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Depende agora do Prefeitq Municipal -a solução
do probleme de ENE.RGIA ELETRICA

Está a Associação Comercial e Industrial/ de Ca

noinhas envídando todos os esforços ju�to ao Govêrno A_n_o__1_5_
do Estado no sentido de resolver definitivamente o pro-. ------

blema de energia elétrica em nosso Munícípío. Após os

entendimentos havidos, cumprindo a Associação Comer
cial o compromisso assumido com o

-

pagamento da sua

. quota-parte, estando para isso já percorrendo as fírmas

comerciais-industriais, cábe agora a Prefeitura Municipal .r

de Canoínhas cumprir tambem com a sua parte, isto é,
realizar o adiantamento de CINCO MILHÕES DE CRU

ZEIROS, importância esta que será descontada' da quota
do artigo 20 destinada. ao Município.

.

mret�rcs :
Assim, para conhecimento dos interessados, transo:_

crevemos na íntegra o ofício recebido pela ASSQci�çãO
Comercial e Industrial de Canoinhas,· ·da Comíssãorde-] TERMINADA A
Energia Elétrica que. é o seguinte:

'

COPI� GREVE BANCARIA

COMISsAo· DE ENERGIA ELÉTRICA
OF. N°. 645/61

Floríànõpolís, 13
_
de outubro do 1961

Prezado Senhor, -

Comunicando o recebimento de seu radiograma
de lOdo corrente, cumpre-me informar que, tendo em

vista a solicitação feita pelo Sr. Prefeito Municipal de
Canoinhas ao Senhor Governador do Estado, referente a

um adiantamento da quota do art. 20, para possibilitar a
participação- da Prefeitura no Capital da nova emprêsa,
deverá vir o \ Sr.. João Colodell à esta cidade, afim de
continuar os entendimenios ínterrompipos durante a últi-
ma crise política.

/

Comunico-lhe, outrossim, que acertadas as provi
dêncial por parte de Canoínhas, o

-

Govêrrio do Estado
dará imediato prosseguimento ao assunto, nos têrmos do

--

protocólo assinado, tendo a. CEE já inícíado os projétos
que visam solucionar o problema de energia elétrica
nêste Município.

r
I

• ,

.

Renovo, no ensêio, os meus protestos de conside-'
ração e .aprêço.

---

Ass. Engo.�Paulo A. de Freitas Melro
Presidente da Comissão de Energia Elétrica.

./

Camara Munícipal
Edital de

de '(anoinhas

Convocação
)

,
-

..,.,

Alfredo de Oliveira Garcindo, Presidente da Câmara

Municipal de Canoinhas, em cumprimento ao disposto na

Lei Orgânica dos Munícípíos, convoca aos Srs. Vereadores
a comparecerem às Sessões Ordinárias:

...
do 40• Período

Legislativo do corrente ano e. que terão íriícío na primeira
.terça-feíra do- mês de Novembro: dia 7, às- 17 horas, no

local de costume.
Alfredo de. Oliveira Garcindo

Presidente.

Devastacão de 'nossascriminosa matas
O deputado Jota_Gonçalves, dó- PSD, nosso prezado con-.

terrânso, proferiu discurso na Assembléia Legislativa, denunciando
a criminosa devastação das nossas .reservas florestais, agora com

o abusivo corte de pínheírotes de quatro pole�Ad_as.
� \

Depois de diversas considerações, propôs 9 envio de tele
gramas ao INP e as autoridades florestais, conso.ante texto a se-

guir transcrito:
-

Assembléia Legislativa Santa Catarina, Sessão hoje rea

lízada aprovou proposição autoria deputado_J-ota Gonçalves, sen

tido apelar Vossência seja determinada abertura inquérito. a fim
apurar responsáveis criminoso corte pinheirotes _,de até '4 polega-_
das na .zona serrana êste Estado, principalmente municipios Ca
nOinhas, Três Barras e Pôrto União. Somente estação ferroviária,
de Canoinhas já foram. carregados 56 vagões com aproximada
mente 1.600 m3 de um total.de 30.000 pinheirinhos encomendados.
Criminosa devastação acabará pinheiros de Santa Catarina sua

maior fonte de economia. Pinheirotes estão sendo vendidos para
fábricas de papel e celulose de S. Paulo. Cordialmente, Deputado
Walter Roussenq - Presidente da Assambléía Legislativa de
Santa Catarina.

-

Num�ro 663

AlfRmo 6AR�I�D� e 'JOM �mMf
FONE, 128

AROlOO C. Df CARVAlHO 6ere�te:· Il�ASS �mM[
CIRCULA AOS SA,BADCSCAIXA POSTAL, 2

Enchentes càusam ,aDico' e morte
com a continuidade das chuvas, as cidades do vale

.

do Itajaí foram na sua totalidade atingidas pela enchente
cujas aguas já atíngíram 12 metros _de altura em alguns
bairros, obrigando as famílias moradoras nas zonas baixas
a abandonarem suas residencias em' canoas, .procurando
-os pontos mais altos da cidade. Eleva-se a 32 o número
de vitimas, na maioria crianças, - cujas mortes foram' re- '

sultantes do desabamento que estão se sucedendo ínínter
ruptamente.

