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conhecido hoje
Celso

Será

Reis em

o sucessor,

Ramos
caril 'o Diretório Municipal 'da UDN e

'representantes dos municípios vizinhos.

Does contatos' màntidos pelos dois
postulantes com a nossa região, ficou eví- .

dencíado, exuberantemente, para gáudio de
todos, que, C)' resultado do conclave de

hoje será respeitado e que o partido do

Brigadeiro d-ali sairá unido para a esplên-'
dida vitória que se avizinha e consequente

'

reconquista do governo' do Estado. Nesse

sentido, ainda hoje em Florianópolis, an-
, tes da convenção" será firmado um pro
tocolo pelos dois candidatos e respectivas
'alas de apoio.

Assim, já na próxima semana esta- '

remos nas ruas com o nosso candidato e

democràtícamente iniciaremos mais uma
caminhada cívica.

Também nas prôxímas semanas, re-.

solvida a situação estadual, com a presença
do Dep. Aroldo Carvalho, será escolhido
o futuro Prefeito dê Canoinhas. n.

I _

Já lá se vão. dezoito anos. FDi no. dia 29 de maio. de 1947.'
Duas marcante festas em Canoinhas e a nossa cidade era toda
festiva. Uma, um grande acontecímento social, com as Bodas .dé
Prata do. saudoso, sr. Theodoro Humenhuk e Dna, Ane Hl.lme·
nhuk, ambDs de tradicionais famílias CanDinhenses. A Dutra, D'
nDSSD aparecimento., o. primeiro. nú�ero do. "CDrreiD do. NDrte".

E à nDssa mensagem de prDpugnarmos 'pDr uma CanDinhas
maiDr, tal CDmD Dntem e hDje, será 0.' nDSSD lema de sempre.

Na DpDrtunidade do. nDSSD aniversário., cumprimentamD�
,efusivamente o. ,nosso. fundador e prDprietáriD, o. Deputado.' cees
tadDanD, dr. AroldD, Carvalho.. e levamDS as nDsshs saudades aDS

Alistamento Eh�itoral

Oiret�m�: R. R �A �llV� [ AlfRm� o. uARLI��O /- b�[�nt�: IlH'ASS SH[�n
Dando. prosseguimento 'a ,série de editortais que estamos 'CAIXA POSTAL, 2

_, FONE, 128 CIRCULA AOS, SABADOS:
publicando. CDm a finalidade.de apressar o julgamento. dQS PrD- �����������������_I�����������������••��'����'
ceSSDS de Reavaliação. no ,TFR, considerando a situação. "aflitiva
que se 'e::lCDntram

.

muitos dDS desaproprfadosç ,
transcrevemos 'o.

conteúdo do Decreto número. 4G.570 de 18 de dezembro. de 1956

que é o. seguinte:
.

,I

"Declara de utilidade pública e autoriza a desapropriação
de imóveis necessários ao. Exército Nacional. O Presidente da

República tendo. em vista o. parágrafo 16 dó artigo. 141 da

Constituição Federal, decreta: Artigo. 1°: São. declarados de uti
lidade pública, para fins de desaproprtação de acôrdo CDm o ar

tigo. 6°.;' combinado. CDm as letras A � D do. artigo.\ 5°., tudo. do.
Decreto-Lei número 3365 de 21 de junho. de 1941, DS terrenos

situados no Estado. de Santa Catarina dos' seguintes agriéultores: Em memorável convenção partidária,
,

.

,

. .

"

" . ".' ", , a maior dos ultimas tempos ao que' tudoAristides Guebert, duas areas; Fírmíno Pacheco dos San- I. . _. "

tDS Lima, uma área;' Francisco. Bento., uma 'área, Olga Kluska," 11�dlca. com .repercussao nacl�naI, o� ude
uma área; João Gonçalves, uma área; Miguel Dobrachtnski, três' II nístas catannenses escolherão hoje, em

ár:_8s e benfeitoria,s; BasíIi� ,Zappe, �uas áreas: e �'enfeitQrias; I Florianópolis, O candidato que irá concor
JDaD Kluska, duas areas;

Mlguel',de
LIma, duas áre�s; �Dleslau I rer ao governo do Estado no próximo

Zappe, três áreas; Jacob Schadeck, uma área. e benfeítortas; Ar-
leit de t b

(

.

F
.

B
'

trê 'J
- 'G I d

' P ei O e ou u IfO.
gemlrD erretra ueno, res areas; oao onça ves, uas areas;.
Clemente Zappe, uma área; JDãD Ribas de Souza, uma área; Se- I

.

bastiana Munster, uma área; Dorvalíno Sá Ribas, duas áreas; Oc- Dois candidatos serão apreciados na

tavio JõãD Wusnche, uma área; Manoel Jungles, uma área; Na- convenção de hoje, o Senador .Antonío
poleão Sá RIbas, uma área; Êuclides Malreus, uma área e beníeí- Carlos Konder Reis e o sr.' Nilson Wil-
toríes; Alexandre Kírchner, uma 'área; Demétrio. Andraski, uma '

área; Maria Dorsdeck e Filhos, uma área; Jdsé' da Silva Líma, son Bender, ambos apoiados por grande
uma 'área e benfeitorias; Ibraím de Sá Ribas, duas áreas; Her- 'número de convencionais. E ambos em

deiros de Francisco Guimarães dos Santos, uma área; João Ma- sua peregrinação pelo Estado, estiveram
ria de Lima, uma área CDm benteítortas; Euclides Marques, uma em nossa cidade. Primeiro o sr. Nilson
área; André Schimanskí, uma área; Miguel' Píetroskí, uqta área; Bender, terça feira última, quando entrou
José da Silva Lima, duas áreas; Esmeraldino. de Sá Ribas, uma

em contato com altos proceres políticosárea; Pedro. Kluska, uma área; João. Cordeiro. de Oliveira, uma '

.área; Herdeiros de Leocádía Ferreira Maciel Pacheco, uma. área; locais e< foi homenageado com .um almoço
Maria Rosa Cordeiro Oltveiraç uma área; Maria da'Conceíção Pa- na residência do Dep. dr. Reneau Cubas
checo. dos Santos Lima, urna área; Eugenia Zsppe, uma área; e por último o Senador Antonio Carlos
Orestes Zsppe, uma área; Ana Volochate Boi�D, uma área e ben- Konder ij.eis,' que veio acompanhado do
feitortas; Sofia Boíko, uma áreà e benfeitorias; José BQikD, 'uma
área; Sil:vestre Boíko, uma área é benfeitorias: Basilio. Boiko, uma Deputado conterrâneo, dr. Arolde Carva-

área e benfeitorias; Herdeiros de Julia BDikQ, uma área;' Vva. lho, sendo homenageado com um jantar
João Carlos oe Maria, uma área e benfeitorias; Herdeiros de LeD-: no Salão Bechel, após

/

o pue reuniu-se
narda Kimiecik, uma 'área; Celestino. Carlos Maria, ,uma área e
benfeitor-ias; Miguel Heuko, uma área e benfeitorias; Joaquim
Jungles Gonçalves, uma área e benfeitorfas;" Joaquim Jungles
Gonçalves, duas áreas e benfeitorlas: Jacob Schotka, uma ârea. e
benfeitor ías; Nicolau Oratz, uma área e benfeitorias; Leocâdia Pa-
.checo Bortolotti e Filhos, uma área; Teofilo' Pratas, uma área' e

benfeitorias; Herdeiros de Miranda Lima, uma área; Maria Rita
Sírnas, uma área e benfeitorias: Jos� Branco. 'Pacheco, uma área;
Maria Carlos de Paula, Uma área e benfeitorias; Ladíslau Tadra,
uma área e benfeítorías; Herdeiros de JOjiD Pacheco Maciel, uma
área; Candido Branco. Pacheco, uma área e benfeítorías; Pedro'
Pacheco. e SQbrinhDs, uma área; JDão> CDrdeiro Pacheco., . uma
área; Pedrá ApDlináriD e Filho., uma área e benfeitDrias; HDnDratD
Branco. Pacheco, uma área e bénfeitorias; Firmino PachecO, uma
.âr.ea; Pedro. . Pacheco., uma área e benfeitDrias.' Família Jungles

. Gonçalves, uma ár,ea; D�DcleciD e Dalila Jungles, uma ,área e

'WalfridD da Silva Lima, uma área.

do Sr. '

..Correio do 'NorteI hoje 18 ,nos
r

Tudo. de acôrdD CDm a dDcumentaçãD CDnstante do. prD
cessó prDtocDladD no. M. da Guerra SQb o número 29.377".

