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Com a não realização do pleito senatorial . anun

atado para 3 de Junho, aliás, .por motivos justificáveis, as

atenções se . voltaram lógícamente. para 7 de' outubro,
quando estaremos nas urnas . elegendo nossos represen
tantes no Senado. da República, Câmara Federal, Assem
bléia Legislativa �" aínda Legisladores, Municipais, como

ocorrerá aqui na.Capital dó Mate ..

As agremiações' políticas aos poucos tomam posi-:
,

çãó, .mormente as ligadas mais de perto aos. problemas
caIÍoinhens.es e a sua gente. O PSP, deverá, apresentar ao

.eleítorado, "candidato a Deputado Estadual na pessoa de

antigo soldado . do (partido, residente e enraizado entre

nosso povo. O PDC, tradicional agremiação política, a

qualquer momento. estará. tomando posição, tudo irldican-.
do que apoiará os candidatos Udenistas, em grande prova
de amadurecimento e compreensão das. atuais necessida
des administrativas do Município. O PTB, conforme se

esperava, deverá! apresentar a candidatura do ex-prefeíto.,
a única viável para' a sua grei partidária porém, a,mais
inviável para o eleitorado que ainda lembra e muito bem,
as normas administrativas inadequadas usadas pelo mesmo
quando na chefia do executivo.

'

O PSD, agremiação partidária verdadeiro líder', oposicionista
situacionista, que outrora elegeu nestes 'dias tormentosos para

b 'h id Santa Catarina, será, conforme
deputados tra aI a ores como

impressões de' cronistas categoOrty Machado e Fernando de
Oliveira acabou' fazendo; verda- rizados, o Deputado mais vota,;.·

deira lua de rnél com candida- do, pelos seus trabalhos 'dezas-
sornbrados ei:n Brasília

.

em de
to completamente' estranho, que-
brando assim de vez, pensamos,

fesa dos interesses catarinenses,

aquele sebastianismo jesuíta que
atento sempre ti tudo que' diga,

sempre usou Como arma, escu- respeito a sua gente, sua terra

do, as suas aspirações' políticas. natal e ao Estado' que 'tambem
O candidato pessedista, será ine- é seu.

gavelmente,
.

omaíor sacrfficàdo A reeleição de .Aroldo Car

i!oj)róximo pleito, pois além de valho é hoje 'um imperativo' de
$er estranho 'ao nosso povo não necessidade, principalmente para
conta com o apôio nem mesmo a região norte, pois todos sabem

aos elementos- de prôa do par- do movimento existente entre

tido governista, que ·debandam as falanges políticos oposicío
assustadoramente 'para

.

outros nistàs,; iniciado desde o írncío
nomes, dando preferência-a cer-' do desgoverno pessedísta, de

to 'candidato que leva como ba- apresenta-lo como homem capaz

gagem o sobrenome igual ao dó de derrubar' os,' desmandos

governador, sendo seu primo. -atuaís, elegendo-o governador
Aliás, convenhamos que o PSD de todos os catarínenses hones
no próximo pleito estará assí- tos em 1965.

nando seu próprio atestado de Para a'Assembléia Legislativa.
óbito, pois não conseguindo ele- a UDN apresentouJoão Seleme,
ger seu candídátó li deputado candidatura que' aos poucos
estadual, o que em hipótese al- aumenta suas possibilidades de

guma acontecerá, está também vítoría e que temos impressão;
prestes a não apresentar nem é a que será pelo nosso p0VO
siquer chapa para v�readores', ancioso de poder contar, na

dado a dois dos' seus mais co- Casa das Leis na Ilha, com um

tados candidatos terem já assu- advogado batalhador pelos seus

mído' compromissos de ,aceita": interesses.
rem candidaturas na legenda A UDN. como sempre, lançou
petebista. Provarão, assim, que candidatos que foram, direta- I

para nossa Ielicidade, voltam mente ao encontro às aspirações
antes

-

do que esperavam, ao' ás';' populares.' Daí, a confiança que
tracísmo, 'de onde jamais deve- temos da vitoria. Vitoria de
riam ter saído'; não fosse -aque- Canoinhas.; da .regiao norte,
le êrro lamentável cometido rio vitoria de Santa Catarina.
último pleito, êrro esse que até

boje castiga nosso povo e asso

la Santa Catar'jna com a maior
onda de' vandalismo público co

'ahécida até hoje" nem mesmo

.Or visinho estado' paranaense
,�ue sofreu o! fenôIlleI)o Lupion.

,

-c

Alfredo Alberto ,_

'Ano' 15 Cancinhas, Santa Ceteríne, 2 de Junho de, 1962
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JoãoSele,!,e··T S":E'" .'em Porto UOIao " •.
.'� ,�.,

-

JOAQUIM NAO '> PO.DE
SER' ·CANDIDA1,0

j, t

.

Em .sessão. realísada na ultima sexta-feira, o jPribanar
Superion-Elettoral.. Julgando consulta da UDN, aprpvou por una
nimidade, o voto do relator, Ministro Hugo�Hauler·.· O Relator e"

consequentemente, o TSE, -julgaram inconstitucional' o .parágrafo
primeiro, do Artigo 73, da Lei 2250, de 1955. Em consequencia,
ficou tambem esclarecido que parente de 2°. gráu de Governador
de Estado, somente poderá ser candidato a cargo que exerça ou

�

tenha exercido. Assim, está vedada a eleição do senhor Joaquim
Ramos; irmão do Governador Celso. Ramos, para ull;la'da� vagas
do Se�ado. por Santa Catarina.'

.

O candidato' a Dep. Estadual,'
João' Seleme esteve 5.a feira em

Porto União, quando participou
das festividades de aniv.eEsário;
do jornal A «Folha», VIbrante

órgão da imprensa da visinha

cidade, acompanhado dó senhor
Frederico Witt. Na mesma 0-

portunidade foram' mantidos
contatos políticos. de grande
importancia pata a candidatura

.

apontada por: Canoinhàs e apoí- \
ada pela região norte catari-
nense.

ITAIOPOLlS firme com

Aroldo, . <ar·valho e

João Seleme
Memoravel a reunião realisada '

em "Itaíópolís, domingo ultimo,
quando o povo Itaiopolense deu

apoio 8,S candidaturas de Aroldo
e João Seleme. Grande numero

de políticos presentes. Entu

siasmo contagiante.
. Itaíópolis

disse presente ao nosso chama
mento 'e ao' nosso � brado de

alerta, formando conosco na luta

pela redenção moral de Santa

Catarina.

Dramático apêlo dos

B'arnabés
Funciorr�rios necessitam
de 50% de aumento
A' Associéçãb dos Setvidores

Públicos
"

de Santa ' Catarina
acaba de enviar memorial ao

Governador 'do Estado, conten

do um dramático apelo no sen

tido de obter um. aumento

geral de 'no mínimo 50/0 sobre
os atuais ordenados, bem como

a elevação do' salário familia.'
Diz a nota que' 'de. sã cons

ciência, nínguem poderá -negar
a gravidade da situação finan
ceira 'e que já começa' a

apresentar sintomasde desespero,
particularmente, entre' aqueles
qu� pouco ganham.

