
DEPUTADO
AROLDO C.'

FEDERAL
CARVALHO

Acompanhado de sua esma. família, encontra-se entre nós

o deputado conterraneo Aroldo Carneiro de Carvalho um dos

Diretores deste jornal e proprietário da Radio Canoinhas Ltda.

S. S. que estava sendo anciosamente aguardado pelos seus inu-
meros amigos e correligio
nários, desde o dia que che

gou a esta cidade, tem sido
alvo de manifestações de

apreço e simpatia.
Estando constantemente

em visita ao interior e aos

Mimicipios visinhos sendo o

seu nome apontado pelos
udenistas catarine'nSes como

provavel candidato às elei

ções de 1965, o deputado
Aroldo Carvalho é' um dos

politicos que mais i tem es

tado em evidencia nos ulti-'
mos anos dado o seu tra
balho e interesse pela terra

r "barriga verde". Inteligencia
moça e víaórosa, homem público de reais méritos, cuja atuação
na Camara Federal é um atestado eloquente de" quanto pode um

cidadão ser util à sua terra e ao seu povo, a atenção que vem

recebendo desde o dia em que chegou,' é uma prova insofismavel

do grande préstigio que desfruta entre os seus concidadãos.

"Correio do Norte" cumprimenta o deputado Aroldo

Carvalho, com votos de feliz estada na "Capital da Erva Mate".

INSETICIDAS
CHEGARAM TARDE

A Camara de Vereadores assim que tomou conhecimento

da praga de lagartas que assolava o Municipio, de imediato pro
curou entrar em contáto com o Governo do Estado e demais au

toridades ligadas à agricultura, reclamando providencias concre

tas a fim de debelar o mal. A Associação Rural de Canoinhas e'
a Prefeitura Municipal tambem recorreram 8 todos os recursos

e foi então iniciado uma ofensiva de largas proporções acabando

com a praga de lagartas. Mas, mesmo assim, os prejuisos foram
incalculaveis. Calcula se que a \._ produção ,agrícola do· Município
para o êorrente ano, sofrerá um decrescimo de 45%.

Uma das primeiras providencias da Camara de Vereado

res foi a comunicação oficial ao Ministro da Agricultura, o que
infelizmente, foi demasiado tarde. Conforme comunicação que
transcrevemos abaixo, estão chegando ao Municipio .algumas to":
neladas de inseticidas. Como já não temos mais praga de lagar
tas, tendo a mesma sido dizimada através das providencias to

madas pela Associação Rural, Prefeitura e Serviço de Expansão
do Trigo, o Prefeito- Municipal recebendo a quantidade de inse

ticida que cábe ao Municipio, entregará a Associação Rural para
ser: entregue aos lavradores atingidos pela praga.

E' o seguinte o �teôr do telegrama recebido do Ministro.
da Agricultura:'

Alfredo de Oliveira Garcindo
Presidente Camara Vereadores

Em resposta' telegrama de V. Sa. comunico que vg cum

prindo minha determinação vg Divisão Defesa Sanitária Vegetal
. remeteu quarenta e três toneladas de insetícidasêsse Estado afim
serem utilizadas combate infestação lagartas estão assolando areas

atingidas ultimas enchentes pt Saudações - Armando Monteiro
Ministro AgriculturA

'

MISCEL.ANIA
.: Um suíço, chama DENNIS, um Aleãmo chamado Heck

e um Inglês chamado Grunn Moss, derrubaram do poder um
Português chamado Silva Quadros e em seu lugar coloca
ram um Italiano chamado MAZILLI.

Logo em seguida um Espanhól, chamado Almino Afon

so, pôs em polvorosa o Senado e a camara e um outro Ita
liano, chamadó BRIZOLA falava em guerra civil.

Um Polaco, chamado Kubitschek, procurava apaziguar
.

os ânimos, enquanto um ... Francês".�;cl1amado Goulart, não
sabia se assumia ou não o poder

Agora perguntamos; O que é que "nós", BRASILEJROS,
temos a ver com isto tudo?

OS CARTORIOS
deverão fechar aos sábados

Os serventuários da. jusriça
e os advogados com exercício
no Fóro da capital estão' se

moviqlentando para obter da
Chefia do Poder Judíciárío na
vo horário de Trabalho

A viangarem as pretensões
dos serventuários e advogados,

os cartórios passariam a abrir
ás 8,30 da manhã - ao invés
das 9 e aos sàbados não have
ria expediente.
Temos noticias de que a pre

tensão está sendo encarada
com simpatia.[pelas J,autoridades
competentes]

J
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Câmara
Inúmeros projétos de leis ve

tados pelo Prefeito Municipal,
foram agora promulgados pela
Camara de Vereadores, Entre

eles, a nova tabela de aumento
dos funcionários em consonan
cia com a alteração dos Esta
tutos dos Funcionários Públicos

'Municipais, aprovada tambem

pela Camara, Os humildes fun
cionários tiveram um aumento
de 70%, nos -seus vencimentos.
Consta que o Prefeito Munici

pal vai recorrer ao Judiciário.
Reina completo descontentamen
to entre os humildes "barnabés
canoinhenses", com a má von

tade do Prefeito Colodel para
com o funcionalismo. A Câ
mara de Vereadores dentro da
sua soberania, vai impôr sua

autortdade e demonstrar o seu

verdadeiro papel na administra
ção legislativa' do Município.
Todos os vereadores, principal
mente a maioria udenista e o

vereador José Ivan da Costa,
estão solidários com as reivin

dicações justas dos funcionários.
. I

O projéto de lei que dispõe!
de· 10% sobre a arrecadação
municipal para fomento a pro-

"

dução agro-pecuaría, tambem
foi vetado, mas rejeitando o

véto, a Camara acaba de bai
xar Resolução, promulgando-o.
Terá o Poder Executivo que
cumprir a determinação do .Po
der Legislativo. Um convênio
será assinado com a Prefeitura,
consequentemente, advindo daí
um contrato com uma Compa
nhia de Seguros (seguro da la
voura em geral), facilitando a

qualquer lavrador a aquisição
por metade do premio, de um

seguro' de riscos rurais. Este _

seguro será feito pela Associa-

.promulga
ção Rural de Canoinhas e sob'
.a fiscalisação da Prefeitura, co-

o

operando tambem a mesma, de
todas as formas e meios, para
melhor entendimentos entre am

bas' as partes.

Aprovou tambem aCamara
de Vereadores, oitocentos mil
cruzeiros que serão dístríbuídos
entre entidades assistenciais do

Munic'ipio - distribuição equi
tativa visando amparar e esti
mular todas as entidades que
numá sintese, são os principais
alicerces da administração, do
progresso e do desenvolvimento.

Estão agora, ambos os pode
res, na eminência de acôrdo a

fim de- unidos manterem o ri
timo de trabalho em pról da
comunidade canoinhense. Tudo
dependerá do bom senso do
Prefeito Colodel que até agora
tem procurado agir, apenas, pe
las normas rígidas da ditadura
- ditadura prejudicial aos sd'
premes interesses do povo. O
homem que durante a campa
nha politica mostrou-se tão de
rnocrata, tão amigo dos opera
rias e dos funcionários, vem ad-I
ministrando o Municipio sentado
na cadeira de Prefeito e espe
rando convocação do trabalho ...

'Mas, fique tranquilo o povo de
Canoinhas e os funcionários da
Prefeitura,

\ ele ainda não conta
com a maioria dos vereadores e

se contasse, aí, teriamos uma
historia mais trágica ainda para
contar... /

Prestação de serviço
militar por jovens

- estudantes
Brasília 25 - O presidente da

República sancionou nos últi
mos dias que esteve em Brasí
lia, lei regulando a prestação
de serviço militar' dos estudan
tes. De acôrdo com essa lei os

estudan.tes das 2a. e 3,a séries
do ciclo colegtal e alunos das
escolas superiores quando con
vocados para a prestação do
serviço militar serão incorpora
dos no CPOR por outras orga
nizações do mesmo tipo existntes
no município onde estiverem

frequentando os cursos.

Os que não forem incorpora
dos no CPOR ou em outras
organizações, por falta de va

gas ou igexistência dêsses or

ganismos nos municípios onde
estiverem residinpo, sérão inclu
ídos na reserva do Exército e

farão jus ao certifica dode 3 a

categoria.

NOIVADO
Ficaram noivos dia 25 de

dezembro p. findo, os jovens,'
. Alfredo Eike Bach e srta.
Helga Iêothert, filhos, respec»
tioamente dos srs. Altredo.
Walter Bach e Dne. Elfrida
Bach e [ohannes Iêothert e

Dna. Cely P. Rothert.
'

. No ato da colocação das
alianças houve festiva recep
ção no lar do sr. [ohannes
Rothert e de sua Exma.
Espôsa.

IICorreio do Norte" cumpri"
menta os distintos noivos e

seu� pais, desejando, lhes um

breve consórcio, com, muitas
felicidades e venturas.

Prefeituras
Caixas'

serão financiadàs pelas'
. Bàncos Federeis

BRASlLIAj 15 - O Senado
Federal realizou hoje uma ses

são que durou uma hora apro
ximadamente. Durante a ordem
do dia foram aprovados I

os se

guintes projetos:
1 -- que altera o . inciso 1.0

do art. 945, do Código do Pro.
cesso e o art. 1.0 do decreto
lei na. 3.077, de 1941.

2 - que dispõe sôbre fínan
ciamento às Prefeituras Muní-.

cipais, com garantia de cotas

constitucionais, de acôrdo com

o art. 15, parágrafo 40. e 20.0
da Constituição Federal.

. Ambos os projetos tiveram
também aprovadas as redações
finais, já tendo sido encami-

.

nhados à Câmara Federal.

