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'Encontro AROLDO '"CARVALHO PINTO
o Deputado Aroldo Carvalho de passagem por São Paulo, jantou na residência do governador Carvalho Pinto,

quando importantes assuntos da atual política nacional foram tratados.

15 'Canoinhas, Santa CatariAa, 24 de Fevereiro de 19�Ano

Tôdas as'especulações e articulações que se pro
cessam no plano político estão ungidas, agóra, a uma cer

ta data: o 8 de março. Assim, deve ser enxergada nesta

projeção a primeira crise de Gabinete que ora se esboça
8 que já assume contôrnos concretos. Igualmente serão
entendidas nêste aspecto, as graves e importantes afír

:mações do Presidente da República sôbre o funciona

mento do regime parlamentar de govêrno, e a movímen

tação nas áreas políticas, no Congresso, e na ação políti
ca dos governadores.
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Frigorifico
.

Utna
, Canoinhas SIA,
Realidade.!!E' evidente que, se afirmamos que todos os es

�uemas politicas obedecem agora à influência do 8 ( de

março, êles deverão definir-se em função do retôrno do
ex-Presidente Janio Quadros, dentro dos limites da opção
'que se abre ao novo divisor de águas pa politica nacional.

Os esquemas de fôrças que se acham em forma

ção, deverão, inevitavelmente colocar-se numa de suas po
sições fundamentais: serão con

tra Jânio ou serão a favor de
Jânio. Assim,' a crise do Gabí
mete Tancredo Neves, cuja for

ça de sustentação política de
cresce a olhos vistos, com a

debandada do PSD e a possivel
retirada do apôio Udenista, pro
vável em vista das declarações
,qo sr. Herbert Levy e do es

treito entendimento hoje exis
tênte entre os dois partidos con

servadores, no âmbito nacional,
não teria o aspecto formal das
crises parlamentaristas, mas uma

função diversa, relacionada com
e retôrno . do ex-Presidente á
vida política. Na medida em que

.

se enfraquece o Poder Central
e 'em que se verifica o desgaste
do Govêrno junto ás massas,
cresce o poder de penetração
do sr. Jânio Quadros, que é
ainda uma esperança viva no"

coração dos Brasileiros.

Nêste 'quadro, a manutenção
do Gabinête Tancredo Néves,
reconhecidamente desprestigia
do e em descenso cada vez

mais, acentuado perante a mas

sa, fortaléce ainda mais /.a posi
ção de Jânio, apontado pelo
povo como uma espécie de
Messias Salvador na hora' crus
ciante que atravessa o País.

Por outro lado, a queda do
Gabinete num momento pro
penso á agitação, em que a' cri
se social atinge gravidade ex

plosiva, poderia precipitar ou

acelerar decisivamente o cres

cimento do sr. Jânio Quadros,
se não estivesse efetivada uma

articulação prévia das forças ;:>0-
Jiticas, no sentido de obter, de

pronto, um Govêrno
'

politico e

popularmente forte; para tanto
seria necessária uma sustenta
ção política de grande enver

gadura, em tôrno de um nome

..ue, efetivamente dispusesse de

penetração junto ao pôvo. Aí
está um sériu problema.

Existe, entretanto, o nome

.apaz�e aglutinar em tôrno de
si um esquema político pode
roso e, simultâneamente, o apôio
popular nêcessário junto à mas-

sa organisada? / .

A análise dos fatos.indíca que
tal nome nunca seria buscado

para a substituição pura e. sim

ples do Primeiro Ministro -

posição enfraquecida por demais
dentro das peculiaridades do
nosso sistema parlamentarista.
Arialise-se, porém, as decla

rações do sr. João Goulart sô
bre o funcionamento do nosso,

regime: "Nosso parlamentarismo'
não é nem híbrido, pois não
funciona nem o Primeiro Mi
nistro nem o Presidente da Re

pública"
Estas afirmações indicam, ao

observador, que na inexistencia
de um nome capaz de na po
sição desprestigiada de "Pre
mier" aglutinar em tôrno de si
os fatores "sustentação política"
e "apoio popular" seria buscado
o fortalecimento da outra área
do sístema híbrido: a do pre
sidente. Teriamos assim, dentro,
dêste esquema um parlamenta
rismo ás avessas, em que a fi

gura decorativa seria não a do

Presidente, mas a do Primeiro
Ministro.

Computem-se agora os de-'
mais dados: O Presidente João
Goulart não sofreu o mesmo

desgaste sofrido pelo Gabinete,
junto ao pôvo, porque os êrros,
as omissões e os aspectos nega
tivos do Govêrno recairam es

sencialmente, sôbre o Premier
e sôbre '

o regime parlamenta
rista a que estava subjugado o

Presidente por força de com
promisso, assumido em circuns
tância de emergência. Ademais,
são conhecidas as ligações do
sr. João Goulart com os sindi
catos e com as associações tra
balhístas, vale dizer, junto á
massa organizada e capaz, por

.

isto mesmo, de agitar o proble
ma social. Seu nome teria en

tão, a necessária penetração e

apôio populares.
,

Na área política, igualmente,
a situação �o Presidente é boa,
tanto no Congresso e nos par
tidos, como na área dos Go
vernadores.

Recorde-se, a propósito, que
o sr. João Goulart manteve nos

últimos dias, demoradas confe
rências com os dois Governa
dores, que insuspeitamente, com
base administrativa e autorida
de indiscutível poderiam des
fraldar a bandeira do· retorno

janista e oferecer, assim, uma
sustentação política de autorí

dade ao ex-Presidente .Jânío
Quadros. Trata-se .dos Gover
nadores Ney Braga e Carvalho
Pinto, de Paraná e São Paulo,
respectivamente. Desses encon

tros, nem a própria imprensa
ligada ao Govêrno ousou pu
blicar os resultados, o que nos

dá o direito de pensar em con

tundente derrota dos planos ma

quiavélicos do sr. João Goulart,
pois é reconhecida a ligação

Ha mais de um ano se ouve Após a aquisrçao do terreno,
falar na criação de um Frigori- foi iniciada a subscrição dos
fico em nossa cidade, que seria' .mcorporadores, cujo número já

. inegavelmente marco prepon- ultrapassou a casa dos 150,
derante na.marcha de Canoinhas num Claro atestado da sua

em busca do progresso e da receptividade, subscrição'essa
sua completa emancipação eco- que já alcançou o importancia
nômico, Um grupo formado por de 15 milhões de cruzeiros. E'

representantes de todas as elas- do pensamento do grupo lide

ses, trabalhou com denodo, sem rante encerrar dentro dos pró
nunca usar de sensacionalismo ximos dias a subscrição dos
e precipitações, visando unica- incorporadores, afim da constí
mente tornar. realidade tão tuição' oficial da sociedade,
importante empreendimento. eleger sua primeira diretoria,
Dentre os camponentes de$se abrindo novamente a subscrição
grupo, destacamos os nomes de a todas aqueles que não tenham
Wílmar Friedrich, Luiz de Mi- sido procurados posteriormente,
randa, Arno Hoffmann, João e dar assim inicio a construção,
Pedrassani, Oscar Werka, todos propriamente dita, desse impor
conhecidos como verdadeiros tante empreendimento, que
artífices de mais demonstração tantos' beneficios trará. para
de .vísão e amor à sua terra. Canoínhas e toda a região nor

te catarinense.

O sr. Wilmar Friedrich que
manteve conosco agradavel pa
lestra sobre o momentoso

assunto, alerta aos demais in
teressados em fazer parte do
grupo fundador, que procurem
nos escritorios da Associação Co
marcial e Industrial de Canoínhas
as listas de subscrições ainda
abertas, em cuja oportunidade
terão todos os detalhes e escla
recimentos que sejam neces

sários.

Agora com a aquisição de
uma gleba de 21 alqueires, 10-
calisada na' Invernada Ehlke,
distante apenas 2 mil metros
da Praça Lauro Müller, terreno
propício, possuindo aguada pro
pria, etc., e já verificado

tecnicamente, o Frigorifico Ca
noinhas SIA passou a merecer

a atenção de todo o povo de

Canoinhas, mormente quando
em sua organização encontramos
homens cujo tirocinio adminis
trativo fazem da' sua existencia
uma garantia de progresso.

