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Aroldo Carvalho'
aclamado emValões

Ano 15

o anunciado �etôrno do -sr. Janio Quadros ao País

deverá reacendêr os debates em tômo dos motivos que
determinaram a sua renuncia, que, sem embárgo da ava

lanche de depoimentos que sucedeu à crise, permanece
inexplicada. A própria figura do ex-presidente e a posi
ção que assumiria no quadro politico nacional, constituem
quadro' de cultura para acêsas discussões, por permanecer

,

o sr. Janio Quadros como a insuperada incógnita da po
litica brasileira.

/
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Já o filósofo,' quando registrava para a palavra
,

• jânia » a significação de dicotômica, bifronte, parecia
estar conceituando' as atitudes da figura que conseguiu' Átendendo a diversos convi

ser a esperança de 6 mílhões de eleitores e, o furacão tes, esteve na ultima segunda
I feira no importante distrito S}e'

percorreu o País em sete mêses de administração, a vo-
Valões, munícípio de Porto U-

roçando tôda a vida da Nação pelas suas nórmasde aus- nião o deputado Aroldo Carva

téridade, até então desconhecidas. )

lho, onde presídíu importante
reunião municipalista, visando a

Na medida em que introduz' um elemento novo na emancipação, dos distritos de

conjuntura politica, entretantol o retôrno do sr. Jânio Valões e Matos Costa. Com a

Quadros reveste-se de grande significação para o País. 'presença de grande numero- de

'Conseguindo detêr ainda, apesar da longa ausencia e do ,politicos 'de
'

Porto União e de
Canoinhas foi iniciada a reunião,obstinado silêncio, a condição de elemento catalizador da
presidida pel� Iider catarmense

vida politica nacional, o ex-Presidente desperta um sen- á Camara Federal, que fez lon
tido nôvo de luta, que já

I

ga explanação dos beneficios que
estava afastado da' atmos- todo o' período, por nenhu- trazem ao povo e ao proprio
féra brasileira dêsde que se ma figura que.

o

conseguisse Estado, a criação de novos mu-
.

1
.v o

lit d
' nicipios, especialmente tratando':'

instaurou o regime de com- igua ar em amp 1 u e o cam-

d l se de casos idênticos ao de Va-
promisso em setembro !últi-, po de ação do ex-presi ente. Iões e Matos Costa, cuja popu-
mo. De fato, desde que o Juscelino tentou faze-lo, a- lação ordeira e progressista, de
regime vigênte no Brasil, o lardeando uma liderança pu- seja a sua emancipação em viva

unico pronunciamento con-' blicitaria e comparecendo, demonstração de amadurecimen

trário ao govêrno federal sem que ninguém o pedisse, to politico.

que se ouviu - isto com- no espaço remunerado dos Finalisada a' reunião, foi o

putando-se apenas os que jornais e revistas, num ve-. deputado Aroldo C�rvarbo cum-

d
'

tí
_., o' prírnentado por mais de 40C pes-

merecem ser ouvidos !
- e ismo q�e a _?mguem a-

soas presentes, demonstrando
foi Ó do governador Maga- gradou e que nao encontrou uma vez mais o seu alto pres
lhães Pinto, dado a público éco em parte alguma. Bri- tigio junto a população do visi

ainda há pOJlCOS dias. NO sola chegou a alcançar unia nho municipio.

mais, a vida política nacio- situação de ilusória.liderança, ,-I
-----------

nal transitou do problema aproveitando o fumegar da Cuba -expulsada OEA
fôme para as reformas de crise, Outros tentaram ígu
base, do aguçamento das almente, com menor suces

contradições sociais para os soo Ó povo brasileiro, parece,
debates ideológicos e daí aprendeu a escolher seus li

para as tentativas até agora deres.

infrutíferas, de agrupar coe- Hoje, ainda sabemos que
rentemente homens ou par- sómente Jânio, poderá pre
tidos de idéias, afins. encher '0 vazío que deixou

ao sair.', Seu retôtno se faz
da forma mais esperada, com
o pôvo a consultar os ca

lendários a espéra do dia

marcado, da hora .'. .da .che
gada, tudo fazendo crêr que

.

se antes contava com 6 mi- \ -

Ihões de brasileiros hoje con-, Nôvas Tarifas' Postais
ta

r

com muito mais, com o

pôvo descrênte dos outros,
que voltaram ao podêr..

Jânio representa uma po
-sição paradoxalmente bem
definida. Ou se é ,Janio ou

Rio - I Estão vigorando as

novas tarifas, postais e telegrá
ficas, apresentando reduções de

20% a 40% nos preços das car

tas e telegramas. Déssa forma,
está' sendo cobrado por uma

carta simples, 'para qual
quer ponto do territorio nacio

nal, a importancia de Cr$ 8,00,
enquanto o telegrama está s�n-
xdo emitído a Cr$ 3,00 a palavra.
O preço do registro em geral é
de Cr$ 20,00 e de Cr$ 5,00 para
livros, revistas, medicamentos e

jornais etc.
.

'I

Como era esperado, o resul
tado da conferência de

-

chance
leres em Punta Del Léste, mar
cou grande vitoria das Nações

democ�aticas contra o regime
.
comunista de Fidél Castro, em

Cuba. Depois de estudos minu

ciosos, por 14 votos contra,1 o

de Çuba, e mais 6 abstenções,
incluindo a do Brasil, Fidel
Castro viu seu govêrno 'aliado
aos comunistas, ser repudiado'
pelos países livres do hemisfério,
sendo expulso da Organisação
dos Estados Americanos.

se é contra êle; variem os

motivos ou mesmo inexistam,
,o fáto é, que em tôrno

.

da

figura do ex-Presidente se

fixam os polos.
�

.

A renúncia deixou o País

estupefato, um grande va

zío a ser preenchido, por
que ninguém poderá deixar
de reconhecer que a ativi
dade dinâmica do sr. Janio •

Quadros ocupava a grande
parte do espaço disponível,
na' imaginação, no gôsto
pelas novidades e nas man

chetes brasileiras. Este vazio
. não foi preenchido, durante

O Brasil, em todos os

seus quadrantes, aguarda à

chegada do seu ídolo. Nun
ca um retôrno foi tão ancí
ósamente aguardado. Ore,,:,
tôrno pela dignidade. O re

tôrno de um brasileiro, á um
Brasil Jânista.

Alfredo Alberto.

plena festa de
. I,.

aniversano o Governo
•

anunciou O presente ao pOVO:
"'I-�

aumento de impostos
w. • •__.. ��..

I

E,MERGENCIA
A pouco, mail de oito anos, como jornalista não pro

fissional, assumi a direção de um jornal - "Correio do Norte".
Sabia de antemão, por experiência própria, da responsalidade
que me cabia. não só em relação à Emprezã que me confiou
o encargo, principalmente ao meu amigo Aroldo Carvalho que
afastando-se, de Canoinhas para assumir a Secretaria de Viação
e Obras Públicas na govêrno Irineu . Borhausen mas, tambem
perante a'opinião pública.

O que foram êsses oito anos, só aqueles que comigo
estiveram é que bém podem .evalier. Oito anos de luta. oito
anos de glória. de trabalho de persistência, dedicação e amor a

causa 'que comprometi realizar. Nunca busquei recompensa.
Nêsse longo período de trabalho de escrever jornal do interior
do nosso país. nesta querida Canoinhas. semanalmente. três dias
retirava do meu labor diário e os dedicava ao "Correjo do Norte",
este semanário que não é mais uma aventura jornalistica; é '

uma tradição' na vida catarinense. E' claro que não basta lemo
brar tais coisas para que o jornal se transforme em bandeira
de nobres ideais ou nas trincheiras de 'combate em favor dos
interesses do povo, impondo-se a confiança geral. Foi preciso
trabalhar para' que os líderes das causas nobres o escolhessem
como sua bandeira; demonstrar que sabemos defender os inte
resses do povo; provar enfim, a honestidade de quanto afirma
mos - maneira única de conquistar a confiança e o respeito
de todos. E é com orgulho que posso dizer deste canto de
página que isso foi conseguido, graças a Deus. ,"Correio do
Norte", hoje é um, patrimônio, é um jornal do povo canoiohen
se; é um informativo de real conceito na opinião dos que ana- �
lisam as bôas causas sem paixão, com imparcialidade. <:-:

