
REVOLTA EM
PAPA,NDUVA

Já noticiamos, diversas vezes, sôbre os aconteci-
mentos que se desenvolvem no vizinho município de Pa

. panduva, onde a brutal ,elevação de impostos, determi
'nada p-Io Prefeito Brasil Alves Fagundes, veio trazer a

[ntrenqüilidade a todos os proprietá rios lá residentes.

O Prefeito Fagundes, que não foi eleito pelo povo,
mas cuja. eleição pela Câmara Municipal resultou da trai

ção do PSD papanduvense à entendimento firmado em

Florianópolis entre as direções partidárias, foi Coletor Es

tadual durante mais de dez anos, e, por isso, nada sabe, •

além de cobrar impostos. Está se desmandando. Meten
do os pés pelas mãos.

Para que se aquilate da violência da alta de ím

postos determinada pelo Prefeito Fagundes, basta que
exemplifiquemos com um caso, Urna firma local que em

. 1964, pagou Cr$ 98.000 de Impostos sôbre lndústrias e

Profissões, está lançada para' pagar Cr$ 734.000 em 1965!

Até os lavradores, fator de produção, foram atingi
dos pelos abusivos atos do Prefeito Municipal. Para efei
to de pagamento do imposto territorial rural, O' valor mí
nimo do alqueire (24.200 m2) é sete mil cruzeiros!

Os. fatos .geraram a revolta popular. Comerciantes,
industriais e lavradores, . de todos os partidos políticos,
protestaram junto do Prefeito, Convidaram-no para uma

reunião. afim de debater o assunto. O Prefeito, sempre
a fazer papel de "macaco· em casa de louças", negou-se
a entender- se com os seus munícipes. A campanha pros
seguiu. O Vigário da Paróquia procurou assumir o pa
pel de mediador da situação. Nova reunião foi marcada
e o Prefeito fugiu da cidade; afim de não conversar com

ninguém. •.
.

Houve uma concentração popular à frente da Pre
feitura e somente a intervenção de alguns mais calmos
e ponderados, conseguiu evitar graves acontecimentos.

.!Se providências não forem tomadas pelas autorida-.
des competentes, no sentido de coibir Q abuso e de evi
tar o assalto ã bolsa dos contribuintes em Papanduva,
muita coisa poderá ocorrer na vizinha cidade.

CH'URCHILL
Após um longo período de agonia, faleceu, exatamente

na mesma data que seu próprio pai; o grande lider democrático
Winston Churchill. A té lia morte o extraordinário estadista bri
tânico demonstrou 'sua grandeza. Durante dias e dias resistiu
obstinadamente à fatalidade. Em todos os lugares do mundo, a

cada minuto aguardava-se que os teletipos trouxessem a trágica
noticia de seu. fim. Mas o velho estadista lutou muito e a morte
não conquistou um triunfo fãcil; o desenlace sobreviria mais de

.

uma semana após a primeira crise.
' .

Inúmeras tentativas foram feitas, em tôdas as épocas,
para dar à morte um -caráter majestático. Os faraós egipcios

. construíram para túmulo imensas pirâmides d e granito. Os ma
rajás hindus �izeram erguer em mármore o Taj Mahal e outros
mausoléus gigantescos. Atila foi enterrado montado em seu ca ..

valo. O Marechal Joffre foi sepultado em pé. Winston Churchill,
com sua desesperada luta, transformou a morte num episódio
épico.

Aliás, só poderia terminar assim um homem cuja vida
foi uma notável epopéia. Um homem cuja vida influenciou deci
sivamente os destinos de toda a humanídade, essa mesma hu
manidade para quem ele se tornou agora um nome nos livros
de

.

Hístória. Entretanto, o mundo, não seria como é se Winston
Churchill não houvesse na hora crítica, capitaneado a resistência
contra a barbárie hitlerista.

"

,
. Se não houvesse um Churchill para opor-se às hordas
nazistas, quando tudo parecia perdido, provàvelmente seria ou

tra a face do globo. A II Guerra Mundial assinalou a vitoria das
,fôrças democráticas sôbre o totalitarismo nazífascísta, bàsicamen
te por fôrça dá grandeza' do estadista agora morto. Ele, num
mundo de medo e desespero, foi o gênio lúcido que 'soube con

servar a esperança e, ainda mais, transformar esta esperança em

atos práticos, de resistências e ação.

Os bárbaros genocidas pretendiam ter implantado 'a No
va Ordem na Europa e estendê-la aos outros continentes, qusn-
.do se defrontaram contra o povo britânico, mobilizado pela fir
meza e· o rsalismo de Churchill, E as legiões de falsos super
homens nietzcheanos tremeram e se' desmoralizaram ante a in
vencivel resistência de um povo comandado por um grande chefe.
Um chefe muito diferente do Führer paranóico que conseguira
arrastar toda uma nação à loucura coletiva.

.

Churchill morreu. As ameaças contra a democracia se

renovam. Totalitarismos de todos os matizes florescem no lôdo
da baixeza humana. Mas a humanidade aprendeu com Churchill
que não deve temer os totalitários. Eles são fracos, A democra
cia é forte, porque é realmente um anseio humano. E Churchill
soube sintetizar e defender êsse anseio. Por isso todos temos
para com êle, agora vivo no mundo da História, uma divida
insolvív'el.

, \ \

Ano 18 Cencmhes - Santa Catarina, 30 de Janeiro de 1965
,

Número 814

CAIXA POSTAL" 2

Uimtoms: R. R, DA SllV�' [ . AlfRmO D. GAR�mOO
FONE, 128

Gerente: ImASS SmM(
CIRCULA AOS SABADOS

" I
i

Instituído o Novamente em Canoinhas.
��;;����!:���e�:�;� o Dep. Iroldo Carvalho
tuindo .

o horárío de verão em
todo o território nacional a

partir do' próximo dia 31 do
·

corrente, estendendo até o dia
·

30 de março.

Agência do IAPI lEI t
.

I · A Id:A Sub-agêncía do Instituto
- ncon ro rlneu- I ro, O

de Ap��e?tadoria e Pensõ�s dos Sábado último na Praia de CabeçJdas �ealizou-se'
Industríáríos de nossa cidade, . ".' . A '; . ,'. t

vem de ser elevada a categoria encontro a que se atribue grande ímportãncía política
de agência, em decorrêricia do nos meios udenistas. O· senador Irineu Bornhausen, que
fechamento dos postos de Rio convidara para um almoço o Deputado AroIdo Carvalho
Negrinho e Caçador.

.

e exma. senhora, analisou,
\

detidamente, a sítuaçãe
Em consequência, dois novos I política de Santa Catarina, trocando impressões com o

funcionários passaram a .servír
, nosso Deputado.'

-,

.

'

na agência local, que atenderá
. !

agora, em maior escala; tôda a Depois da encontro a direção udenísta .

em noss6
nossa região. Estado.. fixou O dia 20 de fevereiro próximo para uma
O fato merece registro e DOS reunião do alto comando em Florianópolis, quando Q

enche de [ubilo, � que Canoi-
assunto sucessão do sr. Celso .

R'amos será objeto denhas foi a primeira cidade do
norte catarinense a ser benefi- democrático debate.
ciada com agência do LA.P.L,
isso lá pelos idos de 1940, sen
do seu primeiro agente, o sr.

Rubem Mirili.

