
\/ALE A
PENA· TENTAR
I Osepisódios ora' em rápida evolução 'na política
brasileira, decorrentes do Âto Institucional' n? 2, na

parte referente à extinção dós partidos, políticos, li
gados à expressiva manifestação do povo de,' Canoi
nhas, a 3 de outubro último, quando escolheu o Pre
feito para o próximo quinquenio, estão a indicar. a
necessidade de uma trégua na apaixonante luta po
lítica que se desenvolve em nossa terra desde 1945.

, \

A nota divulgada pelo jornal "Barriga Verde"
:,,!��i!2�� � eleição de Sr. Benedito Terézio de Carva-

• lho Neto e o equilibrado pronunciamento do jovem
Prefêito Eleito, ao responder ao Sr. Albino Budant,
Cli'ctor daquele semanário, evidenciam o sincero de

sejo de harmonia e de paz, indispensáveis ao 'progres-
50 de Canoinhas.

O resultado da luta política intensa, ás vêzes

áspera e violenta, aí está, materializado na estagnação,
P!3 falta de solução aos nossos mais graves e urgen- ,

tes problemas.
\

, .
Nem água; nem luz; nem estradas, nem ligações

telefônícas 'com, os municípios desanexados; de Canoi-
'nhas; nem assistência social adequada, nem o proble
ma educacíonal equacionado como devera; nem am

paro à agricultur!'1, e à pecuária, nem Cooperativa .A
grícola em funcionamento.

�

A Assossíação Rural, sob intervenção, sem am

paro' de ninguém. medra como semente lançada em

pedreira.
.

O nosso interior desconhece a eletrificação rural.
A 'cidad� nâo cresceu e nem surgiram novas indús

trias, jugulados que estamos, à falta de mais energia
elétrica.

'

Não se construiu, ainda, o Estádio Municipal e

nem o prédio necessário à Escola Técnica de Comér
cio. Não dispomos do 20. Cíclo do Curso Ginasial e

n��.11 ensino técnico para o trabalhador.' A Escola Pro
fissional Feminina cerrou' as suas portas e não che-

gou 'a funcionar. I

O esforço de alguns, tem sido comprometido pela ...

-

falta de colaboração de outros. \C desentendimento;
a falta de conjugação de esforços desviados para as

lutas' estéreis, tem comprometido; é inegável,' o . pró':'
gresso da querida terra

.

natal. J,
'.

Batamos no peito, reconhecendo cada 'qu.al os

seus. êrros.

Expurguemos os nossos corações do ódio mes

quinho e destruidor e' esqueçamos as lutas do pássa-'
do, muitas vêzes fruto de intrigas e de incompre
ensões. Iníeísmos, de mãos dàdas, uma nova jorna
da, pelo caminho largo do entendimento e da com

preensão . � a coletividade canoínhense só colherá be
nefícios! n

Sem dúvida não sera fácil; há feridas ainda aber
tas sangrando, mas os superiores ínterêsses da gente
canoínhense exigem o �acrifício de todos, a humana

compreensão de todos, a decidida colaboração de todos.

Vale a pena tentar a conjugação de 'esforços
pelo bem cornuml.' v

y

'Verean�a· sem su�sí�ios
A n5;; r€mUnHilção da função municiparrnão- é nenhuma

n�viàade, pois muitos países dos mais adiantados
_

nunca deixaram
de adotar esse sistema, e mesmo alguns da área dos subde,senvol
vidas, onde, como, no Brasü, a improvisão acabou por levar aos

maiores abusos, cuidam de fazer retornar a função de vereador
I á sua primitiva pureza. Alegar cOmO se tem feito que com a nova

lei 6ou:.ente os ricpb jJodel'ão ser Vtl't:tldol'es, l'orquanto os pobres
teriam de sacrificar as suas ocupaçõés ordinárias, sofrendo reais

prejuizos, 'se servissem nas Câmaras, já que a função não mais
será remunerada, é torcer a realid.ade com um falso raciocínio.

, Os Vereadores de Canoinhas cogitam de' alterar o Regi-
,w....üu �... " ....J, ftlàhzando as StS�õcS nos sabados e' domingos,
como aliás vem acontece,odo em muitas cidades do Brasil. Deste

,

modo, a Lei será obedecida e a vereança não terá subsidios�
, deixando, com isso de sacrificar os cofres municipais. Os verea
"�o dores trabalharão qecididamente com espirito patriótico e, com

'h ... ::, �i. ,:.;r�sse. em pról da coletí.,yidade.· ,n

•

Ano 19 Caryoirlnas
------------------------'--------�---------------------------

'"

s��tJ Catarina, 27 :::e,. No�emb,o de 1965 Número 856

Diretores: R. R. DA S�lYA ( AlfRmO O. GARCINOO
FONE, 128

Gerente: .,IlHASS SU[MI '

CIRCULA AOS SABADOS,CAIXA POSTAL, 2'

Revolucão já- tem o seu Parti�o
Brasília, 22 (Transpress - O I

ESTADO) - O líder do govêr
no' na Câmara dos Deputados,
sr. Pedro' Aleixo, informou que

Tte. Macedo

Juraci telegrafa a Governadores
I \ ',f

de
\
Estados' e Territórios

"

]'I'
A Secção de Economia ,Do- O Ministro Juraci Magalhães da Justiça env;pú 80S 'go,méstica d,? Esc,:!ióri<_> Local. d.a vêrnos de Estados e Territórios telegramas circular, D«i<b.c� <lu�ACaRES .... de Cancmhas, mi-

com' a decretação do ATO Institucional n. 2 restabeleceu se

�eíou suas atividades" neste mu-
clima de tranquilidade para o trabalho de que ,8 Nação tant

nicipío em 22 ,de ma,io
do

I .necessíta. En�rt!tanto, recrudecerem certas, desavenças políticacorrente ano. críando clima de instabilidade em diferentes regiões do país d
Temos 8 grl?-t@ satisfação de que é preciso evitar de maneira efícísnts, Prossegue o Ministrd.

levar ao vosso conhecimento, 'em seu telegrama: "Apelo assim para os senhores Gsvernadorea
as atividades que estamos de- de Estados e Territórios no sentido de que façam saber as fôrças: '

senvolvendo. .

I políticas que não é esta 8 ocasião de procurar escolher vantagens
* Três Cursos para treina- em detrimento da paz pública e da estabtltdade das instuuicões •.

.

mento de 8 Monitoras de Ves- Cada 'caso que surja dever á ser· enfrentado pelo govêrno com
tuário (Monitoras são pessoas serenidade, espirito de justiça, IDas com energia, jamars servindo

que recebem treinamento em de escudo às. de�cabjdas preterições de grupos polítlc=s que nãd

,I determinado assunto e que de- -sezmqstram à altura dos nobres propósitos de nor<lJàl;zaçâo da

pois transmitem o que apren- vida politica. do pais, permanente roteiro do govêrrío ao curnpri
deram a outras' pessoas da mtnto dos ojetivos revolucíonáríos concluiu e sr. Juraci Magalhães.
localidade onde morem).
* 'Cinco Cursos de . Córte e

I Costura,
dados por mon�ras

nss comunidades de Parado,
Piedade e, Palmital.
* Através destes Cursos 8S

Monitoras estáo ensinando trinta
senhoras e moças do meio ru- �o Ato Instítucíoual N0. 2 seguiu-se um Ato Comple
ral, a cortar e costurar por mentar, no qual se' preceitua constituir-se crime a

.

manifestação
método fácil, prático e econômico.· de caráter politico por parte de pessoas que tiveram seus díreítos
,* Foram organizados dois polítícos cassados. A pena pata o crime vai de três mês�s 8 Um
Clubes "4-5" nas. comunidades I ano

.

de prisão. Esse críme, pode ser cometido através da ímpren
de Parado e Piedade.) ("4-5"

.

sa, Neste C&80 á pena será estendida 80 responsável pelo. órgão
são Clubes de trabalho com de imprensa que deu guàríde à manifestação .. É o psrágrsfo n. 2
jovens do meio raral). I do; Ato Complementar: "Se o crime fôr praticado por meio de'
* Doze men'inas estão apren':' imprensa', rádio ou televisão, o responsáv'll pelo órgão' de divul

dendo alimentação e fazendo

I gação será também processado e julgado pelo juiz sioguÍar e' �
hortas caseiras. .

pena será acrescida de multa de 100 mil a 1 milhão d€ cruzeh:os";
Este é o trabalho que está Portanto, cadeis e multa pesada para os dil'etor.es de jornais, rã..,

Sendo feito no municipio. Nosso dias e televisores que derem cobertura a :::nanifest'ações de cará�

objetivo é a elevação do nivel ter ,politico feitas por cassados.
- '

,i-
de vida das famillas' rurais.
Para alcançá-lo necessitamos de
seu indispensável apôio e cula
baração. Temos certeza que po
deremos contar com êles no
m6mento ,oportuno;' convictos

que estamos de
-

seu interêsse

pelo progresso de nossO muni

cípio
.

e de Santa Catarina.