"

,�,Os . verdadeiros' responsáveiS.

já perderam. a cabeça
o jornal governista local em AprovadO projéto que· cria Usi'·

sua ultima edição, em' mais uma-' S C t
.

das suas maldosas insinu�ções, na SiDerúrgica 'em .ta. a arma
tentou responsabilisar o "lado

Brasília _ O. deputado Arol .

de cá" pelo inicio I uIh tanto
do Carvalho, recebeu da Comis

acirrado da campanha eleitoral.
são de Finanças, para relatar, oNão aceitamos a carapuça, Quem

está. inc'ehdiando o ambiente Projéto '4.820, que cria uma

. Usina Siderúrgica em Sant� Ca-
são os ilustres co'mponentes da

tarina. A matéria está em anda-
arenga pessedista da rua_Getulio mento na, Câmara Feder�l, des-Vargas, que 'aci'ntosàmente, .

'atrávés de reticencias, e onxova" de 1959.

lham á honra çle homens da . O operoso parlámentar, rela
estirpe mOral ,Arol.po Carvalho.. tou ii importante' ptopro'sição,

tendo o plenário daquela Comis-
Não ,queremos, por 'não ser '

'd d
do nosso feitio, abrir luta'cóntra ;' são aprovado. por. unamml a e

hiriguem. Mas não' arredaremos o «Parecer Aroldo ,Carvalho:..

'um milirhetro da missão de falar
'

O projéto que é da máxima

a' verdade e -defender nossos importânda para a Vida econô
'lideres qúando castigados por mica de Santa Catarina, 'd�verá
:ihfamias e calunias. O' campo vplt�r à: plenário da Câmar� a

está aberto � abram o jogo fim de ser votado em regIme
senhores. de urgência.

A U D N, reconhecidamente'
:Ilgremiação de maior número:
•e votos em Canpinhas, foi a '

'primeira a apresentar ao povo
'Ieus candidatos, que foram te'"

'cebidos com carinho e �dmirá
ção por homens �'mulheres das
�lIlais diferentes correntes polí
ticas, mas que sentem chegado
• momento marcado para dei ...

'xar de lado as paixões' políticas
e escolher verdadeiros líderes.,
áqueles que depois 'de eleitos

lejam não representantes de um

partido mas sim de to'da uma

coletividade. As candidaturas
Wldenistas, que dia'a dia ,mais
c0'nseguem' adesões' das mais

'importantes, estão fadadas ao

I_ais completo' êxito em 7' de:
•utubró.

Aroldo Carneiro d� Carvalho,

. .

')
" .

AS,socid,çãO Cqmercial yi9ilan�e n�,
delese

.

dos interêsses de Canoinhas
Exmo.v Sr.
ANDRE . FRANCO MONTORO
Ministro do Trabalhõ., ,

- BRASILIA -. (DF)
,

Associados desta entidade sabedores região Agencia IAPI
Mafra não foi contemplada direitos inscrições financiamento imo
biliário vg a fim salvaguardar justa "retnvindícação seus -empre
gados vs solicita respeitosamente vossencía se djgne, conceder
extenção plano igualdade aos contribuintes desta região pt Con-
,tando com vosso alto espíríto- de justiça apresentamos reconhe-

�

cidos agradecimentos pt .,
.

,

'Saudações'
Associaçã'o Comercial e Industrial de Canoínhas

.

j

Supremo Jri9unal Federal considera il�g�1
os

' atos' do ·Governador' de' St�. Catarina
, /,.'

Julgamento favorável dos concursos de Auxiliar de
FiscaÍ da Faze�da e Caixa de Coletoria'- Tâmbém

serão reintegrádos os defensores. públicos,
.

. O Supremo' Tribunal Federal deu provimento aos recursos

impetrados' pelos' concursados' de "Auxiliar de Fiscal de Fazenda"
e "Caixa de Coletoria" do Estado de Santa Catarina e que haviam

.
, .' , .,

.".

, . ' , '\,
sido exonerados por ato do Governador do Estado.

.
.

1
•

,
• •

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina havia negado \

provímento ao recurso dos funcionáríos nomeados por concursq
para as duas "carreiras.

' . .

-Tambem, na semana passada o Supremo Tribunal Federal julgou
o recurso dos Defensores Públicos; considerando legal a criação
destes, cargos.

.

. Juntamente 'com o julgamento do cqncurso -de Fiscal de
Fazenda' realizada ·na semana' anterior, 'somam a 4 os casos

julgados pela Suprema Côrte de Justiça, todos ,eles considerando
ileg&l ó'i; atos'\ do Go'vernaâor de Santa Catarina..

J
• • •

Jeep placa branca, gazolina paga pelos cofres pú
blicos, motorista com boné e tudo: . Normas da campanha
do candIdato pessedista a deputação estadual. Os apetrechos
são completos e tuqo pago pelo prbprio povo, que espoliado
pelo' plamég, ameaçado de fome, assiste o festim governista.
Mas como em eleição o principal é voto, nada de' novo
no front. O candidato de bolso de colete do clube do
sigilo, receberá verdadeira "bomba" nas urnas, mesmo com

Ir 'campanha (paga??) do órgão situacionista local, que dei�
xando de 'ládO' 'o sebastianismo barato sempre' usado" �rita
aos quatr,os ventos. que o homem é bom. Amanhã ou .depois,
descobririío que o candidato também' é! CanQinhense. Afinal
de COrl:t��, P9:ra. _�les vale tudo.

o tilRETOR .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DÊ PA�TIDA •..
E X .1 D E GARANTE.

de PAULO ]ARSCHEL
, Um bom churrasco,
qualquer hora.

Rua Paula Pereira,' 774

Colchões oe Molas "fy1 A G N A F L E. X"
'.

10 Anos de Garantia
Só Magnaftex porte ofE're-Éer estes preços porque,

vende diretamente ao consumidor.
' '

BATERIAS

EXIDETIPO PRÊÇO à .Vista

Colchão de Molas Magna Flex "JUNIOR"
Nas I medidas de 0'78 ou O,�8 x 1,88

Colchã� de Molas Magna Flex "JUNIOR"
Nas medidas de 1,28 ou 1,33 x 1,88

Carregadas
ou be'co Carregadas

,

EXCLU"'IVISTAS:

Deodato de Lima
& Coelho Ltda,

solteiro 8162.00

10.176,00casal

Colchão de 'Molas Magna Flex "LUXO" /

Nas medidas de 0,78 ou 0,88 x 1,88 eolteíeo ,8.586,00

Colchão de Molas Magna Flex "LUXO"
Nas medidas de 1,28 ou ,1,33 x 1,88 casal 11 024,00

Rua Paula Pereira, 391

Fone, M8 - Caixa Postal, 231
Colchão de Molas Magna Flex ""SUPER LUXO'"
Nas medidas de 0,78 ou tI,88 x 1,88 solteiro

s. C.CANOINHASColchão de Molas Magna Flex "SUPER LUXO"
Nas medidas de 1,28 ou 1,33 x 1,88 casal 11.766,00

PREGqS
CAU ESMALTE

I pproveite ésta oferta. Este anúncio que lhe dluá
direito à um desconte de 3% para paqamerttc ã vista.