'

As cidades atingidas pelas inundações foram: Ibi
rama, Blumenau, Timbó, Indaial, Palhoça, Santo Amaro da

Imperatriz, Videira e Brusque. Em. Blumenau, nas ruas da
cidade, as aguas .subíram. 4 metros de altura. Todas as

casas comerciais estão se utílisando de canoas e a vida
'da cidade está praticamente paralisada: Milhões e milhões
de prejuísos causam as inundações em Santa Catarina,
além do panico que causa a população. O Governo do

-

Estado solicitou auxilio do Govêrno' Federal e foram. mo
bilisados todos os recursos para assistirem as populações
desamparadas. '

,Em Canoinhas apezar das constantes chuvas, feliz
mente não houve vitimas a lamentar. Apenas a popula

Os bancários catarinenses que ção do Campo Agua Verde teve que deixar os seus lares

prestam serviços aos Bancos devido' a invasão das aguas. O Rio -Canoínhas mais uma

Inco Nossobanco e Sul Brasi- vês agigantou-se ameaçando- todos que 'circundam mas não
leiro estão. 'na expectativa de passou de ameaças. Continua subindo vertiginosamente e

conseguirem tambem melhoria
se as chuvas continuarem, é possível que outras provi-

salarial e por certo conseguirão, .

estando os Dirigentes dos men- dencias sejam tomadas para evitar maior�s consequencias .:
'cionados Bancos, de acôrdo com'

-

---.....---......-------�-----------

o que ficou acertado durante â
greve.

Os têrmos do acôrdo firmado,
no Estado da Ç}uanabara:

_

. Aumento gerai de 40%, â par
tir' de setembro, e mais 20% de

março de 1962 em diante. -

.

Foram concluidos com exito

os entendimentos no Estado da
· Guanabara, entre banqueiros e·
bancários, pondo fim, dessa for
ma, à greve dos últimos, que
se vinha prolongando por vários

dias, com maléficos reflexos para
a economia do país: Podemos
informar, com base nas "infor-.
mações colhidas junto

.

ao Sin-·
· dicato catarinense dos bancários

que o acordo salarial .qeverá
benefiêiar1ambém os funcioná
rios das Agencias do Banco do
Brasil em Santa Catarina num

total de 20.

. ,

Aumento mínimo de .' . .

Cr$ 7.000,00: Gratificação 'mini
ma de Chefia, Cr$ 3.000,00.

GINÃSIQ SANTA ,CRUZ
Nota da

�

Falecimento
Os Irmãos do Ginásio Santa Cruz cumprem o doloroso

dever de comunicar à população canoinhense a morte dó jovem
Provincial, Irmão Guido Gabriel (Júlio Schneider) vitimado no

desastre sucedido perto do aeroporto de Recife, nas primeiras
horas do corrente mês. No mesmo desastre, perdeu igualmente a

vida, o Rev. Irmão Egídio Fabris, Superior Provincial dos Irmãos
Maristas do Rio Grande do Sul.

.

,

'. .
.

.

__ , • I', ..

Os Irmãos voltavam duma importante reunião;' atinente
aos interêsses da Congregação, Marista, e que. reunira todos os

superiores Maristas ,em Roma.
.

Neste mês das almas, pedimos também uma prece fer
vorosa pelos Irmão� falecidos, do povo compreensivo de Canoinhas.

IRRACIONAL
loel-Silveira

Mais de oitenta nações pedi
ram ao Sr. Khruschev que não

fizesse explodir a sua bomba.
Com tal apêlo, as, nações. dos

blocos ocidental, neutro e não

e;gajado, reconheciam implici-
, tamente que a superbomba rus

sa era uma realidade;' e que
não era preciso que osr. Khrus
chev. a- detonasse para que o

mundo se convencesse de sua

existência. Por que, então o sr.,
Khuschev não atendeu ao apêlo

.

tons - dêles se alimenta o seu

de dois têrços do mundo? VlCIO, como o toxítômano - se

,Por que insistiu numa experi- alimenta da morfina. 'khruschev
é um escravo do- vício atômico:ência que, pela sua extrema

brutalidade, podê marcar mes- só êsse vícío.i'quando planamen
mo o: comêço do fim - do fim te satisfeito, _pode atender. in-

'de tudo, inclusive do próprio te iramente às exigências de sua

sr. Khuschev?
soberba cada vez mais inchada;
e cada vez mais insana.

Creio que, 0- terror' atômico
'conquistou definitivamente a al- * * iC
ma do dirigente soviético, :B':le Êle detona sua superbomba,

-

não pode mais se livrar de, suas ri, esfrega as mãos e diz ao

bombas.. :B': um viciada atômico. mundo, arrogante e infantil:
·

E como todo o viciado, exige «Viram? Eu a tinha dé fato».

sempre mais do tóxico letal que Mas 'quem disse que ele .não a

amaina seus nervos e amortece tinha? Ninguém quis desafiar a

seus delírios. Níkita Khruschev sua soberba, negar o seu poder,
não consegue mais v·iver sem fazer pouco dos seus megatons.
espetar diàriamente na carne a Apelava-se, apenas, para o ser

agulha dos seus megatons. Vin- racional, pedia-se apenas que
te. trinta, cinqüenta, cem mega- êle não provasse, materialmente,

aquilo que ninguém negava.
Mas a resposta de Khruschev
foi a de um irracional: um coice
em rnaís de oitenta nações, Que
digo? Um coice no mundo in
-teiro, inclusive no seu mundo -

soviético. Um coice de cinqüen
ta, de cem megatons.

. (Diário· 'de Noticias 2í11/61) .

Contratos, Distratas

Comerciais, Requerimen
tos, Cartas e Recibos.

Procure a r

·1·
Organização Jurídica Contábil

.

(Edlficio MEÚL)
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CORREIO- De ' NORTE

Assine! Leia J Divulgue!

Correio do Norte J

ESMUTE

Molduras
/ "

e QUé),dt;os,
Grandes Descontos

para Revendedo�es
Procurem

José YvaÍl da ',Costa',
Bacharel" em Dir�ito :::' ;i<'"

-

, I -,
(- '.'�<'Í�;'

·A�vocaci8, efu geral, 'especialmente crime

Praça "Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314
CANCllNHAS -_ Santa Catarina

·CJS4, .

dr. Ad,r Seleme � dr. Anuar Seleme
MÉDICOS Organizações de Firmas Co

merciais Individuais, Coletivas
,

e Sociedades Anonimas.

