
Acreditamos que o sr. Pre
feito Municipal, desde ha
muito' tenha esquecido da
existência daquela praça, dai,
o seu péssimo estado de
conservação, tornando-se um

cartão de apresentação nada
recomendavel para áqueles
que adentram nosso quadro
urbano pensando encontrar

uma .Canoinhas modérna,
como deveria ser, dado a

sua pouca idade.

Acreditamos mesmo que
a completa falta de ilumi
nação da Praça Lauro Mül

ler, esteja dentro das nór
mas de' "pão-durismo" do
chefe' do executivo. Mas
mesmo assim, tomamos a

liberdade de endereçar nos
so .apêlo, para que sejam
destacados alguns trabalha
dores da municipalidade para,
uma limpesa em geral e

dopais, "se possível", con

sertar a rede eletrica que
em outros tempos tornava

,póssivel, nas lindas noites

\

-
- ADEJJ,S -

-

de verão, a 'presença dé cri

anças naquela praça que
possuindo um nome' de tr a- •

dição, deveria representar
uma das coisas mais bélas
de nossa cidade. Bem sabe
mos que seremos obrigados
a voltar ao' assunto, pois a

municipalidade deu de om

bros para todos os proble
mas, fingindo não ver nem

aqueles que estão bem as

suas vistas, esquecendo até
mesmo as suas infantis pro
méssas de campanha e

leitoral.

Alfredo Alberto.

.

. Delegacia Auxiliar
de Policia'"
AVISO

Aviso aos proprietarios de
veículos. que o emplacamento
teve início. dia 22 do corrente

encerrando-se dia 29 de fev,erei
ro proximo.

Canoinhas, 23 janeiro de 1962

Lidio João Ferreira

2°, Ten Delegado Especial de
Policia
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AROLDO . CARVALHO
DEFEN'D'E os HUMILDES
Conforme noticiámos anteri

ormente o Deputado .Aroldo

Carvalho, na Câmara Federal,
,em Brasília, apresentou projeto
que obteve a maior repercussão,
visando elevar o abono de fa
mília concedido ás famílias nu

morosas. Para conhecimento dos
nossos leitores publicamos, hoje,

.

na íntegra, o projeto e sua jus
tificação:

Espetáculo triste encontramos em Canoinhas, en

tregue a uma administração sém iniciativa alguma, con-'
tinuando aliás, no mesmo marásmo que ha seis anos des

gasta o ritmo progressista da cinqüentenária cidade.
Se as ruas centrais estão completamente abando

nadas, enfeiando e humilhando a outróra cidade-menina,
não menos (desolador e deprimente, é o cenário que' en

contramos na Praça Lauro Müller, logradouro público
,
mais central, que também sente os reflexos da desastrosa

administração municipal.

Aquela praça ,está em / estado que causa -pena.
Seus jardins sem cuidado algum, dia a dia mais tornam-

'

se antiquados e aos poucos estão sendo tragados pelo
mato. Se não bastasse isso, a Praça Lauro Müll�r ás noi
tes fica completamente desérta, pela completa falta de

iluminação, tornando-se uma' nuvem escura 'para a moci

dade canoinhense, que não pode mais procura-la para
as suas horas de recrêio, como acontece em outras ci

dades' que pela noite recebe
em suas praças, a . alegria
peculiar, da mocidade de·

hoje.

Projeto de' Lei -

"Altera o Art. 29 do Dec.
. Lei n' 3.200, de 19-IV -1941,
elevando o abono familiar
nêle previsto.",

, '

Art. 1°. - O Artigo 29, do
'Decreto Lei n", 3.200, de 19 de
abril de 1941, passa a ter a se

guinte redação:

"Art: 29 - (\O chefe de fa
mília numerosa, não incluido nas

disposições do artigo preceden
te. e que, exercendo qualcfber
modalidade de trabalho, perce-\
ba retribuição que de modo'
nenhum baste às necessidades
essenciais e mínimas' da sub
sistência de -sua prole, será con
cedido, mensalmente, abono fa
miliar correspondente á meta
de do salário minimo vigente
na região; Sé tiver oito filhos,
e de mais quinhentos cruzeiros

por filho excedente, observado
(, disposto na alínea a do, art.
37 do decreto lei.

Art. 2°.• Revogam-se as

Jânio vem aí

São Paulo':' O sr. Quintanilha
Ribeiro anunciou oficialmente a

'chegada do ex-presidente Janio

Quadros ao Brasil 'no proximo
dia 10 de Fevereiro. O discutido
'h'omem da vassoura aportará em

Santost descendo do navio in

glês NÚSSIOS, que já partiu de

Hong-Kong. Assim que foi di

vulgada a noticia, reuniram-se
todos os sindicatos de trabalha
dores paulistas para organisa
rem vasto programa de recepção
ao sr. Janio Quadros, ao mes

mo tempo que as ruas éram
cobertas de cartazes convidando
ao pôvo para homenagear O

grande homem público.

disposições em contrário vigo
rando esta lei a partir de janei-
ro de 1962. U

Sala das Sessões em Brasilia, '

11 de dezembro de 1961.
'

Aro/do Carvalho :_ Deputado

, Justiticação
O Govêrno da Repúbica, pelo

Decreto Lei N. 3200, de 19 de
àbril de 1941,' dispôs sôbre a

organização e proteção da fa-,

mília, estabelecendo no Art. 21)
o abono familiar de CEM MIL
REIS, para as famílias reconhe
cidamente pobres, de oito filhos
ou mais, fixando em mais VIN
TE MIL REIS por filho exce

dente de oito, a ajuda mensal
do .Govêrno ás famílias nu

merosas.

São 'passados vinte anos de
vigência do citado estatuto e a

contínua desvalorisação da mo

eda, a desenfreada alta do custo
de vida e a inflação que avas

sala o país, frustraram, comple
tamente, o estatuto legal citado,
porisso que os abonos nêle pre
vistos são -irrfsórios.
A solução' mais indicada, pa

rece-nos, é a preconizada no

projeto, vinculando o abono ao

salário minimo vigente na re

gião, disposição que evitará fu
turas revisões do abono.

Se em 1941 o Govêrno da
União reconhecia a necessidade
de amparar-se as famílias nu-

t

merosas, reconhecidamente po-
bres, que dizer-se das dificulda
des da gente humilde e cheia
de filhos nêste ano de 1961?

Sala das Sessões em Brasilia,
11-XII-1961.

Aroldo Carvalho - Deputado

CORRESPONDENTES DO COR'REIO DO NORTE
,

, '

CAMPO ALEG'B.E - Silvio Munhoz .

RIO NEGRINHO - Christaldo Rodrigues Lima.
'

MAFRA -- Lucidoro Leite.
SÃO BENTO DO SUL - Eugênio E. Korovskí, - I

IEm todas as edições, notícías de toda a região.

AROLDO CARVAbHO
sempre atento aos interesses

" ,

de Canoinhas
A atuação do deputadoAroldo Carvalho, na Câmara Fe

deral, têm sido sempre atênta açs problemas de' sua terra natal.
Da sua vérba pessoal, o lider da região norte-catarinense fez cons

tar no Orçamento da União para 1962, as seguintes doações para
nosso Municipio.

-

"

Fundo Nacional de Ensino Méd;o
Ginásio Santa Cruz roo.ooo,oo
Ministerio da Jusfiçe - Auistencia a Menores
Pía União de Santo. Antonio
Ministerio da Agricultura - Subvenções Ordinárias
Associação Rural

Minitterio de Educação e Cultura
Biblioteca Infantil de Canoinhas
Juvenato Lar Santa Inês

�

100.000,00

50.000;00
Subvenções ordinárias

50.000,00
50.000,00

'Mini.terio da Justiça - Subvenções ordinárias
Asilo de menores Rolando Malucélli 50.000,00
Min;,terio da Agricultura - Subvenções extraordináriás
Associação Rural 50.000,00

,
,

Ministerio da Educação e Cultura _:. Subvençõea extraor.dinaria.
Grupo Escolar Sagrado Coração de Jesus 50.000,00'
Academia" de Comércio 50.000,0�
Miniderio da Justiça - Subvénções extraordinarias '

Sindicato dos emprego em ser., carpintarias e tanoarias 50.000',00'
Miniderio da Saude - Subvençôes extraordinarias
Hospital Santa Cruz

' ,

Sociedade Beneficente Operaria

B I L H E fi N, H O ...