�ecorte,:,o e apresente no ato d()'pedido•.
REPRESENTANTE PARA ESTA CIDADE:

,
"

G E R A L O O R Q,T H E R T
a Rua Paula Pereira, 430 - Canoínhas, S. C.

VburriÍscaria I D fi A LEM X'ARQUEA,DA
Vendem-se ótimos lotes residenciels 'e próprios

para chácaras. Vários tamanhos.
Ver e tratar com O O Il O N PAZ O A.

-

TRACAO
EM'2,ROD 5

� O DE ENOl PREÇO
SUA Cl ���.

.

. Ii$�;, �. �t)lc'l,.' ,i'líi� fIli liZ wi{"

" � �{J .���

Cr$ 170.l00,OU nlEH10S
que seu mais próximo concorrente!

É tornbém o de menor custo de- manuten
ção e operoçõo. O [motor é osupereconô
mico motor Willys de 90 H. P. A' caçamba
é ampla e acessível. Seus freios duplos e

de ação progressiva garantem sequronço
em quolqder eventualidade. Ágil, 'ligeiro, o
Pick-up "Jeep" com tração em 2 r�das ofe
rece maior rendimento no transporte urbo-,
no e nas estradas. E, para enfrentar as

piores estrodos, existe também o Pick-up
"J�êp" com tração nas 4 rodas e reduzida.

"'7��
,

.0
í1J!m!O� {�lln�!(A!lO i)� �AItí\NYlA NO PAís: II�6 meses c conter do dota da compra 011 G

L 12.000 km de uso. 'i!' \'

FAÇ.t\-NOS UMA VISffA: �eremt!)s I) maior

prazer em co/ceCir um Pick-up
I

uJeep"
com fração em 2 rodas à sua c§isposi
ção para que você experimente e com:'

prove suas vantagens s�hre os demais.

Basilio
f

,

Humenhuk & Cia, ' Ltda.
, �

CANOINH4S Rua U'�al R�mos, 203· lelelnne, 14� Sta. Catarina
,

/' Fabricado pel«, -.
li rdc ") Cornpo - Estado de São Paulo

2·6·1962

PREP'EITURA M}UNICIPA/L
UE M'AJOR VlEIRA
(continuação da Lei nr. 13, de 13-3-62)

TABELA II
b) Taxa para estabelecimentos. comerciais, industriais, pro

fisaionaia e outros sem movimento de' vendas registradas.

RAMO

Advogado I

Afinador de pianos (veja piano)
Agente de Sociedades ou Clube.
de Mercadorias por sorteios
Agrimensor. Agronomo-Topógrafo
Agente de' Corretor
Alfaiate com oficiais, não vendeu

\
do roupas feitas nem fazendas
Trabalhando só
Amolador com estabelecimento.
,Animais de aluguel 'ou trato com

eatsbeiecimento de
Anuncios " Agente de

Arquiteto ,

Arrl'z descascador de
Atafona- de Milho (veja milho)
Automóveis" Agente ou vendedor
de, lIem depósito.

'

a
. Oficina de conaêrtos trabalhando só
trabalhando até :5 operários
\" de 6 a 10 operários

.. de 11 a 20 operários,

.. de 2 L a 30 operários
" de 31 a 40 operários
fi de maia de 40 operários

Oficina de pintura 8 DUCO ou

de outra de Pôsto de serviço de
lavação, 'por rampa
Emprêsa de transporte por carro

Automôveis " Emprêsa de trans

portes, Agentes de
Vulcenizador v Trabalhando só

'

Vulcanizador" trabalhando com
operários,
Avaliador ou balenciador
BANCO - Matriz de Filial de

Agência de ou correspondente que
receba dinheiro em depósito: Com
Matriz f�ra do Estado: Até 5,
funcionários
'De 6 8 10 "

De-H a 15 ",

-De 16 8 20 ..

De 20 8 25 "

De 268 30
' "

De 31 a 35 "

De 26 a 40 "

De mais de 40 funcionâríoa
COM MATRIZ DENTRO DO
ESTADO
Até 5 funcionários
De 6 a 10 "

De 11 :a 1�
..

De 16 a 20 ..

De 21 a 25 ..

De 26 a 30 "

De 31 8.35 II

De 36 a 40 ..

De mais de 40 funcionârioa

TAXA CIDADE ZONA
ÚNICA OU VILA RURAL

1.500,00

1.500,00

.500,00
500,00

1000,00 800,oQ

500;00 300,00
200,00 150,00

300,00_

200,00
2.300,00 1.300,00
500,00

400,00
4.000,00

900,00 500,00
1.IOO,úo 650,00
1.500,00 850,00
2000,00 1.000,00
3.000,00 1.5UO,00
4.000.00 2.500,00
6.000,00 3.500,00

50U,00
400,00 300,00

350,00
500,00 300,00

-400,00 300,00
1.000.00 600,00

40,0,00

10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
35.000,üo
4Ó.000,oo
45.000,00
55,000,00

/
,

6.0\00,00
10.000,00
14.000,00
18.000,00'

, 22 000,00
26000,00
30.000,00
35&00,00
45.000,00

/

-

(continúa no próximo número)

..FILIAL: CURITIBA

FERRO PARA' QUALQUER FIM E QUALQUER BITO,LA
CHAPAS' PRETAS E GALVANIZADAS -

�
GRAMPOS PI

CER�A E ARAME FARPAPO HOLANDES " ARAME
('GALVANIZADO E PRETO RECOSIDO. ,FITt\S'· TUBOS
PARA CALDEIRA - VAPOR E GAZ " TUBOS GALVANI

ZADOS _" CIMENTO BRANCO E' PORTLAND

REPRESÉNTANTE EM CANOINHAS'

ITHASS SELEME
\

,

Macife SãO Paulo S/A

REMINGTON,. RAND
o máximo em maquinas de escrever, somar etc ..

Encomende u�a nóva ou ofereça e� troca sua má

antiga, a marca não importa ...
Escrever ou enten'der-se com

lthass Seleme - Caixa Postal, 2 - Canoínha.

quina
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANIVERSARIANTES' DA SEMANA
ANIVER.SARIAM.SE/
Hoje: as, sras. dnas.: Lau

rici esp. do sr. Jacob Dranka
ê Marvina de Olivei-ra ,,'W ohel;
os srs.: Bernardo Wendt e

Nei Cordeiro; o jovem Anildo
Zapp; o menino Amauri filho
d,9 S1. Antonio jTomporoski

Amanhã: a srta. Maria
Edy Sabatke; o sr, Ladislau

/Knore_k; as meninas; Olioia
M. de Fatima filha- do snr,

Darcilio Hostin e Edilete
Maria de Fatima filha do sr,

Ernesto Noemberg.
Dia 4: as sras. dnas.: Maria
[oracy esposa do sr. Osório
Bueno e Estela esp. do sr.