Lavradores estão
isentos do imposto
de carroças
A Camara de Vereadores

aprovou projeto de lei isentan
do os lavradores do imposto de

carroças, com inicio no corren

te ano. O' referido projéto de

lei, de origem do Poder Exe

cutivo, havia sido o ano passa
do já de iniciativa do Vereador
Reneau Cubas e Clementino
Piezarcka. Recebeu aprovação
unanime de todos os Vereado
res. Estão os lavradores de pa
rabens, pois com a mencionada
isenção, haverá certamente mais
estimulo a classe rural que
ultimanente nada tem recebido
dos governos, continuando com

os eternos esquecidos dos Po

deres
.
l{'úblicos.

daqueles dois Governadores com

o staff janista e ao mesmo tem

po o que pensam sôbre o re

torno do homem da vassoura.

Tudo isso; faz com que o País

fique na espectativa do 8 de

março.
'!r

Cértamente, teremos mais uma
data ligada à Historia do Brasil.

'. Alfredo Alberto.

Outro aspecto importante da

criação do Frigorífico Canoinhas
SIA é o do grupo organizador
já ter mandado elaborar por
técnico um ante-projeto para
capacidade normal de abate. de
duzentas cabeças em 8 horas
de trabalho. Frizou ainda o

nosso ilustre entrevistado que
conforme dados oficiais :forne
cidos pela Agencia de Estatística

local, possue o nosso municipio
em conjunto com Major Vieira
e Três Barras 47.900 cabeças
suínas, podendo-se' estimar se

guradamente a existencia de
rebanho superior a 60 mil ca

beças, o que tornará o Frigori
fico . Canoinhas SIA, em pouco
tempo, questão primordial em

I

nossa marcha em busca fie
melhores dias.

Evitando que o tempo dos
trabalhos de construção não
apresente resultados financeiros,
o grupo visa já em janeíso
proximo iniciar o abate provi':'
sórío de 5 cabeças diárias que
aumentado progressivamenta a

(conclue em outro loeal)

PROBLEMA
lUZ
A Associação Comercial e In

dustrial de 'Cancínhas, aguarda
poder ultimar os entendimentos
com a Canoínhas Força e LÍl�
na proxima semana, afim de
marcar em definitivo a data em

que será constituida a Sociedade
de Economia Mixta. As pessoas
interessadas ou que estejam em

atraso com suas contribuições
deverão procurar a Associação .

Comercial com brevidade, a fim
de regularisar suas situações 'e

t.
'

aqueles que ainda nao fizeram
seus depositas procurem faze':'
los colaborando assim 'para a

solução desse grave problema
que ha muito vem travando
nosso progresso.

Pedra�
Fund,amental
Dia 25 - Lançamento da Pedra

Fundamental da Igreja Lutherana
de Marcilio Dias, um grande a

contecimento. que marca o arr�jo
da comunidade formada por pouço
mais de 70 familias. A moderna
construção. toda de alvenaria con

tará com todos os requisitos ne

cessários para as demonstrações
de fé dos Lutheranos.

Para as solenidades de domingo,
estarão presentes além do Bispo
do Sínodo é outras autorinades,
{) deputado Aroldo Carvalho.

.

BILHETINHO ...

DESAFIO
, -' /

O sr, Delegado de Polícia. tentando responder algumas criticas
recebidas através dos meus comentárfos na Rádio Canoinhas e nos

Editoriais GN, anda pelas ruas e bares mostrando documentos con

seguidos em Lages, onde minha honra pessoal e profissional são
colocadas em dúvida. Mesmo sabendo desse enxovalhamento á mi
nha honra, silenciei, aguardando que Iôssem referidos documentos
publicados pela lmprênsa, conforme áquela autoridade ameaçava. Até
o momento, nada foi feito, continuando no entanto as futricas de
conversinhas de rua,

Faço através do CN um desafío ao sr. Delegado de Pollcía de
Canoinhas, para.que publique em qualquer órgão da Imprensa local,
todos os documentos que estejam em seu poder e que afétem o

nome de Alfredo Alberto Munhoz. filho de Oscar Lopes Munhoz., nas
cido em Curitiba, Paraná, radialista e [ornalísta profissional, SGb pena
de ser responsabilisado na Justiça pelas infâmias e calúnias que vem
cometendo.

'

o REDATOR.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO ee NORTl:

o Tango
na voz de Nelson Gonçalves

Mineiro não perde trem
.

Juquinha e Junqueira
Berrante de Ouro
Silveira e 8arrinha

,

Segue teu caminho
com Solon Salles e acomp.

Passeando nos Pagos
Irmãos Berüuasi e acomp,

Banda TremI
(São Bento do Sul)

(
8erlim à noite
Horst Kudritzki e sua orquesfra

Férias no México
diversas orquestras'

Itàlian Street Singer
Vai Valenti e orquestra

No coração de Berlim
Die Schõnsten Berliner Lieder

Sax de Ouro
,

�ito Righi e sua orquestra
Os melhores discos long playing alta

fidelidade voce encontrará na

tASA ERLITA

24·2.1962
,

VENDE-SE
Lote urbano medindo

20 x 40 Rua Curitibanos
proximo ao Hospital Santa'
Cruz.

'

Preço razoavel

Tratar com o sr. Virgílio
Trevisani Filho,' a Rua Ba
�ão do Icío Branco 326, ou

na firma Irmãos Trevisani
Ltda,

Negocio Urgente

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

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

Rua Paula Pereira - Canoinha.

Molduras
e Quadro's
Grandes Descontos
pará Revendedores

Procurem

CUA ESMufB

:. '

,

•• 1

W+ MQ

-

TRACAO
EM2RODAS

;

Rua Paula Pereira, 430 (Edifício próprio) 2x

,

CASA ESMALTE
Avisamos ao público que, para melhor poder
mos atender nossa numerosa freguesia, muda
mos a Vidraçaria para a nova Loja, a RUA
PAULA- PEREIRA, 4:10, ao lado dos Correios
e Telégrafos.
Oferecemos durante a primeira quinzena
'de Fevereiro um DESCONTO de 10% na

compra de Quadros.
r:

VISITÉM SEMPRE A

Casa Esmalte

Atenção
Novamente para' bem servir a distinte popu

lação de Canoinhas, reabriu suas portas a

Farmacia Sta.
, i

Rua Felipe Schmidt S/N (ao lado da
Sub Ag�ncia do I. A. P. I.

o DE MENOR PREçO
EM SUA ClASSE
Cr$ 170.100,00 menos
que seu mais próximo concorrente I

f'

.É também o de menor custo de manuten

ção e operação. Omotor é o supereconô
mico motor Wlllys de 90 H. P. A'caçamba
é ampla e ccessível. Seus freios. duplos e

de ação progressiva garantem. segurança
em qualquer eventualidade. Ágil, ligeiro, o
Pick-õp "Jeep" com tração em 2 rodos ofe
rece.mcior rendimento no transporte urba
no e nas estradas. E, pára enfrentar as

piores estradas, existe também o Pick-up
"Jeep" com tração nas 4 rodas e reduzida.

. .

O MElHOR (ERTlFICADO DE GARANTIA NO PAís:
6 meses a contar da data da compro ou

12.000 km de uso. I)
�

Refaça suas forças, tomando

C,AFÉ B IG

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

Saboroso até a ultima gota
I

Em . breve lor.rado -a ar quente
BIG é grande - mas em Canoinhas

B'IG é 0\ melhor café/

DR. ARNOLDO PEITER FILHO.
( ADVOGADO

CfVEL - -COMÉRCIO
. TRABALHO.

lAdvocacia 'em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira �. Folies 236 e 314
.

CANOINHAS -- Santa Catarina

FAÇA-NOS UMA VISITA: teremos o 'maior
prazer em colocar um Pick-up "Jeepll
com tração em 2 roclas à sua disposi-
-

# A
I

•

çao para que voce experimente e com-

prove suas vantagens sôbre os clemais.·

Basilio Humenhuk & '(ia. L-tda.
CANOINHAS _. Rua· Uidal Ramos, 203 - Ielelnne, 145 .... '.S. CATARINA �Fobríccdo pelo W ...LVS-OV",,,o..A':' .. - s�o Bernordo do Cornpo - Estcdo de São Poulo �r

José Yvan da COSIa
Bacharel em Direito

EM XARQUEADA
Vendem-se ótimos lotes residenciais e próprios

.
para chácaras. V�rios tamanhos.