Publicamos relação dos nossos novos correspondentes. Voc& já
encontrará hoje noticias de Rio Negrinho e a partir da pro
xima edição saberá as ultimas de toda a região norte-oatarinense.
Estamos assim, tornando realidadade velho sonho - Correio do
Norte, um jornal de âmbito regional; Procuramos fazer juz á
preferencia dos leitores e anunciantes que fazem do CN o amigo
de. todos os sábados.

Morreu' Alfredo Pereira, ou melhor: morreu 0- Alfredinho,
como éra conhecido por todos!�

Notícia que correu célere no dia 20 e 'que tôda a cidade

compungidamente, recebeu com imêuso pesar! <,

Um desastre na fatídica Pedra Branca roubava mais uma

vida - mais uma vida.preciósa sobremodo..

Roubava á sua santa mãe o convívio e carinho de um fi
lho de raras virtudes, seu arrimo e seu amparo]

E'ra ainda êle, depois do falecimento do pai, o chefe da
familia, o bom conselheiro, o amigo sempre a vigiar o caminho
certo por onde trilhavam os demais da família.

'

I

Perdeu Bela Vista do Toldo o seu líder - a sua figura
mais positiva no interêsse de sua grandesa e do seu progrêsso e

•

Perdeu o 'desporto de Canoinhas um dos seus �ioneiros e

especialmente 0- Bela Vista do' Toldo F. C. a sua mais expres
siva e entusiástica figura!

A União Damocratica Nacional. sofreu uma perda irrepa
ravel - desapareceu o grande líder do interior; o pequeno Na.

poleão" como nós o denominávamos nas memoraveis campanhas,
quando o seu espirito de luta sempre esteve solidário conôsco,

\
"

Embóra sendo a morte uma contingência natural, jamais nos

conformamos. especialmente quando éla nos rouba um querido
amigo.

A morte deshune mas não separa - Alfredinho continuará
vivendo' em nossos, corações como uma das mais agradáveis iem.
brancas recordando-nos sempre o grande e sincéro amigo, simples
e acolhedor..

'

'

Associendo-se ao pesar de todos, Correio. do Norte trans
mite á familia Pereira, o seu profundo sentimento.

50.000;00
,50000,00

O Redator.

-_
... "Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIe> De _NORTE
/

, • '. ,'o .�. I ,c'o ,,,.
" .'

Prefeitura Municipal de Major Vieira
LEI N. 8, 'de 16-12-61

Orça a Receita e' fixa a Despesa
� do Mu.nicípio de Major

Vieira, para o exercício de 1962
Antonio Maron Becil, Prefeito Municipal. de Major Vieira, Estado

,

de Santa, Catarina, faz saber que a Câmara Municipal decretou e

eu sanciono a seguinte Lei:
'

I

Art. 10. - A ,Receita Geral do Município de Major Vieirá, para, o exercício
de 1962, é orçada em Cr$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil! cruzeiros),
a qual será arrecadada de conformidade com a Legislação em vigôr, obedecendo a

seguinte classificação:
Gódigo
Local Designação da receita Mutações T O T A L

Patrimon.Efetiva,

° 11 1
o 12 1

"

O 16 1

0173
ii 18 3
O!27 3

1 11 2
1 15 4
1 22 4

23 4

RECEITA :ORDINARIA
Tributária I

a) Impostos
Imposto à propriedade territorial urbana e, rural
Imposto Predial
Imposto a/ transmissão de propriedade irilobiliaria,
inter-vivos
Imposto sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licença
Imposto sobre Jogos e Diversões

Total. dos impostos .....
'

b) Taxas
Taxa de conservação estradas
Taxa de Àssistencia Social
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos

.

Taxas deFiscalização e Serviços Diversos
Total das Taxas .....

Total de Receita Tributária
, /

330.000,00
30,000,00
, -

140.000,00
100.000,00
80.000,pO
3.00Q,00

683000,00/ 683.000,00

120.000,00
,

3.000,00
18,000,00
15000,00
156000,00
-

156.000,00
H39.0ÕÕ,ÕO

I

PATRIMONIAL
2 01 O Renda Imobiliária

, 2 02 O Renda de Capitais,
Total da' Receita Patrimonial

REpEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitério,
Quota prevista art. 15 '§ 2°.
da Constituição Federal, -(Combust. e lubrificantes) 140000.CO
Quota prevista art. 15 § 4°� da Constituição Federal

" (Imposto de consumo)
,

600.000,00
Quota prevista, art. 15 § 5°. da Constítuíção- Federal '

,
. (Impostos sobre a renda) - 2,200.000,00

Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal
(Contribuição Estado)

Total Receitas Diversas ...•. : .

Total Receita Ordinaria
"

Receita Extraordínarta
6 12 O Cobrança da Divida Ativa

: �ci O Receita de Indenlzações e Restituições'
6 21 g Contribuições Diversas

622 O
Multas

c 23 O Operaçõ:s _g_e crédito
v EventuaIS

4, 12 O
... 13 °

... 14 °

415 °

4 16 O

40,000,00
'2.000,00.
42.00000
---

42.000,00

\
'

•
3.000,00

Art. 20. - A Despesa Geral do Municipio de Major Vieira, pata o exercício
de 1962, é fixada em Cr$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil cruzeiros) a
qual �erá efetuada de conformidade, com' a seguinte classificação:

�

30000D,OO
3.243 000,00 \ 3.243.00000

4.124.000,00,

1.000,00
1.000,00

.18000,00
1.000,00
1.(100,00

, 22.0..22:.22

54.000,00

Total Receita Extraordtnaría ',' ..

Total Geral da Receita., .

54.000,00' 76.000,00
4.200.0õõ,õ'õ

Gódigo Designação da Receita Efetiva Mutações TOTALLocal Patrimon.

8 ° Administração Geral
8· 00 Legislativo Câmara Municipal, i

8 OQ 2 Material permanente' 70.000,00
8 00 3 Material de consumo l5.000,oQ
8 00 4 Despesas' diversas 26.000,00 111.000,00
802 Legislativo Govêrno
8 02 4 Pessoal fixo 180.000,00
8 04 4 Despesas diversas 30.000,00 210.000,00
8 04 Administração Superior
8 04 ° Pessoal fixo 244.000,00
8 04 3 Material de consumo 80.000,00
8 04 4, Despesas diversas

>li 70.500,00 294.500,00'

8 07 ServiçQ� Tec�icos e E.peciaJizado.
8 07 4 Despesas .díversas 10.000,do 10.000,00
8,09' Serviços Diversos
'8 09 4 Despesas diversas I 10.000,00 -- 10.000,00

Total Serviço Administração Geral \
\ 635.500,00. �

8 i Exação e File. Financeira
9 10 Administração Superior
8 10 O' Pessoal fixo 123.000,00

'" 8' 10 2 Material permanente 160.000,00
8 10 3 Material de consumo

"

50.000,po 333.000,00
811

/ Serviço. de Arrecadação
8 11 3 Material 'de consumo 70.000,00 70.000,00

Total Serv. Fisc. Fióanceira / 403000,00
(continúa em outra página)

\

27-1.1962

I
Atenção
Novamente para bem

lação de Canoinhas,
servir a. distintá popu-

reabriu
'_

, )

siuas .portes a

Farmacia Sta. Cruz
/

Rua Felipe Schmidt SjN (ao lado da
Sub Ag�ncia do 'I. A. P. I.