"Correio do Norte" tem sido em nossa cidade e em

nosso'Estado. um dos mais proeminentes ponto de referência, \

no que, concerne à cultura, e a elevação de espít:ito com que \

sempre se tem dirigido lhe conquistou um lugar de destaque
i---o

'na terra barriga verde. Filiado a União Democrática Nacional,
com ela marchou desde a "primeira hora. Com ela por ela,

, tomei parte ativa aliciadora e orientadora ná opinião pública,
em todas as disputas eleitorais. Em cada e em 'todas as edições,
nêsses longos oito anos fez-se sentir, esteve presente. com toda
a convicção. a orientação politico-doutrinadora da União De·

•mocrática Nacional. Mas. sempre colocando acima de tudo, o 'o

'

supremo interesse de ajudar Canoinhas a crescer, desenvolver. se ,

'

através de\ um órgão de' imprensa que considero um dos princi
pais parafusos da administração de uma comuna. Disso tenho,
certeza de haver' dado minha parcela de contribuição li'través
das páginas escritas e publicadas neste jornal., Os poucos,
'capazes de alcançar as massas humanas através de um instru-.
mento da imprensa com enormes tiragens, as vezes não ofere
Cem nos jornais aquilo que a coletividade precisa. "Correio, do •

Norte", felizmente, pequeno que é. ofereceu e oferece nêsses ",
anos todos, as informações e sugestões mais honestas., disso "

'

podem e poderão os nossos amigos e assinantes terem certeza .

Afastado do cargo de Fiscal da Fazenda, mesmo con

cursado, por perseguição política do atual Governador, ví me
obrigado a procurar outros afazeres' para a manutenção de
minha família. até que a Tustiça se pronuncie reparando os

erros cometidos do atual Chefe do Poder Executivo catarinense.
Daí, a impossibilidade de continuar ná direção do jornal. Deixo
.com o esperança de voltar novamente algum dia ou me. jun-

'

tando aos atuais Diretores, para tornar cada 'vez' mais "Correio
do Norte" o jornal mais lrdo do Norte Catarinense. Nêsse
'interim, cumpri com a minha missão e me sinto satisfeito..
Cumpri com a dívida que cada homem tem para com a o sua

tc:rra. para com êste povo que diàriamente nos disputa os

exemplares. e ao qual apresento a minha despedida. Deixo o

"Correio do Norte" entregue ao meu presado amigo, jornalista
Alfredo Alberto Munhoz, o' qual tenho certeza, terá o mesmo,
entusiasmo e o mesmo ardor cívico de desempenhar bem a

árdua e pesada tarefa de fazer, jornal onde ainda 'se luta com' \
inúmeras dificuldades mas se recebe compenseções de apoio e

solidariedade áe um povo bom como é o povo canoinhense.
E assim a emergência atual obrigou" me a: tomar esta decisão,

, .

,

'Cariojnhas, 1 de fevereiro de 1962,� •

Altredo de Oliueira Garcindo

Em seu "bréve relatorio" de primeiro aniversário do
seu govêrno, no itêm F, disse o sr. Prefeito, que - seu'

'

principal trabalho durante tôdo o ano, tinha sido "sanear"
,

as finanças do Munieípio. Atirmativa interessante. Estariam

"vilependíadas". as, fimmças ,9a>�r;fi!�e.it�ra??? ,çq�;>.i'ê,�l!�ra , .

o ex-prefeito dr. Haroldo FerreIra. '
,

'
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Confecções finas
!

para senhoras

Casa Erlita

I '

Nosso Bar
de BALlLA DAL BÓ
Bar Café e Churrascaria
Bebidas nacionais e estran

geiras, conservas, balas, fcrutas,
salsichas, salames, etc.

Rua Paula Pereira. Canoinhall
"

Molduras'
e Quadros
Grandes Descontos

para Revendedores,
Procurem

Para Defes�s Fiscais
, Só a

Oruanizaçao Jurídica, Contábil
(Edificio MEÚL)

I

... e um vefculo VViUys continua a rodar

100%!
/

A peça utilizada .fOf �-ª-genuina Willys,
1..------. E isto quer dizer peça 'de qualidade -

peça que fOI cuidadosamente examina
da, passou por testes rigorosissimos e

só então fOI aprovada.' Sua reposição
foi feita nas oficinas de um Conces-

I

sionário Willys, por homens treinados
na própria fábrica - homens que conhe
cem perfeitamente os veiculos com que
lidam. Para que seu veiculo' Willys con

tinue 100%, utilize Serviço Autorizado e

Pecas Genuinas Willys,
Onde houver esta placa. seu veiculo WILlYS será tratado como merece'

.
'.

-----------�-.----------------------.:_--...,

Basilio Bumenbuk & tia. Ltda.
CANOINHAS - Rua Urda I Ramos. 203 - faleloDe. 145 . - S. CATARINA

ESMALTE
Avisamos ao público que, para melhor poder
mos atender nossa numerosa freguesia, muda
mos a Vidraçaria para a nova Loja, a RUA
PAULA PEREIRA, '4�0, ao lado dos Correios
e

. Telégrafos.
Oferecemos durante a primeira quinz-ena
de Fevereiro um DESCONTO de 10% na

compra de Quadros. ,

VISITE'M SEMPRE A

Casa E'smalte
,

Rua Paula Pereira, 430 (Edificio- próprio) 3x

\, .

'DR. ARNOL'DO PEITER FILHO
A DVOG'A DO

CíVEL
.

- COMÉRCIO � TRABALHO
Rua Vidal Ramos, 310 .

� (em frente ao Hotel Popular)

At.enção
Novamente para hem, servir 'à distinta popu

lação de Canoinhas, reabriu suas portas a

Farmacia Sta .. Cr�z
Rua Felipe Schmidt SjN (ao lado da

Sub Agtmcia do I. A. P. I.
,

José Yvan da Cesta f
Bacharel em Direito

EM XARQUEADA
Vendern-se . ótimos lotes resldenciels e próprios

,

para chácaras. Vários tamanhos.
Ver e tratar com O O I L O N PAZ DA.

I
ftM-

,

Refaça suas' forças, tomando

CAFÉ BIG
Saboroso até a ultima gota

Em breve tQrrado a ar quente
BI,G é grande - màs em Canoinhas

BIG é, O melhor café

Advocacia em geral, especialmente cri-me

"raça, Dr. Oswaldo d'Oliveira. _. Fones 236 • 314
CANOINHAS -_ Santa Catarina

Ouça, de 28 a 68' feira, às 12 horas

. na RADIO CANOINHAS LTOA.,

INFORMATIV·O INCa
Uma síntese dos principais ac'ontecLnentos
econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Aero W-iHys
de ALUGUEL

I

Nota da redação: dentro do

objetivo que nos propusemos e

•isando fazer do 'Correio do
Norte" um órgão de caráter
regional, circulando em todo o

Planalto de Canoirihas, iníciamos
hoj�f e pretendemos prosseguir,'
com a colaboração de nossos

correspondentes, a publicação de
noticias de interêsse de todos
os; muníctpíos da região.

/

Nesta edição porém, é materia
.de exclusiva responsabilidade de
nossa Redacão,

o Prefeito Antonio Maron
Becíl já liquidou grande parte
das dividas da Prefeitura Mu

nicipal herança do Prefeito Pro
visóri6. Examina agora, com a

cólaboração da nobre Câmara
de Vereadores, a possibilidade
de contrair um emprestimo para
8 compra de uma

_

motonivela

dora, afim de, dar, aos colônos
.do interior as estradas que tão
justamete reclamam.·

Decorreram.em ambiente de

grande entusíásmo as festivi
dades do glorioso "São Sebas
tião", padroeiro da Paroquia. A
renda liquida da festa, cujo pro
duto será aplicado nas obras da

magestosa Matriz, foi da ordem
de QUINHENTOS MIL CRU

ZEIROS, índice expressivo da

religiosidade do povo papandu
vense, mas, tambem, demcns

tração evidente do progresso que
impulsiona a cidade vizinha.

- Reina perfeita harmonia e

identidade de vistas; entre a

Câmara de Vereadores e o hon
rado Prefeito Jovino Tabalipa.
São improcedentes comentários
sôbre _ desentendimento entre os

dois poderes do Govêrno Mu

nícípal papandúvense. Em ne

nhum tempo a Câmara de Ve
readores ou qualquer de suas

bancadas, cuídóu de afast,ar ou

impedir ci; Prefeito Tabalípa.