Preçôs serao

estabilizados
Segundo declarações do Mi

nistro Gouvea de Bulhões, até
o dia 1. de

.
março os preços

serão estabilizados em todo o

Pais. Junto à SUNAB e outros

órgãos' de. controle de .preços, o
Ministro da Fazenda autorizou
levantamento geral de' gêneros
de primeira necessidade, prtn
cipalmente, visando exatamente
com essa medida, conter tam
bém em grande parte)'a infla
ção que continúa preocupando
o Governo, dado as consequen-
,cias que poderá trazer nos di
.versos setores da vida nacional.
Os excedentes da produção na

cional estão . sendo controlados

pelo' Govêrnõ e segundo .as con

dições dos mesmos, os preços
serão mantidos afim de não

prejudicar o. mercado . interno.

Com a paralização quasi to
tal do grande parque industrial
da ex-Southern Brasil Lumber
& Cal. Company, Inc. inopina
damente, a' mesma agência foi
transferida para a cidade de
Mafra, principalmante para aten
der o grande número de pes
soal civil que trabalhava no

Batalhão Mauá.

Agora, então, tudo colocado
nos seus devidos têrmos, as nos
sa� bôas vindas á referida
agênciá.

.Extirpado pulmão
· de Nat King Cole

Santa Mônica, 26 (DPA)-
o cantor Nat King Cole sofreu

extirpação do pulmão esquerdo,
'no qual se havia desenvolvido
um tumor canceroso.

Procedente de Florianópolis' e depois de percorrer, de
moradamente, os' municípios da região da Capital. chegou a

Canoinhas, à noite de 48• feira o Deputado Aroldo Carvalho,
cujo regresso ocorreu hoje.

O ilustre parlamentar conterrâneõ informou II nossa

reportagem que 'manteve, em Flortanópolís, diversos contactos
com autoridades federais, cuidando de problemas da região
norte catarinense.

. .

Visitando a Inspetoria do Departamento Nacional d'&
Obras do Saneamento, obteve do Engenheiro Chefe o encami
nhamento das obras de retificação e alargamento do arroio d()
Monjolo, a serem realizadas pelo próprio DNOS. dado o desín
terêsse da Prefeitura Municipal de Canoinhas que nunca mandou:
transportar para o nosso muníclpío o 'dragleiner" que fôra
colocado à disposição da Prefeitura por aquela repartícão federal.

Também o problema do absstecímento dégua à- nossa'
cidade foi objeto de entendimentos entre o Deputado e O Enge-'
nheiro do DNOS. tendo ficado �8ssentado que o, próprio DNOS
farã aplicar em Canotnhes, nêste ano, a verba orçamentária de

.
Vinte Milhões de cruzeiros Incluída no Orçemento da Repúbiica
para 1965. 'r

I.Nenhuma das verbas' - 'aquela destinada 80 R,o . MonjolO
e a de 20 Milhões destinada ao inicio das obras do abastecimento

dágua - foi incluida no plano de econ�mia de verbas orçamentãrias�
O operoso parlamentar, têm aproveitado com a maio.....

eficiência o seu periodo de férias parlamentares, consagrando-c,'
inteiramente - ao serviço do povo.

.

O deputado conterrâneo, rumará de Florianópolis a Bre
stlía dia 3 de fevereiro p. afim 'de prosseguir suas atividades no
Parlamento Nacional.

.

C Senador e o Deputado estão perfeitamente
afinados .e, como tôdas as figuras de maior responsabilidade
na vida partidária, têm um objetivo comum: a reconquista
do Govêrno do Estado, quer tenhamos eleições em1965
ou em 1966.

Diretor da SlJ DEN E visitará
Canoinhasproximamente

A Associação Comercial e Industrial de Canoinhas
vem. de receber o seguinte telegrama, cujo texto abaixo
transcrevemos na íntegra:

r

, ,"Comunico V. Sas. que até meados de Fevereiro

próximo comparecerei essa Associação de Classe, a fim
de instruir seus membros como obter dedução de 50%
do Impôsto de Renda, beriefício êsse instituído pelo arti-
34 da Lei nr. 3995 e artigo 18 da Lei nr. 4.239, com

o fito de aplicar em empreendimento industrial ou agrí
cola do Nordeste. Interessante V. Sas. divulgarem essa

minha visita e formularem questões para discutirmos na

ocasião. Saudações, Irapuan Torres, Diretor da Sudene
São' Paulo".
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CÚD.GOS

'/
M'· V·''' o mundo em" pesar

.

' a J O_f_,__.,�1_e_l_r_a '

pelo', faledm,ento
de ChurchiU1

__G_e_ra_l__ .I L_oc_a_l__ •.

fUfl'cõe.s t categorias I ItensEtonGmicàs ,

3.0.0.0

3.1.0.0
01 3.1,1.0

� 3.1.1.1

I,

3.1.2.001

i
3.1.3.001

,4.0.0.0
4,1.0�0
4.1.4.0

3.1.1.1-01
3.1.1.1-02

'

3.1.1.1-03
'

de
DESIGNAÇÃO,DA DESPESA

,
'

I

PARCELAS

Cr.

30U.000
300DO
504.000/

40.000

5.000
5.000
30.000

3.1.2.0-04

3.1.3.0-05
3.1.3.0-06
3.1.3.0-07

PODER' LEGISLATIVO
J

01 _ Câmara dos Vereador:es
,qespesas correntes

(

Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal CIvil '

"'Pessoal Fixo
Subsídios aos Vereadores ,

Despesa de Transporte aos Vereadores
Secretário da a'âmara - 'Padrão J.C.M.

'r.otar, da Consignação 3.1.1.0'

Material' de Consumo
,

Materíal de Expediente, Impressos, etc;

Total da ConsignaçãC), 3 1.2,0

Serviços de Terceiros
Serviços Postal Telegráfico t'Assinatura de' Orgãos Oficiais
Publicação do Expediente da Câmara

.

,Total' da 'Consignação 3.1,3.0
Total da Verba 3.1.0.0
Total das Despesas Correntes

Despesas de Capital
Investimentos

"

Material' Permanente
Aquisição de Móveis e Utensílf6s

· Total da Consignação 4.1.4.0
-Total da Verba 4.1.0.Ó

,

Total das Despesas de Capital
TOTAL GERAL

100.000

3.0.0.0
3.1.0.0
3.1.1.0
3.1.1.1

I"

3:1.3.0I 03

I

00

3.0.0.0
3.,r.0.0'
,3.1.1.0
3.1.1.1

00 3.1.2.0

,

00 3.1.3.0

3.1.1.1-09
3.1.1.1-10'
3.1.1.1-11

3.11�1-12

II·

<'

834.000

40.000

TOTAL

- 40.0QO

,'/

.\

.'- ,

914.000
914.000

'100.000
100.000

1.014.000

3.1.1.1-13

3.1.2.0-14
.

3,1.3.0-15
3.1.3.0-16
3.1.3.0-17 �

3.1.3;0-18
3�1.3.0-19'
3.1,3.0-20

100.000

�O.OOO

"860.000

50.000

910.000
910.000

.360.000,'
480.000

100.000

, 20.000
20.000
20.000
100.000
10:000
10.000

840.000

j ,

,

180.000
'

.