I

IN 5 C R E V A - S E 'N A

VOOPER4TIV4
.

DE' ROUPAS'
A melhor maneira de você vestir-se bem ....

e concorrer todos os mêses, pela Loteria Federal, a

rnss VALIOSOS PR:ffiMIOS:
1.°

,

Prêmio"':' 1 Traje Renner
2�0 Prêmio -'- Isenção de pagamento de 2 mensalid.
3.° Prêmio -'- Isenção de pagamentp de 1 mensalid.
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 o�s seguintes prestamistas:
Janeiro· Djalma Tabalipa, Leonidas Tabalipa., Henrique

Linnemann e -Míchel Seleme, \

-,

Fevereiro. Ewaldo Pereira de Carvalho, Hellmuth Prust, Fer
nando Freiberger e José Maria Furtado Primo.

MARÇO. Jacob Scheuer Jr., Edonalson Davet, Moacir de Paula
e

.
Silva. Wiegando Keunecke e Davino R. Gonçalves

ABRIL . OIáviil Soarei, Guido Henning e Darcy Wiese
.

MAIO. Aloysio Pieczarka, Amadeu Ferreira, G�stavo Prübe
e Ialú Ribeiro

'

,

JUNHO . José Maria Furtado Primo, Darcy Wíese, Tadeu
"Trevisani e Clemente Bay

JULHO - Tte. Age�or Flôres, Luiz Gonçalves, Ary Cornelsen
e Guilherme Roeder Paxda.

Ago!to • Moacir de Paula e Silva, Irineu Drevek e Agenor
Pacheco -,

',' /.
,

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

Nelson Jung <,
�

Novembro- Ivo de Brum. '"

Informaçõee e prospectoe no revendedor RENNER desta
cidade 0\1 com seus agentes,

C A S A P E. R E I R AI
A Casa da Boa Roupa-.....,.. Rua Getulio Vergas, 8B2(

CANOINHAS SANTA,CATARINA

PropriedadePolida Militar
Aberto o Voluntariado Vende-se uma no Alto

da Xarqueada com uma

casa. de 7 x 12 mets. com

2.000 mets. de terreno cer-
MILITAR, as inscrições para o' cado.. próprio uma'
.Jngrésso nas fileiras da POLI- para

. ÇIA MILITAR. ,/ granja.

Torno público 80S interessa
dos que acham-se abertas. no-:

30. BATALHÃO DE POLICIA

Tratar com o proprietário
Senhor Eliseu na Barbearia
Barcelos, "'à Rua Eugenio de
Souza. )'

'

Os interessados deverão di

rígír-se à séde do 3°. B. P. M.,
,

em Canoinhas. para as demais

informações.
I Wallace Capella

Ten. CeI. Cmt. do 3°. B; P. M.

VE N DE�S E
, ,.

. Leítões ·para,,' reprodução"Opel" -
raças Duroc Jersey e Lan-

quilos, em
drace animais selecionados,

com pneus de ótimas linhagens, oríun
das de Concórdia.'

Ver e tratar diretamente
com o proprietário senhor

I
. Tratar com p proprietário

José Nascimento, residente Dr.ERWIN SCHWARTZ
em Caraguatá. Ix em frente a oficina Mussi.

Opel. 52 Vende-se
Caminhoneta

52 para 1.700

perfeito estado,
novos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



o telefone que não tocou
Crônica de Regina Maria de Carvalho

Faltam cinco para as nove

horas da noite Dirigi-me para
perto do telefone que deveria

,,,-, tocar dentro de cinco minutos.
Esses minutos, êsses segundos
pareciam para mim uma eter
nidade. Logo depois escutei o

grande e antigo relógio da. pa
rede bater nove compassadas
badaladas.

E só o telefone estava em

silencio, comigo e meu pensa
mento. Passaram-se dez minu
tos e êle continuava em silen
cio cerrado.

De Irepente ... não, era engano!
Para passar o tempo, apanhei

um livro e tentei lêr algumas
linhas, .. : mas qual nada, não

conseguia, concentrar-me na lei.
tura. Sua imagem, sua voz em

baralhadas em minha mente,
tornavam ainda mais pe-noso a

espera de seu telefonema. Re
lembrei-me então dos momen

tos felizes que ao seu lado pas
sei. Quando então, o céu ainda
era azul sem manchas e nem

nuvens.' Mas logo voltei a rea- ,

> lidade. Estava numa noite triste
e escura. O céu não possuía
mais aquela explendorosa luz da'
lua cheia, as nuvens não permi
tiam que a- luz das estrelas
viessem trazer um pouco de
consolo à mim, me ajudar a

não pensar tudo mau não per
der as esperanças.

Já eram mais de nove e

meia, e o cinqüentenário reló
gio já estava se preparando
para fazer soarem as dez ba
daladas.

Só então ai, eu perdi as

esperanças. Viajaria no dia se

guinte para bem longe, mais,
bem sei, que jamais poderia
deixar de ver você em minha

frente, jamais haveria de es

quecer a ternura de sua voz,

jamais veria o brilho de seus

olhos verdes encontrando-se
com os meus.

E eu fiquei �sózinha com meu

pensamento, pois o telefone
não tocou ...

ARBITRARIEDAQE II!

Govêrno CONTRA
A palavra acima já é 'co

nhecida ,em todos os qua
drantes do Estado, pois des
de o inicio do govêrno Celso

Ramos, as arbitrariedades
'tornam-se corriqueiras. Mas
se achávamos espatafúrdias
as "maluquices" do atual

govêrno, cerrando as portas
de quasí todas as Escolas
Rurais e a completa parali
z�ção da .Patrulha Moto Me
canisada, órgãos que tanto
beneficiavam . o nosso ho
mem da 'agricultura, agora
conseguimos compreender o

porque dêsse amontoado de
êrros.

O homem é contra tudo

interventor. E só. Mas foi o

_ que bastou para iludir ao po
vo, pregando autêntico bléf
politico. Mas o homensínho
é mesmo contra tudo e to
dos. Os pequenos partidos
politicos que embarcaram "na
canôa furada", já estão sen

do despejados sem cerimô
nia alguma. No PSD já exis
te gente de ôlho, no espirito
vihga�ivo do sr. Celso Ramos

que sarcásticamente sorri e

ricamente banquetêia diante'
da infelicidade de todo um

Estado.

lavradores perseguidos
A Delegacia de Policia de

Canoinhas, certamente cumprin
do ordens recebidas, já não ten
do a quem mais perseguir, de
clarou ?uerra aos lavradores.

O sr. Celso Ramos assim

que assenhorou-se do go
vêrno, deu inicio a maior

demonstração da raiva con

tra tudo e todos, de nossa

historia politica. O povo ca

tarinense precisava ser cas

tigado por ter' votado, em duas

eleições contra
-

Oi ínterêsses do até
então desconhecido homem público,
que até o dia 'em que conseguiu
chegar ao govêrno do Estado, tra
zia como vale politico ou bagagem
publica, o titulo de irmão do ex-

- .

CONSUMIDORES,
-,

. , .

AUDITORIO

AGUARDE!

O· episódio desenrolou-se em

nossa cidade, dia 25, quinta
feira, aproximadamente às 14
horas. O Delegado de Policia
arbitrariamente faz parar um

trator em uma das ruas'
conduzindo em carreto

PARA BREVE A SUA

NA REGIÃO COBERTA PELA �A'DJO CANOiNHAS,
\

AGORA EM NOVA fASE, �OM A SUA POTENCIA
I

AUMENTÀO'A DEZ VEZES. 1.000 WATTS 1.
-

SOB fIIOVA DIREÇAO.

RA'Dio
I .

•

<C��OINHA

,.,

EM NOVA FREQUENCIA

I 3 5 O Kc�.

DOTADA DO MAIS MOOERNO EOUIPAMENTO

El.ETRÔNICO • EM CONDiÇÕES DE OFERECER
...