Assinam o Decreto. de DesàprDpriaçãD, o ex-Presidente
Juscelinó Kubitschek e o. Mal. Teixeira �LDtt, então. . Ministro da
Guerra, em 1�56.

'

A desaprDpriaçãD fDi fsita na base de hectáres tDtaIizanqD
9.196 ha. 0.1.1 sejam 3.800 alqueires. n

Lei das Inelegibilidades e Incompatibilidades

outubro
p�r lei-

serao
O Presidente Castelo. Branco.

não. permitirá o. adiamen.to
das eleições marcadas para 3
dé outubro quando. serão
eleitQs nDVDS 11 GovernadDres
inclusiv'e Santa Catarina. E para.
assegurar a realização. das elei
ções sem o. risco. do. resurgimentD
da cDntra-revDluçãD, enviDU ao.

Congresso Projeto. de Lei pro
pDndD emenda constituciDnal,
que estabelece as novas áreas
de indidencia de inelegibilidades I

� incDmpatibilidades eleitDrais
a ,serem reguladas por lei
ordinária. Essas áreas de inci
dencia visam a preservação. da

Drdem demDcrática instituida, a

da de'fe&a do. patrimDniD públIco.
e da prDbidadana administração.,
a da repressão. do. abuso do.

pDder econômico., especificamen
te no. cursO do. pr ocessD' eleitQ
ral, ,a da prevenção. cqntra a

influencia de ,cargo. DU função.
capaz de comprDmeter a lisura
e a nDrmalidade dDS preitDS
eleitDrais.

I

Un!e��o, P.���OlítiCO'��.���?c��� Hugo Leme
d.e intensificação. do. alistamento ,eleitDraL �á era tempo, reeh:nente. l·ra' ,dl·a· 4de que se prQcessasse esse mDvlmeRtD, dado. que apenas alguns . ,

dias nDS separam da dàta do. grande' pl�itD eleitoral de outubro., '

'

quando. DS canQinhenses cDntribuirãD para' a escDlha dDS nD;V0s
.

a' C'aAntara'"",'governantes do. Estadl? e do. Município.. .

,

.

Bender -e Konder

É de se esperar que, isso. aCDnteça, mDrmente tendo 'em
vista que o trabalho que se vai desenvolver não. favDrecerá êste'
0.1.1 aquele partido nem qualquer dos posslveis candidlitDS mas

será de benefício geral plsra tDdDS e e�pecialmente para CanDi
nhas. Não.' é de mais que se reprise hoje o. argumento, já varias
vezes, empregado antE!s, de 'que' quanto mais numerDSD o colégio.,
eleitDral que possuirmDs",mais facilmente pDderemDs impor noss,os
pDntDs da vista nDS cDncilios poUtiCDS estaduais e obter satisfação.
das reivindicações 9ue apresentarmos no. plano. administrativo.

'"

ínolvídáveís auxiãares.: amigos
qu� já se foYâm jornalista,
Guilherme Varela e o sr. Agenor
Fabio. CDmes.," ,

E :> CDrr�iD do.' NDrte, .

agfi>ra
adolescente, um, patri,mônio da
cidáde, C0m seus milhares de

leitDres, prDsseguirá na' sua ca

minhada, levando sempre a
.

sua

I bandeira de fé e esperança nos

destinos de CanDinhas, Santa
Catarina e do. Brasil. n

A Redação

Esse �ntendimento entre povo. e partidDs, no sentido. dai,
exp�nsãD no nDSSD quadro eleitor.al, representará um aspecto. 'da
almejada união c�nDinhense na cDnjugaçãD de eSfQrçDS de

.
tDdos

DS cidadãDS em d!'l1Or do' Município.. .

I
A SDlicituãe 'e 8 boa vDntade com que o. pDVD atender

Essa 8 síntese da lei, das agQra 80. convite 'ôos partidDs para o alistamento., de'rá um tes-
temunho da, SUb disposição. de filia,,--se a corrente dos que pregaminelegibilidade e das' inCDmpati-. 8 grande idéia da verdadeira união por Cânoinhas. O Diretóric

bilidades, em discussão no. da UDN já ,iniciOU 8 grande cBmpanha do alistamento. eleitoral.

Congresso. NaciDnal. n :' QU8.l todos. os demais partidos ingressem na mesma ínlciativa. v

BRASILIA, 25 , O mi
nistro Hugo Leme, da
Agricultura, em ofício hoje
enviado :à Câmara dos De

putados, comunicou ,que
. comparecerá ao' plenário da
Casa no dia' 4 de junho.

O ministro foi convoca<,io
pelo deputado Aroldo de
Carvalho (UON de Santa
Catrina) para prestar escla�
recimentos sôbre denuncias
de venda de pinheiros in
dustrializáveis, de" postos
indigenas administrados pelo

, Serviço de Proteção ao Indio.
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CORREIO DO NOHTE

Sociedade Beneficente Operária
. .

.
.

Assembléia Geral Extraordinária
De ordem do sr. Presidente, e. em conformidade com os

Estatutos socíaís, convoco os senhores associados para a Assem
bléia Geral Extraordinária, que será levada a efeitq no próximo
dia trinta de Maio as 10 horas, com a seguinte ordem do dís:

8) Aumento de Joís;
b) Aumento de mensalidades, .

c) Assuntos Gerais.

Nota: Não havendo número legal de sócios na primeira convo
cação, Q mesma se processará meia hora. após, com

qualquer número de sócios.

Canoínhas, 6 de Maio de 1.9'65
Ayrton Pereira, - 1°. Secretário

Refaça suas forças, tomando

C A'F É ··8 I G
Torrado a ar quente

Saboroso aié a ultima.gota
� .

Ru� Paula Pereira Telefone, .241

BIG é grande - mas em Canoinha�

BIG é O melhor café

o Sr. Prefeito Municipal de Canoíchas, comunica aos

k\GRICULTORES dêste Município, de M�jor 'Vieira e três Barras,
que encomendou sementes de Trigo e de Milho híbrido. Os
tc\gl.'icultcres que tiverem íntsrêsse na aquisição dessas sementes
deverão fazer O. pedido de RESERVA' na Associação Rural . de
Canoíuhes.

PRÊCO:
T!igo: Cr$ �5 500, 00 is despesas de frete. saca de 60 'quilos.
Milho: C: $ 12.000, mais despesas de frete, saca de. 40 quilos.

Cer.ou.has, 17 de 'maio -de 1965.
Dr. João Colodel'fei- Preto Munciipal

<'

.
FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. !/u' 448 Doc.
"JORNAL SEl\IiANARIO - PUBLICA·S� AOS .SABADOS
RUEi Paula Pé. eira, 755/761 - Fone, 128 - Çanoinhas - S. r,

Renovação de esslnatura (50 números). Cr$ 2.000

Os, atrazedcs, serão cobrados à base da época.
As assinaturas com 1 ano ou mais de atrazo, serão
cortadas sumàriamente a partir dê 1. de junho de 65.

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIOADE
Anuncioe: Por vez e por centímetro de altura de coluna':
ÚLTIMA PÁGINA pAGINAS INTERNAS

1 ves c-s 15'0 .1 vez Cr$ 120
Para mail vezes. desconto at'é 20%,

Página inteira Cr$ 40.000 Página inteira Cr$ 30.000
Meill págiM Cr$ 25.000 Meia página Cr$ 18.000

OBSERVACÕES:
.

Origl'laie de ar'tigos enviados 8 Redação, publicado. ou

não, permane-vrão em poder da 'mesma,
A Hedação uSo endossa conceito. emitido. em artigos assinadoe.

, ..

TRANSPORTES'

. (onf;e O transporte de suas mercadorias'
.

!., "r
•

.

" pela

�fRAi'iSRIO S. A.
e terá a satisfacão de ser, bem sentido

J

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

� '.

/

29-5-1965

v

Edital de Praea:'(
com o prazo de 20

. (vinte) dias
O 1J.r. Vilson Vida I Antunes,

JDiz de Direito da Comarca de
Canoiuhas, Estado de Santa Co
tarina, na f6rma da Lei, etc.

r
FAZ SABER aOI que o pre-

lente EDITAL virem ou dele
conhecimento' tiverem que. no dia.
17 (desesaete) de Junho de 1965,
à. 10 borae, na aêde dê. te Juizo,
no Fórum. no Edificio da Pre
feitura Municipal, nesta cidade
de Canoinhae, Estado de Santo
Catarina, o Porteiro dOI auditô
rios, levará em praça OI bem
descritos no Inventário procedido
por falecimento de Cecilia Al
ves de Lima, no qual figura
como . Inventariante a Herdeira
Inezita R.ibei�o da Silva, que
•e proceesa neste Juizo, contente
de - Um terreno rural, com a'

área de 50 ·a1queire". ou 1.210.000.
m2 (hum milhão, duzento." dez
mil metro, quadrados) situado no

lugar "Rio dos Poço.". dê. te
Município, confrontando por um

lado com herdeiros de Afonlo E
de Lima, por outro, lado com

João Iachitzki ou quem de direito
por outro lodo' com Bernardino
Fedaito e outro lado com Irene'
Krüger; terreno êMte aoquirido

.�
(

porfcompra fe.ita a I�ebn@ Krüger,
_ �::2'�§§êê�§§êê�§@�ª§ê��§�:m _ con orme escrrtura pu ica lavra
íiIi1 _'S: lEll!I - da em Nótal 'no Tabelião Agenor

Vieira Côrte delta cidade, devi:

PREF�ITlJR.·A M�NICIPA.L
..

