
circulava o primeiro númer�
de um Jornal enérgico para"

,
",

,

batalhar ao lado do pôvoCJ
CORREIO" DO' NORTEI com 15 anos' dOe "existência ainda é, o mesmo - jorna

com "'seu' programa-diretriz, ,n(\ defesa da, colettvidade.
I '

,�"'>! ,;:...... .,.�. �:.,; ".;\ _:.).1 �
:

•

Saudarrros nossos' 'anunciantes, assinantes e leitores, na promessa: da estarmos, .sempre
,

liga.
d,QS .aos rnovimentos "que visem o, progresso da Capital. do-Mate e, bem estar do seu pôvo�

"

"

'_;:' J
,

'
'

, ,,' ' o' ,_'''+,: 'c·' <: 1 i

coerente

,- 'i�As nosiaa colunas servirão

p�..a defender o direito' da

queles, que se l1!en�irem espe
sinhadoe. Abertas estão nossas

portaa para os coereligionârioe
do Planalto,' qúe ';ujúi terão
guarida' como Brasileiros,
como CatarinenÍ!es, como ele
mentos con.strutore. da I)e
mocracie que se esboça;
Havemos' de fazer umljornaJ
que há de ser pm elaeim para
os dia. de triunfo e uma Irru
bua para o. dias de opressão
e tristezas. Queremos uma

Canoinhas maior,'mais impor.
tante nos setores comercieis,
Indueeriaie e sociai.; onde' se
possa, respirar serenamente,
comodamente, aIO baleaminae
do 'progresso e das liberdades
politica e individual. com dízi
gentes que ouçam a' voz do

povo, ,que sintam ,as necesai
dades dos trabalhadores da
'terra, desses colonoe.eepalbadoe
por aí a fora, que mourejam
de sól a .ól, para trazer a

cidade o produto dos seus

trabalhos; de governantes que
sejam amigos tanto'. do hu
milde operario-da lavoura como

do da industria, de 'governan
tes que cuidem da educação
das crianças e da .aude de'

nossa-rgente. A nossa cánsa é
-qma causa em' marcha, com o'

Povo, para o Povo e pelo Povo.
E da arena não sairemos,
enquanto não tivermos feito
desaparecer os ultimos resqui
cios dos rastros dos sabotado
res da Democracia, aproveius-.
dores do- Ê:,:tado novo, falsos
4ernocratas. Queremos um

lugar ao' �ól".
; Estava certo o edítorialísta,
'O ideal que norteou a fundação
de um jornal vibrante em de
fesa do povo, continua imperando
em nossa redação. Defender '9
povo é a missão nossa, quando.
recebemos a incumbencia de

dirigirmos um jornal vibrante,
honesto e -atualízado. E deferi
deremos sempre, sabendo que
estamos continuando a obra
meritoria daqueles que um, dia,
há 15 anos atraz, tiveram a

feliz iniciativa 'de fundar um

jornal para o povo, para lutar
80 lado do povo e defender os

interesses desse
.

mesmo povo.

, ( "

o, mesmo desassombrado Silvio

Mayer, o mesmo que há 15 'tanas

-atraz com amor defendia os

Interesses da sua terra e da sua

gente. Os demais, "Deus levou
e ,hoje;descançam no. reino Ce

lestialr olhando talvez. com,

orgulho o .seu ideal continuar

imperando, que a Iuta continua
sendo/a mesma e que aos ROU
cos colhemos os frutos de uma

vitoria que não é nossa, abso
lutamente, más sim daqueleslque
quando ainda sentíamos os re

flexos de um regime ditadoríal,
sentiram a necessidade de es

pandir seus sentimentos de

-Brasilídade, de liberdade, mos
trando os beneficios que a

Democracia trazia pará um povo
esfomeado de liberdade.

CN hoje é .uma potencia na

imprensa ínterforana.
Um jornal de âmbito regional,

com correspondentes e assinan
tes em todas as' cidades' do

planalto norte catarinense.

Respeitado em suas afírrnatívas,
CN é hoje parte integrante da
vida: catarmense, advogando com
destemor as causas 'populares,
criticando os maus 'administra..:
dores, tratando com, carinho e

admiração o honestos e com

energia os, aproveítadores da
.

boa fé publica.
Coube a este modesto homem'

de imprensa a feliz oportuni
dade explanar nossa felícídade
por mais essa etapa vencida;
Outras lutas virão, bem sabemos,
Atuaremos com o mesmo espi
rita austero, vencendo todos os

obstaculos que os desgovernos
fizerem surgir pela nossa trilha.

E a .cada luta vencida, a cada
degrau ultrapassado, a cada vi
toria 'do povo, ,lembraremos
que. as glorias deverão .ser da

queles que há 15 anos davam
a .Canoinhas um jornal na

acepção exata da palavra.

Alfredo Alberto

i
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Terça feira CN estará comemorando seu 15°. aniversário'
de existência, dedicada inteiramente à defesa dos interesses de

Canoinhas e região 'norte catarinense. Foram 15 anos de trabalho
e lutas, na maioria das vezes felismente coroadas de êxito, daí a

pl'eferencia que contamos dos anunciantes, leitores e do povo em

geral. Dia 29, de Maio de 1947, a cidade de Canoinhas, surpresa,
recebia um jornal de feições populares, tendo 'a frente '-s figuras
destacadas de Stlvío 'Mayer, Agenor Gomes e Guilherme Varela.
O povo recebia então, um verdadeiro advogado das suas aspira
ções, um jornal independente de grupos politicas, que já naqueles
tempos, se formavam no panorama municipal.

Um jornarexcencialmente democratico, escrito e editado
por homens que jámais estiveram ligados aos tristes tempos do

e�tadonovismo.
Naquela primeira e hístoríca edição, o editorialista afirmava:

\

Diretor�s: JOÃO �mM[ e AlfRmO' AlBtRlO MU��Ol
FONE, 128

Gerente: ; n�ASS �mMl,
CIROULA AOS SABADO�

, .... ;_ < ';';;:".

Em oficio enviado ao Minis- grande contingente mjlitar na

tro Segadas Vtarra, da Pasta da quela região, em caráter defini
Guerra, o deputado Aroldo Car- tivo, justificaria o deslocamento
.valho afirma que está sendo rea- ,de 400 familias e a desapro
lizada uma reforma agrária às'

.avessas no município de Papan-
duva. Diz' o 'parlamentar que a

desapropriação 'de glebas nos'

muriícípíos de Canoinhas, Três

Barras, Papanduva e Major Vi
eira, vai provocar o deslocamen
to de mais de' 400 famílias de
autênticos lavradores.: Assina-la
que só uma razão superior, li
gadà diretamente à defesa na

cional, justificaria' semelhante
procedimento do Govêrno Fe
deral. No ofício, o deputado
Aroldo Carvalho pede ao Minis
tro da Guerra o adiamento des-
"sas desapropriações' se impossi
vel a desistência jota! delas, já
que oCampo Marechal Hermes,
com um efetivo de 25 homens

" está instalado e em pleno fun

cionamento, independendo de
novas áreas, �is que recebeu do
acêrvo da Lumber, PQr intermé
dio das emprêsas incorporadas,
diversos imõveís.

" Termina o parlamentar ude
nista dizendo que sOfI1ente o

planejamento da fixaçao de um
, ,(

'
..

AROLDO
REFORMA.

,Supremo Confirm,:,

V�Iido O' Concurso
,;,de Fiscal da Faz�nda
� F

o Supremo Tribunal Féde
; ráÍ, apreciando recurso ordinário
, interposto pelo Govêrno de San
ta Catarina, contra decisão do

, Tribunal de Justiça .que conce

dera mandado de segurança
aos fiscais de fazenda legalmen

,

te' concursados e nomeados e

que haviam sofrido gritante
,

injustiça do Governador C. Ra

, mos, unântmemente; negou pro
vimento ao recurso, confirman
do a decisão de Justiça de Santa
Catarina.

,

f

CLUB 'CANOIN-H'ENSE
. '

formula os mais sinceros votos

;,de longa' vida a serviço da

imprensa !escrita 'canoinhensft,
catarinense e brasileira.

Canoinhas, maio de 1962.

,A DIRETORIA.

O CLUB CA"NOINHENSE, na
data em que o Jornal "Correio
do Norte;' comemora seu déci

,

Dos nomes que constaram
lia primeira edição do CN" so-

mo quinto' aniversário, agrade-;
mente um ainda está ao nosso cendo � desint�réssada colabo
lado. Silvio Mayer, sendo sempre, 'ração que vem recebendo,

". .

,. j

CARVALHO:
I

AGRARIA A'S. 'AV'ESSAS
priação de cêrca de 12 mil al

queíres de terras próprias para
a agricultu��. ,

'

Amanhã
importante ,reunião em Italôpolis

o Diretoria Municipal
Udenista de Itaiópolis estará

,reunido amanhã; quando im

portantes 'decisões . serão a

dotadas destacando-se as que
darão apoio para

.

as candi

daturas de Aroldo Carneiro
de Carvalho e João .Selerne,
nomes já indicados pela
VDN de Canoinhas.

CN estará
.

represetando
no conclave udenista do vi
zinho municipio, prometendo
para a próxima edição com

pleto noticiário.