Ver e tratar com' O O 'I L O N PAZ q A.

Ouça, de 2a a 6a feira, às 12 .horas'
na RADIO CANOINHAS LTOA.,

INFORMATIVO INCOi
Uma síntese dos principais acontecimentos

econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Preocupação
d' p

..' çado, pro�uto dasociedade que
-- assim o criou.

O" a I5 Não queremos o comunismo
está certo. Rejeitemo-lo uma

vez que somos capazes de ter
mos nossa própria forma de

governo, uma vez que somos

adultos amigos da liberdade e

donos de nossa vida nacional.
Porem, rejeitemos o comunismo
com atos e não com palavras. \

Rejeitemos o comuriismo dando
ao brasileiro uma terra' brasi
leira, livre de tôda e qualquer
injunção servil. Dando ao lavra
dor uma reforma agrária que
lhe permita cultivar para si e

para os outros: dando ao' pro
letariado meios de levar uma

vida decente e sadia; dando ao

trabalhador braçal êsse pobre
abandonado- sem carteira de,
identidade e sem filiação a sin
dicatos, meíos de subsistência;
dando escola ás crianças e .a
dultos; dando, principalmente,
uma "infância" a infância,

A preocupação hoje, de norte.
a sul do pais, por todos os re

cantos dêste Brasil flagelado é
uma só: a ameaça do comunismo..

De tôda parte ouvem -se pro
testos, palavras de revolta, a

M.A.C '(movimento anti -comu
nista) pixa os muros com letras
garrafais alertando, os jornais e
rádíos espalham os' gritos de

alarme,
Porém, são palavras, somente,

palavras ...

Nada se faz para melhora o

nível . de vida do nosso povo,
nada se faz para minorar\ o so

frímento, nada se faz para es

tancar a revolta do .povo que
um dia há de se levantar im

placável para sacudir o jugo
que o sacrifica.

Por incrivel que pareça mor

re -se, de fome neste Brasil
maravilhoso nesta terra onde

segundo Pera Vaz de Caminha
tudo que nela se plantar repro
duzir-se á em abundância.

A criança subnutrida carrega.
pela vida em fora a desilusão
e a tristeza de uma infância.
que não foí infância porque não

. teve Natais, brincadeiras em

parques, riso despreocupado é
feliz !... A vida lhe é e será
sempre uma frustração e ela a

criança ebandoneda de hoje, se
transforma, quase sempre no

marginal, o ser abjeto, escorra-

Onde o homem' não dispõe
do mínimo necessário para vi
ver a revolta vem e fica fer
mentando para um dia explodir
em ira justa. O brasileiro que'
herdou a altivez do índio in
dômito não poderá resistir eter
namentê ao jugo escabroso da
fome e da miséria: �le necessi
ta que dêm o que lhe devem:
uma vida digna e decente.

Portanto em vez de gritarmos
tanto contra o comunismo fa
çamos algo pelo nosso povo
que vive oprimido e famelico,
oh! ironia da sorte, na terra
mais rica do mundoL.

HOSPITAL�SANTA
<;

CRUZ
Movimento Hospitalar durante o mês de

Janeiro de/1962.
Assistencia Hospitalar
Inclusive maternidade: Cr$
Mantimentos do mes

funcionários
despesas gerais:
Fatura Farmacia Hospital
Em conta Fatura camas,

Em conta máquina Lo-Puma
Em conta máquina de Somar
Moveis
Rouparia e cobertores
Material Cirurgico
iUtensilios
Oixigenio
Por conta pinturas
Colchões
Serviço encanador
Retido em caixa Hospital:

569.000.00

/

102.730,00
69.580,00

, 30500,00
197.730;00
22.000,00
8.000,0,0
9.860,00
15.400,00
37.300.00
25.000,00
1.900,00
3825.00
30.000,00
6.000,oq
896.4,00
219,00

569008.00 569.008.00

Movimento de Indigente.
Assístencía prestada à } 1 pobres - despesa Cr$ 76.600,00
Movimento de Enfermoss
Existiam 29, Entraram 178, faleceu 1, Saíram 163, Ficaram 43.

Ganoinhas, 7 de fevereiro de 1962.
) �

João Seleme
Presidente

, Ithass Seleme .

Tesoureiro

aos Atletas BotaFoguenses
Para que nínguem alegue ignorância, aviso aos

senhores Atletas, que serão punidos todos aqueles que
defenq.erem outros clubes sem a devida licença escrita

d�, ,Diretori� do Botafogo, afim de que a disciplina torne
ao seu lugar. .

_� Acacio Pereira - Presiaente
, ;

..

�·t

",' "'�

Celso RISCA Féri�s esc�lares
Depois do aumento espatafúr

dio dos impostos. das perseguições
aos modestos funcionários, da ver
dadeira sangrÍa aos cofres públi-
C()" com o monstruoso panamá
criado e do bombástico plamég. o
Governador CR$. declarou guerra
também as honradas mestras ca

tarinenses, atraves do decreto nú·
óDero SE.08-02·62-988, [dispondo
sabre o ano letivo nos estabele
cimentos oficiais e particulares de

ensino primarro, Pelo decreto re

ferido, o ano letivo nos estabele
cimentos de ensino primário inicia-

_

se a primeiro de março e eneer-,
ra-se a 15 de dezembro, marcando
como período de férias o� mêses
de Janeiro e Fevereiro e a se

gunda quinzena do oíês de De
zembro, frizando·se ainda que aos

sabados as aulas nilo funcionarilo,
Estilo assim as professaras ca

tarinenses e mesmo as crianças

désta terra sem govêrno sem as

suas férias de Julho, justamente
quando mais se faz sentir os ri
gores do inverno;

De lodos os quadr..otes de St•.
Catariria estilo surgindo .u.anifes
tàções cantrarias a m'is �8.a von.
fade de errar do governador. As

,

Profeua,ras cat.rinenses não con
cordam com o âto governamental.
Aguardemos.

Chevrolet 51
DE ALUGUEL

l
Dia 10/3

FONE, 313Os Dez Mandamentos Ponto: Praça Lauro Müller

________________iII.__' CORREA a sua disposição.

FALTA DE POLICIAMENTO
ORIGINA' NOVO ASSALTO
Desta feita foi a alfaiataria Renner, situada em

plena Praça Osvaldo de Oliveira que foi visitada pelos
amigos do alheio. A conhecida alfaiataria de propriedade
do sr, João

.

Gapski foi surrupiada lem algumas roupas
e certa importancia em dinheiro. A policia foi avisada.
Ficou, esmo sempre, de tomar providencias. O incendio
criminoso do Cine Vera Cruz, o roubo à Casa Pereira
e agora da Alfaiataria Renner, provam que a cídade está
abandonada no que se refere ao policiamento. Que tal
se o policiamento noturno fosse entregue à responsabili
dade do tenente cél. Walace Capela, ilustre comandante
do 30.' Batalhão sediado em nossa cidade? Acreditamos

que as coisas seriam bem diferentes.

Socieda'de BeneFicente Operária
A Sociedade Beneficente Operária, pela sua diretoria,

convida seus associados. e exmas. famílias, os associados do Clube
Canoinhense, Elite Tenis Clube, Sociedade Esperança, Tiro ao

Alvo Canoinhas, e, associados do Clube Operário e Clube Entre
Rios de Três Barras, para os bailes carnavalescos que fará realizar

PROGRAMA,
Dia 4 de março, domingo - Com inicio às 15 horas,

matinée infantil; à noite, com inicio às, 21 horas, baile carnava

.Iesco.
Dia 6/3, terça feira - Com início ás 21 horas, baile carnavalesco.

Traje - Fantasia.

Mesas - A venda na séde .�ocial, a partir do dia 201 de
,fevereiro corrente.

Pelo comparecimento de todos" desde já agradece.
A DIRETORIA

.
.