"

Poder Executivo
01 - Gabinete do Prefeito

• Despesas Correntes,. , I

Despesas de Custeio
Pessoal
Pessoal ,Civil
Subsídios &0 Prefeito 540.000

Representação ao Prefeito 270.000
Diárias ao Prefeito quando em viagens fora do Municjpio __'5_0_.0_0_0

,

Total da Consignação 3.1.1.0
Serviços de Terceiros
l>espesas de Transporte do Prefeito

Total da Consignação 3.1.3.0
Total da ,Verba 3.1.G.0
.Total das Despesas Correntes

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 10

Antonio'Ma,ron' Secil
Prefeito Municipal

PODER EXECuTIVO
02 - Setor de Expediente e Contabilidade

• j

Despesa's'Co�rentes
Despesas de Custeio
'Pes�oa1 \'
Pessoal Civil
Vencimentos:
A) -- Contador Contratado
B) - Secretário - Padrão

·
'

Total da Consignação '3.1.1.0
, I

Màterial de Consumo
Impressos e Material de Expediente

Total da, Consignação 3.1.2.0
,

Serviços ,de Terc'eiros
Conservação de Móveis e Utensílios

Assístêncía Técnica as Máquinas '

Serviço Postal Telegráfíco
Publicação do Expediente
Assínatura de Jornais e Revistas

Limpeza do Edificio da Prefeitura
Total. da Consignação 3.1.3.0'

I '
.

Total da Verba 3.10.0 '

· To ta I' das Despesas Correntes

\

1.120.000
1.120.000

de novembro de 1964

Reinaldo' Cre'stani·
Contador Contratado

»Ó

Wisfon Spencer Churchill, o

"leão do Ocidente" campeão da
últimé- grande guerra, faleceu aos

'90 anos de idade em Ride Park
· na nl.!lnhã de 24 de janeiro.

ChurchiIJ teve' o seu destino
!igad,o às duas grandes guerras,
mas já DQ' século passado, ftlra
peisioueiro. na Pe quens Guerra
dos Bôeres, quando corresponden
te de .um jornal londrino. Sua
fuga da prisão na Africa do Sul,
foi algo de espetacular e dramâ
tico, Passou dias sem comer e

sem beber, só alcançando a fron
teira de 'Moçambique' graças a

extreme resistência física
�
de que

era dotado. Na Primeira Guerra
Mundial,' fez' questão de servir
na Franç�. '

. ,('
R egistro Civil
E D IrT� A'l�
Maria Góes Glioski Oficial do

Registrb . Civil do Distrito' de
Paula Pereira Comarca, Estado
d� Santa C�tariila.

'

, I . ,

Faz saber que pretendem (l@�!H'

José Alcides de Freitas Padilhe
e Margarida Lopes..Ele �olteiro
pintor, natural de, Timboainho
deste Estado, �n8scido a 19 de
setembro de 1939 domiciliado fi

reside�te
.

em Sito Cristovão Es
tado do Paraná-filho de João de
Ji'reit.as Padilhe e de Mariana
Alves de Lima. Ela solteira do.
méstica, natural deste Distrito,
nascida a ·12 de agosto de 1947

·

domiciliada e residente neste Ois.
trito filba d� Herculano Looea, é
de Ida Schelbauer reside�teã nes

te Óistrito.

Fa-; saber quepretendem càs�r
Roberto Bertotdo Gonçalves fi

Theresinha de Jesus. Ele solteiro
operári�. natural de Bela Vista
do Sul, deste Estado. nascido a

,

.2 de junho de 1943 domiciliado
e residente em Can"ivete deste

· Estado, filho de Conrado Bertoldo
Gonçalves' e de Matiídé Novilzki .

Ela solteira domestica. Batutal. de
Porto Jt·ibeiro E;s"tado do Para"ná.

�

domiciliada e residente neste Dig··
trito nascida a 22 de novembro
de i941. filha de Herculano Lopes
e de Ida Scbelbeuer, domiciliade
e residentes nest" Distrito. Apre
sentaram '08 documentes exigidos
pelo art; 180 do Codigo Civil' Se
,alguem souber de' existir algum
empedimento legal ecuse-o '. para
fins de direito

Paula Pereira.19 de janeiro de 1965

Maria Góss Glinski
, Oficial do Registro Civil

J
. - I
O�O

Foto_..

,

,'I '/

Foto
O seu

para sempre bem servir!
.

\
Agora também

Quadros e" Mol'duras
O tamanho c

e modêlo que
você desejar

PARE! ,(

PARA fERIDAS,
E C I f. M n s,

,

INHA�ln\cOES,
C O C E ! R n S,

.

fRiEIRaS,'"
NUNCA EXISTIU IGUAl ESPiNHas, n�·11

. �n_"'J'!�=��l

.' , \

, '
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o Santa Cruz empatou em Joaçaba
Comprindo mail um compromieso pelo estadual, o Santa

�rOz legui.u domingo ú�timo à Josçabe, onde deu combate ao Atl�
lico Cruzeiro daquela CIdade, do ,oeste. Apol um embate bem' eqm

libradú, com, pequena eupremacia dOI alvi-celeetee, OI canoínhensee

�olberam um honroao empate por 2, 8 2.

, O Arbit 1'0 da contenda, da cidade de Caçador, tudo fez para

�reiudicar o. Santa Cruz, prellliona�o sempre IPelol -ioaçabenses;
O Santa Cruz, mercê de uma boa exibição, sempre coman-

iou o marcador.
'

Mário Costa abriu a contagem jâ aOI 7' minutos, vindo o

IlIlpate logo em aeguida. Na segunda fale, Rubinho elevou o marca

iOI para 2 e o juiz arrumou; então, uma penalidade máxima, para

o tento do novo empate, resultado que perdurou atê :o final do prê
lio. Com ease: reeultado, praticamente, OI nOIllOI rapaees já. estão elas

liliêBdol para 8 final deste estafante campeonato cetariuenee. O Santa

Cruz alinhou fi empatou, com; .Sidney- Wllace. Gilmon, G!;)ntil e Mil

WD, depoie Jacob. A!berti e }., Prado. Hubinho > WiHo ,- Melado e

Ilário Co.t�.
I _

,AMAN,HÃ, O CHOQUE 008 LIDERES
Santa Cruz X Internacional

E.tá vibrando ,toda a cidade e tambêm toda a região, para
o lenaaciona! encoutro de amanhã li tarde, I

no Estâdio Alinor Vieira
Corte, quando o Santa Cruz estará dando combat-e ao Internacional
ie Lajes. O encontro de reveetes de excepcionat importância dada a

I

lituaçiío dOI doi. litigante. na tabôa da clallificação. Preetigie 9
mOllO .esporte compareoendo e, incentivando nOIlSI corei no aenaaeio
�81 encontro de amanhã.

J
I
o

o SEU FOTOGRAFO
Tràbalha com radidez e' Perfeição

Praça Lauro Müller, 514

CA N O I N IIAS' ,_ SANTA CATARINA

ATELl-ER
,I Portraits -, Casamentol • Reproduções. Ampliações • Coloridos

Fotoe para, Documentos • Fcto-Côpies ., Montagens. etc.

***
SECÇÃO AMADOR

Cópias � Revelações • Ampliações - Coloridos
***

-. LOJA
Filmes. Chapas - Papéis . Drogas • Albuns • Capas
Cantoneiras • Molduras· Porta Retratos - Aparelhos '

e todo material do ramo.

\
I

:1

\ i

,
J , .'