JOAO S·E,LEME amanbã estará'

em It,ai'ópolis �uando. ser&(L3POia�o.
'oficialme'nte pelo visinho 'município.

,

. '.==t

B I LH E T I N H () •••
O Prefeito Municipal continua "castigando' o povo.

Não bastando o estado vergonhoso das ruas, as estradas
intransitaveis pelo interior do Município, a falta de energia
elétrica em diversas ruas do quadro urbano, o crime contra
a Sociedade, Protetora dos Animais com a ordem de exter'::)
minio dos çães,' (já tornado sem efeito graças ao l-.nosSlb
brado de alerta), o edil resolveu aumentar os; imp\>sto�
O Imposto Predial teve aumento autorizado pelo Legisl�vo
na ordem d.e 20% mas com uma penadinha do Prefeito
ultrapassou e'm, alguns casos em ,600%. (É. pIara que eSses

casos soment� foram registrados em vesidencias' de pessoas
"não ligadas. ao situaéionismo).'.A, grita e/gerài. !.Mas nem

assim encontramos um:a <;lbra sequer pari desculpar a ne
,

cessidade de Cr$. nos cofres �unicipa\s.
'

'0 DIREtOR

I, (
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CORREIO DO NO�TE
I

GREM�O XV D� JlJLHO
Convite para o Baile da Valsa' .

O Grêmio XV de Julho convida com .atiafação os aesocia-
dOI e exmaa. Iamiliae da

,

'.

,
Sociedade Beneficente Operária
Clube Canoinhense

'

Sociedade de TifO ao i\lvo Canoínhas
Sociedade R. Esportiva Esperança
Sociedade Esportiva Palmeira.
Botsfogo E. Clube \.

Santa Cruz Esporte Club
Canoinhaa E.porte Cíub
Sociedade União Operária - 'Três Barras
Sociedade ,Rêcreativa Entre Rios - Três Barras
Sociedade Recreativa São Bernardo -:- Marcilio Diaa
para

'o ';BAILE DA VALSA" que realizará dia 2 de Junho na sêde 10-
-eial da Sociedade Beneficente Operârie

Notas: Durante o Baile serâ realizado um Concurso de Valse.
AOI primeiros colocados serão dietribuidaa valiosas lembranças.

,Aa mesas estarão a venda no Operário. ,

Músiéa: BANDINHA VITÓRIA (Parte da' Banda Tremi de
São Bento).

'
.

,
O Baile da Vidlla 'será realizado em beneficio da' Soe. Ben.

Operária.
r O BAILE DA' VALSA Ê UMA HOMENAGEM DA NOVA
À VELHA GUARDA CANOINHENSE!

I

3x'

(.

�M XARQUE�DA
Vendem-se 'ótimos lotes resldencials e próprios

para cháca�as. Vários tamanhos. '.

Ver e tratar com O O I L O N ,P A ZOA.

.<

26-5�1962

PILULAS DE
Continua sendo 8.lunto do dia

a balça conatruida pelo Prefeito e

inaugurada com extenso programa
de festividades. .. mal na hora H
a balça afudou.·

'Dizem que também o Prefeito
afundará dentro em breve COQl sua

administração "que rlã� é de Dada"

x x x

, O dentista Edmundo Weber,
"figura proeminente" dOI quadros

. prp-peseedista de Itaiôplis foi pre.
miado com um cargosinho, .• expres
Ião exata da palavra. Foi nomea
'do Perito Judicial.; maIO homem
não quer sômente illo e bate o pé e

reclama. pedindo mail•.. malzibier
da brahma. \
-

r' �, X X X

Melquiades Femsudes, ilustre des
conhecido desta terra, anda fazen
do campanha em Jeep placa bran
'ca e dizendo ser candidato da dis
sidenoia udenista. Dissidencia Ude
nista�� Óra bolai leu Melquíades
.,. êSle homem é memo um ver

dadeiro dissidende.s. ma. de algum
circo espalhado por aí.

x x x

Premio de cem mil cruzeiro. (não"
em vaies) para que� encontrar o

prefeito na cidade .. , o homem nada
quer com Itaiôpolis., verdadeiro
prefeito � turista.

Aloi. Tysake, elemento delta
cado da._ hoates governistas, estâ
propenso a abraçar a candidatura
Aroído Carvalho pelas, inúmeras
provas �de deaprestigio que vem

,

sofrendo por' parte dos "chefões"
situacionistas de Itaiôpolis. O mes

mo debandará com malas e baga
gem, para a DON: Diese que che
ga de, servir

.

de escada para 011

outros, mal reconhecidos.
x x x

Verdadeiros,'- amigos de Itaiôpc-
\ lie. e· sua gente altiva são 011 IIrS.
Seleme Isaac 'Seleme. Bruno Pie
csarka, Bruno Gorski. Ladislal
Govski, Alberto Hodrignes da Sil
va, Teodoro;Max, Josê Franclsco
Niecekaz, Alfredo Kollroll, Leo
nardo Novaski, Roberto Landoski,
Aotpnio C Riba., Felipe Falinger,
Irmãos Furtado, veread�r Miguel

Kitto, Demetrie Ciupka .•• a rela"
ção de homens de bem no hoapi"
taleiro municipio visinho é imensa
e na proxima edição divulgaremos

'

outros nomes ,,·i1JIlltres, prestando
assim nossa sincêra homenagem a

quem de fato merece.

x x x

Fala-se n08 bars e cafés de Itaé
polis que o atual prefeito eatá dis
posto a "renunciar" o cargo, dei:
contente que esta 'com as criticai
que vem recebendo até mesmo dOI
lIeU8 mais intimo. amigos, Como
vemoa o homem não é mesmo

de nada a não ser de construir
balçai furadas. E 011 oompromisaoe
assumidol�� Irão tamhém' agua
abaixon�

,

Na proxima semana têm maia,

(Matéria de exclusiva respou-.
aabilidade da Direção do CN).

'1;"
-

".:,
.
-"l' ...:;"

MERHY' SElEME & FllH'OS oferecem

DES'VA I CE
.' �

- estoque GOODYEA\completo
- condições favoráveis" .

-serviço rápiâo e eficiente

\ .

,

Só a GOODY�AR
garante tanto I

,
'"

, ;,��t-,�_

� .} fi

..

�,

MAIOR RESIST�NCIA
Provada em terrfveis testes
de laboratÓrio

3 VeZES MAIS RECAPAGENS
1 _,

, ...

Prpvadas) pelá Frota de Provas

gp Goodyear

Registro Civil -�. Editais
Pedro Veiga· Sobrinho oficial

.
do registro civil interino do
municipio de Major Víeíra, Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarína.. :

I

Faz saber que pretende casar

João Kaminski e Marta Fira
k6ska. Ele natural deste estado
nascido em Rio Novo neste

municipio, no dia 27 de julho
de 1929 lavrador solteiro e re- _

sidente neste municipio, filho'
legitimo de Leonardo Kaminski
falecido e de dona Bronislava
Kaminska, falecida.

•

Ela natural deste Estadof,�nasci"
da em Rio Novo, neste munící
pio no dia 5 de janeiro de 1932,
doméstica solteira domiciliada
neste municipio filha legitima
de Constância Firakóvska, do
miciliada em Rio N9YO, neste

municipio.

Faz saber que pretendem ca

sar: Felipe Nojtecoskí e Sebila
Firakovski. Ele natural deste
Estado, nascido em Lageado Li-

/". '.

so, neste municipio, no dia l°
de maíc de HI39, lavrador, sol
teíro.. filho legítimo de Antônio
Nojíecovskí, e de Dona Joséfa
Kosmala, domiciliados em Lage
ado Liso; neste munícípíó. Ela,
natural deste Estado, nacida em

. Sérra Prêta, neste municipio no
dia 11 de agosto de 1942, dó-.
méstíca solteira, filha legítima
de Teodoro Firakóski e de Do.
na Vitória Kicheleski, dmicilia..
dos em Rio Vermelho, neste
municipio:

' ..
,

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180.
'-�\ \'. -

E para constar e chegar este
ao conhecimento de todos la
vrei o presente que será afixa
do no

, lugar de costume deste
Cartorici e públícado uma' vêz
pelo Jornal éorrêio do ,N6"rte
da cidade de Canoínhas.

Major Vieira 15 de maio de 1962

Pedro Veiga 80brinho, Ofici
al do Registro Civil Interíno

DÊ PARTIDA ... E X I O E IGARANTE,

BA""FERIAS

EX·IDE
Càrregad,as ou Se;co

, .

CarregadasI

EXCLUSIVISTAS:
,

Deodato de Lima .& Coelho .Ltda.

I '

Macife São

Rua Paula Peretra, 391
. .\

Fone. 2(8 - Gaixa Postal, 231 CANOINHAS
�

s. c,

.
,.

.,,,

t';\.,
.