PR0CURE A

Organização Jurídica Contábil
, (Edificio MEÚL)

, !

Rua
, ,-Consultório:

Getulio V:�rgas, 639 '_ Telefone, 380

Residência:
639 R. Vitor Konder. s/n

- Telefone ::S8l

"

r
I
I R. Getulio Vargas,

Telefone, 380

CANOINHAS -:-. 5ta. Catarina

para,

para

IIGORI, I WllLYS DÁ -8 VOCÊ o MELHOR
CERTIFICIDO( DE GaRaNTIA NO BR'ISIL!
Sim, desde 1.°, de aqósto. os produtos Willys (Utilitário "Jeep" Universal.
Utilitário "Jeep" Universal Modêlo 101. Rural "Jeep", Pick-up "Jeep". Ae(o·

Willys e Renault Dauphine). têm a garantia integral da fábrica dobrada
de 3 para 6 meses da-compra ou de 6.000 para 12.000 km de uso! Esta
Quplicaç�íô dos limites' anteriores da nossa garantia é o' resultado da cons-'
tante elevação' da qualidade dos nossos produtos. do. alto indice de

nàcionalização alcançado pela Willys-O_ver-land do Brasil,
-

da assistência
técnica assegurada pela- rêde de Conce ssion ários em todo o território

nacional, da crescente espe.cializaçào da mão-de-obra brasileira
-

e do

.elevado padrão té-cnico já atingido pela indústria nacional de autopeças.
- , -

-Visite-nos e constate v.mesmó os inúmeros pontos de superioridade
dos' nossos produtos. Após uma demonstração, V.' terá verificado
-porque podemoe.dupllcar os limites do .�osso certificado de garantia!

WlllYS-OVERlAND DO BRASIL I.A.

BASILIO' HUMENHUK Bt (IA. LTOA.
CANOINHAS Rua Vidal Ramos, 203 - Telef. 145 5. CATARINA

"

I

CONSUL IMPÕE-SE POR ,si...
EXAMINE-O. DETALHE POR DETALHE

� • CONGElADOR AMPLO E INOXIDAVEl
• fORMATO E 'OISPOSIÇlo INTERNA IDEAIS
• ROBUSTEZ INIGUALAVEl - ACAijAMENTO

T�CNICO PERFEITO

• fUNCIONAMENTO SILENCIOSO

�------------._-------_.

CÕNSUL HONRA A SUA CONDIÇAO
DE SER PIONEIRO NO, BRASIL

ALTA QUALlDADE'- PREÇO'ACESSIVEL-

INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO "CONSUL" S. A.

RUA ARARAN6UA, 352 e 514, CX, POSTAL. 261,,1"0. TElE6R.: "CONSUl"
J01NVILLE - SANTA CATARINA - BRASIL

Distribuldores.

Praça
.

Lauro Müller, 204
-

! 't,� ',' -,- ,,' '. ,-.,:

Assunto de interesse de todos os lavradores

F-e.-ijão Soja\
Os dados das variedades de Soja precoce I

Variedades Quilos de Semente Época Data .,Rendim.
por Ra. (lO 0000.12.) plantio colheita sacas pi Ha.

Hill 45 I, a 20/11 25/3 48·
Hood 50 60 1 a '20/11 7/4 45

Dortchsoy ·67.8 60 70 1 a 2_0/11 5/4 42
Dorman 60 75 1 a 20/11 2/4

.

40
Lee 60 75 1 a 20/11 2a. dezena

dê 'Abril
•

i 40
Ogdeo � 65 80 1 a 20/11\ Idem 40

Dortchsoy- 31 65 80 1 a 20/11' Idem 40
Jaokson 65 80 1 a 30/11 25 de abril 38

Vantagens das variedades precoces acima relacionadas
1°. - Bem mais rústicos, e produtivos dó que as variedades A

marela Rio Grande.

2°, - A soja sendo precoce, com ciclo mais curto, diminúe o

risco de praga, doença, e optras çonsequências climáticas.

3°. - A geada cedo d� Abril, não causará prejuizo às variedades,
porque elas estão !Daduras naquela época.

, '

4°. -- As que amadurecem no fim de Março até Abril, propor
cíonam tempo suficiente à preparação. do solo para plan
tação de trigo, e mais folga para a colheita de' soja.-

5°. - Têm resistencia á diversas doenças. ..; <,

. 6° .
..:,_- Contém 2,5% mais de óleo do -que a variedade' Amarela

Rio Grande, por isso, alcançará futuramente, melhor prê
-

ço
- nó mercado.

7°. -, Espaçamento para plantío: 70 cm. x 35 cm.
. '

, Para aquisição de sementes selecionadas faça o seu pe-
dido na ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAS. Ix

I 1
'

.
�.

f
I

,Almanaques do Pensamento
I

recebeu a Impressora Ouro Verde Ltda.
I

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Encomende
o seu traje Renner British

por 'apenas Cr$ 6.58/0,0'0 à vista, ou

, em 5 prestações iguais de Cr$ 1.450,00CASA DA BOA ,ROUPA

agora\

Look,

/

�no 15· CANOINHAS • S. Catarina. 4. de Novembro de 1961·/N. 663

Sociedade ,Cooperativa Triticola
Cânoinhas Ltda.'

Edital de Convocação
o Sr. Presidente da Sociedade Cooperativa 'Tritícola

Canoinhas Ltda.; no uso das atribuições que lhe confere o Art.

44 (letra b) dos Estatutos Sociais, convoca a Assembléia Geral
Extraordinária dos associados a realizar-se no dia 19 de Novembro
do corrente ano na séde Social (pavilhão nO. 2 da Associação
Rurai de Canoínhas, às 8 horas em primeira convocação, com a

seguinte'
"

-r-

ORDEM DO DIA
lO. - Estudo das Quotas-Partes;
2°. - Aprovação das mesmas.

