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.r-NA TAL ®�I: ®

I Escreve "NEOFITO" I'
(II Paz na Terra aos .homens de'boa �ontade... �

� era uma vês ... tôdas as histórias bonitas têm o seu. começo I®oo::
assim... e esta, que vou narrar, não é diferênte... Era

.

uma w

@ vês no ano um... ®
®. ,�� a história comovente do Filho de Deus, que na sua Santi-. ®.
(ii

,

dB:de, .

preferiu ser homem; yara que � próprio homem, que.� mrêtorc� : AROlOO C: Df CAR�AlHO
I fOI.CrIado a sua semelhança. se cap�c�tasse�d� seus sagra�os @.·CAIXA·POSTAL, 2' FONE, 128 -

' CIRGULA AOS SA.BAD.·..O.. S....
I

enffinamentos e;os usasse em benebmo propn�... I ��.��������'��������_.�����������������..������

I .. : numa 'noit� fria. e calma; descia sôbre a terra, a grandío- il . .

'.'

• .sídade Divina, em todo o seu esplendor... como si fosse a- � O QUE VAI PELI CIDADE ..• Energia .. Elétriça"
I contecer algo de extraordinário ... algo que viesse' modificar "®
@)aestruturáhumana... [á tão combalida e depravada naquela � No dia 16 p. p., no Clube,

M· d 3 -Ih'" 'd .

� "'" Canoínhense, realizou-se um. ..:aIS e rn I oes e cruzeiros',! longiqua época do ano um... � u-.
-',

'

.

"" w jantar de confraternização, "ofe-

! MARIA, 'a Virgem das Virgens, tinha se recolhido a man- I, recido 'pelos" formandos da Es- J.á subscritos '

-

pa.rd I a constituíçêo€I jedoura; por acaso encontrada como si aquilo, representasse ® cola Técníca de Comércio à

� o mais fino hotel da época.. , como cama.. usou o' próprio � seus professores e amigos. d" 5 . d d dE' · M; tI cocho, que servia de meios para alimentação de animais ... @ :_ Domingo' p. f. em Marcili�' a oCle a e e conorme IX. a
.• aquilo, representava o que havia de melhor e, de mais co- � Dias, no Stand de Tiro o Líons

�:' môdo, para um descanso normal e justo, depois de ter pas- I Clube. festejou o seu Natal,
�' sado o. dia t.nteiro, numa viagem cansativa, sôbre o lombo ti ocasião em, que foram distri-
@ de um burrico.; . .' ®

.

buidos diversos presentes 'entre
� \' � as Domadoras e seus filhos.

� ...ali descançava a Rainha das Mães ... a Mãe do Filhó de .Deus.,..� H O J E, dia 26 às

� Com 'Caín.: havia nascido a inveja; na época da redenção, � 14,00 horas o Lions Clube com,
@ era ela, um predicado essencial, em todos ou pelo menos, � a colaboracão, do Cíne Teatro

i em quasi todos os r-einos, existentes.; i Vera Cruz fará, realizar no ci-

® @ nema local uma secção cinema-
® O reinado de Herodes, era também: dominado pela inveja; ® tográfíca gratuita, com dístrí

: governado por um louco, que em todos, enxergava um �. buição de presentes.
• ínímígo.i. 1\ - O Ten. CeI. Capela ofere-
I '

® ceu à seus amigos um/suculento� Naquela Noite calma e serena, a estrela flamejante, brilhava ® churrasco em homenagem a
® 'mais' e, a noite era- mais linda ... descia à Terra, em forma de � data natalícia de seu progenitor.� Homem, o Filho de Deus., na sua'Sabedoria. e Onipotencia �
� com? exemplo de, tolerâ�cia, de modestia e. simplicidade, �. - No dia 20 do, corrente no

@ nascia Jesus, numa estrebaria, e, corno berço aceitou o cocho .•. ® salão de n] melhor Sociedade,
�' aquêle: cocho que muitas e' muitas vêses,' servira de veiculo'� realizou-se com grande brilhan-

� para saciar a fome animalesca, dos que ali transitaram.. � tismo a 'entrega de certificado

®'.' .

@ de conclusão de Curso, 8 Tur-

� .. Herodes, dominado pela idéia fixa de que o novo ':Rei, 'tão � ma Cíncoentenárío da Escola
ill' anunciado pelos profetas,' seria um concurrente,. num futuro ® (Técnica de Comércio, ocasião

�' próximo,' decretara, a "morte"; a todos os varões de dois. � em que foram entregues pre-
® baí

, , ® f'd 1 L'f)' anos para aixo., ® mios o. ereci os pe o tons e

I\.·
@ Rotarí Clubes.

Contrastes da vida ... de um ·lado, o horror imposto àsmães, � G' 'ld"" � Alvaro.Mallon, ríma o"
pela perda írreparavel de seus filhinhos, assassinados bar- ®

Renê e Adilson Zaníolo são os'
®. baramente, por soldados mercenários e sanguinários. .. do ou - �' novos componentes do. mais fala
@) tro lado, o ressurgimento da nova era .. :,da era Cristã .. era � do e discutido Clube de Bolão,�. quemarcava para a humanidade, o começo 'de um fim glcnioso·i·® da Cidade, parabéns Sylvío,'_� .. :Maria na sua santa simplicidade, agradecia a Deus, pela �
�,_ventura de ter sido Mãe .. ; o menino rob�sto e lindo, marcado � - Reina grande entusiasmo

@) pelo Dedo Divino, ali s� achava. exposto e indefeso,.aos olhos ® para o Baile de fim de ano do

!�: do mqn�o ... exposto, à onda sanguinária que, assolava o rei- � Clube Canoinhense, vénda de

�' hado, que')he servira de be�ço... ��, mesas li partir do dia 26.'

� ®'
Ij! A estrela" como um guia' fantasma, para lá conduzira, os ®

.

E agora os venenos da semana:
• . ®
®: três Reis MagnQs, que na s�a precariedade humanJi, tinham ® --- Que o sr. prefeito Muni-

�: sido por Deus,\. escolhidos para presenciarem o advento de � cipal, ao ler Écos de uma reu

@)' uma nQva era.:. e também serem os portadores da triste no- � lllao, mandou' devolver esse

� ticia ... âa funebre noticia da mortandade, imposta pelo odio ® jornal, que aliás recebe gratui-'
@)einveja,deumReiqueeranaverdade,um louco... � tamente, a um deseus diretores.

I .....mêses atrás, saía de Nazareth, um casal feliz, porém mar.- �. - Que o Sr, Raul Roeder,
w w segundo o mesmo, será um dos
® cado pelo destino, de dar ao mundo, o novo, Rei... e, no fim � Diretores da Soe. Mixta de� da primeira etapa da longa viagem, vinha a9 mundo o Me- ®

® Energia, com a encampação da
!! 'nino de Deus... � Lw w atual Canoinhas Força e uz.
® ®

� Nêste áto, a Sabedoria Divina, deu. ao' homem, o direito de � - Que nosso amigo Mussi

® en�ontrar o caminhá da ,redenção, e, para tal, chegou ao @ (Olderr.ar) pretende comprar um

� próprio sacríficio...
' � helicóptero" afim de visitar

(il ® diàriamente suas serrarias.

I Natal... ,®®� - Que o Ribeiro ,mando!].
Z Glória a Deus na.s alturas... e Paz na ter,ra, aos homens de r-\.

• ,

f b' d
"" "" raspar seu Ja amosoi 19O e,

� boa. v<f1ta�e... ,� afim de melhor sabor�ar um

� A, trombeta Divina, acabava de anunciar ao mund?, a che- �
.

quarto de carneiro à moda

'1: gada do novo Rei... � primitiv�,.
\I (il ;...;... Ql,le o Dr. Reneau anda
€I. Hoje, passado seculos 'e seculos, ainda perdura na Terra) os � bastante preocupado com a

I seus Santos. Ensinamentos... � - chegada das lagartas.

� Porém, os homens, ainda. continuam os mesmos... procuram � - Que o Bollmann depois de

�, dentro da inveja e,do ódio soterrar as suas Oivinas palavras ... � instalar para Irmãos ProclJpiak,
® ® uma laminadora no Tamanduá,
� - ®

.

® Que, Deus dê a terra, a P,az que tanto necé.ssita..., ®®o
está de volta à "terra" e rea-

�,
.

"

, '.' .' ® brirá-'sua oficina' depois do

@®®®®®®®®®®®@:®@@(il@®®(il®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
. Papai ,Noel' .chegar ...

