
Mesmo que não seja do nosso desejo' criticar a adminis

tração Collodél.: quase que diariamente recebemos através de car

tas e telefonemas, pedidos para que prossigamos na missão de

apontar as falhas e a' solução para as mesmas, ja que
em matéria de soluções o nosso ilustre edil é autêntica negação.

Através da Rádio Canoinhas, diariamente as 12,20 horas,
atendemos solicitações inúmeras de ouvintes que apontam os pro
blemas de suas ruas, bairros e mesmo dos distritos recebemos

correspondencias. Aqui na rredação do CN a procura para recla

mações é a mesma. Ninguem poderá a esta altura dos aconteci

mentos estar contente com as nórmas adotadas pelo homem que

quando candidato, representava as aspirações maximas do eleito

rado trabalhista e que levava digamos de passagem, o apôio qua
se integral do funcionalismo municipal. E agora que dizer? O e

leitorado trabalhista, e 'para fell:cidade do mesmo, acordou e resol
veu deixar de ser empurrado para o lado dos pseudo líderes,
criticando publicamente e com severidade o abandono em que se

sncontra tudo que concérne a administração municipal. O funci
onalismo está em plena guerra com o chefe do executivo, exigin
do por ser de direito, o pagamento dos vencimentos de acôrdo
com lei votada e aprovada pela Câmara de, Vereadores, que a

cintosamente não foi respeitada pelo. Prefeito Collodél, que teima

em dar um colorido ditatorial
.

ao seu gabinete administrativo.

.E se não bastasse toda essa

série de lamentaveis êrros, aí
está o abandono completo das

ruas, estradas, pontes, praças,
boeiros, (até êles) enquanto o

Prefeito afirma pelos jornais e

em conversas intimas que .

seu

trabalho unico vem sendo o sa

neamento das finanças.

Enquanto isso, Canoinhas mar
cha pela propria sórte. Ninguém
se entende, já não se sabe quem
manda e pelo geito ninguém
quer mandar.

Obras até o . presente mo

mento, uma unica. A ponte so

bre o rio Agua Verde, aliás,
autentico 'presente de grego ás

finanças do munícipío, já que
ha mais de um ano trabalham
na construção d! mesma, alar

gando a estrada, alargando a

ponte, remendando-a, e por fim,
alargando o proprio rio se não
inventarem agora de estreita
lo. Fóra isso, nada. Nada mesmo.

Felipe Schmidt reclama por
sua estrada. Paciência, idem Be
la Vista do Toldo, idem. Pinhei
ros, tambem. A cidade e seus

bairros a identica atitude. Nin
guem consegue sem muito so

frimento, chegar ao Sossêgo, A
Jlua Verde, Alto das Palmeiras,
Esperança, até o bairro residen
cial dos operarias da Prefeitura,
Tricolin, tendo na mais completa
desordem. Mesmo assim, o povo,
na simplicidade -de suas atitu

des, ouve falar em saneamento
etc. sem saber o significado ver

dadéíro da palavra que o Pre
feito emprega a todo momento,
como unicà saída para a inércia

que alastra-se assustador.amente.

No ponto mais central da ci
dade, Praça Lauro Müller, es

petáculo desolador. O calça
mento, não sabemos porque, es
tacou por alí. A buraqueira to
ma conta de tudo, bem em frente
ao Edificío. da Munícipalídade.
A poeira castiga aos moradores
e tambem aos estabelecimentos
bancários, bares, casas comerci
ais etc. que estão localisados

naquele logradouro publico, que
ha bem poucos dias teve até a

sua iluminação cortada, vitima-
da pelo "saneamento".

E' enumerando essa série de

motivos, que criticamos o Pre

feito Collodél, sem nunca des

merece-lo, no entanto, na sua

honestidade e até nas suas bôas

intenções de sanear as finanças,
sem concordar porém com o

silencio de SS que nada diz de

verdadeiro sôbre a situação fi

nanceira do Munícipio agóra e

que é principal, como estavam

em Janeiro de 1961.

/
.

Alfredo Alberto.

Stadiun
Alinôr V. Côrte
necessita' reparos
A praça esportiva de propriedade
da.Municipalidade está necessitan
do de urgentes reparos, Alambre
do rasgado em diversos pontos. ar
quibancada com cobertas quebra.
das, escadas ja não existem e a

sujeira toma conta de tudo.

Chamamos atenção do sr. Prefeito
Municipal.para que seja' feita uma

reforma em nossa praça de espor
tes. justamente agóra em que es

tamos quase que todos os domin
gos rece6êhdo equipes de Porto
União. .

.

O máu estado 'daquele
centro esportivo está fazendo com

que o publico não compareça aos

jogos" do que normalmente surgem
os prejuisos dos nossos .clubes e

a volta do esporte das multidões
ao ostracismo.

Lembramos ao sr. Prefeito
que o Stadiun Alinor Vieira
Côrte é de propriedade da Prefei
tura Municipal; estando, localisado.
nas proximidades da famosa pon
te do rio Agua Verde.

Um Bingo Beneficente no Clube Canoinhense
Organizado por uma das paladinas das causas nobres em

Canoiohas, a senhora Dona Nerêida Cherém Côrte, haverá, no

dia 24 deste mês, o Bingo pró Biblioteca Infantil de Canoinhas,
às 3 horas da tarde, no Clube Canoinhense.

Como prêmio, figura a Bicicleta "Goerike" nova em fôlha,
para homem, doada à BIC, para tal fim, pelos seus Benfeitores
nesta cidade.

Mais 5 prêmios, doados pelo comércio
.

de Canoinhas,
completam a lista da sorte.

• A. instttuíção beneficiada e os promotores da festa convi
dam a tôdas as. Exmas, Famílias da nossa sociedade, para que
adquiram o seu cartão, candidatando-se aos premias e prestigiando,
deste modo, uma obra de cultura ímpar em Canoinhas.

.

No dia 24 deste mês, às 15 hrs., no Clube Canoínhense,

ÃcOrdo DDN-PSD

\,
1. o\' "]<,

pronunCia-se

Declarando não haver em nosso Estado, clima para
um entendimento entre UDN e PSD, como fórmula capaz
de solucionar os ânimos entre as duas"maiores facções polí
.ticas em Santa Catarina - o sr. Herbert Levy - Presi
dente Nacional da UDN, depois da sua estada na Capital
do Estado, voltou á Brasília sabendo das perseguições crímí
nosas do governador Ramos, que fulminaram toda e qual
quer gestão que viésse refletir, em acôrdo.

Um dos primeiros lideres' udenistas a manifestar-se
contra a manobra política, foi o deputado Aroldo Carvalho,
que em entrevista concedida aos jornais de Florianópolís,
deixou patente sua opinião contrária a qualquer aproxima
ção com os algozes pessedistas.

O Não de Aroldo Carvalho foi tatôr preponde
rante para fulminar qualquer acôrdo.

Ano 15 Numero

Oiret�rcs: �ROWO C. CAR�Al�O C JOÃO SHEMf
FONE, 128

�ercnte: IlHASS SmMt Rcoat�r: ummo Al�[RlO MU�HHI
CIRCULA AOS SABADO�

Aroldo Carvalho

Cancmhes, Santa Catarina, 10 de Fevereiro de 1962

CAIXA POSTAL, 2

Rififi
no

A.

governo

(

Onde

Florianopolis - Rompeu
com o governo o sr. Vânia

Faráco, que ocupava a Se
cretaria do Trabalho, repre
sentando o PTB de Cres

ciúma, levando também o

diretoria petebista da capi-
tal do carvão a romper com

o governo do Estado, ale

gando perseguições aos Sin

dicatos de Operarias.

Jornalista
procéssa Delegado'
de Polícia
Porto Alegre - O jornalista

Adauto Silva Botêlho, da Ultima

Hora, está, processando o Dele

gado de Policia do Munícipio
de Carazinho, por crime de ca

lunia.

Aquele conhecido homem de

imprensa vinha criticando atos

da autoridade arbitraria, rece

bendo em troca, como resposta
violento artigo publicado em ou

.tro jornal da capital gaucha, on
de a autoridade taxava-o de

raptor de menores.
"

. O caso teve grande repercus
são, pois até o momento nada

se conseguiu provar a autori

dade I?olicial, que está em má

situação;

O [ornalita Adauto Silva Bo

têlho vem recebendo a solida

riedàde de todos os colegas de

'imprensa do RGS e estados vi

sinhos,

Câmara Municipal
.

