
Tratores e Impostos

OS INIMIGOS DOS
-'

LAVRADORES'
Ora, imaginem só _ tratores agrícolas terão que

pagar impostos e serem emplacados, inclusive o .paga
mente de multas e outros adicionais, tudo como parte de

aplicação do famigerado "PLAMEG".
\

A Delegacia de Policia tem a coragem de mandar
chamar os lavradores, muitos nas casas comerciais, fa

zendo compras 'Ou entregando o produto de suas safras,
para dizer que tem êste ou aquele prazo para emplaca
rem seus tratores, -sob pena 'dos mesmos- serem aprendi
dos, alegando ainda que o Governo Estadual cobrará o

emplacamento de qualquer forma. As despesas do em

placamento são pagas na Coletoria Estadual - depois o

lavrador vai a Delegacia de Policia e lá ainda paga uma

"despesa anonima" sob a alegação que são custas do

processo -. e o mais interessante é que dessas custas

não recebe comprovante nenhum - e isso, vai além de
trezentos cruzeiros, perfazendo o total do trator emplaca-
do, mais de três mil cruzeiros.

.

Não vale nem a pena dizer do sofrimento, da

preocupação e do desistimulo que passam os lavradores

proprietários de tratores agrícolas. Seria deixar outros

mais preocupados, sabendo quem são os seus verdadeiros

inimigos, os inimigos dos lavradores.

O vereador Alfredo de Oliveira Garcindo tomou a

si a defesa dos lavradores espoliados pela cobrança absurda
do. emplacamento dos tratores. Levou o

I
caso ao conheci

mento da Camara de Vereadores e apresentou textos de

telegramas para serem encaminhados ao Governador do
Estado, Secretário da Agricultura e Assembléia Legislativa,
Mereceu aprovação de todos os. vereadores e recebeu
aplausos pela iniciativa tomada. Fez uso do microfone da
Rádio Canoinhas e instruiu os lavradores como proceder
até solucão final das providencias tomadas.

Os lavradores proprietários de tratores agrícolas
devem se dirigir a Associação Rural e solicitar atestado

que comprove trabalho exclusivamente agrícola _. depois
apresentar o atestado na Prefeitura Municipal. Além disso,
devem ainda assinar manifesto que está a disposição de
todos que possuem tratores, na mesma Associação. E,

. até que o assunto seja solucionado, nenhum lavrador
deve emplacar nem pagar imposto de seu trator. Quan.to

,

ao imposto municipal, está isento, provando com o ates
tado que vive do manusêio agrícola.

Daqui. informaremos os lavradores se o Governo
do Estado e demais autoridades, atenderam a solicitação
da Camara de Vereadores,

Parabens ao vereador Alfredo de Oliveira Garcindo
e todos os colegas quem deram o primeiro alarme contra
essa exploração por parte dos verdadeiros inimigos dos
lavradores.

A firma Comércio

Germano Stein

de

e Indústria

S.A. completa
fundação80 anos

A firma Germano Stein S.A. comemorou dia 22 a passa
gem do seu 80°. aniversário de fundação. Evocar os primor

\ dias da instalação dessa empresa, ocorrida dia 22 de agôsto de

1883, é traduzir, em tôda sua singeleza, uma epopéia de heroismo

cívico, de trabalho fecundo e de tradições honrosas, de um luta
dor e benemérito catarinense, que foi o. estimado cidadão Ger
mano Stein. Sua luta empreendida pelo desenvolvimento e pro
gresso de sua firma, é uma afirmação eloquente da sua perso
nalidade de homem trabalhador e persistente.

Atestando o desenvolvimento da tradicional firma Com. e

Ind. Germano Stein S.A., paladina do comércio em Santa

Catarina, espalhadas pelas principais cidades do Estado, estão as

suas bem montadas filiais, super-organizadas. A nossa cidade
conta com uma que sempre esteve presente ao desenvolvimento
industrial comercial. Germano Steip S.A. é atualmente um

patrimonio de trabalho, honradez e 'progresso.
Sua filial nesta cidade é dirigida pelo competente e

esforçado canoinhense Waldemar Brandes alem de um bem orga
nizado corpo de funcionários que representam o trabalho contínuo
em pr ól de Canoinhas e Santa Catarina. Através deles,
cumprimentamos os dirigentes da Com. e Ind. Germano Stein
S.A. com votos de congratulações pelo feliz acontecimento.

I
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Progra'ma
rativo da

da

comemo

Sema'na
Pátria

-Día 1. a 7 de Setembro te
remos um, vasto programa' dé
comemorações em homenagem
ao dia da Independencia de
nosso país. Entre outras festi

vidades, no dia 6 às 19 horas,
a Camara de Vereadores fará
realizar uma sessão solene, no

Salão Nobre da Prefeitura
Municipal. No dia 7, às 6 horas,
alvorada pela Banda Marcial do
Ginasio Santa Cruz, acompanha
da das salvas de foguetes. As

-

7,30 horas, Missa em Ação de

Graças, as 8,30 hasteamento do
Pavilhão Nacional, na Praça
Laura Muller, pelo sr. Major
Decio José do Lago, Comandan
te do 3°.' Batalhão da Polícia
Militar.

As 9,30, o monumental des
file Militar e Escolar. Tomarão

parte neste desfile, além da.
Polícia Militar, todos os . esta
belecímentos de .ensíno, além
de Sociedades esportivas e

recreativas.

NQ mesma dia, ás 18 horas
arreamento do Pavilhão Nacio-

. nal pelo Presidente da Camara
de Vereadores .. estarão presen
tes autoridades Delegações es

colares e etc. E nesta mesma

hora, serà emcerrada a Semana
de comemorações alusivas a

data magna de nossa

Independencia .

Filhos de Ope
rários receberão
livros e cadernos
GRATUITOS
Estamos seguramente ínfor-"

mados que se encontram, .na

Inspetoria Seccional do Ensino
Secundário em Florianópolis,
órgão do Ministério da Educa

ção, a disposição da Inspetoria
de Ensino sediada nesta cidade,
livros e cadernos para serem

distribuidos às crianças em idade
escolar, principalmente entre as

desprovidas de recursos finan
ceiros.

Damos abaixo a relação do
material didático que se encon

tra a disposição da Inspetoria
de Canoinhas:

39 Atlas geográficos I

90 Dicionários

39 Coleções Metodológicas
1.270 cadernos escolares.
522 Cartilhas e

20 Manual do Professor.

Urge, portanto, que o senhor

.lnspetor Ejscolar desta cidade
ou quem de diretio e autoriza
do, providencie a remessa para
Canoinhas. No inicio do ano

letivo e ainda até hoje, o

comércio, a indústria e parti
culares, para não deixarem
muitas . crianças sem escola,
ajudaram com a aquisição de
livros e' cadernos.

GOVERNADOR
prorn e te aumento

de ve nc im ent o s
Após insistentes reclamações e' solícítações da Associação

dos Servidores Públicos de Santa Catarina, resolveu finalmente
o Governador Celso Ramos encaminhar ainda este mês.a Assem
bléia Legislativa, proposta de aumento de vencimentos aos

funcíonáríos públicos.
Como se sabe, o Estado de. Santa Catarina considerando

o seu terrítóríó, é o que mais arrecada e o que mais imposto
cobra de sua população e o que pior paga aos. seus servidores,
Foi preciso que uma ameaça de paralização total do trabalho
fosse anunciada na Capital do Estado para que o sr. Celso Ramos
declarasse a imprensa que iria encaminhar .aos legisladores sua

proposta de aumento, e que entraria em vigor ainda este ano,
, reajustando os níveis salariais- díante da tremenda inflação que
atravessa o país. O funcionário público catarinense está passando
fome. Chefes de famílias numerosas percebem salários abaixo do
mínimo. A Associação dos Servidores Públicos exige. que o'

aumento seja de. 73%, a partir dos menos favorecidos-. Acompa
nhar.á os trabalhos da Assembléia para .junto àquele Poder,
reiterar urgencia na apreciação do aumento do servidor público.

