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Noturno - O princípio de
no 'Cine Vera Cruz

Casa Pereira, demonstram que
necessitando de policiamento

. pala vra a Delegacia de

incêndio
assalto
cidade

Policiamento
• •
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Começa o povo catarinense a sentir os primeiros
efeitos do famigerado Plameg (Plano de Metas do Go

vêrno), instrumento de ódio e de perseguição ao contri
buinte instituido pelo govêrno odioso do sr. CR$.

Num simples passeio que fizemos por alguns es

tabelecimentos comerciais da cidade, foi possível recolher
impressões as mais diversas, umas de revolta e indigna
ção contra o govêrno do Estado, outras de fino humoris

mo, mas reveladoras do descontentamento írrepremivel
do comércio, da indústria, das profissões liberais, de tôda
a gente enfim, contra o monstro criado pela' imaginação
do Governador CR$, intitulado - Pameg -.

Os cafés e bares da cidade liquidaram ou terão

que liquidar com a venda de pastéis, ovos cosidos, bata
tinhas fritas, porque o Plameg considera os pastéis, os

évos cosidos e as batatinhas fritas como produtos indus

trializados, e os sujeita a tributos especiais.
O dono de um desses estabelecimentos, por sinal

pessedísta de quatrocostados, confessou a nossa reporta
,em a sua desilusão com o govêrno do sr. CR$, dizendo:

"O Marechal Lott queria que
.s colonos carimbassem os óvos,
e agóra o CR$ quer que o co

merciante, ponha um selo de
educação em cada ovo cosido".

O "garçon" que escutava a.

conversa, pediu esclarecimentos
ao reporter se é necessário tarn
bém colar-se selo em cada pastél.
Prometemos. indagar da fis

calização estadual, que no mo

mento' estuda e propaga a lei do

Plamég, se a' selagem das ba
tatinhas deve ser feita por uni

dade, ou se basta aplicar o selo
na beirada do prato, como tam
bém a maneira de selar-se o

. pastel.
'

Os donos de cafés Ie bares
terão que liquidar também cóm
• venda de cigarros. A venda
de cigarros só póde ser fe,ita
em cigarreiras.
Para vender cigarros em ba

res' e cafés é necessário pagar
fie taxas especiais, que tornam
inviável essa espécie de co-

a
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Aroldo Carvalho

homenageado
. em Florianópolis

Na segunda feira ultima, o

deputado Aroldo Carvalho re

cebeu significativa homenagem
dos seus amigos e correligioná
rios da Capital do Estado, cons
tante de um jantar ao qual es
tiveram. presentes, nomes ilus
tres da vida publica .catarinénse
-destacando-se o.comparecimento
de representantes de todos os

Sindicatos dos Trabalhadores de

Florianópolis, que levaram de

publico seus agradecimentos,
pelos inúmeros serviços presta
dos á classe operaria, pelo ver

dadeiro líder catarinense a Câ
mara Federal.

Momento Po Ii'ti c o
8 Chefes de Serviço 25.000,00
4 Chefes de Serviço 30.000,00
1 Tesoureiro 2�,000,00
15 Auxiliares ,25.000,'00
15 Auxiliares 20.00D,00
1 Motorista 17.000,00
1 Motorista 15.000,00
2 Porteiros 12.500,00
2 Serventes 10.200,00

. O Brasil não enfrenta apenas
uma crise, cuja gravidade não
encontra paralelo na sua histó
ria. Vive hora de perigo extre

mo, em que joga o seu destino
e a felicidade do seu povo. Na
da poderá salvá-lo da ameaça
que se dirige contra o seu fu
turo se os brasileiros não se dis

puserem a .. lutar para merecer

a vitoria, com a urgencía, a de
cisão e o vigor que o momento

reclama; se os governantes forem
incapazes de exemplos de mo

déstia, sobriedade e sacrificio, e

de fidelidade às leis e ao espí
rito do regime; se os órgãos de

informação não' se esforçarem
para desmascarar o êrro, a im

postura, e os agentes da agita
ção; se os legisladores pão, se

aplicarem�om setiedade ao es

tudo das leis e das reformas

necessárias; se as classes arma

das ,não preservarem a sua

unidade, sob os princípios da

hierarquia e da disciplina.
O Brasil não. pode ser ven

cido; nem o será. O Brasil de
safia o nosso instinto de con

servação e não merece que o

desamparemos. O Brasil deve

'empenhar-se num esfôrço deci-

sivo, nesta encruzilhada da nos
sa história. A honra nacional :-se
exprime pela capacidadé de Oro

povo' de construir o' seu pró
prio destino. A deserção nessa
luta será já agora, um ato de

"traição à pátria".
Transcrito do "Guia Serrann"

Doi de Mamão em P. Uniãl
Conforme foi noticiado, exí

biu se sabado pp. em Porto
União o bloco folclorista do Boi
de Mamão, atendendo gentil
convite do Club Apolo, tradi
cional entidade social da vísinha
cidade. O bloco organisado pelo
tenente coronel Walace Capella
e dr. Orty Machado, seguiu em

onibus especial e teve sua ex

cursão corôada de pleno êxítu,
reunindo nas ruas centrais de
Porto União aproximadamente
quatro mil pessoas, que com

entusiasmo acompanharam as

evoluções do Boi de Mamão.

Podemos ainda informar a08

nossos leitores, que o Grupo
Folclorico Boi de Mamão rece

beu convite para exibir-se em

São Mateus do Sul, . Paraná, 0-

que deverá ser feito em breve.

E agora' pasmem... sómente
com o pessoal nomeado para a

diretoria do Plameg, funcionários
instalados comodamente .na CI!::_
pital do Estado, gastará o go-·
vêrno, em sua folha de paga
mento mensal - 2 milhões 32
mil e 200 cruzeiros. Fóra ainda
as nomeações para o interior

que cértamente ultrapassarão em

muito esse amontoado de di
nheiro. INCENDIO

E descaradamente falavam
num suposto panamá do hon
rado govêrno udenista! A rela

ção acima é apenas uma amos

tra das realisações do atual Go
vernador CR$ que no primeiro
aniversano resumiram-se em

duas: 10 Aumento e criação de'
. impostos; 2° Criação de cargos
para os compadres.

. .

cnrmnoso no

Cine Vera Cruz
mércio.

Estas foram as impressões co

lhidas pelo nosso repórter nos

cafés e bares da cidade.

Em outras oportunidades va

-mos ouvir representantes' de
outras categorias profissionais
acêrca das taxas e impóstos
criados pelo Plameg. A par da
revolta, é o ridículo que está
caindo sôbre o govêrno CR$.

-
\ .

Entao as taxas .de serviços se

prestam a piadas que desmora
lizam. qualquer govêrno, princi
palmente quando o govêrno já é
formado por desmoralizados.

Mas o Plameg teria que pos
suir a sua finalidade. O golpe,
o saque, o verdadeiro roubo á
nossa gente teria que ser urdi-'
do vizando .algo que viesse be
neficiar o govêrno CR$,
Foi na fúria de arrancar di

nheiro dos contribuintes, que o

governo criou o Plameg, já ba-
, tizado com o nome de Panamég,
porque esconde na realidade o

propósito de construir um pa
namá para os míseros correli

gionários do ps�.
O Diário Oficial de 17 de Ja

neiro publica a relação do pes
soal do Gabinete· do Plameg.
Ei-Ia, honestamente, em sua ín-

, tegra:

As prirri-r as horas da ma

drugada de terça feira o Cine

Vera Cruz foi envolto em cha

mas, na parte dos fundos, �nde
está localisada a sua moderna
tela panoramíca, e se não fosse
a pronta intervenção de popu
lares, o fogo tornaria proporções
catastróficas. Imediatamente o

proprietario daquela casa de

diversões, .sr. Luiz· Freitas en

trou em contacto com a Dele-'

gacia de Policia, sendo de opi
nião do titular daquela DP que
o principio de íncendío foi cri

minoso, estando sendo portanto,
aberto inquérito a res_peito.

Para financiar os polpudos
cargos, criou o governo, sem ce

rimonia alguma,' os seguintes
impostos, que o povo está pa
gando desde o' dia primeiro do
corrente.

1- Taxa s/ Veiculos Automotores

2 - Sêlo sôbre Papel
3 - Taxa de Educação, e Saúde:

4 - Contríbuíção da Melhoria

5 - Taxa de Valorização
6 - Taxa s/Transações e Serviços
7 - Taxa de Assist. á Indus. Local.