Oficio Circular 1/1.962
Do Presidente da Câmara

Municipal.
Ao Sr. Diretor do jornal,

Correio do Norte".
Assunto: - Eleição da nova

Mesa

Em 6 de Fevereiro de 1.962.

Senhor Diretor,
Tenho a honra de comunicar

a V. Excía., que, em reunião
realizada hoje, foi eleita e empos
sada a nova Mesa que dirigirá
os trabalhos desta Câmara, du
rante o período Legislativo do
corrente ena, a qual, ficou assim
constituída.

Presidente: Dr. Reueu Cubas
Vice Presidente: - Dr José Yvan
da Costa; 1. Secretárto ç-« Tufí
Nader;_2. Secretário: Clementina
E Pieczarka;
Sem outros particulares, sirvo

me do ensêjo para apresentar
a V. Excia. os meus protestos de
alta estima e distinto apreço.

Dr Reneu Cubas, Presidente
Câmara Municipal de Canoinhas.

Para
Vai o País?

,\

.'� ", '

Haverá exagêro na afirmatiy�
.
de que./o melhor plano favoráv�l
ao comunism� tem sido executaSto
pelo atual govêrno da República ..
Deixando de parte o exagêro.

tem-se o direito de perguotar o
que tein feito o Govêrno do ,r�
Goulart. perdão, Tancredo, para
impedir a sovietisação do Brasir.

Entre as medidas tomadas,
algumas são francamente favorá
veis aos comunistas.

o Chefe de seu Gabinete Civil,
Professor Dr. Hermes Lima,:é
soci�lista avançado. Não disse até
onde avança seu socialismo, �as
as suas atividades na Câmara,
quando deputado, demonstrou
muito bem suas Íntimas ligaçõ,�8
com o Partido Comunista Brasi
leiro. Foi, de primeira ordem soa

contribuição para algumas arruaçllS
promovidas no Rio de Janeiro

(conclue n'outro local)

BILHETINHO •••

Dia 7 comemoramos o Dia dos Gráficos, acontecimento
tradicional em nossa imprensa. A Redação do CN presta sua

homenagem aos companheiros que, durante mais' um ano reali
zaram uma tarefa importante no sistema de trabalhos que
proporciona, seznanalmente, os noticiósos pàra o público leitor
de nossa terra.'

Anônimos trabalhadores, são, como os jornalistas. 09 que
têm primeiro as\sensações dos fatos importantes, -vivendo a in-
terpretação dos' comentários analisando às possiveis consequên- �

cias do complexo de imformaçõos que se estampa em cada edição
divulgada.

Na oportunidade gretissime, enviamos aos gráficos de
Canoinhas e especialmente ao Douglas Benhendorf e seus com

panheiros, nossos votos de felicidades exque prossigamos sendo os .

'"

mesmos'homens que trabalham no melhor jornal de toda a região,
O REDATOR
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CORREIO. DO NÇ>RTE

P r e f .1" i t u r a'.
II u n Le i p a I,

TABELA, .

,
EXPLICATIVA

(conclusão do número anterior)
DA DESPESA

Código
Geral Discriminação,

TOTAIS
Dotações Sub-diViaio

dos ServiçOs Serviços

3 3
2 30
:> 30 1

3 30 2
3 30 3
3 31
3 31 1

3 6
3 60
3 60 1

"
" �
4'94
4 94 1
4. 94 2
4 94 3

,

/

6
.6 9
.6 93
6: 93 1

8
80
'8 '00
a. 00 '1

,a 1
8n

, "

. II 11;l
:, �3

.

11: 1

,� 141

8 2
'8. 2,1
,8 2l�:1
8 22
822 J
'& 23

'

8 23 1
8 24

'

8: 24 1
3 24 2

8 8
884
8 84 1

3 9
8 94
8 94 1

894 2

9
9 o
9 00
9 00 1

9 �
9 24

9 24 1

Ensino Pr. e Secundo
.

Complementar
Pessoal fixo
Vencimentos professores normalistas, ginaaienoa,
complementariatas e não titulados
Vencimentos professores auxiliares
Gratificação profs. que regem cursos desdobrados
Pessoal varisvel
Substitutos prof. licenciados

Serviços de Inspeção
Pessoal fixo
Inspetor Escolar - Padrão

Total serv. Educação Pública

Saude Publica
Serviços Diversos
Despesas diversas
Desobstrução de córregos e rios
Drenagem terrenos alagadiços
Limpeza valos, hoeiros e sargeta

Total Serviço Saude Pública

Serviços Industriais
Serviços Diversos
Material de consumo

Para o �erviço do cemiterio
,Total Ser. .Iúduatriàia

,

Serviço de utilidade Publica
Administr�pão ��up����r

.

,

.

Pessoal fixo
' ,.1

Um FilQ'af' - Padrão
� �VI • , 'I I,.{\

,Con.�tu�.� e ,qo:hset:vação d� L"grac;loq,ros
,

,.

'

,R,ublicos
Pessoal (fa,r,iavel

".

:.Qperar:iol .er�i�ol .r�as <\a sêde
Material d,e consum«
.,Para '�r,v,�ço ruaa,' praça!1 e iardine
iDelpesal (I,iv.enal

'

'Tranlp. ,��ter. para,ler"iços ruas, ,praça,s .� j�.rdi,D'
,

Constr. e Conservo de Rodovias
Peseoal v)ariavel

' .

'Operarioe a- 8erviço de estredae e pontes
Material permanente

' 1

Aquisição de Ierrsmeqtae
Material de consumo

Para lerv�ço estrada e Pontes
Despesas diversas
Combnstivel para veiculos
Custeio' de veículos

Iluminação Pública
Deepesas diversas

. "

Energia para motores, instalações, etc.

Diversos

360.000,00
10.000.00
5.000,00

10.000.00

96.000,00

35.000,00
30,OOG,oo
35,000,00

5.000,00
---

112.896,00

,
·25.000,00
'.,.J

25.000,00

5.10,4,00
---

300.000,00

25.000,00

510.00U,oo
.'

50,000.00 .

100.000,00

150.000.00

Despesas diversas
Para aplicação especial em beneficio de ordem ru-

ral, na construção e/conservação de rodovias 500.000,00
Aplicação da t,lIxa de conservação de estradas

Total sérv. Utilid. Pública 120.000,00

Encargos divena.
Pessoal Inativo
Pessoal fixo
Aposentados "� 36,000,00

Indeni,zaçpes. recursos e didribuições.
Despesas diversas
Restituições de impostos e, taxas de exercicios
encerrados

'

2.000,00

9 3
9 �O
9 30 1
9 31
9 31 1
9 34
9 34 :.

9:34 2

9 4
,

Premio� de Seguro e Ind. por Acident�s
9 '44 .Despesea diversas
9 44 1 Seguro e acidentes no trabalho
9 ,44 2

,
'Seguro de bens móveis e imov.

9 8 Subvenções Conto 'e Auxiliol
9 84 Despesas' diversas
9. 84 1 '. Contribuições a Institutos de Aposentadorias
9 84 2 Emolumentos, custas judiciarias,

Registro Civil e Juiz
9 84 3 Subvenção a Associação dos ex- combatentes

(continúa em outro local

Encargos Trab. Superior
Pessoal fixo
PI substituição de funcionários e extra. licenciados 10.000,00
Pessoal variavel
Para admissão extranumerarioa �OOO,oo
Deepesas diversas
Construção de prédios escolarea 150.000,00
e aquisição resp. terrenos
Salario (amilia' I 100.000,00

30000,00.
30,000,00

/
45.700,00
2000,00
2.000,00

, \

96.000,00

100.000,00

5.000.00

112.896,00

.pp.lM.O!J
c .?