É, pois, alvissareira a notícia. É possível que hoje •
Assembléia já esteja de posse da Mensagem Governamental:

'Luz E FORÇA para
Iraiépclis,Monte Castelo
Papanduva, e M. Vieira
Monte Castelo, a próspera

cidade á margem da BR-2 vive
'ás escuras, sem iluminação e

luz domiciliar. Papanduva e

Major Vieira dispõem de luz
proveniente de conjunto diesel
elétricos, precária, sem condições
de atender às necessidades das
indústrias. Itaiópolis depende de
uma velha usina, de potencia
diminuta, sem condições de
atender às crescentes necessida
des do consumo de energia.

O progresso das quatro cida
des do Planalto está na depen
deacia de luz e fôrça
abundantes.

O Deputado Aroldo Carvalho,
representantante desta região
na Câmara dos Deputados,
profundo conhecedor da situa
ção energética do Noite Cata

rinense, já em 1962, quando da
apreciação da proposta orça
mentária para 1963, apresentou
emenda afinal aprovada e que
figura na vigente Lei Orcamen
tária, consubstanciada na dota
ção de Dez Milhões de cruzeiros

para a construção da linha de
transmissão "MafraIou São Lou
renço) a Itaíópolis, Papanduva,
Monte Castelo e Major Vieira",
visando levar àquelas cidades
a luz e força da "Empresul",
cuja capacidade será aumentada,
consideràvelmente, com a pró
xima inauguração da Têrmo
Elétrica de Capivary (SOTEL
CA).
Realmente, a solução preco

nizada pelo operoso parlamentar,
é a que melhor atende ao in
terêsse da coletividade e a que
poderá resolver o problema em

menor prazo.

I,·

F." o nosso Deputado, sempre
atento ao cumprímento do seu
mandato, está empenhado,.
agora, em conseguir o paga
mento daquela verba afim de
que os' obras da linha de
transmissão sejam imediata
mente iniciadas. Neste

.

sentido,
dirigiu uma carta ao Prefeito
Municipal de Itaiópolis, afim de
que requeira o pagamento da
citada verba, elabore os planos
de aplicação dos recursos do
Govêrno Federal, e,' com a as

sistência da Comissão de ener

gia Elétrica de Santa Catarina,
providencie com urgência ,os

estudos e projeto da importan
te linha de transmissão.

O Deputado cientificou o

Prefeito, que deverá' orientar
as obras no trecho São Lou
renço-Itaiópolis, que em Brasí
lia, prestará tôda . colaboração
até obter a ordem de paga
mento, tendo já, mantido
entendimentos com o Ministro
Oliveira Brito, do Ministério
de Minas e Energia.

Construido o trecho' até'
Itaíópolis, a et-apa seguinte será
confiada ao Prefeito de Papan
duva; a su'bsequente ao de Monte
Castelo e a última ao Prefeito
de Major Vieira.

O Orçamento de 1964, se

aprovada emenda do Deputado
. Aroldo Carvalho, consignará,
também, recursos para a mes

ma linha de transmissão, visto
que os dez milhões do
orçamento de 1963 são insufi
cientes 'para o notável
empreendimento.
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POLICIA
E O I T,

MILITAR
A L

o Comando do 3D, B. P. M. faz saber a qnem intereesar
poesa, que 1I11 acham aberta. na sêde do 30. Batalhão de Policia Mi.
Iitar em Canoiuhas. até o dia 15 (quinze) de setembro do corrente
ano, OI Inscrições para o Exame de Admllsião ao CURSO DE FOR.
MAÇÃO DE SARGENTOS que' funcionará no mesmo Batalhão.

, j
,

I - FINALIDADES DO CURSO "

Formar 30. Sargentos Combatente. da Polícia Militar visan
do dar- lhes conhecimentos básico. para a. funçõel que lhe. Ião
inerentes, bem como ali que eventualmente venham desempenhar (De
legado e Sub Delegado de, Polícia, Comiuário de Polícia, Escrivão de
Polícia, etc).

_

II - CONDIÇÕES PARA O EXAME DE ADMISSÃO
a) PESSOAL DA CORPORAÇÃO:

Mediante simplea relação nominal de cendidatoa voluntarios,
encaminhado. pelo Cmt. de Unidades e Sub unidades ao Comandante
,do 30. B. P. M., obedecendo OI seguinte. .requiaitos:

Graduação máxima: 30. Sgt combatente
Bôa conduta

.

. Idade Limite: 30 anos completos na data de encerramento
da inscrição e 35 anos completo. na mesma forma, para OI

que tenham 5 ou mail anOI de praça.
Estar apto para frequentar o Curso, mediante exame de

lÍaúde, onde lerá exigidos- dentadura, acuidade visual e auditiva
aormaí•.

Não estar lendo procesaado no fôro militar ou civil.

b) PESSOAL DE OUTRA,S CORPORAÇÕES E
CANDIDATOS CIVIS

Requerimento dirigido ao Comandante do 30. B. P. M�
lé1icitando inseríção ao Exame de Admillão ao G. F. S., acompa
nhado dOI seguintes doeumentoat-

Certificado de Heserviste de 10., 20. ou 30. categoria
O. candidatoe de la. ou 2a• categoria, tenham-lido lícencíadoe

no comportamento BOM. . �

.

'

�

Certidão de idade que prove não ter mail de' 30 anoa com.

pletol e ler' brasileiro nato.
Certidão de calamento (se aal,ado)
Quitação Elcolar

Corrida de 100 metros em 5� segundou, trepar em cêrea
livre de quatro metros, 8altar 4. metro. em' extençãor.ealtar 1.10 me

tro. de altura, lançar parado 650, gramaá a 25 metros, estilo livre,
levantar e transportar um saco de areia de 50 kg a dietância de
50 metrol, em 30 aegundos.

ISENÇÃO DAS PROVAS DE"NIVEL INTELECTUAL
Ficam ísentce delta provai OI cendidetos que apresentarem J '

dncumentos (diploma ou eertifieados com firma reconhecida) de ha- --------------
verem concluído o CUrlO Complementar, Norma! Regional, Ginaeial
ou outros equivalentes fornecido. por estabelecimento de ensino Ofi-

. cial 'ou equiparado, bem. como OI Sargentos de Corporação e prece
dentei do Exército' Nacional.

_ Quartel de

DÉCIO JO,�É ,DO LAGO

-
- B.· P. M.

Atestado de Bôa Conduta, passado por autoridade Policial
cuja jurisdição tenha residido OI últimos seis mêses.

Atestado de Vacina Vuti-Variolioa,
Atestado de Residência.

em

Os ,candidatol! de outras corporações militarei devem enca

minhar seul requerimento. pelas Unidade. em que estiverem servindo.

./, 111 - EXAME DE ADMISSÃO
O Exame de Admissão terá lugar no dia 18 do mês de se

tembro do cosrente ano, na sêde do 3°. B. P. M., constarà do le'

guinte:
a) PROVASDE NIVEL INTELECTUAL (escrito)
PORTUGUÊS (eliminatória). Dez linhas ditada. de obrai

de autor nacional. Análise gramatical, Verbos regulares 'e iregulares.
Concordância e ortografia.