Somos gratos pela, atenção.
Miriam DOlorés Finardi

Extensionista Doméstica RUfaI
q� ACARESC n

Por motivo de. seu aniversá
rio, 8 ocorrer dia primeíro.,
quarta feira' próxima, o conhe-

I cido e estimado de todos, Tte.
Macedo, servindo no CaITIpo de

Instrução Marechal Hermes re-

cepcícnará' seus ínumeres .amí- I
gos, no

I

Cassino dos Oficiais I

daquela unidade. Correio do 1Norte, também convidado, an

tecipa os melhores votos de fe
licidades ao ilustre aniversa
riante. • \ n

4 ACABEle divulga
as soas realizações.
Canoinhos, 20 de' novembro

de 1965.

Prezado Senhor:

Brasil 'deve integrar-se consci
entemente e por determinação
própria no sistema de vida e'
valores do Ocidente, falando de

igual para igual 'com todas a8

nações e com ampla liberdade
I de comércio com todos 08'

I países do mund�. .

. Blpartidarlsmo
Afirmou-se nos melas políti ..

Aliança Renovadora Nacional se-> cos nacionais que a prmclpal
,rá o' nome do partido situacio- consequência' política do atI)
nista de apôio ao govêrno. O

I complementar
D. 4, será deter-.·

nome foi escolhido pelo próprio minar a partir de agora o:
pre!lídf'nte Castelo Branco. 'Ü I desaparecímento ,de perscnalis
Esboço do programa da !lava

I
me .ua vida partidária. Com �i

agremiação já está concluido.,. Ato Complementar, apenas 2;
Irá eonsubstancier entre outras blocos se constituirão no con

OJ€cidas de apôío v a Iníciatrva grel!lsa, exprimíndo a uualídade
privada, afastamento dos inca- govêrno-oposíção. O deputado
pazes e punição para os desc- Pedro Aleixo disse não consí-.
nestes da adinjnistraç�o pública der'r à fixação do &to como

e descentralização administra- uma vitória desta ou daquela
t�va� Preconizará ainda. que o 81a. ri

o Áto Complementar n. 4 é
para' ser executado imediata
mente, dispensando qualquer
regulamentação Assim, a partir
de hoje, as lideranças politicas
no Congresso deverão manter

entendimentos necessários! para
a formação de novas agremia
ções. políticas.
Primeiro Partido

Ato Complementar
atinge ia Imprensa

�alário superiqr
paga Impôsto' de

a 125
Renda

mil

�odo!l os cidadãos qúe perceberem mais de ,Cr$ 125 mil
mensaiS Qevt!rão pagar Imposto de Reor:ia descontado na fonte,
a partir dp., 1966. Foi o que decidiu o Congresso Nacional, fazen
do aprovar tôdas as emendas do Senado BO.proj.,to que reviu 88

disposições tributárias da competência da União. O desconto na

. fonte foi fixado 'entre 3 a 12°/0, para �81ários de Cr$ U5 mil a
II um milhão de cruzeiros mensais. .Y

.
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Liquideção TotalIr
CASA 'BUBA de JA'ME BUBA'

NegócJo
Aluga-se' ou faz-se qual

quer condição de arrendá
mente, uma ou duas serrarias
completamente reformadas,
plaina para beneficiamento,

)(' 'desempenador, descascador
I

!

de arroz, etc.
, ,_ I\

"

Procurar ,o proprietário,
An,tênio Maron Becil, em
Major Vieira. 3v

I Srs. Industriais e C�m!3rcientes:

'" X consultem suas necessidades' a J. CORTE
- CA\S,AS, vende-se Melhores Preços - Gare!"!i!a Ab�o;ut9

,'"

. '�'I � V�n?e's� várias casasresi-.I -============================if
PROCURE A

.

'"

i p.enC11:l1�, ,SItéw em frente ac I _

seH.RE,IBER "o;' ,I Quart:lda Polícia Milítar.

2111",Informações nesta redação: I
.

t)UdS lojas' para achdi" O) que pi'ecisaf" "" .'

1'1______•__IIIÍIII
;
__

'

____'!!!'J!lII�IIIÍIIIIri .._:1 MoiQRlSTA! �hserve sempre as I
'I I,1 X leis do trânsito,' Elas são

G
· , 1'. 't:::"" it a C

",' ,teitas, para sua' própria I
I' nas I o ,�a,na'. r ti Z segurança. i

colaboração do i

clube dos amigos__11
====================='=' :

�------------------�,�-=-=------

I �

, ' (antiga,eu. Leopoldo Buha)
, t "

' ,,, ,

Em virtude d;o encerramento de suas atividades, -

li9�id�ção cO�J>let� de . todo
.

o seu estoque de
:' Fazendas,

_ Ferraqens,': Armarinhos,
,

R,Qupas F'eifas, Louças, Conservas, etc.
É nquldaç60. no duro. '

nã.o é, J'elDarcação!!

AVISO:

--..o-

\
,

'

Solicita aos seus amigos @ freguezes,' que estiverem
suas CONTAS ATRAZADAS, o favor de Iíquiderem
com àébitos, dentro do mais curto tempo Possível,
(em virtude do encerramento de suas atividades,

A Direção do Ginásio Santa Cruz avis� 'aos
, interessados que no dia 3 (três) de' novembro terá ínícío

o Curso preparatório 'aos � EXAMES' DE' �Á;.DMl-sSÃO ao
Ginsáio.

':

Os Exames res lízar-se-ão nos dias 1, 2 e 3 de dézembro.

•

I •

Vende-se inclusive o ponto comercial, constando de'
casa com 300 m2. e terreno de 4' I datas; instalação.
completo .para comérci� e moradia.

Trataricorn o proprietário sr. Leopoldo B9ba.

,
'

Procurando acha !!J .$/
_

.

,

i

·Tecidos'finos Ítt Artig,os Jerséy • Nyl'on
,Bordados - Rendas, - Botões, etc.

x
",

,
.

Brinquedos Enfait*1s.' de �a�al
Ferragens - Louças - Ar�a�, etc.

CASA

/

Para os exames serão exigidos os seguintes documentes:
a) _, Requerimento fornecido pela' secretária do

Ginásio; (inscrição) ,)

,

,

' b) - Certidão de nascimento" cópia ou fotocópia
autenticada em cartório; ,.

c) - Atestado de sanidade física '� mental;
,d) - Atestado de vacinação anti-variólica;
é)' - Atestado' de conclusão do curso primário.
Para o

.

curso e os exames será', cobrada a taxa
de 10.0000 (dez mil cruzeiros).

('

Canoinhas, 27 de' outubro de 1965

A DIREÇÃO

Dr.
'�

Anor Dittert Pinto,

• I

Médico. 'Especialista I
em

Ouvidos, Nariz e Garganta
Consultas 'mo Hospital Santa Cruz nos, dias

'i 12 e 13 de J A N E I R'O de J966'
,

I

, Informações com

Waldemrr Kniippel\ , ·

x-

Vende-se- Lotes
no JARDIM ESPERANÇA,'

/

nas proximidades do Ginásio lI!lm m -
,

Santa' Cruz.
'

-

.. iil!iiS���_

A Vista �, a Prestações.