985.000,00

150.000,00

620.000,00

36.000,00

2.000,00 '

I

280.000.00'-

60.opo,oo

50.200.00

513.000,00
513.000�00

100.000,00
100.000,00

5.000,00
---

5,000,00

10.2-1962

de M ai o r
'SUMARIO

o � Administração Geral

1 - Exação e Fiscalização Financeira

2 - Segurança Publica e Assist. Sociall

3 Educação Pública

4 Saúde Pública ,

6 - Serviços lndustriais

8 - Serviços de Utilidade Publica

9 - Encargos Diversos

635.500,00

403.000,00

26.000,00

513.000,00

100.000,00

5.000,00

1.923,.000,00
594.500,00

4.200.000,00Total Géral

TributáriaRelação da Legislação
(Baseado nas seguintes leis da Prefeitura

Municipal .

de Canoinhas), '.
o 11 1 Imposto SI Propriedade Territorial Urbana e Rural

'Arrecadafão Prevista 330.000,00
O 12 1 Imposto Predial

Arrecadação Prevista 30.000,00
O 16 1 Imposto SI Transmissão de Propriedade Imobiliaria

Inter Vivos
140.000,00

,

Arrecadação Prevista

O 17 3 Imposte SI Indudria. e Profi..ões
Arrecadação Prevista

O 18 3 Impostos de Licença
Arrecadação, Prevista

.�

O 27 3 Imposêo SI Jogos e Divereões
Arrecadação Prevista

10·0.000,00

80.000,00

3.000,00
","- ,',

1 11 2 Tasa de Conservação de Es�radas
Arrecadação Prevista.

' ..

'f 120.000,00
; � 15 4 Ta;lla de A.si.tencia Social

Arrecadação Prevista

Tasas e Custas Judic. e Emolumentos
Arrecadação Prevista

1 23 4 Tas'as de Fiscaliz. e Serviços Divéraos
Arrecadação Prevista

• I

.3.000,00
1 22 4

1�.OQO.oo

15.000,00
2 01 O Renda (mobiliaria

Arrecadação Prevista

2 02 O Renda de Capitais
Juros de Deposítos .

Arrecadação Previst�
4 12 O Receita de Cemiterics

Arrecadação Prevista

40.000,00'

(
2.000,00

3.000,00
,.,

4 13 O Quota Prevista Art. 15, Paragrafo 2 da Consto Federal
(Combusriv, e Lubrtficerrtee)
Arrecadação Prevista

'

Quota Prevista Art 15, Paragrafo 4 da Consto Federal
(Jmpoato de CODl,umo)
Arrecadação Prevista

Quota 'Pre�ista Art. 15 Paragrafo 5 da Consto Federal
(1mpodo siA Renda)
Arrecadação Prevista

140.000,00
4 14 O

1.923.000;00
1.923.000,00 "

4 15 O

600.000,00

,4 16 O

2.200.000,00
(Conf, do Estado)

300.000,00
Quota Prevista Art. 20 da Consto Fed.
Arrecadação Prevista

Cobrança da Divida Ativa
Arrecadação Prevista

Receita de Indeniz. e'Restituições
Arrecadação' Prevista

'.

6 20 O Contribuições Diversas'
Arrecadação Prevista

6 12 O
54.000,00

6140
1.000,00

1:000,00
6 21 O Multas

Arrecadação Prevista

6 22 O / Operações de creditas
Arrecadação Prevista

23 Q Eventuais .

Arrecadação Prevista

18.000,00

1.000,00

1.000,00

do Pensamento
:\i�Almanaque

de 1962.1 procure

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.
na

(
',1 •
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Para onde
(conclusão da la. página)
entre os estudantes.

O . Secretário particular do
Presidente da República. sr. Raul
Francisco Ryff. por cujas mãos

passam os mais reservados, expe
dientes administrativos.' os mais

sigilosos papeis referentes à segu
rança Nacional, é comunista
confesso, que desde 1932' tem
servido ativamente' o Partido Co
munista em nossa terra. E tem

servido tão bem que não se deve

esquece� que em 1935 figuron
entre os traidores que assassina
ram brasileiros para entregar o

país à União Soviética.

O sr. Evandro Lins e Silva'
nomeado Procurador Geral da
República, tem sido sempre o

I

principal advogado .do partido Co.
munista em nosso país. além de
fazer figurar o seu nome nos

manifestos comunistas distribuidos
à Nação Como Procurador Geral
da Repúblico não devemos espe
rar que deixe de ser advogado
do Partido Comunista Brasileiro.

Nas Fôrças Armadas, muitos
oficiais. que passaram a ocupar a

posição de .comando, não escon.

dem sua ligação com os vermelhos
Os que der.unciam êsse esquisito
estado de COisas, são encarcerados,
por vários dias. segundo a patente
e o valor, Porém a acusação não

é desrnent iria E os comunistas
continuam no' comando.

Há tempo divulgaram os jornais
° discurso do sr Borges Holanda,
que dirige O. Sindicato dos Tari·
feiros Marítimos do Rio Grande
do Sul, o qual anunciou para

quem o quisesse ouvir, que seu

Sindicato tinha 4 OUO metralhado.
ras e 3600 homens prontos até

para a luta de guerrilhas, e nada
-Ihe aconteceu, Ouer dizer, conti
nua. de posse de suas metralha.
deras E até, por ironia, terminou
fazendo uma advertência nominal
a Dom Scherer, e outras figuri
nhas do clero como lá diz êle, na

SUa ironia intelectual. Enquanto
isto alguns jornais qualificam de

"agitadores" e "brasileiros vÍs"

figuras como o Cardeal do Rio
de Janeiro, pura e simplesmente

Os Ultimas

Cine Teatro

;'

J..

vai o país!
porque se bate contra o avanço

comunista no Bra-il.

Na parte eoouôrmca tô<ia a

gente sabe que o aumento do sa

lário mínimo nunca foi combatido

pelos .. tubarões" Êles ganhan ma is

com tal prllvidêucía Então virà
novo aumento e nova desilusão.

Até quando. Até 'a revolução so

cial. que está rondando. Enquanto
há capitalista. que alimenhm seus

porcos Com leite, milhares de cri

onças não têm o que comer.

Em Cuba, exemplo recente, e

forte, na sua espécie, o próprio
. sr.· Arcebispo se gabou de' haver
homiziado aquêle bandido em seu

palácio. para salvâ- lo da morte

Depois. Fidel afirmou que não era

comunista e não levaria seu povo

para a esquerda.' Deplli� ... qu- m

é que se lembra dis8(,� E adieuta
neste altura dos acontecimentos.
lembrar P
08 brasileiros livres devem

tomar posição. E amar 8 Pátria
como fôr preciso,
É n-cessário ter sempre em

mente que a mais perigosa e efi
cieute arma usada atualmente pe
los comunietas no Brasil, é tornar
o povo convencido de que em

nqsso país, o maior país. católico
do mundo. o comunismo ateu não

tem vez.

Em face I dos acontecimentos

que se desenrolam no pais, nós
ef irmarnoa com tôda 8 consciência
e reeponsabitidade: os temores

e apreensões que rodeavam a to

mada de posse do atual Presiden
te não se dissiparam. Contra o

comnismo, ou face ao oomuuis-
-

mo, nada se fez. E a favor: volun
taria ou inadvertidamente, muita
coisa sé tem feito. Ê.te ê o re

trato, da situação de'oorpo inteiro!

Extr. do "Guie, Serrano" de Lages

DESPEDIDA
.Ludooico Bôra, e familia,
tendo transferido sua residen
da para Caçador, vem por
intermédio deste jornal apre
sentar suas despedidas aos

seus amigos e conhecidos.

Canoinhas 10/2/62.

Vera Cruz

HOJE

APRESENTA:
às 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

o Vampiro e a Bailarina
com Helene Reny, Mario L, Riando e Tina Glorioni

Horripilante - assustador e emocionante

DOMINGO à. 14 horas - censura livre

Duas 'Histórias
com Oscarito, Cyl Farney e Sonia Mamed

um espetáculo gosadíssimo como nunca
-----

, á. 17,00 hora.
• Impr, até 14 anosDOMINGO - às 20,1� hores'

Dias de Pompéia
A destruição da cidade de Pompéia - .1 Um filme

de' impressionante realismo.
com Steve Reeves e Christina Hauffman

--'---

Segunda Feira· lás 20, 15 �eprise - Imp, até 14 anos

3a. e 4a. Feira > às 20,15 horas - imp. até 14 anos

58. e 6a. Feira - 'ás 20,15 horas - lmp. até 14 ano.