"

Ano 15

-

Graças aos esforços e à iniciativa da Associação
Comercial e Industrial de Canoínhas, .brevemente, teremos
solucionado' o problema de .energía elétrica. O acôrtlo
entre as classes conservadoras, a .Prefeítura Municipal e

o Govêrno do Estado,·para constituição de uma Sociedade,
de Economía Mixta. visando a transformação da atual
Canoinhas Força e Luz, concretisou-se agora com a co
laboração Idos industriais, comerciantes e até, particulares,
com a subscrição encabeçada pela Associação Comercia].
A campanha foi ,iniciada visando arrecadar DEZ MF
LHÕES 'DE CRUZEIROS divididos entre as classes con

servadoras e a Prefeitura Municipal. Declarações prestadas
a nossa reportagem, pelo sr. Wilmar Friedrich Presidente
da Associação,': o mesmo acha-se otimista'diante da bôa
vontade) encontrada entre 'todos os interessados que con

sultados, não negaram apõío a iniciativa; tendo'muitos
subscritores já depositado no Banco, as suas quotas-partes.
A Prefeitura Municipal também no próximo ano, por
conta da quota do artigo 20, entregará CINCO MILHÕES
DE CRUZEIROS -ao Govêrno do Estado, ficando deste

·

modo; o Município de Canoinhas, como 'acordo 'cumprido'
conforme' ficou assentado na' primeira, reunião com o

Grupo de Trabalha da Celes.c.
"

.

É nisso que acreditamos. Tem havidqnas reuniões
da Associação Comercial e Industrial de,Canoinhas, oyde
participam também dirigentes de todos os órgãos de elas-

· ses do Município, debates,. discussões e apresentação' de
fórmulas que uma vez concretisadas, solucionem o angus-

·

tiante problema de energia elétrica, mas se nessas reuniões
e debates até agora não foi encontrada uma. solução

-

para o problema, 'sempre ficou na estáca zéro devido a

falta de dinheiro para as primeiras" iniciativas. A figura
agora mudou de aspecto. Já ,estão subscrítos mais de 3
,MILHÕES DE C'RúZEIROS, uma parcela ponderável que
demonstra o interêsse, das classes' conservadoras em aju
dar a soluc,ionar o problema de. energia el$trica que tan
tos prejuisos tem causado ao desenvolvimento do Município.

CAMA'RA
Três Barras

MUNICIPAL
Santa Catarina

(NOITE DE NATAL,

Quando' nas igrejas ecoam cânticos, bimbalham'
sinos, e a Cristandade comemora ô naséimento do meni
no Jesus,- nos lares, as famílias irmanadas no niesmo es- :

pírito de paz e amor reunem-se em torno de .uma arvore
de natal ou. de um presépio para louvar o 'filho de Del,ls!

A 'Câmara de Vereadores' de Três Barras, envia a

todos os Tresbarrenses a sua mensagem de fé nos desti
nos de Três Barras.',

Elevemos os olhos para os céus!
Que a nossa mensagem neste Natal, _,seja de fé

para todos os coraçê>es, como aquela luz que brilhou no

mundo, conduzindo a verdade.
..

,'t
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ce \ Quê" as, bencãos divinas desçam sôbre m \ �' �

I. o �9LL lar, são os votos da m ! C.a s a' E s m a I,te!
;. Big Cesta de Natal i i ROTHEFn & elA. i
a, .

. T I T 4 NUS, . m.. ; se�tdindo-se dhonrada comd
a 'preferednCia. com' qdue foi �

.

W!J V/,wIj m'i' I ístíngui a no correr este ano, eseJa. a to os
_, �

ce ,A CESTA DA FELICIDADE!
\ éa �., .

"

,

' I

�
� m � �

m I
Representante nesta praça m � FELIZ NATAL e um ANO NOVO' �

.

� � �Geraldo" Rothert .

m I J
cheio de Venturas e Prosperidades !

ce· .' .', I
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. C�farinense' S.' A. �1
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�
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"

. �� Cumprimenta" seus Clientes e �§�
�, �.,�

i: "�. Amigos desejando-lhes :�
.� �
� \' �§�

t' ·FEL�Z �NATAL'� Prospero �1'-
.E I ,

'<.

ANO NOVO' .�
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,�, ,Cumprimenta seus distintos amigos e
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1\ freguezes, .augurando um abençoado
\ } t,

N A "T A L 'e �il prosperidades no

ANO NOVO
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o Ginásio Santa Cruz Fez Entrega de Premias
Aos Alunos Mais Aplicados

Soe. Tiro .ao Alvo' Canoinhas
Edital' ,de Convocação
o Presidente da Sociedade Tiro ao Alvo Canoinhas, no

uso das atribuições que lhe confere o arto. 19 dos Estatutos So

ciais, convoca os associados' para a assembleia Geral Ordinária,
a realizar. se dia 31 de dezembro corrente, na séde social, Stand

de Tiro, no Campo d'Agua Verde, às 16 horas em primeira con-

eoceção, com a seguinte:
.

Ordem do Dia
a) - Prestação de contas da diretoria por termino de

mandato,

b) - Eleição da nova diretoria:

A Assem bléia funcionará em segunda convocação com

qualqut'r número, 30 (trinta) minutos mais tard€! se na primeira
.I não for atingido Q numero legal para deliberar.

O presente Edital foi tornado publico pela imprensa local,
para conhecimento de todos.

Canoinhas, 15 de dezembro de 1961.

Evaldo Vogt
Presidente

Edgar A. Mayer
Secretário

p. SOCIEDADE BENEFICENTE O?ERARIA

c O N V I T E -�B' A 'I ,L E
A Sociedade Beneficente Operária, pela sua diretoria, tem

a subida honra de convidar os, seus associados e· distintas famí

lias, para o grandioso BAILE DE NATAL, que fará realizar na

noite de 25 dêste mês, com iniéio às 21 horas, abrilhantado pelo
. -- "Conjunto Msrajó" de União da Vitória.

Traje -, Passeio.
,

Mesas - Poderão ser reservadas .díáríamente na séde
social.

Pelo comparecfmento de todos antecipadamente agradece
lx A DIRETORIA.

/

.
,

,

c o N SUL ,IMPÕE·SE POR si...
EXAMINE·O DETALHE POR' DETA�HE
• CO�GElADOR AMPLO E I"OXIDAVEl
• fORMATO E DISPOSIÇAo INTERNA IDEAIS
.. ROBUSTEZ INIGUALAVEl ACABAMENTO

TtCNICO PERfEITO

• fUNCIONAMENTO SIlUCIOSO

�--------------�---------.

CONSUL HONRA A SUA CONDIÇAO
,DE SER PIONEIRO NO BRASIL

ALTA QUALIDADE - PREÇO ACESSIVJ;::L

INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO "CONSUL" s. A.

RUA ARARANGUA. lU • 514· CX, POSTAL. 267· EIiD, TElEGR.: "CONSUl"
JOINV'IL.LE - SANTA CATARINA - BRASIL

Distribuidores.
•

Praça Lauro MüHer, 204

Perante autoridades, pais e

amigos dos formandos do Ano: do

Cinqüentenário, o Ginásio Santa
Cruz no dia 11 do corrente, fez
·a entrega solene de premies 80!!

alunos mais aplicados durante o

ano de 1961.

E' com satisfação que publica
mos a relação dos alunos que
receberam premies pelos .seue es

forços e dedicação nos estudos,
durante o corrente ano.

Prêmios de Religiã6
4&. série

Nestor Marcos Schmidt
Pedro Stolarski

.
3·. série

Anastacio Buba Junior
Paulo Biluk

28., série <;

Angelo Alaor de Souza'
Juarez Alves Nuues

.
I·. série

Luiz Cezar Huthes
Claudionor José Rohrbacher.

, Prêmios de aplicação
/

4a• série
Nestor Seuczuck
Gerson Irandir .Kõhler
Pedro Stolarski
Ludovico Lino Thoma
Mário Roberto Ferreira

;)a. série
Claudio' Schroeder Allage
Carlos Magoo Seleme
Lauro Hauffe
Orlando Moacir Keil'
José Ganem Filho

2&. série
, Luiz Valério Silva
Angelo Alaor de Souza
Martin Weber
Levino Reioke
Edinor Heese

1·. série
Cleudionor José Rohrbacher

\ Luiz Cezar .Huthes
Luiz Hohrbacher .

'Paulo Baukat
Antonio Carlos Dias

Prêmios pela dispensa das
provas Orais

48. série
Nestor Senczuck, oferecido pela
Loja. Irmãos Trevisaui. Gerson
Irandir Kõhler, oferecido pelo
Clube do Sigilo.

2a• série
Angelo Alaor de Souza, ofereci
do pela Casa Schreiber. Edinor
Reese, oferecido

. pelo Banco
do Brasil. Luiz Valério Silva,
oferecido pelo Comércio Lojas
Unidas. Martin Weber, ofereci
.do pela Casa Erlita.

la•.série
Luiz Rohrbacher, oferecido

pelo Correio do Norte.

. Prêmios pela maior media em

Português 1 a.í Luiz Rohrbacher,
oferecido pelo Comércio e In
dústria de Germano Stein.

'Matemática 48., Nestor Senc
zuck, oferecido pelo Barriga
Verde.

Inglês' 2a. Angelo Alaor de

Souza,
.

oferecido pelo Inspetor
Federal.

'

Desenho' 3a, José Ganem Filho,
oferecido por Irmãos Bartnick.
Canto Ia., Ingo Schreiber, ofe
recido pelo Banco do Brasil.

Prêmios pela maior media
de conjunto

4a série, Nestor Senczuck· ofe
recido pela Casa, Caça e Pesca

..