�
= A t e n .ç.â "
Senhora ou Senhorita, que' desejam aprender

o CORTE ,: E COSTURA, em " �Iguns . mêses
,airija�se a:

'. I,' -',

Rua" Anita 'Gariba,ldi', 234
BAIRRO DO SOSSEGO

'
-

�uando fizer seu itinerário. 'de passeio,
não esque�a 'de inclui.r uma', visita: as í:�

obras do
. FRIGORíFICO:

Prez'ados .acionistas:
Se V.S. ji- integ�alizou

recebeu, .eu' titulo, pl'ocure�o
Indudria.I de, CaDoinha•.
�

(.

seu capital e ainda não,
na A.sociação Comercial e

Vende-se
,

' ,)

Umlil propriedade, no perí.:netro' urbano..
, Constando de casa, de morada toda de alvena

�a _ anéxo uma fábrioa de Móveis' e Esquadrias, com
odo maquinário necessário para funcionamento, com

�otor de 7 1/2 H P.
( �

Tratar' com. o proprietário 'à Rua Benjamim Cons-
ant n. 475. 3 " '

\

I

,
Três rnínístros já foram derrubados pelo "Minas Gerais",

São êles o' Almirante Ernesto Melo Batista, e os 'brigadeiros Már
cio cjie Souza Melo e Lavanery Vanderley. Por' outro lado, desde.
que- foi comprado em 1956,. o "Minas Gerais" não fez amigos no

Brasil. O povo considerou jogados fora vinte e oito milhões de

cot- dolares pegos por êle e deu lhe o apelido de "Belo Antonio",
','
um poeta que caiu no ridícUl?

Recibo 'não preCisa dirsêlo
\ f'

De a,côrdQ com a novÇl, Lei Ido Sêlo, não há máis
neceSSIdade de selar recibos comuns, 'como os relativos a

faturas, duplicatas e' todos aqu�les que. eram sujeitos a

sêlo', simples. Fitaram tamtém dispensados de selagem os

recibos de qluguel de residênda1s. Os, recibos de paga
me:r..tos 'de contratos sujeitos à 'selo devem declarar o fa
to de o l5êlo ter sido pago no contrato'" No ca,so de locu
ções comerciais, não havendo contrato, o sêlo proporcio
nal deve ser pago ótravé� do recibo; E nos /casos- de re
cibos relativos a contratos isêntos de sêlo, também ,o re

,(Úbo estará isento.,

'rratar ço'm Raphael De-'
tluk à Rua Benjamim Cons-
tant n.'; '475. :3 x

Funcionários Públicos
',não podern exercer

as funções de
Corretores de Seguros
De acôrdo com o "que pres-

creve a Lei n, 4.594, de 29. de
dezembro de 10964, e assinada

pelo Presidente Castelo' Branco,
funcíonâríos públicos, autárquí
CDS, bancârio e securítáríos e

suas espôsas, não poderão mais'
exercer 8 Corretagem de sê-
guros. , , ,\

'

,A cítada Lei criou uma série
de responsabilidades e obriga
ções 80 regulamentar a pro,fis�
são de, Corretor de Seguros,
dando o' rr áximo de importân
cia ao prcfissional técnico, evi
tando assim que pessoas, estra-

'

nhas concorressem com armas
'mais poderosas que as d,a té-
cnica. .,...' "

Parebens, portante,. aos
retores autênticos.
-r-,

.. '. 7'
.

B egistro \.
Ci V il

EDI'-r AL

, .'

Sebastião Greín Costa, Escrí
vão de Paz e Oficial do Regís

. tro CivH de Mf!jor Vieira, Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, etc.

'

Fa"z saber. que pretendem CQ

J�"r: Alceu ,de' Jesus Granemann
e Ivany Reis. Ele natural deste

.
Estado nascido em Santa Ceci
lia no dia 30, de setembro de
01941, criador, solteiro domící
líado

'

em Santa Cecilia, filho de
Manoel Granemann de Souza e

'

de, dona' Etelvina Granemann
da Costa residentes em Santa
Cecilia 'deste Estado.
Ela natural deste, Estado nascí
da em, Rio Novo,' n/mun. no

dib 13 de Outubro de 1946, do
mestica, , solteira, dcmíctltada
neste muno filha de Jovino Jo- .

sé Reis, falecido e de dona 'Ju
veline Brandenburg, residente
em Rio Novo n/mun.

Apresentaram documentos e

xígídos pelo Códígo. Civil art.
180. Si alguem tiver conh-cí
mente .

de existir algum impe
dimento legal; acuse- o para fins
d.e direito.'

.

-
,

,Majer Vieira, 25 de JQneiro
de 1965;'
",

(

", � p',edr,o Veiga SobrInho
Escrevente Juramentado

,7

Vê', n d, e - s e
várias '-lotes de terras su

burbanas situa<;ios em Aguá
Verde (próximo à Sociedade
,Hípica Júlib' Budant).

, Preço d� /
ocasião

, .'
,/

' ,

1 Camioneta Chevrolet '6

cilindr?s �om caI!oceria pa- .

ra ,600 kilos.

I Ver e t�atar à" Rua Ma-
jor Vi,ejra" .602: 1 x

Assine! Leia! Divulg�e I
, ,

,Çorreio 'dà Norte

CrimeemMonteCastelo·
No vizinho município de, Monte (Castelo, ocorreu,

já há duas-semanas" mais um crime de morte. O solda
do juca Taborda 'e mais dois praças do destac arnento
local. sem maiores motivos, assassinaram um andarilho

que ,dormia num dos bares daquela cidade. A vitima,
,

bastante ferida, foi conduzida ás pressas para o Hospital
de Mafra, falecendo em seguida. O autor dos disparos,
o soldado Juca Taborda, continua solto, para surpresa
de todos,

M "" inas
3 Ministros

derrubou
em 30 dias

,
1

Desapareceu; pretéstc contra'
,

Tenôrie no Fôro d'e Caxias
Foi aberto inquérito administrativo para apurar a

résponsabilidade pelo desaparecimento, do Fôro de Ca
xias, do processo sôbre a morte do delegado Abílio Im

parato, em que figura como principal acusado o ex-de

putado Tenório Cavalcanti. O procurador geral do Esta-
.do sr. Paulo Antunes de Oliveira, deu um prazo de 30
dias 'para que apareça o documento e determinou tam
bém que sejam desengavetados todos os processos -ain- \

'

da não apreciados pela ··,Justiça Fluminense.

PAPA I PAULO VI poderá'
con vocar consistório

Va't:cano - A morte do 'Cardeal Pierre Gerlier ..m Lyon
ocorrida DO sábado, deu lugarà especulação de que o Pape Paulo
VI poderá convocar pront-mente seu primeiro .consístórto, para a

críação de DOVOS cardeais.
( �

O falecimento do 'cardeal Gerlíer, arcebispo de Lyon, re
duziu para 76 o número de membros do Sacro 'Colégio de Car
deais, o numero mais baixo desde' 1959 O último 'consistório te
ve lugar a 19 de março dé 1962. ocasião em que o f�lecido Pa
pa, João XXIII elevou o número de membros do Sacro Colégio
,a 87, o mais elevado da história da igreja católica.

.

O Papa' Paulo VI atéagora nomeou sómente um .Csrdeal,
desde sua eleição para o pontificado, a 21 de junho de 1964.