Torrentes de Mêda

I A mercê de dois fugitivos e de um rio inundado e tur

bulento! Ela sozinha, deve enfrentar as fúrias
da natureza as fú: ias de tres homens

com Howard Keel, Ann Heywoud e Cyril Cusack.

�m.._._.· rt ,
jo'

,

�. .,'
•

•
, ,
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NOTICIAS DE

Utn 'Dia
REGINA MARIA CAtlVAL:HO

técnico da Cerâmica MercUio
pias.
Com uma grande churrascs

da, um animadíssimo baile e

muita alegria, patrões e operá
rios confraternizavam- se ale
grernente neste dia de festa,'
dia das Bôdas de Prata do "seu"
Jorge com dona Alma!

Em todos os cantos' da casa

reinava alegria, somente ale
gria .. '

Um hábito típico da região
não foi esquecido: na mesa do
churrasco, detrás dos noivos,
uma bela ornamentação, Um

grande arco de flores brancas.

A festa que começou por
volta das quatro horas, da tarde,
prolongou-se até altas horas da
noite,

Ao casal, Jorge _- Alma
Lüeben, os melhores votos de
felicidades e que dias de festa
e de alegrias como o de hoje
hajam sempre. Parabéns ...

'

Do Gorrespondente
Por incrível que pareça, mas

desde que, ocupou-se em rela

tar desastres e aciríentes, os fa
tos e�tão se sucedendo. Domin

go, dia 28 p. p.. após a tarde
de turfe, na mesma já citada,
algumas vêzes, ruaWilly Jung, um
caminhão, marca FORD-F 600 de

côr azul, encurralou um auto

móvel particular, na esquina
das ruas Willy Jung com Ro
berto Martin. Não houve cho

que violento. O automóvel, ba
teu com o paralama .esquerdo,
no eixo da róría traseira do

F-600, amassando-o um pouco.
O FORD, estava errado, além
de entrar pelo meio da rua, fe

chou a curva ràpidamente. Re

sultado, deixou- se assim, para
ver como é que fica.

Chamamos a atenção aos in

teressados, à matricula na Es

cola Técnica em Contabilidade,
que se acham abertas as inscri

ções. A documentação exigida
é a seguinte: Prova de quitação
militar(fotocópia autenticada), i
senta-se o sexo ff'minino; certi
dão de nascimento' "verbo ad
verbum" duas vias; carteira de

íd-ritidade (fotocópia autentica

da); carteira de saúde; atestado
de vacina anti-variólica; 3 foto

grafias 3x4; atestado de bôa con
duta e certificado de conclusão
do Curso Ginasial - ou Curso

Comercial Básico ou Certificado
do Curso Normal Regional ou

equivalentes (Semínárío), em 2

vias; Histórico Escolar completo
de um dos cursos em 2 vias. A

matrícula está aberta de 1°. de,
fevereiro a 28. Início das aulas

MARÇO.Melhores esclarecimen
tos, poderão ser obtidos junto
à Secretaria.

Em 1924. chegava ao Brasil
um jovem alemão, Jorge Lüeben
para aqui radicar-se.

Desde moço dedicou-se a cerâ
mica de barro.'
Mais tarde, conheceu Alma

Raab=, enornorou-se, e, aos seis
de fevereiro de 1937 casaram-se.

Desta feliz' união resultaram
oito robustas crianças.
.. , E o tempo correu! ! !

e cinco
anos de

Passaram-se vinte
anos. Vinte e cinco
felicidade perene.

Hoje é novamente seis de
fevereiro, mas de 1962.

Bô-ias de Prata do casal.

Grandiosa festa foi organizada
. .. E a alegria reinava na-

quela casa colonial do lado di
rpito do leito da estrada ",do
Campo de Trigo, logo após
Marcílio Dias,

Jorge Lüeben venceu! E' hojé

LIGA ESPORTIVA CANOINHENSE
regerà seus destinos durante o

biênio 1962 a 1964, -que ficou
aasim constituída

Prsidente .. Dr ,José Yvan da
Costa Více-Presíd=nte: Almerin
do A. Nunes Secretario Geral:
José Bonifácio Furtado; 1°. Se
cretário Nelson Bayerstorff; 20.
Secretário: Timoteo Bojarski;
1°. Tesoureiro: Clementino E.
Pieczarka, 2. Tesoureiro: Alfre
do A. Martins; Conselho Fiscal:
Agenor Vieira Côrte, Guilherme
Prust; Célio Kohler, Suplentes:
Ernesto Nunes, Orlando Nasci
mento, Felix Kalempa.
Sendo o que nos aprsenta

para o momento, aproveitamos
a oportunidade para reiterar
nossos protestos de elevada es

tíma e distinta consideração.

Saudações esportivas

José Bonifacio Furtado
Secretário Geral

Dr José Yvan da Costa
Presidente

,----------_._,

I

Está grassando em nosso meio,
uma onda de vandalismo de-

.

senfreado, que ainda não foi

possível dissolvê- la, embora a

polícia tenha empregado todos

os seus esforços. Trata-se de
uma ralé que vive deslouçando
as placas das novas ruas da ci

dade. Ainda ha pouco tempo,
em solenidade, realizada, foram
oficializadas, novas ruas com os

nomes dos seus respectivos pa
tronos.' Tão logo a equipe da

Prefeitura, acabara de coloca

las, eis que, aparecem os mar

ginais. Grandes estão sendo os

prejuízos, quem os pagará? O

pro"prio povo, cada um de nós,
os contribuintes. Seria interes

sante, e mesmo de real eficácia,
que cada um de nós, tôsse um
zelador dos bens comuns.

Não medindo esforços, o Pre

feito Nivaldo Simões de Oliveira,
não tem parado, não descansa,
trabalhando em pról da coleti

vidade. Acaba de chegar de

Curitiba, onde foi acentar os

compromissos de calçamento ela

rua Jorge Zipperer. Esteve em

Itajai, em Cabeçudas, numa re-
.

união formal com o Senador

Irineu Bornhausen, Deputado
Carlos Konder Reis e

. altos pro
ceres udenistas. Os resultados

foram auspiciosos, pois cogitou
se a possibilidade de aju ia do

Govêrno Federal, aos municípios,
para aquisição de maqui_na�ia,
etc. O govêrno Nivaldo Simões

de Oliveira, está realizando um

trabalho, que até hoje, nunca
foi visto, 'neste município. E es

tamos certos que ao deixar a

sua gestão, seu nome ficará p<?r
muito tempo, gravado nos anais

da administração.

Nota da Redação: - Na ulti

ma edição por um lapso, foram
ínclutdas duas notas de' nossa

responsabilidade na materia en

viada pelo correspondente. .

Ofício Circular, 1/62
Da Diretoria da Liga Espor

tiva Canoinhense (LEC)
Ao Exmo. Sr. Diretor do Jornal

Correio do Norte - Nesta

Assunto Comunicação de eleição
e posse Ide nova Diretoria -Faz

Em Canoinhas, 2 de fevereiro
de 1.962

i

Temos o prazer de levar ao

vosso conhecimento, que em da
ta de 30 de' janeiro próximo
passado foi eleita e empossada
a Diretoria desta entidade que

CLUBE CANOINHENSç f

Assembléia Geral Extraordinária

'Mario A"
,

Fêiiaresi
1. Secretario I

r

Ficam os Senhores Associados convidados a se

reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 17
de Fevereiro de 1.962, as 15 horas, na séde social, á rua
Major Vieira, para o seguinte:

ASSUNTO DO DIA
1) Reforma dos Estatutos" Sociais:
2) Outros Assuntos

De acordo disposições estatutárias, si na hora mar-
,

cada não houver numero legal para a realização da As'
sembleia, esta funcionará meia hora depois, com qualquer
numero de Associados.

;

Canoinhas, 9 de Fevereiro de 1962

Orlando Olsen
Presidente

Negócio de Ocasião
Um automovel mercury, ano 38 (Coupe)

em otimo estado.