E' a seguinte .a íntegra' do
projeto das Prefeituras:

"Art. 1 o. - ficam as Caixas
Economi.cas Federais, o Banco
do Brasil S. A., o Banco Na
cional do, Desenvolvimento Eco

nômico S. A., bem como outros

estabelecimentos oficiais de cré-

dito ou que possuam departa
mentos creditícios e, ainda,' os
Institutos de Previdência Social,
estes, quando houver recurso

disponível, autorizados a finan
ciar, até o limite de 80 por
cento. a juros maxímos de 5%
ao ano, os créditos a que' 8S

Prefeituras Municipais tiverem
direito por fôrça do disposto
nos arts. 15, parág. 40. e 20.0
da Constituição Federal.

Parágrafo único - As Pre
feituras Municipais só terão di
reito aos beneficios previstos

.

nesta lei, quando expressamente
se comprometerem a aplicar os

recursos constitucionais referi
dos em cbras de água, serviço

. de esgoto sanitário;' combate à
erosão, abastecimento, forneci
mento de energia elétrica atra
vés de órgão público ou de eco

nomia mista, de que o municí
pio participe em condições ma

joritárias, de capital e obras
complementares e construção de
estradas munícípaís e obras de·
arte.

'

,

Art. 20. -.0 financiamento

a "que 'alude o artigo anterior,
só será concedido se atendendo
ao disposto no parágrafo único,
no art. 10. apresentarem planos
de trabalho aprovedos pelos ór
gãos' técnicos federais específi-
cos ou pelo SENAM (Serviço
Nacional de Assistência aos Mu
nicipios), se não existirem os

primeiros bem como tenham
suas contas da execução orca
mentária prestadas às Camaras
Municipais, nos. prazos legais.
aprovadas sem impugnação.
Art. 30, - A mesma facul

dade estabelecida no art. 10. e

nas, condições fixadas em seu

parágrafo único e no art. 20.
desta lei, pode ser utilizada pelas
Prefeituras para caucionar, até
80 por cento, as dõtações orça
mentárias federais a que tive
rem direito, diretamente ou em

um convênio, com os órgãos
federais respectivos.•

Art. 40. -: Revogadas as dis
posições -em contrárro, esta lei
entrará em vigor 'na data de
sua publicação.

'

, ,",
• :1';,,';
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_ .•.mas! <? n�$so pionei
rismo no comércio ban
cário começou em San

.

ta Catárina. .

Hoje o "INCO'� dis

põe de 105 ag�ncias
em 6 estados brasilei

ros, mas 60 delas se

situam no território cc-
tarinense. .

\
I

.. /

.: '-�

Isso significa que, além
.

'

fJ.

....
de tôda segurança ori-

unda dêsse crescimen

to, onde quer que o

catarinense se encon

tre, contará sempre
com a presença certa

de seu amigo de tô

das as horos. a INca

..

,

BANCO"INOÚSTRIA E COMÉRCIO
DE SANTA CATARINA S.A.
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MAI'S DE 25 A'NOS CONTRIBUINDO PARa o PROGRESSO DE· saNTA CATARINA

paRA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfUMACOES,
C o C E I R A S,

,

F R I E I R A S,
NUN.CA EXISTIU I (jUAl ESPINHAS, ETC.

/
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Ano 15 - CAN«;HNHAS - 'S. Catarina, 13 de Janeiro de 1962 - N. 672 Hospital'Santa (ruz
4ssembléia Geral Ordinária

De ordem da Diretoria con

vido os senhores Socios do

Hospital Santa Cruz, para com

parecerem e ,tomar parte na

Assembléia Geral Ordinária a

realizar-se no dia 14 de Janeiro,
pelas 11 (onze) horas da manhã,
nas salas de reunião do Hospital.

ORDEM DO DIA
I - Eleição de Nova Dire

toria - periodo 62/64.
I I - Eleição do Conselho

Fiscal - periodo 62/63;
I I I - Relatorio do periodo

anterior.
;

/)Cancinhas, 26 de dezembro
de ·1961.

Notícias Locais
Inspetor Federal do Ensino Comercial em

nossa cid�de.
Inspecionando a Escola Técnica do Comercio em nossa cida

de; Estabelecimento de Ensino que vem prestando assinalados serviços
à nossa mocidade estudantil. esteve terça feira em Canoinhas, o dr..

Pedro Pereira, Inspetor Federal do Ensino Comercial. Em palestra
com a nossa reportagem, S. Excia. .moetrou-ae satisfeito com o que
viu, afirmando que a referida Escola "'está entendendo plenamente a

finalidade de sua criação. Aos dirigentes e professores da mesma, eis

nossos cumprimentos.

Tratar com o proprietário
Senhor Elizeu na Barbearia

Boi de Mamão, tradicional diversão do nosso litoral, es- Barcelos à Rua Eugenio de
tá sendo ensaiado entre nós, pelo Coronel 'Capela, . Comandante' -S' 1
do Terceiro Batalbâo da Policia Militar e pelo advogado conterrâneo, ouza., X

dr. Orty' de Magalhães Machado, devendo dentro em pouco percorrer
a cidade, alegrando estas noites quentes, que estão para castigar a

familia Canoinhense.

Problema Luz caminha para uma, solução dêfinitiva
Apoio integr�l d�s nossos industriais' e comerciantes

O sr. Wilmar Friedrich. informou-nos que o Comercio e a

Industria do posso município estão dando todo o apoio para a solu
ção definitiva do nosso problema - energético. A cota a eles destinada
está praticamente integralizada. Empolgado, disse-nos ainda o senhor
Wilma r Friedrich. dinâmico Presidente da Associação Comercial e

Industrial, de, Canoinhas, que desta vez acredita realmente na solução
do cruciante problema. dado o interesse de todos que estão, empe-
nhados na sua soluçãó.

'

Boi de Mamão percor�erá'a cidade

Jovem atropelado fora de perigo
O jovem Arnoldo Liz, atropelado' terça' feira por uma camio

neta da Ciso Souza Cruz, está fora de perigo, ao que nos informaram.

Em visita a Canoinhas, Frei Aurélio Stulzer.
Em visita a seus familiares. encontra-se na capital do mate,

o
o sacerdote canoinhense, Frei Aurélio\ Stulzer, filho de tradicional

familia de nossa terra. a quem' cumprimentamos, augurando ótima
estada entre nós.

Em Canoinhas, o Deputado conterrâneo dr.
Aroldo Carvalho
• I

.: Acompanhado de sua exma. familia, encontra-se em sua

terra natal,. o Deputado Federal Aroldo Carvalho, que aqui
permanecerá. atendendo amigos, correligíonárícs, conterrâneos e

o
outros que careçam de seus préstimos; por todo o mês em curso,

) Ãfim de facilitar estas audíencias, o ilustre parlamentar receberã
todos que o procurarem, na Radio Canoínhas, no horario das 14
ás 16 horas.

Tiro ao Alvo
Continu'a o reinado da familia Thiem

Conforme ànunciamos, realizou-se sábado último, no es

tande do Campo da Agua Verde, mais uma competição de tiro
80 alvo, afim de ser conhecido o Rei do ano de 1962. Depois da
tradicional marcha dos atiradores à residencia do Rei de 1961,
sr. Gustavo Thiem.. onde lhes foi servido, como de praxe, bom

chops e salgadinhos. retornaram os mesmos à sede, onde teve
inicio a competição, saindo vencedor o sr. Siegfried Thiem, con
tinuando assim, o .reinado da aludida familia. A noite, animado
baile encerrou os festejos.

.

-

G C' E S
•

V 3

VENDE-SE Churrascaria ID E A L
�e PAULO JARSCHEL
Um' bom churrasco, a

. qualquer hora.
.

Rua Paula Pereira, 774

.'

Para Defesas Fiscais
Só a

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)

Um caminhão Ford 46,
completamente reformado.

'

Troca ....e

Um caminhãozinho Ford 41

por uma camioneta de pre
ferência Ford.

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

/
I
I
!

Zeno Carvalho Zippel
Secretário, Ix

P r o p r i e d a de
Vende-se uma no Alto! da

Xarqueada com uma casa

de 7 x 12 mts. com 2.000
mts. 2 de terreno

.

cercado,
próprio para uma granja.

VENDE-SE
Leitões para reprodução

raças Duroc Jersey e Lan
drace animais selecionados
de ótimas linhagens, oriun-
das de Concórdia.·

.

,

Tratar com o' proprietário
Dr. ERWIN �:CHWARTZ
em frente a- oficina Mussi.

/

Vende-se

VE·NDE-SE
Uma Casa de construção

mista, com muro, calçamen- I

to, passeio, entrada para
automóvel em terreno de

20x40, situada' nas proximi
dades do

\
POSTO ESSa,

onde funciona à pensão
Caxias.

Preço de oportunidade.
Vêr e tratar aos sábados

à tarde à Rua Major.Vieira
490_ Ix

ALOIII
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
Telefone para 305 e será

prontamente f tendido.

CASA /ESMAlTE

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

Procure a

Organização Jurídica Contábil
-(Edificio MEÚL)

Um . caminhão Chevrolet
ano 59 -, 2a. série, com

30.000 kms. rodados,' em
estado de novo .

Preço de ocasião

Tratar com o proprietário
Sr.

o

Roberto Werka em SaI-
o to Canoinhas. 2x

'(AMARA MUNICfPAL
DE \(ANQINHAS
Resolução N; 36 de 8/1/1962

Eleva os Proventos dos Inativos Municipais
Alfredo de Oliveira Garcindo,

Presidente da Câmara Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atri
buições e na conformidade do

disposto no artigo 66 parágrafo
4.0 aa Lei N. 22 de novembro
de 1947 (Lei Orgânica dos

Municipios), faz saber que a

Câmara Municipal decretou e

seu promulgo a, seguinte

RESOLUÇA.O:
Artigo 1. - Ficam elevados

os
.

proventos dos inativos do

Municipio a partir' de
'

1.0 de
Janeiro de 1962, na base de

25% (vinte e cinco por cento). '

. ",' l'

Artigo 2. - Faz parte d!l

presente Resolução o quadro do
pessoal inativo instituido pela
presente, em substituição a ins-'
tituida pela Lei N_ 483 de
] 4/12/1959.
Artigo 3. - Esta. Resolução

entra em vigor a partir', de 1.0
de Janeiro de 1962, revogadas
as disposições em contrário.