�mBBm��••�BB�m�����m�m••��m�M•••B�BB��
� '. ' \,"

.

-' � _,

II Atenção!, vire e' leia
-

I,
1- �HiA,s'�a I'
II -sspurrq SOp''8ço'1 e 3: II
e' 'apO!Jq um aque3 a OlOam!OUilA ou s"'Q:>elsald se anoad I_ _ '" 'i'J�)U,!Jq um �ja4.ueii/a a.H1mOJ
= 'apOJlqlmn aquaS e DISAONV'IOD sa�o'1 se 'JH,s!A

I;
,

_
_ 'I8l8N ou ánSad a ','8l0Sa a.HÜIlO:)

e 'suê�hque'A i:) soanoossp sop azoS -,a 'apap!unpodo '8lSa al!aAo.ldtl ' \

II 'opue�ueleq oue ap WII O Jessed ª:JOA IlJlld 'W!pJl!! eJlld e�ullleq ap' oquewlll Janblenb W3:J31310

I i�SI\ON\fl08 ' 'A
/
e I)iSAO,N'1108'0

II

11-.1 I�,lJIIIiI ·se4uloue� urs elslAlsnl:lxe 'edo:> we BJAeled .ew!II1)
I' 'elSllned adoc esoweJ ep opjped nas' JazeJ, � Je::>94uo:> e4u9A

,

.

i��zlnb o.vu UJ�nb �udq:Jo:> oqu 9S ,

I. .i��zlnb o.puvob � OUJo.;,> ant)vd
.

i�dzlnb anb o. �;udwo3 I
I ·oJ.laJ a 'B;)!UIJ9J 'eJF�p'BUI ap s!a�9� ap sodu so sopoa a;>aJaJO

Imm (YlPJIOA o8!lUP) 013JªWOl ,3 IJJIS�PUI 'S�,AON_ 'l�g40DeI09
•

Ii
,llJaO ma oJJa) ap sOlelal.H! a SaJllnqnl slaAOw ap e31Jq91 'I�SJ\ODeIOD .0'
BB••IIBmltmB.I.Uilllmm••�

Geladei�as
Balcões

X'
Comerciais
Frigoríficos

Sorveterias, etc,

diretamente de fábrica.

\
..

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

v

�

de Ocasião

'I

Para o seu exigente paladar
prefira sempre

PINGUIM
.:

-, Restaurante e Sorveteria -,

í
I

�

Diàriamante Almoço e' Jantar.
,

. Refaça, suas forças, tomando

"e A F:ÉI ' IG
Torrado a ar quente,

, I

Saboro�� a#é a �Hhna. gota
Rua rPa�lá Pereira Telefone, '24�

/

B G é grande - mas em Cãnoii1h�s

I
J.

Praca Lauro Müller. 751 (1'10 lado do B80CQ lNCQ)
Caixa P�stil, 76 - Fone, 125

-

_

' ,<

Cruioinha: ' :. Sta. Catadna

TRANSFORMADORES DE DISTRIBUIÇÃO TRIF�SICOS
E MONOF,\SICOS a ÓLEO 1e 5 e 500 K\VA G.E.,'

CHAVES MAGNETICAS . DE FAr.A3 ·/ESTRELA
TRIANGULO ' 'QUALQUER CAPACIDADE

MEDIDORES MONOFASICOS E TRIFASICOS G E
CABOS· 'FIOS· CONDUIT'. CAIXAS DE FERRO

ESTABILIZADORES· LAMPADAS

SATIIl'-
.

, :
--_' ,---

MELHOR SERViÇO A PREÇO JUSTO
----·-r-.-..,--·---\-·,l-...�-·---- ,

Matriz: Curitiba

Filiais: ;" São .Paulo • Rio deIan .. iro . tJO!'to Alt'gre •

Cunoinhas • RiQ Negro Mafra· Barra.
Mansa.

.

",

/
'

\, •

•
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IANIVERSARIANTES
"

DA
"

SEMANA
ANIVERSARIAM-Sé , B:« 29: a sra. dna. Zilâ

- esp. do sr. Allredo de O. (lar
cindo; Vereador; o sr. João
F. A. Siems; a .

Srnha: Sio
mara filha do sr. dr. Rioa
daoia R. Corrêa; os meninos
limai Werner filho do sr.

-Vioaldo Todt e Pedro Paulo
filho do sr. Zeiredo "Müller.

,Dia 30: a sra. dna. Geno»
ueoa 'esp. do sr, Willy Sudos
ki; as srtas. Guita Federmann,
Diretora do Grupo Escolar
General Ozorio em Três Bar-
.ras, Will'fW Maria Lessak: Os

� .

,

i
! Hoje: .a exma. vva. sra.
'dna. Vitoria Oliscovicz; as

,,�eninas Rosmary filha do sr.
. IHeinz Fischer, Vanja Clara
!fílha d» sr. Lauro Michel; os
gemeos' Izolete Terezinha e

Jaime JOSé filhos, do sr. Mi
guel Androczeoecs.
; Amanhã: os srs. Lauro Mi.
chel prop, da popular Chur

.
rascaria Michel, Joaquim Fer
."arzdes Luiz Fitho res. em

i .Porto 'União, Francisco Kri.
Isan, Gerson, Kohler.

!
!

t
.

.

..

.

. y'\
. Agra·declrnenfo .

A,tamilia 'ADOCPffO 'Dlll'RICIf

ag�adece as manifestações de carinho e pesar
a todos' os que a confortaram no difícil

momento por que acaba' de passar.

Em especial à "ponte de solíedariedade
humana" dos Radio-Amadores.,

A Santa Missa de 79• dia será' celebrada

hoje às 19,30 horas, na Capela São, Bernardo,
em Marcilio Dias. v,

\

,
:(

AGRADECI'MENTO
..,

.
'

Anto�io da Silva -sgradece de coração; a tôdas as pessoas
de Rio dos Poços que colaboraram com ele para levar sua filha
internar no Hospital de Clínica". inclusive e especialmente, a08

81'S. Fernando Bilinski, Terezinho, Lindolfo Wittlich. dr. Adyr
Seieme. João eolodeJ. João AJgacir J"ontana e o prefeito de

Irineópo!is que deu a ambuHlncia; também ao frei Ermegildo,
que deu o Sacramento da Extrema Unção.

A iodos o me�
I muito obrigado.

CaDoinhas. 26/H/65,'

Cine Teatro' Vela
\

,':- A P-R E S E N T � �:

HOJE - a. 20,00, hora. - 'impr. até 14 an08
,

,

Sodorna e Gomorra
"

com SteWart GraI1ger, PieI' Angeli. Stanley Baker,
RossaDa Podestá e Anouk Aimec.

'

Sodoma e Gomorni, as cidades do pecAdo, é um dos
filmes mais caros já projetados, eD:l tela panorâmica. Um
dos melhores filmes dos últimos tempo�. Você não pode'
"eixar de assIstir êst� filme. Em ciDemascope e TecnicQ-

lar. Um filme de longa metragem.

ali 14,00 horas censura Iiwre
,

DOMING9
.

-

aB 20,OC horu :- impr. até 14 aDO.
"

Sodoma e Gorrrorra,
/28. Feira - aI '20,00 - impr. até 14 ano. - �EPRISE

Sodorna. e Gomoria
\

3a. e 4a. �eira - ali 20,00 horal - impr. até 14 anOB

D,EME:NCI,A
com Philip Corey - Diane Mac Baim - James Best

58. e 6a. Feira - 88 20,00 borall - imp�. até 14 anos'
i ".� •.

,

Harold Lloycfs .o .. ; Rei do Riso
com Harol'i Lloyd's, o maior cotniCo de todos os tempos.

\
���a�iiil•.__TIIW_G.ii§W!nifilll'II-IITa......· IRNííffl6íli1PEilli'l",li.am__llilÍfI"

meninos, Adilson filho do sr.
Nelson Marzall e Nilson fi"
lho do sr. Nereu Fontoura.