Dr. Mário Mussi - Presidente
bsvaldo Koch - Secretário
.Waldemar J� Hoffmann - Tesoureiro.

'1--__----------------------,

Teatro Vera' Cruz
APRESENTA:

à. 20,15 hora. - Impróprio até 14 anosHOJE

A,UDÃCIA A JATO
Desvendando o ;espaço interplanetário e o. heroismo f"

da alma humana - com Ray Milland

DOMINGO - à. 14 hora. - censura livre

AUDACIA' A�JATO
DOMINGO -

á. 17,00 hora.
• Impr. até 14 ânos

à. 20,15 hora.

o Imperador e a Padeira
.J

Ale�re, vivaz. romantica, brejeira, díferente. divertida.
Delícíosa parada de ritmo, cdres e alegria - comandado

pela linda "Romy Schneider" /

----.-

Segunda Feira - ã. 20,15 hrs. Repriae • Imp, até 14 ano.

o Imperador, e a Padeira
3a,. feira e 48_ Feira - às 20,15 horaa· imp. até 14 ano.

o Passado que Envergonha
com Dennís O'Keefe e June Lockhart.

5a. e 6a. Feira - á. 20,15 horas - Imp. até 14 ano.
I

o PRIMEIROSEU CRIME
com Steve Cochrsm e Lizabeth Scott.

Domingo próximo

o Vento será Tua Herança

Drágea's
o Frigorifico ia é uma realida-"

de. Grande empreendimento para
o progresao de Caaoinhas. NOIlIOS

parabene aos seus idealisadores.
x x x

Com ai chuva li que tivemos
8S estradas do municipio ficaram.
completamente intransitaveia, prin
cipalmente a que liga a sêde à
Felipe Schmidt, populoso Distrito.
E o que falar dali rua a � A arqui
tetônica 'ponte I

do Hio Agua
Verde, perigo para OI motoristas.

x x x

O Prefeito Colodel esteve na

Câmara de Vereadoree e foi alvo
de verdadeira saraivada de per-'
guntas. Como sempre saiu.se mal,
falou bastante, fugindo ao

assunto e fazendo novai promesees,
inclusive de paz com OI vllreado-
reli.

x x x

Continua alcançendo lucel.o o

Boi de Mamão." Estiveram em
Mafra repetindo o êxito eonse

guido em Porto União. Elta lema.

na estavam programada. divenal
apresentaçõea na cidade, porem o

mal) tempo cocapirou, NOIIOI'
cumprimentos ad Tenente ca..
Walace Capela e dr. Orty Ma..
chado, melmo levando-ee em

conta que o primeiro na maioria
das vezes é esquecido e relegado
a . plano aecundâeic, Não labemol
o porque.

x l: X

Aroldo Carvalho não pode parar.
Esteve esta semana em São Paulo,
Hio, Brasília, novamente São
Paulo e Brasília. O líder catari
uense à Câmara Federal tem
tratado em Isua•. viegens de as- '

suntos importante. ligado. aos

trebaíhadoree,
_.

x x x

Incendio criminoeo no Cine
Vera Cruz e aasalto à Casa Pe
reira foram"manchetes da ultima
semana, A polícia até o momento
nada dine. dirá algo?
" x x x
\ Grande atividade vem desen
volvendo o. DOVO preeidente
Ildenista, Ir. Alcidio ZaniOlo. O
conhecido político vem oorreapon
dendo a confiança de todo. OI

udenistaa. A sêde dia UDN deve-
.

rá transferir-se para o edificio da
Rádio Ceuoinhas onde

0/

também
será instalado um posto de alis
tamento eleitoral,

x x x

. Bomba fria, sem resultado.
algum. O IIr. Raul Roeder lançou
sua própria candidatura à Depu.

\ tação Estadual, ficando por aí
mesmo. Candidatura lançada em
mesa de bsr é trlíqu� sem funda
meuto, foram palavras do. presi
dente do Clube do Sigilo, que
aliás, é tambem candidato. Depois
eu conto,

I
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Atenção, Atiradoresl
A Sociedade Esportiva Recreativa Esperança

realizará dia 25 proxímo .e dia 3 de março entrante,
grandiosa disputa de medalhas' de alto valor, para 'o que
oonvida todos os seus associados, e' demais simpatizantes
d€J Tiro.

'

.

'A disputa' terá inicio dia 25 .as 9,horas, prolon-
�ndo-se até 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.
'

PQi(!) seu comparecimento antecipa os seus agradecimentos.
Ix A DfRETOIÜA

Pre,feitura Municipal de (anoinhas
I

E D I T -A 'L
De ordem do Sr. Prefeito Municipal, :!orno públíco

q,e se acha aberto o emplacamento, de bicicletas, nésta
Prefeitura, nas intendênçias Distritais de, Felipe Schmídt,
P'aiUla Pereira e Bela Vista do" Toldo. . \,;', "

O emplacamento, inclusive imposto e emolumen

te.S, importa em cem cruzeiros (Cr$ 10.0,00)

'.

"

.Os Srs. Fiscais estão autorizados a
easão das 'bícicletas não emplacadas.

Canoinhas, 10 de Fevereiro de 1962

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Clementino E. Pieczarka Tesoureiro
Visto: João .Colodel Prefeito Municipal,

fazer a apre-

Prefeitura
, ,

Municipál de Canoinhas
E 0'1 T A L

De ordem do Exmo Sr. Prefeito Municipal, torno publi
co que durante os meses de janeiro e fevereiro, se procederá
nesta Tesouraria e nas

!
Intendências . distritais de Paula Pereira,

Felipe Schmidt e Bela Vista do' Toldo, 8 cobrança dos seguintes
impostos:

8) -' Impostos de Licença. para veíc'ulos (caminhões,
automóveis, 'motocicletas, bicicletas �tc; , "

,

b) _;:_, Imposto de Licença, renovação e matrícula de cães.

Os co�tribuintes que não efetuarem seus pagamentos no
.

prazo acima referido, serão extraídas a� certidões para a devida
cobrança executiva.

'.,

Canoinhas, 26 de 'janeiro {de 1.962
� \,!; -

" q;

Clementino E� fieczarka'; Tesoureíro" Munícipal
VISTO: De; ']ôão Colo(lel, Prefeito Munícípal "

,

;. "i I '{: .Ô I
. j

<'

'.1 .:

,

.

,.

.

I
- '.,

Escola Técnica deComércio. deCanoinhas
'I '

Edital �., 1 - Matrlculas.
Estão .abertas, a partir de 1°. de fevereiro próximo e até

28 do mesmo m�s, as matrículas para as L; '2. e 3. séries do
"Curso Técnico de Contabilídade", estando a Secretaria ateI?-d:,ndo
80S interessados no horário das 17 as 20 horas, todos os'toldias
úteis exceto aos sábados.

. .

Após 28 de fevereiro nã9 mais serão aceitas matrículas
no CUl:'SO, sendo as vagas para a 1. série, em numero limitado.

Inscrição, 'Cr$ 2.000.00. Demais, informações na Secretaria
da Escola, sita a rua Major Víeira,

, AULA INÁUGUR.AL
As aulas terão início regularmente dia 1. de março.jda-

ta em que Será ministrada a aula jnaugural pelo Sr. Dr. Mario"
Mussi, as 20 horas, sóbre o tema "Higiene Físíca e Mental"

, i

Canoinhas, 31 de' janeiro de 1962.
Dr. Zaiden E. Seleme, Diretor _, ,.Ix; ,

',_

Esquadrias, Santa Cruz S. A.
..

A�s�rnbléia "Geral' Extraordinéria
Convocação

: Ficam convocados; os senhores Acionistas desta sociedade;
para se reunirem e-m Assembléia Geral Extraordinária a realizar.
se no dia 16 de março' próximo, ás, 16 horas, na-' séde socíl situa
da 'á r,u,a Princeza Isabel s/n Campo d'Água Verde, afim- de de-
liberar .sõbre a seguinte

'

ORDEM DO' DIA
' í

1.) - Aumento, do capital social e consequente, alteração
do art. 19 Ietre C Capítulo Ilf dos Estatutos Sociais.

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

.'