GEOGRAFIA do, Bt8sil

HIS'lÓRIA do Brasil

b) PROVAS DE CARATER PSICOTECNICO
Para verificação, de poesibilidade, habilidades, raeiocício,

peraonalidsde, inteligência abstrata,' integência mecânica, iniciativa,
hon�.tida�e, normalidade paiquica, etc.

c) PROVA DE CAPACIDADE FÍSICA

-,

Canoinhae, 2 de agosto do 1963'

Maior Cmt. Int. do 30. B. Põ M.

- o carro que sua família aguardava!

',
, .

(

\

���
"

I J-�

:

Versátil ... seguro ... o Slrnca Jangada é o veícu:lo de classe mais adequado para os pequenos - grandes serviços na cidade ou no campo.
Conheça-o de perto para julqar isuas notáveis caractertsticas de desempenho, espaço e confôrto! Motor v-a de 98 HP - Fôrça para
tõdas as tarefas com reserva de potência mesmo quando o veículo viaja com lotação completa! 3 Sincros! - Caixa de marchas com

1a., 2a. e 3a. sincronizadas, facilitando as manobras e permitindo total aproveitamento do motor! Espaço para tudo! - O Jangada leva

.6 passageiros e ainda 'tem duas banquetas para mais 2. Amplo bagageiro sôbre o teto. 4 portas laterais e grande porta dupla-traseira.
Sistema anti- roubo - Trava especial que imobiliza o câmbio na marcha-ré l Estofamento' iJltra-durável- em plástico de alta

qualidade, à prova de manchas. E· tôdas as demais características de excelência que fizeram famosos os modelos da linha SIMCA!
• Ao

"

I '

ELEGANTE, v.eLOZ, ELE PASSA.�. E UM S/MCA I
Venha examiná-lo ainda hoje. Co
nheça nossos planos de pagamento.
Assistência técnica perfeita através
de oficinas autorizadas Simca.

CONCESSIONÁRIOS EM CANOINHAS

V. MERHY SELEME & FILHOS
Rua Paula .Pereíra, 7'35 .. Caixa Postal 220 - End. Telegráfico Comercial

E CONTINUAMOS VE�DENDO PELOS MELHORES PRECOS A VISTA OU A PRASO
� .f"�'{.i. .

•

Prefeitura Municipal
de Ca-noinhas

AVISO
o Sr. Prefeito Municipal.

chama a atenção dos Srs. Pro.,

prietários de animais (gado
vacum, cavalos, cabritos, cães
etc), soltos, vagando pelas vias
públicas e praças, para o que
dispõe o Código, de Posturas
Municipais.
Os Srs. Proprietários de ani

mais apreendidos, serão multa
dos em Cr$ 100,00 (cem cruzei

ros) por cabeça de gado apreen
dido.

Se os fatos se' repetirem, os'

animais serão transportados
para os terrenos, do Campo
Experimental de Sementes, em

Marcílío Dias, correndo 8S des

pesas por conta do proprietário
do animal apreendido.
Quanto a cães, não é permi

tido soltos, sem açaimo e colei
ra com placa de Matrícula o que
se dará após a.vacínaçãc contra
a raiva.

Canoinhas, 20 de agosto 1963

,",oão Colodal
Prefeito Municipal

VENDE-SE
Uma propriedade em Alto

. das Palmeiras, Casa com

luz e dois poços; área de
'1,340 m2; diversas árvores

frutíferas, etc.

Vêr e tratar com o

proprietário Senhor Abel
Mateus Vieira (Abelzinho)

Aviso ao Público
O sr. Alfredo. Paulo avisa a

sua distinta freguesia que trans

feriu o seu estabelecimento co

mercial 'para edífícto proprío,
sito á Rua Cél. Albuquerque,

. em frente ao Hotel Ouro Verde
e onde já está atendendo seus

fregueses na parte do atacado,
sendo que em breve também
atenderá ao varejo, para melhor
servir ao público de Canoinhas
e municípios visinhos. 3x

Proibicão
�

Aviso aos que, tem invadido
meus terrenos e respettvas
propriedades, em Marcilio Dias.
que doravante fica expressamen
te proibida 8 'invasão, quer
para caçar ou com qualquer
outros propósitos.
MareHio Dias, Agôsto de 1963.

Euga"ió Noernberg Ix:

16.- CR _.. 14.a DR

Junta de Alistamento
Milita� ., Canoinhas

"SERVIÇO MILITAR"

Campanha do Alistamento
Militar Ano 1963 - 2�a Fase

Todos os Jovens das classes
de 1945·1946 e 1947 - e de
classes anteriores ainda em de
bito para com o serviço militar
deverão alístar-se.

"Todos os brasileiros são obri
gados ao serviço militar OU

outros encargos necessários à
defesa da Pátria, nos têrmos e

sob as penas tia Lei (Artigo
190 da Constituição e arts. 2°,
e 4°. da Lei do Serviço Mílí
tar)".
Brasileiro Cumpre Teu Dever

Alista-te para o Serviço Militar.
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FUNDAPO EM 2'9/5/l947 Reg. no Cart, Tít. Doc. 8/0 844

JORNAL SEMANARIO PUBLICA·SE AOS SABADOS

'Rua Paula Pereira, 755/761' - Fone, 128 -:- Cauoinhse .; S. C.

Assinatura �Anual ' (52' números) Cr$ 500,00
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIÓADE

'

I '

Anuncies: Por vez e por centímetro de altura de coluna:

ÚLTIMA -PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 ve'z Cr$ 70.00 1 vez Cr$ 50,00
4 vezes Cr$ 50.00 4 vezes Cr$ 40,oQ
8 "ou maia Cr$ 40,00 8 ou mail Cr$ 25,00

Páginà inteira Cr$ 12000,00 Página inteira Cr$ 8 000,00
Meia página -c-s 7.000,00 Meia página Cr$ 5.000,00

OBSERVACÕES:
Originais de artigoe enviad�s li Redação, pubticados ou

não, permanecerá em podder a melma.

A Redação não endoasa conceito. emitidos em artigoe assinadoa.

e

PEL1] SI

:JIc
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANI VERSARlA M,,,SE

Hoje: exma. vva. sr a. dona
Maria Müller;' as sras. donas:
'Huldo esposa do sr Carlos
Benkendo» t. Maria Eugenia
=esp. do sr. Angelina Ferrei-
1'U, Maria Isabel esp. do sr..
/ Arnaldo José, Machado c

,

Olacy esp.;do sr. Horaoio H.
da ,,>ilva res. em Porto Uni
ão; a srta. Leonor Seleme;
o sr. Rachid Seleme; o garo
to Amilton filho do senhor
-Doriual da Silva.

,

srs: Ernesto Koch e
- Jovino

Roesler; Os jovens: Oswaldo
Prust e Carlos Alberto
Castellains res. e111 Londrina.

Dia 5: a sra. dona Brasi
lizia esposa do sr. Arnaldo
Ferreira; as srtas.: Alzira
Franz e Marli su« Blosreld,'
o sr. Luiz Santos,' o menino
Jarbas fiiho do snr. Pedro
Cruz Sobrinho.
Dia 6: a snha. Alzira...Sú

dowski; .o touem lose Carlos'
filho do' sr. W illy Bollaut, O

menino Nivaldo- filho do sr.