O Govêrno que não iría per
mitir o aumento de impostos,
não se. limitou a aumentá-los,
'mas criou meia duzia' de outros.
Com êles, brindou' seus corre-.

ligionários com cargos prome
tidos durante a campanha elei

toral, numa afronta ao povo ca

tarinense. Este é decididamente,
o "GOVERNO DOS IMPOSTOS"

E ainda falam em honestidade.
Ainda ouzam acusar seus adver
sarios como fossem desonestos.
A pilhagem está aí, vista a ôlho

nú, com autêntica chacina con

tra a Indústria e Comércio, co
mandada pelo Governador CR$.

POLITICA EM FLAGRANTES

EPIDEM1A DE S'ELOS
- Vai sêlo.
- Não vai sêlo. ..

- Vai uma Taxa de 10 e o sêlo papel de 10.
Não senhor. Vai só a Taxa.

- Que Taxa?

+r A Taxa de Transações e Serviços.
- Que nada. Só vai o sêlo papél.

.

I
- Sabe de uma coisa. Vou selar com tudo que

,', .> cs ,

� '....

"

I ;, f � .) I �.:

BODAS DE OURO é taxa e sêlo.

E o aflito contribuinte ao pagar os seus impostos, para
não cometer equívoco, colou uma Taxa de Saúde, o Sêlo
Papel e ma1s um sêlo de Cr$ 20,00, em tôdas as notas de
mil cruzeiros que. passou ao Coletor.

"

,

Era do PSD e na sua interpretação as notas (Cr$).que
circulam pelas Repartições' Estaduais estão, de acôrdo com

o Píameg, sujeitas á Taxa de Saúde. ao Sêlo Papel e a. ul)p
sêlo de Cr$ 20,00.

'

Quarta feira, dia 14; a famí
lia Prust esteve, em festas, co

memorando com alegria o trans

curso do Casamento de Ouro

do casal Carlos Prust e sra. So

fia Reese Prust, ele nascido em

Blumenau em 4-7-1891, ela tam
bem nascida em- Blumenau, em
5-12-1888, sendo o enlace ma
trimonial realisado em 14- 2-1912.

O casal Sofia-Carlos, residiu
em Blumenau, Corupá e atual-

. mente fazem parte .integrante
da vida progressista de Canoi

nhas onde são muito estimados.
Possuem os seguintes filhos -

Edmundo, Selly, Rudolfo, Gui
lherme Wigando, Paula, Anna,
Hellmu'th, todos casados, além

de 41 netos e 13 bisnétos.

CN que felizmente sempre
desfrutou do convívio amigo
da família Prust, envia suas

congratulações ;Jor tão signifi
cativo acontecimento.

BILHETINHO ... , I

O Prefeito Collodé", atendendo nosso apêlo, "saneou"
as arquibancadas do stadium Alinor V. Côrte, merecendo

. nosso agradecimento.
Esperamos que o "saneamento:' prossiga, agóra pelas

ruas, e estradas, entregues ao mais completo, abandono.
Por falar em "saneamento", comenta-se pelas rodas de

café que o ex-Prefeito Haroldo Ferreira. está disposto a falar,
trazendo á baila o verdadeiro significativo da palavra "sanear".

Aguarde,mos.... O R ED A T O R

1 Secretário Executivo
vencimento 75.000,00

6 Assessoses 60.000,00
5 Diretores 50.000,00
2 'Procuradores

assaltosE aguardem. Outros
virão.

A palavra do Govêrno CR$
é - Me da um dinheiro aí... por

2 Assistentes

1 Chefe de Gabinete

·i
"

;..1' ",I... .
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CORREIO DO NORTE

bluses,
conjuntos de Bouclê

blusões e'

J )

r i tá',
na sua
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VENDE-SE
(

Lote urbano medindo
20 x 40 Rua Curitibanos
próximo ao Hospital Santa
Cruz;

'

Preço razoavel
Tra tar com o sr. Virgilio

Trevisani Filho, a Rua Ba
rão do Rio Branco 326, ou

na firma Irmã os
'

Trevisani
Ltda.

Negocio Urgente

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

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

Rua Paula Pereira • Canoinha. '<J

I

'"

Molduras
e Quadros
Grandes Descontos
para Revendedores

Procurem

CUA ESMALTE
I ,

,

�... e um veículoWillys continua a rodar

100%!
i>

, y

,
'

-------------··---�----T-·--·--.. ..... . �

Basilio Bumeúbuk & Cia.-, L tda.
CANOINHAS - Rua Uidal Ramos, 203

-

-

\ Tele1081, 145

. \

,

_,L " --_

.'.

..... s. CATARINA

",.. ,

17·2-1962

CASA ESMAL tE
, ' .

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:JO, 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
(

'Atençao
Novamente para bem servir a disdnta popu

lação de Canoinhas, reabriu suas portas a

Fa'rmacia. Sta. Cruz
Rua Felipé Schmidt S/N (ao lado" da

Sub Agtmcia do lo Ao Po lo

I,

I

Refaça suas forças, tomando'

C A,F É B I G
Saboroso até a ultima gota,

Em breve torrado
-

a ar quente
BIG é grande - mas em CanoinÍ1as

,BIG é O melhor café

DR. },RNOLDO PE!TER FILHO
ADVOGADO

, .

CíVEL - ÇOMÉRCIO. TRABALHO
Rua Vidal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

,

José, Yvan da COSIa
8achar-el em Direito

Advocacia em geral, Y especíalmente crime

Praça Dr. Oswaldô d'Oliv_eira -
-

Fones 236 e 314
CANOINHAS -_ Santa Catarina .-

A peça utilizada fOI �enuina Willys,

I�
E isto quer dizer. peça de qualidade -

c peça que foi cuidadosamente examina-/
W/LLYS "da. passou por testes rigorosissimos e

só então fOI '( aprovada. Sua reposição

I .

. foi feita nas oficinas de um Conces
sionário Willys, por homens tremados
na própria fábrica - homens que conhe
cém perfeitamente os veiculos com que'
lidam. Para que seu veiculo Willys con

tinue 100%. utilize Servlgo Autorizado e

Pecas Genu_inas Willys
,-

Onde houver esta placa, seu veículo WILLYS será tratado como merece I
\ "

I \

EM XARQUEADA
Vendem-se ótimos lotes residenciais' e próprios

para' chácaras. Vários tamanhos." .�

Ver e tratar com
. O O I/L O N' P A.Z O Ao

Ouça, de
_

28 a 6a feira, às 12 horas

na RADIO CANOINHAS LTOA.,

INFORMATIVO INCe
Uma síntese dos principais acontecimentos

econômico-financei;os do Brasil e do Mundo!

h'
li t:,,-

, /.�.\(_
,h
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVER.SARIAM-SE

Hoje: as sras. dnas. Euge
nia Olga esp. do sr. dr. Cle
mente Procopiack; Marina est»;
do sr. dr. Tarcisio Schaetter
e Maria esp, do sr. Carlos

,

Czéch; os srs. Silvio Wiltu.
chnig; Ewaldo Carneiro de
Paula; Odilon Dauét e Lu
dovico Kichiléski, o menino
Glaucio (ilho do sr, Adauto
N., Alloge; as meninas Dolo.
res filha do sr. Carlos Mill
bauer e MarJ<uit filha do sr:
Victor Tomaschite.

.

Amanhã: o sr. Abraão Mussi;
a menina Ana Maria filha do
sr. /dalino r. 7ulio; a sra.

dna. Bronislaoa Ambrozina
esp. do sr, Estanislau Krisan;
O menino Dario Nei filho do
sr. Ioão Artner Leandro Gon»
paloes. '

'

Dia 19: a srta. Diva Maria
C. di' Carvalho; a sra. dna.
Terezinha esp, do sr. Cie»
mente Antonooicz; as meni
nas Ilex Rosalia filha do sr.

João Artner Leandro Gonpal
oes e Ines Bernadete filha do
sr. Lucio Bialeski.

Dia 20: o sr Teofilo Bar
cellos! a srta. Yone Ferreira;
a srta. Nely Tereeinha fi"
lha do sr. Teôtilo Proles; os

meninos Lourival filho do sr.