·3a. série, Carlos Magno Seleme,
oferecido pela Casa Erlita

,

I

28. série, Luiz Valério Silva,
oferecido pela Casa Esmalte

1 a. série, Luiz Rohrbachet, ofe
recido pela Relojoaria Omega
Foram dignos de Menção
Honrosa, pelo ótimo Compor-

tamento e Aplicação
Hugo Francisco Hoffmann, Pe-

+II.

dro Stolarski, Alzir Barcellos,
Gerson,lrandir Kõhler, Alceu
Assis Ferrari, Hugo Osmar
Zierth, Nestor Senczuck, Nestor
Schmitt.

38• série, Carlos Magno Seleme,
Luiz Raphael, Castanho Di Lácio,
Lauro Hauffe, Paulo Biluk, Or-.
lando Moacir Keil, Anastacio
Buba Junior, José Ganem Filho,
Renato Holz, Ludovico Lino
Thoma, Luiz Valdir: Túlio:

28. série

Luiz Valério Silva, Edinor Reese,
Diornar Antonio Soares, Martin
Weber e Levírio Reinke.

18• série
Claudionor José Rohrbacher,
Heriberto Plothow, Francisco

Assis Vitowski, Paulo Baukat,
Rogério Emilio Scholtz, Luiz
Rohrbacher, Luiz Cezar Ruthes,
Irapuan Alves Nunes, logo
Rupp, Rudi Zerbien, Aldo Kanz-
�r,

.

Prêmio ao melhor Compa
nheiro entre li turma dos FOr
mandos, gentilmente oferecido
pelo Rotary 80 Formando Ger
son Irandir Kõhler.

,/ A direção do Ginásio· por
nosso intermédio, agradece em
nome dos alunos, -às firmas

particulares que deram prémios
para serem distribuídos aos 8-

1unos. Aproveita a oportunidade
psra desejar ao povo, autorida
des, alunos e seus genitores. um
Feliz Natal e Prospero Ano Novo.
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Catarinenses
Por ocaSI80 da Festa Magna da Cristandade endereçamos

ao povo Catarinense, particularmente aos Udenistas de Santa
Catarina, esta mensagem 'de saudação e de esperança.

Os problemas com que se depara a comunidade brasileira
são dos mais graves de nossa história. Resultantes de acumulação
d: erros nos campos sociais, econômico e político, avolumam-se
neste momento, exigindo a coopereção e a compreensão de todos
os brasileiros.' ,

.

,

,Partido de oposição, a União Democrática Nacional, por
seus líderes e representantes do Congresso Nacional nas

Assembléias' Legislativas e Câmaras Municipais, tem prestado
essa 'colaboráção através' da crítica desapaixonada e do f'xame

sereno dos fatos sôbre os quais pode e deve pronunciar-se dentro
da dinâmica democrática érn que vivemos"

" .

E, nas Festas '::io Natal, 'em que comemoramos o nasci'menta
de Cristo, invocamos a Deus para que ilumine os homens públí
cos do Bra,sil� �ermitindo.lhes resolver, como exige a felicidade
do povo brasíleíro, os graveseproblemas nacionais. '

O Diretório Regional da União Democrática Nacional

S:cção de, �ant� Catarina,' \ deseja a� nobre povo Catarinense:
Boas Festas, Prospero e Feliz Ano Novo.' ,

I

Flor'ianópolis; hezembro de 196L

Affonso Ghizzo Victor A. Peluso Junior
Presidente em Exercícic Secretário Geral

,

AVISO
COM. IND. FISCHER & crs, avisa a seus

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

"

Aos clientes que nos honraram com sua préferencía
os nossos agradecimentos, "

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

\
"

,Editais de
Proclamas

Alfredo Pereira" Escrivão de
Paz do Distrito de Bela Vista
do Toldo, Municipio de Canoi- Inhas, Estado de Santa Catarina.

Faz saber que pretendem
casar: Miguel Kogí Sobrinho e

Ignes Mernitzki. Ele, nascido
neste Distrito, no dia 7 de no-

. verribro de 1939, lavrador, sol
teíro, filho. de Alberto Kogi e

de dona Maria Kogi. residentes
em Colónia Ouro Verde neste
Distrito. Ela. nascida neste Dis

trito, no dia 12 de Janeiro de
1942, doméstica, solteira; filha
de Felipe Mernitzki e de dona
Cecilia Mernitzki, reside.,ntes em

Lagôa do Sul neste Distrito.

�. '

,.

Faz saber que pretendem
casar: José Gatz e Leonilda
Veneroski. Ele, nascido \ em

Salseir? deste Municipio. no dia
8 de Julho de 1942, lavrador;
solteiro, residente em Rio Bo-
nito neste Distrito, filho de E:
milio Gatz e de dona Tereis
Witt Gatz, residentes em Sai";
seiro deste Municipio. Ela nas-
cida em Rio Bonito neste

Distrito; no dia 30 de outubro
de 1938, doméstica, solteira filha,
de Adão Ven'eroski e -de dona
Julia Iarrocheskí, residentes em

Rio Bonito neste Distrito de
- Bela Vista do Toldo,

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.

, 180.
,/

Bela Vista do Toldo 15 de
dezembro de 1961.

Alfredo. Pereira, Oficial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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� •.mas, O nosso' pioner-
rismo no comércio ban

cériocorneçcu em San

ta Catarina.
-. �

Hoje o "INCO'� dis-

põe �e 105 agências Isso significa que, /além
6 d b 'I' d "d'

.'
.

em
.

esta o� rosr ei- e to a segurança ori-

ros, mas 60 delas se, - unda dêsse crescimen

situam 'no território co- to, onde' quer que o

tarinense. catarinense se encon-

tre, contará sempre
com, a presença certa

-

de seu qmigo de tô-
.

das as horas: a INCa·
'

"
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. z::-,_: .
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MAIS DE 25. ANOS CONTRIBUINDO PARlO' PROGRESSO DE SINTA CATARINA
\ ,.......

.

/
.

,
.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INHAMACOES,
C O C E I R as,
F R I E I R I S,

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINfIAS, ETC •

.

I
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FELIZ NATAL

•��a��.�••�aBE�m.EB.�m�••�.�m.�Re��mE�.m.m�mmmB.a�EE••m•••••�

111\
.

•
, .'
J'

• I, '- II

Como' 'todos os anos. .. I
•• •

I -, A s c L�Jas' 'U n i a s L td a. I
I lançam espetacularmente suas já tradicionais" "Vendas de Natal e Ano Novo" I
I ;

com' descontos em todos os 'artigos:
"

1111'II. Algodão metro 38,00 . Luizines metro 35,00 Plastidos metro" 107,00 TOALHAS Blusas Malhas 145,00

I

II
Morim metro 68,00 Estampados « 49,00 Est. assetinados 95,00' para Rosto'

.

45,00 I·
II Xadrezes'« 49,00 Zefir « 45,00' Brim r metro 68,0"0 para Banho. 90,00 Camisas, 175,00' I
• •
a· •
R III ',. �

I •

R
•

• I
�" Sandalhas cr$ 190,00 Meias 'para Homem cr$ \15,00 par Terninhos para crianças cr$ 390,00 ti

I Tecldos para cortinas e repcsteiros Toalhas Plasticas Calçado's «Sete Vidas» Saias ClPlissadasD I'
I Chapeús Camisas Sapatos Gravatas I R A M E N Z O N I Louças Porcelanas «Schmidt. I
III' Maquinas de Costura "PARKERu Cr$ 12.500,00 Cretone Estampados e Lisos 1,50 larg. CrS 198,00 II

I
' I

, RADIOS, RADIOlAS P H I L L I P S ACORDEÕES TODESCHIHI <, •

I
I .Aproveltern Esta' Sensacional Oferta de Fim de Ano I

I · LO JA S, UNI DAS L 1 D ,A.
,. I

I R�a C�eta�o Costa, 553 '

..',' �, I,' I

• .
'

. ) ,ó " ,

IIB.II.B.B.BlB•••;IUlltil�,�mB••II�m.llfIlBII••BemlllltIJlIB1m.II�lIaBmBIIIIRUfIEmE.am.'

e

PROSPERO'
.

"A'NO NOVO
São os Votos da .

,Casa Erlita
DR. ARNOLDO PEITER FILHO

A o VOG A,DO
'. CíVEL - COMÉRCIO -' TRABALHO
Rua Vidal Ramos, ,310 ---:. (em frente ao Hotel Popular)

Ouça, de '2a a' 6a feira, às 12 horas
.

na. RADIO CANOINHA'S LTOA.,_

INFORMATIVO INCa
Uma síntese dos principais aconteci.nentos

econômico-financeiros do Brasil e do Mundo! .

Cbor.rascaria I D E A L I
'

.

de PAULO ]'ARSCHEL Marcação de animais
Um bom churrasco, a O Sr. Ernesto Mayer vem usando em seus animais a marca

cc E M cc
e, desejando legalizá-la, pede ..

a, quem fizer uso dequalquer hora. '. marca igual 'ou semelhante', entender-se com o mesmo, na Casa
Rua Paula Pereira', 774 Mayer. no horário comercial.