�

,p;.··��:,,?íf MAIOR QUILOMETRAGEM;,�
��Il&. Provada em milhares de testemunhos
� de consumidores brasileiros

GIGAN��GOODIYIJlR.
ME·RHY SELEME '&,:FllHOS

Pronto para. serv�-IGf
Seu amigo de s�mpr�.j
Revendedor GIIPdyear

Caixa Postal, 1 Três Barras Santa Gctcrinc :

FILIAL: -CURITIBA
FERRO PARA QUALQUER FIM E QUALQUER BITOLA
CHAPAS PRETAS E QALVANIZADAS <; GRAMPOS PI
CERCA E ARAME FARPADO .HOLANDES " ARAME
GAÚVANIZADO E PRETO RECOSIDO - FITAS - TUBOS
PARA CALDEIRA .. VAPOR E GAZ "TUBOS. GALVANI-

ZADOS � CIMENT(') BRANCO E PORTLAND

REPRESENT-A.NTE EM CANOINHAS

ITHASS SE,LEME;
I

Paulo

Lãs para Tricot (!iJ,�� �li,llt(J,'
Casa Erli1a SAIAS, última mod�

'tI \

I
, Ir1,.

'.,
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA

)

ANIVERSARIAM-SE des 40, Carmo filha do snr.

Hoje: a, 'sra: don� Í�áci� António Mafon Becil., "

esp_ do Sr. Flavio, Borge»: Dia 29: a sra. dna. Ísidora
'

as srtas.: Siloia Bley e Sueli esposa do senhor José [oãoIaroslaoa Polomani; os srs.: Gonçalves; os srs.: Antonio
Heinz Hauffe, Epaminondas Costabile e Sieinio Kuhn; o
Simões e Dorival R. do Nas. touem Luiz.Piechontkoski, as
cimento; as meninas: Maria meninas: (ilorinha filha:do sr.Julho filha do-sr, Antonio da B

.

k G
Silva, Bernadete filha" do Sr.

ernardo "Belins i e enni,
Alfredo Ürcsskop], Elisabete filha do Sr. Edmundo Hart»

Maria filha do snr. Alcides mann;

Gomes / e Solange, Maria Dia 30: as srtas..: Maria
filha do Sr. Victor Metzger; de, Lourdes Femandes e Julio'
os meninos: Ma�io, filho do Se-,npkowski; ,Q sr. Pedro
sr. Carlos Mülbauer e Aluizio Dombroski: o menino Wilmar
filho do Sr. Aluizio' Marcini-

, [osé, 'filho d.o ,sen,J;zo'r Fideles
chen. ", , :',Carvalho do Prado.
Dia' 27: as sra. dna. ,Mliria

Edeltrudes esp. do sr:Miguel' ,']1ill 3ft as �s';'tà's.: 'Adélia
B o otnak; II sr Cl 't Tokàrski 6enoveva Krisan;

) hecker; ds' m�nÚ,os: �Z��i; ,QS sr�.: Frederiço .' W_itt 'é
Roberto filho do sr. Angelino , l!ercllw '"q. de Oltvezra; o

Ferreira é Fernando Luiz, Jovem (Iuido Prust.
filho do sr. Fernando Frei-' o ,;"

l.:
'

"

d'
,

. C r'Iitrger la " as sras. nas.; ,e z
,

';
I eesp. do sr. Johannes Róthert.

,-� 'Às sras. donas: Noldina s Maria de Lourdes esp. do sr.
esp. do sr,' Vicente Dambros- Bruno Hugo Colodel, Judith
ki, Beatriz esp.' do snr. Dr. esp. do sr. Wie�ando Knopp
Moacir Budant; a sita. Zelha e. Estetania esp. do sr. An
Burgardt; os srs.: Nivaldo tonio I(arvat; o 511,'1'. Horst
Damaso da Silveira, Tenente Winter, res; em Porto União;
Agencr Flores, Enio, Tack e o [ooem Hugo Ho.fjmann; os
Gebraei B, El-Kauba; o jovem meninos: Sergio Arno filho
Alcides larroches"ki os meni- do sr. Arno-·C. Hoffmann e
nos: Agenor Paulo filho do Antonio Roberto filho Ide sr.
sr. Iaroslaui Sidorak, Renato Waldomiro Medeiros.
filho ao sr Roberto Olsen e

Femando. filho do sr. Douglas
Benkendort; a menina Lour-

.

- Correio do Norte cumpri:-
menta os aniversariantes.

-,

I

SOCIEDADE j
CANOINHENSE

I

CLUBE
Anuncia Desfile· Bangú'

\ o Clube Canoinhense, estará marcando máis uma

página em nàssa vida social, cpm a realização dia 15, de
Junho de um grandioso baile, quando seu salão de fes
tà$ estará recebendo os associados em uma memorável
noite de gala.

Na mesma oportunidade será apresentado interes
sante desfile de modas de inverno Bangú, a cargo de---..
lindas senhoritas. da capital do mate: CN prest�giando
esse grande acontecimento sociql" cumprimenta a aristo
crática sociedade da rua Major)!�ieira, na. pessoa do, seú
dinâmico presidente Orlando Olsen.'

.

Srta. Myrj'am Corrêa, Miss Cincoentenário, uma

das p�rticipantes do. esperado Desfile Bangú do
Clube Canoinhense.

"

,'.

A direção e as professôras agradecem calorosamente
ás "milionarias'l e ao sempre disposto Irmão Hugo, pela
gentil colaboração.

'

r'

Maio - mês das mães. O Grupo Escolar "João José
de Sou�a· Cabral;' não pôde, como desejava" homenagear
as mães dos se-qs alunos n_o dia 13,. qUÇindo o (mundo in
teiro teceu corôas de gratidão e de louvor em justa, ho-
menagem ás mães;, '"

.

Alistamento Eleitoral Maid;� porém, continua. Embora não houvesse espaço
Como é do conhecido de no'Grupo' em construção para realizar uma festinha,' os

todos,' continua aberta a Inscri- professôres e' alunos dêste estabelecímento renderam ás
ção de novo� el�itoreo/para as' "

Eleições de 7 de Outubro vin- 'Ipães íntinia, homenagem, levand<?�às tôdas espiritualmen-
douro. Desejamos através qeste te aos pés, do altar e pedindo a 'Deus que unisse OS-,,8a
Jornal cooperar com o serviço crifícios de cada mãe ao Santo. Sacrificio da Missa cele
Eleitoral no sentido de incenti- brada nesta intenção no dia' 19 do corrente a pedido do'
var as Inscrições nos municipios Grupo Escolar "João José de Souza Cabral"
que compôem a 30a. Zona
Eleitoral - São Bento do Sul,
Campo Alegre e �io Negrinho.
E' dever de' todo bom brasi

leiro, tornar-se eleitor, e, assim

compartilhar da vida politica
do/Municipio, Estado e País. O
titulo de eleitor,. alem de ser

um documento' de' identidade,
torna-se indispensáyel para. ()
pesempenho de qua�quer função
que requer Carteira Profissional,

\ Carteira de Motorista Profissio
nal, etc.:.

Aos chefes politicos de nossos

municipios cabe, em p�rticular:
desenvolver a campanha do

ali,stamento em tempo oportuno,
a fim de que não haja atrope
na ultima hora; pois as qualifi
caçõ�s, transferências segundas
vias, etc ... obedecem a êalendário
eleitoral; assim,! pois, conclama- I

\t' 'dmos a todos nesse, sentido.

Estamos informados de que en e . se
o prazo para requerer Inscrições/ •

e transferências termina em 28
DE JUNHO entrante.

Para ser eleitor torna-se ne

cessário o seguinte: ser _brasileiro
nato ou naturalizado, ter 18 ou

mais anos de idade, saber lêr
e escrever; estar munido' de 3
fotografias. 3x4 e de documento
de identidáde (Certificado Mili

tar, 'Certidão de casamento ou

Nascimento, etc...)
O cartório eleitoral atende nos

dias úteis das 9 às 12 horas e

das 14 às 17 horas;aos sábados
somente na parte da manhã.

Notí�ias de

(Do correspondenté)
,

VISITA DE AROLDO '

'CARVALHO
São Bento,do Sul registrou

com justificado prazer a visita
-do ilustre Deputado Federal Dr.
Aroldo Carneiro, \ de Carvalho,
em 29 de abril passado, o qual

/ aqui veio para tratar de assun..

tos de :relevado interesse para
nossa comuna e auscultar os

"amigos e correligionários.
Esteve presente ao Bingo

Dançante do' Clube do' Tiro,
'Çaça � Pesca "23 de Setembro".

Candidatura
,Aroldo Carvalho
A Indicação; pelo Diretorio

,Regional da UDN do nome de
Aroldo Carne,iro de Carvalho
para candidatq a reeleição para
8, Camara Federal, foi muito
bem reçebído Relo povo desta
terra, .onde .

cO,�tli ,0 valoroso
Depu.tacio,cõm o àP9iÓ da grande
maiQr;i� do pov� dest� Munícípío,
Segundo, informações colhidas
junto ao Presidenie da UDN,

, (
local, recebeu o . mesmo um

longo telegrama do' Deputado
Arolde Carvalho, comunicando

-,que viajou à Brasilia para as

sumir a Iiderança do seu Partido
naquela .casa legislativa, deven
do estar ,entre nós em princí
,pios do proxímomes de Junho.