Otto Friedrich - Diretor Presidente.
-, .1'

Ix

24.2.1962

Aviso '_ Proibicão
.

,
' ,

Sizemundo Wojciechowski,
. por meio deste Jornal" avisa
'a -todos que deste conhecimento
tiverem, que é expressamente
proibida a entrada, .pass agem,
caçadas e pescarias, nos seus

terrenos de cultura .e caiva
situados' em Rio, Bonito, Muni
.eípío de Major Vieira.

Aqueles que desatenderem
,

o presente-aviso- serão punidos
'de acôrdo' com a lei.

Canoinhas, "13' de' fevereiro,
de 1�62. 2x

Cruz S. A.Esquadrias Santa
\

Assembléia \ Geral Ordinária
, ônvocação

Ficam convocados, os senhores Acionistas desta Socíe
dade, para se reunirem' em Assembléia 'Geral Ordinária a realí
zar-se no dia 16 de março próximo, ás 9 horas, na sede social si.
tuada á rua Princeza Izabel s/n - Campo d'Agua, yetge, 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 Díretoría e Pare-
cer do Conselho Fiscal, relativos ao penado social de 1961; ,

2°) - Eleição da Diretoria para o período so�ia�196'2/3, por t�êmin�
de màndato;

. ,

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

.'

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

Nota: - 6cham-se a disposição' dos senhores Acionistas,
no escritorio da Sociedade, situado á rua Princeza Izabel s/n -
Campo d'Ague Verde, os documentos. de que trata o Art. 99 d.
Decreto-Lei n. 2627 de 26/9;1940.'

,

ls/ Canoínhas (SC), 1 de fevereiro 'de 1962

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 Alve�
dos Santos. xx

. Otto Friedrich -"".- Diretôr Presidente.

'N�gocio de'Ocasião'
, Um automóvel Marcury,' ano 48 (Coupe)

.

em otimo estado.
,

,

Assine! ,Leia! Divulgue! Ver e tratar na Farmacia Oliveira com

Correio do' Norte, João Algacyr Fontana. 2x
H •

Apresentará a estupenda: 'produção

i.

.1 I

segerintes
'

ho�ários:
'., Dia1 ;10/3/62 - às 20,15 horas

Dia :11 às 1q,45 e 20í1ó horas
Dias! 12 - 13 - 14' 15 e 16 às 20�15' horas

:f' "". ·'1 ... · nos "I' , • ,.

; .-

A.tenção!
i. ",

\

Entradas à Vendá' a partir do dia 8-3' às 19 horas.

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

aproveitados para outra ocasião.
, ', f
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B o iRESPINGANDO ...: FrigoriFico
,

(anoinhas SIA ...

de M a m à-o
. A proposito da exibição da Es
cola de Samba Unidos do Pla
nalto" e do "Boi de Mamão" da
cidade de Canoinhae em União da
,!itoria e Porto União, no dia 10
do corrente, o Jornal "O Comer
cio" que circula em Porto União
sob a direção do Jorueliata ARY
MILIS, publicou a sesuinte re

portagem em sua edição de' 18
ultimei-

'

O Boi de Mamão de Cano
inhas foi a Grande Atração
Popular de sábado p,p. a Escola
de Samba do Ferroviário sob as

ordens de Léo, Brilhou em

sua Primeira Aprelientação em

Público.
'

011 folguedos cemavalescoe dês
te ano, nas gêmeas do Iguaçu,
começaram muito bem. O grande
cômico BADU e sua Escola de
Samba, o Boi d� Mamão de Ca
noinhaa,' superiormente dirigido

CN, sempre atento em defesa pelo Dr. Orty Machado e Cei.
dos �nteresses de Canoinhas, ve I'I �8pela, tendo ainda a integrá-lo
nesse empreendimento um grito, flg�ral de gr�Dde destaque da

de independencia do nosso me-
SOCiedade canoinhenae, como Yalu

io rural, que estará 'assim a Ribeiro, Almerindo Nunes, Gerente
vontade para explorar os seus

'e Oficial Administrativo da Caixa

meios de riqueza, pois nossa EconôI:?ica Federal, em Canoinhas

cidade, além da erva mate respectivamente e tantos outros

contará com mais essa impor- nomes de projeção. apresentaram
I

tante cunha em seu progresso. u.m espetáculo inédito em nossas

Cidades. Num palanque especial
mente armado á praça João Peso
soa, em União da Vitória, des
filaram sábado, passado, numa

promoção muito feliz do Ferro
viário Esporte Clube e Clube,
Apolo, a Escola de Samba do "Ier
rinho", sob o comando do po-

pular Lêo, BADU e sua EseGla
de Samba, e finalmente num ea

petáculo inédito para nOlS88 eida
dei o BOI DE MAMA0 iste lob
a batuta do Dr. Orty Machado
e CeI. Wallae8 Capela, num el�
petaculo verdadeiramente empol
gante, Moitos aplausos, justos, ,
bom que se diga, atestaram Q

êxito que obteve easa apresentaçãe
graça !I á feliz iniciativa dOI Sra.
Nipton Curi, presidente do Apols
e Ireno Vicente. presidente de
Ferroviário. Queremos também
felicitar a Escola de Samba de
.Ferroviârio, que teve em Léo .,

seu grande artífice e na Srta.
Urânia Barbosa 8 grande baliza

para aquele magníhco desfile. (t
BOI DE MAMÃO, que obteve
êxito espetacular, provávelmente
fará nova apresentacão em P.
União, nos próximo dias.

do DER. Onde andarão as suas

máquinas?? E as da Prefeitura??
Estarão tambem sendo sanea

das?? Cabe ao confrade contar
a historia, [a que gosta tanto
de falar em "máquínas",

.x x x

Novas atrações interessantes
na imprensa escrita local -

Busca-Pés e Frechando. Ambas
transcrites de O Estado, da capi
tal. Nenhuma no CN. Costuma
mos fazer nosso proprio jornal,

O confrade local, sempre ner

voso ao ouvir' falar na cadeia
de emissoras e jornais de pro
priedade do dep. Aroldo Car
valho, em sua ultima edição,
traz a boa noticia - Dr Laerte
Ramos Vieira, Adolfo Ziguéli. e

,Jaime Arruda Ramos' passarão
a trabalhar na Radio Aroldista
de Florianopolis, prestes.a ser

inaugurada. Excelente noticia.

Otíma .mesmo. Gratos pela di

vulgação. Prossigam sempre as

sim. Agradecemos a cobertura.
x x x

Prosseguindo o Barriga Ver
de friza que os empregados do
deputado AUSTERO, dizem que
quando Aroldo promete... cum
pre: Se i prosseguirem assim,
muito antes do que esperam
eles dirão o mesmo. Já come

çaram a propagar a nossa ex

tensa cadeia radio-jornalística...
dai a serem contratados, pouco
falta. Uníca exígeneía - aumen

tarem o numero de leitores. As
sim como estão... não interessa.

x x x

Como eles falam em brigas
na UDN... Aroldo e Irineu, para
quero lê o Barriga Verde. estão
engalfinhados em verdadeira lu
ta corporal. E aquela briguinha
do Celsinho, filho do Celsão,
com o Vânio Faraco, em pleno
Palacio Rosado?? ÉSS8 noticia
eles não déram... ainda.

x x,x

E por falar em motonivela
dora, mãquines etc. lembramos

(concluaão da la. página)
medida que a obra tenha

'.

andamento, frizando-se que so

mente esse abate de 5 cabeças
diárias representa uma' conta
em movimento ordem de 800
mil cruzeiros mensais. E' ainda'
do pensamento do grupo con

tratar um veterinário que fará
visitas ao produtor e' lhe dará
completa assistencia sobre as

mais modernas normas de cria
ção, afim de criarmos em

Canoínhas .um rebanho que
satisfaça as exigências de con

su�o do proprío Frigorifico,
evitando que o mesmo se veja
na obrigação' da aquisição do

I produto em outros municipios,
o que viria em prejuízo da nossa

economia.