Ver e tratar na Farmacia Oliveira com

João Algacyr Fontana. 3 x

o Seu Primeiro Crime
Grandioso filme Policial onde um jovem da seu 1°.

passo no mundo do crime

com Steve Cochrarn e Lizabeth Scott.

Grupo Esc. Almirante
Barroso Matrícula
Acha-se aberta a matri

cula dos euros primáFio e

cursos Normal Regional, nos
dias 15 - 16 - 17 nos pe-

. riodos da manhã.

A Direção

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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...mas, o nosso pionei
rismo no comércio ban

cário começou em San

ta Catarina.

Hoje o "INCO" dis-
'

põe de 105
-

agênd�s Isso significa que, além<

em 6 estcdos brosllei- de tôda segurança ori-

ros, mas 60 delas se _ unda dêsse crescimen

situam no território co- to, onde quer que o
I

tarinense. .cctorinense se encon-

tre, �ontará sempre

com. a presença certa

de seu amigo de tô

das as horas: O 'INCa

'"

o
'"O
c:
o
OI
o
Q.

re
Q.

c:
o

ÔI
c:

:c
...

o

�

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
I

DE SANTA CATARINA S.A.-
MAIS DE 25 IINOS CONTRIBUINDO PARI O PROGRE$SO DE SINTI CATARINA-

PARE! ( TÔNICO CAPILA,R POR EXCELÊNCIA

a caSPA f ijUfDn Df SfUS CABElOS USANDO

I I I
�......

PARa FERIDAS,
E C Z [ MAS,
INHAMftÇÕES,
C o C E I R AS;,
f R iE i R A S,'

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHas, UC.
_=!J

"

\
" . �"

,
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CORREIO DO NORTE

Negódo de, Ocasião, Esquadrias
V�NDE-S� .por motivo

'

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

calçamento.
I

, .Preços Cr$ 130.000,0,0.
Facilita-se uma parte. Tratar
nesta Redação ou na firma
Irmãos, Procopiak & Cia.
Ltda. com o sr. Waldemar,
somente até dia 13/2/1962.

Esquadrias Santa Cruz S. A.
Assembléia Geral Ordinária'

Convocação
Ficam convocados, os senhores Acionistas desta Socie

dade, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária a reali

zar-se no dia 16 de março próximo, ás 9 horas, na séde social si

tuada á rua Princeza Izabel s/n - Campo d'Agua, Verde, afim-de
deliberar sóbre a seguinte

"

ORDEM DO DIA ,

10) Leitura, exame, discussão, e deliberação sôbre o Balan-
'

ço Geral, conta de Lucros e Perdas, Contas da Diretoria e Pare

cer do Conselho Fiscal, relativos ao período social de 1961; ,

20) - Eleição da Direto�ia para o período social 196'2/3, por término
de mandato;

3°) - Eleição dos menbros efetivos e suplentes para
o conselho fiscal;

4°) - Assuntos de interesse gerai para a Sociedade.

Nota: - Acham-se a disposição dos senhores Acionístas,
no escritorio da Sociedade, situado á rua Princesa Izabel s/n -

Campo d'Agua Verde, os documentos de que trata o Art. 99 do

Decreto-Lei n. 2627 de 26/9;1940.
'

1s/ Canoínhas (Se), 1 de feverei�.o de 1962

Otto Friedrich - Diretor Presidente. 3x

Aero Willys
de ALUGUEL

./
Ponto Praça L A U R O

MüLLER - Fone, ,. 313.

Endler às suas ordens.

Cine Teatro \ Vera Cruz
Apresentará a estupenda produção

nos seguintes horários:

Dia 10/3/62 - às 20,15 horas
Dia \11 às 13!45 e 20,15 horas
Dias 12' - 13 - 14 - 15 e 16 às 20,15 horas

19 horasEntradas à venda a partir do dia 873. às
'no Cine Vera Cruz. '.
!

TABELA
"

E X P L I C:A T I VA
(conclusão da página anterior)

Código
Geral

,,;;
,

,

' '/ 'I

Di�criminação '

,
I � ,

' , 'v
'

j (, � \, I
-Dotaçõe.'--------'----Sub-dívísão Serviço.dos Serviços

T O T' AIS

9 9
9 94
9 94 1
9 94 2
9 94 3
9 94 4

Diveraol
Despesas diversas I

Despesas impreviatas
.

Pensões diversae
Deepesaa polic. e judiciarias
Aquisição de placas

Total servo Encargos Diveraos

Total Geral da Despesa

1 00.000,00
.

14.300.00
2.000,00

500CO.oo 166.300,00 594.500.00
594.500.00

4,20a.OUO.oO

Prefeitura Municipal de Major Vieira, 16 de Dezembro de 1961.
Eduardo Klodzinski Secretario Antonio Maron 'Becil

I
Prefeito Municipal

I

\_"

CruzSanta s. A.

, Convocação

Geral Extraordinária \

Ficam convocados, os senhores Acionistas desta sociedade,
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária a realizar
se no dia 16 de março próximo, ás 16 horas; na séde socil situa
da á -rua Prínceza Isabel s/n Campo d'Agl.1a Verde, afim- de de-
liberar sóbre a seguinte

'

ORDE,M DO DIA

1.) - Aumento do capital social e consequente alteração
do art. 19 letra C Capítulo III dos Estatutos Sociais.

2°)_ Assuntos de interesse para a Sociedade.
Canoinhas (SC), 1 de fevereiro de 1962.

.
"-

Precisa-se de um compe-
tente, para serviço de tóras.

Apresentar-se com do
cumentos na

Empresa Industrial e

Comercial Fuck Ltda,

3x

Otto Friedrich /' Diretor Presidente.

.

Atenção
"

DEODATO DE LIMA & COELHO LTDA.,
estabelecidos à Rua Paula Pereira, 391, avisam aos

seus amigos e freguezes que põe à disposição seus

préstimos no ramo de:
'

Eletricidade em geral - Peças e Acessórios
Possuindo anéxo, um serviço de assistência para:

LATARIA - PINTURA
e serviço mecanico e elétrico em geral.

Aguardam sua preferência. 4x

, Juizo de Direito da Comarca de Canoinhas

Edital' de ttotificacão dos' Senhores Jurados
1

o cidadão BRAULIO RIBAS
DA CRUZ, Juiz de-Paz, no E·
xercicio do cargo de Juiz de Di

.

reito da comarca, na forma da
,

lei, etc...

, FAZ SABER aOI! que o pre
sente virem ou dele conhecimento
tiverem que foi, designado o dia
vinte e seis (26) dê fevereiro, às
11 horas, na sala' da( audienciaa
deste Juizo, no Forum, para a

instalação da la. Sessão ordinária
do Tribunal do Juri no corrente
ano, Procedendo ao sorteio dos
vinte e um (2') Jurados que ser

virão Da 'referida sessão. foram
sorteados 08 cidadãos seguintes:

1) Antonio Bertão, 2) Alfonso
Lutke•. 3) Agenor J. Kreiling, 4)
Alvioo Kocb, 5) Celso Bauer, 6)
Carlos Benkendorf Junior, 7) Do
mingos' Coelho, 8) Fernando Frei-

- herger, 9) João Seleme, 10) José
Stockler Pinto, 11) Luiz Fernan
do Freitas. 12) Miecseslau Bo
[arski, 13) Nelson Bayerstorff. 14)
Orlando Glsen, 15) Pedro AlIage
Filho. 16) Pedro Tyazka •.17) Rey
naldo Crestani, 18) Ruy Seleme,
19) Walmor Astrogildo Furtado.
20) Wirmar Friedrich, 21) Zeno
de Carvalho Zippel.

,

A todo! os quais, a cada um

de per si. convida para o com

parecimento no dia, hora e local
supra designados, ficando o jura-

/'
�

do faltoso sujeito as penalidades
legais. si intimado deixar de com-

Propriedade
Vende-se uma propriedade

situada à Rua Gil Costa,
268.

Preço base Cr$ 250.000,00
à combinar
Vêr e tratar com o pro-

prietário sr. Abdenago
Pereira de Lis.

..

