
Vitoriosa. em
.

Canoin�Hs, mais uma vez, a União Demo
crática acionai, com a vitória'

'

..

�e AROlDO CARVAlHO,
R[NfAU CURAS e. a' elei�ão �e 4 Verea�nres.

CONSID-ERAÇOES
"SÔ,BRE o PLEITO
Transcorreu normal e sereno o pleito aqui em

Canoínhas .no ensolarado domingo do dia, 7. A
U.D.N. com dois escritórios de distribuição de cédulas,
'o P.S.D. com um e P,T.E. tambem.com um. Condução
não faltou para os eleitores. O P.S.D. com uma

verdadeira frota, com poucos veículos particulares e

muitos chapas frias e brancas. Valia tudo. Correu
tudo sem incidentes, com abstenção normal. Agora,
vamos aos, resultados: Para o Senado não houve
surpresa. Os udenistas votaram em Konder 'Reis e

a segunda vaga' dividiràm entre o sr. Martinho
Callado e Atilic Fontana. Pelo lado do PSD, muitos,
cumpriram, na integra, o acordo, e parte sufragou
o candidato da UDN. No PTB observou-se o mesmo.

Para a Camara Federal, embora o candidato conter
raneo não repetisse a votação anterior, os votos que
recebeu correspondeu a expectativa: O nosso eleito
rado bem' comprendeu e atendeu ao nosso apelo.
Dr. Aroldo comandou a votação na cidade, vencendo
por larga margem em todas as urnas da séde e em

todos os distritos,' sendo superadc a penas em algu
mas. Igualmente, a sua votação nos ?'municipios vi
zinhos e, em toda a região norte," correspondeu .

plenamente. Na capital, Arolde sempre liderou a

a votação udenista, sendo o mais votado do seu

partido, já podendo se considerar eleito, com urna vo

tação que deverá ultrapassar ,a casa dos 20000 votos,
para gaudio nosso e de todos os canoinhenses. No'
plano estadual, tambem não houve' surpresa, pois
sabiamos o que ia ocorrer. Ü- candidato dr. Cubas
teve a votação aguardada: �;,1,,sua eleição é quase
tranquila, com o auxilio valoroso dos municipios
vizinhos. A votação obtida pelo candidato de Curiti
banos, dr, Osni Granemann, apoiada por um grupo
de seus correligionários daqui, tambem não surpren
deu a ninguern. O outro candidato canoinhense, dr.
Haroldo Ferreira, tambem, segundo tudo faz crer,
já pode se considerar eleito, graças a sufrágios que
recebeu de outras legendas, que não a sua. Pelo lado
do PSD tudo correu· como se esperava. Com mais
de 8 candidatos, acabou não elegendo ninguém. E o

interessante é que enquanto a legenda municipal,
pessedista vai a casa de mais de dois mil votos, a

sua legenda estadual não vai alem de 1.500 votos.
Coisas deles, é óbvio. Enfim, tudo correu de acordo
com o previsto. A UDN mostrou que é, ainda real
mente, a maior força do municipio. Elegeu 4 verea

dores. O PSD elevou a sua bancada para mais um,
elegendo desta feita, 3 representantes. O PTB man

teve a sua bancada, com ,3. O POC, pela vez

primeira no município, conseguiu eleger seu único
vereador, correndo na chapa pessedista. Assim, finda
a campanha e o pleito que, como dissemos, 'correu
sem anormalidade e, eleita a câmara municipal e

tambem ;-{ deputados de Canoinhas, 2 para a As
sembléia Legislativa e um para a Camara Federal.
Voltemos. para as nossas atividades quotidianas, ir

manados, trabalhando sempre por uma Canoínhas
maior, por Santa Catarina e pelo Brasil. Esta, a

mensagem que os homens da UDN, agora, unidos
de novo e serenos, enviam a todos os partidos
politicos de nossa terra, como tambem, a seu altivo
eleitorado.
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CAIXA POSTAL, 2