Na Vila de Valões, teve lugar
importante reunião munícípa
lista, visando a, emancipação do
tradicional Distrito, O Deputado
Aroldo Carvalho, perante gran
de massa popular e autoridades,

, denrte as quais destacamos o

Presidente da Câmara Munici

pal, Vereadores de tôdos os par
tidos, presidentes do PSD, PTB,
UDN e PSP, proferiu mínucío

fia palestra defendendo 8 cria

ção dos munícipíus de Valões e

Matos Costa. Houve longos de

bates, por vezes acalorados, po
rém num ambiente de ordem e

mutuo respeito, dentro de nor

mas as mais democráticas. Afí

n�, o vereador Willy Yung. pu
blicamente comprometeu-se a

encaminhar à Assembléia Le

gislativa a Resolução da Câmara

aprovada em 5 de dezembro de
1961 � que dá pela emancipação
dos dois distritos.

- Em prosseguimento ao tor

neio futebolístico promovido pe
lo jornal "O Comércio", o Ta
mandaré venceu 0/ São Bento

por 2 a 1.

Amanhã, Botafogo, de Cano
inhas e São Bento, preliarão na

capital do mate e Santa Cruz
e Tamandaré no gramado local. .

. A Convenção Municipal da
UDN, reunida na séde da So-

'

ciedade Operaria (Zepelin), sob
a presidência do Deputado -Fe
deral Aroldo Carvalho, que re

presentava o Diretório Regio
nal, escolheu .o novo Diretório

Municipal do Partido. O índus
trial Alfredo Herbst é o novo

Presidente do Diretórío que tem
como vice presidentes os. srs.:

Lucidoro Leite Bastos. Francisco
Borges dos Santos e dr. Pedro
Kalabaide. Foi eleito Secretário
Geral o sr. Alceu Teutônio Pe
reira e Sub Secretário o sr.

Orlando Carlos Kunezer.

O Prefeito Miguel Kotovitch
já se celebrisou em toda a re

gião como um dos, piores edis
de que- se têm noticia. O inte
rior. está completamente aban
donado, sem estradas, sem nada,
Os proprietários de automoveís
cogitam de trocar seus veículos

por carroças que possam tran

sitar pelas abandonadas estra
das municipais.
Cofoando uma série de ab

surdos, o Prefeito Kotovitch au

torizado pela maioria da _ Câ
mara Municipal, vendeu por
SETECENTOS MIL CRUZEI
ROS um trator HD-5, Allis
Chalmers, que se encontrava

paralisado há mêses, por faltá
. de peças que a administração
pessedista não conseguia encon

trar. O feliz comprador do. tra
tor, cujo valor sobe a TRES
MILHOES DE CRUZEIROS, em
algum dias, apenas, conseguiu
todas' as peças e fez funcionar
a máquina rodoviária que po
deria tão bem servir aos colõ
nos do interior e que fôra com

prada pelo sempre lembrado
Prefeito Brandes.

Esteve em visita a esta cidade
o deputado Arolde Carvalho que
discutiu com dirigentes locais
os problemas da nossa comuna.

Em 1962,,0 operoso deputado
do norte catarinense vai pleitear
recursos do Govêrno Federal
para a construção da linha de
transmissão "São Lourenço ...;_

Itaiópolis - Papanduva - Ma-;
jor Vieira", ligando .. essas im

portantes cidedes à linha da

Empresul, unica solucão para o'
cruciante problema da energia
elétrica, eis que a zona rural e

os centros urbanos do norte ca

catarinense não podem viver de

promessas, à espera de hipoté
tica usina hidrelétrica.

Do Corre.pondémte
A onda de desastres e aci

dentes continua. Há poucos
dias, transitendo a rua Willy,
Jung, via preferencial. uma

caminhonete chocou-se com um

ciclista. Imprudência do peda
lante. Passados, mais alguns
dias, eis que na mesma via,

Ponto
MüLLER.

Praça LA URO
Fone, 313.

Endler às suas ordens.

Romances e Livros
CASAERLITA

outro caso se sucede. desta vez

um automóvel particular foi a
tingido por um ciclista, outro
imprudente. Aliás, diga- se' de

passagem, poucos são os que
respeitam as leis dó trânsito,
em nossa cidade, outros, ha que
nem as conhecem. Apesar de

tudo, não houve vítima de

morte, apenas um trincou o

osso ílíaco.
xxx

>

O Govêrno Municipal, achou

por bem abrir umas brechas,
na rua Jorge Zipperer. Mas
acontece que, estas' brechas
estão sendo entupidas, por tubos
de cimento para melhor escoa

ção das águas pluviais. Preven
do-se .0 calçamento desta via

principal, para, quiçá, muito.

breve, abriu-se uma vala
relativamente profunda, màs
que agora está tomando outra

feIção, além dos reais benefícios

que advirão. veio nivelar aquele
trecho, outrora irregular.

x x x

Está de passagem por esta

cidade, o Circo "North African
Circus", do' qual se concluiu,
após 11 estréia, "muita parra e

pouca uva". Houve grande
afluência de espectadores, nos

primeiros dias. Mas como sóe
acontecer, quem viu uma vez

não foi a segunda. Mas, não
deixou de ser um passatempo,
que devido a bôa propaganda,
levou. alguns cruzeiros ao povo.

x x x

Esteve. em nosso meio, do.
mingo, dia 28 p.p., O' Deputado
Federal Arolde Carneiro de

Carvalho, que veio presidir a

convenção da União' Democrá
tica Nacional, na qualidade de

representante do Diretório Re

gional. Sua Excía., esteve com

o povo rionegrinhense, até

pelas 17,30 hs., quando então

acompanhado de seus correli

gionários e amigos, deixou a

cidade. Após os
I

debates, foi
escolhido por unimidade dos

convencionais, a figura dinâmi

ca, batalhadora do Dr. Helládio'
Olsen Veigà, para Presidente
do Diretório Municipal. S. S.

deveras, emocionado pela esco

lha, pela modéstia, achou-a .

.

desmerecida. Mas por ser um

personagem, de grande valor,
tanto pessoal como politico, a

sua eleição a êste alto cargo,
trará maior segurança àqueles
.que o elegeram. Estão pois, de

parabéns os correligionários e

simpatizantes.
x x x

O bacharel Eládio OlsenVeiga,
filho do saudoso deputado José'
Maria Cardoso da Veiga é o novo

Presidente da UDN local. Foram
eleitos vice presidentes, no con- ,

clave partidário presidido pelo
Dep. Aroldo Carvalho os srs.:

. Afonso Kleurnann, Henrique Li
ebel e João Erenfredo Olsen; o

nossO 'conterrâneo Eugeni'o Det-
o tmer é o Secretário Geral do Di
retorio que tem como Sub Se
cretário o sr. Aleixo Ziperer.
_ Confirmando tôdos os pro

gnósticos, a égua "Salerosa", de

propriedade do sr. Bernardo
Olsen Neto, venceu a "Dama

de Ourei", numa competição das

mais empolgantes já oferecidas
aos turisticas de Rio Negrinho.

I
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o que Sociedade de Brasília·-

e a

Falam de Brasília de sua vida
histórica, de sua vida adminis
trativa, falam de suas belezas
fantásticas, de seus moradores,
de sua gente, mas só não falam
de sua vida social.

Existe a sociedade em Brasí
lia? Muitos não a conhecem nem

sabem de_/' sua existência, Mas
ela existe, e é igual à do Rio
de Janeiro ou de São Paulo ou

de qualquer outro centro social
do País.

Muito brotinho ao ouvir pa
pai falar em morar lá fica apa
vorado!... lá naquêle fim de
mundo? Não, Brasília não é ne

nhum fim de mundo. E' apenas
a caçula das capitais do mundo
e a mais moderna.

Brasília tem seus clubes de
recreio, de esportes, de danças,
tem suas boites, enfim tem a

sua vida social.

Você adorará seu Colégio a

ponto de não trocá-lo por ne
nhum outro ..

Ora, por qúe não morar em

Brasília, nesta 'bela e facinante
Capital?
Lá.você leva uma vida tran

quila, calma, sadia e feliz.
Você não' precisará preocupar-,
se com o seu guarda- roupa de
Inverno. Na. nova Capital da
República não há inverno, sem
pre calor. �\
Em Brasília, você forma am

bíente com rapidez incrível, pois
lá todos são amigos de todos. A
cordialidade, a amizade e o amor

comandam os seus habitantes.
Eles farão você sentir-se em sua

própria terra.