.

x
,

.

, fi;

VENDE-SE
J

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

Tratar com o proprietário
Or.ERWIN SCHWARTZ
em: frente a oficina Mussi.

'Romances e Livros
CASA EfRLITA

VENDE-SE
Vende-se no centro da cida

de uma casa com duas datas.

Ótimo ponto para comercio,
situado . à rua Caetano Costa,
defronte à Pensão Humenhuk.
Mais informações com o sr.

Wíegando Keunecke na Grafica
. Santa Cruz, ou cem 'o Sr. Guí
lherme Lohse à Rua 'Marechal

, Deudoro 379.

.

Para Defesas Fiscais
•. Só a

Organiiação' J�rídica Contábil
.

(Edífícío MEÚL)

23.12·1961

dr. Adrr Seleme - dr. Anuar Seleme
MÉDICOS

.

Consultório:
Rua Getulio Vargas, 639 - T�lefone, 380.

Residência:
R. Getulio Vargas, 639 - R. Vitor Konder. s/n

Telefone, 380 Telefone :581

CANOINHÃS .

-.�
. ,

Sta. Catar,ina

José' Yvan da Coste
Bacharel em Direito \

'

Advocacia em geral, especialmente crime.
Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira . - .Fonas 236 e 314

CANOINHAS -- Santa Catarina

I

COZINHEIRA
Precisa-se de uma competente. 'PAGA-SE BEM.

Apresentar-se no' Restaurante Laqeadinho, Estrada
Federal klm. 195, ou cf Darcy Wiese em Canoinhas. 2

EM XAR'QUEADA
Vendem-se ótimos lotes. residenciais e próprios

1 'para chácaras. Vários tamanhos .

.

Ver e tratar com O 0'1 L O N PAZ O A.

. , " ...t
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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_1m� Im" Im�Im_"_Blm ",
I ,As'

.

LOJ-asl Un'l-das Ltda· �O�ns:��:e�� N��I. c�;��� I
I ' .." -,

.

.. . �:s�:�:nadd���:�g�: �uc�:e�� i
I' I, 'ano prestes a se, iniciar, haj� sempre felicidade. alegria e prosperidade em vossos lares. IIIII /

I

II Bôas
.

Festas e Feliz Ano NovoI 1
. , m'

m�••�••mBm.�B.m.m••••m�......m&.m••ga••mmBm••�••••••a•••�ámE�m
, ,

�

,r.�1:r1:1:i"1:;:rr1:1:�41:1:g;4���i4�1:1:�41:1:lf1:1:r ,R.IIB•••lliI1.�.e"••"•••II•••IIU.III.'
'�

,

�.. I,
"

•
!to �.' ,II

.... �, . ,aniolo & Cia. ,�, I
.'

,I'
,'o

� � • m
w� I e� • II
"� Cumprimenta seus, Clientes e �� II'

.

II

E
\

\ Amigos desejando-lhes ã i e rros�ero ANO N OV O· i
t . FELIZ . N ATAL "e Prospero' :�' I '

\'

'.' I
....

.

, I
�

.

� I! Volker Vollrafh e Senhora .11ti' ANO. NOVO :1 I11III Cumprimentam seus parentes é amigos I11III
� ", I',

'

, @�� . II} II
f. ���r&�����������������������&�� • �

II Erwi.m Schwarz e Farnilia 11
!II .' -, mi
III· V Desejam a seus Clientes e Amigos "", II
� .
• •
li Odilon Davét e Família II
a / •
'�

"

Agradecem e retribuem as felicitações. II'
, II

.

\, mm

I
'

, Ervino Friedemann e Femilie .1
I ( Cumprimentam seus amigos e parentes I
• •

. II
( Antonio Maron 8ecil e Família II .

I' IAgradecem e retribuem os votos _

· --�----- .
- . -
- - f.
.. Alcidio "Zaniolo e Família II .

I I. Cumprimentam e Retribu�m' as felici�ações enviadas I
II �

,

.

'BtII•••E�.Ellmllimrl1.III••meB;;•••B••
• I

m�QQQQQ�QQQ��g��������gg�QQ���m
'lIa \, ' "', ..,' m
� m

I .Indústria de Madeiras I
I Z a n i o loS. A. mI
m m

�; m '

. " Cumprimenta seus distintos amigos e
'

m
� m freguezes, augúrand� um abençoado m '

,as I _ &ti

m 'i N A T A L e mil prosperidades no m
'

m m
ae ANO NOVO m
m. m
ce e , m

,

�m���������a�����B�������a���m�m

,
,

�����������.��.����������������
�

"

�,
� ,

' �
� �

I Zanioln & freitas [t�a. ,�
� �

,

�, Proprietários -do "Cine Teatro Vera Cruz" .�
�" Saúdam seus. distintos amigos e 'freqüenta-' �
'� , I_ dores almejando-lhes �

I � FELIZ NATAL e um ANO Novo, �'
� �

"�, cheio de Venturase Prosperidades �
'1.:.i"" �
,'�.�������.���••mm�.���m�B��mmm.

i
r, I

'

�����������.������.������������
�'

-
'

�
,�, �

�" Agradecendo a prelerencis, '�
.

� augura aos seus Jreg�eses e amigos, '

�
�

.

sinceros votos de FEL,IZ NATAL �'
� '�
� e um PROSPERO ,ANO NOVO �
�, .�
� . ' �

� Mercearia .Monte,. Líbano i =
� de . �
�' �

I; ADIB. SAKR !
�' �
�

" ,
�

,������������m����m���m�mm��m�m�
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C®RREIO D(!) Ne>RTE ,\
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I

.�3-12.J9()�
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v

fi'

aeQriUa����QQtiUil�Q�&1�Q��Q�����QQ��Q ·�eEm.�Blm.IEII�IU���§ltI!�aIlEII•••lle. _

ce ,

. .m,.;' -' B
i ce \ mil' II
.JIa

-., \

,m ti III

r Waldemai KnüppeJ s I Lourenco Buba Ice eD ! � m

ae Representante m _ -. II
ce \

. m II I. ,,(, II
�,� �

..
I Cumprimenta seús distintos amigos e \ I

�
'. S,entindo':'se honrado, com a preferencía

.

com que foi � liI!l!I liI!l!I
.

. ce dístínguídoí no correr deste ano, deseja a todos'
- BD II �

&I

�
.

� � I j
freguezes. ,augu�ando um abençoado

I.
ce, ,FELIZ NATAL e um ANO NOVÇ>I j mil' I
�. cheio de Venturas e Prosperidades �'I N A T A L e mil prosperidades no"

li
.

� . Canoinhas, Dezembr� de 1961.
' m. \1/ .

A NO"· N O" V ""O" I' \

"mf' _

\
. m I y r

. \
'.

• II

.1lilt'ji,';jt'ji!jt'jí.'jí.'jIaIaIaí.'jí.'jí.'jí.'jí.'jí.'jí.'jí.'jt'jí.'jí.'jí.'jí.'jí.'jí.'jí.'jí.'jí.'jí.'jfO .1II1lBH1111111l1_1II_U11l!lIl1l!11l11l11l!11l"lIi1IllfaIII�raI'
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Ano 15· CANOINHA� - S. Catarina, 23'de Dez�mbro de 1961· N.670 Deled'lcia Auxiliar
de Policia
EDITAL

Dr. CU B,A'S \'

MÉDICO

Clinica Geral,'Moléstias de Se

nhoras, Partos, Operaçães, On
das Ultra Curtas, Bisturi Elétrico

Raios Infr, Vermelho e

Ultra Violeta
'

CANOINHAS
Santa Catariaa

o Sr. Tenente Lidio João

Ferreira, Delegado -,Especial de
Policia' do Municipio de Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina,
no uso de suas atribuições le

gais, etc.
\

,

Considerando o que determi
na o artigo 123 do Código
'Nacional do Trânsito,' baixado ,

pelo Decreto-Lei n, 3651 de

25/9/941.
Considerando a falta de

responsabilidade de alguns me

nores que- constantemente diri

/ gem veículos motorizados pelas
ruas da, cidade.

Resolve' baixar o presente
edital, afim de advertir os pais
ou responsáveis pelos referidos

menores, que não permitam
tais 'abusos, pois o �ão cumpri
mento do presente, implicará
nas multas e sanções da Lei
acima citada.

Lidio João Ferreira
Tenente Delegado Especial de

.
Policia

Agradecimento .aos
, I

Amigos do Alheio
Aos individuas que tiveram o born

gosto de riscar com pedras ou outros

objetos cortantes a pintura do carro de
minha propriedade que se achava esta
cionado em frente do Clube Canomhense
na noite da formatura dos Contabilistas'
o meu muito obrigado.

"-

I SILVINO VOIGT

�---,--,--

eUmptlmenta: seus an-ü'J0f;;'
e dienles,' deS'ejanél� um

GJe(l� QJTã.la( e

g>tóS'pet�' jL[n� MODO/

-(Iubl Ca noinhense .