O SE U PRODUTO A POPULACÃO DE EXTENSA
.

E RicA lONA RURA L DO NORTE CATARi NENSE
,

E: DO �UL DO PARANA,

AGORA· MAis POTENTE

Lavradoresl!!

Perguntamos nós, agora, Onde existe
essa lei exigindo .earteíra de moto
rista para os tratoristas-lavradores,
que usam suas máquinas no lavrar
a terra, trabalhando pela manuten
-ção daqueles que em outras profis
sões ajudam o engrandecimento do

país? Algum lavrador soube algum
dia, que para trabalhar com seu tra
tor necessário é possuir carteira de
motorista? O govêrno do sr, Celso
Ramos inventou a "n o va" guerra
fria contra os lavradores. E certa
mente exigirão que enquanto provi
denciam a respectiva carteira, seus
tratores fiquem paralisados. Em caso

contrário serão multados É o fim
de tudo. Dos lavradores ... dos tra
tores.; e ainda faltam 4 anos pará
terminar a xanxada celcista.

algumas verduras, etc. exigindo
do lavrador que conduzia o

mesmo a carteira de motorista,
.ameaçando-o ainda com palavras
ásperas. Como' o pobre homem
não poderia mesmo, possuir car
teira de motorista, foi obrigado
a pagar 350,00 cruzeiros por
uma licença pelo espaço de 60
dias, findo os quais. terá que
estar "devidamente documen
tado" conforme as exigências do
Delegado de Polícia.

Onde d Lei???

TeatroCine Vera Cruz
A P R E SE N TA:

HOJE - às 20,15 h�ra8 - Impróprio até 14 anos,

ESPFTACULAR PROGRAMA DUPLO

VIRTUDE SELVAGEM
COM GREGORY PECK E JANE WYMAN
UM FILME DA METRO GOLDWIN MAYER

ACONTECEU NA ITALIA'
com Massimo Girotti, Gabriele Ferzetti, Antonio

Cifariello e Vittorio de Sica.
"Uma soberba produção do cinema italiano"

AINDA - final do aeri;do - A RAINHA DO CONGO

DOMINGO - �. 14 hora. - censura livre

VIRTUO>E' SELVAGEM
AINDA - final do seriado - A RAINHA DO CONGO

-----,

DOMINGO - �. 17.�0 hora.
• Proíb, até 14 ano.

a. 20,15 horas

A CONDE&SA DESCALÇA( em Tecnícolor
com Humphrey Bogart, Ava Gardner.: Edmond O'Brien,

Marius Goring, Valentina Cortese e Rossano Brazzi,
"Os homens para ela, eram ,simples .joguetes..; Nenhum
resistia aos seus encantos! Um sensacional drama da Metro'.

SEGUNDA FEIRA - ã.. 20,15 hora. - Imp, até 18 anq.

Unica Exibição

Crime Depois das Aulas
"Uma grandiosa película do novo cinema alemão!!!!"

I

3a. Feira. às 20,15 horas. imp. até·14 anOIJ

UNICA EXIBIÇÃO

,0 MONSTRO SEM FACE
com Marschall Thompson

"Um' filme cientifíco.i., será o homem do futuro assím.. ...
assista este filme e medite.....

4�. Feira • à. 20,,15 horaa .. imp. até 14 ano.

UNICA EXIBIÇÃO

CLIMA DE VINGANÇA-
com Lee J. Cobb, Kerwin Mathews, Gia Scala,

Richard Boone e Valerie Frech
"Um grandioso drama, onde impera vingança ... ódio ... etc .

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

.

A Noite é Minha Inimiga-
com Olivia de Havi1land, Dirk Bogarde, PauÍ Massie,

Robert Morley - Um
-

sensacional drama da Metro

r \

--'---

E para domingo próximo:

K I T T I - ,Um espetacular fílme.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(conclusão)
�

,

-'f

,v.

''''� Mutaçõel'Efetiya Patrimo�Desígnaçãp da r�teita
I, ([

26.000,op

25.000,00
17.000,00

375.000,00
10.000,00

,�6.000,0'o

.8 � Saude Pública
ç 49

-

Servic?s D�vef"�,ps
�. 4� 4 Despesas �ivetsàs

Total 'Servo Saude Publica

g 6
11 69
8 69 3

8 8
.8 :80
8 80 O

8 81
8 81 1
8 81 3
B 81 4

: �I� 1
8 82 2
8 82 3
.8 82 4

� 88
� 884
a ,,89'
B 89 4

8,.94
.8 94 4

8 98
8 98 4
8 99
8 99 4

100.000,00

. Serviços Induetriais,
Serviços Diversos

.

Material de consumo

Total Servo Industriais

Serviço Utilidadé Pública
Administração Superior'

.

Pessoal fixo
.

5.000,00

112.896,00

26.000,00
26.000,00

32.000,00

-,

385.000,00
�,:. l. -'�., �

96.00.00
513.000,00

100.000,00
100.000,00

5.000.00

5.000,00

I

112.896,.00
.,

55.104,00

25.00Q,00

985000,q,0

150.000,00

620.000,00
1.923,000,00

36.000,00
'

2.0UO,00

280.000,00

60.0QO,()0

50.200,00.

166.,300,()0 ,

,.5Q4 50,0,00

}.20Q.QOO,oo (

Art. 3°. - Esta Lei entrârá em vigor na data de' sua· publicação, re.vQg�vjas as

disposições em contrário.

\

Construção e Conservação de Logradouros Pub,
Pessoal variavel

.., . .

Material de consumo \

Despesas diver�as
,

Conãtrução e Conservo Rodovias
Pessoal variavel
Material permanente
Material de consumo

Despesas diversas

Iluminação Pública
Despesas diversas
Diversos
Despesas diversás

,

Total Servo Utilid, -Públíca
o; ._

25.000,00
25.000,00
5.104,00

300.000,00

510.000,00
150.000,00

150.000,00

620.000,00
,

\,

36.000,00

2.000,00

\

Premioa Sego Ind, Pj Acidentei
Despesas 'diversas

c) Subvenções Conto e Auxilias
Despesas diversas
Diversos
Despesas diversas

.Total .Serv. El'lca�gos Diversos
'"

",... "'-?

·Total Geral da Despesa

<' 10.000,00
20.000,00
250.000,00

tjü.OOO,gP

so.aoo.e»
r7_.:·.' "

166.300,00

Secretári�.
" Antonio Maron Becii

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 16 de Dezembro de 1961.
ir.

Prefeito l\t1unicipal.Eduardo Klodzinski

Epoca de Pagamentcs
•

Maio

b

'Janeiro e Fevereiro I

a - Imposto de Licença (Veículos), automóveis, cami

nhões, motocicletas. e bicicletas

b - Imposto de Licença (Veículos), carroças e charretes

Março .

!

de Impostos

PreFeitura Municip-al
de <:'anoinhas" .

Serviço ,de fiscal'ização da f.azend� Municipal:

AVISO '.
," ,-rF�<I.t -, tÓ,�, ri '>_ .1" ... '

Aviso aos senhores contribuintes Comerciais e Indus
triais, para apresentar impreterivelmente ao serviço de
Fiscalização da Fazenda Municipal, anualmente, até no

fim dêste mês, (janeiro), a relação do movimento de I

Vendas ou mercadorias Transferidas, do ano anterior, cu-

ja relação deverá relatar discriminadamente '0 movimento
mensal de vendas.