"

TRANSPORTES'
,

Confie 0, ttanspQrte_ d'e sua,s 'mercadorias

e terá a satisfacão de ser bem servido ,-

I
'

Agência de Canoinhas
Rua Vidal Ramos,' 1167 ou Rua Paula Pereira 761

, \
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Colégio-
r

Normal e

"Sagradó Coracão
. �

Ginásio
de Jesus"

A Diretoria do Colégio Normal e Ginásio "Sagrado Co
ração de Jesus" desta cidade dá as seguintes informações:

1. Inscrição e entrega dos documentos para os exames

de admissão ao ,?inásio e ao Curso Normal, no dia 29 de janeiro;
2. Exames de Admissão ao Ginásio nos dias: 2 e 3 de

fevereiro;
3. Exames de Admissão ao Curso Normal nos dias: 16 e

17 de fevereiro;
-,

4. Matrícula das Ginasianas no dia 5 de fevereiro;
.5. Matrícula das Normalistas no dia 19 de fevereiro;
6. Reabertura das aulas no' dia 4 de março.

I

No ato da Matrícula as G1nasianas pagarão Cr$ 8.000.00
e as Normalistas Cr$ 10.000,00.

O Convênio continuará, mss não está fixada 8 quantia
paga pelo Govêrno.

I
A Direção

Coisa•..
\

Em Pouco Espaço'I .'

Muita
(conclusão)

A maior parte dos recursos era originária das 'taxas do
PLAMEG. Pequena parcela era originária do Govêrno Fe
deral, do Fundo Nacional de Pavírnentação e Fundo Rodo
viário Nacional. O sr. Celso Ramos só conseguiu pavimen
tar o citado trecho porque encontrou-o pronto, implantado
dentro da melhor técnica rodoviária, obra do govêrno ude
nista que fez os estudos da estrada, projetou-a construiu- e,
entregando-a pronta 110 sr. Celso Ramos, dependendo ape
nas da pavimentação. Não havia em Santa Catarina outra

I estrada técnícameute pronta para receber asfalto. O geíto
.

foi asfaltar o trêcho pronto da Dona Francisca.

Ginásio Normal "Silvio Pélico de Freitas Noronha"
,(EDITAL

Comunico 801 Sr•. pai. que &'matrÍcula para êste curso bem
como para ai lérie. finai. do C.N.R. encontra se aberta a partir do
dia 10 de fevereiro, no .e!Winte horário:

manhã; 8 àa 11 horas
tarde: 14 à. 17 hora•.

NOTA: O. exames de segunda época realiaar-se-âo no dia 18
à,. 8 horas.

Hilda Müller - Diretora

O'tica Canoinhas
\. Qualidade e Perfeição

....

Oculos - Lentes - Armações - Oculos Escuros
,

e Todo$ Artigos do Ramo '

'ÓTICA CANOINBAS - Praça Lauro Müller, s/n
[anexo ao Foto João]

LOUCURAS
Verdadeiro Carnaval

PELUS !.�RES
e ../Im O (/3" '§ �

ANIVERSL!.J"RIANTES DA SEMANA

I

ANIVERSARIAM-SE,
Hoje: a sra. dnq Neide esp.

do sr. Arildo S. Teixeira; os
srs. Raul Roeder, Geraldo
Moh«, Boaoentura Benda; a

srta, Miriam Duoet e o jovem
Horacio Costa Ir. O menino
Waldemiro filho do sr, José
Tarcheski.

Amanhã: as sras. dnas. E
rica esp. do .sr, Walâomiro
Nouak; Helena ezp.: do sr.

-Estetano Bedrithuk; os srs.
A/ao Pacheco dos Reis res.
em Florianópolis, Raul Kuhn;
o jovem Aldo Witt, a meni
na Maria Izabel filha do sr.
Luiz de Paula e Silva.

Dia 1°. de fevereiro: a sra.
dna. Janete esp. do sr. Ra
phaet Boeing; os srs. Antonio
Rodrigues. Alvacyr <Leão res.
em São Paulo, Frederico G.
de Oliveira; as sitas. Terezi»
nha Ward8nski, Ceni Terezi
nha -Glinski: os jovens Aloizio
Werdane Rodolfo Koch.
Dia 2: as sras. dnas, Ma.

rilda est»: do sr, Walrrido R.
Simm, Hetwig esp. do sr. An
tonio E. Kohler, Maria esp.
do sr. Boleslau Kioiscien; os

.r.

srs. Milton Humenhuk, Ro
doiro Auerbach; as srtas. Eu
genia Senczuck, Domitilia
Bialeski; o jovem Inocencio
Tokarski e o menino Geraldo
filh» do sr. Alfredo Trapp,
Dia 3: as sras. dnas. Rosi

esp. do sr, Luiz Fet nando
Freitas, Ame/ia esp, do sr.

Mieccyslaw Boiarski, Angeli
na esb, do sr. Oswaldo Iêen
gel; Zagala esp. do sr. Silvio
Siqueira; os srs. \fai/rido
Haensch, Severo Senczuck,
Vilson Granemann Costa' e a

menina luete Maria filha do
sr. Mig__uel Andruczevecz.

.

Dia 4: as sras. dnas. Ma·
ria esp, do sr. José Stockler
Pinto, Waljrida esp. do sr.
Antonio Vailate; as meninas
Maria Marli filha do sr.

José Ilrefftn, Elza Maria filha
do sr. Paulo Soares; os me.

ninas Geraldo filho do S1".

Alfredo Orosskop/ e Gilmar
filho do sr. R,aymundo Dom
broski.

Notas

Esmeraldo Maria esp. do
Luiz Buchmann, Eva"'d.s".

d J
-

p "Ir
esp, a sr, oao. auto. o'
vem Ismael Tadeu Tre�isaJo:.

M
.

L
. nl

a mentna. orla ucia fi/h
I

,do sr. Celio Kohler; os 11leni
nos Mario filho do sr. Ange/Alberti e Ivo fiilho do Sr ,/
guel Andruczeuecz,

. I·

Aos aniversariantes aUgu.
ramos felicidades.

NOIVADO
Noiuat am dia 1°. de janeiro

a srta. Neuea-Bercellos, filha
de Elieeu e Júlia Barcellos
com o [otiem Duarsan Bitten:
court D'Avi/a, residente em
Porto União.

Nossos parobens.I

FALECIMENTO
Faleceu dia' 24 último em

São Paulo, onde residia com
suas. filhas a sra. dna. Otilia
Romais (Mucha).

.

A seus tamiliares os pêsa,
mes dêste semandrto.

(conclusão)
go último, os alvicelestes en

freotarão, amanhã, na baixada,
o forte conjunto do Internacio
nal de 'Lages, num prelío que
está prendendo 8S atenções ge
rais e para o qual se prevê u

ma grande, assistência e record
de arrecadação.
Vá você tsmbem com. seus

familiares e leve seus amigos
para assistir o vibrante cotejo
que' marcará êpoca em nossa

regtão.

qualquer
Quadro ou I Moldura

FOTO JOAO
I

\
Hoje a tarde mais um tra

dicional torneio de tiro 80 alvo
promovido "pela Sociedade de
Tiro 80 Alvo Canoinhas. O a·

tua I Rei, sr. Waldemar Brandes
recepcionerá todos os atirado
res em sua residência e, em

seguida será iniciado.o torneio
no estandar· no Campo da Agua
Verde para 8 escolha dos novos

campeões. A noite. no Salão
Bechel, grandioso baile de en
cerramento; com a entrega, de

premios e medalhas para os no

vos vencedores.

i.,
.