Paulo Voigt e Eleuterio filho

casal Sra. Mathilde e Siegfrid
Wittlich, com o nascimento de
mais uma (obusta garotinha
que nas aguas do batismo
recebera o nome de Sandra
Beatriz.

O lar do casal, sr. Wilson
dna. Norma Murara foi enri
quecido dia 9 de Fevereiro
com o nascimento de sua filha
ISABELLA.
"Correio do Norte" cumpri.

menta as novas herdeiras.

do sr. José Wardenski.
Dia 21: a sr ta. Inês Li",

neman; o sr. Wenceslau So
chachewski; o jovem Airton
Ruthes; as sras: dnas. Maria
Martbal esp. do sr. William
Castellains; Matilde esp. do
sr. Jacob B. Fuck e Otilia esp.
do sr. Alex Michel. ,

Dia 22: a srta. Ingebprg
Maria Cristina Wagner; a sra.

dna. Fancisca esp. do sr, José
Wardenski; O sr. Raulino Pe
reira; o menino Ocimar fi
lho do sr. Alex Michél; as

meninas Sonia Cristina filha
do sr. Edgard Mayer; Yara
Maria filha do sr, Univaldo
.Allage. e Noelcy filha do sr.

Nery Cordeu o.

Dia 23: os srs. Ney Pache
co deMir-anda Lima e Orlando
Bauer; a sra. dna. Francisca
esp do sr. João Werka; as

meninas Carmen Lucia filha
do sr. Odilon Paeüa e Maria
Renilda (ilha do sr. Cirilo
Medeiros; os I!emeos Alirio
Willy e Anisio Ingo filhos do
sr. Willy Vogt.

Missa de 30. Dia
A tamilta do saudoso

Alfredo Pereira
convida seus parentes e ami

gos para. assistirem à Santa
Missa que 'mandam celebrar
por sua alma, dia 20, às 17
horas (5 horas da tarde) na

Igreja de Bela Vista do Toldo.
Por- esse ato de fé e religião

antecipadamente agradece.
B. V do Toldo, Fevo. de 62.

Agradec;:imneto'
A Familia de

Matias Weinfurter,
compungida com o infausto
acontecimento que veio roubar
a vida de seu chefe, vêm de

publico agradecer aos patén
\tes e amigos que acompanha;
ram o enterro, assistiram a

missa de 7' Dia, ou de qual
quer outra forma demonstra.
ram sua amizade e compaixão.
A todos, indistintamente sua

eterna gratidão. I.
Canoinhas, fevereiro de 1962.

-,

, Nossos parabens

Gente Nova
Acha-se em festas, desde o

dia t do corrente, o lar do

,1��·���m•••e••�.�am..��mmE�.m�.m�.�mml
·

,-

.

i Verdadeiro Carnaval de Preços I
· . ,.

I Milhares de Metros de Tecidos, I
I Novos por Preços Velhos ,I
• m

I Não vá na Onda ..·. I
II Vá certo as LOJAS UNIDAS LTOA: e compre �

I realmente BARATO os melhores tecidos da cidad�. I
m

�

B
�

�
.

I 'Algodão "Unidas" metro' Cr$ 38,00 �

B Estamparias mt. . fi �9,00 I
I Tricolines ' mt. fi 55,00 II

I Tobralcos mt. fi 78,00 II

e
Brim para Calça mt. fi 68,�() II

II Tecidos "Colonial" mt. fi 72,00 II

II Ganguinha mt. fi 5á;bo� I
I Toalhas Plasticas cada «175,Qtit,,' II

I Meias para Homens cada « 25,00 III

II Camisas Esporte cada «295,00 I
18 Cretones' Estampados (1,40 larg.) metro Cr$ 198,00 IIII!I

�
�

E
•

I E mais uma infinidade de artigos num sensacional carnaval II

III de preços Tecidos procedentes dos maiores' Centros I
mi' Industriais do País, em, côres firmes e. padrões exclusivos.' B
II

I

I II
'Im L O" J. A '5 U' N I DAS L T O A .

•
I �

III

I ·"A LOJA PANORÂMICA DA CIDADE'" II

&I RUA CAETANO COSTA - Esquina RUA VI}'OR KONDER I
I CANOINHAS -:- ST A. CA T ARIN?, I

. ; .�

.

"""'). II
R.m.�.mm•••m••�••••a••e.�a��•••••B••
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Escolá Hormal"Sagrado (ora�ão dé Jesus"�'
, ),

AVISO'
,

>. "

.1. Exames de 2·, época das ginasianas: 16 e 17 de fevereiro.
2. Exames de Admissão ao Curso Normal: 20 e 21 de fevereiro.
3. Matrícula ao'Ginásio: 19 de fevereiro.
4. Matricula ao Normal: 23 de fevereiro. .

Informações referentes' a documentos. anuidades; inscrição
aos Exames de Admissão ao Curso Normal. etc.• serão dadas 'na'
Secretaria da Escola Normal "Sagrado 'Coração de Jesus".

,5 A Matrícula do Primário continua aberto.'
'

A DIRETORIA

Negócio de Ocàsião
Um automóvel Mercury, ano 48 (Coúps)

em otimo estado. '

'

Ver e tratar na Farmacia Oliveira com

João Algacyr Fontana,
-,

3 x

EXTRA1-'O dos ESTA TlJTOS
da Sociedade Hípica, Hecre
ati va e Esportiva Tresbarrense

1. - Sob a denominação de "SOCIEDADE HIPICA.
RECR. E ESP. TRESBARRENSE", foi fundada no dia cinco de
setembro de mil novecentos e sessenta e um. nesta cidade de Treií
Barras. Estado de Santa Catarina, uma Sociedade para fins de cor

ritia de cavalos e outras diversõea esportivas. que proporcione' 80S
assooiados competições amadoristas

;, t : (,.. ,

• 2. - Terá cOIÍIO sêde a referida cidade de Tres Barras, na

"Sociedade União Operaria" e o fundo social será constituido de
,jóias, contribuições, rendimentos de moveis e imoveis que adqueríe
por compra ou doação, '

3. - A Sociedade terá duração por tempo indeterminado.
4. - A Sociedade selá administrada por uma Diretoria

"

i

, composta de 8 (oito) membros e 6 (seis) fiscais' com mandato de du
ração de cinco anos tomando posse a' 1.' (Primeiro) de janeiro,

5. - Os estatutos são reformaveis em Assembléias ordioa�ia8
e eetraordinariae por convocação da Diretoria e maioria de votos de
Socios presentes representando mais da metade dos Sócios em geral.

6 -' Os l\{Ierpbros, da Sociedade não respondem subdisiaria
mente , pelas Obrigaçõea, sociais, se não, quando expressamente 8U,tO-

: rizado por Assemblêe legalmente. constituida.
'

,

.

7. - A Sociedade será extinta ou liquidada por Aasembléa
representada por três partes dos Socios contribuintes e a estes Sadio•

.

caberão os bens em rateio que se liquidar.
.

8. - Os nomes do Socios fundadores e ao ·final da l. Dire
toria escolhida são 011 seguiotesr- Presidente de' honra: Ricardo Bach
mann, brasileiro, casado, açougueiro, residente nesta cidade.

Presidente: Manoel Ferreira Ramos. brasileiro. casado, eomer
ciario residente nesta cidade.

Vice - Presidente: José Rodrigues de Melo. brasileiro, calado
comerciante, residente em Tres Barrai. ;

"
'

"(;-
1. Secretario: Ione Cyriaco de Souza. brasileiro, cBI.ado, te-

legrafista, residente em Tres Barras '
"

2. Secretario Fioravante Buzai, .brasileiro, calado, comercian
te residente em Tres Barra".

1. Tesoureiro: Hicardo de Oliveira, brasileiro, casado. ban.
cario, residente em Tres Barrai.

2. Tesoureiro: Alvino Buszi, brasileiro, casado, dentista, re

sidente em Tres Barras.

•
"

Orador Artiliano Cocker, brasileiro, casado, induatrial. residen
te em Tres Berras

Conselho Fiscal
Otavio Beckert, brasileiro. casado, lavrador, residente em Tres Barras
José P. Guimarães, brasileiro casado. lavrador, residente em Tres
Berras.

'

Antonio Thimoteo de Freitas, brasileiro, casadó, lavrador, residente
em Tres Barras.