Alberto Wm denski.
'

NOVO CODIGO�PENAL-DE
INFRATORES IRAO ,PARA

Se o DOVO Codigo Penal,
de Trausito _' que está sendo
elaborado na. Guansbàra 80b or ien

ração do juiz Eleazar ROia - for
aprovado e aplicado comeigor, a8

, cedeias do P"í. serão insuficiente
pala "hospedar" todos 08 motoris
t�18 que infrigirem euas determina-
ções.' Diversas infrações, h. .je •

punido. com multas, passarão
a constituir crime ou contravenção
sujeitando 08 motoristes a penas
privativas da lib-erdade.

.Em Curitiba, existe predispoei
"ção do Depertamento.de Serviço
-de Tramito para aplicar rigorosa.
mente ai novas leis, pois. em

diversas oportunidade, o diretor
do serviço - SI:: Dario Lopes dOI
Santos ....,... afirmou que o atual
codigo estâ superado. razão por
que Ó8 motorietas

-

não se impor
tam de, infringi lo, já que a8

'multai cobradas Ião ridiculas.
Desta Iorma., com ali novas pena-
lidadea, 8 configuração do proble
ma vai mudar: quem violar a&

determinações do DST irá parar
Da cadeia.

TRANSITO:
-

.

, -

A" /CADEIA t-
Será Proibido

Alem de capitularv , como con

travenção, algumas infrações de
tranaito já previstas no atual
(e 'punidas com multas irrisorias),
a comissão criou novos tipo. de
delitos: dirigir ebraçado. dar banho
de agua n08 trausuutes, emprestar
automoveia a menores e a extenção
a08 pedestres da- obrigatoriedade
do cumprimento de regrai do
tramito. são algumas dai inova
ções a serem propostas ao 'çon
gresao, a partir de quinta -- feira.
quando a oomissão terminará seus

trabalhos. Em declarações préa
tadas á imprensa. O Juiz Eliezer
Rosa ressaltou a, finalidade da
Comissão que preside, informando

que não está eendo elaborado um
novo Codigo Nacional de Tramito
mal apenai uma lei que trata dOI
delitos penais cometidos atrevês
do , transito.

'

No Cougresso
Por outro lado, o Codigo de

traus ito meramente administretivo
que visa a aumentar o valor dllll
multas atuais, já está em trami
tação no Congresso. Por esta -ra

zão, o trabalho da comissão tem
por objetivo retirar do ambito
administrativo a8 infrações )Uais
graves, olasaificando-as como "cri
mes ou' coutravenções e punindo
OI motor ietas que nelas incidirem
com ai penes privativas da liber
dade.

"

Na Guanabara
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JOIN-VlLLE/ prepara-se

para os Jogõs A bértos
\ .�

Na Guanebare.. a comissão
proporá ao Tribunal de Juatiça a

criação- de varas especiais para,
julgar a. infrações penais do tran- ,.
sito. Na fixação da competencia
dessas Pretorias, a comissão de
reforma da Justiça, apôs estudo
de cerca de trê" imos, teve como

objetivo apressar e facilitar o "[ul
gamento deeses pequenos delitos,
incluaive os de transito. ,No. de.
mais ElraaOI ainda não se ssbe
nada da criação de varal especíaie
aereditando-se que inicialmente, o
julgamento dOI qye contrariarem
ali "is do transito serà feito 8·

través da
-

[uatiça comum.,

Joinville, a florida e risonha Cidade catarinense, está. recebendo
OI últimos retoques para abrir suas portas aos visitantes que a ela
ocorrerão de 31 do corrente a 8 de setembro, afim de participar dás
festividades programadas para os IV Jogos Abertos de Santa
Catarina.

..-

Com seus 80 mil habitantes, a cidade que hoje constitue ,um '

dos principais centros industriais do sul do país foi colonizada/ por
alemães e norugueses. Só a Fundição Tupy, ali instalada, empresa
que fabrica um tipo de aço que até há pouco tempo era importado,
emprega 3 500 operâeios, -

-----------------

A fundição de 'bronze teve inicio em Joinville para a eons-

truçâo do' monumento comemorativo ao seu centenário, celebrado 'a
9 de março de '1951. Hoje seu parque industrial é composto de mais
de 500 fábricas, predominando as indústrias 'texteis, as de produtos:
alimentares; as, metalurgicas. as de madeiras e móveis, as quimicas"

-farmaceuticàs e outras de menor importância.
j'

" i

O comércio Ide mercadorias con:ti,tu� uma das
_ ativid�des

,

econorilicas de Joinville, que' exporta para outros municípios e Estados"
os produtos manufaturados e recebe as matérias"primas que 'se desti·

,

nam -ao seu consumo.;.

Hoteis, bares e restaurantes, a cidade os' p�ssue às 'deze�as;'
e de todas as categorias. Socíedades de cultura artística e de esporte
são frequeõtadas por elevada porcentagem da população,""'O Circulo
Joinvillense de OrqueQofilos, {undado há cêrca d'e quatro' anos,
tornou se ,'entidade para a. qual convêrge"a atenção, não só da
população local, como de visitant.es de outras cidades e Estados, pelo,
cultivo e' propagação que faz das mais raras espécies brasileiras. O
,bom gosfo dos joinvillenses, aliado ao seu amor às plantas e às flores,
transformaram cada casa ,loCai, desde as que margeiam a estrada, em

coloridos jardin! que emprestam uma característica própria a região
, r ' '/'

JOGOS AB�RTOS
De' de_zesseis modalidades de esporte constam os IV Jogos

Abertos de Sa�ta Catarina, que Eoe realizarão em 10inville de 31 do
corrente a 8 de, setembro.

Amanhã: as sras. donas:
Judith esp. do sr. Bento da
Ro'sa ,. Menezes e Rita eep, do Cumprimentamos os ani
S1. Guilherme Prust; a srta. tiersariantes almejando-lhes
Terezinha Niedsielski; os _ inúmeras relicidades.

'

srs.: Teodoro Artin e José --'---------
Kuroli: o menino João filho
do sr. Hercilio Müller-; o

garoto Gaspar José filho do
sr. Carlos Mulbauer. .

-

�'

,

Dia 2: as sras. donas:
Gabriela esp. do sr. loãu_
Fürst, Maria de Lourdes esp.
do sr. Mil/es Luiz Zaniolo,
Janefe esp. do sr. Waldir
Wiese e Hildegard esp. do
:Jr. Gilda Ziemann; as srtas,:
,�Lucia Metzger, Matia Lucia
. Guzinski e Odete Orosskopt,'
o sr. Francisco Carvalho; o'

iovem Milles Luiz Zaniolo
,filho; o garoto Adamlr ,filho
do S'l. Adarnir -Veiga ..
Dia 3: as sras. donas: La

dy esp. do sr: Hélio Bástps,
Asceli1'lda, esp. do sr. Nivaldo
BleJ' e Mtlrina esposa do sr.
JuIzo GonçahesCorrêa !'ilho;
as srtas.: Terezinha Lis e
IDivair Maria Ferreira; a

menina .tlzira filha do sr;
facó Scheuer; o sr. &nivaldo
A!lage; q iovem losé Czarp
ttzk.

-

Via' 4: a sra. dona Haly/

esp. do sr. Celso Bauel'; a
srta. Alzira Ialrocheski; os

�A V I S O
�A quem inter"!ssar possa João,

. Antonio e Mario Szcsygiel 10-

cayírio,s dos terrenos ,de pro
Pfledades do

-

Dr. Clemente
Procopiak situados em Capão
do, Herval e Espigão da Vovó,
aVIsam que fica terminaptemen
te proibido o trânsito e caçadas
nos �referidos terrenos, não se

responsabilizá'ndo pelo que pos
sa sUceder aqueles que des{,be
cerem o presente aviso.