Dia 1°. de Dezembro: as
sras. dnas. Carmen esp, do
sr. Tuf/i Nader, Anu Maria
esp. do sr, Carlos Wunderlick
res. em São Paulo, Hilda
esp. do sr. Rubens.R. da Sil
va, Suzana esp, do sr. João
Sczygiel; o sr. Waldemar
Bra ndes, gerente da fi;ma
'Stein filial desta cidade; as

srtas. Ursula Scheuer, Ursula
Itoigt; o jovem Luiz Francis
co tilhodo sr. Luiz de Paula
e Silva; a menina Simon.,i
MargU1'eth filha do S1. Ame
rico Araldi.

- Dia 2:, a exma. uua. ��ra .

dna. Anita Buss; as sras.
dnas., Noemia esp. do sr. A
genor

. V. Côrte, Adelia Olga
esp. do sr; Euclides Bueno,
Eulalia esp. do sr. José Pa
checo de Miranda Lima; o

jovem Wal.iemar Trabp, a

.menina; Maria Alicio. filha do,
sr, Odilon Dooet; os meninos
Edson filho do sr. 'Eroino Frie.
dmann, Gerson José· filho I do

·

sr. João Dirschnabel,

·

Dia 3: a sra. dna .Alme
írinda esp. do S1'_ Vitorio' D.
.âa Silveira; o 81. Hilmo
Wunsch; jovem João Tarcti-s
ki; as meninas Rhode filha
do sr, João Taporsski e Mar
Ide filha do sr, Arthur de
Souza Caldas.

Nesses porabens.

NASCIMENTCJ
Acha-se em resta o lar do

casal, Sr. Celso Pereira da
Luz e Dna. Terezinha Beck€T,
com o nascimento dia 20 úl-

·

timo, da garotinha Terezinha
Salete.

A recém-nascida e seus pa
pais nossos cumprimentos.

FALECIMENTOS
Faleceu na madl'ugada de

\

s'ábado, em sua -residêmcia
em Marcilio Dias,�o sr. �dolfo
Dietrich, chefe de tradic�onal
famitia dmoinhense. Seu se

pultamento, bas�ante acompa,
nha�o, \ocorreu . "'!a. tarde de
domzngo no cemtterw da mes- ,

'ma vila.

A' família enlutada os pe
sares do COr1 eio do Norte.

x x x

Também faleceu domingo
último, na cidade de Itajay,
a veneranda' senhora, dna.
Ascendina Pereira. Miranda,
progenitora de numerosa pro
'le e também do sr. Luiz Da
maso de Miranda e Edú Mi-
1(anda, nossos presados il1ni
gos.

Nossas condolências a too'
dos oS ramiliares da saudosa
extinta.

-Convite Missa Y
Vitor Golanawski, convida

parentes e amigos par,a assis
tirem a Santa Missa que
manda celebrar dia 28 ás 19
horas' na Matriz' Cristo, Rei,
pela passagem (jo 1°. aTliver-,
sário de ralecimento do se,u

inesquecível irmão IVO,

A tudus sua gn,didâo.

Compra-sei
2 dates juntes, altitud!> mf'

diana,. perto do centro, 'rua de

pouco movírpento, 'zooa de boa

água potável.
Ofertas �ar8 e redação dêste

jo.:oaL 3v

NOVA DIRETORIA nO-',C.ORAL CANOINBEI:SI
A. Schola Cantorum $anta Cecilia reuniu-se terça feira última

"no Çlube Canoinhense quando procedeu a eleição de sua .nove dire
toria que ficou assim constituida: Presidentes Licêia Kohler; VicfI:
Caato Pereiraç, I SecretÁrio: Djalma Pereira: 2a. Secretârier Lndo,-,
mila Boja'rski; Tezoureiro: Otto Hoepfner] 2a.

I
Tezoureira: Gerda

Steiu Loefler; Oredcres' Pedro Reitz e �e�y Maria Ribeiro; Bíbliao,
tecário: Inocente Tokarski; Conselho Fiscal: S'uely Weodtj Douglas
Benkendorf Hermínie Hoepfner, Silvia- Carvalho Schosslend, Mas:ia
Stokler Pinto, Alóysio Soares de Carvalho e Marcos Süsenhach;
Depto. Social: Amaury, Isphair, Jucira Reiohardt, Nil\Va Waltrich.
}ulio José Andrade e G. Wilmar Fallgatter.

Aos novos mandantes da importante entidade cultural, 08

nOSS08 votos de uma feliz e fecunda gestão.

'.'

largai é um tecido perfeito para qualquer clima. para qual
quer ocasião. Não amarrota, nãõ perde, o vinco e não conhe
ce Ierro-de-passar. E quando a roupa é RENNE�-TERGAl,
o, resultado é ainda melhor: o acabamento' é cuidado até
os mínimos detalhes, corno na roupa sob-medida, São ca

racterísticas exclusivas Renner. Conheça T erga I (Fíbrane
ou lã) com a etiqueta Renner.

MPM - 2A210

o Presente Ideal
I

para êste Natal
, ' .

.

CASA PEREIRA
A CASA DA BÔA \ ROIJP"À
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COlU\EIO DO NOltTI ,

Uolver$o, CI�o:cla,' Mitos
'.

/ lU - .Mistérios Cósmicos - Aparições' Cíclicas - AVida
'. I I I

,

Os objétos voadores não iéien..!
:;,tlficados, isto é inegável, sem

pre foram apreciados' pelos ter':
renos em difer€ntes il-.des. Fo
ram aproveitados . como ínstru
mentà místico, mítolégtco, ter-

.' 'rorifico, era para 'imposição de

documentário de A. SEIXAS NETTO

regras morais, ora pera embaaar
anátomas; maso saber sacerdo
tal, o incrível 'ê índevassado
monopólio da cultura ancestral,
'anotava' cuidadosamente os ci

clos, as aparições, os comporta-

Prel.luo. de Major Vieirá
\

.

LEI. N. 135. de 29-10�1965
.
Eleva oa �encimentos dos Funcionári'os Municipais
I

•
O Pretidente do Pod'!l� L�gi8Iativo, Ve;eador Odilon Dá:vet.

no exercício _ de Prefeito. Municipal; de Maior Vieira, Eetsdo de
Santa Catarina, faz eaber que a 'Câmara Municipal decretou e eu

sancíouo a. I"guiote ; \ ,
.

·L E I:
Art. I. - Ficam 'elevadol oe pedrões de vencimentos do;

Funciunário. Píiblicul Municipais, Da forma da t!ibéia anéxa a eetaIei.
.

,

,
Art. 2. - Pare atender aI rle.pelas decorrente. delta lei'

fi�a o Chefe do Executivo Municipal autorizado. a abrir' oportuna-
mente, o crédito suplementas que se fizer necéesârio.

'

; , Art, 3 -:- E.tll Lei entra em vigor a partir do dia 1. de
novembro do corrente exercício, ..revqgadal ai diapoeíçõee em contrário,

Prefeitura Municipal de Major Vieira, .em ,29 de outubro.
de 1965. .,

as.) Odilon Oavet - Prefeito Municipal em exercício

Escàia-Padrão 'de Vencimentos dos Funcionários
Públicos Municipais

PADRAo Veneimefi.O Veociménto
Mensal Anue!

,

A 'Cr$ 40,009 Cr$ 480.000
B 60000 72,0.000
C 7ü.üüü. MO 000
'D 80.0uO .. 960.000

"
.E 90000 1080.000
F 100,000 1.200000
'G liO.OOO

.
L320 000

·H ]20.000 tuo 000
I 130.0'00 1.560,000
J 140.000 1.680.000

Preíeitura' Municipal de Major Vieira', am :29 de outubro, de

Odilon ,Davel ....; Prefeito Municipal em' exercício
\

.