Câmara Mun. de Major Vieira
Ofício Circular N. 1 1.962
Em 6 de Fevereiro de 1.962

Excelentissimo Senhor

Apraz-me levar ao .conhecí
mento de V. Excia. que, nésta
data, foi eleita e empossada
a nova mêsa Diretora que re

gerã os trabalhos Legislativos
durante o período de fevereiro
de 1.962 a fevereiro de 1963,
ficando assim constituída:
Presidente, Odilon Davét - re-:
eleito; Vice Presidente, Sebastião
Glen Costa - reeleito; 1. Secre
tárío, Marcelino Ruthes - reelei
to,2. Secretario Walter Henning
Sem mais. valho-me da opor

tunidade para apresentar a V.
Excia; meus protestos de. alta

\
estima -e 'distinta consideração.
/ Atenciosamente

Odilon Davét
Presidente da Câmara Munici
pal de Major Vieira

,

/

(anoinhasRádio
e sua nove

potência
IEstá marcada a data de inau

guração dos novos transmissores
da Rádio Canoinhas, que passará
a cobrir éxtensa área do sul de

país. Domingo de carnaval, com

Bc presença de artistas de São Paulo
pertencentes á Radio Piratiniaga,
serão realizados os festejos de i

nauguração da popular, emissôra,

Cumprimentamos os organi
zadores do Frigorifico Canoinhas

. S.A, falando emnome dos nossos

leitores, pois reconhecemos que
todos estamos solidários com

tão significativo acontecimento.

FALECIMENTO,AUDiTÓRioUM DE
Faleceu as 10,30 horas de quinta feira, o sr, Orley

Moreira, fotografo, muito benquisto em nossos meios. A.

sepultamento, realizado ontem. compareceu grande númere
',d. pessoas.

'

A' familia enlutada, nossas condolências.
CONSUMiDORES.

UARDE!
t!1�1lij\\\"�;���'il?l�ii1l�
� PARA QRE'VE A SUA

_L

e as Deda
Delegado ...

Policiamento Noturno
ra�ões (apclõsas, doNA REGIÃO COBERTA PELA RA'DIO CANOiNHAS.

AGORA EM NOVA fASE, COM A SUA POTÊNCIA
AUMENTADA DEZ VEZES ( 1.000 WATTS).

SO,\_ N OVA DI RE çÃ.O •

o depto, de Notícias da Rádio Canoinhas
recebeu a seguinte correspondência.

3. Batalbao de Polícia Militar - Canoinhas
Oficio no. %6/62
Canoinhas, 23 de fevereiro de 1962.
Do Ten. CeI. Coma..dante do 80, B. P. M.

Ao Sr. Alfredo Alberto Munhoz
(IDformativo INCO - Rádio Ganoinhas) NESTA
Assunto: - Esclarecimento (presta) . ' .

I - Tem o presente ofício' o fim. de esclarecer à VV.
S8., bem como o público ouvinte. desta conceituada emís
sôra sôbre as capciosas declarações prestadas por telefone,
pelo Sr. Ten. R. R. Lidio João Ferreira; Delegado Especial
dêste municipio.

II - Em princípio refuto a declaração do referido De

legado no que concerne ao fornecimento de praças. por êste

Batalhão, para o policiamento da cidade.
Diz o Sr. Delegado, que o Batalhão fornece apenas

dois (2) homens para o policiamento, o que não é verdade
e as escalas, o provam.

UI - Para conhecimento de todos e para que fique
definitivamente esclarecida esta situação, dou a seguir a
descrímínação das praças escaladas, diariamente. à disposi
ção da Delegacia Auxiliar de Polícia desta cidade:

a) - Seis (6) praças que entram de serviço às 10:00
horas da manhã, permanecendo até às 10:00 horas do dia
seguinte, ficando portanto durante !4 horas a disposição da

Delegacia.
, b) - Um (1) praça para policiamento do cinema.
c) - Dois (2) praças para reíõrço do patrulhamento

noturno. .

Resumindo, -temos que o Batalhão fornece 9 (nove)
praças diariamente pára a Delegacia.

IV - E' de se lamentar que tais fatos surjam, ten
tando assim empanar o brilhe de uma Corporaço da qual
o proprio Delegado, autor da declaração, é parte integrante
·da Reserva.

V - Chamo ainda a atenção de VV. 5S. para o fato
de que o Sr. Delegado Especial de Polícia não consegue'
efetuar um policiamento eficiente. porque, como é do co

nhecimento de todos utiliza 08 soldados à sua disposição
para efetuar patrulhamento na zona de meretrício, que nem

sequer fica nêste munícípío, pertencendo ao municipio de
Três Barras, onde existem 1 (um) 30. Sargento Delegado
de Polícia, 1 Cabo e 3 (três) soldados, para serviço daquela
Delegacia.

VI - Quanto a outra declaração do mesmo, dizendo
haver entrado em contato com êste Gmdo. afim de solícítan
reíôrço é também capciosa, uma voz que não houve , není
ao menos uma tentativa daquela autoridade policial, de en-
trar em entendimento com êste comando. .'

VII - Certo de merecer êste ofício, o mesmo des-,
taque dado as declarações do aludido Delegado, afim de,
que seja restaurada a verdade, subscrevo-me "

.

Atenciosamente
Wallaee Capella - 'I'enente Goronel '

€omandante do SOo B. P. M.

.�, .

fTADIO
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(C��OINHA
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EM NOVA FREQUENÇI�
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00T4DA DOi' MAis MOOERMO EOUIPAMENTO

CONOIÇ6ES OE OFER�CER

POPULA�ÃO DE, EXTE NSA

ELETRÔNICO, EM
,

Ao SEU PRODUTO

E RiCA ZONA RURAL 0,0 NORTE,CATARiNENSE
E DO SUL DO PARANÁ.
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AGORA .Ai, POTENTE

,
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Verdadeiro Carnaval de· Pre�os i
• B
II MJlhares' de Metros de 'T�cidos- II
I Novos por ... Preços Velhos II
IN' \

Od I
I Vá cert!Oa:á LnáJAS UNIDAS LTOA. e compre I
II realmente BARATO os melhores tecidos da cidade. II
· �

I 1--;;90dãO "�nidas"
••

metro: Cr$ 38,00 ·1 . Vende-sem Estamparias
.

mio «49,00 E

III Trlcoünes mt. «55,00 g Uma casa, com duas da-
iii Tobralcos mt. « 78,00

' � tas situada no Bairro da
III Brim para Galça ,mt. « \

.

68,00 H Agua Verde (imediações Bo-
II .Tecldos '''Colonial'' mt.« . 72,00 mi nassolli).

'
"

'1 Ganguinha rnt, «58,00 II Tratar c.�m o pr.oprietario,mi Toalhas Plastieas cada «175,00

I
m - .

• M
. "H d 25

'

ml Darcilio Hostim
'

,elas para omens ea a «
• ,00 1 1 E d

.

I Camisas Esporte elada « 295,00 I ��c�ca ou, na ,squ7 rl;� Negócio de Ocasião
-

'

Cretones' Estampados (1,40 larg.) metro Cr$ 198,00 - '

I
\

I Vendem-se 3 '-datas oc-:
E m banas, sitas .. Rua Vict.t
I E mais uma infinidade da artigos num sensacional carnaval I 'Propriedade KOJi1der eorn Viscond,e Rio
E d T id d t d

.

C trc _ Branco - Tratar nessa

111
ae praças aCI, os prece en as os maiores anros

li . Vende�,se uma pr�priedade - Redação." Itr
:' Industriais do País, em côras firmas a padrões exclusivos. _ situada a Rua Gil €osta,

'

: D 268.'
'

II1II L O J'A 5 U N\ IDA S L T O A. I
àP:;�b�::: Cr$ 250.000,00

. PropriedilQe
I ....A LOJA PANORÁl\1;ICA DA' C�DADEu II

"o Vende-se uma no Alto 6,';:, I II Vêr e tratar com' o pro-
a RUA CAETANO COSTA _. Esquina RUA VITOR KONI;>ER

'

II prietário sr. Abdenago Xarqueada com uma e.:ta

- CAN'OINHAS STA CATARIN lBlI P d L de 7x12 mt. com. 2.008_
IIIBlL ; �'; ,,', -:- .