Ermelino V�iKa, residente em

Palmital; a srta. Ana Luiza
Ispha'ír; os srs : José Daguio
mar' Wendt é Antonio Marfins
de Oliveira; as meninas:
Valderes Maria filha do sr.

[ulio de Andrade e Beatriz
Isabel filha do sr. Antonio
Maron Becd.

. Dia 5: a sria. Elizete Mariz
A. Medeiros e Isabel Sava;
os srs.: Rupprecht Loefller e

Walter Witt; o [ouem Dulce
mar Ferreira; as meninas:
Mari Stela filha do sr. Narciso
Bartnick e Lídia filha áo sr,
Vitor Tomaschitz: o menino
Hilário Rudev filho do snr.

Demetrio Rudey,
Dia 6: as 'sras. dnas.: Maria
Hortensia esp. do sr. Quintino
Furtado e Martha esp. do sr..

Adolto ftedler; a srta. Regina
Maria Carneiro de Carualho;
os srs.: Francisco Fernandes
Luiz, Tufi Nader e. Oscar
Pereira; o jove1tl Orly Furtado;
as meninas: Maria Euli filha
do sr, Manopl Jungles, Alice
filha do senhor José Grefiin,

,

Paulina filha do sr. Ananias

Petrintchuk e Lucia Naeira
filha do sr. Oldemar Mussi;
o menino: Romeu. filho do
sr. Carlos Mülbauer.

Dia 7.: As sras. donas:'
Alice esp. do sr. (lraciliano
Machado res. em Papanduoa
e Florentina esposa do sr.

Romão Nideielski.: 'a snrta.
Aurea de Lourdes Triermeiler;
o menino Pedro Ne,y filho
do sr. Fidelis Carvalho do
Prado.

'

Dia 8: as. sras. dnas.: Lais
esp. do sr. Pedro Grosskopf
e Catarina Bolauf; os srs.:

Lauro' Müllér, Melchi01'os
Ichoros e João Eãrst.: o me

nino Artur Eduardo filho do
S1. Arnaldo Ferreira.

Cumprimentamos aos ani»
,versariantes, com votos de
felicidades.

' .

Enlace Matrimonial
Realizapse' hoje o enlace

matrimonial dos distintos jo
vens ....Marilda. filha do casal
José � Maria Tokarski. com o

sr.·Sebastzão Gonçalves, fiiho
do casal Walfrido - Maria
Gonçalves.

Ao tooem par. e seus

dignos genitores os cumpri:'
mentes do CN.

ADO 15. CANOINHAS • 8. Catarinll 2 de Junho de' 1962 N.• 691Prefeitura Municipal
de Major Vieira

Decreto n. 13 de 5 de '62

'Antonip Maron Becil, Prefeito
Municipal de'M�iorj Vieira, �et'a.
do de Santa Catarina, no .U80 ,de
IU9S atribuições

. RESÓVE, '

I \

Designar: Gilberto Grochov�ki.'
para responder pela Inspetoria
Escolar Municipal. com a Crati
fícaçâo mensal de Cr$ 6.000,00,
(Seis Mil Cruzeiros) 8 partir de
l° de Junho do aDO COrrente, cor
rendo a mencionada Dell}eza.pela
Verba 3·60·1 do orçamento vigeu-
te.

'

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 22 de Maio de 1962.
Antonio Maron Becil'. Prefeito
Municipal. \

Publicado o presente Decreto Da

Secretaria Municipal aos 22 dia.
do mês de Maio de 1962

Eduardo Klodslnski • Secretário:

Nascimento.
o casal José Ciaro P de Caro
valho e S10. Tereza Maria,
residentes em (iuaratingueta,
SP, participam aos amigos
o nascimento de uma linda
garotinha que na pia batis
mal receberá o nome de Gi
selda Maria. Ao simpático'
casal e a encantadora Giset
da Maria nossos votos de
telicidades.

RIGESA S. A.
AVISO

\

A RIG-ESA S.A Celulose, Pa

pel e' Embalagens, comunica ao

publico que a partir' do dia 1.
de junho de '1962, o senhor
CELESTINO TRELA não tem
mais ligação com esta firma.

Avisa, tambem, que a Rigesa
S.A não responsabílíse por notas
assinadas pela, pessoa acím a

mencíonada a qartir do dia 1.
de junho dêste ano.

Tres Barras, 1. junho de 196'2
W. R. PENNY

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

CN agradece
Recebemos atencioso tele

grama de.. telicitaçôes pelo
transcurso do 15 aniversário
deste semanário do snr, Rolt
Walter, residente em Joinvile.
Agradecemos.

.....B••B••••••••m.m•••EB••••••m••••�.

I \' ,.' . I
I. CASA FISCHER I
I \

'

Telefone, 139 i
• •

I 'Farinha de Trigo 48,00 I
• I •

I Sabão Guaira "12,00 i
II Sabão Vencedor 17;00, I
'.. ICafé Moka 20,00e
• í •

I Maizena Pacote 800 grs. '\ 77,00 II
I. I
II

Mistura' Santista para bolos 75,00
\

I
· �

I Faça uma visita a CASA FISCHER I
Bfr a
II Verifique os predos. �
I C I'ddi' .1
.. ompare a qua I a é e o ucro sera seu. Im!

• m

I R

I CASA FISCHER · I·
• m

II
�mm•••••mg.�R•••���••••••••m�mBB••

GREMIO XV
I

DE JULHO
Convite para o Baile da! Valsa. -

.

O Grêmio XV de Julho convida com latisfação os auocia-

\ dOI e exmas. familia. da

Sociedade Beneficente Operária
Clube Canoinhense
Sociedade de Tiro 80 >\Ivo Canoínhae
Sociedade R. Esportiva Esperança
Sociedade, Esportiva Palmeiral

/ Botafogo E. Clube
'

Santa Cruz 'Esporte Club
Canoinhaa Esporte Club

.

Sociedáde União'Operária - Três Barrai '.

Sociedade Heceeative Entre Rios - Três Barras
Sociedade Recreativa São Bernardo - Marcilio Diae
para

o ,"BAILE DA VALSA" que realizará dia � de JiJOhÓ na sêde. 10-

cial da Sociedade Beneficente Operária
Notas: Durante o Baile será realizado um Concurso de Valia.

AOIiI pri�eiros colocados serão diatribuidaa valiosa! lembrança•.
.

Ati mesas estarão a venda 00 Operário.
. Música: BANDINHA VITÓRIA (Parte da Banda TreÓlI de

São Bento):"
,

.