Re Veillon . de São Silvestre \_
I ,

O Club Canoinhense cumprimenta os distintos associados

e" exmas .. famílias, almejando um Feliz Natal e Próspero Ano
��,

.

.
'

A DIRETORIA
, .

CONVITE
- Adubos Paraná SIA

-

.. 37
.I

, A Diretoria do CLUB CANOINHENSE, sente-se honrada
em convidar os .dístintos associados e Exmas. famílias, para o

REVEILLON de SÃO SILVESTRE a realizar-se no próximo dia
31.

Vende-se Automóvel Opel 37,
Super-Síx, quatro portas cor

verde, pneus, estofamentos no

vos, estado geral bom.
.

Ver e tratar rua Caetano

Costa, 39' ou pelo fone 260,
com o Proprietário FábíoNabor
Fuck.

o Melhor que- há
Canoinhas, (se). .dezembro .de 1961.

CONVITES
__

' Com a Diretoria até dia 31 ás 18 horas, sob a responsa
bilidade de um associado.
ORQUESTRA '_ c. R� Ka.bah (Laguna)
TRAJE - G�la '

RESERVA DE MESAS
Na Secretaria do Clube a partir do' dia 26 ás 8 horas.

Distribuidor do afamadO produto "Fclldol",
o mais 'eficiente no cp'r:nbat� à lagarta.

Representante nesta praça

Knüpp_efWaldemar �

Lãs para Tricot
Casa. Erli1a, FestasCumprimentos Bôas

....i � � ,

Recebemos e penhorados retr íbuimos cumprimentos de
Boas Festas e Feliz Ano novo, enviado" pelas seguintes firmas e

pessôas:
Diretorio Regional da UDN, Florianópolis; Rigesa S.A

Papel e Celulose, São Paulo e Cancinhas; Cromocart Artes Grá
ficas S.A., de São Paulo;- Gravartex,' Clicheria Líder Ltda. de

Curitiba; Socj-edade Industria e Comercio S.d, (SicoI); Cia. de
Melhoramentos. de São Paulo; Industria Brasileira de Lapis Fritz
Johansen S.A., de São Paulo; Vice Governador do Estado, dto
Doutel de Andrade; Emiliano Seleme Ltda., Canoinhas; Basilio
Humenhuk .t Cia. Ltda., Canoínhas;�Transportadora Wolfram
Ltda., Canoinhas; J.) Corte, Canoinhas; Freí ; Roque Saupp, resi
dente em São Paulo; Tenente CeI. Ovídio Souto da Silva, Diretor
.do Campo de Instrução Marechal Hermes, Tres Barras; demais

oficiais, sargentos - e praças, furicionáríos civis do mesmo, campo;
Minnesota Manufatureira e Mercantil Ltda � de São Paulo; Posto
de Serviço Canoinhas Ltda., Canoinhas; Chimica Bayer S.A, do
Rio de Janeiro, União Canoinhense de' Estudantes Secundários

-

(Ucanes); 'Come{rcio Industria Germano Stein S A, Canoinhas;
Banco Industria \ e Comercio de Santa Catarina S.A. (INCO) e

Camara Municipal de Canoínhas,
I

Victor Kuminek
.'

I
,

Um l caminhão Ford 46,
completamente reformado."

Troca-se

Um camínhãozínho Ford 41

por uma camioneta de pre
ferência Ford .

Vêr e tratar com o Snr.
Pedro Perucci no Alto das
Palmeiras.

Moinho de Cereais

•

Cumprimentâ Seus Amigos, e

Fregueses Desejando-lhes
I

A I Sociedade Esportiva
Recreativa Esperança

( tem a grata sati�fação em con

vidar seus associados para .o

tradicional BAILE DE FIM DE
ANO a, realizar-se e,m sua Séde
Social no dia 31-12-1961, o qual
será abrilhantado por ótimo con

jun�o musical.

Pelo seu comparecimento, a
gradece antecipadamente

FELIZ .NATAL \

e

Oslrifeiros ,Técnicos ... em Conta
bilid'ade Diplomados em ·Cano·inhas

�rospero ANO NOVO,
I. •

. \

"'�"I""""""""./"""""� A primeira turma de Conta
dores que foi paraninfada pelo
dr. Paulo/ Peregrino Ferreira,'
ex-Juiz. de Direito da nossa Co
marca e um dos batalhadores
da Escola Técnica, é a seguinte:

Teodoro Sachweh, Fernando
. Luiz Freitas, CarlosClive Kohler,
Gabriel Seleme Netto, Erla Cris

tiane, Bach, Acle Abdala José,
Líornar Dionis Viertel. Emiliano

. Abrão Seleme Filho, Mauro

d'Aquíno Fonseca, Edgard Bur

gardt Nunes, Ibelrnar Seleme,
Natalia Oleskovicz, Herbert Sa

chwech, Emilia M. Paraguassú,
Natalia Carvalho Wendt. Alfredo
Eike Bach, Miroslava Pleszcack,
(José João Pereira Neto (orador),

"Correio do Norte" leva' aos

formandos abraços com muitos
votos de felícídades extensivos
aos seus genitores«,

Dia 20 no Club Canoinhense,
a Escola Técnica de Comercio
em solenidade primeira, entre

gou os diplomas a primeira tur
ma de Técnicos em Contabili
dade, os prímeírçs Contadores,
diplomados· em êanbinhas. Foi
motivo de imensa satisfação para
todos \

os canoinhenses, verem

,
< possuir um curso superior, mo-

Organizações de Firmas Co- ças e rapazes que aqui vivem e

merciais Individuais" Coletivas trabalham e nas primeiras ho

e Sociedades'Anonimas. ras da noite, com, esforço e te

nacidade e muitos até com sa

crificio, procuram ampliar seus

conhecimentos com, possibilida
des amplas para ingressarem
até em Universidades.

Enviamos aos fQndadores e

idealizadores .da Escola Técnica,
os nossos melhores votos de

congratulações. Uma Escola de
curso superior tão util e neces

sária à coletividade.

A DIRETORIA.
Reserva de Mesa com o snr.

LAURO MICHEL a partir desta
data. 2 x

H-E ,L' S E L'EM E\
�GUA VERDE

Agradecendo a preferencia com que
foi distinguido durante' o presente ano

de atividades, cumprimenta 'seus I

.freguezes ej' amigos almejando
PROCURE A

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)

Natal [um

SAIA�,' última moda

eQ,�� �ttit(l,
1962!Prósperoje.um

, JII-< :;'

.« ",I, '(
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C0RREIC> O<J N(i)RTE , 23.12.1961.

".. Prefeitura Municipal de Major Vieira
Lei N. 5, de 27,-11 -1961

Regula a forma da execução da Lei' N°" 4, de 27 de
Novembro de 1961, que intituiu o salário-familia e

dá outras providencias
O ' Prefeito Municipal de Major Vieira, Estado de Santa

Catari,na, faz saber' que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono
8 seguinté

'

LEI

)

.
/

Artigo 1. _ O salârio-familia, instituido pela Lei N°. 4, de
27 de novembro de 1961" será concedido mediante habilitação do
interessado, dirigida ao Prefeito Municipal e pelo mesmo despecbada.

Artigo 2. _:_ Para' habilitar-se .a conceção do salário. família,
o servidor ou inativo apresentará uma declaração de 'dependentes,
indicando, o cargo ou função que exerce, ou no, qual estiver aposen
tado ou em disponibilidade.

Parágrafo L - Em relação a' cada dependente, mencionará:
I - Nome completo;
II - data e local do nascimento:
III _ se é filho consanguineo, filho adotivo ou enteado;
IV - estado civil;
V ,_ se exerce, atividade luorativa e em caso .àfirmativo,

quanto ganha por mês em média;
V I - se 'vive total ou parcialmente a expensa do declarante,

informando. nesse ultimo' caso, 'qual a contribuição 'que presta para'
a IU8 manutenção;

'. '

VII - No caso de Ser maior, de ,21 anos, se é total e

permanentemente -incapaz para o trabalho, hipótese em que infor-
mará a causa e a especiê da invalidez:

'

,

VIII - se é fÚho ou enteado de outro' servidor ou inativo
do Município, fornecendo, em caso poaitivo, as seguintes informações:

Si) 'nume desse servidor ou inativo e o respectivo cargo ou
.

�
.

'

função;
b) se elite servidor ou inativo .vivem em CO�Uin com o de-

clarante; ,,'
e) se o dependente vive sob á guarda do declarante'.

Parágrafo 2. - Para ef�ito desta .lei, considerar-se-á vivendo.
parcialmente a expensas do declarante o dependente que auferir de
sua atividade lucrativa, vencimento, salâriõ ou provento inferior &

Cr$ 3,000,00 mensais.

A,rtígo 3. - A declaração do servidor em atividade será,
apresenteda ao diretor da Secção ou ao cbefe do serviço li 'qúe esti
ver subordinado, que a examinará,. e. opondo o seu visto, a enca-

minhará, mediante simples despacho, ao Prefeito.) ,

- /

Parágrafo' único '_ O Diretor da Secção ou chefe do serviço
aprelênierá a lua declaração diretamente ao Prefeito.

