificações na discrimi
nação de rendas. Segundo o áto

. adicional a partir de janeiro de
1962 tôdos os,municípios brasilei
ros receberão quinze porceato do

impôsto de renda (anteriormente
a quota era de dês porcento);
quinze porcento do impôsto de
consumo arrecadado pela União;
tôdo o territorial rural e o ímpôsto
de transmissão de propriedade
"lnter-vivos", ciza, anteriormente
co'brados pelo Govêrno do Estado.
Gada município brasileiro, terá,
assim, um acrescimo na sua reeei
ta, que -orça pela casa dos QU�N
ZE MILHOES DE CRUZEIROS,
anualmente. Ganoinhss, Major
Vieira, Papanduva e

,
Três Barras,

como \ôdos os demais mmiicipios
brasileiros, receberão êsse consi
derável aumento de arrecadação.
Diga-se, agora, se assistia, ou não,
razãs àqueles que tanto lutaram
pela emanciQação dos antigos dis
tritos. Não há como um dia- depois
de outro... '* ...; *
Atendendo a suge!!tão de um co·

lôno de Três Barras, residente nas

'proximidades do Parque do insti·
tuto do Pinho, companheiro de via· I

gem do' Deputado ,AroIdo Carv�lho I _E O 9'0vêrno Municip-a!, va� ou

no pcrcurllo Canomhas - Mafra" I. nao vai .a'!D?entar. o funcIOnalismo
eis que o Depntado levou de· "caro· I do MUDlClplO] AI�nal uma profes
na" o agricultor' conterrâneo, o ex- sora é, ou na()_, digna de receber
Presidente da Associação Rural de O salário minimo'? Que ,·trab_alhis
Canoinhall el&borou projeto de lei I mo" é esse, Dr. Prefei�o? E' p�r
já apresentado à Câmara dos Depu. essa, e por outras 'que toda CanOl·
tados e que yem repercutindo em nhas recorda com ,'sauda�e. o ad

tôdos os Estadoll da Federação.' mirável Govêrno do Prefeito �e
Trata Ile do anmento do abono de nedito Terêzio de Carvalho J umor,

família, instituido pelo . l!Iaudoso que avulta e cresce à medid!t que-
Presidente Vargas em favor dos pais O tempo passa_

'

de n'Umerolla�prole" e reconhecida- {:t '*
mente pobres. O Decret�.Lei 3,200, O Norte éatarinense aguarda, ano

de 19 de abril de 1941, instituin o 'siosamente, aproxima. inauguraçllo
abODO de família, fixand�o em CEM da Nádio CanoiJ;lha8 Liiyitada, como
MIL REIS por mês (oito filhos), a MAIS POTENTE DO NORTE. A
maill . VINTE MI, REIS por filho Direção da Emissora, preocopaõã
excedente, Evidentemente; o abono, em acompanhár o prngrell80 da
face à àlta do custo de vida, e à . ,Dossa terra, desde já vem impri
de!!valorisação da moeda, deve Iler mindo nova orientação aos progra
revillto. O projeto. de lei do Deputa" ma!!, agora bem feitos e muito ou·

do AroIdo Cal'Talho elev.a_ o abono vid08. Congratulamo-nos com o sr.

para metade do 8alário minimo vi· Rubens Ribeirtr-e com O!! seus com.
�

gente na região, mais -Quinhent08 panneiros de administração Arthur-
cruzeiro!! por filho excedente. Apro- Mende e Sydnei Côrte.

A opinião pública local, not!!-
.damente os homens do comércío
e da indústria, os agricultores e

iazendeiros. está verdadeiramen
te -estarrecida com as revelações
que fizemos respeito ás verba.8
estaduais mandadas para a ReSI
dência DER. em Canoinhas. Não é,
boato, não_ São dad'os oliciais, ex
traídos -do Orçamento do Departa.
mento de Estradas de Rodagem.
-

-_ Á título de ilustração, manda.
mOIl' agora a08 n088011 leitores de

Papanduva e de Itai6polis maill uma

informação nesse sentido: a verba

para a estrada do "Bom Sucesllo"
(Papanduva.Blumenau), treeho à

cargo do DER de Canõinhae, até o

Illto da Serra, é de UM MILHÃO E

DUZENTOS
-

MIL CRUZEIROS. E
têm vindo dinheiro todo!! 011 mezeÍl"
Se B estrada está 'ruim e dificien·
temente conservada, não é por falta
de dinheiro, nllo ...

***.

E. para encurtar a conversa... ,"

Papai Noel vem aí,. cheio de surpresas; o

Dr;' Saulo Carvalho e Luiz Freitas secunda"
ram esfo/pós' do. Presidente dO's "Lions",' Zaiden
Seleme. em ravôr dos rlagelados da enchente. Os
vereadores Ivan Costa e Clementino Pieczar
ka têm esperança -dé conseguir substâncial apóio 40

_

.oovêrno estadual em favor das vítimas das 'enche-ntes. '

José Allage pescou -uma carpa de 32 'kilos no ala-
.

'gado d'Agua Verde; quando fisgou- lia enorme", pediu
o auxílio 'do Tonico Bertão. Mamed Cador. o

grande inJust1ial, estuda q_ possibilidade dp instalar
um indústria na cidade. O -Bar do Farld. na Prapa
da Matriz, é PO'l1to obrigató,io em Canoinhas. Dr_
Mário Mussi. o querido Pres�dente da Sociedade
Operaria, pensa ve_nder a Mercury para embarcar num
"/K" 2000, antes, porém, vai contwtar casamento.
Douglas ��Jlkendorf. num catálogo, escolhe u'!1-a
"Linotipo" para a 10 VL e até a vinda da máquma
vai "gastando" os dedos nas caixas de tipos, como os

seus' companheiros de oficina. Agenor Côrte é um
/ dos mais assiduos leitores do Correio do Norte e desta
coluna; dizem que desta vez serd mesmo candidato a

deputad?
./

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