Enfim, a sociedade de Brasí
lia é realmente uma sociedade
de ,uma grande capital mundial!
f,. -.

'

Regina Maria C�rvalho
Quando seu pai falar em mo

rar no Distrito Federal, não faça
cara 'feia, sorria, alegremente, Çôhlr�tos, ./ Distratos
pois Brasília é realmente uma c.om!i:u:ciais, Requerimen.
terra-para o futuro e você não tos; J Cartas. é Recibos.
gosta do que é moderno? do p

.

- "

que é diferente? do que é novo? ' ';.' ., ��.cure.�a

tu::::e:��� ��e .!el��:�';'Ug:�: I �r�ani��!I�lc!�r�i!�t,0Dlábil
, ..__--.-�I�

,
,

.Cine Teatro Vera Cruz.•. I';

APRES EN TA:

HOJE - à. 20,15 .hora. - Impróprio até 14 anoll

Como Nasce Um Bravo
Fascinante drama do Oeste tal como �le era e não COaDO o

pintam. - Com Glenn Ford � Jack Lemman,

DOMINGO à. 14 horas - censura livre

Como Nasce Um Bravo
\

á. 17,00 hora.
à. 20,15 hora.

• Impr, até 14 an08DOMINGO

KITTY
Grandioso filme com Romy Scbneider, Ka�lbeinz Boebm.

A já-célebre dupla roma�tica dos filmes ':SISSI", reunida numa

adoravel comédia colorida, que dive'rte grandes e pequenos.

Segurl'da Feira - ás 20,15 hn. IR�pri.e - Imp, até 14 anos

"
-----

5a. Feira « à. 20,15 horas. Imp, até 14 anos

UNICA EXIBIÇÃO

EXPRESSO BON'GÔ
com Laurence Harvey, Sylvia Syms e Yolanda Dolan,

A vida noturna de Londres filmada ao vivo.

48. Feira • à. 20,15 hora•• 'imp. até 18 anos

UNICA EXIBIÇÃO

AS V'IRGENS DE .SALEM
com Simone Signoret, Yves Montand e Mylene. Demongeot.

.

Sedução, bruxaria, delação.

58. e 68.• �eir8 - ás 20,15 horl,l. - Imp, até 14 ano.
,__.___ i

o Vampiro e a Bailarina
com Helene Reny, Mário L.' Riando, Tina Glorioni.

Horripilante, assustador e emocionante.
---�--

PARA .DOMINGO PRÓXIMO'

Ultimos_!?ias de Pompeia
AGUARDEM PARA O DiA 10-3-62

OS DÉZ' MANDAMENTOS

Os

.,--_.------------�------,
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CORREIO DO NORTE

Prefeitura Municipal de Canoinhas
EDITAL

De ordem do ExmO' Sr. Prefeito Municipal, torno públí
CC] que durante O'S meses de janeiro e fevereiro, se procederá
:n,sta Tesourarís e nas Intendências distritais de Paula Pereira,
�elipe 'Schmidt e Bela Vista do TO'ldO', a cobrança dos seguintes
J�PO'stO's: .

-

. a) - Impostos de Licença para veículos (caminhões,
&Q.tO'móveis, motocicletas, bicicletas etc;

b) --- Imposto de Licença, renovação e' matrícula de
cães.

Os contríbuintes que não efetuarem seus pagamentos no

prazo acima referido, serão extraidas as certidões para a .devida
cobrança executiva.

Canoinhas, 26 de janeiro de 1.962
Clementino E. Pieczarka, Tesoureiro Municipal

VISTO: Dr. João Colodel, Prefeito Municipal
I

Santa Cruz Esporte
EDITAL

Clube
f

.

De ordem do Sr. Presidente e em cumprimento as

disposições estutárias convoco os senhores associados do
Santa Cruz Esporte Clube para a assembléia geral extra
odinaria a realizar-se no dia 12 '(doze) do corrente, às 20
(vinte) horas, no salão Bechel, em Campo D' Agua Verde,
afim de deliberar sôbre o seguinte:- ..

1) - Eleição do Consêlho Deliberativo para o

período 1962 - 1963;
2) - Assuntos divérsos,
Canoinhas, 10 de fevereiro de 1.962.
Alcides Schumacher - Secretárío.. 2x

l,
, . ",'.� ,

3·2-1962

Pessoal
Fixo

Pessoal
Variavel

3. Batalhão
de Polícia Militar

Canoinhas

EDltAL

CONSELHO RECiIOHAL DE CONTABILIDADE'
em Santa 'Catarina

Do Conselho Regional de, Contabilidade, recebemos o

seguinte:
OFICIO-CIRCULAR - C.R.C. SC. 1/62
Em 2 de janeiro de 1962

Senhor Diretor:

Cumpre-nos ° dever de levar eo conhecimento de V. Sa.,
que na "sessão plenária realizada no dia 28 do mês de dezembro
do ano próximo passado, foi eleita a Diretoria que administrará
êste Conselho Regional- de Contabilidade, no corrente exercício,
fícando a mesma, assim constituída:

Presidente: Contador JOSÉ PHILIPPI

Více-Presídente: Contador ALÉCIO CABRAL NEVES,
Membros da Comissão de Contas: Técnicos em Contabilidade
LUIZ NUNES e MARTINHO, AURÉLIO BONETTI.

Aproveítamos deste ensejo para apresentar-lhe O'S nossos

protestos de real estima e elevado apreço,
JOSÉ PHILIPPI, Presidente.

Propriedade
Vende-se uma no Alto da

Xarqueada com uma casa
de 7x12 mt. com 2.000 Di2
de terreno cercado, próprio
para uma' granja.
Tratar com o proprietário

Senhor Eliseu na Barbearia
Barcelos, à Rua Eugenio de
Souza.

I - Comunico aos interessa
dos, que acham-se abertas' na
séde do 3° B P. M., em Canoi

nhas, as inscrições para. O'S ele
mantos que quizerem ingressar
nas fileiras da POLICIA MILI
TAR.

U - Os candidatos deverão

apresentar os seguintes requi-
sítos:

a) -. ter no mínimo 21 anos

e no máximo 30 anos.

b) - ser solteiro
c) -- saber ler e escrever

,
d) - apresentar os seguintes

documentos:

1 - Requerimento ao Sr. CeI.
Cmt. Geral pedindo inclusão.

2 - Certificado de Reservista
3 - Certidão de Nascimento
4 - -Atestado de Conduta
5 - Atestado de Vacina
6 - Quitação Escolar

lU - Outras Informações se

rão prestadas na sêde do 3°.
Batalhão de Policia Militar, em
Canoínhas,

Wallace Capella
,Ten. Gel. Cmt. do 3°, B. P. M.

Motorista
Precisa-se de um compe

tente, para serviço de tóras.

Apresentar-se com do
cumentos na

Empresa lridustrial e

Comercial FUCK Ltda.

M u fi i C i p a I d e M a j o r V i e i r.s
Serviços por Elementos Exercício de 1962

PreFeitura
Análise dos

T o TA LChdigo
9I.J;al SERVIÇOS

<Y
o: o
o 2
o 4
o' 7
o 9

Administração Geral
Legíslatívo - Camara Municipal
Executivo - Govêrno
Administração Superior .,

Serviços Técnícos e Especializados
Serviços diversos

/

TOTAL

1
1 -O
s: 1
•

<'
E_ação e Fi.calizacão Financeira

Admínístração Superior I

Serviços de Arrecadação
TOTAL

�.
2 9

Segurança Pública e A••istência Social
Assistência Social

TOTAL

3.
3 O
3: 3
3, 6;

Educação Pública
Adminístração Superior
Ensino Primário. Secundário lo

Serviços de Inspeção
Complementar

)
,TOTAL

4
4 O

Saúde Pública
Serviços Diversos

TOTAL

.

Serviços Indudriai.
Serviços Diversos

TOTAL

8
8 OI
� I
8 2:
8 8.
g 9

Seniço. de Utilidade Pública
Administração Superior

'

Construção e Conservação de Logradouros .Públícos
Construeão e Conservação de Rodovias
Iluminação P(lblica
Diversos

TOTAL

9'
9 O
9' '2
9 3
9 4
9 8
9 9

.

}
Encargo. Div�r.o..