\" Ártigo 4° A declaração do aposentado e do funcionário em

disponibilidade serâ 'apresentada diretamente ao Prefeito ..
" ,

Artigo 5° O Prefeito concederá o salário íamilia á v'ista das declara.'
.ções, independentemente de 'prova e mediante ,sir;nples despâcho, que
será comunicado ao Tesoureiro. '

Artigo 6° Dentro de 120 dias, contadoa ": da declaração, o

servidor ou inativo comprovará junto ao Prefeito a8 afirmações coas
'tante' dós. itens I II e III do Parâgrafo 1°,. pelos -méios .de pro.voii
admitidas I em direito.

, I

,
Paragrafo 10 A comprovação �erá "iulgada 'pela ,

autoridade
concedente,

'

Parâgrefo 2° Para comprovação do aalârio-Iamilia, poderão, '

mediante recibo ser desentranhadas as certidões comprobatórias de
idade. dos processos findos existentes :

nos arqui vos das repartições
públicas" excepto nos dl\" Diretoria do Montepio dos Funcionários
Públicos d� Estado.

.

,

\
.

, Parágrafo 3° Antes de ser encaminhado o processo ao Prefei
to pars julgar a eonprovação, poderão ser procedidas diligencias
para verificação da exatidão das declarações, inclusive exame mêdicoi
das pessôas dadas por invalidas.

'\

Parágrafo 4° Julgada fi compro�ação, serão encaminhadall aó

Prefeito os documentos e a declaração do servidor ou inativo, a fim
de' serem, arquivados.

' ,

, A�tigo 7° Não sendo apresentada.' no
.

prazo. a comprovação
de que trata o 'artigo anterior, a autoridade concedente, determinará,

,

a imediata suspensão do pagaménto do 8alário.familia, até q'ue seia
Satisfeita a exigencia. !

, ArÚgo ,8° -:- Verificada ,:a qualqne� tempo, a inexatidão da:
declarações prestadas. será, revista a concessão do ,salário. familia e

deterÚlioará'a reposicão da importância indevidamente 'paga, medi
ante 'desconto mensal de 20% do vencimento, remuneração" salário

, "

OQ provento.

Parágrafo único _::. Provada a má '-fé, ser� promovida à
responsabilidade civil e criminal, que no caso contém.

, Artigo ,9°. - O servidor e o inativo, aquele 'por intermédio
do Diretor da Secção, ou 'do chefe do serviço a, que estiver subordi
nado" são, obrigados a comunicllr ao Prefeito, den�ro de l5 dias,
qualquer alteração que se verifique Da situação dos dependentes, da
qual- decorra .upressão ou reduçãO doo salário-família.

'

Parágrafo, único. -- A inobservância desta disposição deter�
minará as mesmas providências indicadas no artigo anterior�

,
,

,

\ Artigo 10°. - O salário"familia relativo a cada dependente
será devido .11 partir do mês em que tiv�r oco�rido o fato -ou ato
que lhe der origem. embor!l ve�jficado no último dia do mês.

Artigo 11 _' Deixará de ser <Jevido o salário·fa.mília relativo
_ a; cada dependente no mês seguinte a /do ato ou fato que determi.
nará 8 súa, supressão, embora ocorrido DO primeiro dia do mês.

•

Reforma Sem'
.

Demagogia
Artigo 12°. - A. supressão ou" redução do salârio-Iemilia Está na moda, já faz algu�será determinada ex·oficio pela autoridade concedente, toda vêz que tempo, falat.se de reformas detiver conhecimento de circuustancie, ato ou fato de que deva. decoro base no Brasil. Os políticos tràns-

rer uma daquelas providencias.
.

formaram' as .. eformas" em as-
ArtigÓ .13°. - O salário.familia será pago' [untamente com 'sunto predileto.'. �as não vão a;

(I vencimento, salário ou provento, pelos órgãos que efetuem esses lém de palavras" Ist'o é, não ole;
pagamentos, independentemente da publicação do ato da concessão. recem .uma idéia do qt\e seria ne-

, Artigo 14�. - Será �assado o saiário-familia ao servidor ou
cessário realizar para ativar a e-

inativo que. comprovadamente, descurar a eubsistencia e educação conomia brasileirã.

dos dependentes.' O proprio Programa de Gô-
Parágrafo único - A concessão será restabelecida se desa- verno, apresentado pelo Conselho

parecerem oa.motivos determinantes da caçassão. de Ministros. refere-se. a essas
I reformas. Todavia. a regra não é

Artigo 15°, - A invalidez que caracteriza a dependencia é, 'alterada, Pelo menos no que' di;il
a incapacidade' total e permanente para o trabalho: . , rrespeito a retorma agraria. O go-

Artigo 16°. '- Os chefes de Serviços e Diretores de Secção verno consideraindispensâvel essa
prestarão a seus subordinados toda a assiatencie necessária ao cum- reforma para conferir maior fun-
primento do disposto nesta Lei. ção social ao uso da terra. oVai

Artigo l7°. Aa dúvidas susoitadas naexecução desta lei e' além: afirma que uma simpl�sre.'·
d� Lei N°. 4, de 27 de novembro de 19,61,' serão resolvidas pelo forma agrária não resolveria (!)

Prefeito Municipal. problema brasileiro. sendo neces-.

sário que se, cuide de. assistencia
,

Artij,to 18°. - Revogam-se as disposições em contrário'; en- técnica, financeira e sànitária aos
'trando esta lei em vigôr na data de sua publicação. �,

é'idadãos que 6btiverem . acesso 'â
Prefeitura Municipal de. Mej\;r Vieira, em 27 de novembro de 1961. sua área de, terra,' agriculturável

Antonio Maron Becil Eduardo Klodzinskl Essa afirmação c�ntida .DO Pro-

S
" grama de Governo o'fer"ece a 'm'e-Prefeito Municipal ecretario

"dida exata da ignorancia da mai-
oria dos que falam em reforma
agrária. pois ela não s"ignifica a

.penasmente a repartição das pro
priedades aaricolea, mas compres
ende 'um todo de que a terra re

Presenta uma simples parte..
Enfim. reforma agrária deve

necessàriamente � para (er efeito
positivo - compreender melhoria
dos sistemas de 'transpo"ftes� as

sistencia técnica oficial, assisten-'
.cia financeira (compra de adubos
inseticidas, sementes selecionadas);
política de preços ,. mínimos ade
quada, Em outras palavras: é imo
preseindivel um conjunto de' me
didaa oficiais pois o objetivo_da
reforma precisa ser o de conferir',
.eficiencia à exploração ag�cola�

,

Se for ofer�cido ao colono> a

penas um falar de produção (a ,,'
terra), deixando -

os demais, fora
'

de 'seu alcance, não será reforma
agrária, mas tão somente transfe
�encia de" propriedade' imobiliÁria;
nem sempre (ou nunca) COD) van

tagem para a produção agrícola.
A!>siÚJ, se as proprias autorida-,

des governamentais falam em re'

formas, de bise, principalmente no

Setor agrícola, devem começar dei- ,

de já estabelecendo os alicerces
para '- .sua realização, isto é,. dando maior amplitude ou criando
organismos oficiais capazes de à
tender às necessidades da econo

mia agricola.
E�identemente, o problema' da

exploração das t'erras envolve, em
parte, a sua distribuição. Mas não
é o únic�. Nem o maior.

Alfredo Pereira, Escrivão de
Paz do Distrito de Bela Vista
do 'Toldo, Municipio de Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina.
'Faz saber que, pret�ndem
C!lsar: Emilio, Rodrigues de
Carvalho, e Candinha Zaleski.
Ele, nascido em Pacümcin,ha
deste, Distrito,; no dia 26 de I
Dezeinbro de 1934, opera rio,
solteiro, residente neste Distrito;
filho de José Martins' de Car
valho' ,e de dona Analia Vieira,a) - Alteração dos Estatutos SociaiS e sua aprovação. residentes em Canoinhas.

- I
Não havendo' n�mero legal' para a Assembleia. Ela; nascida em Paciencinha

deliberar em primeira convocação, fica desde já convocada deste Distrito, ,no dia dia 3' de

a segunda,. ao (trillta) rÍlinutos mais tarde- com qualquer
Janeiro de 1935: doméstica, sol
teira, filha de dona Joséfa Za-

número de sócios presente_�.' leski, nascidas e refoidentes em

Para conhecimento tl� todos os 'interessados no "Paciencinha neste 'Distrito.

assunto, (foi o presente Edital publicado na imprensa local.' Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código�'Civil art.

Canoinhas, 1'5 de dezembro de 1961. 180,
"'��"'r ,� Bela Vista do, Toldo, 1'8 de

\

,,�. dezembro �e.1961.
Alfredo Pei'ei�ai oficial

. ',. \

,;

Big da Sort�
�Sua 'Espera

êste
,,,8 I G cesta

DOBRA· 'I

Q.
Está

ano a,

T'ITANUS

PARIDA
\._ ,

V. RECEBE ANTES DESTE NATAL
I

-. \

p:ara as',crianças: '

pará p$pai e a mamãe;

BONECAS
BOLAS DE FUTEBOL
BUNECOS BIC DA, SORTE
'BRlNQUEDOS MECÂNICOS.