O Baile da Valsa lerã realizado em beneficio da Soco Ben.

Operária .

O BAILE DA VALSA É UMA HOMENAGEM DA NOVA
À VELHA GUARDA CANOINHENSEl ' 2x

, ,

Cine 'Teatro � Vera Cruz
,APRESENTA:

HOlE á. 20,00 horaa - Impr6prio até,14 anca

SOB O SOL DA ÁFRICA
'com John Mills, -Sylvía Syns e Peter Arne.

DOMINGO - às 14 hora. _' censura livre
,

, .

SOB o SOL DA ÁFRICA
� .

"

.

DOMINGO - �. 17,00 hora.
• Imp, até 14 ano.

,
8. 20,00 hora.

A ,G'RANDE CRUZADA'
com Sylvia Kocisna �ancisco Rabal e Ri�k Battaglía

2é. Feira - ã.. 20,00 hra.· Imp, até 14 ano•• REPRISE
--"---

I ' .

3a. feira· - áa 20,00 hora. - improprio até 14 ano.
I

UMA VIDA EM PERIGO
com Efrem Zímbalest e Erin O'Brien

4a. feira - à. 20,00 horas - Impr6prio até 14 ano.

Por Ternura Tambem se Mata
com Pierre Brasseur - Henri Vidal e Dany Carrel

Um suspen5!e contínuo, ,unido a um desenlace inesperado

5a. Feira - á. 20,00 hora. - 'Improprio até 14 ano.

FÉRIAS NO· PARAISO
com'Vittorio de Sica - Nadia Gray e Paolo StoPPIl

No encantador cenário de uma das mais belas ilhas do
mundo os nomes mais, simpáticos do cinema europeu

cdntam suas mov.imentadas férias!
-----

6a. Feira - à. 20,00 - improprio até 14 ano.

IMPÉRIO DE BALA
com George Montgmery, Douglas Kennedy, Jannes Best

'. .\

NO CINEMINHA "SÃO FRANCISCO"

AMANHÃ, às 14 hrs. e às 20,15 hrs.

cCFORA D'A LEI'"
.

,

com RAY DantoD. Leigh Snowden e Grant Williams.

E, Domingo próximo
liAs Noivas do Vampiro"

Esperado por, Todos os que viram "O VAl)tIPIRO DA NOITE"
\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



26·1962LORRI:IO DO NO�Tl:
;

HegistroPrefeitura Muntçípdl de MajorVieira·
Lei N� 17 de 30/4/62 lei' N. 18, de 14/5/62
Institui as Taxas - Aplicação Fixa as taxas e custas

Social e para fins judiciárias e Emolumentos
Educacionais

VENDE-SE EDITALCivil
Ped�o Veiga Sobrinho Oficial

do Registro Civil Interino do
Municipio de Major- Vieira, EI.
tado de Santa Catarina, 'etc.

Faz saber-que pretendem calar:

Aníbal Nises e Elvira Sant.Ana,
Ele, natural deste Estado naacido
em Cochos neste : municipio, no

dia 7 de outubro de 1920, Ope
rario, solteiro, filho de pai igno
rado e de dona Julia � Correa de
Lima, residentes em Cochos,
neste município. Ela, natural deste
Estado. nascida em Rio da Serra
neste Municipio DO dia 29 de
outubro de 1934, doméstica, 1101·
teira, filha de Julio Sant'Ana e

de dona Fermina Rodrigues, fal.,
residentee em COChOI, Deite mu

nicipio.

Vende-se no Mnuicipio de.
de Monte Castello, unia pro
priedade contendo casa de
morada benfeitorias diversas

pomar e' barbaquá, em ter

reno de. 11 alqueires, sendo
7 alqueires de herval e 4

alqueires terra de planta.
Vêr e tratar com o pro-

prietario Snr. 2x

Jósé da Cruz Veiga

em Florêsta,município de Papa••
duva, neste E.tado. Eta. natural
deste Estado, nascida em Salte
Canoinhas, Deste município, ••
dia 3 de setembro de 1943, de
mêatica, solteira, domicilada era

Salto Cencinhas, Deste municipie
filha legítima de João

'

Bécker,
falecido e de donaDelfina Ferrei
ra domiciliada em Salto Canoi
nhas, neste municipio,

Apresentarem os documentOl
exigidos pelo Código Civil art. 18.\
Major Vieira, 23 de maio eI.

.1962.
Pedro Veiga Sobrinho

Oficial do Registro Civil Interin,

o Cidadão Antonio Maron Becil,
Prefeito Municipal de.Major Vieira
Estado de Santa Catarina, faz
saber que a Câmara Municipal
decretou e eu sauciono a seguinte

o Cidadão Antonio Maron Be
cil, Prefeito Municipal de Major
Vieira, Estado de Santa Catarina,
faz saber

'

8 todos 011 habitantes
deste Município, que a Câmara
Municipal decretou, e eu sanciono
8 seguinte

L E I

Artigo l. - Para cobrança das
taxas e custaa iudiciârias e emo

lumentos, atrlbuidoa ao Municipio,
fica dotada a seguinte tabelá:

a) Entrada de requerimento,
50,00; b) Emolumentos, 60,00; c)
Alvara», 100,00; d) Aprovação
de Plantaa 200,00; e) Têrmo
de transfereucias de domínio útil,
100,00; f) Certidão Negativa por
requerente, 100,00;' g) Certidão de
documentos por folha, 100,00; h)
Segunda ou terceira vias de
qualquer documentos, 150,flo; i)
BUBca por ano 80,00; 1) Carta
de aforamento, 500,00; k) Segunda
via de carta de aforamento,
250,00; 1) Nivelamento por metro
linear, 30,00; m) Alinhamento por
metro. linear, 20,00; n) Numeração. PR·O IBICA0de prédios por chapa, 100,00; o)
Laudemio, 5%. \

_ Artigo 2. - Esta lei entra em

./ Lourenço Buba,
vigor a partir de 10. de janeiro proprietário de terras em Bela
de 1963, revogadas ai disposições Vista do Toldo, pelo presente
em contrário. proibe terminantemente a cria-

Prefeitura Municipal de Maior ção ou soltura de' porcos em

Vieira, em 14 de maio de 1962.
seu terreno; bem como· passa
gens e caçadas em vista dos

Antonio Maron Becil,' prejuizos que vem sofrendo.
Prefeito Municipal I· Canoínhas, maio de 1962.

Esta Lei 'foi publicada na Se.
cretaria Municipal aos 15 dias do
mês de maio de 1962. ,

Eduardo Klodzinskl
Secretario :

LEI

Artigo 1. - Ficam criadas as

seguintea Taxes: pára Aplicação
Social e para fins Educecionaís
que recaem sobre 011 seguinte.
impoatoa Municipais;

Para Aplicação Social
Imposto Predial 10%; Imposto

Territorial Urbano e Suburbano
10%.
Para fins Educacionais
Imposto Territorial Rural 5%;

Imposto sobre Indústrias e pro"
fissões 5%; Imposto de Licença
5%

§ único - Ficará isento deltas
taxas - (Indústria e Proíisaão e

Continuação e Licença), o

comerciante ou industrial que rea

lizar no decorrer do ano, movi
mento iníerior a Cr$ 200.000,00
(duzentos mil cruzeiros).