/

Na falta de remessa da relação na época impror
rogavel determinada acima, o lançamento será arbitrado.
Em nenhum caso isenta os faltosos e a multa a que
estiver sujeito, de 'acôrdo com a 'lei 341, d�' 8 de setem-
bro de '1'.956. "; .., ,it" '. .' "

Serviço de Fiscalização da Fazenda Municipal

Sociedade Beneficente Operária
GRITO DE CARNAVAL'

A Sociedade Beneficente Operária, pela sua Dire

toria, tem a máxima honra de convidar os seus distintos

associados, bem' como os do Clube Canoinhense, Elite
Tenis Clube, Sociedade de Tiro Esperança, Tiro ao Alvo
Canoinhas,' qara grandioso baile que fara realizar na noi
te de 7 de fevereiro vindouro, com, início )ãs 21 horas,
abrilhantado por '\ \ \

BADÚ E, SUA ESCOLA DE SAMBA
I '

Nota: - Badú, o conhecido artista cinematográfico e sua escol�
de samba, obtiveram grande súcesso quando em tornée
pela Europa. No decorrer do baile teremos magnífico
"show" apresentado pelas encantadoras mor�nas,

.

com

ponentes do seu elenco.

As �esas acham-se à venda na sé�e social.

Desde já agradecemos a 'presença de todos.
hfg..;J ...'t.'i "��l$ .J(�_,. Plí·,i.i;.:�:-·:,{Ij.�//,,\ -':)'�.': _,,';-;. '.--:,., 'l. ,,',}. �:',

2x A DIRETORIA.

Organizações de Firmas Co
merciais Individuais, Coletivas
e Sociedades Anonimas .

. PR0CURE A

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)

,

ALÔIII
Vidraças' quebradas em sua

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

prontamente a tendido.
.

1.CASA ESMALTE
.;(J.,.,

Lãs' para Tricot
Casa Erlita

8 2 Segurança Pub, e' Assist. Social
8 29

.

Assístencía Social zÓ,
�

8 .,29 4 :pespesés diversas
..

.

-:rq�al s.�r",! �eg. Pu?,. Á. Social

8 3 Educação Pública
8 30 Administração Superior
8 30 3 Material de consumo
,It 30 4 Despesas diversas

"

8 33 Ensino Pr, Sec., e Complm,
8 a3 O Pessoal fixo.

� ,�3 1
.

Pessoal variavel
� .�.6 '$eryiço de Inspeção
8' 36 o Pessoal fixo

Total Servo Educação, Publica,i ., ;-,
"

)1';, i

a .�. ��,:argol Diversos
8' ,90 Pessoal Inativo
a: ,90 O/ Pessoal fi'xo
8"'92 Ind. Repos. e Reatituiçõe.
8 92� 4 Despesas diversas

8 93 Encargos Transitorios
8 93 O Pessoal fixo
8 93 1 Pessoal variavel
8 93 4 Despesas diversas

Taxas
Agç$,tó

Taxa de Conservação de"Estradas

a

a -" Imposto sI Industrias .e Profissões 1°. semestre>

b - Imposto de Licença _'; continuação para.
industrias e comercio 10. semestre

c - Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos

",
a

b

.

Outubro

Imposto sI Indústrias e Profissões 2°. semestre

I

Impos�o de Lic�nça
- continuação

para industrias e comercio 2°. semestre

Novembro'

Imposto Predial 1°. semestre
a _ Imposto predial

�

. b - Imposto territorial urbano, suburb. e rural 1°. semestre

)
•

2°. semestre

Imposto territorial- urbano,subur. e rural 2°. semestre

3. Batalhão
de Polícia Militar

Canoinhas

I _' Comunico aos interessa
dos, que acham-se abertas na

séde do 3° B. P. M., em Canoi

ilhas, as inscrições p�ra os ele
mentes que quizerem ingressar
nas fileiras da POLICIA MILI- ,

TAR.
.

II - Os candidatos deverão

apresentar os seguintes requi-
'sitos:

'

a) - ter no mínimo 21 anos

e no máximo 3.0 anos.

b) - ser solteiro

c) -- saber ler e escrever

d) - apresentar os seguintes
documentos:

1 - Requerimento ao Sr. CeI.
Cmt. Geral pedindo inclusão.

2 - Certificado de Reservista

3 ....::.... Certidão de Nascimento
4 - Atestado de Conduta

,
�

5 - Atestado dê Vacina
6 - Quitação Escolar

III _ Outras informações se

rão prestadas na séde do 3°..
Batalhão de' Policia Militar, em
Canoinhas.

Wallace Capella
, Ten, CeI. Cmt. do 3°. B. Pi M.

Aero Willys
de ALUGUEL

Ponto Praça L A U R O
MüLLER - Fone, 313.

Endler às suas ordens.

i •
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RendasFios ·Botões G ····C' s
..

-

Armarinhos em Geral /

3Grande. Sortirnento ,

Casa Erlita

\

Molduras
e Q��dros'1

�

Grandes Descontos
para Revendedores

I
,

•

Procurem

Cui ESMUTE

. "'-.

Refaça suas
.'

' forças,' 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

DR. ARNOLDO PEITER Fll'HO
ADVOGADO

CIVEL COMÉRCIO' - TRABALHO,
Rua Vidal Ramos, 310 - '(em frente ao Hotel Popular)

•

(José Yvan' da Cesta
8acha'rel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

.

I

I

Ouça, de 2a a 6a feira, às 12 horas f
na RADIO CANOINHAS LTOA.,

INFORM'ATIVO INCO
EM XARQUEÁDA

, ,

Vendem-se ótimos lotes residenciais e próprios
pare chácaras. Vários tamanhos.

-,

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

Uma síntese dos principais acontecimentos

econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!
\ . �

)

,}

';:- .,0

VENHA

CONHECER O.

- NOVO LANÇAMENTO DAWILLYS-OVERLAND 00 BRASIL
\

O utilitário "Jeep" Universal modêlo 101 apresenta as mes- QUATRO PORTAS E SE!S LUGARES

mas caràcterísticas que consagraram o utilitário "Jeep" O utilitário "Jeep" Universal modêlo 101
Universal: potência' de sobra, tração nas quatro rodas e of�rece amplo espaço para seis pessoas e

. reduzida, grande. versatilidade. Ampliada a distância entre grande facilidade de acesso. Seu rodar é
eixos para 101 polegadas - 20 polegadas a mais - acomoda veloz e macio
6 passageiros. Quatro portas facilitam Q acesso. O banco

'
.

dianteiro - de posição regulável -' é de um só elemento. ESTABILIDADE INCOMPARÁVEL

O utilitário "Jeep" Universal modêlo 101 se transforma íme- A maior. distância entre eixos garante se;
diatamente para o transporte de carga, dobrando-se ou gurança, estabilidade. grande mobilidade

,_;
removendo-se o banco traseiro - operação que pode ser em qualquer tipo de estrada, quer nos

feita sem se retirar um único parafuso.
I

EM EXPOSiÇÃO:
buracos. quer em curvas a velocidade.

,
.

Basilio
CANOINHAS

Humenhuk a Cia_ Lida.
- Hu Uidal Ramas, 203 - Ielelonu, 145 .... S. CATARINA , �

UM PRODUTO DA WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S. A. �
'('>

NOS,50 Bar
de 8ALlLA DAL BÓ
Bar Café e Churrascaria
Bebidas nacionais e estran

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

Rua Paula Pereira - Canoinhas

'OPEL
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 Fabio Nabor
Fuck.

.

� Vende-se
Terreno com a área' de

8.000 m2. do loteamento
Tomachitz. Ix

Preço oportuno
Ver. e tratar com o pro

prietário Nivaldo Morechí.

I •
.

Negocio '; de Ocasião
I

Vende-se urna Camioneta
Internatíonal, ano 1952, em
perfeito estado, motor 100%.
Tratar na "Granja Frieda"

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

,

I

Romances e Livros
CASAERLITA

CE R A

'P o 1 i f I o r-
,

UM PRODUTO NUGGET

REVENDEDORES

CASA ESMALTE

Vburrascaria I D E A·L
de PAULO JARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 774

�
, !O

i

Para Defesas Fiscais
Só a

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)

Assine! Leia! Divulgue!