Dia 5: as sras. dnas. Dir»
ce esp. do sr. dr. Aristides
Diener res. em Florianopolis,

Grupo Escolar IIAlmirante B I"
arrosQ

x x x

EDI.TAL
Comunico ao. Su. pai. que a matrícula nê.te E.tBbeleci

menta .erá efetuada a partir de 8 de fevereiro, no leghinte borári
manhã: 8· à. 11 hora.
tarde: 14 à. 17 hora•.

<,

Pina o pré-primário serão matriculada. criançal de 6 (lei.
anoa completo. e para o 1. ano, ,criança• -de 7 anal em diante.

Nota: No ato da matrícula deverá .er apre.entad� �erÚdâ
� ��mw� \

.

Hilda Müller - Diretora
f

Escola Profissional Feminina· "Santa Inê�"
, .

A Diretoria da Escola informa:

1 - Matrícula aberta. de 3 a 5 de -fevereiro no

seguinte horário:
.

das 8 hs. às 11 bs.
" 14 hs. " 17 bs.

.

. ,

2 - Documentos necessários: Certidão de idade
e atestadQ de v.acina.

\

::s - Inícip das aulas no dia 15 de fevereiro.
4 .:o.;.. Taxa a ser paga no ato da matrícula: Cr$ 4.00u,
'.

.
.'

i

A Direção Ix

DE
de Precos

�
nas

. _

FEVEREIRO
··Lojas Unidas ·limitada

\ I
I
I
I
I
I

fevereiro sensacional plano
descontos. Liquidação.

Déscontos de, 10 até

Durante o

descontos

A

mes

e

de
•

fiaIS
-

verao.

de 'vendas
total de'

40·/.

COIl]

artigos de

. Sempre ·vendendo mais barato___ Sempre a.tendendo melhor ...

,���em�����m��E��������.�.�m mB����e�.������9m��
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CORREIO}DO ,NOR.TE
30-1-1965

Prefeitura Municipal de
Monte Càstelo· I

Lei, H. 35, de 30 de Novembro de 1964
lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a

cobrar o írnpôsto de Indústrias e Profissões,
(continuação do número anterior)

. (Parágrafo 5. - Oa demais funcionário!' da Diretoria da Fa-zenda, sempre que constatarem qualquer irregularidade nl11 declarações deverão levar o fato ao conhecimento do Prefeito, Diretor dáFazende e Fiscal da Fazenda.

Parágrafo 6. - Sôbre o va!ôr dOI lançamento. "ex.ofÍci�"dali notificacão; iudiíerença e consequentes autuações o penoal da Di'reteria da Fazeuda f"rá ju. a uma percentagem de 16% (desesseis
por Cento) que será ahim distribuida:

, .

I) - 2%' (doia por Cento) ao Diretor. da Fazenda;
II) - 6% �aeill por Cento) ao Fieca! da Fazenda;III) - 3% (Treis por Centu) 80 Auxiliar da Fiscalização.1V) - 5% (Cinco por Cento) em conjunto. aOI demais Te

zoureiro da categoria.
Parágrafo 7. -. Ali percentsgeue adjudicadas ao Diretor da

Fazenda, -Fiscal d� Fazenda, Auxiliar oa Cçutadoria, .ó .lhe aerão ps. ,

ga•.quando 08 oêbitos constantes das notificaçõee ou eutuações ou
diferença sejam efetiva! e definitivamente recolhidos aiTesouraria do
.MU9icipio.

CAPITlJLO VII
DAS AUTORIDADES PROCESSUAIS.

Art. 39 -:- Haverá duas lnstãnciae para julgamento dai te
clamações e recursos

Parágrafo 1. A primeira inetância é deferido ao Fiscal daFazenda.

Parágrafo 2. A leguoda é deferida 80 Prefeito Municipal.
-.

CAPITULO VIU
DAS RECLAMAÇÕES E REüURSOS

Art 40 � D.) lançamerito, nottficação e autuações caberá
reclamação ao Fieca! dá Fezenda no prazo de quinze (15) dia i con
tados do recebimento' do aviso ou notificação 'por edital em iornalJOC81.

Art. 41. - Recebida a reclamação dentro do prazo lerá encaminhada a divisãn de onde originou fl divida a qual em dez (10)di�>l informará ..ôbre a mesma opinando sôbre o cabimento e 'legalidade da reclamação,
Art. 42. - O Fiscal da Fazenda poderá solicitar o parecerde órgão técnico solicitado a se pronunciar terá o prazo de dez (10)dias para, fazê lo.

_

.

Art 43. - O Diretor da- Fazenda após Instruido a proceesodez (10) dia. para decidir de aeôrdo com 811 informações e conforme
a lei.' ,

\
'

Parágrafo único -' Quando para ler informado o proceeso lornecessário 'proceder vistoriai,' arbitramentos, perícias ou outro! ele·
mentos, 08 prazos poderão ser dilatados, mas sempre nOI praaos es
tritamente necessário, para ai diligenciai,

Art. 44. � Da deciaão da reclamação caberá recurso no pra.,z de dez dias contados . da intimação do intereseado, peseoalmenteou per edital, para o Prefeito Municipal, na qualidade de eutorida-de segunda 'ínstância. .

Art. - 45. Recebido o recurso no prazo légal, o Prefeito Municipn t poderâ querendo 80licitar parecer de. órgão técnico e ainda in�·

formaçõeu do Fil(Jll! dI! Fazenda.

Parágrafo único - Informado ou não "do proceno o Prefeito
Muoicípal lavrará a deci.ão final.

.

( .

Art.. 46. � Ar! reclamações e recunou terão feitoa rmlpensivo•.
Art. 47. - O contribuinte apóI cientificado da decillão da

reclbmaçãó ou recuno le houver terá dez (10) dia!! para o recolhi·menio do débito filica! sob a pena de lhe lerem aplicadas 88 lançõelde=ta lei:

CAPITULO IX .

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 48 - 08. prazo; fixado. n�Dta lei, contaD,l'lIe por dia.

corrido.,' excluidol o de início e incluido o de vencimento que, quan·do c�irem domingo. e feriado., Berá automàticamente prorrogado· para'o' prImeiro dia útil seguinte.
Art. 49. - O. proceasOJl tributáriqa admin,iltrativo!l já inl.

tBUf6 -

ti. à data de entrada em vigôr desta lei, lerão proceu.adoll e
julgados até o final de' acôrdo com esta lei.

Art. 50: � Tôdali ali tabelai referida, nesta lei, e que el·tão em anexo, fazem parte integrante' da mesma.

Art. 51. - Toda a atividade, ramo ou. função que não ti..
ver eRpecificado, em nenhumas dao taDelas, será Cl8liSificadal peloPrefeito Municipal, ou de confo�midade com o art. i5.

Ai·t. 52. - Tôda a atividade comercial que mantiver pOlltOIJ· de vp,odal de .gazolina, 'I.uerozene e oleo' diemel, ou congenêres, terá
um" I'''oução de 20% (Vint.e por Cento) sôbre o valor: ,o imposto querecair �ôbl'e o movimento econômico, rep.ult�nte da venda d'e taiil
prOd,.ito8.