Câmara Municipal de Ca
noinhas, 8 de Janeiro de 1962.

Alfredo de Oliueira Garcindç:
Presidente da Câmara Municípal
tvn Nader
1. .Secretárío

Clementina E. Pieczarka
2. Secretário em .Exercício

Quadro do Pessoal Inativo anexo a Resolução N. 36
de 8/1/1962, que substituiu a ins.tituida' pela Lei

N. 483 de 14/12/1959.
Situação AJltiga

M.o de Cargo. CARGOS Vencimento Menlal

1 Diretor do DMER 5.760,00
1 Contador 5.428.00
1 A.uxiliar contadoria 8.000,00
1 Escriturãrio DOPM 8.000,00
1 Professôra 1.872,00
i Professôra 1.117.00.
1 Professôra

'

962.00

I Situação Nova o

N°. de C;.rg'o. CARGOS V.ncimento M.....I

1, Diretor do DMER
1 "Contador
1 Auxiliar contadoria
1 Escriturário IDOPM
1 Professôra
1 Professôra
1 Professôra

7200.00
6�80(l,OO

10.000,00
10.000,00
2.350,00
l.400,00
1.200,00

Câmara Municipal de Canoinhas, 8 de Janeiro de 1962.

Alfredo de Oliveira Garcindo, Fresidente da Câmara Municipai
Tuti Nader Clementino E. Pieczarka
l. Secretário 2. Secretário em Exercicio.

Resolução N. 38 de 8/1/1962
Abre Crédito para o Fomento Agro ..Pecuâeío e auto ..

riza firmar Convênio com a Associação Rural de
Canoinhas e dá' outras providências

, /

Alfredo de Oliveira Garcindo, da verba 8.94-1 (Beneficio de
Presidente da Câmara Municipal Ordem Rural).
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribui.
ções, e na conformidade do dis
posto no 'artigo' 66 parágrafo 4°. ,

da lei nO. 22, de novembro de
1947 (Lei Organica dos municí
pios), faz saber que- aCamara
Municipal decretou e eu sanciono
a seguinte

Artigo 4°. - O contrato com
a Companhia Seguradora, será
firmado pelo Convênio constituido,
sendo que os lavradores inscritos
contribuirão com a sua quota-parte.

1 '.

Artigo 5°. - Esta Resolução
entrará em vigôr, na data de sua'
publicação, revogadas as disposi-'
ções em contrário.RESOLUÇÃO:

Artigo 1°. - Fica" o Poder
Executivo autorizado a firmar um

convênio com a Associação Rural
de Canoinhas, para o fomento
da produção . agro-pecuária no

Muni<;ipio, tendo por fim princi
pal, o seguro de acidentes do
trabalho para os lavradores,'

Artigo 2°. - Parà decorrer
a despesa deste Convênio, o

Executivo Municipal abrirá em

janeiro de 1962. o crédito espe
cial de Cr$ ,l.OOO.OOO,OO (Um
milhão de cruzeiros. devendo o

Poder Executivo pagar ao Con
vênio constituido, de janeiro de
1962, a dezembro de 1962. em

.

prestações mensais, iguais até o

'total de Cr$ 1.000.000,00 (Um
milhão de cruzeiros.

Artigo 3°. - Nos Orçamentos
futuros, a despesa decorrente do
convênio, será feita por conta

Câmara Municipal de Canoi
nhas, em 8 de janeiro de 1962.

Alfredo de Oliveira GarcindJ
Presidente da' C�mara Municip�i
Tufo Nader
1°. Secretário

Clementina E. Pieczarka
2°. Secretário em Exercício.

Opel 52 Vende-se
Caminhoneta "OpeI"

52; para 1.700 quilos, em

perfeito estado, com pneus
novos,

Ver e tratar diretamente
com o proprietário senhor
José Nascimento, residente
em Caragua tá. 2x

AGRADECIMENTO
Viuva Valy Voigt filhas e genro, pmtündamente

consternados com o falecimento de seu esposo pai e sogro

Francisco F. 'Voigf
vem por meio deste semanário externar seus mais sinceros
e profundos agradecimentos o tôdas as pessôas que os
auxiliaram nesse triste transe bem como aqueles que emna»
ram flores e o acompanharam até sua última morada.

'

Extensivo esse agradecimento ao� Sr. Pastor Egon
Marterer pelas oisitas e pelas palavras de cantôrto proteridas
em sua .,çasa �, no cemitério.

.

A todos sua imorredoura gratidão.

.. ,

.

•
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Ministério da' Agricultura
Porta'ria de 11 de dezembro de '1961

,O Ministro do Estado dos Negócios da Agricultura, resolve:
Usando dás atribuições que lhe confere o' Decreto-Lei nO.

6 173, de 5 de Janeiro de 1944, e téndo em vista o disposto nos
Decretos n-s. 47.491, de 24 de 'dezembro de 1959, e 51.339. de' 27
de outubro de 1961:

N°. 1.096 - 1°.) Fixar em 2.400,00 toneladas a previsão das'
necessidades de abastecimento nacional de trigo em grão para oi ano
de 1962, na forma do § 1°. do �t. 4°., do Decreto número 47.491,
de 24 de dezembro de 1959, e' guardada a mesma proporção na

distribuição por zona adotada naquele decretei.

2°.) O trigo nacional da safra 1961-1962, estimada em 150,000
toneladaa, será de livre aquisição pelos moinhos, até o dia 31 de ia.
neiro de 1962, procedendo-se dessa data em diante na forma do item
8 desta, Portaria.

3°.) O Serviço de Expansão 'do trigo tendo em vista a pro
. dução do trigo nacional e a previsão das necessidades de abasteci.
mento, fixará ai cota. de trigo estrangeiro de cada moinho, para o
ano de 19�2, de acôrdo com ,a. normas regulamentare. em vigor.

4°.) Deltió�r-se.ão a ocorrer a ámortiz,ção de créditos legi
timos de moinhos que o. poseuam, eventuai. importações suplementá
rei de trigo.

5°.) Oe preço. minimol aSlegurados aos produtores, na ......afra
1961.62, serão OI conatantes da tabela abaixo.

Pelo
hectolitrico

84
83
,82
81
80
79
78

Preço
,

Cr$
1.650.00
1.635,00
1.620,00
1.605,00
1.590,00 -,

1.575,00
1.56(),OO

Pelo
hectolitrico /

77
7�
7S
74
73

.

72 I
71

. Preço,
Cr$

1.545,00
1.530,00
1.515.00
1.500.00
1,485,00
1.470,00
1,.455�OO

/

Alfredo, Pereira, Escrivão de
Paz do Distrito de .Bela Vista
do Toldo, Municipio de Canoi

,

nhas, Estado de Sta. Catarina.

Faz saber que pretendem
,

a) os preços
I

acima relacionados referem-se a 60
I (sessenta) casar: Arlindo Ricardo e Alice

quilos de trigo a granel. são, limpo e sêco: Cordeiro: Ele, nascido em Ca-
noínhas no dia ] 5 de fevereirob) fração igualou superior a meio ponto será considerada

ponto acima e fração inferior a meio ponto será desprezada: de 1934, operário, solteiro, resí-
,

• dente na séde dêste Distrito,
, c). os preços se entendem na sede do Municipio produtor','JI filho de Pedro Ricardo, e. de

d) quandó o produtor for negociado ensacado, à opção do dona Otílía Maria Alves, resí
vendedor, os preços serão acrescidos' do valor' correspondente à·�aca. dentes em Lageado nêste Dis
ria. até o limite máximo de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros), por saco trito. Ela, nascida em Bela
,quando novo.

- ,

� Vista do Toldo, no dia 30 de
, 6°.� Após o término da livre comercialização, em 31 de ja- setembro de 1936, doméstica,

neiro de 1962, e até 31 de março de 1962, o Govêrno Federal ad-, solteira, residente na séde dêste

quirirá todo o trigo nacional que lhe for oferecido pelos produtores. distrito, filha de Pedro Romão .

nos têrmos do § 1°. do art. 23, do Decreto DO. 47;491, de IS de Cordeiro e de dona Tereza
dezembro de 1959, alterado pelo do nO. 51.339. de 27 de outubro de Alves Nogueira.
1961.' !

7°.) O Serviço de Expaneão do Trigo promoverá a distribui· Faz saber que pretendem
çio do, trigo nacional, adquirido na forma do item anterior entregan- casar: Euclides Vif!ira e Dorva
do-o em substituição Q,O produto importado, ao preço de venda dêste,' valina Cordeiro. Ele, nascido
acrescido das despesa. a que estaria sujeito para seu recebimento, 'em Canoinhas no dia 16 de,
tais como, quebras, de.istiva, fretes do pôrto ao moinho, etc; maio de 1941. operário, solteiro,

8°.� o Serviço de Expansão do trigO apresentará ao Ministro filho de Ermelino. Vi�ira, resi
da Agric�ltura, no prazo máximo de trinta dias, a contar da publi- dentes neste Distrito, e de

cação da presente, projeto pára regulamentação da compra a que se dona Gertrudes Pereira Vieira

refere o item 8°., acima. falecida. Ela, nescída neste

90.) A inobservância dOI dispositivo. legais que disciplinam Distrito no dia 14 de Junho de

o comércio e indústria do trigo implicará DO cancelamento do regis- 1938, doméstica, solteira, filha
de Pedro Romão Cordeiro, retro da, emprêza moageira no Serviço de Expaneãó do Trigo, além

de outras sanções previstas em Lei. - Armando Monteiro. sidentes neste, Distrito, e de
Tereza Alves Nogueira, falecida.

V í: S T O: Eng. Agr. Durval Henriques da Silva
Chefe da I. R. do S. E. T. em SC.