Pessoal Inativo
Iodenizáções, Reposíçõés e .Restítuíções
Encargos Transítoríos ,

'

Premi'?S de Seguro e Iridenízações PO'r Acidentes
Subvenções, Contrtbuíções 'e Auxilios
Diversos �

i

TOTAL

TOl'AL GERAL

26.000,00' 111.000,0'0'
30.000,0'0 210.0CO,OO'
70.500,0'0' 294 ,�00.00
10000,00 10.000,0'0'
10.000,00' 1 O 000,00'

--3-2-4-.0-0-0,-0'-0---------,:-7-0.-00-0-.-0'0'----9""5=-.0""00'-:0'-,0-O'---17'4C'C6:-.5;;:OO-::O'-,O'-0--6=::35.500,oO'

180.000,00'
144.000,00

. Material
Permanete

Material
de Consumo

123'.000,0'0

123.000,ôo

•

375.000,0'0'
96000,00"

10000,00'

Despesas
Diversas

15.000,0'0

80.000,00'

15.1

160.000,00 50.000,0'0'
70.000,0'0'

333000,00
70.000.0'0'

471.000,0'0 10.000,00'

112.896,0'0
25.000,0'0'
300.000,0'0

112.896,0'0 3Z5.000.O'o

160000,00' 403.000,0'0'

,. 36.000,00
"

10.000,00 20.000,00

120.000.00'

26.000,00' 26.000,0'0 '

26.000,0'0' 26.000,0'0 ",

25.000,0'0' 7.000,0'0 32.000,0'0'
385000,0'0'
96.000.0'0'

25.000,00' 7.000,0'0' 513.0QO,O'O 12íJ

100.000,0'0' 100.000,00 r
------------�

100.000,0'0' 100.000,00 2,3

5.000,00 5.000,0'0"

5.00D,oO' 5.000,00 02

25.000,0'0'
25.000,0'0
510.000,00

112.896,00
55.104,0'0
985.000,0'0
150.000,0'0'
620.000,0'0'

5.104,0'0'
150.000,00

. 15D.OOO,oo
620.000,0'0'

25.000,0'0' 4S'j'535.000,0'0' 925.104,0'0' 1 .923.000,0'0

2.000,00'
250.000,00'
60.000,0'0'
50.200;0'0'
166.300,0'0'

36.000,0'0
2.000,0'0

280.000jO'O
60.000,0'0
50.200,00
166.300,0'0'

46.000,0'0' .20.000;0'0:
780.000,00 1.733.104,0'0'1.076.896,0'0' 355.000,0'0'

528.500,00' 594.500,00' 14,1

25,7
255.000,0'0' 4.200.000,00 106%

6,0 18,5 %41,3

Eduardo . Klodzi�s�i ,� secretário,

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 16 de Dezembro de 1961.

Antonio Maron Becil - Prefeito Municipal.
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: os srs. Severo Sen»
czuck e Waltrido Haensch; a
menina Ivete Maria filha do
sr. Mil:(uel Andruczeuecz; a

srta. Zagala Seleme; as sras.
dnas. Angelina esp, do sr.

Oswaldo Rengel; Amelia esp,
do sr. Mieccyslaw Bojarski e
Rosi esp. do sr. Luiz Fernan- .

do Freitas.

Amanhã: a sra. dna. Marid
esp. do sr. José Stockler Pinto:

,

os meninos Nivaldo filho do
sr. Jovino Roesler e Geraldo

. filho do sr, Alfredo· Gros
skoPf; as meninas Maria Mar
li filha do sr, [osé Grettin e

Elsa Maria filha do sr, Paulo
Soares.

.

Dia 5: as sras. dnas. Dirce
esp. do sr . dr. Aristides Die� .

ner e Esmeralda Maria esp,
do sr. Luiz Buchmann; os
meninos Mario filho do sr.

Angelo Alberti; Ismael Tadeu
filho do sr. Oswaldo Treuisani
e Ivo filho do sr. Miguel An.
druczevecz. .

Dia 6: as sras.. dnas. Nin
fa esp. do Sr. Fernando O. de
Oliveira e Eva eso. do sr,
Severo Senczuck; os srs.IMoi
sés Damaso da Silveira,' Mar"
CU.S Franz e José' 'Gaebnt; a
srta. Ruth 'Schotze; de Vali.
nhos; a menina Eunice Matia
filha do sr. Narciso Bartnik;
Fábio Toubia filho do sr. Adib
S.Sakr.

.

Dia 7: a menina Marilisa
filha do sr. Berlim J. Fagun
des; os.meninos Romualdo fi
lho do sr. Theodoro Schroe
der; Elizio filho do sr, Rai
mundo Preislet ; Amilton filho
do sr. Rodolfo Froehner e

Sergio Antonio filho do sr.
Nelson Bannach: as sras.

dnas. Ernestina esp,
. do sr.

Vicente Novack; Frida esp,
do sr. [ouino Roesler e Maria
Ida esp. do S1;:. Sigfried Olsen;
as srtas. Zeny Nascimento
e Maria Zildà I<.r:uvat.
Dia 8: os srs. Bernardo

Ivletzger; Henrique f. Bastos
e Uí aldemar .Stascooian; a

srta. Licéa Kohler. as sras.
dnas. Estér esp. do sr. Felix
Rudolf e Vva. Firmino Pa
checo dos Santos Lima;

Dia g: o sr. Dinô Côrte; 'a
sra. dna. Leocadia esp. do sr .

.

Francisco Palatinski; o meni
no Ioâo Nilson filho do sr. Ed
mundo Webber; as srtas. Mar.

. garida Scheuer e Irene Sco»
nhetzki.

Nossos porabens.,

VISITAS
roi com grata satisfação

que recebemos a cordial visita
do nosso ex-colega de ofici
na, Fridoiino Mgyer� 'acom
panhado de sua exma. esposa,
atualmente residindo em Po
merode. Fridolino foi por lon»
go tempo funcionário deste
jornal, aqui deixando grandes .'

amisadés.

- Também foi imenso nos
so prazer ao recebermos a vi.
sita do nosso assinante An- .

tonio Martins de Oliveira, ex-
. funcionário do Banco Nacio»
nal do Comercio local, hoje
exercendo suas funções no

Rio de faneiro, que conôsco
travou agradavel poléstra,

NASCIMENro
Com o nascimento de' um

robusto garoto, ocorrido dia
2 na maternidade do Hospi
tal Santa Cruz, está em fes
tas o lar do casal Leonardo
e Regina Kratsch,

.

Ao Pimpolho e seus dignos
pais, Correio do Norte envia
seus cumprimentos. ....

-Enlace Matrimonial
I

Realizou-se, sábado último
nesta cidade, e enlace matri
monial da srta. Maria do
Rosario filha do casal dna.
Maria da Luz - se Alberto
Dirschnabel com o sr. Eliseu,
filho do casal dna. Ana • sr.

Francisco Langer.
Aos distintos noioos.e seus

familiares nossas sinceras
congratulações.

'

FALECIMENTO
Faleceu no dia 25 pp., no

Hospital de Curitiba",o sr,

rfBdelico Milller, residente ha
muitos anos, na localidade
Bugre - Canoinhas.

3-2-1962

UM
. , .

AUDITORIO DE

DESPEDIDA
Saul Zugmann e família

tendo transferido sua resi
dencia para Curitiba, e, na

impossibilidade de se 'despe.
direm pessoatmenie das pes
sôas de suas relações, o
rasem por intermédio deste
Jornal e oferecem seus presti
mos à R.ua Mauricio Cailet,
295

Polic'ia Militar
-

Aberto o Voluntariado
Torno público aos interessa

dos que acham-se abertas no

30. BATALHÃO DE POLICIA
MILITAR, as inscrições para o

ingrésso nas fileirns da POLI
CIA MILITAR.

Os interessados deverão di

rigir-se à séde do 3°� B. P. M.,
em Canoínhas. para as demais
informações.

Wallace Capella
Ten. CeI. .çmt. do 3°. B. P': M.

AL.ÔHI
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,"
'Telefone' para 305 e será

prontamente atendido.

CASA' ESMALTE

Socie'dade Beneficente
,

. '

Operária
GRITO DE· CARNAVAL

A Sociedade Beneficente Operária, pela sua Dire
toria, tem a máxima honra de convidar os seus distintos
associados, bem como os do' Clube Canoinhense, Elite
Tenis Clube, Sociedade de Tiro Esperança, Tiro ao Alvo
Canoinhas, qara grandioso baile que fara realizar na noi
te de 7 de fevereiro vindouro, com início ás 21 horas,
abrilhantado por

BADÚ E SUA ESCOLA DE SAMBA
Nota: - Badú, o conhecido artista cinematográfico e sua escola

de samba, obtiveram grande sucesso quando em tornée
pela Europa. No decorrer do baile teremos magnifico
"show" apresentado pelas encantadoras morenas, com

ponentes do seu elenco.