Regiltrada e publioada a presente Lei 08 Ser,ref.e,rja Muni
cipa I, 80. triat» riia_ do mês de outubro do ano de um mil novecentoe
e ilellElDta e cinco

,

Jair üirschnabel - Secretário

1965.

Cargos Isoía'dos da' ProvimeotQ Efetivo do. Quad!'!)
�

Unjco dó Ítt�uoiçipig.
SITUi\ÇÃO ANTIGA

N°. de
Cargo!:

Vencimento
�'fleüiilJ
.....

Cargol ou
Fucçõel Padrão

1
1 .

1
1
1 .

1

,
,

Te,olueiro H
Secretário F

E�crit•. do, DMER
-

F
Fjflcel (vago) D

Operador de l\4áquioal C
Zelador de .Cemitério 'A

QUADRO DE CARGOS EM COMISSAO
5Ó.OÓO
20.000

Cr$' 80.000
70.000
70.000·
60.000
50.000
30.000

1 •

1 -

COlitad(lr
Iopetcr E�colar

SITUAÇAO NOVA

N°. de
Carg.

Cargol ou
Fun�õel Padríio

Vencimento
'.�leutai

. 1
1
1 .

1
1
1 .

Teloureito '

( H
Secretário F

Eactit: do DM:ER D
Fi.cal (vago) D

Operador de Máquina C
ZeladQr de Cemit.ério A

QUADRO DE CARGOS EM COMISSÃO
Cqotador \'

\

'(iupetor Escolar
60.000
30.000

Cr$ 120.000
100,000
80.000
80.000
70.000
40.000

1 .

1 .

Odilon Davet
Prefeito Munioipal em exercício

Jair Dirschnabel
Secretário

mentos fenomenológicos prece
dentes de catástrofes çósmicas.
E o' ciclos estão claramente rfe
terminados nos documentos pri
mitivos. Falando em termos de

"aparições"
.

é f�cil determinar
um pequeno ciclo dI" Incídêncra,
devendo, evidentemente, existir
ciclos múltiplos amplos de in

tensidade; êsse pequeno ciclo
parece ser de aproximadamente
790 dias terrestres. As alegadas
jorig.ens, todavia, como são di

vulgQd�s ímprocedem-mercianos I(Marte é um planeta morto);
vepusíanos (Venus é um cometa
e estado de fixação); os demais

.

planetas . solares estão em fase ;;='==========;==============?=====.

de fíxação ftsíoquímíce: Urano,
por exemplo. sofreu tão. violenta
catástrofe, há milénios passaQos.
que inclinou o se,u_ equador 82
graus- sôbre 9 órbita; ot-vt", agora
estar ainda em ,estágio de re

composíção. Objetos �xtra sís
tema solar, compreende. se.
Aliás, o, mecanismo e o materlal
meteórico, no Sistema. Solar
possue 'comportamentos inusita
dos e ainda não estudados. Sis
temas planetários 'galáticos
exist ..m 80S milhões- e vidas em

variada forma igualmente. Mes I
sem um' conh ..cimento amplo i

qualquer hipótese 8 ser forrnu- I
Ieda' não será realmente hipótese
mas uma ficção 'Quanto falta
ainda apreciar das inesgotáveis
fontes' do. passado! \ QU!loto se

poderá SRber com I"stl'\S docu-'

ment!icõe.s do futuro. Agora que Ja T.. rra já emite, na direção de •
vário lugar do Cosmo;' as. suas
naves experimentais há surpre
sas notáveis. Convém o saber
humano aguardar e não se

deixar nas inebriações da sua

nostalgia do COSMO. n

x
Camara Municipal de

R �ajONr V'ieirà/\ I.
esoiucão .53,29-10-6'5 I

ElevR � Sub�idin 'A t�p!"�- I

'jII sentaçáo do sGnhof Prefeito'
Municipal'

: O �:id��ãv l\1,igil6i, !\!ci"ViJ Bê-
cil. Presidenté em exercício da IICâm'ora Moniqipsl de Major
Vieira, E.tado de Santa Catarina, -----.------...--------------
no u.o de' lua. atribuicõe. faz,
laber que ar Câmara Municipal ( MIM V

ld.:�:o:.Fs���:�;:.:::��t: _â��:o���;l���: 5dl d� :!��_6;eira
lub.idid e reprelentação do lenhor Elev� os Vencimentos' do Funcionário' da
Prefeito Municipal, Dara oitenta 'Câmàr� Mnnicipal
mil cruzeiro. (Cr$ 80.000) menlai_, .••. ... , ;

e qusrenta (Cr$ 40;000). Iespec'- "
.
O Ol?�dão lvuguel. Mar?�- BecII, Prelldeole em exer�IClo da

,tiv6'mente, 8 partir <lO dia 10. de
. Camara Mumc!pal ,de M�J�r Vllma, E,t�do de Saota CataCla:ii, faz

Dcvembw do corrente exs.cício. laber que aCamara MUOlClpal decretou e eu.. promulgo 9. leg!1ll'lte

RESOLUÇAo:
Art. 1°) - Fica elevado, a partir de lO. de� �ovembro do

correl'lte eXAl'l1íl1ir'l, pera' cento fi ti ...., ,",;,' crl1zeiro� (rr� 1101)OO�
, menlail, �I vencimento_ do Funcionário, delta Câmara Municipal.

Art. 20,)' - Para ocorrer ai. d�lpelal provenie'ôte delta Ré-'
lolução. 'deverá ler aberto. em época oportuDa. o crédito luplementar
que le fiz�r o�ce..ário.

I \ Art. 30.) - E.ta Relolução entre em vigor na data de 8lta
.

publicação; revogada. ai di�poliçõel em' contrário a, elpecialmente
"

Relolução n. 43. de 19.2-1.965,
r .

/
, Sala da. lellõe. da Câmara Municipal, em 29 de outubro

de 1.965,

/ Art. 2°.) ...:... E.ta Relolução
entra em vigor na data de' lua
pG�!;.:...�ãv, révogadal Üli Jiloí)Oii.
çõee em contrário e, c:pecialmente
a Relolucão nO. 37,' de " de a-

. gOlto de 1.964..

.<
•

ai. Teodoro Barankiev.icz
20• Secretário

8ala dai .elsõel da Câmara
Municipal. eDi 29 de

.

outubro de
1.965.

ai. Miguel'Maron Beci!
Prelidente, em exercício

ai.'Walter Henning
lo. SecretériQ

t\basteça seu veículo no

Cia. "Ltda.,
\

.

& e

'. I

Terf\eno em Itai6polis
J

- Vende-se'
36 alquelree aproximadamente.
Baas aguadas.
Heeva mate.
Terras de cultura.
Madeiras fin'as. ,

Lenha.
Argila para cerâmiee,
Barbaquá '_ pequena casa, (inecebade),
M.lhador.
Apropriado para tanque. (Roda d'agua e criação dê peixes).
Divi"a com' o perimeteo urbano Três acessar. .

10 a 12 kilêmetros do asfalto (BR2) - L: 1/2 km. da Estação'
Ferroviária.' .

II
,

Preço básíco Cr$ 400.000 o alqueire.
Informações ._ Éscritório de

, ,

Irmãos Procopiak & Cla Ltda., em Canoinhas .

TRANSPORTES
r

(onfie O, transporte de saes merca(lorias
pela

TRANSRIO S/A r
"

i,
I

a satisfacão' de 'ser bem sentido :
•

\ ,
,

r

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

<, �i
,

.

FUNDADO EM 29/5/1947 .;_ Reg. no Cart. Tít. _/0 4'48 Doc.
JORNAL SEl\'lANARIO - PUBLICA·SE' AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, .755/761 - Fone. 128 - Caooiohsl • S. C�

\. \ :

Renovação de' assnatura (50 números) Cr$ 2.000i
O� atrazados, serão cobr�dos àbase da época.

As assinaturas com 1 ano ou mais de atrazo.· serão
cortadas sumàriamente, a parflr dê 1. de junho de 65

TABELA DE PREÇOS DE PUBLlCIDAD� I

Anuncio.: Por vez e por centímetro de
_

altura de co iunl\.:
ÚLTIMA PÁGINA pAGINAS INTERNAS'�" '�

I vez Cr$ 150 1 vez Cr$ 120
Para mail vezel, desconto até 20%.