"

Joaquim Tabalipa, brasileiro,
Barras.

casado, operário, residente em 1'r611

Algemiro de Oliveira, brasilei,ro,' casado lavrador,' resident.e
em Três Barras. •

residente em Trea, Oscar Bueno, brasileiro, casado. opera rio,
Barrai. \ '),

As assinaturas da Diretoria mencionada estão' reconhecida.
como verdadeiras dos proprioll punhos, pelo T�belião de' Nót.as Alcides
Scbuwacher em data de fevereiro de mil novecentos e sessenta e doí.
devidamente lIelado •

Canoinhas, 140 de fevereiro de 1962.

Ricardo de Oliveira, 1. Teaoureiro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CLUBE CANOINHENSE
Assembléia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Associados convidados a se

reunirem em Assembleia Geral Extraordináría, 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.

__.. �'

Canoínhas, 9 de Fevereiro de 1.962

GrJando Olsen
,
Presidente

Mario A. Ferraresi
L Secretario

" \

Esquadrias Santa Cruz s� A.
Assembléia Geral Extraordinária

Convocação
•

'

I

.Ficam convocados, és senhores Acionistas desta sociedade,
para se reunirem em Assembléia Geral Extraordiná.ria a realizar
se: no dia 16 de março próximo, ás 16 horas, na séde socil situa
dá: á rua Princeza Isabel s/n Campo d'Agua Verde, afim- de de
iiberar sóbre a seguinte

,

ORDEM DO DIA

1.) - Aumento do capital social e consequente alteração
d'; art. 19 letra C Capítulo IH dos Estatutos Sociais.

2°)_ Assuntos de interesse para a Sociedade.
, I

Canoinhas (Se), 1 de fevereiro de 1962. 2x

Otto Friedrich - Diretor Presidente.

EScola Técnica deComércio deCanoinhas
Edital 'N. 1 - Matrículas -

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

Após 28 de fevereiro não mais 'serão aceitas matrículas
.0 curso, sendo as'vagas para a l. série, em numero limitado.

Inscrição, 'Cr$ 2.000,00. Demais Informações na Secretaria
da','Escola, sita a rua Major Vieira"
AULA INAUGURAL

As aulas terão início regularmente .día J. de março, da
'" t� em que será ministrada a Bula íneugural pelo Sr. Dr. Ntario

"

Mussi, as 20 horas, sóbre o tema "Higiene Física e Mental"

Canoinhas, 31 de janeiro, de 1962;

A� Dr. Zaiden E. S.Ieme, Diretor 2x

'"V;)ENDE#S'E
Uma' camioneta RENAULT, 50

em perfeito estado de conservação,
,

ha pouco' tempo recoadicionada.,
'

,NEGÓCIO' URGEN·TE, motivo viagem,
, Tratar; .no ,Internatol Lutherano com

\

MARTERER

,Prefeitura Municipal ,de (anoinhas
EDITAL

De ordem do' Sr. Prefeito Municipal,\ torno público
que se acha aberto o emplacamento de bicicletas, nésta

Prefeitura, nas intendências Distritais de Felipe Schmidt,
Paula Pereira e' Bela Vista do _Toldo.

O emplacamento, inclusive imposto e emolumen
tos. importa em cem cruzeiros (Cr$ 100,00)

Os Srs. Fiscais estão autorizados a fazer a apre
das bicicletas não emplacadas.
Canoinhas, 10 de Fevereiro de 1962 ,

'

ensão
O,. .Ó:

.

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Clementino E. Pieczarka Tesoureíro
Visto: João Colodel Prefeito Municipal

]x

Apresentará a estupenda

C'ine Teatro Vera Cruz

nos seguintes horários:

Dia 10/3/62 - às 20,15 horas
Dia li às' 13.45 e 20�15 horas
Dias 12 - 13 - 14 15 e 16 às 20,15 horas

AtençaO!
Entradas à venda a partir do dia 8�3 às 1,9 horas.

Os Ingressos para, este filme serão vendidos
com dia e hora marcados, não podendo ser

aproveitados para outra ocasião.

produção'
"

*
*
*(
*
'*
*
*
*
'*
*
*
1tr
*
.*
*
1*
*
*
*.

,

****'*,

'"

R EGlSTRO CIVIL Editais Aero Willys
de ALUGUEL

Ponto Praça L A U R o
MüLLER - Fone, 313.

Endler às suas ordens.

Pedro Veiga Sobrinho, Oficial
do Registro Civil Interino," do
Municicio de Major Vien-a. Es
tado de Santa Catarína," etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Albino Urbaneck e Josephí
na Mayeski. Ele, natural deste
Estado, nascido em Rio da Sérra
neste Município no dia 14 de
Outubro de 1938, lavrador, sol

teiro, filho de Boleslau Urbaneck
ede dna, Josefa Vier.::zorq,uevícz, Idomiciliados e residentes em

Rio da Serra neste Munícípio.
,Ela, natural deste Estado, nas

cida em Rio Novo, neste Mu
nicipio no dia 20 de Fevereiro
de 1930, domestica, solteira, fi-

'

lha de Pedro Mayéski e de dna.
Marta Koask, domiciliados e

residentes' em Rio Liso; neste
Municipio.

- Antonio Prestes de Me
deiros e Lidia Jungles. Ele, na,
tural deste Estado. nascido em

Papanduva, no dia 2 de Março
de 1914, lavrador, solteiro, fi
lho' de Pedro Prestes de Me- /

deiros e de dna. Barbina de
Barros Páz, domiciliados e re

sidentes em Tamanduá, neste
muníeípío. Ela, natural desteEs
tado, nascida em Rio d'Areia,

t

CE R A

Poliflor
UM PRODUTO NUGGET

neste' municipio no dia 26 de
Fevereiro de 1917, domestica,
-riterra. frlha de João Miguel
Jungles e de dna. Maria da Luz

Jungles Sobrinha, domiciliados e

residentes em Colonia Ouro Ver
de, nesta Comarca.

.

Apresentaram os documentos,
-xigrdos p-Io Código Civil art.
180. Si alguern tiver conheci
manto de existir algum írnpe
dimentc legal. acuse-o para fins
de direito.

Major Vieira 1� de fevereiro'
de 1962

Pedro Veiga Sobrinho
Oficial do Registro Civil Interino

Eu, Maria Góss Glir» ki, Ofi
cial do Registro Civil que es

crevi, dato e assino.

Paula Pereira, 2 de Fevereiro
de 1962.

REVENDEDORES

ESMALTECASA

Maria Oóss Glinski Escrivã
de Paz e Oficial do Registro
Civil' de Paula Pereira, Munici-:
pio e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina.

'

natural deste Estado nascida em

Pinho deste Distrito no dia 11
de Dezembro de 1939, domestica
solteira, filha de Francisco Le
andro de Souza, (falecido) e de,
dna. Maria Francisca de Souza,
residente neste Distrito.Faz saber que pretendem ca

sar: José Sebastião Ferenc e

Ritta Leandro de Souza. Ele,
natural de S. Catarina nascido
neste Distrito no dia 13 de Ja
neiro de 1936, lavrador, solteiro,
filho de Boleslau Ferenc e de
dna. Eltira Ferenc, dc.rmcüiadqs
e residentes neste Distrito. Ela}\ '-... }\ �",:'�A<

María Góss Gliski
Oficial do Registro Civil

I'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO NORTE

,Atenção
DEODATO DE LIMA, & COELHO LTDA., Existem, aqui em Pepandva, posas cuidam e eles cultivam cada

uma infinidade de pequenos co- um o seu pedaço de terra; Ningue,m
-mercientes. que depois de nego- soube até mais do meado de 1959,
ciarem três, quatro e cinco anos que existia IAPe., ou que existia
foram agora, (sô agoral) acionados

I ,

e se êles pagassem teriam direito
pelo IAPC.

/

a qualquer ajuda.
,Muitos ficaram doentes, passa

ram mal e um sofreu um acidente
que o deixou semi-invalido para
o resto da vida, e sofre o tal

'

a

cidente já no tempo que o IAPe. '

o estâ obrigando a pagar 9S con-

estabelecidos à Rua Paula Pereira, 391, avisam .aos
'seus amigos e freguezes que põe à disposição seus

préstimos no ramo de:

Eletricidade em ger.,1 Peças e Acessórios
Possuindo anéxo, um serviço de assistência para:

LA1 ARIA - PINTURA
e serviço mecanico e elétrico em geral.