As !!l�sas acham-s� à venda na �éçie social.

Desde já agradecemos a presença de todos.

Ix A DIRETORIA.

Almanaque do' Pensamento
�e 1962, procure' na

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.

Vb'urrascaria I D E A L
de PAULO ]ARSCHEL

Organizações de Firmas Co
merciais Individuais, Coletivas
e Sociedades Anonimas.

PR0CURE A

Organização Jurídica ContábU
(Edificio. MEÚL)

Um bom churrasco,
qualquer hora.
Rua Paula Pereira, 774

a

GUARDE!
���,E��

P'jl\RA BREVE A SUA

I
\

I)

INH

E M N O V Â F R E QUÊ N C I,A

G,ONSUMiDORES,

./

NA REGIÃO COBERTA PELA RA'DIO CANOiNHAS,
AGORA EM NOVA fASE, COM A SUA POTE N C I A

AUMENTADA DEZ VEZES' 1.000 WATTS f.
�

SOB NOVA DIREÇAO.

, .�

DOTADA DO MAIS MOOERNO EOUIPAMENTO
. !

'1
I

ELETRÔNléo • EM CONDiÇÕES DE OFERECER
\

-", :�.

O SEU PRODUTO l POPULAÇÃO DE EXTENSA

E RiCA ZONA RURAL DO NORTE CATARiNENSE
( DO

,

SUL 00 PARANA,
/

..

. .

•

.

. -!.�" .

,�" �"I :

'-1-',_1,)

AGORA MAIS POTENTE

,r
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1;

Prefeitura' Muni�ipal' de· Major Vieira
lei n. 9, de '16 de Dezembro de- 1961

" ,
. Antonio Maron Becil, Prefeito Municipal de Major Vieira, Estado de Santa

Catarina, usando das atribuições que lhe confere o art. 74, item 10• da Lei Organica
"

dos Municípios,
,DECRETA

Art. 10• - A cobrança das rendas constantes da Lei Orçamentária para o

exercício de 1962, far-se-á nas épocas estabelecidas em Lei, e de acôrdo com a Legis-
lação em vigôr.

.

Art. 20• - As tabelas explicativas das despesas fixadas para o exercício de
1962, de acôrdo com a Leí n. 8 de 16 de Dezembro de 19'61, são as que com este
baixam.

Art. 30• - Este Decreto entra em vigôr dia 10• de Janeiro de 1962, reyoga-
das as disposições em contrário.

'

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 16 de Dezembro' de 1961.

Eduardo Klodzinski - Secretário. ,Antonio Maron Becil _.::;.. Prefeito Municipal.

T-A B E LA EXPLICATIVA DA DESP'ESA
'Código,
Geral Discriminação Dotações

TOTAIS

Sob-divieão
. do. Serviço. Serviço.

,

\

o
:0 O
'o 02
O 02 1
-O 03
Q 03 1

: O 04
'004.1
O 04 2
O 04 3

O 2
O 20
O 20 1
O 20 2
O 24
O 24 1

,4) 24;2

04,
O 40_
O 40 1
O 43 '

O 43-1
O 43 2,
O 44
O 44 1
O ·U 2
'o 44 3

o. 7
Cl 74
074

Q 9
O 94
O 94 1

1
1 O
1 00
100,iI
100 2
I 02
1 02 1
103
'I 03 1

1 1
113
113

!
2 9
2 94
2 94 1
2 94 2
! 9'4 3

S
3. o

3 03
:I 03 1
3 03 2
3. 04
3. 04 1
3 04 2

.

Administração Geral
Legialativo Camara Municipal

Material permanente
Aquiaição móveis', e utenailioa
Material de conlumo
Material, de expediente;. iPlpreslol etc.
Despeeas diverlal ,

Serviço postal e telegralioo
A8IIinatura de orgãos ofícíaís
Ajuda de, custo aos Vereadores

70.000,00

15.000,00

5.000,00
5.000.00
19.000,00

Executivo Governo
Peesoal fixo ) "

;

.

Subsidio,' ao Prefeito
Hepresentaçãó, 80 Prefeito
I)espelal diver.t8J -';i1i, '

Despesas de tr.auapoi'te do Pref�i.
to em via'genl administrativa,
Diaeias ao Prefeito a serviço fóra do município

Adminiltração Superior
Peseoal fixo

.

Secretario - Padrão D
Material de consumo

Conservação de Moveis e utensílios
Impressos e material expediente
Deepesaa diversse \

Serviço postal e telegrsfico
Publicação de expediente
Aasinalt.ura de iornaia e revistes

Servo Teenícoe e Especializado.
Despesas diversas
Despesae de transportes de Iuncionarioa a .erviço

90.000,00
90.000,00

15.000,00
15.000,00

144.000,00

10.000,00
,70.000,OIll

<'

5.000,00
60.000,00
5,500.00

10.000,00

Serviço. Diverao.
Despesas diversas
Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura

Total Servo Adminis. Geral
10,000,00

.
Exação J e) Fiacaliz. Financeira

\

Administração Superior
Pessoal' fixo
Tesoureiro - Padrão B
Quebras ao Teeoureiro
Material permanente
Aquisição de maquinas, moveis e utenailioe
Material de Consumo

Material de expediente

120.000,00
3.000,00

160.000,00

50000,00
___ o/'

Serviço de Arrecadação
Material de consumo.

Aquisição de talonários, livros etc.
Total do,. Serviços de Fiscalização Financeira

70.000,00

�egurança Publica e A••iatenda Social
Aa.iatencia Social

Despesas diversas
Aplicação de Taxa de conservação de eltradas
Sepultamento de indigentes
Amparo à maternidade e a infaneia
Total Serviço Segurança Publica e Assiltõ Social

Educação Pública
Administração Superior

Material de consumo

Material didático em geral'
Reparos predica escolares
Despesas diversas
Aluguel predios escolares
Al!sistência a alunos necessitados

3.000,00
3.000,00
20.000.00
---

10.000,00
15.000,00

111.000,00

210.000,00

294.500,00

10.000,00

10.000.00

333.000,00

70.000,00

2(;.000,00

5.000,00 .l;
2.000.00 --±ooo�oo

pr6:ri10 número). (continúa no

635.500,00
635,500.00

403.000,00
403.000,00

'26.000,00
.

26.000.00
===-

e
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,
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CORRESPONDENTES .DO CORREIO DONORTE
CAMPO ALEGRE ..,.... Silvio Munhoz.
RIO NEGRINHO - Christaldo Rodrigues Lima.
MAFRA - Lucídoro Leite..
SÃO BENTO DO SUL - Eugênio E. Korovskí.

Em todas as edições, noticia9 de' toda a r�gião.

Escola Técnica deComércio- deCanoinhas
Edital N. 1 - Matrículas

Estão abertas, a partir de 1°. de fevereiro próximo e até
%8 do mesmo mês, as matriculas para as 1., 2. e 3. séries do
"Curso Técnico de Contabilidade", estando a Secretaria atendendo
aos 'interessados no horário das 17 8S 20 horas, todos os dias
úteis exceto aos sábados.

.

,

Após 28 de fevereiro não mais serão aceitas matrículas
no curso, sendo as vagas para 8 1. série, em numero Iímítado.

Inscrição, Cr$. 2.000,00. Demais informações na Secretaria
da Escola, sita a rua Major Víeíra,
AULA INAUGURAL .

As aulas terão início regularmente dia l , de março, da
ta em que será ministrada a aula inaugural pelo Sr, Dr. Mario
Mussi, as 20 horas, sóbre o tema "Higiene Física e Mental"

Canoinhas, 31 de janeiro de 1962.

Dr. Zaiden E. Seleme, Diretor 4x

Edital N, 2 - Seg.unda Época
Avisamos aos alunos que requereram, até 31 de janeiro

exames em ,28, Época que os mesmo serão realizados a partir do
dia 15 de fevereiro (19 horas). conforme horário afixado· no
quadro da Secretaria da Escola.
Inscrição, Cr$ 1.000,00.