Art. 53. - Todo� 08 eatllbeleeimenLol comerciai.· ou induetrilm que DO d�corrér de SU6m atividade!!, amplia·IoM ou modifica.la9,· E�� !lo .ubdgado!; 8 novo pagamento le fo,il' o caso.

j/

(anoinhasColégio Comercial de
E D I T 'A L

De ordem do senhor Diretor, torno público que a Secretadado Colégio Comerciai, atenderá 011 elunos, no horário dai 18 àl 20
horas, no mês de fevereiro p. vindouro, diàriamente, exceto aábados,obedecendo OI seguintes Ítens:

1.) Inscrição aOI exames de 28. êpoca
2.) - Inacrição à matrícula para 1965
3.) ...:... Pedido! de Transferênciae

de 1. 8 12
de 1. a 26.

.

, de 1. a 26
AOI alunos que solicitarem inscrição para a la. sêeie do

Curso Técnico de Contabilidade. pedimos providenciarem OI papéisnecessârioe, com a devida antecipação. Não aceitamos inscrição fora
da época acima referida.

A auuidsde para 1965 é de. Cr$ 100.000, devendo', Da matrí
cula, ser efetuado o . pegamento de 20%. Chamamoa a atenção dos
alunoa pretendente. a bolsas, de estudo que, lamente serão considera
da'i! ai meamas, após a rlevida liberação, estando êlteli .alunos,enquadrados nOI pagamentos regulares, até que se efetive 8 bolaa

'

pleiteada.
\

OI exames de 28. época serão realizados, mediante requeri.ménto e pagas 8f! taxaa devidas, no seguiute horário:
15/2/65 - Contsbibilldade Geral
16/2/65 - Ciêncis« Físicall e Biológicas
17/2/65 .

- E6critóri� MedeIo

às 19 horaI
à. 19 horas
às 19 horas .

E, pára que chegue ao conhecimento dOI alunai, mandei'
afixar o presente, no lugar de costume. e publicar nos jornais locais.

Canomhàe, '15 ele' Janeiro de 1965.

Zaiden E. Salame
Diretor

Acácio Pereira
Secretário Ix

Seja um frequentador da SIC(

Funciona nos sE'9uintes horários:
às quartas Ieirasr das 19 às 21 horas.'

aos' sábados: das 15 às 17 horas.

Atenção Agricultor
Mediante o pagamento de pf>quE:nas taxas di!' armazena

gem e seguro, você obterá maiores lucros em suas safras de tri
go, arroz, milho, feijão, etc .. e não ter

á

problemas com co�stru-. ção ou reformas de deposites ou paióis.
.

Consulte-nos e certifique-se das vantagens que-oferecemos.

I Companhia Brasileira de Armazenamento "Cibrazern"
Unidade Armazenadora de Canoinhas

em Altó das Palmeiras . "

�
As' taxas 'que cobramos são insignificantes,
As garantias e vantagens que oferecemos são totais.

Companhia Brasileira de Armazenam'ento "Cibrazem".
'

,

B E§·
.. ·

�����������-§�.
V,- Refaça suas for'ças; tomando

C A F É
Torrado a ar quente

Saboroso até a ultima gota
Rua Paula Pereira Telefone, 241
BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG
.,

eo melhor café

Art, 54. -. Todo o eetnbelecimento comercial ou industrial
que durante (I exercício requerer baixa da filial' ou parte não lerá
reduzido o 'impôato aguardando o final do pel'Íodo para o reajustedependendo lempre da notificação do Filcal da Fazenda. I

Art. 55. - Dsr:lle·á remimaão total ou parcial do impôato ou
adiaf·se·á aua cobrança nOI C81011 de incêndio. do 'emtabelecimeoto;ou algum outr.o fato extraordi!:lIí,rio que aféte a vida normal do con·
tribuinte.· .

Art. 56. -;- Ficam . revoga.da. ali dispolliçõeo em contrário.
Art. 57. - E.ta lei entrará em vigôr a partir de 1. de. Ja·neiro de 1965, na forma da Lei Orgânica dOIl Municipioll, do Estado

de (Santa Catarina. .

Prefeitura Municipal de Monte Castelo, em 30 de Dovembro
de 19M

Jovino EmidiQ':"" Prefeito Muoicipal
(continua no próximo número)

Governadores nome
dos po� Castelo
,Branco: Solução par
a sucessão nos

onze Estados

(Foto João - secção anexa)

I "As declarações que . prest
e que forem fielmente transcr
tas pela imprensa do Rio, S
Paulo não dão margem às e.

plorações e distorções que a

guns vem fazendo em. tôrn
delas" - afirmou o senado
Daniel Krieger, líder do GOVêI
no na Câmara Alta, ao come
tal' a repercussão de suas pai
vras quando tratou da possib
lidade da reeleição do presídsnt
Castelo Branco.

E acentuou: "Não falei e

prorrogação. Falei em reeleíçã
condicionado esta no sucesst
administrativo do govêrno. .}
reeleição não contraria os intel
rêsses populares nem o regím I

democrático. '

A democracia ernericena
só permite como aceita' com
normal essa solução". .

o. parlamentar udenista diss
não ter tomado parte nas arti
culações em tôcno da constitui
ção da M"'�6 10 Senado, n,ve
lando que para a presidência
da Casa a UDN ja .tem se

candidato -- o senador AlioU
de Oíívetrs Franco,' em que
vê todos 0·8- j quisítos necess
rios para o b- ...m desempenho
do cargo.

Sôbre 8 sucessão dos onze
governadores, d sclarou o sena
aor Daniel Krieger que a $01u
ção, em último caso d�veré SP.f
a nomeação, pelo presidente da
República, do. Governador cujo
nome teria de ser referendado
pelo Senado .

Assine! Leia! Divulgue I

Correio do Norte

'�

(oloca,ão de Vidra�as
F '1"'?77one, ,\ .-:-�

,

t;.,

Marceneiro Progetista
Construtor ' ;'

Para mudar de clima pro
cura colocar-se para exercer
suas atividades em indústrias
madeireiras ou empreza's

construtoras.

ENDEREÇO:
Mauricio de Oliveira

Caixa'Postal. 115 lP
Rua Ruy Barbosa, s/n .

Cancinhas Santa Catarina

v
Para Horta e Jardim

Vende-se esterco de galinha
desidratado, em· sacos de

papel de 30 Kilos,.

'Aviário leghorn
Rua Roberto Ehlke, 331 2

1/.
Rações Balanceadas
.de alta qualidade, para aves:

inicial, crescimento e postura

Vasa Santa Terezinba
Rua GetúlIo Vargas, Slti
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CCTrigo Limpo"

I� * Os homens da Revolução salvado-

",',ra deveriam olhar um pouco para a nossa

terra, notadamente pera o Campo do 'I'rrgo, em Marcílió
Dias, onde as coisas vão muito mal.

* Se é verdade que o Agrônomo Paulo da Rocha
Faria conseguiu, à custa dos tratores do Campoç eleger
o irmão gêmeo Deputado Estadual, não é menos uer»

dadeiro que conseguiu, ao (mesmo passo, liquidar o e

quipamento do' Campo, politizar a Escola de Tratoris
tas e' desmoralizar, inteiramente, o Ministério da Agri-
cultura perante á. opinião pública canoinhense. '

.