Diretores: R. R. DA �ll�A l AlfR[OO AlBrRlO M�NHOl
FONE, 128

Gerente: UHASS SmM(
CIRGULA AOS SABADOS

DeputadO AROLOO �ARVAlHO
retornou a Florianópolis
Acompanhl.do de sua exma. fa

milia, retornou dia t-, quarta feio
ra, a Florianópolis, o nosso ilustre
conterrâneo, Deputado Aroldo
Carv�lho. reeleito no pleito de

domingo último,

INDÚSTRIA
DA FOME

Inegàvelmente. um dos fato-
,
res agravantes da cr is- alimen
tar consiste na falta de ampa
ro a .: produção agropecu<Iril.,
Mas ainda assim, o Brasil resis
tiria e nem tanta gente estaria

passando fome e curtas pri�8-
ções, ·se um segundo mal, pior
do que aquêle, não viesse cor

roer as energias populares: a

ganância de lucros. Essa, de tal
maneira se alastra que implan
tou, no setor do abastecimento,
uma bem organizada «indústria
da fome». Pelo país inteiro ra

mifícada, opera através de um

bando de Ali Babás, de bolsos
'e pança a arrebentar de r-heíos,
à custa dos sofrimentos de .to

dos nós. A própria calamidade

nordestina, com que se como

vem lá longe os americanos, a

ponto de Kennedy mandar já
feijão e leite em pó para as fa.
mílias flageladas mesmo essa

clamorosa desgraça nacional não

pertuba a consciência dos in

dustriais da fome. Eles obtive
ram e 'ainda- esperam mais pol
pudos e fáceis lucros, jogando
com a miséria da Pátria. Não é

segrêdo para ninguém que to-
, das as crises dêstes tempos co

meçam pelo estômago, e os Go

vêrrios, para trazer a normali

dade a vida brasileira, tem que

resolver em primeiro lugar o

problema da alimentação farta
e barata. E antes de qualquer
solução, uma se faz imprescin
dível: o desmsntêlo da corja
poderosa dos Ali Babás: A lei

antitruste aprovada pelo Se' '},

do, é um bom começo, conte+

to que seja posta em execução
e não fique como letra morta no

papel.

RESUL TA,DOS
eleições em (anoinhas

-----

OS MAIS vaiADOS

das

3.428
3.176
2.391 .

1.580
513

Senadores
Atilio Fontana
Antonio Carlos Konder' Reis
Doutel de Andrade
Martinho Callado
Saulo Ramos

Camara Fédera'l
Aroldo Carvalho

.

Doutel de Andrade
Osmar Cunha

Assembléia Legislativa

2.804
1.520
1.021

Reneali Cubas"
Haroldo Ferreira
Zany Gonzaga
.Paulo Rocha Faria
Dr. Osny Granemann

Vereadores eleitos
U. D. N�

-

Benedito Thezezio de Carvalho Netto
Alfredo de Oliveira' Garcindo
Guilherme Prust
Dr. Vitoldo Sidleski.

1.978
2.610
624
367
325

P. T. B.
Clementino Pieczarka
Francisco França
Braulio Ribas da Cruz.

P. '5. D.
Pedro dos Santos Correa
Newton Bayerstorff
Ney Pacheco de Miranda Lima.

P. D. C.
José Tokarski

Legendas Municipais
u. D. N.
P. S. D.
P. T. B.

2.460
.

2.375
2.161

�-------�---------_..

UM BAILE NO TIROL
GRE:MIO xv DE JULHO

O Grêmio XV de Julho, a mais jovem agremiação social da
Caprtal do Mate programou para o dia 3 de novembro mais
uma grande promoção. Brindará seus associados e a socie
dade canoinhense em geral com mais uma festa que sem

dúvidas alcançará sucesso, Trata-se do baile denominado,
. UM BAILE NO TIROL, que contará com a participação da

(CONCLUI NA ÚLTIMA PÁGINA)
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PedrassêI'ni Ltda.
, FAÇA (JMA V' [�ITA

� onde encontrará permanente

estóque.