Canoinhas, 31 de janeiro de t962
Dr. Zalden E. SeJe�e, Díretçr 2x

A FAMILIA PEREIRA,' consternada- com o

infausto acontecimento que roubou. a vida do seu

querido filho e irmão, ALFREDINHO, vem através
,

do "Correio do Norte", agradecer a solídaríedade-
recebida durante o terrível tranze, a, todas. as

pessoas que estiveram presentes em Bela Vista do

Toldo, ou que enviaram condolências, ,telegramas etc.
o:

Club Bolão Primavera
A diretoria do clube de Bolão

Primavera penhorada agradece á
Câmara de Veriadores e á Liga
Esportiva Canoinhense o Troféu
que lhe coube por ocasião do
Torneio de Bolão, realizado dura
'nte os festejos do Cinquentenário

Negócio de 'Ocasião
VENDE-SE por motivo

de mudança, uma DATA
medindo 20 x 40 mts. si
tuada na Rua Marechal
Deodoro, (a uma quadra do
calçamento.

Preço: Cr$ 130.000,00.
Facilita-se uma parte. Tratar
nesta Redação ou na firma
Irmãos PrG\copiak & Cia.
Ltda. com o sr. Waldemar,
somente até dia 13/2/1962.

Propriedade
Vende-se uma propriedade

situada 'à Rua Gil Costa,
628.

Preço base Cr$ 250.000,00
à combinar

Vêr e tratar, com 'o pro-
prietário sr, Abdenago
Pereira de. Lis. ' 4x

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Hoje, a segunda saída
do Boi de. Mamão

Depois de intênsos preparati
vos, durante à semana passada,
logo mais â noite .. estará nas

ruas o Boi de Mamão,' que cer
tamente alcançará o mesmo êxi-

.

to do sábado último. O tenente
coronel Walace Capélla;'nãó me
dindo esforços,· esteve presente
a todos os trabalhos e ensaios,
visando com que' hoje não .se

repitam os econtecimentos de
sábado, quando a falta de um

cordão de isolamento, impediu
a maioria do público presente
em frente a Sociedade Operaria,
assistir as evoluções do bloco

representativo da fésta floclorica
regional.

Nascimento
Ocorreu dia 14 de [aneiro

p,p. o nascimento do garoto
Antonio que veio enriqueoer
o lar de dna, Maria de Lo-ur
des - sr. Rachid Seleme.'

Nossos parabens

Vende-se Uma, Casa
de madeira,' com terreno

medindo 20 x 40 mts., situ
ada na Rua Marechal Deo
doro (a uma quadra do
calçamento) tem poço.

.

Prêço: Cr$ 160.000,00.
Falícíta-seuma 'parte. Tratar
nesta Redação, ou nos es
critórios da firma Irmãos
Procopiak & Cia. Ltda. caril
o Sr. Waldemar, somente,
até o dia laf2/1962.·

/

J
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•••�I O nosso pionei
rismo no comércio ban

cário começou em Sem

téÍ'Catarina.
Hoje o "INCQ" dis

põe de 1 05 agências Isso significa que, além

em 6 estados brosilel- de tôda segurança ori

ros, mas 60 delas se' unda dêsse crescirnen-
i"

.situom no território co- to, onde quer que o

'�"
. J'

I

tarinense. catarinense 'se encon

trei' 'contará, sempre
, com a presença certa '

"de seu amigo de tô

das as horas: O INca

,
'

'\,

. ,/

BANCO ,INDÚSTRIA E 'COMÉRCIO
,

DE SANTA CATARINA S:A.
.-

\
" "".

MaiS DE. 25 IINOS CONTRIBUINDO PIRI 'O PRO,GRESSO ..
· 'DE SII"III.··' caTARINII

i

TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA')

PARI fERIDU, ;;

(c Z I M à s, ',/

INfUMaçO[S,
c o C E I R a s,
fRIEI,R�S,

NUN,GA EXISTIU IGUAL ESPINHAS. ue. I'
�----------------����======�=====�=-==�=�
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�OVO' VIGARIO DE CANOINHAS
Informações colhidas na Casa Paroquial autorizam-nos a

Oa\os católícos de Canoinhas a seguinte alvicareira notícia.

No Capítulo Provincial dos Padres Franciscanos do Sul do
Brasil, realizado em São Paulo no dia 12 de janeiro, a escolha
do novo Vigário da Paróquia de Canoinhas recaiu na pessoa do
R P. Frei Meinrado Vogel, que já trabalhava na cidade há dois
li-nqs. Desta forma, para os proximos seis anos, salvo imprevistos,
tEll'emos 'trabalhando no município de Canoinhas os sacerdotes:

Frei Meinrado Vogel, Vigário da Paróquia de Santa Cruz,
� os seguintes vigários cooperadores: Frei Edgard Loers (ex-vigário
�6! Joaçaba); frei Fabiano Gazdízcki; frei Elzeário Schmitt; frei
Arnaldo Novak; frei ,Samuel Both.

"Correio do Norte" ,cumprimenta ao R. Frei Meinrado
pela alta distinção, desejando-lhe felicidades e pleno êxito do
desempenho de' seu sagrado ministério. ! ,

Dr. Lourival Malchitzki em Canoinhas

comarca.

Dr. Ivan José da Costa o novo presidente da LEC
Em eleição levada a efeito terça feira última, em sua séde,

foi eleita a nova diretoria da Liga Esportiva Canoinhense, -eritidade
que dirige o 'esporte em. nosso municipio. Por unanimidade, foi
eleito presidente, o esportista, advogado, dr. José Ivan 'da Costa
e vice, o sr. Almerindo Alves Nunes. Na oportunidade cumpri
mentamos os eleitos com votos de substancial gestão.

Evaldo Carneiro entre nós
Procedente de Campo do Mourão, encontra-se' na capital

- do mate, o sr. Evaldo Carneiro, industrial naquela cidade. O i
l,*,tre visitante que é canoinhense e que aqui residiu por muitos
alias, veio a nossa cidade a negócios.

Reunião na Associação Industrial e Comercial
_ Quinta feira a noite houve uma grande reunião na As-

séeíação Comercial. e Industrial de Cànoínhas, na qual o sr. Fis
c� da Fazenda fez uma exposição sobre a nova legislação do Im
posto de Vendas é Consignações.

o Santa Cruz venceu o classico da cidade
,

,

Em prosseguimento ao torneio Instituído pelo jornal "O
Cçmercio". de Porro União, preliaram domingo ultimo nesta cí
dade os esquadrões do Santa Cruz e Botafogo, vencendo o pri
meiro pelo escore de 1 a O. Grande publico presenciou o embate
propiciando uma renda de 19500,00.

{lube de Bolão ,Fantasma empata em Porto União
Excursionando domingo ultimo a porto União. o clube

de, Bolão Fantasma conseguiu um expressivo empate. Foi derro
tatio na primeira partida e venceu a ultima. Parabens ao Silvio
e,'ieus companheiros.

" A AGRADECE�BIC
Ao Sr. Prefeito, Dr. JOÃO COLODEL, por haver man

dado colocar um foco especial de iluminação pública para "Bran
ca de Neve e os Sete Anões".

A Professôra senhorita LICÉIA KOHLER pela doação de
um magnífico quadro a óleo, de sua autoria, com moldura, re
presentando a enchente de 1935, em Canoinhas.

.-

.. ii

(onvencão Udenista
aponta novo Diretório

\

Alcídio Zentclo. eleito
Presidente da UDN

,

em 'Canoinhas
Conforme estava previsto foi

realizada dia 27 ultimo a con

venção da UDN, local, contan
do com a presença do Deputa
do federal Aroldo Carvalho e

grande número de convencio
nais.

Assim está formado o' novo

"estado maior" udenista-

Presidente: (
ALCIDIO \ ZANIOLO

Vice' Presidente:
VITOLDO SIEDLECKI

Vice Presidente:
BENEDITO TERÉZIO NETO

I

Vice Presidente:
NELSON A. COUTI�HO

I '

Secretário 'Geral:
SYDNÊI CORTE

CELIO KOHLER

Depois de empossado o novo

Diretorio, solenidade que foi
precedida por fortes aplausos,
USIJU da palavra 'o dr. Aroldo

Carvalho'l que disse da impor
tancia daquele momento para
a vida da histortca agremiação
partidária que tem sido motivo

preponderante para o progresso"
Canoinhense. Depois fez o lider

Çatarinense à Camara Federal,.
uma símbolíca convocação a

todos os udenistas para cerra
rem fileiras em torno do par
tido nas proxímas eleições,
palavras éssas que foram en

trecortadas por aplausos entu
siasmados dos presentes.