\ Não havendo número legá I de sócios Para a Assempléia
deliberar em primeira convocação, esta deliberara 2' (duas) horas
mais tarde com qualquer número de sócios presentes, ficando
desde já convocada a seg�nda para às 110 horas do mesmo dia.'

E para ' que chegasse ao conhecimento de todos os inte
ressados, mandou-se expedir o presente Edital que será publicado
nos dois jornais da cidade, divulgado pela Rádio local, e afixado

,,-nos devidos lugares. 3 x
. Canoinhas, 31 .de outubro de 1.961

SOCIEDADE COOPERATIVA-TRITICOLA CANOINHAS LTDA.

Victor Buchmann
),

'

Presidente
Orlando Nascimento'

Secretário

�---------------------.---'\
Cine Teatro Vera: Cruz

,

.:»:
AP R E SE N TA_: .

HOJE • á. 20,15 horas. • Impróprio até 14 anp.

TARZAN' O Filho das Selvas
cf Denny Miller, Cesar Danava, Joanna Barnes,

Robert Douglas.
.

"Sensacional filme de aventuras I!! Lutas ... Coragem... '

e 'um .mundo maravilhoso nas selvas africanas".

DOMINGO � á. 14,00 horas • Censura Livre

TARZAN O FILHO, DAS SELVAS
\

·á. 17,00 h••DOMINGO - á. 20,15 h••
-

Ouando Explodem as Paixões
,'. Em cínemascope Tecnicolor

cf Frank Sin8Jr�" Ginâ !.ollJ>brigida. Pet�r Lawíord, Steve
Mc. Queen, Richard Johnson, P�ll'l Henreíd, Dean Jones

"Um grsndícso drama da M�jro Goldwin Mayer"
--��

2a. F�ira • á. 20,15 hora. - Proib. até 14 ano•• REPRISE "

3a. 4a e., Fei�a �", &. 2(),15 hora. - Imp, até 14 anos
'

Angela
cl .Sophíe Desmarets e Raf Vall,Qne
"Um sentimental drama frances"

. �
.

,

'

'�---

;. 5a. e 6.�!.:Fei:��,+ á. 20,,15 hora. - Imp, até 14 ano.

AG:;U:fA"o;,' .ÉUGITIVA c/ Ha_ry Kruger
I "

-.

• -; ,�:':_ '.

HUm homem contra o mundo ... Todo mundo contra êle ...
"

'PrendenÚn:'Ü:O- !iJ'! Porern' não puderam retê-lo ...
Um filme, de suspense t! 1

,
.' ,

Sábado � dia 11

'" CO'MO ,FISG'ÁR \ UM MARIDO
em Cínemascope .

�

"Uma grandiosa comédia da M!'!tro' ...
. i" para d�'mi�go • dia 12

,CRISTINA -' e] Romy Schneider e' Alain Delon

,·"·�,�.'b:/:,:,,,' �) ".,-:::, :'.i!. ." f,
'

"

"

"

f'

SàntaEm
continúa

Vende-se Automóvel Opel
37, Super-Síx, quatro portas
cor verde, pneus" estofamen-

-

tos novos, estado geral bom. -----.----------------------

Co�t':, ;9tr:!a�e�af�n'!'�6nO".'
-

[a;:m��Rcom, o Proprietário Fábio __ ,.,_--- -

Nabor Fuck. 1x

Flortanopolís - O sr Brasílio
Celestino Oliveira, presidente
da UDN catarinense referindo
se a rumores exísténtes sobre
a possível aproximação da agre
miação que preside com () go
verno do Estado, declarou à im
prensa:

"Só um cego não vê que não

há condições morais sequer pa
ta o começo da conversa"

"Quaisquer
/

conchavos de

cupula -acrecentou- são abso-
,

lutamente inaceitaveis pela to
talidade dos que militam no

Partido. Culpo o governo e -os

partidos, que o compõem pela,
impossibilidade. de �qu&lquer
aproximação. Eles não podem
fugir à responsahilidade dos
atos de berrante iniquidade que
têm 'sido praticados. O primeiro
passo, se se pensa real e since
ramente numa' pacífícáção poli
tica, teria'_Que ser dado pelo

O'PEL 37'

PHa a sua segurança e tran

quilidade, confie os seus serviços

-á Organizé(lção Jurídica Con
tábil (Edifiéio MEÚL) que

dispõe de excelente corpo de'
Profíssíonaía com longos anos

de prática na especíahdade.
'

VENDE - SE'
-Vende-se em Paciencia dis

tante 2 Kilo.metros da Êsteçâo
Ferroviarià, 1 terreno' com 6

. alqueires de/campo e 14 slqueí-.
res de terra de planta inclusive
2' casas de morada, paíoís, car
roça com animais bem como

todas as benfeítorías.
Tratar com o ,sr. Bazilio Fa-

ríon no Endereço acima. 2x

Para Defesas 'Fiscais
Só a

Organização Jurídica Contábil,'
, (Edifício MEÚL)

5AJA S, última moda,

(!4d4 �.ti�4
, \

.

Coníecções Jinas

para "senhoras
Casa Erlita

Catarina UDN
n,a

. --

o p o s rç e o
governo e consistiria na restsu
ração/do clima de liberdade
que desapareceu do nosso Esta
do, desde 1 ° de fevereiro de
1961; a restauração do clima de
.tolersncía 'politica. de justiça e"

respeito aos 'direitos dos ad
versados; solidariedade huma
na no tratamento aos humildes
servidores publicas, e até aos

modestos trabalhadores braçais
dos serviços do Estado".

ARTI'GOS
dê

Jersey�'e Nylon"
NOVA REMESSA

/

'-.,. ....