DE C,ANOINHA,S' demente trenacrita no Regiutro
. I Imobiliário delta Comarca, sob

,

.

AVISO aos Srs. Agricultores. . n. 28.768, ai fi•. 174· do Livro
3, A, C; avaliado. em Cr$ 263.000
(trelent08 e leuenta e três mil
cruzeiros): sômente a ser arrema

tado 'a" área correspondente a 5
(cinco) alqueirei do acima descrito
e pelo preço proporcional !lô. 5
alqueirei adro" referidos, por
quanto lerão levados à praça
para serem arrematados, por quem
maior oferte fizer, acima da ava

liação, leotin 8 venda feita 8 di'
nheiro à vista ou mediante fiador
idôneo pu' · .• ê" dia •. Em virtude
do que, I'X '" ê�tr e outros iguais
que serã. oubticedos e afixado.
na forma da Lei. Dado e palla'
do nesta cidade de Cenoinhae,
aOI quatorze dias do mês de
maio de mil uovecentoa e reeliieilts

I 'e cinco. Eu, Zaidam E. Sele·
. me, Escrivãc, . o mandei dstilo

I . grafar. conferi 6 subscrevi.
Vilson Vidal Antunes

Juiz de Direito· 2x

IVENDE-S'
I . Vende-se por preço de
ocasião, ótima casa residen
cial nas I proximidades do
Quartel da Polícia Militar;
ótima agua, instalações sa

nitarías completas. 1v

Ver e tratar
.
com o pro

prietario, sr. Nery Sardá.,
, l
LotesVende-se

.nas proximidades da Fri

gorífico Canoínhas S.A. .

Preço de Ocaslão no

loteamento Jardim Espe
rança.

Tratar com Henrique
Bóra, na Casa Santa Te
rezinha. v

SEMI;ADEIRAS
(

para 'Arroz, Milho e Feijão, J

da melhor marca existente.
com ou sem" adubadeira.

Casa SantaTerezinba
Rua Getúlio Vargas, SI!!

.

• It

�/
E s p e c i 'a I i s tia
EM

Médico

Olhos, Ouvidos, Nariz e �Gdrgantéi
,� Dr .. Anôr Ditert Pirito .�

.

Dará consultas no Hospital Santa Cruz nos dias

9 e 10 'de; Junho, I•

�--_._--------_....._-----'
.

B I usa s,
..

de
,

C a-s à c os I
'

Novelos

Casa Erlita
VENDE-S�Lambretta -

Vende-se uma LAMBRETA 1960, tipo "STA�DARD",
máquina Italiana, tração por' sistema de cardan; em per
feito estado de conservação e funcionamento. Pintura
nova. Preço: Cr$ 700.006, sendo Cr$ 350,000 de entrada
'e o restante em 14 prestações de Cr$ 25.000. Para pa
gamento a vista faz-se preço de ocasião. Tratar em Três
Barras,

.

no Bar ·'Tupã",· com Lineu Pacheco, 1v

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

obras do' FRIGORIFICO
Prezados acionistas:

Se V.S. já iDtegr�liz�u seu capital e ainda não

recebeu seu titulo, procure-o na AS80ciação Comercial e

Industrial de Canoinha•.

·Pagament� do Jmpôsto. Territorial Rural
Aviso' aos srs. proprietários de' terrenos

o Sr. Prefeito Municipal avisa os srs, contribuintes
do Imposto Territorial Rural, que está suspenso o pá
gamento dêsse impôsto.

O referido imposto será cobrado pela União,· em

época a ser fixada, mais tarde, após a regulamentação
da Lei.

'

Canoínhas. 8, de maio de 1965.

,
, I

Dr. João COlodel -, Prefeito Municipal j v

.

.

0
Mlxta
Ltda.

Cooperati va Agrícola
Norte Catarinense

LUiJ..ivocação
De ordem. do Sr. presidente, e de acôrdo com as

disposições estatutárias, fica convocada uma reunião de todos os

associados, e do povo. em geral, para dia 6 de junho próximo às
10 horas, DOS Salões Bechel.

\

ORDEM DO DIA: Reforma dos estatutos sociais
Inscrição de novos sócios

Ludovico Dambroski I. Bernardino Fedalto
Presidente Diretor Gerente
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CORREIO DO NORTE 29-5-1965

Senhor Delegado -Especial de Policie.
,

tste Juizo vem
-

constatando, de hà muito, que individuos
conhecidos como "play- boys", casados ou solteiros, menores ou,
maiores de idade, costumam pratíear tôda espécie de desordem
DO' perimetro urbano desta Cidade ou mesmo Das círcunvízinhan
ças, de dia ou de noite, fazendo algazarra, proferindo palavras
de baixo calão em alta voz, acionando estridentemente as buzi
nas de seus automóveis, mesmo .em horas mortas, trafegando em

alta velocidade com descarga aberta em seus veículos, soltando
foguetes, ,aproveitando-se de festas familiares" de saídas de cine
mas ou fins de bailes para darem vasão aos, .seus ,instintos
perversos; (considerando que tais ipdividuos, fàcilmente reco

nhecíveís pois comumente usam roupa de côr berrante e à
dístâncía poderão ser ídentiftcados pelo alarido que causam onde
se encontram, .não têm sido devidamente ,repreendidos pelas
autoridades policiais; êonsiderando' que tais' individuos. em

assim procedendo, violam frontalmente o Código Nscíohal de
\ Trâ!!si.i.::. a mesmo o Código Penal vigente; considerando que
tais indivíduos, além de desordeiros, são desrespeitadores das
'faroilias de Cenoínhas, pois convidados para aniversários ou CR-

O síntoma predominante é a
sarnentos aproveitam-se da oportunidade para â prática da baderna

diarréia fétida
-

'enegrecida e à'.
em flagrante desconsideração à familia que os convidou; .eonsl
deramdo que o 'titular da' Comarca, na madrugada de hoje, foi
ferçedo 8 tomar uma atitude drástica contra vários desordeiros

'que, ao saírem de uma festa familiar, em casa de ilustre e res

peítável bmilia local, em evidente desconsideração àquela mesma
famílle, durante várias horas perturbaram o sossêgo da rua mais
central da Cidade, .fazendo-os dispersarem-se mediante ameaça
de i:a;Wio. s@m,qu: 8 Policia houvesse tomado conhecimento do
caso; consideranao que, tais desordeiros, mediante gargalhadas,
assobios, gritos, palavrões, estridente acionar de buzina de auto

móvel. funcionamento de motor de automóvel com descarga
ab!""'t.". ",t.e., não permttírem que nés casas vizinhas, até após aa

duas' horas da manhã de hoje,' qualquer pessoa dor-

misse, acordande especialmente as crianças, ,sómente
psrslízando a baderna quando foram .dispersados, pelo
titular da Comarca;' considerando que tais, individuos,
geralmente vadios, dormirão até muito tarde na' manbã seguinte à.
baderna, o que já não acontece com freiras, padres. ,ministros religio-
90S, operários. religiosos em geral, médicos. enfermeiros a até com e

titular da Comarca, que iniciam suas atividades' diárias entre as

cinco e �eiii boras da manhll e, por isso. não podem ser, perturbados
à noite;" considerand» .que dirigir veículo com' descarga aberta e

acionar buzinas insistentemente, de dia ou de noite, contraria' o
.

art.go 52 li. letra f, do Código Nacional de Trânsito, e artigo 6, II,
� "I tlgo 42 III. da .Lei das, Contravençõel! Penais; considerando,

,

fiual 'H errte, que o repouso, tanto diurno como noturno, é medida
iD.dj,',ptosável à, vida humana, pois pessoas bá que trabalham à noite
(euf- rmeiras, guardiães, etc.) e necesaitsm dormir de dia, pelo que a