Rádio Canoinhas-
, Com grande perfeição chega
,nos agora <a Rádio Canoinhas,'
em sua novê potência podendo
ser ouvida em 1350 Kcs . .cha
mamos ,a atenção dos leitores
desta Coluna para a programa
ção das 12,10 horas: Noticiário
INCO. Congratulamo- nos com

a Direção desta Emissora pelo
êx�to alcançado.
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o Gover"o ,- As perseguições,
'O afUhadismo;

. Damos aqui, com dados oficiais ,a' política do em

qreguísmo, deste' Govêrno de, perseguições e de afilha

dlsmo, que conduz á' passos de g�g�nte o nosso Estado
para o cáos administrativo.

S6 no poder Executivo no período de 31 de janeiro,
de 1961 a 30 de abril de 1962, estão rE7�umidas, 'aqui as
exonerações as .remoções as nomeações as designações e

e os contratos feitos 'pelo' Govêrno. A nossa' fonte de

informação foi o Diario Oficial do E�ta,dQ, do numero 6.740
ao numero 7.039, de 30 de abril de 1962.

E�oi1erações ,- 4.667 Remocõee - 1392 Nomea;çÕes 4.974

Designações -\ 4:271 Contratos - .518'. ,/

Resumindo;
,

Perseguições - �.059 Afilhadismo -_ 10'.763.
/

,

Escolar
'Souza

'. '"

Grup,o,,
, '!

"João
. Cabral"

dé

O clube do bolão das milionárias" numa gentileza
especial colaborou' na aquisição do material dídátíco ,do
do novo Grupo Escolar doando C$1.200,OO em benefício
da

;

Caixa Escolar:' ,

-: ,

, '

- O Ginásio "Santa Cruz" na pessoa do Revdo Irmão
. Hugo, magnífico professor, transplantou unia linda palmeira
. para o jardim interno do Grupo.

AGIRADECIMENTO
Vva. Matia Regina \fendt Burg01dt e ,filhos, Arthur

Burgardt'e Familia e Leocadio Wendt e Familia, conster
nados com o súbito passamento de seu esposo e pai, filho e

genro RAUL, BURGARDT, vêm de todq coraçf!;o, êslender
seus ag/lldeczmentos aos Médicos DIs. Adyr Seleme e R,eneau
Cubas pelo pronto atendimento e bQns serviços p1'Bstados
ao extínto, ao Côro Santa Cecilia, ao Repmo. Vigario Frei
Menrado, às Irmãs do Colegio Sagrado Cotação ,de Jesus,
,aos Congregados Marianos e Senhoras 'do Apostolado da
Oração, e enfim, a todas as pessoas que. lkes levaram
conforto espiritual, ofereceram coroas e flores, permaneceram
.nu guardame�to, enviaram telegramas ou acompanham o

coche fúnebre até a ultima morada. .

�

A (odos, d eterna gratidão 'dd$ tami/ias 'enlutadas.
"

Vende"se no Mnuicip>io de
de Monte Castello, uma pro
priedade contendo casa de
morada benfeitorias diversas

pomar e barbaquá, em ter
reno de 11 alqueires, s.endo
7 alqueires de herval e 4

alqueires te:{Ta de planta.
'\

Vêr e tratàr com

PROIBIÇAo ..

o pro-

prietario
\

Snr. 3x

José da Cruz Vai,ga

A / familia Pacheco Miranda
Lima,� vem pelas nossas colunas
proibir termin,antemente a entrada
(caçadas e pescadas) em, seu ter
reno sito. em Xarqueada, marge
ando a linha ferroviária e aos

fundos co� o rio Canoinhas.
. Aos que forem encontrados ca·

çando ou
.....

pescando, serão toma�
dos os devidos nomes e levados
à a�toridade comJ_Jetente para se

rem punidos conforme lei.

Portanto. os que não q,:!izerem·
'se encomodar, fica expressa esta

/
,

comunicação. Ix

.,

t. \ I, 1',,1,.,
'..._ {���
t :.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o "beau geste" de Heriberto
Hulse se inscreveu nOI anais da
UDN catarinense como demons
tração, de desprendimento, como

evidencia de partidarismo, como

exemplo de correção, de atitude,
como símbolo, dignificante, de
udenismo,

Bem haja à UDN, que tem
nas iual fileiras 11m' HOMEM
como Heriberto Hulse. ,

Bem haja Santa Catarina, que,
'tem nas forças viva! da lua, po
litica, um partido como a UDN.

Em virtude de não, se ter veríüceda a constituição da
Sociedade na Assembléia, Geral realizada em data de 5 do cor

rente mês. por falta de presença de, subscritores que represen
tassem 2/3 do capital subscrito, 'pela presente, em terceira' e
.última convocação, são convidados os subscritores-de ações do
Frigorífico Canoinhas SiA., em organízação, para comparecerem
a Assembléia Geral a realizar-se às 14 horas do dia 29 de Ju
nho próximo vindouro, que funcionará com qualquer número de
subscritores. na séde da Associação Comercial e Industrial de'
Canoirihas, à rua' Vidal Ramos n? 736, na cidade de Canoinhas,
'Santa-' Catarina, a fim de deliberarem sôbre a seguinte•

_.' '",.• '-._,.
I

ORDEM DO DIA:
1°) Encerramento da:' subscrição de ações.

" '2°) Aprovação dos estatutos sociais;

P d d'
"

',' ,:,3°) Aptovação;'das contas ê atos' praticados pela direto-

'.. roprie ,a. re ria,;p,r?,v,�sóêia, ;�mpdssad\a:éT, 5,;2::1��2(:;' h '.:" I'" ,

v, d
," .

Alt a
.. 4°) .Eleíção 'da diret,()riá':e; conselho Fiséal;Em e-se uma "nó '. o a '.,'

Xarqueada.'
'

com' uma' casa:':
'

,,(.,���:J�i�vi?rso_� as��ntos de .íntaresse da, n�iva .socíedede;
de 7x12 mt, com 2.00p m� i\pa�,()i��a�.L2!4 .�e.'�ai� _.�e 1962 ', /
de terreno, cercado, própria ,�l>, Díretoria ; Provisória ,;: ',',' ,;! .�" '

para: '\uma granja. ,i ,�[
.' ."

., �-Fiançis�9 ,Wilmar i }(-rie4:'tJc1z ji:h.',,

" ,;:'
':�'j !'! :'Arno Court HOTlmann k"" ;'51;'T�àtar corri o \propli�tário' '.<

'
"

".

" ) c: ';

Senhor.Elisell na Barbearià· ,J �,' .,
'

����:�os, à Rua Eugenio ,de 'Pref�itura'·Municipar �dt::, C'�Qoinhas
\",' E D I T A L

' .

Ainda Convencão
1

Udenistaii
A Convenção da UDN encero

rada a treze de maio, se consti
tuiu, realmente, "no fato político
do mês.

'

, importante moção, o ex'Governa
.dor Heriberto Hulse, candidato
natural ao Senado. dentro da
melhor tradição, republicana. com

As tradições do grande partido apreciável folha de serviços pres-
e a expectativa geral em torno da tados a Santa Catarina e a União
escôlha dos candidatos, como tam- Democrática Nacional, êle que
b' t'"

'

'. recusará ser reconduzido, à Viceem os comen atlas insertos na

imprensa do Rio e' e� voga nos Presidencia
,

da Companhia Side
círculos políticos de Santa Cata-' 'rúrgica Nacional, na eleição de 8
rina sôbre a viabilidade de um de maio, alegando que retomaria.
entedimento entre as cupulas par- ao seu Estado para disputar uma

, tidárias da UON e do PSD, fize- das vagas de 'Senador, o ex-go
ram com que convergissem para vernador Heriberto Hulse, quase
o conclave 'as atenções do mun- sexagenário. abrindo, mão talvez,
do político batarínense e, a curio- da, ultima oportunidade

-

que . se,
sidade popular,' interessada na de-: lhe oferece, ele' que tinha direito
cisão udenista; e� decorrência das a ,.ver coroada a sua vida publica,
fundas raízes do' Partidb em San: 'rii{nobilante função de representar
ta Catarina.

"

I
o ,::n08so Estado no cenáculo d,

08 maledicentes, pescadores de Federaçâo, teve a grandeza de
,

turvas d : re�irar a sua' candidatura, paraaguas urvas, aguar avam .espe- Ih h ild d ' idtáculo de desagregação, de dese- re�o der-se, corn .nunn !" e a VI f1

ducação polírica.Sde imaturidadei. � p�!va a.
,', ,', 'i. /:

tão graves pareciam as,; divergên-
'

'E o fez, o(grande �deni�ta, .�
cias que dividiam o partido. exemplar companheiro da memo-

Outros que' cônhecetti as-' râvel jornada de Jorge Lacerda,
origens da, UDN, o partido do com a altaneira, com a' bravura,
Brigadeiro. responsavel pela rede' com a coragem de quem deve

mocratização do País epelas mais zelar por um patrimonio moral
sinceras campanhas de moralização conquistado em quase sessenta

dos costumes polificos desenvolvi: anos, a custa de esforços, de
das no Brasil, desde as, de Carlos renuncias _e de sac,rificios. '

Lacerda, as de Juraci Magalhães, ,Antes de, se proceder a votação
as, de Magalhães Pinto, as de para escolha dó candidato paeti-,jânio Quadro&, n,ão ignoravam que dario ao Senado' da Republica"
o nOS80 grande partido enfrentaria que ser4 companheiro do outro;
a crise com a, tranquila segurança indicado :pelas forças oposicionisde uma foeça emadurecide :

nas �as que se compuzerem com ,a
lutas e nos debates democráticas. UDN, o senhor Heriberto Hulse'
E aconteceu à Convenção;" ' proferiu" vigoroso �mprovi80, reti-

ràndo a sua 'candidatura depoisA UDN catárin�nse foi ao de historiar os fatos, de 'relembrarcentro da zona tempestuosa. De· episódios e de revelar à Convençãobateu com ardor e paixão todos acontecimentos da iDaior hnporos seus problemas. Às divergências tancia.
vieram à tona. Explodiu a paixão
pessoal. Foram apaixonantes os

pronunciamentos.
E o glorioso partido, saiu ileso

da borrasca. A sua" estrutura, re
sistiu a todos os embates.