FUNDADO EM �7/5/1947. - Reg. no Cart. Tít. Doc. s/o. 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA·SE AOS S�BADOS
Rua Paula Pereira, 755/761' -. Fone, 128 - Cànóinhas· S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 200,00
(A part.ir de.L de julho dó corrente)

TABELA DE PRJ?ÇOS DE PUBLICIDADE'
Anuncias: Por vez e por centimetro de altura de COlUD8: ,

ÚLTIMA PÁGINA PAG_INAS'-INTERNAS
,1 vez Cr.$ 25,00 1 vez' Cr$ 18,00
4 vêzel '20,00 4 vêzes 15,00
8 ou mais 15,00 8 ou mais 10,0'0
.Publíeaçõee em destaque ou lugar determinado na pagina

tem um aorescimo de 10%; ,"

; 'IIA Pedido"� ou "Seções Livres" serão cobrados 'p�lo
espaço ocupado, com o acrescimo de 50%.'
A Redação n�o endossa' conceitos emitidos em artigos aasinados.

NOTICIÁRIO INIERNACIOHAL
o corpo de observadores, correspondentes 'próprios e enviados
especiais em vários países, possibilita a O JORNAL manter
seus

\
leitores sempre bem informados sôbre os acontecimentos

internacionais de vulto. Leia o O JORNAL e esteja a par do que
� vai pelo país e pelo mundo inteiro.

"

ASSINE O J'ORNAL
(Orgão Líder' dos Diários Associados)

SUPLEMENTO LITERA-'RIO - 'ViDA NACIONAL
VIOA DOS Co\MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
ECONUMICO

Peça, hoje mesmo, sua assi
natura, procurando o nosso

REPRESENTANTE:'

PREÇOS; ,

1 ano Cr$ 2.500,00
6 meses Gr$ ])100,00
3 meses Cr$ 700,00

ANTONIO SE,LEME
CANOINHAS • Rua Senador Schmidt • Sta. Catarina

As assinaturas começam' e termínam em qualquer dia
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CORREIO DO NORTE· 4-11-1961.

,

I

MUITA COISA EM POUCO ESPAÇOOuça, de 2a a 6a feira, às 12 horàs
na RADIO CANOINHAS LTOA.,'

l�FORMATIVO INCQ-
Urna síntese dos principais aeontecímentos
econômíco-íínanceíros do Brasil e do Mundo!

o deputado Benedito Terézio de Carvalho. sempre atento
aos problemas locais, 'vem desenvolvendo, na Capital do Estado,
intensa atividade em favor da nossa terra. Agora, por ocasião da
votação do Orçamento para 1962, apresentou diversas emendas,
tôdas aprovadas, beneficiando entidades assistênciais de Canoinhas,
Major Vieira, Três Barras e Papanduva que receberão dos cofres
estaduais, ano . .gue

.

vem substanciais auxílios, graças ás provi-
dências do nosso deputado...

,.

.

**"*
Cànoinhas município essencialmenfe agrícola, pois de-

pende da eatração do mate, da suinocultura e da lavoura, não
destina dOI seus recursos públicos menor parcela em favor do

/

desenvolvimento agrícola da região. Conhecendo, melhor que
. ninguem o problema, o operoso vereador Evaldo Ziperer, Pre
aiderrte da nossa As�ociação Rural, vai apresenfer à Cimara
Municipal projeto de lei obrigando o Govêrno do Município
a aplicar, anualmente. 10% de tôda a sua receita, em favor do
fomento à agricultura e à pecuária. Segundo esea lei, da
maior SIgnificação para o. progreuo de _CANOINHAS, se B

Prefeitura arrecadar CINCOENTA MILHOES· num ano, terá
que aplioar CINCO MILHÕES em favôr do. lavradores

.
e pe

cuari.ta•••.

Enquanto tremenda ertse soeial
avallllala o paill, o eUllto de vida 1I0be
tôdos 011 diall e o novo lalário mi.
nimo já delapareceu na voragem _

dos preço.; enquanto a l'Ifaçio, ata·
nita aguarda providêneias de todos
os dirigente. da coisa' p6blica, o

n0880 pacato Governador Celso Ra
mos cuida do cruciante problema
das . remoções politica., dali perse
guições mesquinhas, das separações
de familiaa ..

* .

O nO�9 dedicado conterrâneo
Oady Nader, de tradicional família,
operoso Fiscal de Estradas do
DER, pessôa bemquista em tôdo
o Município, é a 'mais recente
vítima da sanha dos degoladores
do PSD: foi mandado ao vpareãon";
pelo operoso e honesto engenheiro

·

chefe da gang política que infeli
cita a nossa terra ... residirá em
Valões, separado da sua dedicada
companheira e dos seus filhos

Ique estudando em Canoinhas da
qui não poderão sair ...

CASA DO CRIADOR
DE CARVALHO & NASCIMENTO LTOA.

Produtos Veterinários- e Agrícolas
VACIN�S (cristal violeta) contra peste suina,

raiva dos cães e bouba aviária.
Sementes de hcrtallças," etc.

TRABALHO'

Agradecimento I

Eleito que fui nas últimas
eleições para Prefeito Municipal
no novo Municipio de Major
Vieira,' venho por intermédio
destas colunas, agradecer since
ramente ao povo de Major yi
eira pela votação que me 'deu;
colocando-me como administra
dor da nova comuna catarínense,

�stou certo que continuarei-
· contando com a colaboração de
todos que estão interessados em

procurar desenvolver o novo_
Munícípío. Não pouparei esfor
ços no sentido de atender todas
as reivindicações que uma vês
aplicadas, reverterão em bene
ficio de toda a população. Co
nheço os problemas - sei onde
posso ataca-los. Procurarei tra
zer para o Município de Major
Vieira, novas fontes de riquezas,
desenvolvendo todos os setores

que estão inativos por falta de
· iniciativas. Pode o povo de Ma

jor -Vieira estar certo que não

decepcionarei. Tenho- como sem

pre tive, o maior interesse por
este querido pedaço de terra de

·

Santa Catarina que agora eman

cipado, será em futuro breve,
um importante Município bra
sileiro. -

Agradeço tambem a todos os

meus amigos e com�anheiros de

jornada civica que me ajuda-
· ram /na eleição. A todos o meu

eterno agradecimento. Estou a

disposição para toda e qualquer
eventualidade.