Correio' do, Norte

Confecções finas
para senhoras

_Casa Erlita'
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NOTIc'IAS
•

)
Do Corr�ponde�te

Desde há muito se cogita a

construção da torre da Igreja
Matriz. Há Uma .Comíssão. pró
construção. Surgiu agora, uma

polêmica - desejam uns tôrre no
meio - outros duas tórres e ain
da houve os que desejam uma
única tôrre lateral, conforme
planta. O mais, interessante' é

Ique, pensa- se deixar a tôrre de
'

lado e construir um salão paro
quial. Nossa época, de fato não
é de acertos.

xxx

O esporte equino está toman
do plafaforma em nosso meio

Apôs uma pausa, vão voltar os

páreos. Está programada uma
tarde turfística para amanhã
E não padece dúvida, que êste
esporte está sendo o das multi-'
dões

xxx

No âmbito industrial, a ten
dência é ampliar o parque. Ha
ja a vista, a construção de um

cortume, iniciativa particular,
de propriedade de Indústrias
de calçados RUBY, que está
sendo levantado no Bairro de
Vita Nova. E mais um passo
para o progresso de Rio Ne
grinho.

xxx

Nossa praça, e ruas principais,
últimamente estão sendo palco
de desastres automoblístícos.
Não há muito tempo, um ford

F-600, achou por bem, escalar
a montanha mas como o barran- _

co não cedesse ao intento, con
tentou-se ficar suspenso, como

um abacate maduro. Não houve'
vítimas. Doutra feita, quase que

I

4 pessoas perdem a vida, Inum
caminhão,

, quando. o mesmo

chocou- se contra um poste de
luz arrancando do lugar e que
brando-o ao meio. Entre' feri
mentos leves, arranhões e con

tusões, sómente um foi hospí
talizado, sériamente machucado
Tudo certo, descem morros e

sobem ladeiras, quebram postes,
mas nem tudo está certo. O
fato é que o silêncio é a melhor
testemunha. Uma verdade é
certa ,esta responsabilidade cabe
a alguém.

NEGRINHO
Tratando de assuntos de real
ínterêsse partidário, particular
em geral. A's doze horas o Sr.
Prefeito Municipal, Nivaldo Si
mões de Oliveira, ofereceu-lhe
um lauto almoço, em sua resi
dência. Acompanharem o ilus
tre 'visitante, correligionários e

amigos.
xxx

As obras do novo hospital da
Associação Hospitalar "Rio Ne
grinho, continuam em ff.apco
andamento. O novo nosocômio
terá capacidade para 80 í�itos.
É uma obra de mérito," que
muito deverá se orgulhar 'o po
vo rionegrinhense, porque virá
atender plenamente as necessí-

Idades.
do município e munící

pios círcunvisínhos. Temos a sa

tisfação, também, de anunciar

que o novo hospital, está enqua-
drado entre os 'hospitais regío-
nais.

'x x x

Está de parabens o povo rio

negrinhense, pela criação da Es
cola Técnica em Contabilidade,
que funcionará este ano. Graças
os esforços de uma plêiade de
homens de boa vontade, e de

grande visão educacional, con

cretizou-se mais um sonho da
nosea juventude.

'

SAIAS, última moda

e4d-4' ettit4

Rua Paula Pereira, 430 (Edifício próprio) 3x

I

X X X '

Tomou posse da Diretoria do
Esporte Clube Conjínental o ci
dadão Rodolfo Jablonski. O ato
foi realizado dia 20 p.p. Espe
ra-se de S.S. uma profícua ges
tão, peculiar do seu espírito
dinâmico e empreendedor. ·0
alto prestígio de S.S. virá be
neficiciar o bom conceito que'
sempre gozou a Sociedade, em

gestões passadas.
xxx

Esteve de visita a nosse cí
dade, o Deputado Federal Dr.
Arolde Carvalho, acompanhado
de sua dileta filha, e esteve em

contato com os 'próceres ude
nístas, amigos e correligionários.

CASA' ESMALTE
Avisamos ao público que, para melhor poder
mos atender nossa numerosa freguesia, muda
mos a Vidraçaria para a nova Loja, a RUA
PAULA PEREIRA, 4;JO, ao lado dos Correios
e Telégrafos.
Oferecemos durante a primeira quinzena
de Fevereiro um DESCONTO de 10% na

compra de Quadros.
VISITEM SEMPRE A

Casa Esmalter

Léo Schramm

Pera a sua segurança e tran

quilidade, confie os seus serviços

-Contratos, Distratos
Comercjais, Requerimen
tos, Cartas e Recibos.

Procure .a

Num ambiente de alegria de
seus familiares, comemorou on-

'

tem, dia 26, o seu aniversário
natalício o estimado cidadão Leo
Schramm, chefe de tradicional
familia canoínhense, cuja vida
de trabalhos profícuos e .hones

tos, deixou por onde passou; um

rastro dessa sua marcante atíví- I

dade, de industrial e comercian-

,te, muito contribuindo para o

progresso de Canoinhas.

. Organização Jurídica C,ontábil
(Edificio MEÚL)

Ao aniversariante, as felicita
ções muito sinceras deste se

manário.

, à Organização Jurídica Con
tábil (Edificio MEÚL) que
dispõe de excelente corpo de

Profissionais com longos anos

de prática na especialidade.

PreFeitura
ANEXO

Municipal
,OR/ÇAMENTOAO

de
DA

. \

,

Major
RECEITA

Vieira
DE

4
Código
Geral DESIGNAÇAO

INCIDENCIA
o 1 2 3 TOTAL

9,11 1
0'1'2 1.
O 16 1
O 17 3
O 18 3
O 27 3

Imposto
Imposto
Imposto
Imposto
Imposto
Imposto

.r':
si propriedade territorial urbano e rural
predial
si transmissão de propriedade ímobílíaría inter-vivos <,

si Industrias e Profissões
de licenças

<'

si jogos e diversões

r 11 2
115 4
1 22 4
1 23 4;

Total dos Impostos
Taxa de conservação de estradas
Táxa de Assístencía Social
Taxas e custas Judiciárias e emolumentos
Taxas de fiscalização e serviços diversos

Total das Taxas

Receita de cemitérios
Quota prevista no art. 15 § 2° da Constituição Federal,

(Combustíveis e Lubrificantes)
Quota prevista no art. 15 § 4° da Constituição, Federal,

(Imposto de Consumo)
Quota prevista no art. 15 § 5°. da Constituição Federal,

(Imposto s] Renda)
Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal,

(Contribuição do Estado)
Total das Receitas Diversas

2 01 O
202'0

Renda Imobiliaria '

Renda de Capitais

4 12 O
4 13 O

4: 14 O

4 15 O

4 16 O

6 12 O
6 14 O
6 20 'O ,

6 21 O
• 6 22 O

6 23 O

Total da' Receita Patrimonial
\ I

Cobrança da divida ativa
Receita de indenizações e' restituições
Contribuições diversas
Multas
Operações de creditos
Eventuais

Total da'Receita Extraordinaria

Total Geral da Receita

Algari.mo. da ReCleita
O - Sem classificação
1 - Propriedade
2 - Circulação da Riqueza
3 - Atividade de Contríbuínte
4 Resultante da Atividade do Estado

330.000,00
30.000,00
140.000,00

500.000,00

'40.000,00
2.000,00
42000.00

3.000,00

140.000,00

600.000,00

2.200.000,00

300.000,00
3.243,000,00

54.000,00
1.000,00
1.000,00
18.000,00
1.000,00
1.000,00
76.009.00

3.361.000.00
8�,O

500.000.00
11,8

100.000,00
80.0QO.oo
3.000,00

183.000.00 683.000,00

120.000,QO

r

3.000.00
18.000,00
15.000,00 '"

36.000.00120.000,00 ,156.000.00 �

42 000,00 1,0

/

3.243.000.00 77.1
==-

76.000.00 1,8
======

4.200.000,00 �
,

%
120.000,00
2,9

183.00Ó'.00' 36.000,00
�===='==

4,4Jj "I" 0,9

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 16 de Dezembro de 1961.