Vende-se
"

"Duas datas no perímetro ur-:

'bano, próximo - 80 Quartel da
Polícia. 2x

. Informações nesta redação.

E tudo quanto afirmou transi
tou em julgado, sem contestaçlo
no plenário daassembléiapartidaria.

Farmácia 'Santa' (ruz
Grande e variado .ortimento

dI( medicamento••
Rua Senador, Felipe Schmidt

(ao lado do I.A.P.I.)

Seguro, resoluto, certo de que
,

servia ao seu partido com a
I No momento critico, depoiSf�4a rem,IDeia, "teye a" grandeza de rEl
histórica decisão de 79 COritra":,7-;, ,enunciar a fim ,de e�it,ar diss�nçõeil
votos, tomada na, ,a)lriciação,'p,iÇ ���aiir Í>idfl,l�d�s:·

"'"

. Iti'.',· ��:.... \ � .� - '-.'�'. _�' (.,:"

,Romances e Livros
'CAS,A ERLITA,

IIIII.........··�------I
\

I I CA SA
....

F I�S <CH E R i
/1 :Telefons, 139 :

,

Leite Ninho Lata 198,00 I

'I Azeite Lata de 1 kilo
,

142,00 I.Banha quito 140,00 mm

Maizena Pacote de, 800 gramas 77,00

I Ma�ena Pacote de 400 gramas 52,00' I
, Maizena Pacote de 200 gramas 28,00 , •

I
'.
II
II
II
II
II
•
II
mm
Im
II

I

"Frigorífico
em

Canoinhas
Organização

A.

ASSEMBLEIA GERAL�

Torno público -

que até, o fim do corrente mês estão
sendo cobrados na, Tesoureeía Municipal e nal Intendênoiaa de Paula
Pereira, Felipe Schmidt, e Bela Vista ,do, Toldo os leguintell impos-

, tos e taxai; -

'

A) - Imposto Predial é Territorial _(1°. Semestre)
B) - Taxa de Limpeza Pública e :Aililtêocia� Social (Idem)

acrescido. com aiFindo o praso paliarão a ler cobrados,
reepectivaa multas previstal em Lei..
CaDoinhaÍl; 23 de Maio de 1962.

Clementino E,. Pieczarka - Telooreiro, Municipal.
VISTO: João Colodel - Prefeito Municipal.

".J\ _

Resolução N. 42

In'stitue
/

Auxílio

, ,"

de 22/5/1962
Maternidade

Dr. Reneau €ubal, Prellid-el,lte I,," Artigo �"'� Para' gozar dOI
da ,Câmara Municipal de Cânoi- "Beneficiol ;éonltánte della relolu

,

nh.ti, <Estado d� 'ISan'ta � Catarina',?: ,; iÇãoí' �çveç�:p (y9�ionário interel
no, uso de 8ual" atribuições, após sado, requerer ,junto li secção
aprovação da Câmara Municipal, . competente, 'iun'tándo a certidão
,promúlga a lIeguinté " de naacilIlento.

J;\ESOLUÇÃO
Artigo L - Fica instituido'o

Auxilio Maternidade para 08, fun
cionario! da Secretaria da Câmara,

,

Municipal.
Artigo 2. - O beneficio de

que trata o artigo 1. da pre!ente
relolução. lerá correspondente à
importancia de Cr$ 10,000,00
(dez mil. cruzeirl)s) e que .'0 fun
cionário tenha prestado pelo _'me,
nOIl dois (2) anol de lerviço ao

Municipio.
Artigo 3. - O prazo para

receber o beneficio lerá de dois
(2) mesel contados da data do
nascimento da criança.

Artigo 5. - A, dl?spe!l3. com a

'pre'sente resolução., ocorrerá por
conta da, verba' 2·94,6 do orça
mento vigente.

Artigo 6 .
..:.. Ettta·reaolução entra

em vigor na data de sua publi.
cl,lção, revogadas ai dilpoliçõei
em contrario.

. Sala daI Se8lÕel da Câmara
Municipal em Canoinhal, 22 de
M!lio de 1962.

Dr. Reneau Cubas - Pre.idente

Tufi Nader 1°. Secretario

Clemimtioo E. Pieczarka
2. Secretario

/

Chita estampada a partir
Algodão a partir de
G8:nguinha divérsas cores

Pelucia Lisa Mata'razzo a partir de

44,00
30,po
55,00
82,00

de

ATENÇAOI: Faça uma compra superior
a 1.000 cruzeiros e apresente este anún
cio e você receberá gratuitamente um

UTIL ,BRINDE

A CASA FISCHER

FUNDADO EM 27/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. Doc. I/n. 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA-SE AOS SABADOS
Rua Paula' PereirlÍ, 155/761 - Fone, 128 - Canoinbas· S, C.

Assinatura Anual (52 números). Cr$ 250,00
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

AnunciaI: Pú vez e por centimetro de altura de coluna:

ÚLTIMA PÁGINA PàGIN�.S INTERNAS
1 vez Cr$ 35,00 1 vez Cr$ 25,00
4 vêzes 30,00 4 vêzes 20,00
8 ou mais' 25,00 8 ou'mai! 15,00

Publicações em destaque ou lugar determinRdo na pagina
tem um 8crescimo de 10%.

"A Pedido" ou "Seções Livres" serão cobrados pelo
espaço ocupado, com o' acrescimo de 50%.

.

A Redação não endossa conceitos emitidos em artigos assinados.
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..•.mas, o nosso plonel-
rismo no comércio bano'

. cário começou em San
ta Cci't'cNi'tla.

Rofi (1 "tNco" 3rt:,,!-' '.,�'.'; :_.;�;,q...�! .�, ?,,.� .. �> ,.

poi di· lOS óggntias
;m ;; ti$tódps brd-sliei:
ros, m'cfs'.� 60 delas s�
_:�. .:..'i -'t,-', • " •

situam no terntorlo co-

tarinense.

;.' .?r-' ":

.

IS�()i �'igriifi�'�' 4�j; ÓI�rií
â'i t8'dCi' ��durÓ,",çà 6ri-
undo dêsse crescimen-

. ,�._ -'
,';- � l�,

to; onde quer que o

I, .,'

. .

cctorinense se encon-::
..

tre, contará sempre'
com a presença certa

de seu amigo de tô,-.
das os horas: a INca

• !
,

( .

o·
"'O
c:
o ."

�.
Q.

c.. . ·e
Q.

c
o

õ, -'-�.

c
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BANCO,I'NbÚSTRIA E COMÉRCIO"o �
•

'." �, .'

".
t-

DE 'SANTA CATARINA' S.A.
-

"

�

MAIS' DE 25 INOS CONTRIBUINDO_
.',

PARI . O
)

P'ROGRESSO ' DE SINTa .CATARINA
""',

. PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INHAMAÇOES�
C o C E I R AS,
FR.IEIR1S,

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHAS, Ele. I
PARE! ( TÔNICO' CAP_lLAR POR EXCELÊNCIA
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Ínstitúto d� Aposentedorie e Pensões Ido
Comerciários - Delegflcia no, Estado de
Santa Catarina .Agência em Canoinhas

EDITAL

(frigorífico Canoinhas S.
,

ATA N. 2
ASSEMBLÉIA GERAL

Proibicão
,

Aos 5 (cinco) dias do mês de maio de 1962, ás 15 horas
na séde da Associação Comercial e Industrial de Canoinhas, á
Rua Vidal Ramos n. 736, na cidade de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, I eurriram se os subscritores do Frrgorifíco Canoinhas
S.A em segunda convocação em virtude de não haver quorum
para a Ia. convocação de conformidade com o edital de convo

cacão publíc'ado no Diário Oficial do Estado, nos números 7028,
703Ô'e 7031, no Jornal Correio do Norte n. s. 683, 684 e 686 e.

no jornal Barriga Verde nrs, 1590, 1591 e 15,92. Por aclamação
,d<)s presentes foi designado para presidir os trabalhos o Sr.
'Frl:lncisco Wilmar Fr iedrich, o qual convidou a mim, Wajdemar
João Hoffmann para servir de secretárío.. Instalada a mesa, a

presidência após ter recolhido a lista de presença de subscritores
declarou aberta a reunião, Veríficando-se pela lista de presença
portanto, constatou se o comparecimento de apenas 662 ações.
não havenco, portanto quorum legal, ou seja, 2/3 do capital su
bscrito conforme determina o Decreto - Lei n, 2627, de 26-9-40
em s. art. n. 44 discorrendo o Sr. Presidente da necessidade de
adiar 8, Assembléia Geral que deverá ser realizada mediante uma