,própna [egi-Iação penal estabelece pena aos que perturbam o descanso
público,· de dia ou de noite (artigo '42 da ,Lei das Contravenções
Pellsls). enfim atendeôdo, a que a desordem é repelida pela lei e
pe!s mora!; não podendo haver progresso sem ordem, solicit� de V.S.
as mais enérgicas· prGvidências no sentido de s.e.rem dispersados ou

prêsos em flagrante todos, os indivíduos, menores ou maiores, que
dornQnte forem encontrados, de dia ou de noite, práttcando qualquer
ato ba.ruUumto ou outra atitude ilegal, ou violando o t 'ódigo �acional'
de Tr&nsito; I\lcm qualquer dIstinção de raça, cBr, 'situação. t'('()oBmica ou

política e posição social, devendo ser reco!bidos à "- adeia local, os Oblervàção: nv

menores em cubículos, separados dos maIores. Se os malofl"s puderem A vacina· não deve tomar

legalmente prestar fiança - em 'se tratando de crime !lfiançável -

I
sol, nem se deve destap,ar o

poderão feze lo, continu.ando a resp,�>Dder soltos _o proces.so. Se forem vidro, .mas. sim retirar o liquido
�2!nor�� penalm�nte Irre�p�nsáv�l.!. dever�o ser �8nhd�s �,esos a

I
pela rolha �e borracha C_0m 8-

dlspo(luçao. do JUIZ de DIreito, Imclando.se as lDveebgaçoes do gulha e serlDga bem deslOfeta
Decreto-Lei N. 6.026 de 24·11·1943. Os maiores penaJmente,,' das
dêv�rão ser processados pela Contravenção do artigo 42, nu. I e 6. - Tratamento:
UI, 'da Lei das Contravenções Penais, conforme o' caso, ou por outros O tratamento da Pneumo-
delitos ,previstos em Lei. No Caso de Contravenção apenas. já na enterite deve ser feito com va

fase policiei deverá ser nomeado defensor ao indiciado. Na, chias contra a doença associa

impmlsibilidade ,legal de prestação de
.

fiança, 'a prisão deverÁ liler' das com antibi'óticos (Penicilina,
comunicada ao Juiz de Direito. na forma do artigo .141, parágrafo estreptomicina, etc.)
22, da Çonstituição Federal. Existem sôros contra a Ba-

tedeira e que atendem: satisfa-
tóriamente.

/

I
. Ainda, pode. se tentar o tra

tamento auxilíar com sulfas
(sulfa!Detasina, sulfam�ti�ól, êtC.) ,

Criador! Observe êsse' prin
cipio Da sua criação: «A

. higie
ne é tudo em tudo»

" '

.

Acyr Burda Stacco,
M;éd. Veto da Sec. de Agricul-

tura de SC. . n

cópia para o Jornal "Correi9 ,do Norte":

Ohete dirigido ao Sr. Delegado de
Poli�ia pelo Ex�o. Sr. Juiz de Direito

Dr. Vilson··Vidal . Antunes
Oficio·'nO. 19/6é.

Csnótnhes, 27 de maio de 1.965.

Na oportunidade, reite'ro' a V. S. os

conbidcraç�o e apreço.
Atenciosas saudações.

Vilson Vidal Antunes'
Juiz de Direito da Comarcs: de CaDoinhas, se.

Ao limo. Sr.
Tenente Lídio João Ferreira.
M.D. Del�gado Especial de Polícia.
CANOINHAS � s.e.',

meus protestos de

Do Departamento de Publicidade
do frigorllico Canoinhas S.A.

,

,

Pneumo - enterite
dos Suinos

FESTA ·DE
SANTO ANTONIO

I
'

A partir do dia' primeiro, terça feira próxima. te
rão início as trezenas para os festejos populares e

religiosos de Santo Antonio, a cargo do Vigário da Pa

róquia e da Pia União de Santo Antonio. Substancioso
'programa' foi elaborado e tôdas .as noites, após as no

venas, funcionarão as tradicionais barraquinhas·· no
Pavilhão São Cristóvão. Concitamos a todos. para que
prestigiem mais esta promoção da Pia União de. Santo

. Antonio, entidade que tem prestado os mais inestimáveis
serviços aos necessitados, de Canoínhas, A festa propria
mente dita, contudo', no corrente ano, terá lugar provàvel-,
mente no mês de agosto.

A 9 r a d e c im en to
� com a maís viva alegria que aproveite escrever umas

linhas nêsse grande jornal que é o Correio do Norte.

Em primeiro lugar· devo agradecer de todo o coração 8

íntcíatíva dós srs. Esmeraldino de Almeida e Aloisio Partala pela
grande festa que realizaram .aquí em nossa Churrascaria e que
compareceram mais de,40 pessoas.

' ,

E essa festa foi tôda dedicada ao nosso Vigário Pe, ,0-·
nofre.

Essa festinha foi apenas uma prova da real estima ao

Rvdo. Padre Onofre dos seus amigos sinceros.

,
Devo agradecer, também, as palavras carinhosas do sr,

Esmeraldino de Almeida ,e as, proferidas pelo Pe. Onofre" que .e

mocíonauo, ü.,c1aroü: I'Ficiii'ei firme na Paróquia de, Papanduva,
pois realmente estou" entre amigos sinceros 'e agradeço p�lo (

qué
me fizerem".

(Batede,ira. dos S-uinos)

Devo agradecer 8 todos pela preferência 'de nossa Chur
ra'scaria e dos momentos agradáveis que nos proporcionaram em

nosso recinto.
.

E, devo declarar, ainda, que a Churrascaria Farroupilha
sempre estará aberta para receber seus amigos e fregueses..

Lucindo Sonaglio
Churrascana .Farroupílha, Km. 160-�R2, Papanduva SC n

TRATOR DE
j/

RODAS

A Pneumo enterite é uma mo

lêatia infecciosa comum aOI BuínOI
at�cando de preferência o. ani
mail jovens. . f

.

Ê conhecida entre os críado
ree com o nome de 'Batedeira.

1. ,- Causas:

Diversos germens Ião o. cau

sadoree da Batedeira, 'purém, dois
.ão OI maia comuns: a Salmon ella
suipeetifer e a Peateurella _uiép
tica.

.

,

2....... Modos de contágio: (
Numa ,criação onde ape reçe Bate
deira. é suficiente estar um só
animal doente para que transmíta
a quase todo o rebanho;' quer, a:
travéz da, água de bebida, dai
fezel ou do corrimento nasal,

3. - Sintomas:

vezel com sangue.
O. leitõee perdem o apetite,

obtem a tosse rouca e sêca, ficam
tristee, suioe pêlo. arrepíados, Ie
bre de 41 a 4%°C. -

'

Necessitamos de' um/ para. alugar, de quàlquer
tamanho, com ou sem tratorista. ,Os, interessados deverão

procu,rar:

RIGESA - Celulose, Pape! e Embalagens Lt da
em Três Barras. 1v

4 •
.:.... Co�sequên'cia$:

O. animai. que Dão obtem uma
.

cura com o' tratamento preconi
zado para easa doença, morrem

de fraqueza apóI 4. a 10 dia. 'ou
mesmo pS8Iádal

.

plguIDBI lemaoal

Ido início da doença.
O. enímaie ' mortcn devem .er

enterrados ou queimado•.
5, - Como evitar a doença:.
a) Pela .higiene. - Limpesa do

.

chiqueiro. lavagem dOI materiais
utilizado. para 'alimentação -doa
animai. doentes, desinfecção dOI
ehiqueiroe e pocilga. com .6da á

5% I:l com água de cal.
'

11) Pela vacinação
Há (101 comércio vacinai contra a

Pnvumo-enterite dOI suinos, as

qu- i� agem !latiafatóriàment-e.
A vecina imuniza o 'animal a

pó' 15 dia. de aplicada. A apli
cação deverá ,Ber feita ,embaixo
da péle, na paI te interoa da co.

xa, 0811 dOle. recomendad81 de 1
a 2.cm3 per animal.
RecomeDda-le a vacinação da.

porcal' prenha. de' 15 a 30 dia.
antel do parto.

v I oA
Comunicamos à quem interessar possa que não

mais nos responsabilizaremos por todo e qualquer animal
.

apreendido( nos te�ranos desta Companhia.
.

.

,R!GESA - Celulose. Papel e EmbalagànsLt.da.
Três Barras Santa Catarina 2v

Vende:"se7

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Uma boa casa de morada I

à Rua Curitibanos N. 516. "
Um Caminhão F-600

ano 1957 - reformado. Cr$
�:uuu.ú()(J d� enüada e o

restante a combinar.