ReFaça /
suas Forças, tomando-

CAFÉ BIG
VENDE-SE-

tEITl>ES DE RAÇA

Duroe .Jersey .Caruncho
Tratar com o Sr. HELLMUTH PRUST -I

na Olaria Prust. 2x
Saboroso até a ultima gota

Em breve torrado a ar quente. -

.

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
ADVOGA-DO

BIO'. é grande. mas em Canoinhas

BIG é O melhor café •

COMÉRCIOCIVEL'
Rua Vidal Ramos, 310

.

- (em frente ao Hotel Popular)

/

PNEUS-

.',

Major-Vieira, 1-11-1961.
·

'- Antonio Maron Beei!.
Prefeito Municipal de Major

Vieira.

-Lãs para
-

Tricot
Casa Erlita

.. :,.......

T'ODOS OS
TÔDAS AS VENDE.SE

.

Uma propriedade na ave

nida B. Nos fundos da
Associação Rural.

Ótimo ponto para co

mércio. Preço de Ocasião.
Tratar no local com o

propríetárío Sr. �

ZACARIAS GOMES

T.IP.OS
MEDIDAS

o MA.IS COMPLETO. ESTOQUE, DE PNEUSri "t$,tont
Para atendê-lo com a máxima rapidez -. fimcio-·
nários com muita prática. Para sua segurança
:e economia - pneus que lhe garantem máxima

.quilometragem . por cruzeiro: FIRESTONE

ERH
Nosso .Bar

"de BALlLA DAL BÓ
Bar Café e Churrascaria

Bebidas nacionais e estran

geiras, conservas, bales, frutas,
selsíches, salames. etc.

Rua Paul. Pereira. Canoinh••
TRÊS BARRAS SANTA CATARINAE CANOINHAS

, "
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BANCO INDUSTRIA E ·COMERCIO
DE SANTA CATARINA- S.A.

MAIS DE 25, INOS CONTRIBUINDO PIRD, O ·"PROGRESSO DE SAN,a CITARINlr

, I

PA,PA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INfUMACOES,
C O C E I R ft S, I

LR I E I R ft S,
ESPINHàS: ETC.NUNrCA EXISTIU IGUAL
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j

COInuniçação
Eu, Argemiro Rosa, funcionário dos Correios e Telégrafos,

lotado no novel Município de Major Vieira, venho por intermé
dio do semanáeío CORREIO DO NORTE, levar ao conhecimento
público que il!_divíduos/mal intencionados, perversos, anti-sociais,
vêm procurando intrigar [Linha pessôa com a família do senhor
Antônio Maron Becíl,

.

digníssimo Prefeito Municipal o que para
mim que.' moro há dezoito anos naquele ôntem distrito de Ca:
noínhas e nunca tíve a menor discórdia com os meus vísínhos
e com aquele bom povo, é muito desagradável.

.

Não acredito que o ilustre Prefeito Municipal, e digna
família desse fé às palavras caluniosas e mentirosas daqueles
homens que só procuram no calor da política para trazerem
a discórdia e a inimizade.

"

.Estou com a consciência tranquila porque nada devo e

nada tenho 8 temer diante das injustiças levantadas contra minha
pessôa por homens que nestas alturas merecem bem uma bôa céla.

Dentre os vários motivos que procuraram me intrigar,
tambem é completamente inverídica, falsa a notícia de que teria
eu pedido aos senhores Fiscais .dà Fazenda para percorrerem o
meu município, e multarem os comerciantes que votaram contra
meu partido. Fui, sim, convidado para acompanhar a fiscalização
no meu município, isto no sentido de colaborar mas, para evitar
que os meus amigos e conhecidos amanhã falassem da minlra
pessôa, não aceitei.

,

Aqueles que' procuram enxovalhar meu bom nome e· o

da minha família .deíxo bem claro o meu desprezo e, tambem, o

veemente 'protésto contra as acusações que os mesmos vêm
fazendo contra minha pessôa.

Clube de' ·Bolão De'mocrata
CONVI:fE - BAILE

.
O "CLUBE DE BOLÃO DEMOCRATA" (Terça-feira) tem

o prazer de convidar os' distintos associados da Sociedade Beneficente
-Operária. Club Canoinhense, Grêmio XV de Julho, Sociedade Tiro ao

Alvo Ganoinhas, Clubes de Bolão Fantasma. Concórdia. Temeroso,
, Assombroso, Olímpico e União, para o grandioso baile comemorativo
do trigésimo aniversário de fundação do Clube de Bolão Democrata,
a realisar-se no dia 18 de novembro, nos salões da Sociedade Bene;
ficente Operária, com início ás 22 horas.

.

As dansas serão abrilhantadas pelo jazz "Cruzeiro do Sul" de
Rio Negrinho. , .

A reserva de mesas poderá ser feita no escritório da Canoi
nhas Força e Luz S/A com o sr- José A. Pereira, à partir do dia 10,
ao preço de Cr$ 400.00.

.

Schola Cantorum Santa Ce'e:ília
De acôrdo com o que dispõe os artigos 28 e 29\ capítulo

5, dos Estatutos, ficam os associados, convocados para a assem

bléia geral a realizar-se di� 25 de novembro próximo, às_ 15
horas. no Salão Cristo Rei, a fim de tratarem da seguinte ordem
do dia:

I -) EI€ição da nova Diretoria.
2 -) Aprovação das contas do exercício' 1960/1961;
3 -) Diversos as�untos de interêsse da Sociedade.·

Não havendo número legal no .dia, e hora acima anun

ciados, constituir-sf'-ã a assembléia, meia· hora mais tarde, com
qualquer número de associados.