,

- .'.."" A I
ereíra e is. Ix

de terreno cercado, pr6,rro
m.eg;ItIl•••••III1••lIft1m•••II•••II�.II.m._.�.,: pa�:at;r::mg:a:;:,�t�táJit}

Senhor Eliseu na Barbes.
Barcelos, à Rua Eug�ni0 de

,'�' ; Souza. ;

.

,

, ,'-e
•

',.' :�\
',' ."' .� ..�.

CORREIO DO NORTE

..

24.2·1962

f' Atenç'ão
DEODATO DE LIMA & COELHO; LTDAe, '

estabelecidos à Rua Paula Pereira, 3Q1, 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 parar.

LATAR IA - PINTURA --

Aguardam sua preferência.

e serviço mecanico e eletrico em geral.
2x

I
'

--------,--------------------------�---i

,.".".,.".;,',. i'
.

• '

..
' •

:� t.' �J

•

"

•

,
'

Aero 'Willys
, da ALUGUEL,
Ponto Praça L A U R €):

, MüLLE.R -. Fone, 313. ','

Endler às suas ordens. i.'

v., .'l

",'"

""/1'"

·".1!;�·':'·Vehde-se'
"

B10DE'LOI-

I.:P ..321

J):lE.SE�L

,líder absoluto em economia I
.

Baixo consumo de combustível e fácil
rncnuteneõo 'fazem diminuir dsõsficc
mente tôdas os despesas do Mercede&;.
Benz LP·32L·Seu motor Diesel é cper
feiçoado e mais seguro. O novo

kP-321 foi, f_ei�o para dor, 00 seu pro
prietário,

r

ainda, 'mais lucros no fim, �
de cada viagem.

'

,
E mais .••

• Irder em confôrto,
• [íder em segurança
• líder em todos os serviços
... técnica alemã em caminhões brasi/eirosi

É O NOVO l/DER NÀS tSTRADAS BRASILEIRASt
../

F.tires de economia;
contôr'o e se9�ran�i

(!) Motor Diesel OM321, de 120 HP(SA�
com sistema de combustão por antec"

..0

mora de alimentação continue,

® b:lmbio de 5 ma:chas, totalmente .sl!'
cronizado. Mais fórça no arranque •

.

malar capacidade nas subidas.

@, Cabine com novo desenho: tão confor.
tável como um carro de passeio I ,Possui
ampla janela traseiro, clnzeiro, porta. '

.', luvos com tampo, gandi_cabide, etc.

• \ .ZRCEDES-BENZ DO BRASIL S.�
I..A.RJ()ANTE DO',19 CAMÚ"IAo BRASILEIRO,_PARA AS ESTRADAS BRASILEIRA$I

CONCrESSIONÁIÜO AUTOR/ZAtJJ.

ARlStÍDES
'

MAtLON .

CANolNFlAs
'

RuI Vidal Ramós I Tele fone, �17
{

SANTA CATARINA
• I'

'�' .'" I,

"'ma camioneta �no 1Ri
chevrolet.
Ver :e .tra,t,�r "no ;Bar �-

taíogo d,e J()S� KaVfl�. 5

e , ",
.. _',

"-,"',' ,

Vendei�e
Uma data e� frenie

da Loja lrrnêos Zugmaa.
Tratar ne'�ta" R��0�Ç�-�.

.

ALÓUI a
i'"

,�

.i!i
"

Vidraças' quebradas em sua
"

casa? Não é\ problema,
Telefone para -305 e sepJtÍ

..... prontamente atendido.
�, CASA ESMAL'�

Churrascaria IDE 4 L
de PAULO JARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.
_. \

Rua Paula Pereira, 774
\

CE R A

iP0i,Iiflor
'UM PRODUTO NUGGET,

REVENDEDORES .
'.

CASA ·ESMAlTE

/
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I Soutiens DE· MILUS I·
• NOVA REMESSA I

I CASA' FISCHER I
II
••••E��.H••BEB••aB••mH.B.m�••�m••BeB

..

e

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
,I

ANivERSARIAM-SE
�'Roje: a S1a. dona Alaide

esp. do snr. Carlos F:. Ramais;
a srta. Marcia Marion Soares;
aS meninas: Regina filha do,
sr. M_ichel Seleme e Sieglinde
Ma11a, filha do sr. Fernando'
Freiberger.
/Amanhã: os srs.: 'VÚor

Bojarski, Floriano Krisan e.
Oswaldo Rengel; os meninos:
Anselmo, filho do sr, Frede»
r-Jco W erdan �" Aluacir
�lberto, ,filho do sr. Berna,.
d,ino Feâalto.

o menino Gilberto filho do
sr. Willy Priebe.

Dia 28: as sras. donas:
Thereza esp. do sr. Waldemar
Fronte e Doris esp. do sr.
Eduardo Knopp; as srtas..
Marilea de Fatima Moysés e

Maristela Grosskopf,' a menina
Maria Luiza filha 'da viuva
Dalila Kouia; os srs.: Max
Schumacher e João Dirsch
nabel; os jovens: Waldir
Seleme e Luiz Alfredo de
Oliveira Garcindo. "-

Dia 1/3: a srta. Maria Sem.
pkowski; a menina Ceris
Rosilane filha do sr. Orlando
T:re�l; os. srs.: Agenor Vieira
Côrte e Eulindo Treoisani.

Dia 2: as sras. dnas.: oua.
Augusta Wiese e Natalia,
esp, do sr. Nestor da Cunha'
Ramos; a srta. [ündira No
oak; os srs.: 'ovino Tabalipa,
Leonardo Voigt e Ciotardo
Stratmann; o jovem Romeu
Wogner; os meninos: Jaime,
filho do sr. Pedro da Cruz
Sobrinho e Rubens,·filho do
sr. Eroino Friedmann.

. Nossos, parabens.

Dia 26: a sr a. dona
�a_ldemira, esposa do snr.
Odilon Davet; as snr/as.:
Léa Seleme e Cetina Piec
zarka; Os srs.: Pedro [acob
R,einerf, Jorge Gonçalves e

Haroldo Koepp; O Jovem
Lui: Carlos Guebert; o me.

"ihO Dorioal, filho dtl senhor
Nivaldo G. Padilha.

.'
'Dia 27: as sras. donas:

Alice, esp. do sr. Jahyr Da
nusso da Silveira e Dorothéa
tip. do sr. Rodolto Schaal;
.� srta. Sueli Madalena War#
únski; o sr.: Carlos Bayerl.,

'Hoje, . às

O �Bingo
15 horas,

Beneficio da 'BICem

. ,
r

Conforme está sendo amplamente anunciado,
rJ!aliza-se hoje, no Clube Canoinhense, o BINGO em

�;enef�cio da BIC, com premios que, pelo visto, realmente
apnvioam.

,',

CLUBE CANOINHENSE
PROGRAMA CARNAVALESCO

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

.llxma. Familia, bem como os srs. associados da Sr .:iedadé<' Bene
:t1.cente Operária e Elite Tenis' Clube, para tomarem parte em

il'eÚ programa Carnavalesco que será o seguinte:
Dia 24/2 - às 22 horas Grito de Cárnaval
Dia 5/3 - às 22 horas Baile Carnavaleico
Dia 6/3 - às 16 horas Soiré Carnavalesca.

Avisamos outrossim que neste ano temos a sati�fação de
apresentar aos foliões Sua Majestade "0 REI MOMO"

,

Gratos pelo comparecimento
lx A DIRETORIA

r
'

I
'

t

Escola H'ormal "Sagrado Coração de Jesus"
AVISO

1. Exames de 2&. época das gins,siaoas: 16 e 17 de fevereiro.
�. Exames de Admissão ao Curso Normal: 20 e 21 de feve�eiro.
1. Màtrícqla ao Ginásio: 19 de fevereiro.
4: Matrícqla 'ao Normal: 23 de fevereiro.

Informações referentes a documentos, anuidades; inscrição
aos Exames de Admissão aO Curso Normal, etc., serão dadas oa

/' Sec��tar�, da, ESf?l� Nor�al "Sagrado Coração de Jesus".
S. A Matrícula do Primário continua aberto.

A DIRETORIA

.