ISQUEIROS , "

CANETAS.TINTEI:t;l.,O .

TOALHAS LlNHOLENE. ErC.

.ETC.

Pela Loteria Federal V. concorre todos ao meses; do L ao 5.,prêmio.
PRÊMIO' MAIOR:

", .'

DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS"
em mercadorias

E mai� Casas, ,lambretas, Refrigeradores"
Máquinas de Costura, Bicicletas� etc_

Carta Patente Federal 357 da Titanus mp. Ind, Com. Ltda,

o BIG' DA SORTE LHE· ESPERA!
Representante: GERALDO ROTHERT (Casa' Esmalte)

NESTA, CIDÁDE '. ,

Tiro Ao Alvo
d�

Ca�oinhasJSoc. de
Edital Convocação

De Acordo com os Estatutos Sociais, são convoca..:
dos, os associados da Sociedade Tiro ao Alvo Canoinhas,
para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se dia
31· de dezembro corrente ano em sua séde social Stand
de Tiro do Campo d'Agua Verde, às 14 horas em primei
ra convocação afim de deliberarem sobre o seguinte:

Evaldo, Vogt Edgard A� t,4'ayer
Secretã:�i�·Presidente

"

,.

.Edital de ' Proclamas

.: 'I'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o CINE TEATRO "VERA CRUZ"
LIONS C�UBE. oferecerá.

.

de Canoinhas, uma

em colaboracão com o

como ,presente de . Natal à

estupenda Matinée (Gratuita)garotada

, ,Hoje
'"

as 14 Horas. ,

�,.elos Lares' e Salo-es do Sr. Eraldo Spitzner; o me-

.
. nino Osmar Ney filho do

-

sr,

ANIVERSARIANIES DA SEMANA, �����oe'A�fi::k�lh:sg�,:e::.
José Inacio dos Santos..Ananias Petrintchuk; Ayrton '

filho do sr. Basilio Humenhuktí; Dia 30: os meninos Fer
as meninas Alaide e Arlete .

nando Celso filho, do sr. Ber
filhas do sr, Antonio Tompo- nardinoCrestani;Luiz Albedo
roski; Otilha 'filha do sr. Er- filho do sr, Ladislau Knorek e

nesta Herbst; o jovem Renato Osmar [osé tilho do sr. Wal»
Voigt; as sr�as. Marilene f'ur- demar Simm; o sr. Alvino
tado e Iuanilde Reinert.

. Koehlen as meninas Anita Ti-
Dia 27: as sras. dnas. Nair lha do sr. Afonso Knop e

esp. do sr. Alcidio Zaniolo e

.

Rita de Cassia tilhe do, sr.

Irmilinâa esp., do sr, Augus» Carlos Schramm.

linho Kornatzki;' as meninas Dia 31: a srta. Sinira da
Mariangela filha do Sr. Ange- Silveira: as sras. dnas. Irene
'lino f'erreirq, e .Magrid' filha esp. do sr.Lourenço Buba e
do sr. Aâolro Hedler. Mira esp. do sr. Leonel Bar.

cellos. r

Dia r de Janeiro: os srs.

João Seleme; Pastor George
Weger, teso em São Paulo e

,Ant(Jnio da Silva; o jovem
Silvino Salomon; a sra. dna.
Hilda esp. do sr. Henrique

.

Soetber; a srta. 10m/ Regina
·Szczygiel; os meninos Egon
filho do sr. Dietrick Siems e

Marcelino Antonio Tilho do sr.
.

Adib Sakr.,

Dia, 2: a s,ta. Orieta da
'silveira; o sr. Iaroslaw Si.
dorak; os meninos Carlo� .41.
berto filho do sr. lulio Ribeiro
do Vale; Oldemar Mussi lor.
filho do sr. Oldemar Mussi;

.

José Raul filho do sr� Claudio
Lourenço de Lima; lanio losé
filho do sr. Lydio Seccon..

Dia 3: o jovem Adem(lr.
Schumacher; .

os ,$rs . .Artur
Bauer; João Rutquevie,z e A.
tonso Carvalho Kohler; as

sras. dnas ZiJraide esfJ, do sr.

f'rancisco Zaziski e Elisabet
esp do sr. Oabriel Niedzielski; .

a menina Maria AParecida
filha do sr. Alberto Wardtms
ki; os meninos Vilson filho do
sr. EsteTano Mirtlzki e Wal
demar b ineu filho do St. Wal.
demar Carlos Stange.

.

Dia 4: as sras. dnas. Vva.
Chalbie Seleme; Paula esp.
do sr. Guilherme Mohr; An�
geHna Cavalheiro esp. do sr.

José Inacio. dos Santos e Lina
esp. do sr. Bernardo Melzgér;
o menino Alain loão filho do
sr. Fideles A. Dadalt; as me

ninas Maria Geni filha do sr.

Vicente Novak; R�gina Celi
filha do sr. f'elix da Casta
Gomes e Eva fudith tllha do
sr. Vitor Burziaki.

Dia 5: a menina Jane Che
rem filha do sr. Jair Côrte;
os Jf!vens .l!ercilio Peuira e

TU;l lst>haz,..; os srs. Alberto
Orptrin; Francisco Spitzner e
Ildefonso Schindler, de Bateias
Baixo; o jovem Guido ri
lho do sr. Harry Schreiber e.

Luiz Renato ,ilho do sr. Pedro
Kotlevski.

.

"Correio
.

dó Norte" ""cum.
prim�nta os aniversariantes,
desejando Boas Festas e Fe
liz Ano Novo.

}.;ANIvERSARIAM-SE
.

. Hoje: o menino Francisco
filho do sr. Pompeu de Oli
veira; as meninas Julia filha
do sr.Tooquim Vieira Simões,
Eliane Maria filha do sr,

Ernesto. Noerberl! e Maria de
Lourdes filha do $1.'. Milton
Zaguz'ni�
Amanhã: as sras. dnas. Ceci

esp. do sr. Adauto N. Allage
e:"Al:ip Silvia esp. do sr. Ciro

. O: .. Bastos; as 'meninas [aci
Mq,r�a: ,!iJh,a do sr. Pedro Vi
éfttJ, Lusia Sueli filha do sr.

Miguel Arendartchuk e Euni
ce tilha do sr. [acô Arendart- Dia 28: o menino Valmor
chuk: o sr .foaquim A. Pereira; filho do sr. Francisco Alves
os meninos Osmar Manoel fi: I Pereira; as sras. dnas Edith

lno,..tj.o/ sr.. Oswaldo Voigt é esp. do sr. Osmario Daoét
Oswaldo filho do sr. Marcos' e 'Julia Kuhn; a menina To.
Frpn2. ,

mazia AParecida filha do sr,

via,25: os srs. José Emiti- Quintino Furtado; o sr. [ulio
an(l;Uba e Oswaldo Haensch;

Wendt.
/

\

as meninas Nezia filha do Dia 29: os S1S. dr. Reneau
sr, Erederico Sachweh e Iria Cubas; Ananias Petrintchuk;
de Jesús filha do sr. Feliks Aleixo Czarnik, Ademar Be11.
lJiqleski; ti sra. dila. Maria kendorf; as meninas Maria
,Luc,i esp. do St. Waldomiro Isa,bel filha do sr. ldalino F.
Medeiros; o jovem·Rogério T. 1" I fi'Ih L'/('fjtler; os menina. Paulo N.

lU UJ;
.

anete a do sr. ou.

Müller' filho .do sr. Paulo Mü,.
rival f'etreira e Rosarí Maria

lf,r... e .Ivone filho do sr. All!x
.. filha do sr. lair Lessack; as

Miçhel; 4 sita. Anesiti Vepech.
sras- dnas. Terezinha esp. 40

" .,., '.,
.

.... sr. Neiy Oontalves;· Thomá-
-Dj,� 26: o �r.lthass,Seíem�;" zia,{!sp. do sr. Frederico Wer.

os me"nos José filho do sr. dan; e Francisca esposa
.

,

<'

,

I

Agora você pode adquirir .Açoes
ao Banco de' Desenvoivimento
do Estado de Santa Catarina na

t

Coletoria Estadual de sua cida
aê�' ou no Tesouro do Estado

em Flor'ianópolis.
V�çê paga: a,gora apenas
50or� e o restante em 6

·mezes.

Faça um Bom' NegÓCio
SERVINDO A SI E AO SEU ESTADO!

, "
. .

....

,�
'-'.-i

..... �.., l;t _':
.... ;;.,u._, ,{

Enlace, .

Matri'mopial
. Unir'se"ão quinta feira, dia

28, pelos sagrados. laços do
matrimonio, a srta. Gledis;
filha do casal. dna. Alice e·

sr..Alvaro. Machado com, o

jovem
.

Z,non, filho do sr.

Ludovico Pieczarka.
Nossos parabens.

.-
.