.

NOTA: de conformida1e com 'o artigõ 31, 8S chapas de
candidatos a cargos da Diretoria, devem conter a aquiescência
doa respectivos propostos, não podendo um· candidato concorrer

para cargos diferente& nas diversas chapas.
CaDoinhas, 25 de outubro de 1961.

ArDO Court Hoffm�nn Presidente

""'\ '(

"''''r-
�.

2x

Pelos Lares eSa-Iões
ANIVERSARIAM.SE

DURANTE ESTA SEMANA
Hoje: a sita. Valdina Bayerl:

o menino Dinarte filho. do sr.

Dionizio A. Orgecoski; O sr.

Pedro Lemos Sphair; a sra.

dna. Estefania esp, do sr. Wal
demar Simm; as meninas 50-
nia Janice filha do sr- Dr.
lando Hostert: Maria .Amelia
filha do sr. Tutti Kalil Sphair
e Arlete de Jesus filha'do Sr.

Antonio Ma,on Becil.
Amanhã: a srta. Regina

L. Olsen: as sras. Gertrudes,
esp. do snr. Leomar Bonette
e Maria, esposa do senhor
Ludovico (Ilinski; o menino
[anyr AntoniO---,..fJ.lho do sr.

Edmudo Webber; os srs. Lan
dualdo Voigt; Adir Prohmann:
Leomo Wuldmann;.Iosé (Iret
tin; Jacó Scheuer; Miguel Pi
echontcoski e sua esp, sra. dna.
Cecilia.
Dia 6: a menina Elvira fi

lha do sr. Eduardo Pscheidt;
as sràs. dns. (Iennv Ida esp
-do .sr. João Silveira e Este
Tania esp, do sr. Driomar
Schaidt; os srs. Carlos Jan
koski; Leonel Barcellos; Ter",
tuliano Leandro; ZeTredo Mill.#
ler e Lauro Nepomuceno Pin
to; o menino Edmundo filho
do sr. Ernesto Herbst,
Dia 7: a srta. - Diva Tava

res; o menino Adão filho do
sr, Alberto Wardenski; os srs.
Eduardo Klodzinski e Martin
Franz,
Dia 8: as sras. dnas. Ota•.

-

cilia esp. do sr. Hercilio D.
da Silveira e Vva. Ana Auer
bach; as' srtas. Marli Bôra e

lzolde Zierhut; os srs. Vicente
Nouak e DUo Emilio Walther;
o menino Rosélio Modesto fi.
lho do sr. Bernardino Fedalto;
as meninas Edilceia Terest
nha filha do sr. Edmundo
Webber.MirianMarly filha da
Vva. Rolando Bollmann. e

Derli AParecida filha do sr.

Landualdo Voigt.
Dia f): as sras. dnas. Joana

esp. do sr. Paulino Furtado
de Melo e Julia esp. do sr;
Walter Witt; as meninas Ro"
seli Terezinha filha do sr. Wal
demar rrantz e Maria Rosa
filha do sr. Hercilio Müller;
os meninos Di/son filho do sr.
Ântonio' da Rosa Menezes e

Heron filho do s,. Hugo Pei.
xoto; os srs. Ernfried Marzall;

.
Honorato Branco PachecQ;
Pedto Massaneiro; Waldemar
Simm; Fi/eto Herbst/, Pedro
Vischinevski e Lucif) Bialeski
res. em Barra Mansa.
Dia 10: os·srs. Miguel Pro.

c(lpiak I? Max Kôhler; a 1J:!e.
nina Eunice Maria filha do
sr. Francisco Zaziski, omenino
Algacir filho do sr. Ludovico'
Bora e Lauro filho do sr.

W illy Haurte; as sras. dnas.
Irmenga'rd esp. do sr. Hugo
Peixoto e Anita esp. do sr.

Alfredo Paulo.
.

Nossos parabens.

Muita Coisa ... em' Pouco ·Espaço .. �
O Prefeito Benedito Terésio de Carvalho, à despeito de ha�

ver administrado o Município com arrecadação infinitamente menor

que atual e com 'área territorial muito maior, uma vez que os

atuais municípios de Papanduva, Major Vieira e Três Barras eram

Distritos de Canoinhas, graças ao seu dinamismo.' à sua visão, ao

seu espírito público e, sobretudo, à colaboração do povo, que nunca

lhe faltou, realizou mais que os dois prefeitos trabalhistas reunidos.
Comprou máquinas. abriu ruas e estradas, construiu escolas e pon
tes, praças e vilas operárias, mecanizou os serviços internos da
Prefeitura, promoveu o levantamento cadastral, doou terrenos à
Associação Rural e iniciou o povoamento dos mais florescentes
bairros da cidade. Em todo o interior do Município os lavradores
lembram, com saudades, as estradas municipais da administração
do "seri" Dito. Daí a mágoa do atual Prefeito e- do seu antecessor,
único responsável pela calamitosa situação em que f'li encontrada

.

a Prefeitura, - devendo mais de SEIS MILHÕES DE CRUZEI.
ROS, segundo dizem.

***
A Rádio Canainhas Limitada, em nova freqüência

1350 kifoeicloa e com sua potência aumentada dés vêzes
(vai passar de cem wats para UM KILOVAT) dotada de no-

.

vo transmissor, será, em futuro próximo, a maior e melhor
emissora de tôda a região, capaz de levar a voz da "Capital
da erva mate" a todo o NorteDatarinenee, 80 Sul do Pa
raná e à vastas áreas da região eerrana de Curitibanos e do -

Vale do Rio do Peixe. Provavelmente aindá êste ano ôu até
meados do ano que vem será inaugurado o grande melho
ramento. ***

O Deputado Federal conter- Canoinhas como o mai8 Irresponsâ-
râaeo, AROLDO CARVALHO, vel d08 n,!8808 edís. O Dr ColodeI

.

d' I sempre fOI desses , •

cumpriu o seu
N ever,. l?te�ra •

.