Negócio: de ocasião., 3p
Tratar com Waldemlro

/Zierhut, em Xarqu'eada.

Tratar no' local. 3v

ncasPi[ OU[D4 oCSllis melõSiiôõl
I I I j

, PARa fERIDAS,
E C 1 E M n S,
INfUMnCOES,
c o C E I R AS,
F R I f I R n S,

'NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHAS. ETC.
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aniversariantes
f

da semana
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: a sra. dona lsidora
esp. do sr. José João Gonçal
ves, de Monte Castelo,' os S7 s.

Sieinio Kuhn, Antonio Cos
tabile; O jovem Luiz Piechont
koski; as meninas Genni ti
lha do sr Edmundo Hart
mdnn, Glorinha filha do sr;

Bernardo Belinski :« o meni»
no Glaucio Emilio filho do
sr, Luiz de Paula e Silva.

Amanhã: (J sr. Pedro Dam
broski, as srtas. [uliaSemp
kowski, Maria de Lourdes
Fernandes; a menina Denise
Regina filha do sr. Max Wa.
chtel F#ho; os meninos Fer
.nanâo Luis filho do sr; João
Tokarski e Wilmar José fi.
lho do sr, Fidelis Carvalho,

Dia 31: as srtas.: Oenoveva
l(risan e Adélia Tokarski; o

Administraçã.o da Previdência S9cial Rural, sr. Hercüio G. de Oliveira; os
Em decorrência 'do Estatuto do Trabalhador Rural, foi jovens: Frederico Witt e

cometido ao' LA.P.!. o encargo da ímplantação e a administraçãõ Guida Prust.
· do Serviço de Previdência Social Rural, devendo, pois, a êste Dia 1.0 de [unho: as sras.Instituto ser encaminhado todo e qualquer assunto sôbre Previ- dnas. Maria de Lourdes esp.dência Social Rural. (art. 1?9 - nO. 4.214/63). do sr. Bruno Hugo Colodel,

Celi esp. do sr. Johannes
Rothert, Estetama esp. do
S7. Antonio Karoat, Judith
esp do sr. Wiegando·l(nopp;
o sr, Horst Winter, res. em
Porto União; o jovem Hugo
Hoffmann; a menina Maria
Goretti filha do sr. Üswaldo
Volkan e o menino Antonio
Roberto filho do s.'. Waldo
miro Medeiros.

Dia 2: as sras. dnas. Lau
rici esp. do sr. Jacob Dranka,
Marvina de Oliveira Wohel;
os 'srs. Nei Cordeiro, Ber..
nard« Wendt 20., Henrique
Artner; os .Jovens Amauri
Tomporoski, Anildo Zapp e
a menina Maria das Grafas
fiilha do Sr. João Moysés.

Bia 3: o sr. Ladislau I(no.
ree, a srta. Maria Edy Sa
batke; as meninas alivia M.
de Fatima filha da Vva. dna.
Theodoro Hostim e Edilete
Maria de Fatima filha do sr.

Ernesto Noernberg..

Dia·4: as sras. Maria [o»
racy

.

esp. do sr. Osorio Bue
no, Estela esp. ·do sr. Erme-

· •••••UIl••••••••II••II•••IIII••••••••••II···1I .
.

.

.'
.

,

\ I,II ..
'

I ::f C O N V I 'T E;:f I
I A Administradora .da Veículos Canoinhas Ltda, "AVECA" I
! e Basilio Humenhuk Canoinhas Ltda., Revendedores �illys :1.: cGnvida� os Financiados-Participantes hem como

I I • os interessados' em geral, para a primeira Reuniâo "I- da ,entrega dos prfmeiros 'Gordinis, a ser realizada
III hoje, .dia 29 de Maio, às lá horas, rios Salões do

I_ Clube Canóinhense.Representação em 'Santa Catarina
Para maiores esc"larecimentos, obtenção de Atestado de II

Comunica outrossim, aos interessados que os '1,
'

Matrícula ou Certidão, encontram.o-nos· à VOssa disposição à II

I
'

Praça Pereira Oliveira - Edifício do IPASE -,4°, andar - II lances deverão .er entregues no referido local em '

sala 403 - Delegacia dQ I.A.P.L em Florianópolis" onde se acha li ... ,
,

instalado c SERVIÇO DE PREVID11:NCIA SOCIAL RURAL II cheque ou �oeda corrente, em enyelope fecbado�

I�S.P.S.R.).
v I.

à mesa diretora até as 15 horas. .

",'
,Paulo Felipe -:- Representante _

Canoinhas, 29 de Maio de 1965.
"

V I· pI Administradora de VeícD�s Canoiobils Ltda. :'4VBC'u I'
Pelo presente avisamos à quem interessar possa II & ,,- L d

I
que estão proibidas as caçadas em todqs os terrenos II pi Basílio Dumenbuk via.. t 8. Idesta Companhia. . B, Raphael Boeing Sócio Gerente J.

· RIGESA - Celulose, Papel e Embalagens Lt.da· .
. ITrês Barras Santa Catarina 2v mmmllmli�E.iI��EREII�lfimlrllfJlll1.mJj�lnlllfl�llItmlll.BilílI

·Instituto de
Aposentadoria e Pensões
dos Industriários
Serviço de Previdência Sodal Rural" (SPSR)

Florianópolis,
CIRCULAR N, 38/65

Esclarecimentos ao Produtor 'Rural
Estatuto do Tralhador Rural

Com a finalidade de estender ao trabalhador rural a

legislação' trabalhista' e os benefícios da Previdência Social, foi
c-fado o Estatuto do Trabalhador Rural (E.T.R.� -:- Lei n. 4. 214/63.

· Objetivo da Previdência Social Rural
Proporcionar segurança, amparo, saúde e bem estar ao

trabalhaJor rural e sua. família, através de beneficios em dinhei
ro e serviços, que são os seguintes: auxílio doença, aposentadoria
'por invalidez, aposentadoria por velhíce; abono-maternidade,
pensão por morte do segurado, auxílio funeral, assistência médi
ca e assistência à maternídade.

Fundo de Assistência e Previdência
do Trabialhador Rural

.

A fim de fazer face aos encargos decorrentes da criação
do Serviço de Previdência Social Rural, foi instituido o "FUNDO
DE ASSISTEN,CIA E PREVIDENCIA DO TRAB�LHADOR
RURAL" (art. 58 - Lei nO. 4214/63), formado pela cobrança da
taxa de 1% (um por cento) sôbre todos os produtos agropecuá
rios ou hortigrangeiros, em sua primeira colocação.

l\1atricula dQ Produtor Rural
Todo o produtor' rural é . obrigado a fazer sua matricula

no órgão da Previdência Social Rural, como contribuinte do
"FUNDO OE ASSISTENCIA' E PREVIDENCIA DO TRABALHA
DOR RURAL" dentro de 30 dias, contados do inicio" de suas

atividades. (art. 48 - Dec, 53.154/63).
.

"

Recolhimento da Taxa Devida ao "Fundo" (1%)
A taxa, determinada por Lei, é obrigatória e devida desde

27/1/64; e seu pagamento deverá processar-se por meio de "guias
de recolhimento", em Agência bancária credenciada pelo IAPI
ou no Banco do Brasil, dentro dos. primeiros quinze dias após a

operação de venda. (art. 54 - Dec. 53.154/63.
.

A falta de recolhimente dentro do prazo legal, determi
. nará a cobrança de juros de mora, bem. como impedirá o pro
dutor rural de receber qualquer subvenção ou empréstimo, par
ticipar de concorrência publica, alienar, ceder, transferfr ou

'onerar bens ímóveís, podendo, ainda, ter recusado o transporte
�e suas mercadorias pelas emprêzas transportadoras (Arts. 52 §
1., art. 55, 61 � 62 do Dec. '53.154- 63).

Importante
.

No sentido de criar maiores facilidades aos produtores
ruràís para o recolhimento da "taxa" devida ao "FUNDO" e de
tornar realidade a Previdênciá Social Rural nó menor tempo
possível, o I.A.P.r. vem realizando convênios com aa Cooperatí-

v vas p .Emprêzas Iígadas às atividades agropecuárias ou hortigran
geíras, além de manter entendimentos com os Bantos -, no
propósito de ampliar ao máximo a 'rê:ie de arrecadação --" e de

promover, com a urgência que o assunto requer, Q indicação de
Representantes em todos os Munícípios, para melhor' assistir
80S. interêsses' dos contribuintes, segurados e dependentes.