Artigo 2. - Hevogam-se a8

disposiçõea em contrário, entrando
esta lei em vigor a partir de 1°.
de Janeiro de 1962.

Prefeitura Municipal de Major
Vieira, em 30 de abril de 1962

Antonio' Maron Becil
Prefeito Municipal
Esta Ler foi publicada na Se·

eretaria Municipal aos 2 dias do
mês de Maio de 1962,

\

Eduardo Klodzinsld

VIDROS 2mm

m/2· a 1.000,00
. VIDROS MARTELADOS

m/2 a 1.300,00
(!,at$(l, e"tit4

SAIAS, última moda

Faz a saber que pretendem ca

sar: Acir Lemo" Sphair e' Maria
da Conceição Becker. Ele, natural
deste Estado, nascido na cidade
de Canoinhal!, no dia 30 de agos
to de 1938, lavrador, solteiro domi
ciliado em Salto Cenoinbse, neste

municipio, filho legítimode Tuf.
fi: Kalil Sphair, e de dona Gero.
trudes Lemos Spair, domiciliados

OFERECE

(asa Orlando Ltda.
Rua Vidal Ramos, slt: (ao lado

da Oficina Mallon)
Prédio Orlando TremI. 2x

�

Romances e Livros
. C�4SA ERLITA

Frigorífico Canoinhas
em Organização

I

ASSEMBLEIA GERAL�
'Em virtude de não se ter verificada a constituição da

Sociedade na Assembléia Geral realizada em data de 5 do cor

rente mês. por falta de presença de subscritores que represen
tassem 2/3 do capital subscrito, pela presente, em terceira e

última convocação, são convidados os subscritores de ações do

Frigorífico Canoinhas SiA., em organização, para comparecerem
.a Assembléia Geral a realizar-se às 14 horas do dia 29 de Ju
nho próximo vindouro, que funcionará com qualquer número de

subscritores. na séde da Associação Comercíel e Industrial de

Canoinhas, à rua Vidal Ramos n? 736, na cidade de Canoinhas,
Santa Catarina, a fim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:
\ 10) Encerramento da subscrição de ações.
2°) Aprovação dos estatutos sociais;
3°) Aprovação das contas e atos praticados pela direto

ria provisória, empossada em 5-2-1962;
4°) Eleição da díretoría e conselho Fiscal;
5°) DiVersos assuntos de Interesse da nova .. socíedade;

,
," '

.

Canoinhas, 24 de Maio de 1962

A.

VASOS DE BARRO
com estante

·Esmalte
·sem e

Casa'Lãs\ para
Casa Erlita

Tricot
Secretário

Proibição .. Caçadas
Os proprietários abaixo

assinado, ,proibem determi
nadamente caçadas de perdiz
em seus terrenos sito em

Pedregulho, Paula ' Pereira
Livio de Fáveri
Alexandre Gursk i
Estefano I,(rasorski
Antonio Szkudlarek Ix
João S,:,s'ko

Paula Pereira, maio de 1962.

José Yvan da COSIa & ...

Bacharel em Direito
<'

Advocacia em geral, especialmente crime
I

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 8 314
CANOINHAS -- Santa Catarina

p. Diretoria Provisória

Francisco Wilmar Friedrich.
Arno' Court Hottmann

Bem DO coração. da cidadeDr. ARNOLD.O PEITER FILHO
ADVOGADO CRIADORDOCASA

Vende-se de Carvalho &. Nascimento Ltda.
.

PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS

Temos Vscínes Cristal Violeta Rhodia.

COMÉRCIOCIVEL _. TRABALHO
Rua Vidal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

Duas datas no perímetro ur

bano, próximo ao Quartel da
Polícia. lx

Informações nesta redação.

Sais Minerais e antlbioticoa, para a fabricação de rações,
inclusive farinha de carne, de OIlSOIl, de sangue, e outros

I

nigredientes. Ração para canario.

Um variado estoque de adubos e inseticidas para OI

diversos fins egricolas ..
DE JUNHO12

Farmácia Santa (ruz
Grande e variado sortimento

de medioamenfoe,
Rua Senador Felipe Schmidt

(ao lado do I.AP.L)

Dia dos Namorados.
ReFaça suas forças; tomando

CAFÉ BIG·Nosso Bar
de BALlLA DAL BÓ
6ar Café e Churrascaria
Bebidas nacionais e estran

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

Rua Paula Pereira. Canoinhas

PRESENTES
Torrado·a ar quente

Saboroso até a ultima gota

Rua Paula Pereira Telefone, 24f

BIG é grande - mas em Canoinhas!
'

Ca Er I lta Confecções finas

parai senhoras
melhor café

,

e oBIG
,

Casa Erlita

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

cário começou em Son
ta Catarina.

Hoje o "INCO" dis
põe de 105 agências
em 6 estados brasilei-

,

ros, mas 60 delas se

situam no território co-
o

�

tarinense.

,
J

(-
,

"
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Isso significa que, além

de tôda segurança ori-
.

\

unda dêsse crescimen-

t.o, onde quer que o

catarinens'e se encon-
I

tre, contará
.

sempre
com ,a presença certa

de seu amigo de tô
das 'as h�ras: O INCO

, ,

. BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SANTA' CATARINA S.A.·

MDIS, DE' 25 INOS CONTRIBUINDO., PARI O PROGRESSO DE SINTa caTARINA ,
o

> 'PARE! ( TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA

I
o,

/

\ PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C o C E I R A,S,
F R I E I R A S,

NU NCA o EXISTI U I BUAl ESPINHAS; ETC.

l'
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Publicamos na íntegra er.érgico pronunciamento de AR0LDO
CARVALHO, feito através da RádiO Canoin'has ontem às 1'2�20 hrs.
no programa '«0 nosso comentêrio» l Ano '15

[/

Assim falou' o líder catarinense: A partir <10 sabado da

proxima semana. esperoreu, semanalmente estarei com os ouvín
tes

'

da Râdío Canoinhas, em breve palestra semanal, para prestar
contas ante todos, da minha atividade no Congresso Nacional, da
minha atividade na vida política de Santa Catarina, do meu tra-