3x

Motorista

parecer. Dado e passado nêsta
cidade de Canoínhas, aos vinte e

seis ,dias do mês Janeiro do ano

de mil novecentos e sessenta e

dois: Eu.'Zeno Benedito Ribeiro
da Silva, Escrivão o datilografei
e subscrevi. Braulio Ribas da
Cruz Juiz de Paz, DO exe�cício
.do cargo de Juiz de Direito.

Certidão.
'Certifico que afixei o origioal

no local do costume. Dou fé.

Data supra. O Escrivão. Zeoo

Benedito Ribeiro da Sil va,

de centeio compra-se Cr$
4,00 o kilo na Fabrica de

/

Palhões de Simão Seleme.
6x

Negócio de Ocasião
. Vendem-se 3 datas ur

banas, sitas à Rua Victor
Konder com Visconde Rio
Branco Tratar nesta

,

Redação. 3x

Fubá
Farinha de. ( centeio

Quirera
Estão já a venda no

Moinho A D I B S A K R ,

v.á rua Caetano Costa."

ALOUI
Vidraças quebradas em sua

cas�? Não é problema,
Telefone para 305· e' será

'prontamente a tendido.

CASA ESMALTE,
-

J
Assine! Leia! Divulgue'!
Correio do Norte'

.

'-:. �
,

'
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DISCOS
SERTANEJOS

nova remessa

Casa Erlita
,.----------_.---------.........--...--......�

G c E 5
t
. v 3

VENDE-SE
Lote urbano medindo

20 x 40 Rua Curitibanos
proximo ao Hospital Santa
Cruz.

Preço razoavel
'

Tratar com o sr. Virgilio
Trevisani Filho, a Rua Ba
rão do Rio Branco 326, ou

na firma Irmã os Trevisani
Ltda.

Negocio Urgente

Nosso Bar
de SALlLA DAL SÓ
Bar Café e Churrascaria
Bebidas nacionais e estran-,

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

'

. Rua Paula Pereira • Canoinhas

Molduras
e QQõdros
Grandes Descontos
para Revendedores

Procurem

CUA ESMALTE

... e um veículo WiUys continua a rodar

100%!
- A peça utilizada fOI Q8c-ª--genuma Willys.

E isto quer dizer peça de qualidade -

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

"I' só então foi aprovada, Sua reposição
JOi feita nas oficinas de um Conces
sionário Willys, por homens treinados
na própria fábrica - homens que conhe
cem perfeitamente os veiculas com que
lidam, Para que seu veiculo Willys con

tinue 100%, utilize Serviço Autorizado e

Pecas Genuinas Wi�
Onde houver esta placa. seu veiculo WILLYS será tratado como merece!

-----------------------------�-------�

Basilio Bumenbuk &
CANOINHAS .... Bua Uidal' Bamns, 2�3 - lelelone, 1�5

Via: Ltda.
.... , s. CATARINA

CASA
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 quinzena
de Fevereiro um DESCONTO de 10% na

compra de Quadros•.

VISITEM SEMPRE A

Casa. Esmalte
Rua Paula Pereira, 430 (Edifício próprio) 2x

I

Novamente para bem servir a distinta, popu-

lação de Canoinhas, r-eabriu suas portas a

,Atençã.o

Sta. Cruz
�

Farmacia
..

Rua Felipe Schmidt SjN (ao lado da

Sub Agtmcia do I. A. P. I.

,

I Refaça suas forças, tomando

CAFÉ BIG
Saboroso até a ultima gota

Em breve torrado a ar quente
BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

..

,

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
'ADVOGADO

CIVEL - COMÉRCIO - TRABALHO

I

Rua Vidal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)
\

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira � Fone.s 236 e 314
CANOINHAS .- Santa-Catarina

EM XARQUEADA
Vendem-se 'ótimos lotes residenciais e próprios

I

para chácaras. Várias tamanhos.
Ver e tratar com O O I L O N PAZ ,O A.

Ouça, de 28 a 68 feira, às 12 horas

na RADI.O CANOINHAS LTOA.,

INFORMAnvo INce
Uma síntese dos principais acontecimentos

econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

'.>
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Ir.

I

Municipal de Canoinhas
EDITAL

De ordem do Exmo Sr. Prefeito Municipal, 'torno públi
co que durante os meses de [aneírp e fevereiro, se procederá
nesta Tesouraria e nas Intendências distritais de Paula Pereira;
Felipe Schmidt e Bela Vista do Toldo, a cobrança dos seguintes
impostos:

'

a) -' Impostos de. Licença para veículos (caminhões,
automóveis, motocícletas, bicicletas etc;

b) - Imposto de Licença, renovação e matrícula de

Prefeitura

cães.
Os contribuintes que não efetuarem seus pagamentos no

prazo acima referido, serão extraídas as certidões para a devida

cobrança executiva.

Canoínhas, 26 de janeiro de 1.962

Clementino E. Pieczarka, Tesoureiro Municipal
Dr. João Colodel, Prefeito '�I[unieipalVISTO:

Santa ClubeCruz' Esporte
EDITAL •

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 diversos,

Canoínhas, IOde fevereiro de 1.962.

Alcides Schumacher ..- Secretário. Ix

I

Rom�nces e para
Casa Erli1a

Lãs TricotLivros
CASAERLITA

Resolução n. 39
de 30-1-1962
Alfredo de 'Oliveira GF.ircindo.

Presidente da Câmara Municipal
de Canoinhas, E.tado de Santa
Catarina, no uso de 'suas "atribui.
ções e na conformidade do dispos
to no número XVIII. do artigo
63 da Lei N°. 22 de 14 de No.
vembro de 194,7, (Lei Orgânica
dos Municipios), pela presente
resolução resolve>

NOMEAR
De acôrdo com o artigo 13

item 1 da Lei N°. 413 de 24 ds

março de 1.958. (Estatutos dos

Funcionários Públicos Municipais),
Nelson Bayestorff, para ocupar

o cargo de Diretor de Secretaria
da Câmara Municipal, Padrão
- Nivel C-M.2, com 01'1 venci.
mentos mensais de Cr$ 13:7000,00
(treze mil setecentos cruzeiros),
conforme resolução n". 33 de 20
de Dezembro de 1.961. a contar

de l°. de Fevereiro de 1.962.

Sala das Sessões da Câmara Mu
nicipal, em 30 de Janeiro 1.962.,

Alfredo de Oliveira Garcindo
Presidente

Tufi Nader' - 1. Secretario

Clementino E Pieczarka
Servindo como 2: Secretario

Churrascaria ID fi AL
de PAULO JARSCHEL
Um .bom churrasco,

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, '774

,10·2·1962

EscalaiTécnica deComércio deCanoinhas
Edital ,N. 1 - Matrículas

Estão abertas, a partir de 10. de fevereiro próximo e até
28 do mesmo' mês, as matr ículas para as 1., 2. e 3. séries do
"Curso Técnico de Contabilidade", estando a Secretaria atendendo
aos interessados no horário das 17, as 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 limitado.

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

As aulas terão início regularmente dia I. 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. Salame, Dirator 3x

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

exames em' 2a. 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.

a

Propriedade
Vende-se uma no Alto da

Xarqueada com uma casa

de 7x12 mt. com 2.000 m2
de terreno cercado, próprio
para uma granja.
Tratar com o proprietário

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

Canotnhas, 31 de janeiro de '1962 -,

Dr. Zaiden E. Sel�ma, Diretor Ix

ii

:MERCEDES-BENZ'
..

líder absoluto em economia!
Baixo consumo de combustível e fácil
manutenção fazem diminuir dràstica
mente tôdas as despesas do Mercedes
Benz LP-321. Seu motor Diesel é aper
feiçoado e mais seguro. O novo

lP-321 foi feito para dar, ao seu pro
prietário, ainda mais lucros 'no fim
de cada viagem.•

1

E mais .••

• líder em confôrto
• líder em segurança
• líder em todos os serviços
'1. técnica alemã em caminhões brasileiros I

Registro Ci V il
E,DITAIS'

"

MODELO
I

LP-321
.

\

DIESEL

É O NOVO L/DEli NAS ESTRADAS BRASILEIRASI

Pedro Veiga Sobrinho Oficial
do Registro Civil Interino do

Municipio de Major Vieira, CO
marca=de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina etc.