A v s 0,I

· No Ministério da Educação
a Ministério da Educação e'Cultura, através do

Departamento Nacional de Educação, reuniu na Guana
bara no inicio de abril trinta professores, aproximadamente, \
oriundos de vários estados brasileiros afim de estudar o

problema da alfabetização de ádultos e preparar material
didático capaz' de auxiliar o professorado leigo na sua

missão de transmitir. a cultura aos brasileiros de tedos os

rincões do Brasil.
'I .

Este material consta de cartazes, fichas, .cartões
de pregas e outros recursos audio-visuais acompanhados
de orientação � como alfabetizar.

a professor leigo luta no interior do nosso país e

o auxílio prestado pelo MEC e Departamento Nacional
de Edueação, cujo diretor é o professor Dr. Leonidas
Sobrinho Porto, lhe será de grande. valor...

A culta professora Leonor Lezan, de conhecida
familia de Canoinhas, estev.e presente ao encontro da

Guanabara, representando o Paraná. n

.

,/
Vende-se,Uno

.

Veiga de Palmital; os
srs. Antonio Martins de Oli-:
veira, [une. do BNC no Rio
de Janeiro, José Daguiomar
Wendt; as srtas.iBeatriz Isa»
bel Becil, Anà Luiza Isphair
e o menino Oba Ido Ricardo
'da Silva Néto filh» do. sr.

José Bonifácio da Silva.

� Aos aniversariantes nossos

cumprimentos.

� Vende-se uma casa de
madeira com todas as ins

talações, para retirar do.

locai, por Cr$ 800.000 a

vista.

Tratar com o sr. Therézio,
ria Farmácia Oliveira. 4v

filho na maternidade do Hos- .

pital Santa Cruz, agradeci
mento esse extensivo. ás ir,
mãs e eniermeiras do Hospi...
tal Santa Cruz.
A todos sua gratidão.
Canoinhas Maio de 1965.

AGRADECIMENTO
João Arlindo Scholze, uem

de público agradecer ao Dr.
Reneau Cubas, Pelo. desvelo
e atenção dispensadas á sua

esposa dia 16 do correnle por
ocasião do nascimento de seu

'A G R A D E C I M E N T O
Irmãos, Irmãs e demais parentes de Ricardo Klindler

falecido dia 22 último no Hospitat Sànta. Cruz vem por
meio deste, agradecer de público aos humanitarios medicoe
dr. Mário Mussi e Osvaldo Segundo, a presteza e dedicação
dispensada ao' extinto, ao Reum-. Pastor Egon Marterer
pelo conforto espiritual sempre ministrado e pelas tialaoras
de consolo pronunciadas em. casa e à beira do túmulo, às
abnegadas Irmãs e enfermeiras do Hospital Santa Cruz. O

'desvelo' e carinho no tratamento do. falecido. A todos entim
que de'qualquer maneira ()S confortaram no doloroso transe
ou acompanharam o extinto até sua última morada nesta
terra. .

A todos a nossa imorredora gratidão.
Canoinhas, Maio de 1965.

.,
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CORREIO DO NORTE 29-5-1965

Aumento do· Funcionalismo Estadual:
Im, memo9'ável assembléia, funcionarios estaduais,' aprovam u'�a' majl!)f,BCâo de
CrS 50.000 indistintamente nos vencimentos dos «barnabés» - ASPSC 'Ievarà '

�
're5ultado ao Ciovemador Celso Ramos :._ Reina, expectativa nos meio's

e Sorveted,a .;, ,

Com a presença, de crescido funcionais do Estado ga-verde, percebendo verdadeiro
AI J t número de ftincináríos públicos, salário de" fome. '

,

,
moço e ' an a, que' superlotaram as depedên- bendo vencimentos irrisórios, .•

."liIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiii cia s d a Ass°c ia ção dos Se rv ido _
Dum verdad e i ro vexame às, '-'L X X

res Públicos de Santa Catarina, demais categorias funcionais do Após váries discussões a res-
realizou-se sábado último, às Estado, como Legislativo e Ju-' peito, ficou assentado que uma

,14 hçras, a anunciada' assem- díciârio. Comissão, composta dos díreto-.
bléía. geral extraordinária, dos,' , res da entidade e .mais outrosA grande assembléia classista
servtdores estaduais, .corn o ' ' funcionário, levassem ao co-teye um traocorrer democrático, , .

obJ'etivo de estudar, e, pleitear nhecimento do Governadorfazendo-se hou vir váríos ora-
junto ,ao Govêrao' do, Estado' Celso Ramcs o que ficou de-dores, todos apresentando su- .

uma majoraçãonos vencimentos cidido naquela assembléia.gestõ ..� sôbre tão palpitanteda numerosa, classe funcional
t

.

t t' assunto. Essa Comissão que deve tet�'ca, armense, 8 uamen e perce- ;

E bé, ,"e avlstado ,com o Chefe dalista assem I ia que foi pre- '" a
,

sídíds pelo sr. dr: José de Brito,
.

Executivo catartnense =m datà1
Andrade, foi convocada -8 pe- anteríor, pleiteará, um au-]
dído de um abaixo- assinado de mepto de C� $ 50.000 indist!n;'l
associados da ASPSC, com tamente a todas 88' categortes
mais de 500 assinaturas, 8 fim. -funcionais do "Estadc, visto nãô'
de' encontrar uma fórmula que poder o funcionalismo aguentar;
pudesse ser 8 apresentada 80 a alta do custo de vida com à',
eh .. fe do Executivo catarineose confecção de tabelas, que re.;�
pleiteando uma majoração nos querem tempo mais prolongsdo.f
vencimentos de todos" os' servi
dores estaduais, visto que, com
{) aumento' crescente do, custo
de vida, e a majoração do
saláríc-miuimo para Cr$ 60.000
para a regíão da Capital. Ai
'caram milhares de servidores
públicos aquem do estipulado
n�iquele salá rio, incluindo- se
entre estas o Magistério barrí-

Para o seu exigente paladar
prefira sempre

. PINGUIM
- Restaurante

Diàriamente

- S A T I R -

MELHOR SERViÇO A PREÇO JUSTO

Filiais:,

"

Matriz: Curitiba
São Paulo • Rio de Janeiro � Porto Alegre •

Cauoinhsa 6io Negro - Mafra - Barra
Mansa.

w

I .

Major "Vi�ira
, Balancete, Mensal da Receitq Orçamentária da Prefeitur�,Municipal

de Major' Vieira, referente, ao mês de dezembro. dá 1964.
'

PreFei,tura
, I

Mun.. de

Títulos da Receita
Código 'IGeral

RECEITA GERAL DO MUNIClPIO I 'ARRECADAÇÃO
,

Ant-r íor I po Mês I T 9 T A L

0.11.1 ,

0:,11. 11
0.12.1
016:1
0:17.3
0,18.3
0,27.3,

1.11.2
1.15.4
1.16.4
1.21.4
1.224.
1.19,2
1.23.4
1.27.4

2.01.0
2,02.0

4.12.0
4.13.0

4.14,0

6.12.0
6.21.0
5.22.0
6.23.0

ORDINÁRIA
A) IMPOSTOS
Impôeto/Terrítoríel Urbano
Impôsto Territorial Rural
Impôsto Predial
Impôsto aI tranemiesão de propr, Imobiliária (Inter-VivoI)
Impôsto sôbre Iudustriae e'Profilsões
Impô-to de Licença

I

Impôsto sôbre Jogos e Diversõee

100.29800. 6600,00 10(i.898,oo
,876599.06 190..061.00 1066,660,00
82.550,00 ' 6.000.00 88550.00
727922,op 115.140,00 843062,00
322734,00 59.750,00 382484,00.
386.507,00 2460f,00 411 108,00
11.00000 900,00 , 11.900,00

I

89.772,00 12956.00 102.728,00
18287.00 1.260,00 19 547,00
80009,00 13.698,00 93.707,00
'17'4t5,00 540,00 17'985,00
24 lOO 00 L660,oo 25.760,00

205688,00 73,821.00 279509,00
,19.36850 1377,00 20745;50
10,700,00, 100,00 10.800,00

,

133.1�O,oo 38.380,00 171:570,00
15.288,30 310,00 15.598,30

1.400,00 . 300,00. 1.700,00

B) TAXAS
Taxa' de coneervação de estrada.
Taxa de assistência social
Taxa para 'fine educacionaie

. �ax8 de expediente
- Taxa! de custas judiciárias e emolumentos
Taxa de eletrificação
Taxas de fiscalização. e ler,viço. diversos
Taxá Cadastral

PATRIMONIAL
Renda Imobiliâria

, Renda de Capitais
RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitérios
Receita de combustíveis (Quota prev...rt: IS, § 2 da

, Constituição Federal
,

Receita de imposto de renda (q'uota previ.ta artigo 15.
§ 40 da Constituição Federal)