. balho enfim, em prol do povo catarínense. Espero eu. os ouvin-.
tes de Canoinhas, Major Vieira, de Tres Barras, de Papanduva,
de Porto União, de Itatopohs, dos novos munícípíos de Ireõnó

polis e de Matos Costa, de Mafra, Rio Negrinho, de São Bento
do Sul, Campo Alegre, que compoem o planalto de Canoínhas,
do território catarínense," em sintonia com a onda amiga da Rádio
Canoinhas, todas as semanas,. terão o pensamento, a ação � a pa
lavra deste modesto parlamentar mandado pelo povo desta re

gião para o Congresso Nacional afim de representa- los nesta ca

-sa de legislação do povo Brasileiro. Tendo regressado ha poucos
dias de Brasilia, devo rapidamente p_.restar contas ao povo de
minha terra e ao povo de Santa Catarina, dos ultimos trabalhos
que desenvolvi na Camara dos Deputados. Que a primeira noti
cia seja a respeito do' projeto 1831 de 1959, por mim elaborado e

que visa a abertura de um credito-auxilio . do Governo Federal
aos festejos da comemoração" do cincoentenário de Canoinhas.
A tramitação deste projéto muito lenta, 'como a das demais ma

terias apreciada pela Camara dos Deputados, foi dificil obstada
por projetos -outros dt> relevancía para a vida do País. Um pro
jeto como este de minha lavra que vizava apenas a abertura de
um crédito para as comemorações de um municipio do País, e

videntemente, não poderia se sobrepor aos projetos de relevan
te interesse 'nacional como aqueles ultimamente votados pela Ca-
mara dos Deputados.

.

Entretanto, mercê da bondade do presidente' da Camara
dOI deputados o deputado Ranieri Mazille e, do trabalho que de
senvolvi junto das lideranças partidarias o projeto 4iscutido( no
mes de dezembro de 1961. agora 'a semana passada foi incluido
na ordem do dia para ser vorado em primeira discussão. Prova
velmente,

1

nos proximos dias será votado na Camara dos Depu
tados, em primeira e segunda discussão. Tem pareceres de depu
tados de todas as comissões e será aprovado no plenário, conver

tido em Lei depois de apreciado pelo Senado da Republica e de
sancionada a Lei. pelo Exmo. Sr. Presidente da República, o mu
nicipio de Ganoinhas receberá a verba de cinco milhões de cru

zeiros que serão aplicados na conclusão de edíficios de interesse
para a coletividade catarinense, como o Ginasio de - Canoinhas,
o Asilo de Canoinhas, a Biblioteca de Canoinhas, e Hospital de
Canoínhas, uma vez que apenas um milhão de cruzeiros se des
tinam a Prefeitura Municipal para despesas dos festejos propria-
mente ditos.'

.7

Além dessa noticia, posso trazer ao povo de Canoinhas, que
interessa'mais a gente Canoínhense que aos demais municipios,
eis que este programa de apresentação é dedicado sobretudo a

Canoínhas, uma, vez que nas semans subsequentes, voltarei min
ha atenção principalmente para os municipios der Major Vieira,
de Tres Barras e de Papanduva. para daí endiante, passar a de
dicar um p-rograma semanal a cada um dos demais muoicipios
da região norte catarinense. Neste programa de apresentação,
dizia eu, quero particularizar problemas de Canoinhas, trazer ao
conhecimento da coletividade assuntos a interesses do povo Ca-
.noinhense.

.

Apresentei ,à Camara dos Deputados, já estão na Comís
rão de orçamento da Cemera

-

emendai a proposta. orçamentaria do
Poder Executivo para o exercioio de 1963. AI emenda. que apresen
tei visam" obter recursos especiíicoe para a àolução dOI

<'

seguintea pro
blemal locais.

.

Por intermedio do Departamento Nacionai de Obras e Sa
neamento, pretendi verba para obras do saneamento áas baixadas do

- Rio Canoinhas e Agua.Verde nas zonas urbanas e. suburbanas. Estas
obras compreenderão dragagem e retificação dos rios Canoinhas e A�
gua Verde como tambem a construção das pontes de concreto arma

d_,o que eventualmente sejam necessáries sobre o leito natural do rio
ou sobre o leito do rio ja retificado. E provave] que com êsses re

cursos o governo da Republica faça construir uma !_Jonte de concreto
armado ligando a zona urbana a zona suburbana entre nossa cidade
e o Campo d"Agua Verde. Além disso, apresentei emendas visando
obter recursos-cdo Serviço de Saude Publica do SES P para a

construção da rede de abastecimento d" agua da cidade de Canoinhas, ,

em convenio com a Prefeitura Municipal. Apresentei emenda visando
obter recurso dó Ministério da Agricultura. .para fomento a triticultura
em Canoinhas. mediante convenio com a Associação Rural local ou com

a Prefeitura Municipal, para que não se repita jamais o que tem aconte
cido nos ultimos anos, que os n08SOS triticultores, os nossos colonos ficam
sem sementes. de trigo.

Lembro'JIIe e é oportuno que se reslalve \que ·em 1951 e

52 quando tive a honra de presidir a Auociação Rural de Canoi.
I

nbas dietribuimol aOI lavradores locais g�atuít8mente, dilltribQimo8.
meifiante emprestimo, mais

\

de 1.500 lacal de lementes de trigo.
Dolorosamente a questão de distribuição de sementes de trigo t-em
ficado abandonada e OI lavradores ano apól ano vêm chegar II época
do plantio lIem aa :Iementell lIelecionada, que o Governo tanto aQlJocia.

Apresentei ainda emenda, vizando obter recursos do' Minis·
tério da Agricultura, para a �onstruç�o em Canoinhas. para a insta
lação em Canoinhas de um laboratório capa_z de produz�r vacina
contra a péste suina.' Estou informado, tenbo conhecimento de que
cent{oas de criadores de suinos no município -de Cãooinhas tem soo

frido enorOJes) prejuizos em decorrencia da falfa de vacinação dos
seus rebanhos. A culpa evidentemente cabe ao Governo que dezavi.
damente acabou com o sistema de vacinadores. deixou de propiciar a
distribuição de vacinas aos criador�s dos diversos muoicípio�

J

•

(,

Campanha antipátíca, foi ini
ciada pelo candidato pessedista.
Financiada pelo govêrno, iaga
pelo povo e sem vctos.rt'cam

panhssínha" . apoiada por -eerto

jornalista que recentemente con

seguiu espetacular votação quan
do candidato a vereador.