- Gabinete do Ministro
Peso Preço Peso Preço

hectolitrico Cr$ hectólitrico Cr$
70 1.44.0,00 67 1.320,00
69 1.410,00

;
66 1.275,00

68 1.365,00 65 1.230,00 '

/
I

...
. , .

AUDITORIO DEUM

AGUARDE!
PARA BREVE A SUA

,

DJ.
,'rrADIO

I ;
. .

(C��OINHA

,.

E M NOVA F R E QUE N C I A

CON'SUMiDORES,

NA REGIÃO COBERTA PELA RA'DIQ CANOiNHAS�
j

AGORA EM NOVA fASE, COM A SUA POTE N C I A

•• AUMENTADA DEZ VEZES ( 1.000 WATTS).
\
soa NOVA DIREÇÃO.

DOTADA Da MAis· MOOERNO EOUIPAMENTO

ELETRÔNICO, EM CONDiÇÕES DE OFERECER
..

o SE U PRODUTO A
. 'r:

�OPULACio DE EXTENSA
. '

E Ri'CA ZONA RURAL Da NORTE CATARiNENSE
I

t Da SUL 0,0 PARANA.

',".:'
'';''

-',.-

--

. _�'_.. ".r., ""� .... ,. "< �

AGORÁ POTENTE

Hegistro. Civil
Editais de Proclamas

Faz 'saber )que pretendem
casar: Brondíslau de Oliveira e

Laurentina Ferr.eira. Ele, nasci
do em Imbuia nêste Distrito .

no dia 24 de maio de 1938,
operario, solteiro, filho de José
Vitorino de Oliveira e de dona
'Sebastiana �aria Lourenço,
residentes em Imbuia nêste
Distrito. Ela, nascída em 'Gralha
nêste Distrito, no dia 20 de

junho de, 1939; doméstica" sol
teira, residente na séde dêste
Distrito, filha de José Ferreira
e de dona Maria Pereira Ca

margo, residentes em Barreiros,
Canoinhas,

'

/

, Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180.
Bela Vista do Toldo, 5' de

janeiro de 1962.
"

Alfredo Pereira - Oficial.

Ozanan Luiz de Miranda Li
ma, Escrevente Juramentado da
Escrivania de -Três Basras, Es
tado de Santa Catarina.

Faz saber, que pretendem
casar: Duarte Alves Tobias e

Francisca Malinowski. 'Ele" na

tural de Santa Catarina, nascido
em Ponte Alta do Sul-Curiti
banos no dia 13 de novembro
de 1940, motorfsta;" solteiro,
filho de Supriano Tobias e de
dona Maurília Alves, reside�tes
em Ponte Alta do Su1, munici
pio' de Curitíbanos, Ela, natural
de Santa Catarina, nascida em

Major Vieira no dia 6 de março
de 1945, doméstica, solteira,
filha de Adão Malínowskí e de
dona Rosa Vicente Ma-linowski
residentes nesta cidade de Três
Barras.

. .

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180.' Se alguem tiver conheci
mento de existir algum impe- •

dimento legal, acuse-o para
fins de direito.

Três Barras, 8 de janeiro de
1962 .

Oeanan Luiz de Miran"
da Lima-

Escrevente Juramentado no ,e
xercício de Escrivão de Paz.

R10mances 'e Livros
CASAERLITA
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de I

trinta

Edital
de

O Dr. Reynaldo R. Alves, Juiz
de Direito da Comarca de Ca
noínhas, Estado de Santa Cata
rina, na fórma da Lei, etc.

Faz saber aos interessados
incertos e desconhecidos que
por parte de ALFREDO WOS
GRAU, me foi apresentado ra

seguinte petição: Exmo, )Sr. Dr.
Juiz de Direito da Comarca.
ALFREDO WOSGRAU, brasi
leiro, solteiro, lavrador, residen
te em Santa Leocádia, dêste
Município e Comarca, por seu

procurador, infra assinado -

advogado inscrito na Ordem,
Secção dêste Estado, à Rua
CeI. Albuquerque, .520, onde
recebe os avisos e intimações
- vem expôr e requerer a V.
Excia, o seguinte: 1.) que des
de dezembro de 1937, há, por
tanto, mais de 20 (vinte) anos,

possui, por sí e na qualidade
de sucessor de Alberto Wosgrau
e Carlos Liller ou Lila, uma

gleba de terras que se situa
no lugar denominado Santo
Antonio, dêste Municipio e Co
marca, com a área de: 1.648,500
m2. (um milhão, seiscentos e

quarenta' e oito mil e quinhen
tos metros quadrados), ou seja
(68 sessenta e

_ oito) alqueires e

2.900 m2. parte da chamada
"Fazenda Santa Leocádia com

preendida nas seguinte� con

frontações, de um lado com

Citacão
1

(30) dias
..

o

porque··

100%
r I T A NUS é melhor:

Câmara Municipalcom prazo

terras de Ismael de Almeida'
Garret; de outro lado com ditas
de Mamed Cador, pelo Rio Pa
ciência; pelo 'outro lado com
terras do

_ requerente . e, final
mente; pelo outro lado c/ a estra
da Canoinhas - Sta, Leocádia,
2.) - Que a gleba de terras
acima referida, foi adquirida,
por compras feita por Carlos
Liller 8 Augusto Hauer, em

data de 10 de dezembro de

1937, tudo de 'conformidade
com. o recibo junto e, posteri
ormente, Alberto Wosgrau a

comprou do' mesmo' Carlos
Liller, alineando-na, mais tarde,
ao suplicante; 3.) - Que, desta

fórma, há vinte e quatro anos,

por si e seus antecessores, na

fórma acima especificada, vem

o requerente exercendo, mansa

e
.

pacificamente, sem' inter

rupção, contestação ou oposição
de alguem, a posse do referido
imóvel e o fez com a intenção
de dono anímus - domini que
se manifestou, como até hoje
se manifesta, por atos constan

tes de exploração Agricola,
desmatação, cortes de madeiras
e feitura de benfeitorias, com

notória publicidade, o que foi
feito igualmente por seus ante

cesssores; 4.) - Que, assim
sendo. se acha perfeitamente
configurado, com todos os re

quisitos legais, e a favor do-

INSCREVA.SE

COOPERATIVA -

DE ROUPAS
\

A, melhor maneira de você vestir-se bem ....

e concorrer todos os mêses, pela Loteria Federal a

TR:f':S VALIOSOS PR:f':MIOS:
.'

1.0 Prêmio - 1 Traje Renner
2.° Prêmio - Isenção de pagamento de 2 mensalid.
3.0 Prêmio - Isenção de pagamento de 1 rnensalid.
E no NATAL você concorre ao sorteio de um GRANDE
Prêmio: uma Máquina de Costura Renner Elétrica

.

pela
dezena da Loteria Federal do Natal

'

, -

Escolha a prestação que mais lhe convem e

inscreva-se na Cooperativa de Roupas Renner
que premiou em 1961 os seguintes prestamistas:

'.

Janeiro - Djalma Tabalipa, Leonidas Tabalipa, _ He�rique
Linnemann e Michel Seleme.

Fevereiro . Ewaldo Pereira de Carvalho, Hellmuth Prust, Fer-
nando Fleiberger e José Maria FurtaJo Primo.

.

MARÇO" Jacob Scheuer Jr;, Edonalson Davet, Moacir de Paula
e Silva, Wiegando Keunecke e DSlVfno R':'" Gonçalves

ABRIL - Olávio Soares, Guida Henning e Darcy Wiese
MAIO • Aloysio Pieczarka, Amadeu Ferreira, Gustavo Prübe

_ e Ialú Ribeiro
JUNHO - José Maria Furtado Primo, Darcy Wiese, Tadeu

. Trevisaní e Clemente Bay
JULHO - 1'te. Agenor Flôres. Luiz Gonçalves Ary Cornelsen

e Guilherme Roeder Paxda.
'

Agosto - Moacir de Paula e Silva, !rineu Drevek e Agenor
,

Pacheco
Setembro - Hélio Bastos, Francisco Burgart e Ivanir Burigo
Outubro • Osório Bento de Oliveira, Edgar H. G. Boettcher e

Nelson Jung
Novembro -/Ivo de Brum._
Informaçõe. e prospectol no revendedor RENNER desta

Cidade ou com seus agentes.

C A S A P -E IR E I R A
A Casa da Boa Roupa

CANOINHAS

Rua Getulio Vergas, 882
SANTA CATARINA'

lãs Tricot·

r

para
Casa Erlita

(

SAIAS, última' 'moda

e4�(J; '�lJ,tlt4

Suplicante, o usooAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO definido no
artigo 550 do Código Civil, al
terado por lei especial, não
obstante achar-se o refertdo
imóvel, transcrito em nome de

terceiros, que jamais se mani

festaram, por qualquer ato,
dentro dos 24 anos, contra a

ocupação do requerente e seus

antecessores; 5.) -- . Que pre
tendendo legiitimar a sua si

tuação de fato, o Suplicante,
na forma dos artigos 454, usque
456 do Código de Processo 'Ci- :

vil, requer a. V.c Exa.,
..

�
.