R. G. S.

'Explosão,Agrária
P. Alegre - O governador

Leonel Brisola foi chamado ur

gentemente á Brasília, tendo se

guido na tarde de quarta feira,
depois de haver reunido todo
seu secretariado. O chamado do

presidente Goulart está ligado
com os ultimos acontecimentos
verificados no interior do es

tado, que tornou-se um paíóí de
pólvora com.a Reforma Agratia
assinada pelo governador LB

,precipitadamente, causando uma

série de incidentes em algumas
regiões gauchas. Notícias proce
dentes de Livramento, Pelotas,
Santa Maria, Rio Grande etc.
informam que a situação é bas
tante tensa entre .proprtetarios
e lavradores. O general Penha

Brasil, comandante do 3°. Exer
cito chamado a intervir, negou- '

se, alegando que o caso é de

alçada do governo do Estadõ.

\

Sabão Vencedor 18,00
",'

CASA-· FISCHER

E' tão insignificante a administração mu

nicipal cujo aniversário passou a 31 de janeiro,
que resolvemos dedicar-lhe apenas alguns t6picos

e não toda a coluna, coma inicialmente projetámos.
***

"", j'

Realmente, ,que dizer do ve�dadeiro marasmo que.
domirra a nosse querida Canolrrhaa desde que ascendeu
à Prefeitura o atual dirigente?,Todo. sabem que todas: as

máquinas estão quebradae, Todos sabem que não há .estra
da. municipais. Todos aabem que o "homem"� alem de'

c'pão duro" e de nenhuma visão, é ,teimou) como qrre v • ,

",.

Os colônos sabem-no inimigo dos Iavradores. O.
operarios, depois de convincentes demonstrações, conhecem
no' como o maia deeumano e anti-trabalhida de quanto.
prefeito. houve em Canoirrhes,

'

experiências que visam introduzir'
em Canoinhall a cultura da hortelã
pimenta, uma das mais rendosas
existentes no país, dada a extraor

dinaria procura do óleo dessa espê
cíe vegetal

: Visitando sua terra natal, esteve em Canoihnas, o Elnge-
nheiro dr. Lourival Malchitzki, acompanhado do sr. Paulo Mal-' Sub Secretário:
ehitzkí, irmãos do dr. Zenon, ilustre Promotor Publico da nossa

**
O funcionalismo municipal, que

deveria ter no edil um amigo e

protetor, têm um algoz na figura
do Prefeito, daí a desestima que é
alvo. Daí a falta de cumprimentos
quando passa. Daí a ausência de
colaboração que enfrenta

**
A arrecadação Municipal - cêrca

de VINTE MILHÕES DE CRUZEI

ROS, ou melhor, CrI 19 535.84.9,60
- foi consumida deixando' quase
nenhum vestigio, além da famosis
síma ponte sôbee o Rio Água Verde,
e de alguns boeíros de que daremos
'notícia mais abaixo. Alega o atual
Prefeito que nêsse exercício, além
dos boeiros, dedícou-ee a "tapar
buracos" da famigerada admlnlstra
ção anterior. AfInal o povo deveria
e deseja conhecer a verdade sôbre
a gestão anterior. S� o atual Prefei
to nada fez porque consumiu todo
dinheiro no pagamento de dividas
contraída pelo seu anteeessoe, venha
a público e revele a- verdade ao po
vo. Afinal, VINTE MILHÕES não
são vinte tostões ..

**
O "PRJ<;FEITO DOS BOEIROS".

� O relatório do, primeiro ano de
govêrno do nosso Prefeito, no

"Barriga·Verde", enumera como

realização de maior destaque Os
seiscentos boeiros que mandou
abrir, aqui e' um pouco por todo
o mundo. Em vez de enumerar
a quantidade dos mesmos em um
só ítem do relatório esparramado
na primeira págífia do grande jor
nal da cidade, preferiu dar a todos
eles, isoladamente, um número,
como se cada um deles fôsae
etapa notávelde umgovêrno. Que
fantástico realizador! Boeiros .. !
Logo boeiros. Logo tantos boeiros.
Logo quase só boeíros - coisa
que qualquer colôno faz sozinho,
sem espalhafato. Gostaríamos de
saber o preço de cada uma dessas
obras de alta engenharia! Pudica
mente, o Prefeito não disse quanto
custou cada, um dos seus boeiros.
Em compensação, já. agora, por
causa de um relatório que os

boeiros tornaram ridículo, o 'Dr.
Colodel, tranquílamente, de 'cons
ciência patriótica, pode passar à
História com "o prefeito dos
Boeiros".

1**
o industrial .stefano Wrubleski,

um d08 mais progressistas do nOS80

Município, descendente de colônos
que é - e ,disso 'se vangloria -
não pode resistir aos apêlos da ter
ra. Além de fazendeiro de café no

Estado do Paraná, está fazendo

**
Em Va!ões contaram ao 'Depu-

tado Aroldo €arvalho que o Dr. .'
Alfredo Maia J atahi, Agrônomo
que já serviu em Canoinhas. hoje'
Diretor do Posto de A picultura de
Porto União. depois de longas e,

penosas experiências realizou ver

dadeiro prodígio: cruzou abelhas
ttallanas com vagalumes da região
do Rio Iguacú e obteve um pro
duto hibrido que revolucionará os

meios apicultores alem de aumen-

tar consideravelmente a produção
de cêra e de mel em toda a regi-
ão, visto que as abelhas, dotadas
de "iluminação" própria, trabalha-.
rJ.o tambem ás noites ... Parabeos
ao Dr. Jatahi. ",

**,
: A Associação Comercial rle Canói-

_ noinJias, presidida pelo jovem Wil
mar Frtedeeích, uma das grandes
esperanças da: nossa terra, realizou
mais uma das sua. proveitosas reu

niões. debatendo assuntos de in....
rêsse da nossa comuna, ligados _
progresso' do município Vitoriosa .11

campanha' que empreendeu pela
solução do problema de Ene�gia
elétrica, vai dedíear-se, agora, ao do
frigorifico e ao do exame dos
problemas do homem rural. As
nossas entidades de classe, pelo bt
terêase que revelam, pela visão que
denotam, são ainda Uma esperança,
nêsse mar de desencanto, de, desi..
lento, de desânimo, Todo apôio â
ASBociação Comercial e Industrial.
Tôdo estímulo à sua Diretoria.

**
Prossegem as desapropriações

de terras no interior de Canoinhy.
Três Barras e Papanduva, destí
nadas ao Ministério da Guerra:.e
para ampliar a área do Oampe
de Instrução Marechal, Hermes,
Depois de dés anos de espera, os

pobres colônos estão agora pree
cupados, receíosos de serem obrí
gados a entregar suas terras pela
avaliação de 1951 ou 1952. Entre
tanto, não há leí que obrigue 1;al
absurdo: as desapropriações deve
rão ser feitas pelo valor atuaí,
caso contrário devem os proprie
tários procurar advogados que 08
defendam: Enquanto no Rio Gra.·
de do Sul o Oovêrno se preocupa
com 'a entrega' de terras aos

colônos, em Santa Gatarina a pre
ocupação é desalojar humildes
proprietários rurais, com uma ali·
têntíca reforma agrária às avessas.

E, para encurtar a conversa .•.

O dr. Sylvio. Maier e o sr.
_

Jair Côrte retor
naram do litoral" depois de uma temporada de férias.
Continuam nas, praias catarinenses o dr. Reinaldo
Rodrigues Alves, ó sr. Basilio Humenhuck con

cessionário Willys, o industrial Paulo \Fischer e o

Tabelião Nazir Cordeiro. Alfredo Garcindo,
depois de' 'ligeira intervenção. cirúrgica, retornou a

Canoinhas. Eva�do Carneiro, entusiásta
.

do nôsso
frigorífico, está na terra e mostra-se disposto a subs
crever parte do capital necessário ao empreendimento,
além de ceder a área para a construção. Os Irmãos
Cararo, grandes industriais que se vincularam defi
nitivamente à 'nossa terra, estão construindo no Rio

Timbó, grande indústria para a fabricação decelulose,
Artur Mende, técnico em eletrônica e rádio, têm
têm sido um braço na montagem da Radio Canoinhas.
Agenor V. Côrte continua canditato a deputação
estadual, o resto, "depois eu conto ...

"

"
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