Eduardo Klodsinski Antonio Maron Becil
Secretario Prefeito Municipal
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....mos, o nesse pionei-'
rismo no comércio bon-

,

.

cário começou ,em San-

ta Catarina.

Hoje o "INCO" dis

põe de 1 05 agê�das
.

em 6 estados brasilei

ros, mas 60 'delas se
situam 110 território co-

tarinense. (

/'

(

__ o

_._-

Isso significa que, além

de tôda segurança ori-
'

'u'nda dêsse crescirnen-
"

,.

to, �nde quer 'que o

catarinense se encon

tre, contará sempre
com a presença certa

de ·seu orniqc- de. tô-
r

dos as horas: O INca

,.

.. :::-,_: - _,/

BA'NCO 'lfNDÚSTRIA E COMÉRCIO
,

-

DF SANTA ,CATARINA S.A.
I

,

MaiS' DE 25 ANOS CONTRIBUINDO PARI o PROGRESSO DE.' 'SJlNTA éaTARIN'a
" ,''''____

TÔNICO CAPILAR P()R EXCELÊNCIA

PARI FERIDaS,
E c 1 E Mas,
INFUMIÇOES,
C o C E�I R a s,
fRIElRü,SI
ESPINHAS, UC. "

w.���dj
NUNCA' EXISTIU IGUAL,

.

( /
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Ano 15· CANOINHAS S. Catarina. 27 �JaneirO de 1962 . N. 674

Notícias ,Locais
Notável músico, em Canoinhas

Em visita a seus parentes, esteve entre nós o néo-sacerdote
francíscano FREI LEANDRO PRI�'I, sobrinho do frei Elzeãrio, e

que se formou em Música pelo, Oonservatórío de Bauru (SP), com
a láurea de primeiro prêmio da sua turma e suma distinção de
Piano (Bach e Grieg), Quarta-feira à noite, realizou, para um au

ditório selecionado, no Colégio "S. Coração de Jesus", um Con
cêrto de Piano, executando, com assombrosa memória e técnica,
peças de Beethoven, Rachmaninow, Grieg e Paderevskí, Frei
Leandro, o '[oven pianista de 25 anos, voltará a Canoinhas pro
vàvelmente em janeiro .de 1963, para um Goncê::to Público, que
já tem patrocinadores." .

O Boi de mamao -se apresentará ao nosso publico,
hoje ás 20,30 horas em frente da Sociedade Benefi-
cente Operaria .

,

Finalmente hoje,' ás 20,30 horas, em frente 8 Sociedade
Beneficente Operaria, na Praça Lauro Müller; teremos a apresen
tacão do tão anunciado BoL de Mamão, Esperàmos e mesmo te
mos absoluta certeza

.

que a referida exibição agradará em cheio
o 'nosso publico, tão ávido por uma diversão diferente.

.

Dr. Aroldo Carvalho em Valões.
Prosseguindo sua peregrinação pelo norte catarinense,

após ter visitado Campo Alegre, São Bento, Rio Negrinho, Pa
panduva, Major Vieira, Itaíopolís e Alto Paraguassú, esteve quar
ta fEÚra ultima em ValÕes, munícípio. de Porto União, o BOSSa

representante na Camara Alta, Deputado Aroldo Carvalho. O
mesmo retornará a Porto União nos primeiros dias' de fevereiro,
devendo visitar Santa Cruz do Timbó, Matos Costa e 8 séde do
municipio.

Advogado mineiro em Canoinhas
<: Procedente do Rio de Janeiro onde reside, encontra-se na

capital do mate, em visita a seu irmão, sr, José Stockler Pinto,
o advogado dr. Atus Stockler Pinto, a quem damos as bôas vin
das e votas de feliz permanencíâ entre nós.

Leopoldo Santos, tecnico de montagem de
Radio' entre nós

Encontr8-s� em Canoi�has, vindo de Curitiba, o tecníco ,

de montagem de Radio, Leopoldo Santos. O mesmo veio a cha
mado da Radio Canoinhas afim d� mudar a torre para as novas

instalações no Campo da Agua Verde, <> que está sendo feito.

Ao que tudo 'indica, já nos primeiros dias' de fev,ereiro
estarem.os em fase experimental da nova po(encia.

Dia 7 de fevereiro grito de carnaval na Sociedade
Beneficente Operaria

A.. Sociedade Beneficente Operaria, num esforço de sua

. diretoria, contratou. famosa orquestra na.cional, para o grito de
carnaval em Canoinhas. O baile será dia 7 de fevereiro, para o

qual foram convidadas todas as sociedades de CaDoinhas. Abri
lhantará o mesmo, Badú e sua Escola de Samba. Badú, o conhe
cido artista cinematografico e sua' escola de samba, obtiveram
grande sucesso quando em excursão pela Europa. No decorrer do
baile haverá magnifico schow apresentado por encantadoras ga-
rotas, componentes de seu elencQ.

.

Sensação na cidade, Santa Cruz x. Botatogo, o
'I classico dos classicos"

Em prosseguimento aó torneio promovido pelo Jornal
"0 Comercio',' da cidade de Porto União, jogarão amanhã no

Estadia Alinor Vieira Côrte, Santa Cruz,. campeão da cidade e

do cinqüentenario e Botafogo, vice-campeão. O' referido encontro
está empdlgando os esportistas locais.

Pelos Lares e Salões
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: as sras. dnas. Ange-'
tina esp, do sr. [uliano Wendt
e Haidee esp. do sr: Benito
Gastão Bastos; os srs. Adol
to Woigt; Guilherme Pru_st e

Waldomiro Schültzler (func.
do Banco NC); a srta. Ogar
Pacheco; os meninos Leo»
nidas filho do sr, Francisco
Wiltuchinig: Vitor filho do sr.
Vitor Tomaschitz e R_ogerio
José filho do sr. Oswaldo
Rengel.
Amanhã: os Sl"S. Adilson

.

Zaniolo; Osualâo Soares e,

Carlos Czéch; a srta: ,iAna
Helena Procopiak; a sra. dna.
Neusa esp. do sr, Flavio
H'aensch; a menina Lourdes
Maria filha do sr. Alfredo
Trapp,
Dia 29: a srta. Tereza Ma.

ria Costa, res. em Xanxere;
a menina Marion Luzi filha
do sr. Haroldo Koepp; o JO
vem Lutercio Pacheco; as. sras.
dnas .. Yvone esp. 'do sr. Ro.
berto Olsen e Susana esp. do
sr. Fidelis Carvalho do Prado,

Dia ,30: as sras. dnas. Neide
esp. do sr. Arildo S. Teixeira
e Luiza esp, do sr. Francisco
Spitzner; a srta ..MiTiam Davet;
os meninos Haroldo filho do
sr. Ananias Petrintchuk; Wal
demiro filho do sr. José Tar-
'cheski e Horacio Costa Jor,
filho do sr, Horacio Costa; os
srs. Raul Roeder, Geraldo

. Mohr; Paulo Olsen é Boaven
tura .Benda.

Dia 31: as sras. dnas. Erica
esp. do Sr. WaltJ,omiro Novak
e Helena esp. do sr. Esietano
Bedritchuk; o menino Aldo
filho do sr. Walter Witt; os

S1 s. Aldo Pacheco dos Reis e

Raul Kuhn. ,

Dia r de Fevereiro: a sra.
dna. Janete esp, do sr.. R_a
phael Boeing: o menino Aloi
zio filho do sr. Frederico Wer
dan; os srs. Antonio Rodri
gues; Alvacyr Leão e Frede
rico Q. de Oliveira; o jovem'
Rodolfo Koch; as meninas
Terezinha filha do sr. Alberto
Wardenski e Ceni Terezinha
filha do sr. Ludovico Glinski.