*. ,

�e�t�. em relaça,? ao cmquen- O DER de Canoinhas, segun-
tênário. C0_!D .mals de um an? do apuramos, recebe de Floria
d:_ antecede�cla apres�ntou.� nópolis, mensalmente, cêrca de
.C.amara proJe�o de lei que Ja CINCO MILHÕES DE CRU-
divulgamos, ainda e� c�rso e

ZEIROS para conservação e
dependente de aprovaçao a des-
peito dê todos os esforços que' construção de estradas. Apenas
desenvolveu. Tem, a proposição, para conservação a verba mensal

parecer favorável de tôdas as da Residência é de UM MI

comissões e será, fatalmente. LHÃO E SEICENTOS MIL
aprovada pelo plenário das duas CRUZEIROS. Se as estradas'

I casas do Congresso. Resta saber estão ruins e se não se observa
se o Presidente trabalhista Bel- a operosidade, o dinamismo e o

chiór Goulart cumprirá a lei vo- resultado que Canoinhss obteve
.tada pelo Congresso, efetuando durante' as administrações dos
o pagamento às entidades be- engenheiros Cesar Amim, Nery
neficiárias. Waltrick e Guilherme Scheide,

* o problema. evidentemente, não
Qnanto a08 festejo., o que faltou hnio foi dinheiro. Foi, sebretudo al- nasceu da falta de din eiro ..••

titude, dignidade, correção. Sobrou *
poltticalha.: Faltou vergonha, i.to N� yizinho mnnicípio de Rio Ne·
8im Em tedos os detalhea houve o grinho há generalizados comentári08
manife8to propósito de diminuir e sôbre a reforma de. nm automõsel
ainesquinhar 08 que não rezam pela chevrolet, ano 1951, côr bege, ehe
cartilha do atual Prefeito e doa seus pa de Canoinha., totalmente refor.
orientadore., 08 senhores Albin.o mado por conta de verbas de uma

Budant e Agenor Côrte. repartição pública, Gratifica'8e a

* quem identificar O· automóvel, e a

Sim, a luz apagou em Major repartição pagadora ..•
- Vieira. O prefeito provisório, seus O� nosso pre!do conterrâneo
correligionários de Canoinhas e .Dr Fernando Osvaldo Oliveira,
o Prefeito João Colodel, não se nomeado Diretor do Departamento
contentaram com a criminosa de Saúde do Estado, recebeu do.

retirada do cofre. do mobiliário PSD a incumbência de vigiar 08

passos 'do Secretário da Saúde, Dr.
e dós pertences de nobre e al- Walmor Oliveira, do PTR O setôr
tivo povo do/vizinho município. "Saúde", do famigerado PLAMEG,
Foi mais longe o verdadeiro foi atribuido ao Diretor do De-

l t·· , partamento de Saúde e não ao
saque, o assa to a mgm ate os Secretário .trabalhista que vive ás
tambores d� óleo crú que deve· turras com o Governador...

-

riam movimentar o conjunto
I

_ *
Diesel·elétrico. Enquanto o Pre· Voltou a atividade política e elitá

feito Antonio Maron assu.nia, os lançando 88 ba8e!! da lIua candida·

asseclas do Prefeito Colodel e
tura à deputação estadual o Dr.
Fernando Oliveira que em Floria·

do Governador Celso Ramos re- nópoli8 anuncia pretender tirar a

tiravam o óleo em dep6sito. Só fôrra da8 eleiçõe8 de 1958..
'

no dia seguinte, graças a provi- - * .

dência do Prefeito que Com 0- O PER de Canoinbas à despeito
TODO G" de contar com uma verba de

povo derrotou o over· OITOCENTOS E QU!:'_R!::FfA MIL
no'" do Estado !'omado ao de CRUZEIROS. constante do Progra
Canoinhas, a luz foi restabeleci· ma de Trabalho de DER-SC, para
da. O PSD deixou Major Vieira a construção da estrada "XaI'que-

d O ada - Marcilio Dias", de vital
na . escuri ão. povo, na sua importância para as duas locali.
sabedoria, iluminou a cidade. dades e para a cidade de Ganoi-

-* _-', nhas. não tomou, até agora, a

O Prefeito João Colodel, depoi8 menor Providência. Não moveu
do triste ellpetáculo da retirada de uma pá de terra na importante
beo8 do patrimônio do povo de ligação. Que terã sido feito do

Major Vieira, passou à história de dinheiro? ..

E para incurtar.a história ...
Herbert Ritzmaon con.finúa estudando os pro;

blemas da madeira, é, sem dúvida, um dos mais plogres
sistas e esc/mecidos industriais de Canoinhas Alçides
WoUexen, inteligente e trabalhador, continúa pensando
_num pequeno' frigorífico. O "Sexta Feira", campeo
níssimo do cinqüentenário, estuda uma excursão pelo

-

mundo. Ribeiro e Sidney Côrte, a duPla da "Rá·
dio Canoinhas", assenta planos futuros, ligados à ?zQva

rase da .co.irmã da BBC de Londres ou da EL Mundo ae

Buenos_. Ayres. Oldemar Mussi, o nosso "FeNEMÊ"J
assustado com a alta dos prêpos, acha que o produto va- _

le mesmo os quatro milhões. Os homens da IOVL e

do "Correio .do Norte", combinam sôbre a. nO'l)a fàse do

jornal, anunciada paro breve: Paulo IgnáCio Ja
ques, editorialista famoso, Jornalista de fôlego, assumirá
o encargo de redatoriar esta Tôlha e os noticiáriDs da

querida "Rádio Canoinhas".
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