'cl�- •

signação de dia, hora e lugar, i

para que, com as' teste���nl\�s •

abaixo arroladas.. se .'. pro�ect:a;.8. i

justificação do
. alegadb,' ;após

.

o :

que deverão serit pê'ss·oalfue�.�� �
. citados. por ��'Ij1�d,8:€los atuaís i
confrontantes

,
'e � sp��� ,;'Q1Wheres :.

se casados fOl:em,;;e; ,'põr��preca-
'

tória.: à, �f7.rJ;�(���·�lª'ac!tp���';<�
,

Comarca p� çp'P��P!il, ,HJ�·epré..
se n tante l�gáI:, ',:9� ')c'$'f:poH'o "de
D. 'ADELAlpE- "HAUÉ'R sQces
sor de AdgUsto Hau'ér/"'cújo
inventário esta t'endo'curso ;na�
quela Comarc�;' isto" porqu�
acha-se transcrito em nome da
mencionada senhora o imóvel
em referencía, no Registro
Imobiliário desta Comarca; ci
tando-se ainda o Orgão do,
Ministério Público, e, por edital,
com o prazo de trinta dias, os

interessados incertos e- desco
nhecidos e o Domínio da União
ria pessôa do seu Representante
no Estado, a quem, igualmente,
por determinação de V. Exa.,
se dará ciência desta ação, a

fim de que dentro do prazo
legal, a contar da citação ê sob

pena de revelia, apresentem,
querendo, a contestação que
tiverem; 6.) - Que, não sendo
contestada a ação, deve ser

desde logo reconhecido ,e decla
rado, por sentença, o dominio
do autor sôbre as terras des
critas. Dá-se à' causa, para os

efeitos fiscais, o valor de Cr$
8.000,00. Protesta-se por todo o

genero de' provas admissiveís
inclusive depoimento pessoal
dos -interessados, vistorias, peri
cias, etc.

(conclusão do número anterior)
O vereador Clementino E Píeczarka falou sobre a Lei aprovada
pela Câm�ra que dota criança nacida em 12/9/1961, e entregou à
Mesa registros das mesmas, sendo que o Sr. Presidente indicou o

vere�d?r Braulio Ribas da Cruz para se entender com o Sr Prefeito
Municipal, sobre a verba destinada aos contemplados; falou ainda
o vereador Clementino E Piecsarka aohre a função do Circo Belve

dere. em pró! das entidades de ordem filantrópicas, sendo que o Sr.

Pre�lde�te �Isse que a mesma deve ser distribuída ás entidades em

partes sguais. O vereador Flavio Haensch requereu fosse a geton
dos srs. vereadores ,!re8entes na Sessão de hoje, doados ao Asilo de

Nell:Iú�, s�ndo que dlv�r90s vereadores falaram a respeito apresentan
.do .sulest�es; o requefl.mento posto em v?ttação foi aprovado. Ove.
J.��dor. Jo�o �eleme usando da palavra discorreu sobre o projeto de
LeI _que dispõe de.l0% da Receita do Município no fomento da pro

duçao, agro-pecuana, dizendo que enquanto os outros municipios Cor

rem ver.tlglDosa�ente para. o progresso, Canoinhas anda a passos
.lentoa e. qu�, muito se. admirava de ver vereadores procurarem entra.
ovar um proiêto de LeI que somente visa incentivo e o beneficio da
produção agro-pecuária .abstendo-ae de votar, e alongando-se sobre o

as�unto e. requereu à �re8id�ncia se públicasse a Ata da Sessão de
hoje, na Imprensa e no RadIO. afim de que o povo tenha conheci. .

me?to dos vereadores que votaram a favor do projeto de Lei de au

tQn� ,�o .verea�Qr Ewaldo Zipperer, sendo aprovado, O vereador Evaldo
KrelsB' -disse nao se� contra o proiêto de

-

Lei, mas que aguarda res

posta de seu requerIment� à Associação Rural, é propos lÍeiô enviado
telegrama .�o deputado Elias A?�ime sobre sua Emenda no Orçamen-
to da União, ylsa�do o beneficio do agricultor, -sendo aprovado. O
vereador Brauho R�bas da' Cruz requereu 5 minutos de prorrogação
�os trabalhos em Vl��ude d� haver-se esgotado o horario Regimental,
sendo }provado,. e disse �lDda que nenhum vereador votou contra
o projeto de �el_ de autoria do ver.eador Ewaldo Zipperer e discorreu
sobre a Aesocieção Rural de Canoinhas, problemas do trigo e sendo

apar�eado pelos v:ereadores João Seleme e Ewaldo Zipperer•. O Sr.
Presidente comUDICOU haver-se esgotado, o horario e que na Sessã
d 8 h-' , I" b

"

ao

� man a Ira a. p en�rIo .re ater a� criticas do vereador Braulio
RIbas. d_a Cruz, inclusive .a 'retirada da Patrulha mecanizada da

Aaeocieção Hural, ��lo atual governo do Estado, causando desta ma

neira grande.s prejurzos ao nosso .agricultor. Nada mais a tratar o

senhor PresIdente_declarou encerrada a presente Sessão, marcando
outra 'para a"?anha �s 17 horas, e, para constar lavrou- se li presente
Ata que depois de lida e aprovada foi assinada pela Mesa.

Assinada

.Altredo de Oliveira Garcindo - Presidente. Tufi Nader _ l0.

Secretário e Clementina E. Piecza�ka - 2°. Secretário em exercicio.

.

CERTIDÃO -..,.'Certifico que a presente Cópia f�i extraída
do hvro de Atas da Câmara Municipal páginas 140 141 142 143
144 e 145 ao ,qual me repórto e dou fé.

.,. , ,

Secretarie da Câmara Municipal de Can�inhas em

Altamiro Ricardo da SÚva
Diretor do Expediente da Câmara Municipal

15/12/1961.

VISTO:

Altredo de Oliveira Gardndo Presidente.
-,

A G O-R ANêstes têrrnos, P. Deferimen
to. Canoinhas, i6 de agosto de
1961. . (a) pp. Saulo Carvalho.

Está devidamente selada. TES
TEMUNHAS: Arthur Gaisler,
José Antocheski, José Kauwa,

. residentes em Santa Leocádia,
n�ste Municipio; Joc,elin de

Paula, residente em Sahto An

tonIo, nêste Municipio. (a) Sau
lo Carvalho. Em cujo processo,
àPós a justificação foi proferido
a seguinte sentença: Vistos, etc.
Face a prova produzida, julgo
procedente a justificação de fls.,
para quê produza seus juridicos
e legais efeito. Façam-se as

citações requeridas na inicial

P R.I. custas .ex-Iege. Canoinhas,
7/12/61. (a) Dr .. Reynaldo Ho

drig,ues Alves, Juiz de Direito.

O presente edital será afixado
no lugar de costume e publi
cado uma vez no "Diário Oficial
do Estado" e duas vezes no

jornal local "Correio do Norte".
Dado e passado nesta cidade de

Canoinhas, aos 'doze dias· do
mês de dep:embro de mi! no

vecentos e sessenta e u�, Eu,
Zaiqen f Seleme, Escrivão o

subscrevi.

estoqüe de prêmios:
O. valor das casas é recolhido anteCipadamente à Caixa Econô
mIca Federa�..Todos, os demais prêmios já se encontram estoca
dos nos depo;lltos da TITANUS e nas suas Lojas. VÁ VER CO�'I
SEUS PROPRIOS OLHOS! I

sabem
quantidade

Mais quantidade em cada pacote de f�utas sêcas:
. 250.. gramas cada u�! E ,além de mais farta leva

f?ra do conteúdo previsto no. folheto, mer'cado
rIas de valor como presentes de Natal da sua

TITANUS!
.

qúálidade
.

o� produtos são da melhor procedência e sele
clonados com o maior critério.,

vantagens exclusivas
Nos brindes
co� pequena reserva de 100,00, você receb'e na hora
premlOs certos que valem de 500 a 5.000 cruzeiros.'

Nos sprteios
"-

todos� os compradores concorrem mensalmente pela
!--ot.er_Ia �ederal, do 1.0 ao 5.°, destacando-se os prêmios
mdlvlduals de 2.000.000,00.

. .

TITANUS dá 5 ve�es mais! Prêmios' individuais no valor de
.

2. Milhões cada um
/

,

com a Big Cesta' você GANHA
E RECEBE O DOBRO!

,

400.000 prêmiOS e brindes
T I T A H U S para presentear

Dr. Reyilaldo Rodrigues Alve.
. Juiz de Direito

Está conforme o original, do

que dou fé.
\

Canoinhas, 12 de dezembro
de 1961. .

Dr. Zaiden E. Seleme
Escrivão

já adquiridOS
você e sua Família.

pela

Repres�ntante: GERALDO ROTHERT (Casa Esmalte)
NESTA CIDADE

,

.�'
;.'

-!: '!I>l
.�. �

.

�'"
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Manaus eoNorteBrasileiro
Hilton Hitzmann

Surgindo como um oasta num deserto, Manaus tornou-se a
mais hermoniosa cidade do extremo norte, um verdadeiro milagre da
civilização dentro da selva.

Estranha para quem chega, .porêm nunca esquecida para
quem parte. Estranhe porque dela temos até o dia Am que a conhe
cemos uma idéia totalmente diversa da realidade, porque acima de
tudo nela pensamos como se fôra um marco ioatingivel, tão grande é
a distância que dela distamoe.

'

Isolada, a mais isolads dai capitais braeileirae, 'somente atin
gível por navios ou aviões. Realmente, um milagre da civilização
dentro do inferno verde. J

h

E' 'inacreditavel e 80 mesmo tempo maravilhoso para nós,
tudo o que lá existe e tudo o que lá le yê�, 'I'ivêesemoa nós a Ieli
cidade de poder ter gravado fielmente tudo aquilo que vimos e que•

sentimos lá no extremo norte dêste maravilhoeo país, para poder
transmitir e para poder' fazer sentir à todos aqui do sul o que seja
o Brasil do trópico, O Brasil tórrido, enfim o Brasil mais Brasil!
Região do fabuloso e amedrontador Rio Amazoóas, região dai bebi
das típioaa, como, é o Tacacâ (mistura de plantas regionais com goma
e pimenta, �liás dificei. para nós de lerem ingeridas), região de be-
,Ias mulheres, bronzeadas pelo calor do �801 tropical é pelas praiae do ;
Rio Negro, eofim, região da maravilhosa, floresta virgem, paisagern
que se espalha por toda AmazônIa. Região que, 'por incrível que pa
reça, e fato talvez desconhecido para muitos, ocupa 59,3% do terri
tório nacional, com uma população' de três milhões e meio - de habi
tantes, ou leia, apenas 6,8% da população nacional (em 1950). .