Piillina inteira Cr$ 40.000
'

Pâeina inteirA _ Cr$ 30 000
Mcia pági'ne , /Cr$ 25.QOO Meia página' Cr� 18,000 '

OBSERVACÕES: t ,l
OiigiÚi1i! d<8 !Mrtigúi tuY'iô.:iüii (!, Red&ção, pubiicados ou

não, pe!'m!!!:!'!�e!âl) �m pode!' I!� l!!'!�!!l!:','

Â. Redação não eodolta conceitol emitido. em artigoll allio8dol.

j

ai: Miguel Maron, 8ecil .

-

Prelidente, em exercicio

ai. Warter Henning - ] li. SeQretário
ai. Teodoro Barankievicz 2°, Secretário

ganhe Caféum, pacote
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CORREIO DO �OkTE

:Clube
. .Y

Canoinhense

.. :
,.<1" .';

�SEMEADEIRAS

".' J':,
'

, ;,. :.'

2?-1l-196fi
,---------------�-_.

para Arroz; Milho' e Feijão,
da melhor marca. existente.

com ou sem adubadeira.

CONVOCAÇÃO.
I São convidados todos os associados do Clube Ca

tnoinhens� para a Assembléia Geral a realizar-se dia 12
�(doze) de, dezembro, na: séde social, pelas nove horas,
!com a seguinte ordem do dia: aumento 'de mensalidades
je assuntos' diversos de interesse da sociedade.

! Não havendo número legal na primeira convoca
lção, desde já fica a segunda convocada para meia hora
'após, com qualquer numero.

Assembléia Geral

Casa Santa TerezlQba
Rua Getúlio Varaàs, srn

Canoínhas, 10 de, novembro Ide 1965.

Rui Seleme - Presidente.

'Assine! Letal Divulg�e,!
Correio do Norte

2x

r

da

de Majur Vieira,
Despesa Orçamentária da

referente ao mês da Julho

:Código
·:r..,ocl:Il

Prefeitura
de 1965.

Casa
p\

1-� .

r-
.. r -I

/

II A R R E C A D A D A _",,_..__=�,���_��_�W'��

rAnterior I Do mês I T o tal -I "1

Se V iS. deseja estar em dia' com o noticiário

do país .e do exterior, Ida IfO JORNAL"
do Rio de' Janeiro. órgão líder dos Diarios

Associados', matutino' imparcial e noticioso,
com divulgação de, extensa' matéria sôbre

todos os' assuntos.

RECEITA GERAL DO MUNICI8TO
Trtulos da Receita

��----�---------------

Cota·parte do Impô-to de Heude

II Cota- parte do" Impôato de Consumo

I'I
Cota pi'eV,jt.H'llll artigo 20 da Conatituição Federal
(\,t�"'''''',t">.V'f-o • .Ah�D I"',,,nA-t�. I�O Ccmh r Lubrificaates

II -,.........� 1:" ........... "" ...... 0...... ','ufJV ••r=» '-IV �VIi..LI Q L "lU \J.

II Cota-parte do Impôsto Único sôbre, Euergie Elétrica

!I' RECEIT.�S DIVERSAS
1.5.100-20 II .Multas
í.s . .l.00-21 II Cobrànçe ria Divid!! Ativa
1.54.Í!O-22 I, Receita de Cetuitêrice

.

�.5.4 oo.as ii!�.5.4.UO-24
� I"�• � 2 O no 'H;:

�•••vV-"'U

1",I

I
ii

II
Em Caixa
Na Tesourerie Municipal

TOTAL GERAL DO BALANCETE
-=------__----------------

___D_E_S_'P_E_S_'A__G_E_R_A_L_D_O_M_U_N_IC_I_P_I_O_---,.__ II 'D E S P E S A

Tltulús da
_ Despesa Anterior I Do Mês

O Cidadão Migoel Maron Becil, Presidenté em exercício da
Câmara Municipal de Maior Vieira. 'E.tado de Santa Catarina, faz
lIa'ber que a Câm8ra, Municipal decretou e eu promulgo II leguinte

RESOLUÇÃO:
Art. 1) - Fica elevado, para Utn mil cruzeiro. (Cr$ 1.000),

o titulo de '.'AilJlda de Tran8porte". a08 vereadore', que' re.idem fóra
da .éde do Município. pO,r Blelsão que efetivamente cçwparecer.

-

.

, ,�

Art. 2.) - AI ds_pelal decorrentes com a pre.ente Resoluçãil,::
Ü correrá por couta, �a dotação. própria do orçamento vigente, 8uple-ltmentada le necemsarlO. , .'!

Fundos OlspQníveis Art. 2.) - E.ta Relolução entrará 'em vigor � parti..- do dia ti
Na Tesouraria Municipal 1. de novembro do corrente exercicio,j revogada. &11 di;plJlliçõel emJr�
No Banco INcd em C8Doinhas " 4 -contrário. \, .

ij'�I

TOTAL GERAL- O 4
Sala dali ,e08Õtlil da C�lIlara MUDicip�l, em 29 de outubro!!'

=======_=======o�===================== de 1965. :r

;],.1.1. 21-0 1

1.1.!.�'! C2
1.1.1.:t;� IJij

J:l.L24 '}4
i.1.1.25-05

f J.1 1 .. 2f)._()6

"1' ",
•

.., o, rv.1.�.1..:;-v7
i 1.2:15 08
1.1.2,) 7· (19
J.1.2.27 10
'1.1.2.2\5 11
1.1.2.29·12

-

'"1.2 i 00-13
!1.2.4.UO-14

"

1.4.1.00 15
'l.4.2.00-16
1.4 3.00-17
1.4.5.00-18
·i.4.7.00-19

"

.'�
..

VERBA

01
02
" ....
u.:> -

,

04
05, -

06 -

,. 07 -

08 -

09 -

1 n -

.'

,

1

460.110 76.200 I 536.31
e 4�3.195 197.050 620.24

,
-

,

I
546.745' ' �19.180 765.<)'2

" 9.800 1.500 11.30
407:500 112.190 519.69

BI de Rodagem 4.428.914 316.950 ' 4.745,86
341.554 150.000 491.55
370.812 80.230 4'51.0�

102.000 102.00

Total da Delpesa 6.985.630 1.355.300 8243.93

5.597:235 54D.675 6,137.91
ioreE 12.585865 1.795.975 14.381.84
eral da Despela

:

1.257.960 1.265.00
O BALANCETE 7.U44, 15.ó46.tl4

. Receitas Correntes

'700.UOO
13205.930 I

. 0 4_ "'_:'-� .. t:�_:_
"CJ\..IC'.Id • a IUUlCllltll

Impostos,
,

IMPÔSTO TERRITORÍAL
R) lmpô�!,·_! Territcrie! Urbano
h) Impôsto Tereitoriel Rural

'

I�pe:;��· ::5t;:;:: �;qüc. IP;ÜP. Imob. (Inter-ViVüi)
j rnnôxtn pr"'H1>!

Impô-te de Licença
Imcôsto sôbre I"dú8trlll e Pr(lfil@õe�
Im�ô8tn �ôl-)f" .J"gn� q Diversões

81.709/' 1.236000 I
h2,90U I

787.1981,637.505
R.200

I
, r

L5a5�775 J
I

/ '

8,?on I _'-----

-I.-��-�----

459.900
:

•
'

.' t r.

65181 (â�ar� �un. de Major Vieira1�;:���:��� II. RcS(\_LyAO N. 51, de 29-10-1965
,�,:.,'l:Ehwa o .Titute de "/J. juda 'de Custo" aos

"ti ,::; .,.,- r;.� I .... V d ,i
h luJ,,::;.:)O, I '

asnncres erea ores .!.,
. iII A •. _

O Ci?�r1ão Migué'! Mt!r?n Becil, �refji.clente Em e:xer�jcio J�;.