(�ANOINHA'S

Santa Catarina

S[NSA�ltU NU MERCADO DE ·,llUIUMÓVfIS

Vem séndo aguardado com grande expectativa .o lançamento do
-----1.1 :0 .•

"NOVO ASTltO" da Industria Brasilira e de Automóveis -,- O
I,;

AERO WILLYS 2600. Desde- longo tempo engenheiros, estilistas
.

. . . \
-

.. .'
.

,'\ e técnicos da wm�s Overland do Brasil S. A., _Vinham: realizando
.. 'estudos para' criar um carro' perfeito em luxo, conforto e precisão

. ': /

. mecânica, para as condições do país. O AERO WILLYS 2600

foi'� Q resultado deste trabalho. A' sobriedade de 'estilo, ", a beleza

arrojada de suas linhas,' destacam- se, na fóto acima. Está equipado
:,

com o famoso motor Willys '600; 6 cilindros; de 110, C.' V. (SAE),

,que assegura, desempenho insuperável. Grande estabilidade, extraor-
.

. t �

_

dinária resistencia . é o máximo de conforto interno - São outros'

, pontos que fazem do A f::. ;;; v WILLYS 2600 a maior' conquista
I' da' Industriá A'utomobilistica Nacional.

, '

Revendedores: , Basilio Hurnenhuk
CANOINHAS '_: "Rua' ViÜal Ramos, 203, -

I

Telefone, 145
, ....1, '.'

I \

, I

I .'.,

\
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Pelos Lares e Salões
VI V

. I. .:-. - ,

•. , Lourdes filha do sr. EdmundoAi ERSARIA Jf"SE .ola 15. as snras. do.nas. Webber; os S1's: Narciso
Hoje: as' sras. donas: Irene L!nda esposa do sr. Nilton Bartnik e Roberto Brandes',

esp. do sr, Dr. Celso Rouen Ziemann e Ilda esp. do sr: .

.

I,' Bedritchuk:
- Afonso Grosskopr; os snrs.:

o lovem. lmeu. '

e Emitia esp do sr Oswaldo
C i v: J'. 7' os meninos: Henrique filho

Voigt; a srta. Geni Maria R. B� hsop"oe!tler f e�eldra eOúd,a�mel do sr Ladislau Knorek e
da Silva; a menina Maria lS. o ; o [ouem ,e. ro . zv� Max Fe1dinando filho do sr.
Sueli filha do sr, Sarkis L·.,p�t�nfielrh; °d menhtno M'v_oS'101 Max Wachtel Filho.
Soares residente em Curitiba; U1S

.
o o sen 01' zgue Dia 18: as snrtas.: Ivone

os srs.: João Reine! t e Olde» Androczeoecz,
de Paula e Silva e Stela

mar Mussi. Dia 16: a sra. dona Ana Murilú Nader; o SI'. \faltrido
Amanhã: as menmas:Maria esposa do sr. Atonso l'.lfgel; Langer; O jovem João Alberto

Zilda filha do sr. Bernardo os srs.: Max Wa'Chtel Füho, Nicolazzi: o menino João
Wendt 20., D%1'E's filha do Evaldo Bruna, Ari C. Pereira, Seleme Neto filho do sr. Dr.
S1. Otto Hoffmann, Regina Alfredo Sorg e Vitor Burziaki; Anua,. Seleme.
Celi filha do sr.. Carlos o jovem Celso Glinski; os Dia 19: as meninas: Doris
C' h I t fi/h d meninos: Iosê Lourival filho das Dores filha do senhor,)C ram, ane e . ú o sr,

C I D II OAlfredo Sorg, Ingri.tt filha ao sr. ar os o a e smar Antonio Maron Becil e Maria
do senhor Ioão F. Siems e