* É de se lamentar que à .Iespeíto da Revolução, con

tinuem 08 ,abusos de tôda ordem: O Campo está abandone
do há maio; de 20 dias enquanto ó

.

"doutor" Rocha Faria
pssseía em Curitiba com a kornbí do Ministério da Agrí
cultura. Agora está de partida 'para o litoral afim' de trans

portar um pedreiro que vai edificar uma casa para seu uso.

Dizem que irá, novamente, na kombí e que pretende usá-Ia
durante 30 dias de férias. Porque ii Revolução não propor
ciona férias permanentes ao "Doutor", Rocha Faría?

. .4_

* Dias atrss houve necessidade de uma condução Ipara transportar um operário doente e a kombi do ser

viço estava a posseio, servindo a um dos afilhados do;
"',1 t

J). n I di \,
.

.
uou 0r.. -sr: ra a mo .. ; ,',

,

o ·'Iluminado'" Sr. Albino

.'
'" O "Diretor" da' Fôrça e Luz, o' "iluminado" e "enér

gico" sr. Albino Budant, vai' agora, melhorar de situacão.
Assinalando a sua primeira realização à testa da emprêsa,
convocou' uma Assembléia Geral para aumentar o salário
da Diretoria, chamado de "pró-labore" pare iludir os incau
tos ... O homenzinho é capaz mesmo de dar a luz ...

." Sem responder a uma das perguntas dessa to
'lha, sem nada esclarece" apenas rugindo, tangenciado,
negaceando, o-jornalista da Fôrça e Luz reconheceu,
atinal, que a verba federal para a rede de distribuição
de energia elétrica de Canoinhas Ioi trabalho do depu
tado canoinhense e 'foi paga à CELESC que apenas
,ttttrou com a idéia...· '

I

• Para 'o sr. Albido Budant, a campanha racial por êle
liderada em Canoíohas, quando combateu indiscriminadamen
te, a todos os. descendentes de alemães, semanalmente In
sultados e chemados de quinta-colunas, é coisa superade,
ocorrida há 19 anos; entretanto, pare-os que sofreram os

insultos, para os seus filhos e netos, o episódio não foi su
perado e bem .esquecldo, Demonstração evidente de que a

nossa gente não esqueceu e nem esquecerá 8' íntolerâncíe
do sr. .Budant, foi a sua -stupenda votação para vereador,
nuál,a das eleições verificadas em Canoínhas. Não chegou 8

C8sa dos cem votos...
'

II< O Governador inaugurou, há pouco, 30 quilómetros
de rodovia asfaltada, entre Rio Negrinho e Campo Alegre.

(continua em página interna)

I
o G�ve�nador Ch()plm__•

,

* No gooérn« udenista, qnando era Secretário da
Viação e Obras Públicas o atual Deputado Federal A-

-roldo Coroa lho, tt» iniciao a construção da Rodo'!..lia
"São Berzto-Corupá", cuja extenção é de 35 hm. Dos
,35 quilómetros, 29 estauam prontos quando o sr. Celso '

/ Ramos assumiu o (Iooérno, Apenas os seis quilometros
-rrestantes foram construidos pelo governadOI' pessedis-

r ta que veio inaugurar a obra, não fez a menor retetên
tia ao lato de que apenas concluira o serviço e Tez inau
gurar uma' Placa que está provocando o riso de todo o

, povo que por lá passa. Diz a fJlaca: t,Realização -do Go
oémo Celso Ramos" ... É ou não é o Gooernaaor chopim?

l(

CINE TEA1�RO I VERA CRUZ
numa especial gentileza da Fundição Tupy S..A. de Joinvile
Filmes-Document�rios sôbre: apresententará durante a semana

* la. Festa Nacional do Chimarrão (Canoinhas)
* Festa Popular no Sul do Estado de Santa, Catarina
* Exposição da Fundição T.upy em Florianópolis

A serviço, esteve na semana

finda em Blumenau e Brusque,
o sr. Osny Justino Vieira" ge
rente da Tecelagem Canoinhas
S.A. '.

NOTAS
Ao que tudo indica o novo

edifício do Banco Inco deverá
'

. ser erguido na esquina das ruas
Vidal Ramos e Felipe Scnmídt,
na esquina Stein, cuja firma
também edificará séde própria.

-x

Deverá circular dentro em

breve uma linha de ônibus nó
turng de Porto União a Curiti
ba, via nossa cidade. A chegada
e partida de nossa cidade deverá
ocorrer pelas 22 horas.

x x x

x x x

Procedente da Guanabara,
encontra', se em férias em Ca
noínhas, o médico conterrâneo,
Dr.'Thomé Machado.

x x x

Para o Rio de Janeiro, segui
ram terça feira última, os srs.

Ruy Seleme e Milton Zaguini. \

x x' x

Os srs, Basilio HumenhukJ e

José Stockler Pinto festejaram
seus natalícios dia 26 último;
quando foram bastante cumpri
mentados. -

x x x

E falando do sr, Basilio Hu
menhuk, êste acompãnhado de
sua exma. famtlta e seu irmão,
o Conego Emilio Humenhnk,
seguiram ontem para mais uma,
temporada na' praia de Cam
boriú.

x x x

Enquanto isso, retornaram do
'

litoral, os srs, Hugo Peixote,
Tuffi Nader e exmas. faromas.'

x x

Após nova e rápida estada
em nossa cidade, retornou hoje
para Floctanópclis, o Deputado
Arolde Carvalho e esposa. Dia
3, o ilustre parlamentar seguirá
'para Brasil'ii! afim 'de reiniciar
a .sua Intensa �tividade parla-,
mentar.

x xx
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o desperdício de energia elétri
ca no setor da iluminação pú
blica, pois esta só é apagada
já dia claro, as 7 horas e até
as 8 horas' da manhã.

'x x x

E o assunto principal da cí-

dade, é, de novo, o futebol,'
com a notáv�l campanha do
Santa Cruz no Estadual.

\

x X.r-x
,

Depois dos bons resultados
em Chapecó e Joaçaba, domin-
(continua em página interna)

,----------------------.---,

Cruz /'1Cine �reatro Vera
APRESENTA:

�OJE - á. 20..0.0. hora. - impr6prio até 14 ano.
'

,O Amor (Custa Caro
com Tom Tryon, 'Tom Reese, David Hedíson, Raoul

WaJlch, John Twyst

DOMINGO ....::.. à. 13�3D hora. - cenllura Iisre

O Amor Custa Caro
Ia. 16,0.0. hora. cen.ura livre

DOMINGO - à. 19.80. hora. -
a. 21.0.8 hora. '," Impr. ati 14 aDO.

O SATANICO DR. NO'
com Seam

, Connery

2a. Feira - 'à. 28,0.0. hora. - REPRISE - Proibido 14 ano.

3a. 'e 4a. Feita - à. 20.,0.8 hora. imp6pr,io até 14 GDO'

CÉU AMARELO
Gregory Peck, Ane Baster e Richardt Widmark

--......---

5a. e 6a. Feira - à. 20.,00. hora. - imp. até 14 BnO.
, ,

Na Glória, A Amargura
com Judy Garland, Dirk Bogarde, Jack' Klugrnsn e Aline

-Mac Mahon. A glória embríaga. mas também amarga ...
como na história desta mulher que tinha fama e fortuna,

mas a quem faltavam amor e ear inho

,F+
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