1
Câmera Mur:c�').;!): de M,,�o� Vl:,ra, Estado ce Santa

,Cat8f1.!::!!. 'faziT •

saber que IA (,amar,. MumC!p�1 decreta e eu promulgo a segutnte .',

71.809' \ .,

235�491 ' RE'SOLUÇ.ÃO:
. ii

i 2.00::: i ., A[�t. 1) - Fica eievsdc, por:. Quatro mil crezeiros (Cr$ 4.000r.:
I u titulo de "Ajuda de Custo" para- cada Vereador. por senão que:;:

I efetivamente comparecer.

J' Ast. 2,) - A! despesae oriundas desta Hesolueão correrão
I por conta dá dotação 3,1,11..01, rio orçamento vigente. euplementade

Ile necessârío. " . .

I Art. 3.) -:- Este Hesolução entrarÁ em vigor 6. partir do di ...
·

I L de novembro d6 corrente exercício, revogauas ai di.poaiçõei em
\ contrâaio.

'

.
I

1.02.t 592 I Sala dae U�!HÕeBl da Câmara Municipal, em 29 de outubro

I' de 1965.
.

811. Miguel Maron Bscil
Presideote em exercício

, .480

I269.775 J
1.120 I
6001

I
I

2.3�0 I

1901
30127.536

200,1

82.189

.TAXAS
Texas de Expediente e Emólumentos
Taxe de Educação e Ai"i.tência Social
T{1x� de " \-ln��!'�scã0 de' Ettt.re"do!!
.Taxe dê FIBcalizaçãd e Serviços Diverloil
Tsxa de Er-trificação --( .

Ttlxa C!'dsGtraJ

25.612
285723

,

8.900

M.O:W
787.798
637.505

63.430
8�.284

25,642
313.259
9,100

I
61,1101
85.094

REi EIrA PATRIMONIAL'
Receita! Imobiliárias
Juros 'e Dividendo.

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

412200
4.440

47.700'
2.078

,2.QQ83MI
3.4�5.3881

'">1f,tJ:.2301"'-'. UoJ, I
i

484.8941
5706981

,

I
I
!

• 1.43415.7b71
'1.500 i.

I
I
I 7UU 000

1..416..322115.622.252
•

1
I
,

I,

i
i 15.64ó.1j44

I TOTAL

.

I7C.375I
�29.48211 �.5(]0

Eventuais
Operações de Crédito

RECEITA DE CAPITAL
"

.Alineôção' de Seu. M.óveii e Imóvel.
,

Total. Ger�l da Receita

Saldo Provindo do Exercício Anterior

PODER LEGISLATIVO
Setôr de Expediente e Contahilidad
Sei.ô.· ti", T".UUI'IHill e Fiscalização
Setôr de S ...gurailça Púolicà

. Setôr de Saúde Pública
Setôr de Eduo ção e Cultura
Selô!' de Agricultura
Setôr do Departamento de Estrada
Setôr de Obras e Coniervação

, '3a,('� d� ��Ô�;;:": Elétrica
,

Crédito Especial

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 31 ge Julho, de 1965'.
Antonio Maron Secl! Jair tDirschnabel

P:,. f-:::t,,, ''!"lH;;d:;<:l SecretiJrio

'Residuos Passivos

Re.st08 a P8g�r .

.

.

,

R e!ltIJ!' " p��Ar dd" exercício. Rnter

Total G

I
.f
:,'"

assinatura com o

Antônio Salame.
Tome hoje mesmo /sua
representante local, Sr.

c� .,_,,__-,._

Não danlflque as sinalizações ..

Elas custaram seu dinheiro e foram feitas'
para sua sequrança,

\

Colaboraç�o 'do Ciube dos Amigos.
l
I

I·----�--------------------------------------------�r

O.
5
5 RESOLUÇÃO N. 52, de 29-1.0-1965:,

Eleva o Titulo de 'Ajuda de Transpor te" aos
Senhores Verereadores. '

811. Walter Hanning
L Seer« tário

88. Teodoro Barankievicz
2. Secretârio

I

4
4
2
o

O

O

ai. Miguel Maron Becii
,

' 'PrellideD�e em exerdíiiio
lU. Walter He""ing 811•. Teodoro Barankievi!Cz

1. SeoreláiÍo 2. Secrelãd'i

..:
.1,
:!
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A ·'Ca.a dó T�aba'lhador de CaDoinhal". entidade de,
assistência ao trabalhador" e ao menor, idealizada e fundada
pelo Deputado Federal Aroldo Carvalho' com o apôia e a

;,çompreensão de algumas dezenas de trabalhadorell canoinhenses.
,
vai demarraJ:., para o cumprimento de sua ,Dobilitante missão.

Até o fim do .lnb" em 'acardo com o 'Sindicato dos Traba-
lhadores, deverá inaugurar o �inema "São José Operário" i

, utiliz"odci projetar de 16, mm. e exibindo. semanalmente, filmes
� eduéàtivos. Instalará. tamb�m. um curso de, Alfabetização de
: Adult0,s', e dará inicio � .Biblioteca do Trabalhádor.

,I I
j.

,
'

.

: t Ant�s do prôxiero : inverno' distribuirá ag�salhos e calçaqos
,
a fil�os de trabal�a90res pobres, matriculados, nos grupos .

,
escolares da: nossa cidade.,

,
,

.

\

,

", :' �o i��ci� de 1966 providenciar' a compra de>Um terreno
-urb.no; para a edificação do CENTRO, EDUCACIONAL DE
CANOINHAS; em,. convênio com a Campanha Nacional de
�ducandários Gratuitos (CNEG), destinada a instalar em nossa

terr, um, Ginásio Orientado para o Teebslho, um Colégio
Io�ustrial e uma Escola de Corte e Coat,ura para familiares de
trabalhadores. ,

'

.

O sr. Mário Possamai, I Presidente da entidade e os seus

eompanheiros de administração, acompanham, vivamente inte
reseados, as demarcbea que o

. Deputado Federal Aroldo Carvalho
desenvolve em BrasUia til no

iRio, visando obter recursos . para o

funciõnamento da CATRAC�.

AuxlUos para Canoinhas \

,
,

, ,

Cumprindo o seu dever de representante de Santa Catarina
na .Câmara Federal, o Deputado Arolde Carvalho vem de
senvolveudo esforços para obter o pagamento ãe auxílíos e

subvenções federais que beneflctarão entidades educacionais
e assistenciais de Caóolnhas e de outros municípios.

, Na semana finda, comunicou' às enti'l:iades interessadas
,

a, ,!,!1sinatura dsa seguíntes ordens da pagamento:
Pelo Ba6co, do Brasil - Ginásio Santa Cruz, de Canoinhas
Cr$ 1.00'0.000: Colégio Menino Jesus, de Papanduve, Cr$ ...
1.5'00,'000;, Escol� Normal Segrado Coração de Jesus, Canoi
nhes, Cr$ 5'0'0,'0'0'0.
pela Delegacia FÍscal do Tesouro Nacional, em Florianópolis
..:...' Casa ao Trabalhador de Canoinhas - Cr$ 1.3'00.'000; Co- '

légío Sagraqo .Coração de .J@sus, Cr$ 40'0,'0'0'0; Biblioteca [n�
fantíl. de Csnoibhas, Cr$ 1.000 000; Casa da C'ríance de Ca
noinhas, Cr$ 5'0'0 '0'00; Colégio Comercial tj� Canoinhas, Cr$
300.'0'0'0; Ginásio Santa Cruz - de Canôinhas, Cr$...
6'00.'00'0; Juvenato Lu Santa Inês, de Caooinhas, Cr$ 7'0'0.'0'00;
Colégio Menino Jesus, de Papaoduv8, Cr$ 7'0'0 '0'0'0; Sociedb
de Protetora dos qperários Mafrenges, de Mafra, Cr$ 600.00Q.
.'