I

Pois bem, êsses comerciantes ou

"bodegueiros" como são' chama
dos, adotaram esse ramo de' ne-

• ..J •

'

gomo, por nao possmrem terras
suficientes para plantarem, então
montaram uma '''bodega'', as es-

\

Aguardam sua preferência. 3x

Esquadrias Santa Cruz S. A.
,Assembléia Geral Ordinária

Convocação
Ficam convocados, os senhores Acionistas desta Socie

dade, para se .reunírem em Assembléia Geral Ordinária ,a reali
'zar-SE no dia 16 de março próximo, ás 9 horas,

'

na séde 'sodal si
tuada á rua Princeza Izsbel 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;

,

2°) __.,:. Eleição da Diretoria para o período social 1962/3, por término
de mandato;

,

'

3°) - Eleição dos menbros efetivos e' suplentes para
o conselho' f�scâl; ,

,
"

I· "

4°) T Assuntos de interesse geral para a Saciedade.
Nota: - Acham-se a disposição dos senhores Acionistas,

no escritorio ,da .Socledade, situado á rua Princeza Izabel s/n -

Campo d'Agua Verde, os documentos de' que trata o Art. 99 do
'Decreto-Lei n. 2627 de 26/9i1940.
ls/ Canoinhas (SC), 1 de fevereiro de, 1962

" .
"

_.

:

Otto Friedrich - Diretor Presidente. 2 x

Prefeitura Muni�ipal de Canoinhas
EorTAL

De ordem do Exmo Sr. Prefeito Municipal, torno públi
co que durante os meses de

-

janeiro e fevereiro, se procederá
nesta Tesouraria' e .nas Intendências .distrrtaís de Paula Pereira,
Felipe Schmidt e Bela Vista do Toldo, a cobrança dos seguintes
impostos:

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

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

Clementi�o E. Pieclf'arka, ,T�liIoureiro Municipal
Dr. João CoIodel, P'r�feit() �1:unicipalVISTO:

Almanaque' do Pensamento �- 1962

IMPRESSORA OURO VERDE LTDA.

MODÊLO
LP-321

DIESEL

líder absoluto em economia I'
Baixo consumo de combustível e fácil
manutenção fazem diminuir dràstica
mente tôdas as despesas doMercedes
Benz LP-321. Seu motor Diesel é oper
feiçoodo e màis seguro. lO novo

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

E mais...
-,--

• líder' em confôrto
• líder em segurança
• líder em todos os serviços
II. técnica alemã em caminhões brasiltiliros I

É O NOVO LI",ER NAS ESTRADAS BRASILEIRAS!
Fat&res cle economia, /

confôrto e ,se>Jillran�al

Motor Diesel OM321, de 120 HP(SAE).
com sistema de combustão por antec&
mora de alimentação' continua.

Câmbio de 5 marchas, totalmente sln.
cronizado .: Mais fórça no arranque .•
maior copocldcde nas subidas.

.' � I

Cabine com novo desenho: fão confor
tável como um 'carro de passeio I Pessul
ampla janela traseira', cinzeirc, portà._
luvas com tampa, ganctlos.<;abide, etc.' i' ;

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A�
,

' ,

�

EABRICANTE DO 19 CAMINHÃO BRASILEIRO PARA' AS ESTRADAS BRASIL,EIRA$I
CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO,

Rua
,

'Vidal Ramos
, Telefone, 217

\,

SANfA CATARINA -',,':

,ti, ,

,- fl' ._.\
. '\'"

17.2·1962
'r.' ,"

..

tribuíções, resta- nos saber, se este
meu amigo vai receber' �iuda' 00
tratamento feito por ocasião do
acidente, ÕU o negocio da P}u'&e
do instituto é sô ,"venham à nis
o. vossos RÉIS�
E por falar em instituto, d,esde

2/10/59, o sr, José Oleskovlca--«
que já contribuio para o IA,PI
'(oh IAPPP) por OITO anos, - e

agora est á quasi morrendo; mor

rendo sim leitorl Ele está aqui..e
qualquer médico ,pa�ticular que
tenha um pouco de boa vontade
poderá constatar �sta verdade.rque
�Ó os Iapp não conseguem,' :Ver!
Pois bem, o sr. José Oleskovics.

, "'" .
':'-'

.

ate o momento nao conaegum en-

costar-se no IAPI, e o que estão
fazendo com ele, além de uma
INJUSTIÇA, é também uma 1'8·
lhaçada,

Desde 2/10/59 até o momento,
se não necessitou ainda recorree .

a caridade pública, é porque tem
na sua Exma. Esposa e filhas tr{$'
belhadôras incansaveia que _t:íJdp
tem feito para dar a si mesm'!:Is o

sustento e ao esposo e pai, 08 �.nE)
dicamentos necessários para "t&
pear" a doença, já 'que os medic8'
mentes Mão sem prescrição mérjicá.
Cada vez que ele compareçé à

agencia do IAPI em Mafra I):ara
submeter- se a exame, logo apôs le
cebe uma cart,a comunicando-jhe
que a pensão foi concedida?e"'ele
poderá comparecer em deterÍ'fii
nado local munido de tais e .tdis
documentos, para recebei a, ,nn
portânoia de, Cr$

;
eÍc. etc.

POllCOS dia. depois recebe novI
'clirta, de

-

tão bonita que é, de
tão gentil, vou t'ranscrevê-lâ;.�
Ia na integra: -, .::

lO'

Sr, José! Oleskovies - P!lP�q_a�.�
va • Santa Catarina.

- .' '-

'. i - Comunic�. vos que o
..

' OJ?,q.
Fiscal diste Instituto, cobfiro;Ióú
o indeferimento dó vosso pedido
de benefício, feito em 2/10;59.;:'

2 - Se não vos conformar:des
com esta resolução, podereis ;a.
'terpor recurso para o Coríselhe
Superior' de Previdência Socitli
(CSPS), dentro do prazo de 3�
dias 8 contar da data do r�cebi
mento desta comunicação. fJÓ"" .

3 - No caso de ser interposto
o recurso, -deverâ ser o mesmo

encaminhado, obrigatoriamente.
por intermédio' dêste Órgão Local,

Saudações. As!!, Agente.
- E é esta Srs. leitores, a 8it�9.
ção de v�rdadeira penúria à que
ficam relegados' os contribuintes"
de Institutos -residentes i no iate
rior, e que não têm dioheiro para
ir a Um médico particular. ,: i

O Sr. Ministro da Viação, em

declarações a imprensa! �firmuo
textualmente o seguinte: "Atual
mente é impossível saber come

são aplicados os dinheiros públi
cos em Instituto. e Sociedades
que manipulam reCUI'SI)!1 'às vêzés
superiores, ao orçamento da
União".

" ,.,'

,O que o Ministro e eu sabe
mos. é - que, o recolhimento �s
contribuições são, feitos' de qual.
quer maneira e com maior Iacili
dade, sem. mesmo nenhuma for,
malidade, mais... se neoesaitarve
não tiver uma boa economie,
para viajar U(J1�, duas, três vêzee
e muita PACIENCIA sôbretudo,
creia-me ,é duro tirar o "dinhc"
dessa turma da "mamata;'.

P. S, O Sr. Josê O'e8�0�i�, '

J
1
I

faleceu ap61 extrair um dente, à

mando d� medico do IAPI•. :

Ibrahim Martins
Veeeador,•• zinho

,

.

I
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Do correlpondente
A Prefeitura Municipal, no leu

afã de urbadisação, está pondo
'ub�lação ,nOV8 .na rua Senador
:Nereu Ramos. ,Rua esta, que terá
lIm novo traçado. graças a alta

'.eompreensão . dos proprieterios dos
d·>-'errenol a Jacentes, e em parti.

oolar o amplo ,e irrestrito epêio
tio sr, Martin Zipperer. que cedeu
II Prefeitura uma nesga de terra
pertencente a . Moveis Cimo, SIA,
IIIflm o que não poder- se-ia exe

ootar tão valioso melhoramento.
Antel porém, foram feitos estudos,
aeste particular, no qual partici
param o Ir. Prefeito Municipal,
Wivaldo Simões' de Oliveira, sr.