,

Ameaçada de Colapsó a Avicltltura
. ,'.' r;

C.
zenda solicitando um reexame a cobrança dos, noves impostes

atarln"nS", na cobrança dos impostos sô- qu� recaem sôbre a avicult�r�.
� � bre os produtores de aves e ovos.!"

. r', ,r,,']'; '. '". "'

Voltaremos com o nosso bra-
do de alerta, se o

.

Governo d�
E'itajo não der importancia ao

que &e' pretende, em beneficie
de um ramo de atividade tia
utíl e .necessarta a alimentaçie
dos povos.

Dos problemas que afligem a

avicultura catarinense, um dos

qUE' mais se vem agravando ul

timamente, é a cobrança dos

impostos taxados dentro do

"Plameg", a cobrança do IVC

(duas operações) sôbre os pro
dutores de aves e ovos. Uma

galinha exportada para fóra do

Estado, tem um preço minimo
de 500 cruzeiros, cobrando o

Governo do Estado, 160 cruzei- ,

ros de impostos inclusive guías
e etc. A duzia de ovos, nas

mesmas condições, para efeito
de' cobrança de impostos, tem

o valor aproximado de (200) du
zentos cruzeiros o que está

obrigando os granjeiros de Ca

noinhas, por exemplo; a fecha
rem suas Granjas, sofrendo com

isso. a avicultura um colapso
iminente.

É do conhecimento de nossas

autoridades que o Munícípío de

Canoinhas já está séríamente
abandonado no setor de avicul
tura. Existe aqui uma pequena
Granja especialisada em aves

de plumagem espêssa que é a

Legorn, de propriedade do sr:

Alfredo Viertel e mesmo esta

está com a sua produção pre
judicada. Em hipótese alguma,
pode o sr. Viertel continuar

exportando diante da exigência
do Fisco Estadual que cumprin
do instruções de Secretaria da

Fazenda, quer cobrar o imposto
duas veses sobre aves e ovos

exportados do' nosso Estado pa
ra outro. É tambem do conhe
cimento das autortdades .

que o

mercado de Canoinhas não con

some toda, a produção d� Gran
ja do sr. Vie,rtel, havendo. por
isso necessidade de exportação
Há de se exigir dos poderes

públicos providencias energicas
e imediatas para que não pereça
totalmente a avicultura canol
nhense e sobretudo, a catarinen
se. Há de se clamar ao Gover
nador do Estado que determine
im�diatos estudos sôbre a nova

cobrança de impostos por ele
mesmo criados sem a menor

base e fundamento, tendo em

vista que em outros Estados, a

avicultura vem merecendo dos

Governos, todo o apôio e am

p.ero, principalmente consideran
do que está o Governo Federal
interessado em auxiliar de to

das as formas os produtores a

fim de aumentar a produção.
No' inicio do mês ,corrente, nu
ma reunião da Associação Co

mercial, o vereador Alfredo O.
Garcindo, em presença do Fis

cal da Fazenda, expos a situa

ção em que se encontram os

granjeiros de Canoinhas pedin
do que se radiografasse ao Se
cretario da Fazenda solicitando

providencias que o caso está a

exigir.
Pronunciou - se ainda o mes

mo Vereador nas sessões do

Legislativo, sugerindo que fosse
oficiado ao Secretário da Fa-

Damos sgoraa palavra ao sr,"
Prefeito Municipal que deve;
mostrar-se interessado em co-:
laborar com a sua autoridade
no sentido de ser feito imedia
tamente um novo, estudo sôbre

j, ' (i'/�\
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UMA VISITA SINGULAR
frei Elzeário 8chmitt, O. F. M.

Subiu a, escada, pediu licença, cumprimentou, aorriu e

teu-se, Tôda a lua presença tinha a colombina simplicidade
almae cândidas que ainda iluminam" esta triste 'vida,

.

; A· seu lado, o menino. O leu menino. Nove quilômetroaà
pé, OI dois, de propósito nessa tarde de sábado. Queriam ver. Queriam
conhecer. E mergulharam no mundo dai encantações que só OI lim
pai de coração conseguem penetrar.

OI meus pequenos, di.traídos de chôíre, cotúcando-ae, come

çaram de reparar. na lenhara aimplea, simples demais, que........ 08

cadeirinha, olhos claros de criança, fl tudo e a todos 'contemplava,
com a beatitude plena dos bons, Daí' a pouco, iâ ninguém estranhava
a rica presença daquela mulher pobre no meio dos pequenos. Pois
estava DO seu lugar: tronava em sua cadeirinha tecnicólor, [unto de
seu menino, um peter pan do mato. E, como OI outros, também eh'!
eS,tava lendo agora, A .mãe recolhera do chão um daqueles álbuns
cheio. de feitiçaria e aonhos de cinderela,

seD

dau

Assim ficaram baatante tempo.
Muita. visitai pretencioses iâ me. haviam subido por ellat

escada•. Mail deapretenciosa do que esta, nenhuma.

Primeiro, eatranhei. Depois, compreendi melhor como aI coi.s.
mail limplel podem ler fortes de emoção. Como somente elas, 811

mais dali veaes, possuem o condão da emotividade integral que nQl
vem ao encontro andrajo.a e descalça, sorrindo sem atavios, elll

fulguração .em nuvem.
.

Sem nuvem � .•.. Não lei. Cada vida, a maia pequenina,
transborda de mistérJo que sô Deua dev8ua plenamente. Como !J
eetranha a vida.. Que' lei eu do mistério que treme nas profundeza.
d'alma dessa mãe desconhecida que a ninguém conhece, e que me

continua sorrindo aos meninos e aOI bichinhoe, à luz i à música, à.
boneca japonesa e ao bamhi, acariciando com doçura infinita lua

própria face, esquecida dos problemall que nOIil açulam os nerVOI\.

PaRsada qu,!se uma hora, levantou-lIe devagarinho e ap�oxi
mou-se de minha mesa. Tirou de cinquenta cruzeiros, encardido. e

rotoll, e mOI estendeu. Fiquei perplexo. Não seria ofenia � Mas que
ofenla - oferecer ela ou recular eu � . .. Não tive tempo. Ela inlill
tia. Levantei·me e estendi· lhe a mão. Diante de mim. numa sala
cheia de criança., estavs uma rainha. e ninguém sabia. Sim :__ onde
estamo. nós �

.,

Quantos dêssel condutores de influências e dinheiro iá me

haviam tran8posto essas' porta!!, empanzinados, e se haviam ido em

bora com palavral ôcall, insinceras, sem puxarem de sua carteir.
lustrosa. Que mal-educados! E ali estava essa mulher, que viera da'

longe, a 'pé, e ainda não me di!!sera uma única palavra ôca daI trêl

que pronunciou, e me fazia eS8a arraaadora surpresa. Que vergonha.
Enchi a_ mão do menino com 'Bantinhol, e a 8ua felicidadit

tornou-se maill radiola que o 801. Grande dia êsse 17 de fevereiro da.
1962! En,inou·me mais uma vez, que vale a pena manter com sangue
uma obra, que os nédio., os inchados e os' deldenhosoR continuam

ignorando, da. alturas da lua superfetação de eatrondo. Aquel,.,
mulher - que. vergonha para ele.! No gesto d�la, que glória! Na
cédula rôta, que grandeza!

.

Grande e elltranho é o mundo... Sapol e eltrêlal.

Funcionários Públicos
terão estabilidade

de

Municipáfs
3 anos

•

servlç'os

com

eFetivos
De autoria do vereador AI-

. fredo de Oliveira Garcindo
tramita pela Câmara de Veria

dores, um projéto de Lei que
dà estabilidade aos funcionários

públicos municipais com 3 anos

de serviços efetivos através de

nomeação de caracter efetivo e

de 2 anos, a funcionários con

cursados.

Os Estatutos dos funcionários
Públicos Municipais que previa
a efetivação com 5 anos, se o

projéto de Lei do aludido vere

ador fôr aprovado, os "barnabés"

municipais
. verão assegurados

os seus direitos com menos tem

po de serviço. O mesmo verea

dor cogita :ainda de modificar
a lei de aposentadoria que pre-
vê 8 idade de 70 anos, para 60.

Espera -se que o projé'to seja
aprovado por todos os verea

dare!'! que compoêm o poder
Legislativo de Canoinhàs.
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