3 é última convocação li qual será legalmente feita por' anucío,
quando fucionrá com qualquer numero. A seguir usou da palavra
'o Dr. Z ..non Malchitzkz que díscôrreu sôbre o impedimento ex-

pôstc pelo Sr Presidente. do -ponto de vista legal; e das conse

quencias que poderiam adir de sua efitivação nesta data, Passando
a palavra ao Sr. João Seleme, este reforçou a argumentação dos

que antecederam e concitou- os senhores subscritores presentes
a elevarem suas subscrições dado as vantagens que o capital
mais elevado proporcionará para 'fins de financiamentos por par
te dos Poderes Públicos Fe,derais. A seguir o Sr Presidente dis
correu sôbre as providênçias ja tomadas CO!!l respeito a aquisição
do terreno e deu outras informações úteís. Feita livre a palavra
falou o Sr. Prefeito Municidal, Dr. João Colodel. dizendo de sua

a' certeza no, sucesso deste empredimento
\

e, das vantagens que ira
trazer ao municipío e Região. Em seguida' o Sr. Presidente esta
beleceu o prazo de 60 dias para a 3. e última convocação na

forma ja exposta. Nada mais havendo a tratar, declarou encer

rada a reunião, da qual lavrei a presente ata que, após lida e

achada conforme, vai pelos presentes assinada.
I

Está de conformidade com o orígínaf constante do Livro
de .Atas n. 1, a folhas 2 e 3.

De ordem do Sr. Presidente e tendo em viste o Reg-ulamento
Geral da Previdência Social, com observância das condições fl�t.IPula.
das nos Decretos nO. 786 e 787. de 26/3/62, -

Da Portaria M TPS 92
'

e demais disposições regulamentares, levamos ao conhecimento- de
todos os segurados deste Instituto que estarão abertas no período de
15/5/62 a 15/6/62, as inscrições para obtenção de finauciemento
imobiliário, observando dentre outras, as seguintes condições:

Limite máximo de financiamento de 60 (sesaeuta) vezes o

salário mínimo Iocal;
Prestação mensal correspondente a 25% do salário de con-

tribuição do segurado., !
'

Juros contratuais det 6% ao ano;
Contar o segurado menos de 60 anos de idade e �ir contri

bu:.::..Ju c\Jm o IAPe até o mêi anterior ao da publicação deste Edital
ou estar em gôzo da mesma Instituição.

'

'

O formUlário de inscrição deverá ler solicitado nas sêdes dali
entidades sindicais de trabalhadores no comércio ou nesta Agência,
situaría à Rua Vidal Hsmo, üo. 3l0, de segunda II sexta- feira, das
12 às 17 horas no período acima citado.

. , �epoiB d.� p�eenchido, para ser encaminhado à esta Agência por
_}nte.rmedlO dos smdlcatos da categoria li que estiver filiado u segurado
ou ser entregue diretamente pelo interessado improrrogavelmente, até
o ultimo dia da iUtlcriçãó., .

Canoinbaa). 23 de maio de 1962.
'Dalrniro Duarte Silva Arnoldo Peiter Filho

Delegado Agente

Francisco,Wilmar Friedrich Arno Court Hoffm�nn

Caçadas, Churrascaria ID E A L
Os proprietários abaixo

assinado, :proibem determi
nadamente caçadas de perdiz
em seus terrenos sito em

'Pedregulho, Paula Pereira
livio de Fáveri

'

Alexandre Gurski
Estefano Krasorslci
Antonio Szkudlarek
João Busko·

Paula Pereira, maio de 1962.

2x

de PAULO
\

JARSCHEL
Um bom churrasco,

9ualquer hora.

Rua Paula Pereira, 774

Lãs Tricotpara
Casa' ·Erlita

5-

A

'MODELO
LP-321

DIESEL
J

'

/

Iíder absoluto em economia!
Baixo consumo de combustível e fácil
manutenção fazem diminuir dràstica
mente tôdas as despesas do Mercedes
Benz LP�321. Seu motor Diesel é a per
feiçoodo e mais seguro. O, novo
Lp·321 foi feito para dar, ao seu pro
prietórió, ainda mais lucros no fim
de �ada viógem. \

E mais ...

• líder em confêrte
• líder em segurança
• líder em todos os serviços
.. � técnica a/emã em caminhões brasileiros I

FIIINl�e:l de e«tmomla;
/

cOi!dêr�" OJ ZCÇ�":H';IU
'

Motor Oio'ol 0,\1,321, de 120 HP(SAE).
com sf stemc de c cnvouv.õo por anteel
mera de a!irnentação contrnuo.

Cómb lo de 5 marchas, totalmente sin
cronizado. Mais fórça no arranque.
maior capacidade. nas subidas.

Cc.t.me com novo desenho: tão confor·
teve! C0mo um ca'rro de passeio I Possui

pmplo janela traseira, cinzeiro, pc·rta
luvas com tampa, gancntls.c;;abide. etc.

,

DIERCEDES""lmENZ �n)o miltAlSI� S.A�
EABalCAflTIE DO _19 CAWJ6WHÃO BRASILEIRO PtUUl AS ESTRADAS BRASILEIRA$I

\

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO.

ARISTIDES MALLON Rua/ Vidal- Ramos lele fone, 217

CANOINHAS SANTA CATARINA

A.

:
•

FALECIMENTO
Noticiamos com pesar o

ralecimento ocorrido domingo
ultimo, do sr. Raul Bu'rgardt,
(J Ito tuncionario do Banco

, Nacional do Comercio em nos

sa cidade, deixando viuva e

cinco filhos menores A tamslia
enlutada nossas condalencias.

N'OIVADO
Registramos tom prazer O

noivado da 5nrta. Guiomar
filha do casal Snra. e Snr.
Oriomar Scheidt, com o Snr. '

Ivo Silvino Borba.: ocorrido
'festivamente dia' 19 do cor

rente.
Nossos cumprimentos.

UMAS
&.,' OOTRAiS

/

(Gessy) ,

Defintivame�te ascentada a

realização de mais um Desfile

Bangú em nossa cidade. Será
uma festa para os olhos, pois
os modelos de Ronal+o e a be
leza da mulher canoinhene, se

umrao para o nosso deleito
A data escolhida - 15 de junho
ocasião em que o Clube Cano
inhense fará realizar um monu

mental baile com 8 espetacular
orquestra "Los G",vilsnes de

Espanha". Meus cumprimentos a

Diretoria do Clube da Rua Ma

jor Vieira por mais este tento.

x x x

Correio do Norte comemora

com esta edição Sf'U 15. ano de

exístencía, 15 anos de jornal em
prol desta querida Canoínhas,
Não poderia deixar de mencí
anal' nesta luta árdua de jorna
lismo a figura saudosa do ve
lho Varela, um dos batalhadores
incansaveis quando o CN dava
seus passos iniciais. Meus cin
ceras cumprimentos � SUl:! atual

Direção, que vem imprimindo
um novo .rítmo, uma nova rou

pagem ao nosso querido CN,
elevando- o cada vez. lU;;;;;; .. sua

verdadeira finalidade e objetivo.
Meus parabens à. toda a f-amilia
que labuta no CN.

'

x x x

Movimentanto-se desde ja, os.

associados do Clube Canoínhen
se para a proxíma .elaição de

agosto. f
xxx

Quatro grandes atrações para
a temporada- social deste ano -

para junho e julho - Los Ga"
vílanes de Espanha Ágosto Ma··
rimbas \ de Cuzcatlan e Edy
Mandarmo 'e finalmente psra
Setembro Conjunto Sinco pado.

xxx

A Diretoria do Clube Cano
inhense, continua trabalhanco
ativamente para trazer em se

tembro - Miss Santa Catartna e

Paraná.
x x x

Grande movimentação no

Grêmio 15 de Julho para o seu

mes de festa a grande atração
.

será a orquestra "Los Gaví\Ij�,ef;
de Espanha". Ao par disse ce

mos enumeras convidados es

peciais entre cronistas seciais,
cinegrafistas e rainhas do mate

e pinho.
x x x

O Cine Teatro Vera Cruz fez
realizar seu festival pela passa·
gem de �eu 10. aniver,ári" Cf ,ro

apresentação de grandes filmes
entre os .quais posso citar BqU'"
le com Cantinflas. Que bel�z.

x x x

O Jorna,lzinho promete para
o mês de Julho, uma edição
especial.

xxx

Até sabàdo. Boa tarde.
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PR:OIBIÇAo
., Lourenço sJba,

propríetârto" de terras em Bela
. Vista do Toldo,' pelo presente
proibe terminantemente a cria
ção ou soltura de porcos em

seu terreno; 'bem como passa
gens e caçadas em vista dos.

prejuizos 'que, vem sofrendo.
,

"
,

Canoínhas, maio de 1962. c

,. ',.:.?
"

(
r

I

26.5.1962

José YvaIl da Costa
')

Bacharel ..__�m Direito',

Prefeitura Municipal - Major Vie'ira
TABELA'- I

·Impôslo. sôbre Indústria' ,e ,Prof,issões
(continuação do número anterior)

a) Taxa para "estabelecimentos comercieis, iodustriail, pr('fi••
lionail e outros com movimento de vendai regístradas ou tranlferida.