�artili Zipperer, sr, dr. Helladio
Olsen Veiga e o Inspetor de Ter

��, sr. Reinaldo Fleming, que
fui o autor do mapa da retifica.
_o da rua. Não ha dúvidas, que
iSto virá beneficiar muito. E para
dar inicio 008 trabalhos. que o

tempo encarregou·lle em adianta.
IiJs,aporque o túnel .de escoação;
�ue parte do interior da fabrica
Movei. Cimo, passando pela rua

.atê o rio. desmoronou.' e. como iá
eogitava elite melhoramento, 8

eportunidade foi das melhores.
Imbora .precocemente os serviços
foram começados. Dentro de al
guns dias estará pronta uma psrtte.

x x x

Como já é voz corrente, dentro
fIDl breve teremrs ô início do cal

,8�e?to da aua/Jorge Zipperer,
principel artéria da cidade. Depois
,de longos e profundos estudos,
foram aceotadas as bales, parà a

eJecução do tão propalado calça.
'�eoto, de gestões anteriores, que
agora Já é uma realidade. graças
.1lD1 esforços e dinamismo e o alto
tino administrativo do- Prefeito
Municipal, Nivaldo- Simões de O
I(veira O Prefeito esteve em con

táto com a firma especializada,
-,!li:n Curitiba, a qual assumiu o

eompromisso de calçamento, den
,tlÍ'o do prazo de no máximo 150
!las dar pronto a tarefa, Estão
de parabens os reaidenciais da rua

Jf!rge Zipperer e o povo em ge
réf, porque o Prefeito não vai
parar aí.

x x x

E�tâ em gôzo de férias, com

�u. familiares, o ilustre vereador
e. Secretário da UON de Rio Ne·
gtinho, ar. Eugenio Dettmer. E'
patente a sua ação coraiosa e

deeintereesada em bem servie à
queles que o elegeram, como seu

represeutante. E' uma grande ex

pressão. 00 001110 meio político
I�cial. O ilustre vereador, que além
dOI seus arduos trabalhos iunto
à Moveís Cimo. onde é um dos

, Gerentes, não deixa de trabalhar
pelos 011 que confiam em seus tra
balhos. Também esteve de férias
o OOSIO vereador Henrique Liehl,
outra máxima expressão, edminis-,
trativa. Pessoa pacata, reservada,
mlls de uma ampla visão. Uma
cf\pacidade oculta e modesta. E'
preciso conhece lo para' que I le

poisa compreendê-lo., Boal feria!
ao,. ilustres representante. do povo.

x x x

Tr!lnscorreu, dia 6 P: p. o aoi
v�nário do sr. Flávio Gonçalves
de Oliveira, Agente Ferroviario
de nos80 cidade. Pelsoa' muito
hélIl quisto, que goza de grande
OO.nceito social. Alguos amigos
ql:1erendo, bomenagea.lo, fizeram
DO cair com' uro apetitoso aperi
tivo, regado de camarão, queiio
ao palito, e não deixou\ de faltar
li iá tradicional "pirabeirab8".
Houve ambiente de franca cama·

rt.dagem e éordialidade' em que
todos os presentes se sentiram a

) \

';

vontade. comendo e bebendo, o

que o I noseo amigo, é claro: de-'
I

pois pagou. Aliás, foi- lhe uma !Ia

tisfação. E aproveitando o ensejo
feltejou�.e lia quarta feira, dia 14,
OI .aniverserioa dOI amigo. Mil
too Righetto -- o tenór lírico,
como dissera uma vez um jorua
lista de São Bento do 'Sul HeI
muth Ilg, Hudi Martin 'e Norberto
Murara, no restaurante do sr.

Engelberto Psoheidt. Ambiente cor
dial, amigo e isento de cores po
liticas. Foi servido lauto banquete,
regado de cervejas e aperitivos,
galináceos "a primo canto" e ao

final do jantar, 08 oradores im
provisado. se fÍzeram ouvir. 'E
para completar, boa musica, tom
bem improvisada, onde se fizeram
presentes os ases do ritmo. Mas,
a charanga funcionou muito ani
mada.

Do ccrrespondenêe
NASCIMENTO

Está em festa o lar do casal
Hermes e Elisa Rück, com o

"nascimentô de ,Marianne, linda
e robusta menina, ocor�;fdo dia
3 do mês em curso.

Por tão feliz acontecimento
apresentamos nossos cumpri
mentos.

Casamento -

O grande acontecimento so

cial da semana é o enlace ma

trimonial, no dia de hoje, 'do

jovem par Ivo Hümelgen e Ma
falda Treml, unindo duas das
mais ilustres e tradicionais fa
milias sãobentenses. Ambos figu
ras de destaque em nosso meio
social;' sendo o noivo eficiente
Serventuário da Justiça, Car
tório do Registro'Civil e Escri
vão. da Policht; e a noiva fino
ornamento da sociedade local
tendo já ostentado merecida
mente, o titulo de Rainha da
Primavera da "Sociedade Des
porti va Bandeirante". Por tão

auspiciosa data nos associamos
ás inumeras manifestações de

júbilo, que por certo, receberão
os queridos nubentes.

Pelos Clubes
Realizou-se em 26 de janeiro

pp, assembléia geral ordínaría
da Sociedade Ginástica e Des
portiva São Bento; afim de pro
ceder a eleição dos novos mem

bros da - Diretoria, que, em

ambiente de franca cordialidade
assim ficou constituída;

Presidente de honra Donaldo
Ritzmann; Presidente Leo Ma
lewschik; Vice Presidente Alfre
do Klimek; 1. Secretario - Dráu
sio Cunha; 2. Secr. Adolar João
Jungton: 1. Tesoureiro Lino
Zschoerper; 2, .Raulindo Scharf.

Presidente da Comissão de
Obras Sefredo Engel: Orador
oficial Dr. Antonio A. Figueiredo
Conselho Fisca� Ornith Bol
lmann, Afonso Diener, Erhart
'Bollmann, Franz Brack, Honorio
Zsçhoerper.
Fazemos votos de uma feliz

gestão repleta de grandes em

preendimehtos afim de projetar
cada vez mais o nome desta
notável Soci.,dade, que tantas

glorias tem trazido para São
Bepto do Sul.

"

Verbas Federai� .;par,a o

Nosso Mnnicípio
Segundo informaçõls do Pre

feito Alfredo Diener, tegistra
mos com justificada satisfação
a alviçareira, noticia, da inclu�.•

,�'
• .< •

são no orçamento da União pa
ra 1962.' ds : verbas Federais,
resultantes de emendas de au

toria, do dinamico e operoso
parlamentar Aroldo Carvalho"
em beneficio desta Comuna

Clnásio São Bento
Cr$ 100.000,00

Ginásio São José (Feminino)
r$ 100.000,00

Para obras de Assistência
. social da Congregação Mariana
da Imaculada Conceição e São
Luiz Cr$ 100.000,00.
Escola de música de São Ben-

to do Sul Cr$ 50.000,00
, Associação Rural de São Ben- ,

to do Sul Cr$ 50.000,00,
Sociedade Escolar de Oxford

Çr$ 50.000,00
Hospital e Maternidade Sagrada
Familia-, Cr$ 50.000,00

Outrossim, está o Deputado
Federal Aroldo Carvalho, balu
arte inconteste das aspirações
do povo deste Município, envi
dando o máximo de seus esfor
ços, no sentido de obter outras
emendas, visando angariar, re
cursos para:

Aeroporto de. São Bento

Serviço de água e' esgoto
Fomento a produção vegetal
Asfaltamento da estrada Do-

na Francisca

Posto de Suinocultura

Eletrificação rural e fomento
ao gado leiteiro

,
,

Vem assim o valoroso poli
tico fazendo [ús a cadeira que
ocupa no Congresso Nacional,
servindo com dedicação e ele
vado patriotismo ao maior pro
gresso e desenvolvimento dos
Municípios Catartnenses; aten
dendo com desvêlo as justas
revindicações que lhe são apre
sentadas.

Vende-se
I

Uma casa, com duas da-
tas situada no Bairro da

Agua Verde (imediações Bo
nassolli).
'Tratar com o proprietario

Darcilio Hostim
.

no local ou na Esquadrias
Fuck 3x

Vende-se
Em Monte, Castelo, ven

de-se uma propriedade
terreno 60 X 40, casa -

galpão - garagem - poço
com bomba, bem arborizada.
Preço de ocasião, motivo

mudança.
Ver e tratar com o pro

prietário Sr. Juvenal Alves
dos Santos. xx

Vende-se'
Uma camioneta ano 1935

chevrolet.
Ver e tratar no Bar Bo-

tafogo de José Kawa. 6

Vende-se
Uma data em, frente

da Loja Irmãos' Zugman."
Tratar nesta Redação."