, Lá encontramo! ainda o' verdadeiro elemento típico nacional,
o elemento colonizador do nosso hinterlaud: Elemento êste, naquela
região, bem mais radicado do que, aqui no sul. E' o português, em

lua maior escala, que infiltrando' n08 meios indigenas'v formou o

mameluco, hoie chamado brasileiro . de raiz. Fora de cogitações a8
influência. das ditas civjlizações,modernas, imitações européias e

norte-americanas, que trazem consigo a artificialidade e .a irrealidade
- da vida, tão comuns entre nós.

Assim lá, o viver tranquilo e deapreocupado do 'leu povo é
uma constante.

I "

Enfim, é grande e notável, a diferença e o contraste existente
entre o extremo no ..te e o sul do país,

Por tudo isto e muito mais é que 'estranhamos uma regrao,
que emhora lendo bem' brasileira está quasi que totalmente desintegra.
da da vida do resto ,do país.

. Oportunamente lemos em uma monografia "Direito de Desen-.
,

yolvimento" de Orl�ndo Gomes, um trecho que vem corroborar
perfeitamente n08sas ideias. Assim se expressa o grande civilista: "no
Brasil, a ooexíetência dêssee contrastes, a justa pceição de faixaI dis
tintas de desenvolvimento, a convivência do moderno e do antigo,
da tradição e progresso, adquiriu qma dimensão nova, a dinfensão
geográfica. AI diferencas entre regiõel do país 80b o ponto de vista
econômico (e social) é tão sensível e chocante que Um observador
estrangeiro fixou, em pâgínae memoraveis, a existêncía de dois Brasi.
(Jacques Lambert),

Realmente, podemos fàcilmente distinguir a existência de dois
Brasis, principalmente pelo aspecto da configuração geográfica e ainda
pelol aspectos 'econômico. social, e porque não dizer cultural.

Entretanto. côm I tôdos êetes coutrastea e desníveis, um fato
curioso e de' grande importância ressalta' aos nossos olhos;' é o senti
mento de unidade nacional. Notável, digno mesmo de nossa admi-

, ração êste sentimento, num paÍ8 tão vasto como o nosso, e que só
vila uma integração cada vêz mais acentuada, do nosso território e
e do: nos lO povo, ,con.equência por certo do seu espírito democrático
e cristão.

Mais uma vêz, IÓ vem efirmer e reafirmar aquilo que todos nÓI!
esperamoe, a existência de um Brasil melhor e igual para. todo•.
Vem provar em fim que o nosso país sem dúvida alguma é o pSÍs
do futuro, o, paradigma de todos os povos.

Registro Civil
I Apresentaram os documentos

, exigidos pelo Código Civil art.
180.

Pedro Veiga Sobrinho, oficial
dó, Registro Civil Interino do

Municipio . de Major Vieira,
Comarca de Canoínhas, Estado
de Santa Catarina, etc.

Fàz sáber que pretendem
casar: Virginio Corrêa' Sobrinho
e Elvira Corrêa. Ele, natural
deste Estado, nascido em Ta
manduá,' neste Municipio, no
dia 28 de setembro de 1934,'
operário, solteiro, domiciliado
nesta cidade, filho dê Filomena
Corrêa de Oliveira falecida. Ela,
natural deste, Estado, nascida
em Palmital, neste Municipio,
no dia 28 de setembro de 1934,
doméstica, solteira, filha de Pai
ignorado e de dona Angela
Corrêa, domiciliados em Pal
mital neste Municipio.

Major Vieira, 9 de janeiro
. de 1962.

Pedro Vejga Sobrinho
Oficial do Registro CiviÍ

,

Interino.

de
Willys

ALUGUEL
Aeró

Ponto Praça L A U R O

MqLLER.- Fone, 313;

Endler às� suas ordens.
3x

,

A Associação Comercial e In
dustrial de Canoinhas, orgão de
classe que está patrocinando
entre comercio e industria a

campanha da venda de ações
até atingir CINCO MILROES
DE CRUZEIROS, importância
esta que cabe' como quóta das
classes conservadoras' do Mu

nicipio. Apurou a nossa repor
tagem que a campanha, vai se

desenvolvendo muito bem e os

industriais estão mesmo satis

feitos, pois, passando o próble
ma de energia elétrica para o

Govêrno do Estado, este terá
maior possibilidade de solucio
nàr o assunto dentro de um

praso menor do que se estivesse
em empresa particular. E, é só

por este motivo que nós estamos

favoraveis e, até temos' através
destas colunas, desenvolvido in";'
tenso trabalho no sentido de
vermos solucionado o proble
ma nos primeiros mêses do cor

rente ano.

Divulgaremos, aqui,todo o re

sultado das demárches que estão
sendo processadas entre a Asso

ciação Comercial, Prefeitura e

Govêrno do Estado e outras en

tidades de classes, sobre energia
elétrica, sua solução e seus, pro
tocolos que' serão firmados bre
vemente após a Assembléia da
Canoinhas Força e Luz S. A.

Ano Novo
Recebemos 'e' com muita

satisfação agradecemos e retri
buímos, cartões e telegramas
recebidos:

_ deputado Antonio Carlos de
Konder Reis; Manig, Manufa
tura Industrial Gráfica S.A. de
São Paulo, Moinho Jap Tokars
ki & Cía. Ltda., Marmoraria
São Carlos Ltda., �iguel Olís
kovicz e família,' Banco .

do
BrÉtsil, Agencia .

de Canoínhas,
Administração e funcionários,
Clotardo Stratamann e fami1ia,
Oficina' São Cristovão, doutor
Paulo Macarini, Secretário do
Interior e Justiça, Estado de
Santa Catarina; Companhia
Editora \ Nacional de São Paulo,
Esquadrias Santa Cruz S. A,
desta cidade; União Canoínhen
se dos Estu1antes Secundários;
G. da Costa-Pereira & Cia.
S. A. Willys Overland do Bra
sil S. A.

\

Registro 'Ci V iI
Edital de Proclamas
Alfredo Pereira, Escrivão de

Paz do Distrito de Bela Vista
do Toldo, Mun. de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina.

Faz' saber que pretendem
casar: Vitor Alves Corrêa e

Malvina Rodrigues' do Prado,
Ele, nascido em Santa Emidia
neste Municipio, nq dia 21 de
Maio de 1921, operário, solteiro,
residente em Arrôio Fundo nes

te Distrito, �filho de Manoel
Alves, falecido e de D. Maria
Corrêa da Maia, residente em

Poço Preto, Municipio de Porto
União. Ela, nascida ,em Arrôio
Fundo neste Distrito, no dia 10.
de Fevereiro de 1926, doméstica,
solteira, filha de João Rddrigues
do Prado e de D. Francisca
Maria de Lima, r�sidentes em

Arroio Fundo neste Destrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo C6digO Civil art.
180.

. Bela Vista do Toldo, 10 de

janeiro de 1962.

Alfredo Pereira - Oficial.
� ,

(AMARA MUNI\CIPAL
DE (ANOINHAS

,

Resolução N. 35 de 8/1/1962
Concede aumento de vencimento. ao. funcion,ários público.

municipais e reorganiza a escala padrão de vencimento.
inatituida pela lei N°. 500 de 30/3/1.960.

Alfredo de Oliveira Garcindo, Presidente da Câmara Muni
cipal de ,Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no U80 de suai

atribuiçõea. e na conformidade do disposto no artigo 66 parágrafo 4°.
da Lei n°. 22 de novembro de 1.9.l7, (LEI ORGANICA DOS MU.
NICIPIOS), faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu pro-
mulgo a seguinte, \

RESOLUÇÃO
Art. lo. - Ficam elevados os vencimentos dos funcionârios

Públicos Municip1lÍs," no. têrmos da presente Resolução, eJ reorganiza
a escala padrão de vencimentos instituida pela lei n°. 500 de 30/3/1960.

Art. 20• - padrões de vencimentos passem a vigorar de
acordo com a' presente escala padrão 'de vencimentos anéxa, que fi.
ca fazendo parte integrante da presente reaolução;

Art. 3°. - Para cobrir
.

a deepesa dOI têrmos da. prelelite
resolução, será aberto oportunamente crédito suplementar, que correr'
por centa do excesao de arrecadação do corrente exe�cici!l'

'

Art. 4°. - Esta resolução entra em vigor a partir de 1. de
Janeiro de 1962,· revogada. ai dísposições em contrario.

,...,

Câmara Municipal de Canoinhae, em 8 de Janeiro de 1962

Alfredo de Oliveira Oarcindo·- ·Presidente
Tuti Nader - lo. Secretario

Clementina E. Pieczarka - servindo como 20. Secretario

I'

Resolucão N. 40 de 8/1/1962
Dispõe sobre a aplicação de 10% da reeeita do Municipio DO

Fomento à produção Agro·Pecuária.
Alfredo de Oliveira Garcindo, Presidente da Câmara Muni

cipal de Cenoinhas, Estado de Santa Catarina, no U80 de suai

atribuições e na conformidade do disposto no Artigo 66 parágrafo 4.
da Lei N. 22, de Novembro de 1947, (Lei Orgânica dos Muuicipíos],
,faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu promulgo a ,seguinte

RESOLUÇAO:
Art. 1. - O Govêrno· Municipal aplicará para o próximo

exercício, 10% (dez por cento) de sua receita efetivamente arrecadada
no fomento à produção agro- pecuária de Canóiubas.

A ..t. '2. - A percentagem fixada no I artigo 1., lerá entregue
em duodécimo mês após mês, II Associação Rural de Canoinhas, que
mediante conv'ênio a ser assinado com o Munícipio, deverá aplicá. la,
exclusivamente na execução de' um "Plano de Fomento da Produção
Agro·Pecuária", a ser submetido à aprovação do Govêrno até 30 de
Janeiro de çada ano.

Parágrafo único - A �aloci8çã:> Rural de Canoinhal, DO

(Continúa no próximo número)

Ouça; de 28 a 6a feira, às 12 horas

na RADIO CANOINHAS LTOA.,

INFORMAnvo INce
.