, Dia 2: os meninos Geraldo
filho do 'sr.' Alf1edo Trai!'!!;
Milton filho do sr. Baszlto
Humenhuk; o jovem Inocencio
Tokarski; as srtas. Eugenia
Senczuck e Domitilia Bialeski;

. o sr. RodolfO Auerbach; as

sras. dnas. Hetwig esp. do sr.
Antonio' E. Kohler e Maria
esp. do sr. Boleslau f\iviscien.
Nossos parabens.

�
Enlac.e Matrimonial

.

Realiza.se hoje, o enlace
matrimonial da srta. Marli,
filha do casal dna. Hilda.sr.
Theodoro Dubiela, com o sr.

Arilton, '(ilho do casal dona
.

Emilia. sr. André Linzmeier.
Nossos parabens.

uitA/'coisA •. � �f.U� .

�_,..-I-EM=-POUCO ESPACO�, _.' -

.

Nem todos sabem. E' bom que se diga: o
\.

� govêrno do sr. Celso Ra.mo� vai �omp!e�ar. no

proximo dia 31, s�u prlme�ro .amversarlO. sem

condições para apresentar a seus eleitores, deslludldo.s.e descrentes,

decepcionados e arrependidos, o menor saldo pOSItIVO no setor
.

realizacões. .

* * *
.

.

.

Apenas a Coletoria Estadual de Cano�nha., a. da c!d.a�e,
sem contar qualquer exatoria do interior �e mun�cIP!o.
rendeu ao E.tado em 1961, .Cr$ 100.000.000,00, {cem mllhoes
de cruzeiros, sim senhor, não há enganos nem sobr� de

.

zero•• Três vezes maior, a arrecadação, que em 1960, ultImo
.ano da adminilltração do udenista Heríberto Hülse.

Constratando com essa brutal
arrecadação, o Grupo da Colina
da estação, o majestoso GE Pro- .

fessor João José de Souza Cabral
quase em ruinas, oculto pelo ma

tagal. A estrada Canoinhas Porto
União paralisada, visto que a

firma contratante retirou seu e

quipamento para o Estado do
Paraná, deixando apenas uma ou

duas .máquinas eis que é irrisória
a verba destinada a êsse empre
endimento da maíor . significação
para todo o Norte Oatarlnense; a

Dona Francisca, a grande rodovia
ínícíada no govêrno udenista,
tambem paralisada. tendo a firma
empleiteira retirado a maior parte
do equipamento para o Rio Grande

(do Sul e Paraná ohde os govêrnos
trabalham e saldam seus compro
missos. Govêrno de inércia, de
pasmaceira, de orgia de gastos
publicitários. , l...

**
Quem se der ao trabalho de

compulsar os Relatórios oficiais do
·

Govêrno de Santa Catarina, vertfí
cará estarrecido que o govêrno
pessedista do. sr. Celso Ramos. ape
nas em 1961, primeiro ano da sua

·

malfadada gestão, arrecadou mais
do que 011 governos udeníetas de
1951 a 1960. O Tesouro Público
recebeu de Impostos em 1961, cêrca
de OITO BILlIÕES DE CRUZEIROS,

.

superando a areecadaeão do, Estado

"em DE'! ANOS, visto que 08' 8e�o.
res lrineu' Bornhausen, Jorge La
cerda e Heriberto Hülse, juntos,
não consegun:am receber de Impos-
tes, cifra igual. '

**
Se o sr. Celso Ramos arrecadou

mais do que em dés anos da
administração udenista, realizou
menos do que em um mês. Qual
quer mês, dos 120 I mezes da'
administração udenis'ta, foi mais
útil, mais fertil. mais proveitoso
para a coletividade 'catarinense,
do que os 12 mezes do terremoto
que se chama "Gelso Ramos".

E por falar em arrecadação, que
'dizer do famigerado. PI.AMEC, que
aumenta todos Impostos e que ee

meça. a fazer sentir 08 seus efeitos
a partir de janeiro de 62? � desea-.
freada alta do custo de VIda que
se observa em Santa. Catarina
mais que em outros estados, resul
tou do regime de eonfísco estabele
cido pelo govêrno p.e8I1edillta. O

emplacamento de um automovel,
que eustave cêrca de mil ceuzeíroe,
passou, agora, para mais de vinte
.mil- cruzeiros, O imposto de Venda8
e Consignaçõe8, que recai sôbre
todos os' produtos e que atinge
operaríos, lavradores. pequen08 co,

merciantes, pequenos industriais,
foi consideravelmente aumentado. E
aumentado sem o menor proveito
para o povo, porque a pasmeira vai
continuar até 1965.

,

**.( .

Enfim. comemoremos o anrver

sário dizendo "ufa. um ano passou
faltam apenas quatro ...

"

O eminente Senador Irineu
Bornhausen, pondo têrmo a explo
rações urdidas pelos proprios ad
versários, concedeu longa entre
vista aos "Diários Associados"
definindo a sua posição face à

política catarinense, desmentindo
notícias tendenciosas sôbre renun

cia ao Senado e à vida pública
e reconhecendo que em Santa
Catarina não existe clima para
um acôrdo com o PSD. O impor
tante pronunciamento repercutiu
da melhor maneira n08 círculos
udenistas que já receiavam uma

aproximação com o ,maior a_lgoz:
do partido, com o mais mesquinho

•
e vingativo Govêrnador que Já
houve em Santa Catarina.

**
No proximo número esta coluna

tão popular e tão querida dos n08'

80S leitores, será dedicada ao outro

aniversário, o do governo municipal,
do DR. JOÃO COLODEL,
Prefeito eleito pelos trabalhadores,
que nêle depositavam grande. e,spe
rança!! e a esta altura choram la

grimas de arrependimento
/

.

E, para encurta!.: a c�nversa - ..'-
O conterrâneo ilustre, dr_ Orty' Machado e o

Coronel Walace Càpela, dedicado Comandaóte do
Batalhão da Policia Militar. continuam empenhados nos ensaios
do "Boi de Mamão". AJfredo Garcindo deixou a

direção do "Correio do Norte" depois de mais de cinco anos

de jornalismo em pról da. coletividade. O peputado A

roido Carvalhó vem dirigindo, pessoa!m�nte. os traba·
lhos de melhoria da "Rádio Canoinhas"', afim de abreviar a

inauguração dos novos transmissores. F,rei Elzeário:
Schmldt, deu mais uma demonstração de excepcional bom
gosto com a inauguração dà, "branca de neve e os sete anõe(
DO jardim da BIC. O advogado conterrâneo, ,Vitoldq SI
dleski residente em Felipe Schmidt•. filho de col&nos de

origem p(�lonesa, lavrador e ervateiro, é um- dos polític�s em

maior evidência e Imais queridos no interior de Canomhas.
João Augusto' Brauhardt, Vereador udenista. foi

'bo�enageado. no dia do leu aniversário. inclus�ve pela Rádi<l
Guairacá; de' Curitiba. O Prefeito J060 Colodel
conseguiu' quebrar todas as máquinas r�doviárias �a Prefeit�ra
e desde que assumiu não patrolou a estrada de FelIpe Scb)Dldt.
que nunca esteve tão rui.n. Alfr�do Albert.o, na.Rádio

· Canoinbas. produz, diàriamente, ás 12 hO,ral e CIDCO mlDuto.s.
um dos melhores noticiários radiofonicos do Estado; ao melO

dia divulga noticiário que só ás 12,55 aparece no Reporter Essa
e no �orrespondente Renner,J maCá1cões de'malha

1 'a 3
•

I

_ para crianças lOO,o�
'CASA' FISCHER

Propriedade
Vende-�e uma no Alto da

Xarquead� com uma casa

de 7x12 mt. cóm 2.000 m2
de terreno f, cercado, próprio
para uma'. granja. ri
Tratar com o proprietário

Senhor Eliseu na Barbearia

Barcelos, à ij'{ua Eugenio de
Souza.

Motorista
Precisa-se de um compe

tente, para' serviço de tóras.

Apresentar-se com do
cumentos na

Empresa' Industrial e

Comercial FUCK Ltda.
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