Ate�ç�o, Atiradoresl·
A Sociedade Esportiva Recreativa Esperaop

realizará dia 2� proxímo e dia 3 de março entrante,
grandiosa disputa de medalhas de alto valor,· para o que
convida todos os seus associados, e demais símpatízantss
do Tiro.

'

A disputa terá inicio dia 25 as 9 horas, prolon
gando-se at� as 18 horas do mesmo dia, com prossegui
mento' no dia 3 de março as 15 horas encerrando-se no

mesmo dia as 18 horas.
.

Pelo seu comparecimento antecipa os seus agradecimentos
2x A DIRETORIA

CLUBE CANOINHENSE
PROGRAMA CARNAVALESCÓ

A Diretoria tem o prazer de, convidar seus associados :e

Exma. Família, bem como os srs. associados da Sr ciedade Bens ..
ficente Operária e Elite Tenis -Clube, para tomarem parte em

seu programa Carnavalesco que será o seguinte: _

Dia 24/2 _: às 22 horas Grito de Carnaval
Dia 5/3 - às 22 horas Baile Carnavalesco
Dia 6/3 - às 16 horas Soiré Carnavalesca ..

Avisamos outrossim que neste ano temos a satisfação de

apresentar aos foliões Sua Majestade "0 REI MOMO"

Gratos pelo comparecimento
2x'

-

A .DIRETORIA-

SOciedade Industrial e �omercial S'I(OL S/A
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
São convidados os srs. acionistas da Sociedade Industrial e

Comercial Sicól S A. a se reunirem em assembléia geral ordinária,
na séde da sociedade, à, Rua Getulio Vargas 1203, na cidade de Ga
noinhas, às 14 horas do

-

dia l7 de março de 1962, a fim de deli
berarem sôbre a seguinte

AJ:',no Court Hoffmann, Diretor Presidente.

Propr�edade
'"ende-se uma no Alto da

Xarqueada com uma casa

de 7xf2 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.

.

Prop,riedacJe
Vende-se uma propriedade

situada à Rua' Gil Costa,
268.

Preço base Cr$ 250.000,00
à combinar
Vêr e tratar

prietário sr

Pereira de Lis.

com o pro
Abdenago

./
2x

Farinha de centeio
Fubá, Quirera

Estão Ja à

Moinho A D, I B
venda no

SAKR,

ORDEM DO DIA

.

1. - exame, discussão. e Itprovação do balanço geral, conta
de lucros e perdas, relatorio da diretoria e parecer do conselho fiscal,
relativos ao exercício de 1961; -

'

2. _ Eleição do conselho fiscal e respectivos suplentes, para
o exercício de 1962.

. '

3. - Outros assuntos de interêsse social.

> 'AVISO
'\

. Acham-se à disposição dos srs, acionistas, na séde social, OS
---

. (documentos mencionados no art. 99, do decreto-lei n", 2627. de 26
de setembro de 1940.

Canoinha�, 13 de fevereiro de 1962.

á rua Caetano Costa.
/

Romances e Livros
CASA ERLITA

Aviso - Proibicão
• i

Sizemundo Wojciechowski,
por meio deste Jornal, avisa
a todos que deste conheêímente
tiverem, que é expressamente
proibida a entrada, passagem,
caçadas e pescarias, nos seus

terrenos .de cultura e caíva
situados em Rio Bonito, Muni
cipio de Major Vieira.

Aqueles que desatenderem
o presente aviso serão punidos
de acôrdo com a lei.

Canoinhas, 13
de 1962.

de' fevereíre
,3,x

OcasiãoNegócio de
Vendem-se 3 datas ur

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

Redação. 2x

Churrascaria I D E A L
de PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira,' 774

Lãs Tricot
'�':'
j'C,.

para
. Casa Erlita

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

I

cário começóu em San-

ta Catarina.

Hoje o "INCO" dis

pOe d$ 105 lag�n�as
em 6 estados brasilei

��s, �as 60 -de'la's se

situam. no território co

tarinense.

, .

,

B
o,. '
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lsso siqnificc que, além

de tôda segurança ori-
r

unda dêsse crescimen-

to, onde quer que o

catarinense se encon

tre, contará sempre
com a presença certa

de seu amigo' de tê

das as horas: O INca

"

" .

. ., ,

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
�

.
,

DE SANTA CATARINA S.A.
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MAIS DE 25 INOS CONTRIBUINDO PIIRI O PROGRESSO DE,'SINTa CATARINa
'-
',-

t
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I
Um Bingo Benefi(ente no Clube Canoinhense-

Organizado por uma das paladinas das çausas nobres em

Canoinhas. a senhora Dona Nerêida Cherérn Côrte, haverá, no
di� 24 deste mês, o Bingo pr6 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 Canoínhas,
completam a lista da sorte.

A instituição beneficiada e os promotores da festa convi
dam .a tôdss as EXIDalt. 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 Canoinhense.

�---...------------------...,

Os

TeatroCine Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE à. 20,]5 hores - Impr6prio até 14 anoa

o ENGRAXATE
com Cantinflas - o rei da Gargalhada

.

Pela primeira vez li côres. Dança "Ballet" . com umas

garotas dE' fechar o comercio.

DOMINGO às 14 horas censura livre

O ENGRAXATE
-------

á. 17,00 hora. I '

DOMINGO - à. 20,15 hora. \
• mpr, ate 14 anos

I

A Revolta dos Escravos
cf Rhonda Fleming, Lang Jeffries e Diario Moreno
Os oprimidos em revolta, lutas titânicâs, a caida

do império romano.
"

Segunda Feira - ã. 20h5 hrs. Repriae • Imp, até l1ano.
3a. feira - à•. 20.15 - .hores impr6prio ate 14 anoa

TUDO É' MUSICA
. ,

Sensacional comédia do cinema Nacional - rir a valer
Com Dóris Monteiro, Simplicio, Badú, Raul de

Barros e SUg orquestra "

-----

40. Feira - à. 20,15 hora. - imp. até 14 ano.

'. CILADA DENTRO DA NOITE
Verdadeiro suspense, eletrisante e emocionante
com John Beal, Irís Delmar e Augusto Dabney.

,

5•• e 6a. Feira - á. 20,15 hora. � Imp. até 14 ano.

Um Crime por dia
com Jack Hawkíns e Dianne Foster

Perseguindo criminosos! 24 horas de tensão na vida de
..

Um agente da Scotland Yard.

Domingo pr61:imo

Imperador e ao'. Padeira
COI;Il Romy Schneider

Dia 10/3

Dez Mandamentos
�---------------------'--_I'

ASSALTO
Na madrugada de quinta feira

foi assaltada a Casa Pereira, lo
calísada bem no centro da cida
de. Os meliantes levaram graride
quantidade de moédas antigas,
regular soma em dinheiro e um

radio transistor, tamanho gran
de, marca Telefunken, cor de
café com leite. A policia tomou

as providencias cabiveis no caso.

Drágeas ....
Coletor Eaiadual removido
Recebemos a visita cordial do

sr, Artur Silva, Coletor Estadual'
em nossa cidade, que acaba .,de
ser removido, para São Francisco
do Sul. SS. que travou conosco

agradavel palestra, aproveitou a

oportunidade para deixar através
do CN suas despedidas aos ami

gos de Canoinhas, colocando sua

residencia em São Franscisco do
Sul a disposição de todos.

A Diretoria

Sub Delegado em Paula
Pereira

Assumiu a sub delegacia de

policia de Paula Pereira, o sr.

João Sobczak, confor.ne comuni
cação oficial que recebemos. data
da de 23/1/62 e

•

f

Canoinhea Eaporte Clube
A conhecida agremiação esporo

tiva escolheu sua nova diretoria.
apontando como presidente de
honra o Tenente CeI. Wallace

Capela e como presidente o sr.

Estefano Wrublevski. Na vice

presidencia está o sr. Osny Vieira.
Agradecemos a comunicação e

desejamos felicidades aos novos

"maiorais" do Canoinhas S. C.