_ r �

-

MOVIMENTO ANUAL, .IN»; E.,PROF. (taxa)

Dr. A,RNOLDO PEITER FILH,O

i

CR$ 2,00.000,00
i ;'\, 3'OQ,OQO,QO

4.00.000,00
500.000�OO
6.00.000.00
,7.00.00P,QO
8,.00.000,'00
9,00900,00
ú)OOOUO,ôo
moo.ooo.ec
1,200000,00
1.300.OQO.OO (

1.400,000.00
11.500 000,00
1.600,000,VO
�.900.0QO,OO

I

2.100.000,00
'2:400000,00
2.700.000,00
3.000000,00
3'.300.QOO,00
3.600.000,00
,;3.900.000,00

.

4�200,000,OO
4,500.000!00
,4.800.000,00
5:100.000;00

CR$ 1.800,00
2,400.ro
3,696,00·
4.224,00
4.752,00

\

I� 5.016,00
;5.28,0,00
:5.55�,ºO
5.808,00
,�,6%4,PO
','6,912,nO
7.200,00
7.632,00

.

8.208,00
8.784,00

.:9.0qO.,()9
9.792,00 .r

.l0.�OO,OO
U.23'2,OO
12000,00
12.960,00
�4.280,00
15.600,00.
,16.920,0.0.

, 18.240,00.
19.440.,0.0

. ;20.760,0.0
22.080,00

.

J
.

Casa Erllta
�

·I

Bem no côraçã..",da .cidade

CASA DO CRíADOR
de Carvalho & Nascimento Ltd��

. '" .,/

PRODUTOS VETERINA'RIOS E AGRICOLAS
'

.

�
.

Movimento atê Cr$, 100.000.0.,00
1,0.0..901,0.0.

� 200.0.01,00.
300.001,0.0.
40.0.001,0.0.
500.0.0.1,0.$

.

, 60.0. .0.,0. L�o.
70.0.001,uO
;.80.0..,0.0.1,0.0.
900..0.0.1,0.0. '

1.0Óo..DO. I ,0'0
l�o.o.o..,OÓl.OO
"LO.o.O.o.Ol,OO
1.20.0..0.0.1,0.0
�.300.001,o.o.

�

1.400..0.01,00
1.50.0..0.0.1.0.0.
1.70.0..o.Ól,OO '

1.9o.o..0.0.tOO
·2.10.0..0.0.1.00.
2.400..00.1,0.0.
2.70.U.0.0.l,0.0.
3.0.0.0.0.01,0.0.' .

3.300,001,0.0
3.600.COl,00
3.900 coi.oo
4.200.00100.
4.500:0.01.00
4.800.0.01,00.
'S]OO.o.Ol.OO 20..00.0.000.,00,

I

eR,$, 300.000,00

De 20.000.000,00 até CR$ 40.000.000,00, para cada 3.óoo.QQO,OO ou

parcela CR$ 800.00. Acima de quarenta milhões, para cada quinhen
tos mil .ceuseiroe ou parcela, 1.000,00.,

,

OBSERVAÇÕES. O contribuinte que explora no mesmo lo.
cal maia de Um ramo de idústria ou profissão, pagará o impôsto na

bale do movimento total dêstea ramos.. O .impôsto no exercício se

guinté de acôrdo com o movimento ,dOI mê�el decorridoe, porém
acrescido. dá medida, por mês pará OI mêses restante. que faltarem
para completar o ano.

Praça
Advocacia em geral, especialmente crime

.

l

Dr. Oswaldo d'O(U.veira ...: Fones 2,3e 'e 314
\ �

CANOINHA� �- Santa Catarina
'

Negóci,o ,Rendo,so
Importante Firma desta ci

dade, desejando ,ampliar seus

negócios, oferece bons juros fi

quem emprestar de Cr$ . .

lQÔJ)OO,OO
"

a 'Cr$ , 1.'5'00.,000.,0.0
por"um oudoís �nós:"

.

'ú.

Os juros serão pagos men

salmente. Negocio rendoso e

garantido. '
"

.' . t· �
.

C�rta. "por favór ao .es.uinte .

endereço:
.

" MINISTER -' Caixa Podal, 2
Canoinhas, Sta Catarina;

. ' 'Ai :". "

ADVOGADO
COMÉRCIO TRASALHOCIVEL

, \
"ua Vidal Ramos, 319 (em freirít. à� Hol.1 .Popular)

\

,,�

",' .. -: -:-

!

R�faça suas forças, .. tomando

81 G
. ,

(,A F É
ê Torrado a ar ,quent�'.

,
., v. '

'.� ," ,'.
" ....,.. �

Saboroso at� a ultima gota
.

Rua' Paula Per�ira Telefone, 241
I,

•

•

" ). . •

BIG é ,grande • mas em Cano,inhas
BIG é, o'melhor café

Nosso Bar
de BALlLA DAL BO
Bar Café e Churrase-arià
Bebidas nacionais e estran

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

Rua Paula Pereira - Canoinha.
-",,�

!

"·.v
•.. :.�L';.',_

, , ;; I

VENDf\S, PEÇAS GENUfNAS .. ASSISTI::NCIA:o alto indico ce naelo.

�lização do Renault

Dauphine é a maior
.

gárantia de, completa
é. 'permanente assis-'

. tênci� técnipa.

, ,

'BASILIO, H-lJMEHHUK & 't�. LfOA.
C A I U I H HU ,. 8uI Vidal Ramos, 203 • 18181000, 143' - m. �AIP.8IH9, I !

UM PRODuTq DA W1LLYS�OVERLAND D� �ijA511, S:A. �
, ':é\ .

,

" '''-;�+-"/
Hpf'l',·,tte'�'Í�

-

_

/'

Vacina. contra a Peste Suina, Bátedeli'ã, eôlerac e tifol
dai av.e., Carbunoulo Hemático é 'SiÍíÍo'mitico dd. bovi
noe, Vaci�a .,reve�tiv� e curativ� do' g8rroti'�ho dóí�
�quioo�. ,j, .,!

"

': f �!, .:
Sais MiQera!1 e antiblotlçoa, pafa a fabricação de' raçõel,
inclueive fadnba de carne, de 011101; de sangue, ti outros
uigredientes. Ração para caD��io. " 'i ,

.
-

Um variado estoque" de adubes e inleticidal para OI

�iveflol �in! !g!ico!(lll .
.

,.

"." �.

ou parcela deite movimento, mail CR$ 9Qo,6p ;
--' ..... �-.> '.- ,'� ',- :. :- ., • ;. ..

''1

para,senhor:as
v

- nQya remes�a

. -,'\'

',:
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Depu�do AR�LD� �C_A_'R_'V_A�(L�'H_'�_�/_u_m�a�m_is�o_,_da�im_-I/

prensa, interiorana
Quando completamos 15

anos de existencia, sempre
vigilantes na defesa dos
interesses da coletividade,
não poderiamos deixar de

prestar nossa homenagem ao"

Deputado Aroldo Carneiro

de Carvalho, um grande a

migo do nosso jornal, sempre
estimulando com seu apoio.
\

as lutas que travamos contra

os prepotentes, falsos lideres,
contra oSI aproveitadores da
fé publica, contra os inimi

gos de c'anoinhas e do seu

�
.' progresso.

\

Basilio Humenhuk & Cia. Ltda.,
Inaugurou suas, modernas Instelsçôes
Basilio Hurnenhuk. Cia . Ltda., tradicional firma canoi

nhense, concessionária Willys na capital do mate, inaugurou a 18
do corrente suas super-modernas instalações a rua Vidal Ramos,
com festividades que contaram com a presença de autoridades
automobilísticas do Brasil e amigos em geral daquela conceituada
firma, organizada por homens que desde o inicio dos seus traba
.lhos sempre nortearam suas transações com honestidade e grande
tirocinio comercíal.. A festa Willys, contou com a participação
dos concessionarios de Irati, Guarapuava, Concordia, Caçador,
Joínvíle, Porto União, São Mateus e ainda representantes de
todas as classes sociais de nossa cidade, que levaram de publi �(,
seus cumprimentos aos orgamsadorês das festividades que marca

ram mais .um grande tento 'em nosso progresso, mostrando que
a cínquentenarta cidade, mesmo esquecida pelos poderes, publícos,
procura pelo esforço dos. seus filhos reecontrar-se com a' rota do

progresso.,
, 'f

As 12 horas, Da Churrascaria Michel foi realizado almoço
de confreternísação, quando usou da palavra .o dr. Saulo Carva
lho; brílhante causídico local e advogado da firma patrocinadora,
tendo ainda falado o dr. Zenon Malchitzki, Promotor Publico.
Falaram ainda os snrs, João Seleme e dr. Meneses, o segundo
representando ii Agência Willys de Irati,

.