'

Uma' síntese dos principais acontecimentos
econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

50(. .

Recreat�va 'e

Esportiva Bela Vista
A Sociedade Recreativa e

Esporttva Bela Vista, de Bela
Vista 'do Toldo, elegeu sua no

va Diretoria para o período de

61/62 e ficou assim constituida:
Presidente de honra: Alfredo

Ludka; Presidente: Pedro Tysz
ka; více-Presidente: Felipe
Krul; 1. Secretário: Joaquim
Angelo Pereira; 2. Secretário: �

Albino Ossovski; 1. Tesoureiro:
Alfredo Pereira; 2,. Tesoureiro:
Manoel Alves Lorenço; Pro
curador: Oscar Pereira, Diretor
de Esporte: Hercilio Pereira;
Guarda Esporte: Reinaldo Pe

reira; Conselho Fiscal: Evaldo

Pereira,. João Krul, Ovande
Santos Pacheco;' Conselho Téc
nico: Vitor Pereira, Jair Lessak
e Rodolfo Wolf Neto.

Terras
Compra-se terras prefe

rindo gramados nas proxi
midades de Canoinhas ou

Três Barras .

Tratar com 'Ji'elippe Mo-

raes, em Taunay. 2x

OPEL 37
.
'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 Fábio Nabor
Fuck.

(

-

Negodo de Ocasião
Vende-se uma Camioneta

International, ano 1952, em

perfeito estado, motor 100%.
Tratar na "Granja Frieda"

ou com o Sr. Alfredo Sorg
ria "Granja do Dr. Saulo".

3x

a área de
loteamento

,3 'S

Terreno/ com
8.000 m2. do
Tomachitz.

Preço oportuno
Ver e tratar com o pro

prietário Nivaldo Morechi.
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CE RA

Poliflor
, Concessionários

UM PRODUTO NUGGET
I BASIL,IO HU1MENHUK, & elA. LTOA. . REVENDEDORES

CANOINHAS � Rua Vidal Ramos, 203 - Telef. 145 _ S. CAT'ARINA'<Y ((ASA ESMALT�
�; N

.

,

Molduras
e Q.uadros
Grandes Descontos

para Rsvendedores

y

.Procurem

vários rnodêlos CASA ESIALT!
. Material' Elétrico em Geral

Nosso Bar
de /BALlLA DAL 'BO
Bar Café e Ghurrascaria
Bebidas' nacion�is e estran

geiras, conservas, balas, frutas,
salsichas, salames,' etc.
Rua Paula Pereira • Canoinha.

Casa Erlila

\ .

j...!

para

para·'

IIGORI, a WILLYS Dá a VOCÊ O' MELHOR
CERTIFicaDO DE GaRaNTIA NO BRASIL!
Sim, desde 1.° de aqósto. os produtos Willys (Utilitário "Jeep" Universal.
Utilitário "Jeep' Universal Modêlo 101; Rural "deep", Pick-up "Jeep", Aero·

Willys, e Renault Dauphine), têm a garantia integral da fábrica dobrada'
de 3 .para 6' meses da compra ou de 6.000 para 12.000 km de uso l Esta

I

duplicação dos limites anteriores da n2ssa garantia é o resultado da cons

tante elevaçào da qualidade dos nossos produtos. do alto índice! de

nacionalização 'alcançado pela Willys-Overland do Brasil. da assistência

técnic�. assegurada pela rede de Concessionári.os em todo o (tE;lrritôrio
nacional, da crescente especlallzaçào da mão-de-obra brasileira e do
elevado padrão técnico já atingido pela indústria nacional de. autopeças.

J

Visite-nos e constate v. mesmo os inúmeros pontos de superioridade
dos nossos produtos. Após uma demonstração, v. terá verificado
porque podemos duplicar os limites do nosso certificado .de garantia!

WlllY8-0YERlAND DO BRASIl S.A.,

..

(

..

dr. -4dyr" Seleme '- dr. 'Anuar Seleme
,

M_ÉOICOS

Consultório:
Rua Getulio Vargas, 639 - Telefone, 380

Residência:
R. Getulio Vargas, 639 R, Vitor Konder_; s/n

Telefone, 380 Telefone ::S81
.

CANOINHAs.. -:-- Sta. Catarina
,>

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
ADVOGADO"

CIVEL - C,OMÉRCIO TRABALH6
Rua V/idaJ Ramos, 310 - (em frente ,ao Hotel Popular)

José Yvan da Cosia
Bacharel em Direito

"

Advocacia em geral, especialmente crime

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

CANOINHAS -- Santa Catarina \

EM o XARQUEADA
Vendem-se ótimos lotes residenciais e próprios

para chácaras. Várias tamanhos.
"

Ver e tratar com O O I L O N PAZ O A.

Refaça suas for�as, tomando

CAFÉ BIG
Saboroso até a ultima gota

Em
_

breve torrado a ar quente
BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O�melhor {café

NOTICIÁRIO INTERNACIONAL
o corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especiais em vários países, possibilita a O JORNAL manter
seus Ieltores sempre bem informados sôbre os acontecimentos
.ínternacíonaís de vulto. Leia o O JORNAL e esteja a par do que

.

/

vai pelo país e pelo mundo inteiro. '

ASSINE' O JORNAL
(Orgão Líder dos Diários Associados)

> SUPLEMENTO LITERA'RIO - ViDA NACIONAL -

VIDA DOS CI\MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
ECONuMICO

Peça, hoje mesmo, sua assi-

'I
PREÇOS:

natura, procurando o nosso 1 ano Cr$ 2.500,00
REPRESENTANTE: 6 meses Gr$ 1.300,00

3 meses Cr$ 700,00
--------�--����

ANTONIO SELEME
CANOINHAS • Rua Senador Schmidt '. Sta. Catarina

'I ,-

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

\

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Confecções finas
para senhoras

Ca.sa Erlita
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Dia 16; os srs. João Au",
gusto:Brauhardt: Paulo Pis;

Amanhã: o sr. Henrique __cher/ e Waldemar Cador; 'a

. Grabowski; a sra. dna. Vito- sra; Vva. Elsa Emma Knoll;
ria esp, do 'sr- M�'1t" F .

o Jovem Ewaldo.� Gros�koPf;tm rane; a srta. Dorazelià. Becil; as

,_"_� IIIII__IIIIIII II.I!IIS__", meninas Zelia filha do Sr.
, -Friedrich. Brauhardt e Edna

filha do sr. Alex Michel.
, ..

e

ANIVERSARIANTES DA SEMANA'
'ANIVERSAR.IAM-SE do sr. ·Ós�a' 'Ra�e� e Maria

. Hoje: as sras. dnas. Inês filha do sr. Ladislau Dam
',esp. do sr. Euclides Bonet broski; O .snr: , Sergio Car»
tes.cém Salvá'dó'r,B'&hÍ'a; Ada; valho; os meninos Antonio
;1,1' esp. do' Sr. <Ladislau Kno- Edesio filho do sr. Manoel
;rek e Lourdes,Dian esp.· do [ungles e Sylvio Alfredo filho
sr, ; Nery Corde.iro; os srs; -do sr. dr Sylvzo A. Mayer.
Wa?dema'l Knopt» Jamil Se
leme; dr. Sylvio Mayer; e Vi
valdo Crestani de F. Schmidt:
as meninas Liliane lilh�

Teatro VeraCine Cruz'
APRESENTA:

HOJE' - às 2Q,15 horas - Impr6prio até 14 anos

-o Segredo da Serra Dourada
em Cinemascope

.;.

e] Iris Bíanchí, Attilio Dottesi� e Indio Hoi
"Sensacional filme Italo-Brailileiro:' .filmado nas selvas

bravias de Mato Grosso".
Ainda continuação do seriado - A RAINHA DO CONGO

à. 14 horas
,

,- censura livreDOMINGO

,O SEGREDO. DA 'SERRA DOURA'DA
e continuação do seriado ._ A RA INHA .DO CONGO

DOMINGO - :� ��:�� ��:::. • Irnp, até 14 anos

ENTRE 'DEUS E OI 'PECADO
em, Techntcolor - cf Bur Lancaster, Jean Simmon�,
Arthur Kennedy, Shirley Jones, Dean Jagger, Pattí Page.

.'

' "Um filme forte, dramático, terno e sensual" Emocionante
Este filme despertará as mais acaloradas discussões!!!

-.----

SEGUNDA FEIRA ã. 20,15 hora. REPRISE

3a;. e 4a. Feira .. à. 20,15 .horae imp. at� 14 anos

A 'G A T A - cf Françoise' Arnoul, Bernard
•

J.

Blíer, Bernard Wiki
_

e Kurt Meísel.
"Traida por seu amante... Sentenciada a morte

por. seus amigos! r!
Aconteceu em Paris nos dias incertos da re'listência ...

5a.' Feira - á. 20,15 horaa - Imp. até 14 anos
e'

,MORTE A CADA PASSO
UNICA EXIBIÇÃO - cf George Montgomery, Pat
Garrett, WY?,t� Earp, �,ü Mast�rson e Bufallo Bill Gedy.

"

. CInCO maJO�es dr oeste sem lei".
Um colossal faroeste da Warner"

6a. Feira - às 20,t5,horas - Imp. até 14 anos

UNtCA EXIBIÇÃO
.

A Mul�ei' que não teve Infancia
cf Libertad Lamarque, Pedro Armendar:iz, EIsa Cardena,

Fredy ,Fernandez, Andrea Palma,
Anita Blanch e José Baviera

"Uma produção seleeionada do cine'ma M�xicano"

DOMINGO·
. lA' Familia

Diá 21 -, O espetacular filme:

Trapp na América
�---I�r-------------------'

o menino Waldemiro filho do
sr, Henrique lfaldmann; a

menina Neuza filha do sr.

Eloy Sudowski.