I
-.

o Governador Celso Ramos embarcou para o'

Rio: doente, afim de cuidar da sua saúde. A Gapítel'
� encheu-se de rumores: os palacianos divulgavam que:

. se trata de simples estafa, entretanto. círculos bem

informados, asseguram que o estado de saúde do' Governador é
melindroso, Além do disturbio cardíaco de que foi acometido, padece
de insuficiência renal e deverá submeter-se a longo tratamento na

Europa ou na América.. * *
'

.'

.

.

:

Doutel Andrade, Vice Governador, praticamente rompido com o PSD
do sr•.Celso Ramos, já teria sido sondado Bôbre a posBibilidade de renun

ciar para permitir a pesse do PreBidente da A8IIembléia, o Deputado EII
tivalet PireB� correligionário do Governado.., durante a aUllência desse. Entre
tanto o lider trabalhista não aceitou nenhuma das tentadoras propostas
(rue lhe fizeram e aguarda' o momento de assumir o Go:vêrno

�ste fim de'ano tem sido rico de* de pressão de que se. têm notíci�.,
acontecimentos políticos: a outra Elementos do PSD. maus, evíden
bomba que estourou dias atraz foi temente, queriam' ape�as FORÇ;\R
a do rompimento do ,PDG com (;) o honrado Prefeito JOVlDO Tabalípa
Governador do Estado. Os' Demo- a renunciar a seu cargo para per
eratas Cristãos, que contribúiram mitir a eleição, pela €âmara! de'

com apreciável contingente de vo- um dos luminares do pessedísmo
tos para a eleição do sr. Oelsg local, Todas �s ameaças e tentat�
Ramos e decidiram-na a favor ao vas de pressao foram desenvolví
Governador, foram miseravelmen- das contra o, sr. Jovino Tabalípa,
te traídos pelo dirigente pessedista. bravo e lutador que a tudo resístíu,

•
À boca pequena. comenta se 'que Ameaça!8m-nO com céus � �erra8 .

.ltlmbém o PTB, PRP e PL serão Tudo' tízeram para íntímidá-Io,
.

chutados pelo Governador que na- Acusava�-�o de" haver. p.ago ao

da quer com 08 aliados de on�em. Dr.. Tarclsio Sch�efer dI!Ida .con:
Assim procede o PSD que trat 08 traída pelo Preíeíto Jose Guímas

partidos que o ajudaram, como
,

rães Ribas, ao apagar daI! .lpz�1f
trai o povo que acreditou, desgra- do seu Govêrno, noutro epísõdíé

I çadamente, na sua blandiciosa

I
qu� faria corar de vergonha quem

. campanha.' a tívesse. '

* * Levamos ao Prefeito Jovino Ta-
Encontra-se em Florianópolis desde o . balipa li nossa:solidariedade, a se

dia 16 de dezembro o Deputado. Federal gurança do nosso apôio e & cone

AroIdo Carvalho, gozando íêrias parla- vícção de que nada conseguirão
mentares. O nosso conterrâneo tem rece- os seus impenitentes adversário•.
bido expressivas ma�üestações d� aprêço Jovtno que nada deve, nada teme,
de todos os seus amigos da CapIla!; Em não serão vereadores de bobagem;
janeiro empreenderá uma viagem de na- ignorantes da lei e do direito.
rãter

. polític,O 'pelo território. d.o Est�do, cegos pelo ódio, que conseguirão
proiermdo palestras e enuíerêncíes sobre desvirtuar a vontade popular, ca8-

,a atualidade politica nacional e ,debaten- sar um mandato legitimo .ou im
do problemas de interêsse coletivo, tais pedir Um Prefejto que merece' o
como a reiorma agrária, a reiorma tribu- lespeitQ e li consideração de todos·
tária, contrôle sôbre a remessa de lucros os beus municipes. Ainda há juizes
para o exterior. Deseja o deputado con- no Bt'asil, sr. Jovino Tabalipa !

terrâneo. conhec�r a médi� do pensam�n- * *
to catar!nense sobre aqu�les prob!emas O sr Odilon Oavet, I"rellidente
para orlen�ar .a sua atuaçao na' Camara da tâmara de Verelldorell de.Majo..,
em consonaneIa com a vontade popular. _ Vieira, se têm ·revelado grande

* *, . colaborador da obra .dminietratlTa
O Deputado AROLDO CARVA- do Yrefeito Antonio MarQn 'Auxi.:

LHO fe�h:Qu com chaVe do ouro as liado pelos seus companheiros
suas à:tIvI�ades parlamentares de I Marceltno Ihlth� �obl'inho, Sebas
,1961: depOIS de urna luta de mezes lião Gl'ein Cósta, Walter Benning.
conseguiu incluir os novos muni-I e Walentim Maia, têm realizado com

cípios de Major Vi�ira e Três Bar- briJho e' inteligênciá a tarefá de: \

ras n.a relaçã{l ofICIal das

coQ!u-1
estruturar a rida do novo Município.:

nas catarinenses <l,ue receb"erao, dotando-o de legislação que atenda
dentro de· poucos dIas a quota fe- aOB interêsMls do povo

'

deral do impôsto de rend,& corres- �.
I

* *pondente ao a�o. p�ssado. Graça� I O DER de fJanoinhas ret:lebeu
a essas pr<?vIdenc�a�. as I!refe!- de Florianópolis, de janeiro a
turas� dos dOll!! mUnIClplO.S tao 1I- dezembro de 1961, apenas para
gados à n088& terra, 1 eceberã?, despezas de conservação, melho�

, c�da uma .cr' 1.664.808,90 q?e VI- ramento, pequenas' "ariantes e
rao

. b!'lnefI?Iar as duas UnIdades outros pequeninos serviços, aba,
admlmstrat�vas e o operoso povo gatela de TRINTA E TRES MI-.
que as habIta. O noss.o pr,e.zado LHÕES E SEISORNTOS MIL (1{lU.
conterrâneo não poderIa, e.�Iden: ZEIROS, ou seja,l DOIS MILHÕES
tem�!lte, conseg�Ir melh?r papal E OITOCENTOS MIL CRUZEIROS
noe.l 'para 08 dOIS pref�Itos. É de

por, mês. Sem comentários O J?0?,.&ssmalar, também, a Is�nção do
vo que conhece as nossa� rodOVIas

(Deputa�o 9ue para ser.VIr à �ua e sabe da sua deficiente conser.�
terra. n.ao mda�ou da cor polítIca vação, tire &S conclusões que
�os dOIS prefeItos,. tratando-os em julgar cabiveis.Igualdade de condlçõ,es. . * *

* * Vem aí, vigor08. e potente, para
O atual Diretor do DER, Eng. Bervir a Canoinbas, ao �l.naltó que

Ce.ar Amim, conhecendo, como têm o nome,da nossa terra, a Santa
conhece, a Residência de Canoinhas" Catariná e ao BraBiI, a nova "Rádiq
.s BeU8 dirigentes e os metodoB I! Calloinhas Limitada", na freqüencia
que Be habituaram, e8tá inclinado a de 1350 kilocicl(',s Toda a' nOllla

proceder a nma tomada· de contaI, terra aguarda anBiollB a festa de.
afim .de verificar Me têm. ou' não, inaugur,ação da Rt:L, palrimônio da
procedência os comentários que se gente canoinbense A direção da'
veículam em todo O' Norte do -Estado Rádio elltá atenta a todoll os detalhes:
.ôbre o delltino dado ás verbaB da nova aparelhagem, nova linha de
Residência som, nova emoderna discoteca, afim

* * * de que resulte do conjunto um."
O vizinho município de Papan- enii8ll0ra à altura dOIl nossos foróM

va foi palcd; há pouco, de uma de \cidade civilizada. Colaborar com

das mais vergonhosas campanhas* a Rádio, é • palavra de ordem.
, .

,

E, encurtando a conversa •. -
O MM. Juiz, Dr_ Reynaldo e o Dr_ Zenon,

Promotor Público, depoi� de vitoriosa campanha, ultimam pre

parativos para a mudança do Forum, que. funcionará no. prédio
da Fôrça e Luz. O Deputado Aroldo Carvalho foi o

patropo da Turma de Técnicos em Contabilidade, ,da! J!aculdacie
de Ciências Economicas de Santa Catarina. O Eng Gui
lherme Scheide, volveu a nossa terra para viver

- algumas semanas felizes ao lado de sua esposa e filhos. José
Allage, depois do su,to pot que passou. planeja uma tem,

porada de férlà!l e� Piçarras, João Séleme vai vender

os famosos carros VW ao povo de Ganoinhas. o_ Prefeito
CoÍodel contrariando umá tradição, negou'se a pagar o

abono de Natal aos operários da Prefeitura. A erva mate co··

tada a TREZENTOS E VINTE CRUZEIROS óS 15 quilos,
poderá fazer o progreslo de Canoinhal. Volker Volrath,
projeta uma grá�de fábrica de moveis. Estudantes. em férias

enchem de alegrià a nossa terra. �ste modesto coluDlsta manda
sinceros votos .de Bôas Festas e Venturoso 1962 a todos os

seus leitores e amigos. O resto, DO ano que -.em eu contarei ...

"
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