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
Cobrança da dívida ativa
Multa�
Operações de Crédito
Eventuais

448,526;00
171.390,70

6000.000,00
1223.708,00
17.446;867,10

EM CAIXA
Na Telllour8L'ia

1114.828,60

,

1.419.385,00

3.790,956,60

722.589,00 2141.974,00

3790.956,60

446.269,00
128.862, lei
6.000.000,00
1.223.708,00

'

16]32.038,50

2,257,00
42.528;60

Total Geral da Receita
, SALDO PROVINDO DO EXERCICIO ANTER,IOR

f' � ,
'

- , , ,

O Adminilitração Geral 1.581.798,00 392.090,ôo 11979.888;01 Exação e Fiscalização Financeira
'

452,57500 52.100.00 504.675,('2 Segurança pública e assiltência locial 21865,00 23354,00 ,45 2l9,003 ,\ Educação Pública 511,25(}�(l0 . 73,400,00 .584.650,004
,

I
,

7.638,00Saúde Pública 7'638,005, .Fomento - 40.000.00 40000.0'0
6 Serviços' Indúd,riai. I 12000,00 1� 000,008 Serviços de Utilidade Pública 3.192.210,50 643.127,50 3835.338,009 Eocargo,. Divenol 267.7209 49.72000 31744-0,90

Credito Especial 11.712.000',00 787.500,00 12.499.500,00
Total da Detpela

'

11.805,057,40 202L291,50 19.826348,90
,

RESIDUOS PASSIVOS
RESTOS A PÀGAR
Doí �x�rcícios ante�iorel 188281,50 , 188:281.50

Total Geral da De.pesa 17.993 3,38,90 2021.291,50 20 014.630,40
FUNDOS

,

DISPONIVEIS,
Na Tesouraria 402495,60 '

No Banco loco (Canoiphas) 622.096,60
-

1024.592,20
TOTAL GERAL DO BAL CAN ..ETE 21.039.222,60

Prefeitura Municipal
'Jair Dirschnabel
SecI[etário Municipal

de Major Vieira, 31 de dezembro de 1964.

Antonio ,Maron Bacil
Prefeito Municipal

, "

Assim, resta à numerosa
, I

classe funcional do Estado:'
aguardar 8 decisão d�' Chefe;:,'
do Executivo, que estamos cer-i
tos saberá bem ave liar e sttus-.

ção humilhante em que atual-
. 'mente vive os "baroebés"i

, barrigas-verdes. v", ,.'

(De A Gazeta)

escreveu: Esmeraldino M. de Alm$ida
, '...;

- -.
.

.A nlversártos '

3592_355,50
TOTAL ,GERAL DO, BALANCETE 21.039,222,60

----,--�-------------------------- -----�---------------------------

Verba ," D�SPESA GERAL DO MUNICIPIO I DESPESA
Titulos da Despesa A�to"kr I 'do Mês I TOTAL

,
"

Esteve muito movimentado' o
lar do Sn, JOlé Antonio Correia
e de eua Extna. Sra. Belioa de
Oliveira .Correie, durante o cor

rente meti em viatude do trsncurso

I
dor: enivereâeios de seus eetimsdce
filhos. Dia 7 do corrente comple
tou seu 1. 800 de existência a

robusta garotinha, Márcia Regina
Correia, dia 14 o garotinho, Jaime
Vihnar, que completou seu 5°.
ano de vida e Iinalmente dia 20
deite o menino Mário Célio que
registrou no calendário o leu 3°.
ano de lua inocente vida. Para
béns à garotada e meus progeni
tores pelas datal tão feltivatl para
seue Iamiliares.

o

o

Pe, Onofre Babinski
Homenageado

Um grupo de' amigos e paro
quianos ofereceram ao

, Hevmo.
Vigátio, um cburra.c� DO aprali
vel reltaurante da família Sooaglio
o qual tr::mlcorreu num ambieote
muito cordial e ami81oRo, o fino
trato oferecido pelo proprietário,
do reltaurante foi' ótimo Dada
ficando a ae.eiar� o núméro de
pJ'elentei foi além da elpectativ8,
,foi elaborada unia lista de ade
.Õel! na última hora, ne qual pu
demo. aootar aI! eeguiote.: Soro
.Aluisjo Partais, E.meraldioo M.
,de Almeida, Albaro Dias. O,í.npio
R. Schadeck, NarcilO Guerbert.
Eugênio Sidorack, Heorique
Ruwck, Cabo Sana lia, Jaco,b Scha·
deck, Antonio TrieDleo, Pedro de
Lucca, JOlé G. Riba., Silvino
SchicOlki, Avelino Lavioa, Aloil
Adolph\) Werka, João' Greinert,
João Narlock FO., AJoí. Kara
cpiillki, Paulino Furtado d'e Melo,
Tte. Nelson Silva, Jovioo TODa·
lipa. Antonio·Malakoski, Aotooio
laokolki, Miro Hirt, Carlos No
vack, João }? Schadeck, Fran '

cilco Fiacoski, Waldemar Diechi
nabel. Luiz Schadec�, Dr. Rubi
nho '·Médico", Nivaldõ T. Al
meida, Olloy Schadeck, Súldado
Gonçalves. alem de outra! penoas
que chegaram já na hora e 'por ...

tanto Dilo. nos foi poseivel in
cluirem na lista; rasão pela qual
eolicitamas nOllal escueas, 'ao

mesmo tempo 'agradecemos a,

comparencia de todos e especial.
,

mente a famila Sonaglio, pela .·ua
polidez e dilícadeza no atendi
mente dOI presentee.

Grandiosa Corrida de
Cavalos realizada dia 23
Conforme, foi enunciada iâ por

esta coluna, realiaou se na data
.

acima a grande corrida da ani-'
mail um de propriedade do Snr.
Alfredo Herps, outra do Snr. SUL
Vi6 Scbadeck, o pareio foi sem

dúvida um' dOI mail ,eolocioDai,
dOI último. tempos, eoneiderando
que este 'ultimo animal correu

pela primeira vêz, mesmo aDliro
,

paraeurpresa de todos foi a voo.'

cedera, sendo no entanto dura Iii
vitória que realmente foi difícil
de vencer po.is foi de meio corpo
mail cm menos o que cOD.eguiri
fazer a eitreaote n8 nona Hipica,.
Para dia 30" amanhã teremol
maia uma ll!eD�acional corrida, iª
'delta feita com animais veterar.i��
no pareo, lendo OI meSmoa car�
rerieta., acima mencionados os
promotore. de mailJ oma tarde
turfiltica' que 'tanto interê,lIe vêm
despertando nOI meiol de.te po
pulariaodo e.porte do tud, OV

"

�/
automóvel'
a ven�a

>

Vende-se, um automóvel,
marca "MERCURY", ano'
1947, :coupê., ,em ótimo ,es-·
tadoi' de conservação. I! .';
Preço e condições com

Acle, no Banco do Brásil, n·
--------------------------

. !

Assine! Lei;a! Divulgue! �

Correio do Norte.
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Convidado
de Castelo Bra,nco

Esteve em Florianópolis no último fim de semana,
integrando a comitiva do Presidente Castelo Branco, o

Deputado Arolde Carvalho, que visitou, também, a cidade
de Blumenau em campanhia do Presidente da República.

É propósito do nosso Deputado co'Dvidar o, Marechal
Pre .. idente para uma visita aos municípios do' Norte Cata
rinense, provavelmente à Cenoinhas, por ocasião da próxima
"Festa Nacional do Mate".

AROLDO convocou

o Ministro
da Agricultura

Oe:v-erá comparecer a Câmara
dos Deputados, nos primeiros
dias de junho entrante, afim
de prestar' esclarecimentos à
Nação eôbre a venda de reser

vas fiorestaia do patrimônio
indígena, o sr. .Ministro Hugo
de Almeids Leme, da Pasta da
Agricultura.

A convocação do Ministro
foi motivada pelo Deputado
Aroldo Carvalbo .que neste
sentido formulou requerimento
aprovado pela .unanimidede da
Câmara dos Deputados.

O nosllo' conterrâneo, vice
líder da bancada da DON,
interpelará o Ministro que,
regimentalmente, deverá res

ponder a tôdas �s perguntas
feitas.

Agradecimentos
'ao Parlamentar

O Deputado Arolde Carvalho,
que tantos serviços tem, prestado a

municípios de Santa Catarina, rece
beu, recentemente, os seguintes te�e

gramas de agradecimentos:

:JE POMERODE: "Tenho prazer
comunicar h, .nrsdo Parlamentar foi
aprovada por unanimidade proposi-,
ção Vereador Cid Manoel Cardoso
sentido endereçar voseneía agrade.
cimentos sua ação et trabalho li prol
ensino deste .nunícipío conseguindo
verba 2 mil ões értlzeiros em con

vénio Mec pt SDS Veread0r Alex
'Fiohr Presid{'tflt... Câmara".