Juscelino filho do sr. Antonio Bernadete filha do sr. Clo

Lindamir Werena filha do Rodrigues. tardo Stratmann; os snrs.:

sr. Oswaldo W()Jgt; os srs.: Dia rr. �s snras. donas: Douglas Benkendort e
t. 0l�Afonso Knop, SiLvzno Fuck Melqllinha esp. do sr. Simão lando Buba, o. io,?em ,u z,!

e Nery Cordeiro,' o jovem Seleme e Odilea esp do S"'" Cezar Co.rrea Filho', O mt1'!l
Lindotto Zimmer; o menino .Dr. Syloio Mayer,' as srtas.: no Ade�zr filho do sr. [oaquim
Jair filho do senhor Altnno I Benoindo Pacheco e Retindes A. Pereira.
Koehler. Muzulão; a menina. Izolete Nossos cumprimentos.

DOMINGO _ �8 17.00 hora. - censura livre
a. 20.00 hora.. Imp, até 14 ano.

Os Jovens Anos de Uma Rainha
com Romy Schneíder, Adrian Hoven e Magda Schneider
A mocidade de uma rainha, Iocalisada com graça e espírito,
num filme que é urna delicia. Um espetáculo deslumbrante, 1---------------------------------

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - á. 20,00 hora. impróprio �té 14 ano.

CARLITOS EM DESFILE
com Charles Chaplin.
-----

DOMINGO - áI 14,00 horas - Cen.ura Livre

CARLITOS EM DESFILE

2a. Feira - ã. 20,00 hrs, - Imp, até 14 ano•• REPRlSE

3a. Feira - á. 20,00 hora. - improprio até 14 ano.

PECADORAS INOCENTES
com Glynis Johns, Diana Dors e Simone Silvia - O
drama de mulheres que pagaram caro por seus erros! Uma
historia dedicada a todas as mulheres que amam e sofrem!

------",

Quarta feira - à. 20,00 hora. - impróprio até 14 anos

PECADORAS INOCENTES
5a. e 6a. feira - às - 20.00 hora. - improprio até l4 ano..

OS IRMAOS' RICOS
com Richard Conte e Díanne Foster

Jornal da Copa do Mundo
30 minutos de projeção

EXIDE M · C ii h.

ais um
,
anoln· ense

Câmara Federal

DÊ PARTIDA ...

E X I D E GARANTE

B,�TERIAS

Carregadas
ou Seco Carregadas

EXCLUSIVISTAS:
,

Deodato de Lima
& Coelho' Ltda.

Rua Paula Pereira, 391

Fi-ne, 248 - Caixa Postal, 281

CANOINBAS s. C.

Noticia �e Ultima Hora
na

Segundo noticias fidedignas, vindas de Curitiba.

tarnbem foi -eleito, para a Câmara Federal, pela
legenda da UDN, mais um' ilustre filho de nossa

terra, Zacharias Emiliano Seleme, filho dos saudosos

Emiliano' Abrão Seleme e Dona Catarina Seleme.

Lvvamos ao ilustre patricio, Tufi, como é aqui
conhecido e seus familiares, os nossos cumprimentos.

No Cineminha' IISão Francisco"

Amanhã á. 14 hora. e á. 20.15 hora.

MATAH- OU CORR·ER
NACIONAL com

GrandE: Otelo, Oscarito e José Lewgoy

A seguiz
o Drama Bíblico

Escravos da Babilônia
O Cativeiro do Povo Hebreu

.arrasta+o para Babilônia por Nabucodonosor
TECHNICOLOR cf Richard Conte e Linda Christian.

Refaça suas

����·�m
�

'��a
-

'I
forças, tornando

B I GC A F E
Torrado a ar quente

Saboroso até a. ultima gota.