.• x x x

O jornal pessedísta local. an
dou desde [a responsabilizando
-quem perder a, cabeça por a

contecimentos por ventura sur

jam no cenáric politico. Da
confusão toda nada compreen..

demos, pois sempre fomos res..

ponsaveis pelos nossos .. tos,:Mas
como eles, do lado de lá, já
perderam os votos nada mais

justo que percam tambem a

cabeça.
xxx

O problema do arame farpa':::
do ainda está na ordem do dia.
Q . repto que lançamos foi con
firmado pelo deputado Aroldo
Carvalho em entrevista conce-,'
dída na Radio Canoínhas, Com
a palavra os difamadores pesse
distas. Falem algo. Provem sua.

acusações. Provem alguma coisa,
por favor. Façam algo.

x x x

e atenção para ésta noticia ... es

perado o afastamento do Dele

gado de Policia. O PSD, na

surdina, está exigindo. á exone

ração do delegado qU'.3 está a

bertamente contra o candídato

Devo tambem, trazer aos ouvintes da Radio Canoinhall,' governista a deputado estadual.
E se 'não conseguirem? Isso é

duas palavras sobre a facto. de realizações do governo do sr.
la com os "verdes"... estão, com

Celso Ramos. Se a desmezurada alta de impostos encontrasse '

.

correspondencía na setor obras, a pelota .

no setor realisações, no setor
cometimentos em favor. do

povo ainda se [ustifícaria de
certa forma aquele aumento,
ainda se justificarIa de certa

forma, o sacrificio imposto ao

povo. Mas nada disso, senhores
ouvintes. Nada disso, meus
coestaduanos. A alta de impos-
tos no governo do sr. 'Celso
Ramos não· encontrou corres

pondencia absolutamente no

setor 'realizações; antes. pelo
contrario, em Canoinhas existia
uma Patrulha mecanizada que
hoje não existe, em Canoinhas
nos Gt1Vprnos pa�sa,dosi houve
realizaçõ-es, aí estão pontes em

t8dos os cursos de água, 'aí estão
estradas, aí estão. edificios pu·
blicos. E onde estão 8.S reali·

zações do governo do sr. Celso Ramos?? Ele nada fez pela nossa

terra: além de sobr�carregar de impostos o nos..so povo que

amarga dias de dor e dias de tristeza em d�cot;rencia do fisco

em decorrencia. da voracidade, em decorrenCJa da fome do go
verno do sr. Celso Ramos e dos seus auxiliares. Os meus presados
amigos, conterraneos, notaram natu,ralmente. que'há alg�m tempo
a esta parte, os nosses adversários, os. méus adversárIOS e ad-:
versários do povo, os nossos adversários" os homens do governo
do sr. Celso' Ramos, os homens da imprensa fi:llada e da imprensa
ellcrita, eltipendiada. cU!lteaJa, paga pel .. Govp,rno do Ir. Celso Ra·

mos, eSllel" homenl, de algum tempo Ia f'sta part� tllm se preocupado

CANOINHA1S - S. Cat.rlDa. 2 de Junbo de 1962 -. N. 691 com a minha modesta pp..,oa, e

me dirigem ataques, me ,infamam,
fi me caluniam e me ofendem, II

colocam reticenciai nal lual aCU

laçõel, e Ião· maledicente, em

lIual eprecíações. Eu estou pagan-

(Conclue no prôsimo número)

Nota Redação
Na próxima edição dare�ol

.continuídede a este importante,
) pronunciamento de 'Aroldo Carva
lho. Damos assim a ultima opos
tunidade para nOSIlOIl adversarioe
prosseguirem suas inlinuaçõel.

Drágeas

Apresentei ainda emenda visando obter verbas para tôdas
entidades assistenciais e educacionais de Canoiahas. Por intermédio
do Ministério de Minas e Energia devemos obter uma verba especí
fica para a reparação. reconstrução, da rede de di!;ltribuição de ener- .

gia elétrica da cidade de Canoinhas. I para melhoramentos Da linha de
transmissão na linha de Mafra a Canoinhas, para a construção da
linha de transmissão da linha de Canoinhas ao Salto Grande, no Rio
Iguaçú, onde as centrais eletricas do Paraná constroem uma grande
hidroeletrica Pleiteei ainda no Ministerio de Minas e Energia verba
para a eletrificação rural, por intermédio do Ministerio da Aeronáutica,
pleiteamos recursos para .a construção do campo de pouzo de Ce
noinhas Em suma, éstas foram' as dotações que pedimos aos nobres
Deputados que compõem a Câmara dos' Deputados' do Brasil,' para
que destinem recursos por intermedio delas ao municipio de Canoi
nhas que tem problemas instantes, que tem problemas urgentes que
reclamam. tôda a atenção dos nossos homens públicos. Feita \

esta

pequena reclamação, tão resumida quanto possível. uma' .vez,- que o

Correió do Norte. jornal local. publicará detalhadamente emenda por,
emenda afim de que nossos ouvintes e leitores daquele jornsl conhe
çam os quantitativos, conheçam' os montantes das verbas que pleites
mos, posteriormente serão todas elas publicadas, importância por
importância.

.

.

Mas. feita esta rápida aprecíação, devo agora dizer aos ouvintes
da Rádio Canoínhas, duas ou tres palavras sobre o Governador
do Estado. Entendo do meu dever manifestar a minha inteira
solidariedade .ao povo de Santa Catarina num momento como

este em que o .Governador do nosso Estado, sobrecarrega de
onus a população, se o preço das utilidades em Santa Catarina,
se o preço 'de tudo em 'nosso Estado, subiu desmezuradamente,
se o nive} de vida em Santa Catarina ultrapassa aquele observa
do nos Estados visinhos, porque o nosso Estado é um dos Estados
de vida mais cara, nós devemos isto evidentemente ao Governa
dor que ao invés de propiciar ao povo catarinense os dias 'de

tranquilidade e fartura que anunciou na sua campanha, deu-nos
o famigerado Plamég,

.

que aumentou todos os tributos de Santa
Catarirfa, deu-nós a Taxa de Serviços, um tributo absurdo e

inconstitucional, deu- nos o 'aumento absurdo que se veridicou e

todos conhecem no emplacamento dos automoveis e dos caminhões,
deu-nos um sem numerá de Impostos e de novidades fiscais que
contribuem como dissemos diversas -vezes, para o despovoamento
de Santa Catarina, um vez que a centenas, colonos, comerciantes
eCgrandes industriais saem do.nosso Estado, fugindo a maquina
fiscál, fugindo a voracidade do Governo do sr. Celso Ramos.

,E meus caros amigos, devo repetir tambem, do ponto
de vista fiscal o 'Governo do sr.' Celso Ramos arrecadou mais
em um aDO apenas do que todos os governos UDN, mais do

que Irineu Bornhausen, do que Jorge Lacerda e do que Heriberto
Hulse juntos, o Governo do sr, Celso Ramos em um ano apenas
arrecadou mais do que os tres governadores Udenistas em dez
anos.

x X x :

E novamente atenção. Celso
vem aí, Entregará de "corpo
presente" os dois milhões e

meio de cruzeiros para o pro
blema energético. "Piiadinha
sem graça" E mentira, sabe?
Não vá acreditar'

Venenograma •..•
Se voce encontrar pela cída

de, altas horas da 'noite, um

Jeep placa branca, gastando
um 'pouco" de gazolina paga
pelo Estado e não conh,ecer o
motorista e se o mesmo estiver

"pess�diticamente trajado ," não
"xv '"uhe, :E o candidato gover--

nistil ,) deputação estadual.

E� tempe - O Jeep não é
aquele requ�sitado do Batalhão
local .. é butro. Pertence a fro
ta sesiana.
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