Convenção Udenista
Reune'se hoje e amanhã, em

Fiorianópolis a Convenção
Extraordinária da UO N que
deverá escolher o candidato
partidário às eleições de Go·
vernador do Estedo..

D�·�� poderosas correntes
disputarão a� preferências dos
convencionais, comprometendo
se, smbas, ,a respeitar a deli
beração da maioria, numa

,

demonstração evidente de
ama6 .. ecimento político e' da
verdadeiro espírito democrático,
Segundo todos Gii prognósticos

indicam deverá sair vitorioso o

nome do Senador Antônio,
C�:!cs Konder Reis que será'
o primeiro candidato a ser

,

registrado, e, por certo, o futuro
Governador de Santa Catarina,
graçe!!l !',"l prestígio que grangeou
em ·todo o Estado, depois de
vi'nte anos de serviços prestados
à c::!:;ti"lidade catarinenae.

Iniei'venç60 no Sindicato
,dós 'Trabalhadores

\

A verificação d," irregulartdades na última eleição
'3indicli·l reahzada no "Sindicato dos Trabalhadores De Indús
tr ía de Serra-ias, Tanoarias' e Carpintaries", de Canoínhas,
·d .. ve provocar. segundo informações vindas de Florianópolis,
a intervenção na citada entidade.

Cc ntra-rando tôda a legislação trabalhista, foi eleito
Presioent do 'aludido Sindicato, um cidadão completamen- .

te de�vjncúl",·..u do setor, filiado ao Síndícsto ás vésperas
da elelçs,ó" que não é ,e nem foi, em qualquer época,
profisstonal (16 indústria de madeiras, seja como operário,
mestre, contra-meste, feitor, apontador ou funcionário de
.escrítórto o sr, Nílton J. 8ayerstorf, jornalista profissional
e agente, do SESCem nossa cidade.

-

o sindicato, deve ser dirigido por um trabalhador
víuculsdo e o setor e não deve e nem pode, servir 8 propó
sitos políticos de ninguém.

\

4 Junla Deliberativa do

,Insliluto do Mate
louvou AROLDO

o Presidente do
Instituto Nacional do

Mate. Professor,Ma

noel de Oliveira Franco

Sobrinho, dirigiu ao

Deputado Aroldo Caro
.

valho, recentemente. a

seguinte mensagem te

legráfica:

!'Tenho satisfação

rTramlite".

Esteve em nossa cidade, pro
cedente de Flortsnópoüs, o sr....
Ivo Serva, alto funcionário do Ano 19

Instituto de Aposentadorie e

.Pensões dos Comerciaria.
x x X

'I'smbém esteve em Canoinhas
domingo último, em visita a

seus familiares, o sr. Yalú Ri
beiro.

x x x

Servindo agora no Batalhão
Januário Côrte" o "I'te, Antonio
Timoteo Silveira, que' provem
da capital qo Estado.

x x x

Gostosa galinhada está sendo
servl da todas as quintas feiras
na .sede da Sociedàde Benefi
cente Operaria, cujo resultado

, financeiro será destinado rio ter- '

mino das obras da churrsscería.
. X, x x

A se concretizar a anunciada
permuta do edifício do Cíne
Vera Cruz com o imóvel da fir
ma Steín, Canoínhas genhsrá
um grande edificio, destinedo e

um moderno cinema, hotel e

lojas.
x x x

Já no próximo mês de junho
teremos as novenas .dos tradi-

"

clonais. festejos de Santo Anto

nio, cuja festa propríameate di
ta, no corrente ano, será levada
a efeito no mês de agôsto.

x x x

O sr. João Seleme ofereceu
80' pessoal do Rotary e para al

guns amigos um aperitivo ori

ginal nó domingo último, quan
do festejou o aniversário do seu

filho, o médico dr. Anoar Sele
me, ausente no momento.

x x x

O segundo tenente Agenor
Flôres foi promovido a primeiro
t�nente e em consequência, foi
recepcionado no Campo de Ins

trução Marechal Hermes.
x x x

Hoje a espereda convenção
udenista em Floríenópolís, uma
das maiores, ao que tudo indica,
e que apontará o sucessordo sr.

Celso Ramos. no governo do

Estado; qualquer que seja o re

sultado, o partido sairá unido
do conclave e partirá para a

campanha certo 'da vitória.
x x x-

A respeito da convenção es
tiveram em nossa cidade os dois
candidatos, sr. Nilson Bender E'

Ó Senador Antonio Carlos Kon
der Reís. que veio acompanha
do do De p. conterrâneo, dr.
Arolde Carvalho.

x x x

Ainda sôbre o conclave, os

dois convencionais cancínhenses
Vereador Benedito Th. Carva-

s AS
&H E '§I- ...

Canoinhlll. Sta. CatariDO, 29 de M'lio de 1965 - N. 830

,

lho Netto e o sr. Luiz Damaso
de Mlranda já se encontram
ezn Florianópolis para esse fim.

x x x

O sr. Rafael Boeng.é o novo

Presídente do Santa Cruz S. C.;
espera-se uma, fecunda gestão

do jovem esportista.'
x x x

E, .falando e.m esporte, devido
a ameaça de enchente, o .S80ta
Cruz só extreerá no certame no

próximo .domingo, frente
.

ao

-Pery, no Estádio Municipal. v

,--_.--------------------.�
Cine ·Teatro Vera CIUZ vi

o ULTIMO POR DO SO.L
com: Rock Hudson - Kirk Douglas - Dorothy. Malone e

,

Carol Lynley,
Um filme qUE' vocês jamais esquecerãcl Em Cínemascope

.

e Technicolor. -,

APRESENTA:

HOJE - a. 20,GÕ hora, - impróprio eté 14 anol

NO VELHO COLORADO
cf Glenn Ford - William Holden e Ellen Drow

A batalha selvagem para impor 8 lei em uma cidade e

para ganhar o amor de uma mulher. A furia do oeste

selvagem em um espetetáculo empolgante e adrníravel

DOMINGO - à. 14,00 horà� - cenlura liue

NO VELHO COLORADO
DOMINGO

ai '17,00 hora. censura livre
ali 20,00 horas

-

Irnp, at{ 14 anos

J Icom Annie Girardot, Robert Hcssein, Catherine Deneuve
e O. E. Hasse. - Paraíso de dia ... inferno à noite ... e só

as mais belas eram admitidas ...

·2a. Feira. à. 20,00 hora. - REPRISE -- Proibido 14 anol
-_'_---

3•. e 40. feira - a. 20,00 hores - impr. até 14 anos

Corcunda de Roma
com: Gerard Blain - Anna Maria Ferrero - Bernard Blier

e Ivo Garrani.
, Pedia a tiros o amor e a justiça que o mundo cruelmen

te lh� negava

5a� feira '-. a. 20,00 horae - impróprio até 14 enos

A Welt Disney apresente:

NIKKI o Valente Indomável'
cl Jean Coutu, Emile Genest,Uriel Lufl; e Robert Hivard,
Nikí, metade, cão, metede lôbo, era tão capaz de matar
como de salvar uma vida. 'Era o rei de uma raça
formidável. O mais temido em uma terra de bravos.
Emocionante visao de um mundo primitivo. Uma

aventura que todos desejariam viver.
--�-,-

60. �ej;� - ai 20,00 horai -' Impróprio até 14 anos

VíCIO, E' VIRTUDE

·Agasalhos
,DE ABELARDO LUZ: "Partici-

. po Vossencia recebi verba Parque comunicar pre�ado a.

InfaIitil estamos providen::iando com-

pra vg breve comunicatemos data migo vg seu discurso
.

inauguração pt saudações Aldoü:io proferido Câmara em

,
Goldon:' Prdeito Municipal." 'll fevereiro provocou

Dll� Pll\lHEIRO PRETÔ: "Agra- ,excelente repercussão
deçu V us:senCl", verba convenio Mec' Junta Deliberativa reu.
escolas já construídas levarei p@s-
soalmente fim entregar-lhe prestlição nida J6 abril tendo

,contas et novo pedido para 65 pt sido mandado constar
Desejo qualidade prefeito et pregi-,

.

dente nosso Partido agredecer ao ata, Cordial abraço O·

nosso representante excepcionais liveira Franco Sobrinbo
serviços prestados pt SDS A \'elino
Bressan Prefeito Municipal", v

\
'

para o Inverno'·
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