Canoinhas, A gosto de 1.963

João Szc'lIygiel
Antonio Szc8ygiel
Mário Szc.zgiel Ix

\.

ROSELf MAIDL, organizadora do 2°. Festival de Ballet
"Clássico e Espaohol da Escola de Ballet do Club Canoinbense,
que estará se apresentando dia 6, às 20,15 boras e dia 7 às
15 boras n'o, Cin'e Teatro Vera Cruz em comemoração ao 4lo•

aniversário do Club CaDoinhense.

Paralelamenté ao certame esportivo", promover· se, ão no

Muniçípio' a Exposição Industrial de Santa Catarina. Exposiç�o d.e

Orq,uídt"ds, Exposição Agropecuária e Exposição Filatélica, assim como
/

festa típica popular nos amplos galpões de festa da Catedral; e na

Sociedade Harmonia Lyra, a Fest!" do Chopp, de /caráter beneficente.

(Transcrito de "O Estado de São Paulo" 9/8/63)

Càmara
./' Municip,al de Verea'dorts

,
'

CONVITE
Em aditamento ao convíte programa para as

solenidades da sémana da pátria, torno público que a

sessão solene dá Cârpara Municipal será realizada às 19
horas do dia 6 do corr.ente.

'

Convido, ao povo em geral, e as autoridades,·,
milita re's , civis e religiosas para assistirem essa solenidade,
que. será no salão nobre da Prefeitura Municipal.

Canoinhãs, ao de agôsto de 1963.

'i
Ney P. _Miranda Lima

-

- Presidente

',!;.\
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Cine Teatro Vera. Cruz'
A�' R E S· E N TA:

HOJE - ii 20,00 hora. impróprio até 14 anol

Quando a, Tormenta ,Passa
Eddie Constantme, Pier Angeli e Richard Attenbo. - Todos
estão desesperados e lutam para sobreviver ao pânico, ao

_

. tempo e aos seus próprios companheiros!
-=----

DpMINGO - á. 13,30 hora•• cen.ura livre

Quando a Tormenta Passa
à. 16,00 hora.

_ à. 19,00 horaI _
à. 21,00 hora.

Cen.ura livre

impróprio até 14 ano.
DOMINGO

VENDEDOR DE LINGUiÇA
com a extraordinária apreaentaçâo de Mazzaropi.' Genny.

Prado e.Roberto Durval.

2a. Feira • à. 20,00 hra•• imp. até 14 ano. - REPRISE '

3a. e 4a. feira - à. 20,00 hora. - imp,r. até 14 enoe

ILHA DO PECADO'A
8 grande hist6ria de amor numa ilha desabitada

e _Cuspirei no Teu Túmulo
5a. Feira 4. 20,00 hora. imp. até 14 ano.

MOMENTOS' DE AF'LIÇÃO
com Guy Madison e Virginia'Mayo,

SUSPENSE A 2.000 Metros de altura -

6a� Feira ':_ .1 20,00 hora.

apresentação da,
Escola de Ballet do Clube- (anoinhense
....._---------------------,

CAÇADORES E PESCADORES DE CANOINHAS
COMPLETO APARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA.

FLUVIAL E MARITIMA

Revolverei' "TAURUS': e "ROSSI" todo. calibre. ESpingarda.
pI caça, nacionaia e estrangeiraa dali melhores procedência•.
13alall • Chumbai t Espoletas • Polvoras • Varetas' de limpeza
de ermaa > Camae de campanha • Lanterna•• Pilhai • Faca.
• Facõea > Canivetee • Capa. pI armas e coldre. - Cartucho.

de metal e papelão "SUPE,R REPELEX:'.,
I

O maiQ_r sortimento de apétrecbos para caçadores e pescadore •.

J . (6rte
\

Praça Lauro Müller, 751 (ao [ado Banco INCO)
Ct\NOIl'llHAS SANTA CATARINA

,

B re 5 i I e oi rc
Acham-se .abertas" no 30• Batalhão de Policia Militar

as- iascrições para o Exame de Admissão a.o ÇURSO
DE �ORMAÇAo DE SARGENTOS. Não há necessidade
de Curso Secundário; Se o possuir estarás isento das
provas de nível intelectual.

(�i vil

Recebemos para publicação
a seguinte comunicação:

·Iáder &: Seleme�S. 4.
Canoínhas, 1°. de sgôsto de

1963.
Snrs.
Jornal "Correio do Norte"
NESTA

- Prezados Snrs.
Vimos comunicar-lhes que,

em sucessão à firma EMILIANO
SELEME Ltda., que girava nesta
praça, constítuímosf.sob a rezão
social de

Máder /1& Seleme
/

S/A.
nova socíedade. que sem solução
de continuidade, assumíu íntei
ramente todo a ativo e passivo
<ia extinta. .

"

-

Na mesma oportunidade, con
forme' contrato social devida
mente arquivado ná Mm. Junta
Comercial do Estado, sob nO.
29,288, foi eleita e empossada
a primeira. .díretoríe que regerá
seus destinos, assim constituida:

Candido Máder .

'

Diretor- Presidente

João Abrão Seleme
Diretor-Comercial

Esperendo merecer. a nove

sociedade as mesmas .atenções
dispensadas à sua antecessora,
renovamos os nossos protestos
de estima e consideração.

Atentamente
..-

João Abrão Saleme
Diretor-Comercial

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

AV I S O
, Ó Senhor ERVINO TREMEL
avisa aos donos de animais,

.

que
.

prendam ou fechem os

mesmos, para não continuarem
acarretando prejuízos em suas

plantações de trigo, no terreno
dos herdeiros de ·-José Gros
skopf, nas Imedtações do Alto
das Palmeiras.

.

Aos que continuarem a lhe
causar prejuízos avisa que agi�
rá de acôrdo com a lei. 2x

Registro
Sebastião Creín Costa, Escrt-:

vão de Paz e Oficie+ do'Registre
Civil de Major' Vieira, e Comarca
de Canoínhas, Estado de Santa
Catarina, etc.

.

Faz saber que pretendem
casar: Luiz Cordeiro de Souza
e Zenir de .Pauls. Ele, natural
deste Estado. nascido em Santa
Cecilia no dia 26 de. julho �e
1941, lavrador. solteiro domíci
liado e residente em Paíól Vé
lho, n/ municipio, filho de Emí
lio Pinto de Souza e de dona
Maria Rita Cordeiro domiciliados
e residentes ele neste município
e 'ela em Santa Cecilia, SC.
Ela, natural deste Estado nascida.

, em Rio Claro 'n/ municipio no

dia 3 de dezembro' de '19�l,
domésnca, solteira domícílíada
e residente em Rio Claro; nl'
mun., filha de Hilário José de
Paula e de dona Julia Grein
d�miciliados e residentes em

Rio Claro, neste município.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art. I

180.
� _ -

Major Vieira, 20 de agosto
de 19,63.

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Juramentado

31·8.1963

CONVITE - MI.SSA
,As famílias, Walrrido Langer e Paulo Soares

convidam parentes e amigos, afim de assistirem a Santa
Missa que será celebrada na igreja matrie.. dia 8 de
setembro as 7,30 horas da manhã, em sutráj, io da
alma do saudoso pai, sogro e avô.

-

Augusto Langer
pela passagem do 10°. aniversário de falecimento.