\
Convidado não aceitou

Consta que o sr, Ney Pacheco,
ex-secretario da Prefeitura ora

em disponibilidade. foi convidado

pelo Prefeito Colodel a reassumir
o cargo, não aceitando, alegando
ter 32 anos de serviço e não

querer levar a alcunha de malba
rateiro dos dinheiros publicos.

Novo Clube na Xarqueada
Será inaugurado hoje na Xar- .

queada moderno salão de danças,
de propriedade do sr. Pedro Paulo
Portes, comerciante naquele bair
ro. O baile inaugural será anima
do por excelente conjunto musical.

Nota da Congregação Mariana
Atenção Congregados 1

De acôrdo com a aprovação
da Diretoria. lembramos os Con
gregados que a excursão ao "Salto
do Rio Canoinhas". será dia 4

de março (domingo), com saída
da Igreja Matriz ap6s a primeira
Santa Missa.

As inscrições estão a cargo do

Congregado Jorge Isfair, que de
verá ser procurado com antece-.
dência.

Pede- se o comparecimento de
todos 1

···································&1

Açucar moido 178,00 I
PACOTE DE 5 QUILOS

\ I
CASA FISCHER I

. II
••IBIII...IIIII.III•••••••BmIlBRR••••IIIII••liUIm••mm

uj_T-A/coisA... �fU� .

�--EM-POUCO ESPAÇO�,
Depois de haver permanecido durante um

�' mês entre n6s e de haver percorrido quase todos
os municipios do Planalto de' Canoinhas, seguiu

para Florianôpolis sábado passado viajando 'em seguida para Brs

silia, o dinâmico Deputado Federal Aroldo. Carvalho que deverá

regressar brevemente, afim de visitar o interior de Canoinhas e

prestigiar, com a sua presença, a solene inauguração da Rádio
Canoinhas com a potência de MIL WATTS.

.

***
A in.talação de novo. transmi ••orea, é neces.ário que

se diga, sôbee constituir uma d�monatração de arrojo do.
diretores da Rádio Canoinha., ateda o gráu de confiança
de todos elea no progre.ao de Canoinha. e municípios vizi.
nho.. Bem pouca. cidade. do interior díspõe de rádio
emi••ôras da potência de 1000 watts. Em toda a região Norte
Catarioen.e apenaa Joinvile e Canoinha. contam com esta

ções de rádio tão poderosa•.
***1

E ..•�ncurtando a conversa IO Vereador Tufl Nader lavrou um tento
com o projeto d� lei que visa beneficiar a viuva e filhos me

nores do operario Matias Weinfurter, bá pouco desaparecido. O'
sr. Aquiles Ferrari satisfeitíssimo pelo fato de haver
encontrado seu filho de 9 anos. desaparecido. bá um mês. O

Deputado Benedito Carvalho, esteve rapida
mente entre nós, tendo regressado à Capital, retornará em.

breve. Estefano Wrubleski devérá subscrever CINCO
MILHÕES DE CRUZEIROS no Frigorífico, tornando- se o

maior acionista. Mario. Possamal, o inegualável cons
trutor de pontes que executou quase VINTE obras de arte no

Govêrno passado, está parado há meses. Aristides Ma
lon é o recordista na venda de tratores neste municipio,
destacando- se como um dos,mais prósperos comerciantes da
cidade. Sllvlno Vóigt, comerciante e industrial. acompa
nhando o rirmo de progresso da nossa cidade. têm melhorado
consideravelmente a sua casa comercial e o seu estabelecimento
industrial. O Major Nelson Azeredo Coutinho,
reformado da Policia Militar. têm montado em Canoinhas

aparelhos de rádio trensmissão do tipo comercial; não têm mãos,
à medir para atender a 'todas as encomendas. Osny Justl ..
no Vieira, à custa de visão, inteligência e muito trabalho,
recuperou.' rapidamente, a Tecelagem Canoinhas que aos poucos
se transforma no grande estabelecimento industr-ial que Agenor
Gomes sonhou. Waldomiro Calf'valho, líder ferroviâ-
rio, Agente da Estação de Marcílio Dias, terá a satisfação de
ver o seu inteligente filho Juarez matriculado na Escola de

Engenharia, da Universidade do Paraná .

Para conhecimento dos nossos
leitores e dos ouvintes da popula
ríssima e querida Rádio Ganoinhas,
alinharemos alguns dados que
evidenciam, por si sós. a Impor
tância do grande melhoramento:

o investimento feito com o novo

transmissor, nova linha de som.
linha de rádio frequência, aumento
da torre, reforma do estudio e

instalações. nová discoteca. é da
ordem de dois milhões e quinhen
tos mil cruzeiros.

**
Sob a base da nova ton-e da

:Rádio Canoinhas, aumentada de 40

para 55 metros de altura, foram
colocadas radiais de fios de cobre
com a extensão de seis mfl e seis
centos metros de comprimento. isto
é, 12) radiais de 55 metros cada
uma, enterradas a 15 centimetros
de profundidade e que provocarão
o reflexo das ondas eletro-maguêtí
eas, aumentando, consideràvelmente
a potência da emissora, que assim
se equipará as melhores do sul do

país'
**

A Rádio Ganoinhas para subsis
tir e para contínuar melhorando,
deve contar com o decidido apôio
da população do munícípío e. no

tadamente, com a colaboração do
nosso comércio e da indústria,
dos estabelecimentos bancários,
dos profissionais liberais, de todos,
enfim.
Ao comércio e à indústria. cabe

colabrar anunciando na Rádio
emissora. em bases modernas e

dentro de uma tabela atual, idên
tica a de todas as emissoras
iguais a RCL. Ao povo. aos ouvin
tes, aos consumidores, cabe
prestigiar a emissora dando pre
ferencia as casas patrocinadoras
de programas e aos produtos
anunciados, Só assim a RCL con

seguirá chegar ao padrão de pro
gramas radiofônicos 8 que se

propõe.
.

**
Artur Mende, f'Ilho do' sempre

lembrado Curt Mende que instalou
a primiti;ra Rádio Canoinhas, foi o
técnico que superin�endeu os traba
lhos de montagem dOI! novos trans

míssoree. Não mediu esforços.
Trabalhou no pesado, dia apôs dia,
sacrificando até os .eus interêsse.

particnlarel, vieto que fechou aI!

portas da sua oficina particular para
"

atender à BCL E quando chegon
de Curitiba o Engenheire Eletrôni
co que deveria superintender a

montagem, encontrou tudo pronto,
dependendo apenas da ajustagem
final. O Engenheiro Julio Ríekes
não escondeu o seu espanto ante

a capacidade técnica de um moço
do interior que poderia atuar em

qualquer grande centro, tal é a sua

experiência, tantos são os· seua

conhecimentos.

,**
E' de sei destacar, também, a

decidida colaboração do jovem
Nelson Moreira. Gerente da
Companhia Telefônica Catarínense
e do seu auxiliar Osvaldo Vieira
(Lumúmba). ativos e trabalhadores.
sempre prontos a emprestarem o

seu, apôio à ReL. Ambos, dia
após dia. atenderam as solicitações
de Artur Mende e trabalharam com

afinco. tornando possível o mila
gre da realízação, em menos de
um mês, de empreendimento que
exigiria mais de sessenta dias.

**
o sucesso resultou dó esfôrço

comum. Do trabalho de equipe: 08

irmãos Vogt _ e os seus operari08)
sempre dispostos ao trabalho; o

pessoal das oficinas do sr. Estefano
Wrubleski, principalmente o senhor
Emilio Bremmer atendeu a todo.
os pedidos que recebeu e foi •
executor do aumento da torre; a

Oficina do sr João Werka· com
presteza e diligência executou toda
a ferragem da linha

.

de rádio

freqüencia; a turma do construtor
Rodolfo Bollauff conlltruiu a casa

de residencia do zelador, a sala de
transmissão e a casa de sintonia,
obedecendo, fielmente aos prazoa
estabelecidos. A 4. asa Mayer, a Casa
Esmalte tudo facilitaram, visando.

progresso de Canoinhas e a rápida
inauguração dos novos transJDis.ore..

**
E aí está a nova Rádio Canoi·

nhas pronta, dependendo. apenas
de inauguração. mas já entregue
aos seus Inúmeros ouvintes e

agora em condições de levar o

nome da nossa terra. a Capital da
Erva Mate, a vasta área de Santa
Catarina e do Paraná.
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