Rua Paula Pereira Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

��

'I,.,'1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ADVOGADO

CíVEL - COMÉRCIO - TRABALHO
1 Rua Vidal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel pop�lar)

r IAL
AIItI

F- G 5 A
*

rn�l] ·@J$)B
<'

EJ,

.

•

mensais

* Entrega Automático
....,

* Aparelhos previamente testados
* Conjuntos fabricados especialmente para Ultragaz

CONCESSIONÁRIO
U ILT" c.••

R01'HERYI· '& Clj�\.
J '

--

...

ti
Presentes

.
.para

rlit
- LilI

"'�elhor serviço e preço justo

.De Porto Alegre
Rio de Janeiro
São Paulo e Curitiba

Confie ',SU(3S cargas a

DISPONHA DA

Para os transporte} de suas cargas
Rio - São Paulo - C�'ritiha

.

Dr. ,A.RNOLDO PEITER FILHO·

tJosé Yvan da Costa
Bacharel

.

�m Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 • 314
CANOINHAS -_ Santa Catarina

EIPLEITEIRO
Precisa-se de um empleiteiro para tocar uma

Serraria, de preferência tendo um caminhão. Tratar'
.'
na gerência dêste semanário. 2',x

'.

,li
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F r,jgorífico
13 10 1962

Canoinhas Civil
C A N O I N fi A S SANTA CATARINA
Caixa Postal, 235 - Endereço Telegrâfico: �<FRICASA» - Capital 40.000.000.00 subscrito por 637 acionistas
Registrado na Junta' Comercial sob N. 27.229 em 26-7-62 - Publicado no Diário Oficial de SGJ. em 24-9-62.

BALANCETE EM 30 DE SETEMBRO DE 1962

EDIl"' LL\ISSIA. Registro
Pedro Veiga Sobrinho Oficial

do Registro Civil Interino do

Município de Major Vieira Co
marca de Canoinhas Estado de
Santa Catarina etc.

Preta, no dia 14 de fevereiro
de 1941, lavrador, solteiro. do.

micilíado e residente neste mu

nicipio, filho legitimo de João

Schímieguel e de dona Leocádia

Schimieguel domicilados e resi

dentes em Ser-ra Preta, Ela, na
tural.deste Estado, nascida em

Carijos, muno de Papsndnva, no
dia 5 de agosto de 1942, domés
tica, solteira, domiciliada e re

sidente neste munícipio, filha

legítima de
.

Mígu-I Falkevicz,
falecido e de dona Julie Rafals

kí, domiciliados e residentes em
.

Serra Preta, -neste municipio.

HISTÚRICO A T I V Q PÁSSIVO

2.424.620,20

Faz 88ber que pretendem ca

sar: Albino Sobczack e Antonia
Latocheski. Ele, natural deste

Estado,. nascido em Rio Novo,
no dia 1 ° de Janeiro de 19.40,
lavrador, solteiro, domiciliado e

residente neste município, filho
legítimo de'Mieceslsu Sobczack,
e de dona Marcelina Barrankíé
vecz domiciliados e residentes
em Rio Novo. Ela, natural deste
Estado, nascida em Rio Novo,
no dia 4 de outubro de 1943,
doméstica, solteira, domiciliada
e residente neste município, fi
lha legítima de José Latoehévs
ki, e de àona Latochévskí, do
miciliados e residentes em Rio
Novo.

Faz saber que pretendem ca

sar: Estanislau Maisssk e Ceci,
lia Rosalia Relvai. Ele, natural
deste Estado, nasctdo em Agu
dos, no dia 8 de maio de 1930,
lavrador, solteiro, domicrliad« e·

residente em Agudos, Iilho le

gítimo de Francisco Maíssak, e

de dona Bárbara Naí-íéks. doo.
miciliados e residentes em ,,\

gudos. EIR, natural deste Estado.
nascida em Agudos. no dia 11

de março de, 1936,. doméstica,
solteira, domiciliada e p:siden
te neste municipio, filha legíti
ma de Jacob Reivai, e de dona

Angelina Reivai, domiciliados e

residentes, em Agudos, neste

municípío..
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Có-íígo Civil art.
180.