Por mais esse ato defé cristã, antecipam seus melhores
agradecimentos. '

Matéria .Paga

Com um Arbitropalavraa
Tendo conhecimento das acusações que a mim são dir],

gidas atràvés das ondas da Rádio Canoinhas, no programa RCL
esportes _. torno publico que as mesmas partem de pessoas igno.rantes em se tratando de REGRAS- DE FUTEBOL. Os comentá.
rístas acusam-me de rebelde, de indisciplinado, nos tempos em
que fúi jogador de futebol Isto não nego, pois nunca encontrei
pela frente um juiz enérgico, do pulso, autoritário, que agisse
dentro dos principios da "Regra"; encontrei sim, juizes partidáriosbem remunerados, que deixavam-se .domínar pelos jogadores,
Comigo porém, não acontece o mesmo; sempre fui dt> «piníão,ainda mais em se -tratando de deveres e obrigações. Quando
assumi, no quadro de árbitros da LEC, dei minha palavra queiria moralizar o esporte canoínhense; si isto porém, não. consí,
guisse, renunciaria ao cargo. E assim estou agindo. 'Agora para
criar confusão, .aparecem os referidos comentáristas, (os famosos
comentáristas de futebol),' que de futebol nada entendem. Nada
entendem, ou talvez me acusem assim a mandado de terceiras
pessoas, vízando uma boa recompensa monetárie? Tudo 'leva 8
crer se. a' última hipótese a verdadeira, caso contrário forasteiro
que aqui aperta e vem aventurar, não poderia criticá r o 'nome
de pessoa que tem um nome á zelar. Felizmente são poucos, ou
talvez nínguem, pense assim, como o (famoso comentarista) MM,
Para tanto, no caso do jogo Caxias e selecionado da LEC. Bas
tava

.

ter ouvido os comentários 'esportivos após a partida, de
pessoas que realmente são comentaristas de futebol, como: Rafael,
Salvador, e o próprio Deny Reis, da Rádio" Collon de Joínvtle.
Este último" num gesto que muito elevou meu nome no cenário
esportivo catarinense, na 'qualidade dp. árbitro, pedindo um apar
te ao (famoso MM) arrazou- o em seu comentárío, deixando-o
sem outra alternativa se não ó de dar a mão à palmatóría, sobreminha atuação.

" '

,
.

- Uma vez mais quero convidar o (famoso. MM). para uma
mesa redonda defronte os microfones da rádio, por onde me
acusa.. convite este, extensivo aos demais comentaristas esportivos.
Aguardo pronunciamento, o mais breve possível.

asso Nery Sardd

Da Camara Federal

MANIFE�TO ,DE ADAUTO
ca

" Nacional denunciou o presi
dente da República como o maior
responsável pelo desassossêgo e

intranquilidade em todo, o País,
O documente, apresentado pelo

. diretório nacional, acentua que o

�I
sr, João .Goulart se empenha com

, obstinação numa obra de agitação
social e de propaganda demagógica
incompatível com as funções e a

figura constitucional do supremo
para ,os fumantes magistrado. Prossegue: provido de

um arsenal, de' órgão! .e de
instrumentba legislativos que
nenhum presidente teve, disfarça
sua incapacidade de governar com
uma pregação reformista que
aponta como' responsável pela
misêria do povo 'as

_ estruturas
\ econômicas sociais e políticas do
País, O manifesto 'critica o

aumento do custa de vida dia a

diã que;Já como causa o empr�'
guismo .subcrnador, a desonestl·
dade- administrativa, a' infiltração
comunista no govêrno e o

pânico propagado entre as classes
produtoras. Acentua em seguida

.

que Goulart comanda nos últimoS
dias a ação subversiva. pregandO
a inadiciência do, regime Demo'
crático para resolver os problemas
da nação e da desmoralização do

GODgresso mediante' press-Ões,
Critica em seguida o documento
a decisão de Gou!art de faze' se

presente ao comí�io. de Cinelândia
contra a lei. Acuse o chefe do
govêrno de aspirar uma .('itadura
peslloal e manifesta a posição da
UDN de alertar e preparar a

neção para a re�ist.ência e a defesa
das in"t,tuições delUOcláticlls.

BRASILIA, 22 (Transpress) -
Em manifesto lido da tribuna da
Câmara pelo Deputado' Adsutc,
Lucio Cardoso, União -Democráti

Vem· aí
outro aumento

Rio - 'A Companhía de Ci
garros Sou-sa Cruz, 'por seu

Departamento de vendas confir
mou a reportagem queos cigar
ros de sua' fabricação· serão
aumentados a partir de setem
bro próximo. O aumento será
da ordem de 20 por cento.
Explicou .a empresa que' foi
leveda a essa majoração «pelas
razões que todos conhecem:
custo de vida aumentos de
salário do papel e da matéria
prima». Assim sendo ctgsrro.da
marca «Continental» passará
de _Cr$ 60,00 para Cr$ 80,ÓO o

Mistura Fina de cr$ 50,00 para
cr$ 60 e o Holywood de cr$ 80
para cr$ 100.

A companhia acrescentou as'
razões do aumento as despesas
cada vez maiores com seus

vetcúlos que levam os produtos
de fábrica aos seus fregueses
no Brasil inteiro.' Revelou tam
bém que (\ fumo por ocasj�o
das colhE"itas, é comprado a

vistas e já vem classificádo pe
lo plantador e custa em cada,
safra mais caro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



3i.8.1963

Prefeituta Municipal de MajQr Vieira
Edital de. Concorrencia Pública

Antonio Maron Becíl, Prefeit�' Municipal de Major Vieira
Estado de Santa Catarina, faz saber a todos os interessados que
se acha aberto concorrência pública para o levantamento Topográ
fico e confecção da planta Cadastral da séde dêste município,
autorizado pela Le-i n. 14, de' 13-3·62.

Os interessados deverão apresentarem .suas propostas em

envelópes lacrados, na secretaria da Prefeitura Municipal até o

dia 15 de setembro do ano' corrente.
Antonio Maron Becil - Prefeito Municipal Ix

Propriedade
Vende-se uma casa de 9x14,

em terreno de 4000 m2, .dentro
do perimetro urbano.

Melhores informações com

ALFREDO GARCINDO 2

Cbqrrascar·ia IDE A t
de PAULO JARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.
r-;

Rua Paula Pereira, 477

V J O R O S
,

.

Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte

Quando fizer seu itinerário de passeio,
não esqueça de incluir uma visita às

,obras' do FRIGORIFIC'O.
.

, ,

Prefeitura "Municipal de Major Viêira
Balancete Mensal da Receita e Despesa da Prefeitura Municipal de

Major Vieira referente ao mês de Abril de 1963
--�--

Código 1 -_R_E_C_E_IT_A_G_E_R_A_L_D_O_M_U_N_I_CI__P_I__c_O__ _o..\_I ARRECADAÇAO '-.

Geral ' TITULO DA RECEITA Anterior I Do mês I TO T A L

0.16.1

0.17.3
0.18.3
0.27.3

r

1.16.4
1.21.4
1.22.4
1.23.4

45.808,50
10.853.60

522.631,60

Ordinária
a) Impostos
Imposto sobre tranemíesão de propriedade

Imobiliária inter- vivo.
_

Imposto
-

sobre Iudúetriae e Profiuõel
Imposto de Licença
Imposto sobre Jogós e Díversõee

b) Taxas
Taxa educacional

.

Taxa de Expediente .

_

T3xal de custae iudíoiâríae e .emolumento.
Taxa. de filcalização e lerviçol diverlOIl
Patrimonial
Reoda

.

Imobiliária
Renda de Capitaia
Receitas Diversas
Receita de Cemitêrioe

Extraordinária
Cobrança da dívidà ativa
Multa.