,

'

. '2'..-:::. r

nU
Esfádlo Municipal' C/ ôO, � - -" c

,,' Vi8j.o� para o Rio d� Janeiro, na semana finda, a fim de
ente-itder se com o General Pires de Cíi'-stro, Diretor d .. D;vi�ão
de EducaçíÍo Física, do Ministério da Educação e Cultura. o

,Dl!putlldo Aroldo Carvalho, '"mpenhado �m obter !l !t!si!'leture
dê um convênio de, que :ésulte subatõncial ajudiâ do Jiuliêrllo
dll União para '8 construção cio DOS!!!) E,tádio MUI'!!C'!p"l.

,
,

-,

...rtt 11;1 \lL
Eleírlflca.ç60· IJ.) 1\1'\ ,

I

Plename�te vitorioso o Deputado Aroldo CarvaJho na,
verdáàeira batalha que enfrentou na Comissão de Orçamento
da Câmara dos Deputados, visando obter recursos federais
para a eletrifü:ação ào Norte C�t8rinense.

Conseguiu aprovar, emenda de UM BILHAo DE CRU
ZEIROS, em favor da CELESC, para aplicação pa linha tron
éo ,"Joinvile-Porto União", COt;Il o compromisso d' CELESC

, de' dár priuridade ao tre,cho "Rio Negrinho-Mafra", onde se

rão iniciados 08 serviços d� linh� definitiva, imedieatamente;
const>guiu ,VINTE MILHOES DF! CRUZEIROS para a linha
"Campo' de Trigo - Taunay - PauIs Pereira", 8 sP,r estuda
da imediÉ'tamente pela Comissão E!ibldu81 ti.. Enoergi,Q Elé
trica e construida em 1966, peja Prefeitura de CSücinhas,
com recursós federais'; conseguiu mai,s CEM MILHOES DE
CRUREIROS p�ra a rede de distribuição de Canoinhas, 8

,'ser aplicada pela CELESC, inclusive nas praças Lauro lV1ül-

':
l�r e Oswaldo de Olitêira; conseguiu & dotação de CENTO
E CINCOENTA MÍLHOES DE CRUZEIROS, a serem' apli
cados pela"CEI..ESC Da linha I'Itaiópolis-Papanduva-Moote
Castelo-Major Vieira".

Nos pr'ó:lÇimos númeroa. divulg�remos outras dotações
conse'guidas pela operosioade do nosso digno t:,epresentaote.

Médico,s Curi,tibanos em (anoinhas,
Como anunciamo!. a, convite do! esculapios conterrâneos, drs.

Adyr Selel;lle;, �Al1tooi� Merhy SeJeme e Ora. Doa. Adayr Dietrich:
visitaram C�nõilih�s. domingo âtra!ado, dia 14, os, médicos tluritibanos,
'dl:s. Liz4odro Santós Lil;lla, Dirceu Rodrigues, Dante Romanó Filho,
�Ricardo Pasquine. Mauro Prieto. Regines �. ProhmaD, Benigno Pa
",6Iim, I�rail:, Cat, todos do Hospital das Clinicas da capital pa,ranae�se
,e' dra. Fern9ndo Ratmeyar e Gabriel Dequech. de Mafra, como tam-
b�m o Capelão da referida C1inica. "

,
'

! " Todos_ foram homensgeados com um grande churrasco lev.do
a efeito no staód de Tiro de M8rc�lio Dias, passando um alegl;'c!
doming? em, oossa cidade. r

, .

NOTAS
Estev�' domingo úáimo' em

nossa cirfade o deputado dr., ADo 19 - Canoinbas, Sta. C.�t8rina. 2? de Nonmbro de 1965 - �. 056
Haroldo' Ferr,eira que retornou
na manhã de segunda feira pa-
ra Florianópolis.

x x x
,I

,Exito absoluto tiveram' os

. promotores 'da festa de domin
'go último para aquisição de,
um gerador ao Hospital Santa
Cruz. Informações dão conta

que a renda líquida foi alem de na noite de terça feira última para o' Institúto Nacional do
cinco milhões, Nossos cumpri- a sua nova diretoria, encabeça- Pinho.

/

meatos ao, Rotary Clube e de- da/pela senhorita Lícéa Kohler,
...

x x. x

mais entidades que o auxiliaram x x x ' O Clube de Bolão Fantasma,
na nobílítante campanha. o popular Sextão, lidera em

E sobre o Coral, todos os
rlísparado o atual campeonatox J!: x

seus integraotes e familiares, da cidade, após passar tàcíl,Hoje a noite no Clube Cs- confraternizaram-se, no feriado mente pelo seu tradícíonalnoinhense o Baile das Flôres, de quinta feira, com uma gran- 'O" -

d adversário, .O Democrata,
,primeira promoçao e enverga...

'

de churrascada levada a efeito torneio está sendo realizado nadura da Associação Atlética do ' .no parque do Frígortfíco. cancha da SBO.'Banco do Brasil. As Jansas se- ,.J

x x :li. X X xserão cadenciadas por Nandinho
.

d d d d O prátíeo veterinário, sr, E falando nd Sextão, o mes-
e seu conjunto a ci a e e ...

L h f Sízenando Ribeiro da Siva Filho mo completou, quinta feira
ages, con ecíds a amosa or-
,

d E fará um estagtuo em Concórdia; última, dez anos de sua fü'nda-questra o stado. .

/ onde,. nas orgenízsções Sadia,
'

ção, A exemplo dos anos �'�t�p
x x x

apreciará a hodierna técnica da riores, fará' realizar em l:O:��'â
Já no pr6ximo mês, a partir criação e engorda de suinos. !lied'e campestre, amanhã, pé'lo

do dià 10, deverá estar em meio diâ, uma grande churras-
x x x

Caqoínhas, o deputado coesta- I ,cada. quando será, empossada
doano, dr. Aroldo Carvalho. O novo Governador do Pa- sua nove diretoria. v

x x x
ranâ que preencherá o mandato r:

tampão do .sr. Ney Braga, que --�/--"";;;/--�-----
O Vigário da' Paróquia, Frei foi para o Ministério da Agri: CL'NICA E CIRURGIA X

Henrique, todos os dias, com cultura, sr. Algacyr Guimarães. Olhos _ Ouvidos _. Nariz e GargaDtaqualquer tempo, a pé ou em

condução, esta Da Rádio Ca- ê irmão do advogado' dr. Heitor Dr. Anor Ditiert PiritpGuimarães, bastante nosso co-noínhss, ' precisamente às 18 7vI 'd' E
.

l' t 'I
nhecido pois squí já, exerceu me ICO spects ts a,

,'"
"

'hores, seis da tarde, levando '

8 todos os ouvintes daquela e-
as funções de Delegado Espe-. Çonsultas das ,14,30 às 17 horas'
cíal de Policia, donde passou de segunda a' sexta �eira

.

míssora, a hora da Ave Mari&. lal Felipe_ SC�lIldl, 249 MlfRI : �IB. Clllrl.a
X X X

,O jovem e dínsmíco sr. Ra- "fael Boeng irá abrir já no pró- Iximc mês uma moderna me!"

cearia no prédio do sr. Salim
Zat�ar, Da Praça Lauro Müller.

CLUBE CAN'OINHENSE
V'

. ...,. ,

,.

;

,

aviso {
,o Clube Canoinhense comunica aos distintos asso

'ciados que se acham em atrazo com esta Sociedade que;
se as mesmas não forem regularizadas até o Dia I 15 dê

, Dezembro de 1,965, ficarão .sujeitos a apreciação da' Dí!..
'retoria eliminando�os dos' quadros sociai,s por falta de

pagamento, para tal' liq!lidação deverão ser - procurados
os senhores Tesoureiro Osmario Davet ou o cobrador
desta' _Sociedade." 3y

:x 'x x

Aliança' Renovadora Nacional'
é e' nova agremiação de apolo
ao govêrno e o seu nome foi
idéia do próprio Presidente,
<Marechal Humberto Ide' AlencarCastelo Branco.

'

x, x x

Em movimeotada reuniã%
Coral Canoinhenh@nse t'legeu A DIRETORIA

�'.
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