'

-

,FIlZ saber. que' pretendem
casar: Joaquim Frederico Lecim
é Miquelina l{alevska. Ele, na
tural deste, Estado, . nascido em

Rio Claro neste Municipio, no

día 30 de julho de 1926, lavra
dor, solteiro, filho de Carlos
Frederico Lecím e 'de dona
Paulina Teixeira Lisbôa resi
dentes 'em" Rio Claro, neste

Município. Ela, natural deste
Estado, nascida em Rio Claro
neste Municipio, no dia. 14 de
janeiro de 193.3, doméstíca, sol
teira, filha de Mariano Kalevslú
'e de dona Anna Kalevskí
residentes em Rio Claro neste

Município,

F�z saber que pretendem
casar: Gabriel LUz e Olívia'
Ferreira. Ele, natural deste Es
tado, nascido em Canoinhas
neste Estado, no dia 8 de abril
de 1908, lavrador, solteíro.. filho
de Gustavo Litz e de dona
Carolina Maria dos Santos
domiciliados em Rio Vermelho
neste Municipio. Ela, natural
deste Estado, nascida em Serra'
dos Borges neste Mtinicipio, no

dia 3 de julho de 1925, .domés
tica, solteira, filha de Pai igno
rado e de dona Marinha Maria
Ferreira, residentes em' Pulador
neste Municipio.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civii art.
180.

Major Vieira, 2 de fevereiro
de 1962.

Pedro' Veiga Sobrinho
Oficial do Registro Civil

@

Fatires de ecol1loml.,_
I COl1l'ôrto e se9uran�.1

Motor Diesel OM321, de 120 HP(SAE}.
com sistema de combustão por anteca.
mora de alimentação continua.

Câmbio de 5 marchas, totalmente sln.
cronizado. Mais fórça no arranque •
maior capacidade nas subidas.�,
Cabine com novo desenho: tão confo ....

tável como um carro de passeio I Ptlssul
ampla janela trcsetrc, cinzeiro, porta
luvas com tampa; ganc::itos.c;abide, etco-

DlERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A'!
I.ABRICANTE DO 19 CAMINHÃO BRASILE(RO PARA AS ESTRADAS BRAS/LEI/IA$}

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO.

ARISTIDES MALLON

fi'

'I

Rua Vidal Ramos
\

SANTA CATARINA
Telefone, 217

, �:_,

, Vende-se uma (asa
de madeira, com terreno

medindo 20 x 40 mts., situ
ada na Rua Marechal Déo-
" ' '\

doro (a uma quadra' do,
calçamento) tem poço.

Prêço: Cr$ 160.000,00.
Falícita-se uma parte. Tratar
nesta Redação ou nos es

critórios da' firma Irmãos
Procopiak & Cia. Ltda.: com
o Sr. Waldemar, somente
até o dia 13/2/1962.

"�
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'Os Gansos do Capitólio
Carlos Schramm

. Registramos com satisfação o fato de nosso modesto
artigo "Onde anões são gigantes" - ter sido recebido de certa

fo�ma com agrado pelo público canoinhense, tanto assim, que,
�elO �effcer. a atenção de nosso particular amigo; o inteligente
jornalista Albino Budant que a ele se referiu com destacado artigo
analítico em seu jornal.

Nosso reparo sobre indústrias transferidas de Canoinhas
,sã? um fato positivo, até aí " nada a negar! A comparação qu�
fizemos com. os anõesi.nhos da BIC, transformando-os em· gigan
tes de Canoínhas, deixa de certo modo diminuídos, fisica e

mentalmente, certos homens qUE' se julgam os Gullivers da
atualidade em cujas pegadas, encontramos amassadas as razões
de nossa saudade e o idealismo, o otimismo e sobretudo a espe
rança de Albino Budant.

, Neles sõmenfe encontramos mãos que são verd�deiras
nanoplas, pés que calçam botas de sete léguas, sem coração e

sem alma, verdadeiros "Robots", que não sabem rir e compreen
der a sensibilidade, a meiguice de Branca de Neve com seus 7
anões.

.

�aro Albino, volvemos aos nossos anos atrás, que não

co.nsegUlrão transformar-nos em "velhos", muito menos em ínú

t�IS por�ue ambos temos coração - temos idealismo e esperan
ça em dias melhores para Canoinhas e chegamos a este triste

r�E>u�tado: o q�e existe hoje em nossa terra é o culto à ínope
rancia - aqueles que produzem, que têm meios para construir
uma Canoinhas melhor são relegados a um plano inferior ou

mesmo� dei:cados .

à margem. Penso que, para amparar os que

n__ada te� e preCISO que se considere, que se exalte aquêles que
tem meros para pr_over melhores dias para os sofredores.

_
Prosseguindo naquelas nossas primeiras considerações,

nao podemos deixar de mencionar, como fator que depõe contra
o, nosso pfl:_gresso certas construções no centro da cidade que ha
2 8no� estao do �esmo geito, num andar de tartaruga - qual
o motivo? O feto e que formam no visitante uma péssima im
pressão dando um conceito errado das nossas possibilidades.

Quem assistiu 8 primeira exibição do Bví de Mamão
vendo aquela grande massa de povo, concluiu' com muito acerto
de que um "boi derrotou um cinqüentenárto", que o c-i Capella
e: o ��ty um da VDN out�o do PSD, unidos naquela brincadeira
folclórica, provaram que a política vem estragando o que há
de belo e grandíoso em Canoinhas, Por que só em Canoinhas

�la inte�,fere em tU�0? Já é tempo amigo Albino de que nós, os

Velhos, fazendo prevalecer um pedaço da história que vivemos,
voltemos a arena desfraldando a bandeira da união e da com

preensão.
,

.

Nosso artigo anterior nada mais era do que um grito de

alé�ta! A pr?pósito, conta .nos a história que uma turma d� gan
lOS conseguiu com o seu alarido salvar Roma. Provinha' do

n?�te uma horda de gauleses, os quais sitiavam a Cidade Eterna,
cujos soldados e defensores se haviam abrigados no Capitolio,
rodeado de altos muros. Uma noite, entretanto. quando os guar
d8'S dormiam, o chefe dos gauleses, conseguiu escalar o muro,
porém quando seus dedos estavam agarrando as bordas do mes

m�, ouve-se o estr.ij�nte alarido dos gansos sagrados do Capi
toho cada vez

\
mais lntenso, acordando o guarda Romano que,

acorrendo para onde, vinha penetrando o chefe gaulês,'dando o.
brado que acordou os demais defensores, e, aplicando bordoadas -

nos dedos, .do atacante, conseguiram derrubá-lo no precipicio saF
vando aSSSlm Roma da destruiçãõ.

Quem porém salvou efetivamente Roma foram os "ino
�entes gansos", que provaram que fora da panela ou do travesseiro
de. edredon também, quando oportuno, têm � seu valor�

Longe de pretendermos salvar Canoinhas ou mesmo de
sermos gansos, contribuimos com ,a nossaparcela"'de "alaridos"
para que acordando o Sr. PrE'fE'ito possa ele 'dar ,umas cace-

.

tadas nas mãos de. muitos assaltantes - êstes todavia podem
não ser gauleses e sim romanos de sua propria tropa.

Pacote quilo

, ..

�

,i,
Pelos Lares

Salõese

ANIVERSARIAM"SE
Hoje: a sra. dna. Chimone

esp. do sr, Michel Seleme; o
sr. Francisco Bolaut.
Amanhã: a srta. Laila Se

leme; os jooens Jaime Seleme

e Ari Sim(Jes; as sras. dnas.
Josefa esp. do SI. Licinio Cor
nelsen e Elfrieda esp, do sr.

Landualdo Voiet; os srs. Di
etrich. Siems; Etpidio Borges
da Silva e Alexandre de
Paula e Silva; o menino Wie-:
gando filho do sr. Iouino Ro
esler; as meninas Alma lo.
landa filha do sr.' W' aldemar
Carlos' Stange; Arlete filha
do sr. Eugenio Teodorouicz e
Josete Francis filha do sr.

Jaão Cornelsen.
Dia 12: os meninos Arman

do filho do sr. Osca» J. Rauen;
Marcos Antonio filho do sr.