As 15 horas, com grande numero de pessoas presentes,
o dr. Waldemar Gefroy, Diretor de Vendas da Willys Overland
inaugurou oficialmente as modernas instalações da poderosa firma
Basilio Humenhuk Cía. Ltda. tendo momentos depois falado o

,

sr. Rafael Boeing, que fez amplo historíco da firma, relatando
também as normas de-progresso que a Willys trouxe ao parque
automobíítstíco nacional, convidando então os presentes a visita
rem todas as dependencias das novas instalações. Por. ultimo,
encerrando a festividade, falou com grande eloquencia o doutor
Waldemar Gefroy, que entusiasmado disse do seu contentamento
em encontrar em Canoinhas, cidade ainda menina uma pleiad
de homens destemidos e progressistas como os

.

diretores de Ba
silio Humenhuk Cia. Ltda.

,
Foi ainda servido aos presentes um coquetel que

prolongou-se .até as 22 horas, com grande numero de pessoas
presentes," destacando-se autoridades militáres e' eclesiasticas.

GN cumprimenta os socios e diretores de tão progressista
firma com votos de felicidades; ao mesmo tempo que agradece o

honroso convite recebido para participar das festividades.

C L U .B· C A N O I N H E N S E
'PROGRAMA SOCIAL:

DIA 15 DE JUNHO: - Grandioso baile com a orquestra
"Los Gavilanea de Espanha".

Desfile de modas de' inverno Bangú, com a participação da.
senhoritas Temera Civitate, Avanir Rodrigues, Denise Rosa, (Mias
Simpatia), Cerize Hose, Izabel Tulio, Zely Nunes Pires, .Nilva Wal.
trick, Juselde Nunes, Geni Maria Ribeiro. Jucira Heinbardt, Miriam
Corrêa (Rainha do Cinquentenário), Zenita Novak (Rainha do Mate de
S. Catarina de 1961), Celina Pereira, Alzirinha Corrêa e Raquel 018en.

DIA 14 DE JULHO: - Bàile do Primeiro Aniversário do
Grêmio XV de Julho Com a Orquestra "Los Gavilanel de Espanha".

DIA 11 DE AGOSTO: - Noite Mexicana com a Orquestra
"M�rinb811 de Cuzcatlan". Início dai Ieatívídades comemorativas do

quad�agé8imo eniversârio do Club..
SETEMBRU: - Noitada de arte a cargo do "Coral Canoi

nhense" especialmente convidado.
Primeira spreeentação da .Escola de Balet do Club Canoi

nhense, alunas da srta. Hoselí Maidl.
DIA 6 DE ,SETEMBRO: - Baile do Rubí, com a apre-.

sentação do "Conjunto Melódico Sincopado" da cidade de Lages.
Provável presença da Mis!! Santa Catarina de 1962 e Misl' Paraná
1961.

A diretoria solícita aos senhores associados a entrega de duas
fotografias 3x4 para a expedição das carteiras socieis. Tambem os

dependentes (esposa e filho li maiores de 15 anos) receberão sua iden-
.

tificação social.
'

,

A 'venda de melas para o Dêsfile Bangú de Modas para o
Inverno, ao 110m de "Los Gavilenes" será iniciada no dia 2 de Junho
próximo, mediante a apresentação do talão 'de mensalidade de Abril.

�
J

iI..

Drágeas
Com amplo distintivo do PSD 1912

(perdoai, senhores devemos) o

jornal situacionista local trouxe
a' "bomba" ... lançaram candidato

para Deputado' Estadual O no

me?? Zani Gonzaga. Qual seu
endereço?? Onde mora?? Bem .. :

isso é problem� deles.

x x x
.

Mas o ímportante é que muita

gente não queria esse candidato,
ínclusíve o diretor do jornal
pessedista, que há muito tempo,
exigia a candidatura do smge
nheiro residente. Como teriam
ficado depois da "bomba fria"??

BARBEARIA REAL
Avisa sua distinta freguesia

que mudou-se para a Rua

-Marechal Floriano ao lado
do Bar Santa Cruz,' onde

espera continuar merecendo
sua preferencia. x x

x x x

No auge do "contentamento"
E.> vomitando sebastianismo ba
rato, na mesma noticia falaram
em candidatos que nem no

Brasil nasceram... Como não
aceitamos . reticencias, pedimos
que venham para a arena com

tudo em "miúdos" ...

x x x

E voltaram a falar na moto
niveladora de Major Vieira -

Pobretões. .. como mentem.
.Toníco Maton já dissecou os

comentarios maldosos. Que
'

querem mais? Em tempo - que
tal se eles arranjassem a tal mo
toniveladora, pois afinal de
'contas estão CQm o governo nas

mãos. Ou não estão???

x x x

Quanta briga na UDN... pelo
menos os "lourinhos simpaticos"
da rua Getulio Vargas sonham
com as aneiras que escrevem,
certamente,

x x x

Quanto as criticas a Aroldo
. C�rvalho, aguardem o resultado
das urnas. E' verdade mesmo ..'.
Arolde já não é nunhum lider
da sua terra. Tambem pudera.
No ultimo pleito andou "arran
jando" li soma de 99 votos.

.

depois de aqui ter nascído, aqui
ter trabalhado aqui ter jornal
etc... e dizem que somente na

familia' teria arranjado alguns
mais se fosse mais "cand.dato",

Mas' mesmo' sem ser lider
nem em' sua terra, Aroldo es

tourou no ultimo pleito com 40
mil votos... esperem e verão o

7 de outubro.

x x x

No ataque de biliz no jornal
da rua Getulio Vargas, tentando
tapar o sol com a }J�neira, es

quecem tanto o "fenonemo"
eleitoral acontecido com certa
parenta do presidente pesse
dista... que com o apoio do

prestigioso parente andou ga
.pengando a "néca de votos" ...

x x x

E terminam achando engraçado
o repto que lançamos. Engraçado
para eles é insinuar ataques a

homens honrados. Engraçado
para eles é mentir desavergo
nhadamente. Engraçado para
eles é falar em arame farpado
e depois ficarem amar.rados,
enfarpados, cabisbaixos. O Répto
continua valendo. Provem ao

menos uma vez o que dizem,
amigos da mentira.' E depois ...
eu conto.

Cinquentenári'o.
de Santa

dá Paróquia
Crux

14 de Junho 1962
DOIS BISPOS EM CANOINHAS

S. Excia. Revma.' Dom AFONSO NIEUHUES, Bispo
Coadjut�� de Lages, estará' de volta à Paróquia de Canoinhas no

proximo dia 2 de junho, para continuar a Visita Pastoral das
Crismas. Começará por Major Vieira.

Permanecerá umas semanas, até _ depois da Festa do Cin

qrentenário da Paroquia, cuja data oficial de criação é o dia 14
de [unho-de 1912 .

.

A Festa foi transferida para o seguinte dia 17, domingo.
Nesse dia, haverá na Igreja Matriz, MISSA PONTIFICAL, com 8

a presença tambem de S. Excia .' Revma. DOM DANIEL HOSTIN, .

DD. Bispo' Diocesano.
,A pre�ença em Canoínhas, nesse dia. destes dois ilustres:

Prelados da Igreja é certa.
I

. Em tempo, será publicado na Imprensa de Canoinhas o

programa dos festejos.

1. Ani versáriodeMissa
A f'AMILlA. SCHULKA, convida parentes e amigos

do saudoso
'

MIGUEL SCHULKA
para assistirem a missa de 1. aniversarío de seu falecimento,
que mandam celebrar dia 1°. de Junho às 7 horas" na Ma".
triz Cristo Rei. .

\

Por mais este ato de fé cristã, agradecem.
Canoinhas, Maio de \1.962.

, �"

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE á. 20,00 horas - Impróprio até 14 anoa

Sensacional programa duplo:
1. Apaixonados Impetuosos
(ctNatalie Wood,:Robert Wagner e George Hamilton

Jovens �petuosos e irresponsáveis buscando
a felícídade � qualquer preço ..

2. 40 -Graus de Amor
I

com Shirley Eatoh, Kenneth Connor, Irene Handl
T e Charles Hawtrey.

Um estranho sanatório, onde as enfermeiras pare
cem "hospitaleira:s'�o� pacientes' "impacientes".

DOMINGO - \ à. 14 hora. - censura livre

. Na Minha Terra é Assim
com Cantinflas, Medel, e Mercedes Solten.
Uma impagável comédia ... rir a valer...

,-----

ál 17,00 hora•.• Imp. até 14 anoIDOMINGO à. 20,00 hora.

Sómente Deus Por Testemunha
com Kenneth More, Ronald Allem,
Hinor Blackrnann e Jill Dixon.

O mundo jamais esquecerá a tragédia.do "Titanic",
orgulhosa nave que não podia naufragar.

2à. Feira - •• 20,00 hr•• �p. até 14' anos - REPR ISE

SOMENTE DEUS POR TESTEMUNHA

3a. e 4a. feira ás 20,00 horae improprio até 14 ano.

Tr'ês Máscaras do Destino
,

cf Yvone Mitchel, Terence Morgam e Joan Collins.
-------- ,

Feira - á. 20,00 hora. - Improprio até 14 anos

A . Bela, e o Renegado
Anthony Quinn, Robert Taylor e Ava Gardner.

-----
'

6a. Feira - à. 20,00 - improprio até 14 ano.

'O Ferro·viário

, '

5a.

'. cf

com Pietro Germi A melhor película Italiana

,--------------------__�'I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