131.560;00

100.3�6,00
167.931,90

1.500,00

156.820.00

107.108.00
172.512,70
2.500,00

25;360,00

6.772,00
4.570,00
1.000,00

507.00 13.999.90
265,00 3.685,00

1.860,00 11.5�9,00
170,00 5.80Q,00

3.700,00 35.100.00
429,70

200,00 800,00

\

1.949,50 47.758,00
1.201.50 12055.10
47 .<t�5,80... 570.097,40

778013,9Q
1348.11130

13.492.90
3420,00
9.669,00
5630,00

2.01.0
,2.02.0

31.400,00
429,70'

4.12.0 600,00

-

6.12.0
6.21.0

TOTAL GERAL DA RECEITA.
Saldo provindo do exercício anterior
Em Caixa
Na Teeouraria '

..

TOTAL GERAL DO·BALANCETE

VERB�II ,

DESPESA GERAL DO MUNICIPIO
TITULOS DA' DESPESA

----�----------�� I
. Ordinária

, o
1
2
3

,-5
8
9

Adminiatração Geral
Exação e Fiscalização' Fioanceira
Segurança Pública e Allistêocia 80nilll
Educação Pública
Fomento
ServiçoI

.

de' Utilidade Pública
Encargo. Diversoe

MajorVieira, 30 de Abril de 1963

Eduardo Klodzinski .Antonio Maron' 8ecil
Secretário Prefeito Municipal

. Atenção, Senhoras e Senhoritas!
Acha-se aberta a Matrícula
para aulas de

. -

COBTE E COSTURA'
As interessadas deverão .dirigir-se a

Dna.· MARIA PEREIRA, no Hotel Ouro Verde

Precisa de Óculos?
o "FOrO JOÃO" instalou junto ao seu

foto uma bem instalada Õptíca, com apare
lhamentos que garantem um serviço esmerado
e perfeito. Adquira seu óculo no "Foto João"
.Foto e Õptíca e estará bem servido.

II FOTO JOÃO - FOTO E OPTICA"
O Melhor em Fotografia e 'Optica

Praça Lauro Müller, 514 - CANOINHAS

ReFaça suas forças, tomando

C A F É B I' G
. Torrado a ar quente
Sáboroso até a ultima gota

-
.

Rua Paula Pereira - Telefone, 241

BIG é grande • mas em Canoinhas·

B-IG· é O melhor café

DISPONHA DA

Para os transportes de suas cargas

Rio - São Paulo - CuritibaResiduos Passivos'
Restos a Pagar
Do exercício de 1962

TOTAL GERAL DA DESPESA

Fundos Disponíveis Máquinas de Escrever· REMIN'GTONEm Caixa e Barbeadores Elétricos'
.'. .,

.

Na Tesouraria 384.106,80
'h

Em Bancos Ferros - Arames· Chapas· -Tubos UMA C I F E"
No Banco Indúetría e Comércio de Santa Catarina S/A 500.969,20 885.076.00' Sementes U C AMP A N I" - FarinWa U S U RUH Y"

TOTKL GERAL DO BALANCETE 1348.111,30' .'
.

-----------'---�
+

Fumo "F I O D E O U R O I.
- Móveis' �'C I MO"

Informações com

I'1'HASS SELEME

,PARA FERIDAS,
E C Z E M' ft S,
INFLftMACOES,
C O C E I R ft S,
F R I E I R A S.

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHas, ETC.PARE!, [ TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA
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CLUB ESCOLHE DIRETORIA HOJE
Hoje às 14 horas -em Asembléía Geral Ordinária será

realizada a eleição para a escolha da diretoria para o pe
ríodo setembro 63 .::. setembro 64. A té o dia 24 foi registra
da apenas uma chapa liderada pelo Sr. Dr. Osvaldo Segundo
de Oliveira, que jà presidiu o Club Canoinhense por- duas
vêses. Comentários na próxima semana.

Procópio Ferreir:a em Canoinhas

Apresentou-se quinta e sexta-feira passada nesta cida
de Procópio e sua Companhia de Teatro e Comédia. Foi
um espetáculo diferente que o Cine "TEATRO" Vera Cruz
brindou aos canoinhenses que aplaudiram entusiàsticamente
as "maguífícaa interpretações de Procópio Ferreira, um dos
melhores atores nacionais e seus artistas.

Esta coluna cougratula-ss com a direção do Cine
TEATRO Vera Cruz pela excelente promoção.

Grêmio Botão de Rosas Convida
De Rio Negro recebí convite do Grêmio Botão de

Rosas para participar hoje do Baile das Debutantes que
será cadencíado pela Orquestra Cinelândia de Curitiba e

. amanhã do Baile da Moda, com desfile de chapéus organi
zado pelo conhecido jnodísta Rothy Day, de Curitiba. O
Baile do dia 1°. será animado pelo Conjunto Síncopado de
Lages.

Coral em Festa
O Coral Cancinhense, o expoente máximo da nossa

arte coral-musical estará em reunião de confraternização,
hoje, na sede do Club Canoinhense. O Coral está realizando
ensaios intensivos com vistas ao seu compromisso marcado
para novembro em Porto União.

41°_ AniverSário do uCanoinhense"
Em comemoração ao 41°. aniversário do Club Cano

inhense a sua Escola de Ballet estará se apresentando dia
6 e 7 de setembro no Cine TEATRO Vera Cruz com as
sues 63 alunas dirigidas' por Roseli Maidl. Dia 7 de Setem
bro; sábado,

-

o Club realizará o seu tradicional baile (não
mais de gala). As mesas para essa festa serão vendidas a

partir das 15 horas de hoje na sede social.

Com a particiapção da Orquestra Marimba de Cuscatlan
o baile de 7 de setembro do Club Canoinhense será uma

grande parada.

GENTE e, NOTÍCIA
* Hoje em Rio Negro e Mafra estarão pontificando

.

no Baile das Debutantes conhecidos valores da nossa mo
cidade.

• Pi festa da debutante Selva, realizada no sábado
passado no Cassino dos Oficiais em Três Barras esteve mui-
to animada até a chuva chegar. "

* Têm início hoje, �m Joinville, os 4°s. Jogos A
bertos de Santa Catarina. Canoinhas mais uma vez não

. estará .presente.

Frigorífico
Assembléia Geral

Canoinhas s. A.
Ordinària - Convocação

São convocados, pelo presente edital, os senhores acionis
tas desta Sociedade, para se reunirem em Assembléia Geral Ordi
nária, q realizar-se no dia 29 (vinte e {lave) de setembro próximo.
es 9 (nove) horas, em Primeira ConvoCloção; na séde social pro
visória situada à rua Vidal Ramos, 736 (prédio da Canoinhas
Fôrça e Luz S.A. _1°. andar), afim de deliberarem sôbre a seguin
te ordem do dia:

.

1.- Leitura, exame, discussão e deliberação sôbre o ba
lanço geral, Relatório da Diretoria Administrativa .e

parecer do Conselho Fiscal.

2.- Eleição de novos membros do Conselho Fiscal e seus

suplentes.
3.- Assuntos de interêsse geral para a Sociedade.

, .

Não havendo número legal para instalação da Assembléia
em primeira convocoção, fica desde já, feita a segunda. eonvooa
ção, para as 10 (déz) horas do mesmo dia.

Se eJnda desta vez não houver número legal, fica feita a

Terceira e Ultima Convocação, para as 10,30 (déz e trinta) ho
ras da mesma data, com qualquer número de presentes ..

.
".

.

Canoinhas (SC), 26 de agôsto de 1963.

Frandaco Wilmar Friedrich
Diretor - Presidente

Urgente
De um afiador de Serra Fita.

Feira Manfroni Ltda, em União da

Nazir Cordeiro nesta cidade.