William Castelains .
e Irineu

filho do sr. Donato Haack, o
sr. dr. Estanislau Seceygiel.
Dia 13: as sras. dnas. Luiza �

esp do sr, Wilson Wendt e

Ingeburg . esp. 'do sr , loão
Wunderlich; os meninos Vi6
nicius Marcu,.--s filho do sr. José
Allage; luan José filho do sr,
Ernesto Zukow e Osmar Ro ..

gerio filho do sr. Joaquim A.
Pereira; o sr. Ari Scheidt; a
srta. Maria Ivane Szczygiel;
as meninas Cheila Elizabet
filha do sr. Ary Cornelsen e

Isolde filha do sr. Antonio
Holler.
Dia 14: as meninas sa».«:

Maria filha do sr. Ludovico
Olinski e. Terezinha Maria fi
lha do sr. ldalino r. Tulio.

Dia 15: o menino Nelson
filho do sr. Rodolto Frantz;
a sra. dna. Edsoiges esp. do
sr. Nereu Fontoura; os 5rs.

1ahyr Damaso da Silveira e

Duitio Cornelsen:

Dia 16: os meninos Arman»
do filho do sr. Carlos Mül.
bauer; Alfredo filho do sr.

Francisco Schumann; João fi
lho do sr, Estetano Miretzki
e Ioan Antonio filho do sr.

Francisco Koehler. a sru dna.
Ana esp, do sr. Aiuacyr Leão;
srs. Alcides Cubas; Silvino Al
tredo Kocb e Antonio Wibbelt.

Nossos parabens.

NASCIMENTOS!
Acha.se em testa o lar doi

sr. Osmario e dna. Edith
Davet, com o nascimento de
um robusto garoto ocorrido
dia 2/2/62.

o lar do sr. Célio e dna.
Edinéia Kohler, foi enrique.
cido com o nascimento de sua

filha Maria Lucia, dia 5/2 no

Hospital Sànta Cruz.

"CorreiO do Norte" cumpri
menta os novos canoinhenses.

37,00

..

... , l�.j

Sim, o mundo não acabou. O que vai acabar,
o que está no fim, 'mesmo", é o confrade local, que
não quer nada com nada. Nenhúma resposta, nenhuma

• explicação, neuhum esclarecimento Ondc andará o

'defensor do povo"? Terá tomado férias? No seu jórnal, dizem todos, nem
há. mais o que ler •••

,

�

***
O comentário corrente, o assunto objeto de observações em

toda parte, nos bares, nas pequenas casas comerciais, nas bodegas,
nas barbearias, nas entidades de classe, é o violento e brutal aumento
#de impostos do PSD, única obra do govêrno Celso Ramos. I) famigera
do PLAMEG se constitue num verdadeiro assalto à bol-a do povo. O
dono do bar, até para vender uma carteira de cigarros ou uma garrafa
de cachaça, está sujeito a extrair nota de venda, afim de atender à
fome insaciavel do pessedísmo reinante. A ordem é "acabar a páu",
com o pequeno comércio, com a pequena indústria, com o povo, enfim.

**

I
Vânio IJ'aráco, Secretario do Traba
lho. Os brigões foram separados
R,elo Dr Milton Ramos, f.lho do
Governador, futuro Secretario da
,Fazenda .'

**.

Antes o emplacamento de um

automovel custava pouco mais de
mil cruzeiros. Hoje, o emplacamento
de um automôvel brasileiro, custa

mais de VINTE MIJ. CRUZEIROS.
Para compensar. anteahavía pontes,
havia estradas•• hoje não há nada:
Nada além do brutal, do injustiti
ficável, do estúpido aumento de
impostos

Do choque resultou o rompimen
to do P'l'B de Criciuma com o

Governador e o afastamento do
Dr. vãnlo Faraco que deixou a

Secretaría do Trabalho cercado
do apôio e da solidariedade de
tôdo o trabalhismo eatarínense, O
pTB de, Griciuma, é necessário
que se diga, é dos mais pujantes
do Estado, por isso que congrega
a maior parte dos trabalhadores
das minas de carvão no Sul cata-

Segundo estudos feitos por.
economistas de renome. o vigência
do PL"M EG, genial ínvençao do
Governador OrS, vai acarretar um

aumento do custo de vida em

nosso Estado, da ordem de 26%
em relação aos estados

'

vizinhos.
Parabéns ao PSD ...

**
rinense.

**
Aguarda-se para as proximas

semanas o rompimcnto ofíeíal- entre
, o PTB catal'Ínense e o Governador
em tão má hora escolhido pelo
povo. catarinense. O Deputado
Doutel Andrade, "ice Governador,
prestigiado pelo Presidente Jango
Goulart, toma as primeiras medidas
para romper com o Governador e

concertar nova aliança política.

Desiludidos e descrentes, os par
tidos que em má hora apoiaram a

candidatura do Covernador LrS, um
a um, vão, retirando seu apôio
àquele que não está sabendo corres

ponder a confiança do povo, iludido
pela copiosa propeganda do SKSI.

**
**

Primeiro foi o POC. que num

gesto pedecente, rompeu com o

Governador que procurava implan
tar, na Secretaría da Educação
o império da políticalha. Arrepen
dido db decisivo apôio que em

prestou à candidatura Cr$ '_ sem

êle jamais o PSD venceria _ não
vacilou e se lançou à oposição,
combatendo as pereeguíções, as

víndíetas, a pelítízacêo do ensino
e o assalto à bolsa do povo:
estabelecido no famigerado "PLA
MEG".

Também em Oancínhas," se re

flete a crise PSO-PTB. O Prefeito
i oíodet, com as suas máquinas
quebradas, viu-se na contingencia
abandonar as estradas do interior
e as ruas da cidade e não vem

obtendo o menor auxilio do Go
vêrno do Estado. O DER de
Canoínhas, dirigido pelo P!')O
canolnhense, não cede uma moto
niveladora, um trator, um caminhão
à Prefeitura local. O Engenheiro
Residente foi orientado pelo Díre
tório pessedtsta no sentido de não

Agora é o PTB que está na prestigiar o Prefeito trabalhista e

iminência de abandonar o barco de tudo negar a êle. Pequenos
desarvorado e já fazendo água' do

-

serviços realizados no interior.
governicho eR'. Em Florianópolis, .

foram orientados pelo próprio
em pleno Palácio do Govêrno. depois OEH. que invadiu atribuições da
de violentíssima altercação foram a Prefeitura e saiu à cata de apôio
vias do fato. se atracaram, trocaram político, apenas () DEH. deve
bofetões, rolaram pelo chão, o Dr colaborar com a Prefeitura, ceden
Renato Ramos' da Silva, Secretário do suas máquinas, afim de atender
sem pasta, sobrinho do Governador a emergência que vem criando
CR', primo do Secretário da Viação, tantas dificuldades á população do
Dr. Celso Ramos Filho e o Dr interior. ,

.,

E encurt�ndo a conversa •..

A:rn6 Hoffmann, operoso industrial, é um, dos
mais destacados colaboradores da Diretoria da Acic_
Rafael Dl Lascio, promovido a Inspetor dQ Banco
do Brasil, ciJ,ntinuará sediado em Canoinhas, Hugo
Peixoto, pilotando o seu SIMCA, está pronto para
enfrentar as ondas de Comboriú vai "levantar a poi
ta" no domingo. Evaldo, Wllly e Ary Voigt, da
Ce,âmica Alvino Vogt, foram extruordinarios coLabora
dores da Radio Canoinhas na fase das novas instala
ções. Alcldio Zanlolo, depois de inaugurar nova

séde da UDN, vai providenciar a reestrutdração dos'
.....ublDitetólios Distritais. O Maior Décio e o Ca
pitão Schmidt, Toram os maiores foliões do grito
de carnaval, da' populal Sociedade Operaria. João
Maria OUnger. o mais popular vereador de Porto
União, es.teve em visita à, nossa cidade, revendo amigos
e companheiros.

**

V· E N D E ;:f S E
camioneta RENAULT, 50

em· perfeito estado de conservação,
,
ha pouco tempo' recondicionada.

NEGÓCIO
Tratar

URGENTE, motivo viagem.

Internato Lutherano comno

PASTOR 2x
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