Dia 15:·' os srs. Herbert
Ritzmann e João Amaro da
Silva; o menino Silvio filho
"do sr. Ignacio Ignacheski; a
srta. Aracy filha do sr. José
Tarcheski; as sr as. dnas. Pau
la esp. do sr. Afonso Spitzner
e Maria de Lourdes esp. do
sr. Rachid Seleme.

Dia 17: os srs, .Waldemar
João Hottman, Antonio 'Lima
Filho e Antonio Seleme, \ a
menina Jucelia Marlene filha
do sr. José Maria Furtado
Primo; as sras. dnas. Merá:'
des Costa est». do sr. José
Bley Nascimento e Maria Te-

•

reza esp. do sr: OscarPereira.

<,
Dia 18: os srs. Aziz lpsé

Seleme e Oscar Pfau; a . me.

nina Katia Regina filha do
,

sr. Bernardino Crestani; o

menino Alceu filho do sr; Vi.
tor Tomaschitz; as sras. dnas.
Juvina Costa esp, do sr. Na
zir Bley Vieira e Tomazia
esp, do sr. Hercilio Mü!ler.
Dia is. 'às, menina� Irene

filha do sr. Zefredo Müller e

Anacir filha do sr: Alvacyr
Leão; o jovem Vergilio Metzger;
a sra. dita. Catarina esp. do
sr, João Scheuer; o menino
Ivanil filho do. sr. Nivaldo
Damaso da Siltreira.

Nossos parabens.

Participação'
Zeno Benedito Ribeiro da

Silva lzmior e Gerson Luiz
Ribêit:o da Silva, comunicam
a seus parentes e amigos; o

nascimento de sua irmanzi
nha. RITA DE 'CÁSSIA- o"

corrido dia 27-12-61.

I Gente -Nova
O lar' do sr. Pedro e dnà.

Luiza Komochena foi enri
quecido dia 31 de dezemb10
com o nascimento de sua ti"
lha" Neiva, de rdtima. .

"Correio do Norte" deseja,
felipidades.

. Ajuste de Núpcias
Em S. Pedro, Municipio de

P: União contraiu nupc,ias
dza' 31,,12,,61 com a srta. 'I

Walli Lúcia' filha do casal
dna. Elizabet e sr. Luiz Reis
dorfe,. O' sr. Herbert filho da
sr.a. Vva. LeonorS. Grosskopt.
Nossos cumprimentos.

Recente deliberação da Assembléia Legislati-
�. va, já convertida na Lei n", 2973, fi�aDdo o nú-

mero de vereador�s das comunas c'atarinenses,
reduziu para ONZE o númer� de representantes do povo na

Câmara local. Houve, assim, uma redução de dois vereadores,
decorrente do decrescimo populacional havido com a desanexação,
de Major Vieira e Três Barras.

)

***
,A Prefeitura local, como as de Papanduva, Major Vieka

e Três,Barras, j á recebeu da Delegacia Fiscal do Tesouro

, Nacional, em Florianópolis, a quota" relativa à participação
"dos rmrrricipios brasileiros na arrecadação do impôsto de

renda. Coube a�ada município catarinen�e a soma de Cr$
1.664809,80. O pagamento foi efetuado no dia 28 de dezembro.

- .Os galistas locais, Pedro soldado, *elegeu representante à Assembléia
Pedro Paulo Portes, Leonel e Legislativa, o saudoso Deputado
Eliseu Barcelos, Wigando Viese, Ramiro Emerenciano. Depois dfsso,
Alfredo Garcindo, Emitio Bosse, salvo rápida passagem do sr Arí

Rubens Ribeiro, Adauto Allage e Millis pelo Legíslativo �tarinense,
outros, estão alarmados com a nunca mais Porto União teve quem
notícia vinda de Manilha, onde, representasse os seus interêsses' na

segundo informações da Agência Casa do Povo. Os "paraquedistas",
Filipina de Notícias, um galo de candidatos vindos dos múnicípios
briga atacou e matou o juiz de vizinhos para a· colheita de votos

rinhas Teófilo Batíon, de 49 -anos esparsos, serão repelidos, energíca
de idade. O galo atingiu o árbitro mente. Os dh-ígentes do_.lllovimento

-

naperna, com o esporão derrubou- já cogitaram· do nome do sr. Arí

O ao solo e continuou a esporeá-lo Millis, do industrial Lauro Fernandes

seguidamente. A vítima faleceu Luiz, do Dr. Josué de Oliveira e

.e!ll conseqüeneía da perda exces- do nome de um ex-Comandante do

Slva de sangue.
.

5°. Batalhão de Engenharia que

* -*' seria o preferido pelo Dr Lauro
Müller Soares.

• Segundo informações publicadas
na "A, Gazetp", de Florianópolis,
repercutiu, desagradavelmente, em

'Curitiba, no seio da colônia catarf
nense, o" noticiário referente a

aliança UDN.PSD, em Santa Cat;'ri.
_. na. A aliança, que apenas acomodaria
<,
Interêsses tribais e de grupos eeono

micos, será repelida pelas 'convenções
dos dois grandes .partldoe, é a imo

pressão ge'heralizada em todo o

Estado. Comenta o tradicional diário
da Capital que o objetivo do propa.
'lado entendimento Ramos-Bornhau
sen é liquidar 08 pequenos partidos,
notadamente o PTB e PSD.

**
A rápida evolução dos aconteci

mentos políticos no Estado, pode.
determinar, nos próximos três me
ses, total. revisão na politica de
Oanoínhas, com a organização de
uma frente capaz de congregar
cêrca de 8l:% do nosso eleitorado
e com reflexos em todos os muni-

.

cíplos vizinhos. As prímeíras son

dagens estão em desenvolvimento'
tt do resultado que apresentarem
talvez surjam novos rumos pàra
politica local. 1962, trará novida�es.

-

/'
**

Confirmando as informações que
divulgamos dessa coluna o Dr.
Fernando Oliveira, ex-Deputado Esta
dual atual Diretor do Departamento �
de Saúde Pública do Estado, encon
tra-se em CIIDoinha8 e municípios
vizinhos para obter apôíos para á
sua candidatura a deputaçãl!. Esta.
dual. Tal candidatura, enquadra.se
no esquema de liquidacão dos pe·
quenos partidos e visa, sobretudó,
retirar votos do provável candidato
do PTB local, Dr AroIdo Ferreira,
que vem preparando,.pacientemente,
Ima-candidatura'. O Engenheiro re·

sidente do DER de Canoinhas é o

principal articulador dessa candida·
tura e promete, inclusive, financiá-la.

**
A, UON €atarinense, pelos. seus",

órgãos partidários, não 'cogita de
entendimentos nem autorizou qual
quer conversação nêsse sentido.
O Presídente da agremiação. dr.
Brasíüo Gelestino de Oliveira, em

reiterados pronunciamentos; têm
condenado e comentado acôrdo.
A bancada estadual, e os repre.
sentantes do partido na Gâmara
dos Deputados não foram ouvidos
à respeito. Só a convenção parti
dária poderá deliberar no sentido .

de permitir conversações. Assim,
be h?, realmente, entendiment6s,_
,esses se processam à inteira reve

lia do Partido. A serem verdadeiras
as informações sôbre acôrd,o em

Santa Gatarina, o acôrdo, será
1lelebrado entre duas tradicionais
famílias e não entre dois partidos.
A UON continuará' vigilante, na

oposicão, defendendo os interêsses
da . coletividade, solidária com

milhares de companheiros oprimi
dos e perseguidos pelo Governa
dor Gelso Ramos.' .

.

'

**
Informações �hegada8 de PortQ

União dão conta de intenso movi

m�nto popular, extra.parti�ário. que
Tisa a eleição de um· Deputado
�stadual do município, no,. pleito'
ile 1962. De 1947 a esta .parte, o

histófico município, só uma vez

**
. \
O Diretor do Tesouro do Estado,

que em fevereiro de 1961, imedia
óiatamente após' à posse do sr.

Celso Ham<v', proibira, terminan
temente, depósitos de quaisquer
importâncias arrecadadas . pelas
coletorias nas agências «lo Banco
INGO, m�smo para simples remes-

.

sas á Capi(8o{, cumprindo determi·
nações superiores, vem de expedir
telegrama circular, às coletorias,
no sentido de que os. depósitos
doravante sejam feitos·no' pujante
estabelecimento de crédito I que
têm no sr. lrineu Bornhausen um

. dos principais acionistas. Mudaram
os- tempos, evidentemente.

E, encurtando a conversa __ .

Ademar Sch�lllacher, modesto funcionário
da Fazenda, é a mais recente vítima/das perseguições do sr.

Celso Ramos; foi transferido para Porto Belo "por necessidade"
do serviço", hão de dizer. _. Otto_ FTiedrich. chefe de
tradicional familia canoinhense, destacou se em 1961 como um

dos mais progres�istas in�ustriais do nossa terra. Waldemar
KnUppel, jovem comerciante conterrâneo, programou gran
des realizações para o Ano Novo Dr. Orestes Droco
piack, geralmente apontado com um dos ma�s humanos e

c�mpreensivos patrões de Canoinhas, pretende aumentar, consi:
deràveltnente, a produção da iodústria que dirige uma. das
mais prósperas de nossa terra. Estefano Wrubleski,
dirigente político e líder industrial, esteve Dá Capital do Estado.
integrando a comissão que foi ·cuidar do probl�ma da Força e

Luz. Uhass' Seleme, Gerente da' lOVL. preocupado
com <> próximo aumento de capital e reequipamentq desta casa.

Douglas Benkendorf, chefe de oficinas da IOVL é
um dos mais hábeis profissionais de todo o Estado, provavel
mente chefiará uma oficina gráfica na Capital do Estado. O
médico Reneau Cuba� teve ocasião de testar, mais
uma vez, a sua popularidade. nas festas de natal: recebeu cen

tenas de presentes vindos de todo o interior. Circulando entre
nós '0 operoso e digno representante do povo canoinhense.
Deputado Benedito Carvalho.

\
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