Procurar a Madei

Vitória, ou o Snr.

2x

�-.'

NOTAS
ESPA-RSAS
1. - Pela primeira vez, uma

médica clinicando na cidade.
Trata-se da dra. Adayr Dietrich,
dileta .filha do casal sr. Adolfo
e dna. Petronílla Dietrich, de
Marcilio Dias.

X X X

2. - Foi infeliz a LEC na pro
moção do jogo da Seleção local
com o Caxias, de Joinville. Ga
nhou dinheiro, é verdade, mas

comprometeu, sobremaneira, o

futebol canomhense.

X X X

3. - Nos proximos dias de
setembro reabrirá, em definiti
vo, o bar da Sociedade Benefi
cente Operária, com ingresso
agora, somente para associados.

X X X
4, - Apresentou-se em nossa

cidade, DO Cine Vera Cruz, a

companhia Procopio Ferreira,
obtendo grande sucesso.

X X X
5. - Na campanha de Vere

adores para a Camara Municipal
de Curitiba, cujo pleito será em

outubro, há um grupo de can

didatos fazendo a osmpsnha
pela gratuidade do mandato.

X X X

6. - A titulo experimental,
foi abatido o primeiro suíno no

Frigorifico Canoínhas S.A.. A
experiencia foi positiva e o fa
to ocorreu em dias da semana

passada.
X X X

7. - Em ritmo acelerado a

construção da nova cancha de
bolão da S80.

X X X

8. - Quasi todo o ferro ve

lho do Campo Marechal Hermes.
ex-patrimonio da Southern Bra
sil Lumber & CoI. Company,
Inc. foi adquirido por um grupo
paulista. A respeito ouvimos o

séguinte, de um indústrial con
terraneo: mais tarde iremos

adquirir o mesmo material de
São Paulo.

� X X

9. - Caberá ao Santa Cruz
S.C. rehabilítar o futebol local,
quando enfrentar o América de

. Joinville, domingo, dia 8 de
setembro.

.

X ,X X

10. Durante o mês de setem
bro deverá visitar Cenoínhss,
numa viagem rapida o deputa
do conterrâneo; dr. Aroldo Car
valho.

X X X

1-1� O
. - MI. M'. s umaos

.

L ayer, .
BrIO,

Silvio e Edgard, tomaram a si
a tarefa de demolir a parede
interna da nova cancha de bo
lão da SBO. Sabado ultimo,
pela tarde, ajudados pelos srs,

Luiz Flores, Gabriel Seleme e
.

Ayrton Pereira, cumpriram a

empreitada. Feita a "Estatisttca",
verificou- se que o trabalho du
rou 4 horas, quando foram COD

sumidó� 3 duzias de cerveja.
X X X

rl2. O Conhecido médico dr.
Osvaldo Segundo de Oliveira,
deverá ser eleito logo mais
a tarde o novo presidente do
Club Canoínhense,

VENDE-SE
IIG itai a Scandali"
Vende-se uma gaita Ita

.

lianà . "SCANDALLI" 120
baixos 5 Registros 4 abafa
dores.
Ver e tratar com o Sr.

LUIZ SANTOS. 2x
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VERBAS

)

para nossa
Na presente edição deste semanário, terminamos a publi

cação das verbas apresentadas pelo Deputado AROLDO CAR
VALHO, para inclusão no Orçamento da União para 1964, que
virão beneficiar grandemente nossa região.
Usina �e Leite - 3) Fomento da Produção nos seguintes Es

tados e Territórios.

Acrescente-se ou destaque-se"
25) Santa Catarina

Instalação e aparelhamento da usina de pasteurização de
leite na cidade de Canoínhas, diretamente ou mediante
convênio com a municipalidade cr$ 10.000.000,00;

Matadol,!ro - 3) Fomento da Produção nos· seguintes Estados
e Territórios.

AcresC(ente-se ou destaque-se:
25) Santa Catarina �

Para instalação e aparelhamento de Matadouro na cidade
de Canoinhas, diretamente ou mediante convênio com a

Municipalidade cr$ 10.000.000,00;
Pôsto Agropecuário - Destaque-se ou acrescente-se:

Para a instalação de Pôsto Agropecuário ou de Suinocul
tura, diretamente ou mediante convênio com a Municipa
lidade de Canoinhas cr$ 5.000.000,00;

Fruticutura -:- Destaque·se ou acrescente-se:
.

Para fomento à fruticultura no Planalto de Canoinhas,
diretamente ou mediante convênio com as municipalidades,
cr$ 25.000.000,00;

Trítícola - Destaque-se OU acrescente-se:
Para pesquisas e experimentação trtticola na região do
Planalto de Canoinhas, cr$ 50.000.000,00;

Sulno'cultura - Destaque-se ou acrescente-se:
Para fomento à suinocultura no. Planalto de Canoínhas,
diretamente ou mediante convênio com a municipalidade
da região cr$ 20.000.000,00;

Associação Rural - Destaque-se ou acrescente- se:
Associação Rural de Canoínhas, para aquisição e revenda
de ferramentas e instrumentos de trabalho aos seus asso

ciados, cr$ 2.000.000,00;

Associação Rural - Destaque-se ou acrescente-se:
Associação Rural de Canoinhas, para aquisição e revenda
de adubos e sementes selecionadas aos seus associados,
cr$ 5.000.000,00;

-

,

Associação Rural- - Oestaque-se ou acrescente-se:
Associação Rural de Canoinhas, para aquisição de repro
dutores suino e revenda aos seus associados,

cr$ 2.000.000,00;

Aeroporto - 6) Diretamente, ou em convênio com o DNER,
ou outro órgão do Govêrno Federal, em cola
boração com o Estado ou a Prefeitura, para a

construção do campo de pouso, encascalhamen-·
to, estação de _passageiros e obras de acesso 80

/ Aereoporto de Canoinhas, cr$ 20.000.000,00. \

Heunição
taxado

do PSD: . Goulart.
de demagogo

Brasília, 22 (Asapress)
A reunião do PSD comparece

ram noventa deputados e sena

dores. O sr. Olavo Costa expôs
os motivos determinantes da

convocação das. bancadas afir
mando que o PSD, "no momento
em que o país caminha para a

derrocada por culpa do sr. João

Coulart, nâo pode conservar-se
I indiferente". Acrescentou que a

desordem são. pregadas e fo
mentadas pelo próprio chefe do

govêrno, que não tem capacida
de para resolver os ,problemas
nacionais". Em seguida, usa

ram. da palavra os srs. Benedito
Vaz, Padre Vidigal e Wilson

. Roriz. que foram unânimes em

acusar o sr. João Goulart, como
demagogo. O sr. Cid Carvalho

apelou para os seus companhei
ros para, num clima de harmo
nia e· serenidade, atentarem
nas dificuldades com que se

vem defrontando o govêrno, de
fendendo o sr. .João Goulart
das. críticas feitas contra êle.
O sr. João Abdala fêz um apê
lo a fim de que seja mantida a

unidade do partido, condenan
do as manobras dívísíonístas
que diversas correntes do PSD
estão promovendo . no seio da

própria agremiação. Estando
presente, o ministro Abelardo
Jurema foi duramente criticado
pelo Padre Vidigal, em face
das restrições por êle adotadas
com referêocia ao uso da tele
visão para os pronunciamentos
'politicas. Disse que o ministro
só estava fazendo da sua gestão
um cartaz de líder do PI esidente
da República. O sr. Nelson Car
neiro apresentou uma moção
em defesa da Constituição, a

qual não foi ainda votada. Es
têve presente â reunião também
o ministro Oliveira Brito.
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