Major . Vieira, 3 de outubro
de 1962.

Pedro Veiga Sobrinho
Oficial do Registro Civil Int".

Disponível

1.228.160,00
32.649.584,00

629.146,00 34.506.890,00

Faz saber que pretendem ca

sar: Antonio Schimieguel e Na-
105852,50 , talia Falkevicz, Ele, naturaldes-'

45.669.730,30 45.669,730,30 te Estado, nascido em Serra

Relatório:

Caixa Geral
Bancos com à disposição

, Realizável
Contas de movimento
A�ionistas cf capital subscrito
Qastos de instalação e organização

Imob,ilizado
.

60.600,40
2�364.0 19,80

Imóveis: '

Terreno invernada

Contrução Frigorífico
,

Rêde de energia elétrica
Construção depósito
Benfeitorias (cercas)
Máquinas:
Máquina.,$ e equipamentos Frigorífico
Ferramentas
Móveis e utensílios escritório

Móveis e utensílios-vigia
Contas compensadas

Bancoé' c/ cobrança recibos capital
Carteira cobrança recibos capital
Ações caucionadas da diretoria

Não ezigível
Capital realizado
'Capital e realizar

1.411.220,00
1.358.736,00

2.500,00
101.101,70
54.998,00

234.357,00
2.800,00

380.374,40
5.496,50

4.424 784,00
6000,00

650.000;00

7.350.416.00
32.649.584,00

Ezigível
Fornecedores
Contas de movimento

Obrigações à pagar
Contai compea.adal

Emissão de recibos capital
Caução de ações da diretoria

Resultado. pendente.
Adminittração

......
__

,

Juros recebidos c/c. Bancos

Despezas de financiamento

Despezss gerais

251.726,30
50.272,00
27200000

4.430.784,00
650.000,00

11.906,20
93 946,�0

Soma. " .

Informamos aos prezados Acionistas que, por aprovação
do Conselho Deliberativo, os Diretores Srs. Arno C. Hoff

mann, Francisco 'Wllmar Friedrich e Dr. Alfredo Scultetus,
realizaram em princípio deste. mês uma viagem ao Oeste

Catarínense, na qual tiveram a oportunidade de visitar oito
matadouros Frigoríficos, conseguindo observar e estudar vá
rios detalhes de grande importância para a nossa organiza
ção. Regressando muito entusiasmados, convictos e confian
tes do pleno êxito que terá o nosso empreendimento, que
sem dúvida, trará grande impulso e desenvolvimento agro
pecuário para esta vasta região, restabeiecendo também a

confiança do povo, 'para novas organizações em outros seto-

Ressalta-se ainda o esforço e grande interêsse por par
te da Diretoria do Frigorífico, em organizar a Cooperativa
dos Suinocultores para o incentivo da produção e introduzir

melhoria de sangue em suínos, principalmente pela criação
do porco tipo carne, que com re lação ao prêço. oferece
maiores vantagens ao produtor e melhor aprovettamento
pelo Frigorífico na industrialização do produto. Já foi con

vocada uma reunião dos suinocultores que verificou-se no

dia 21 deste mês, porém devido o mau tempo que impediu
a ,presença dos interessados do interior, mesma não realí
ZOU-se a contento, não obstante, aportunamente será convo

cada nova
. reunião para tratar de assuntos que interessam

à classe.

Pelo balancete acima, demonstramos aos Acionistas, o

movimento das operações realizadas até a presente data P.

acrescentamos:

l0 - Que a conta de gastos de instalação e organiza
ção, no valôr de Cr$ 629.146,00 desprende-se das despezas
de selagem federal dos estatutos, registro da Sociedade na

Juntá Comercial, Bolsa Ofícíal de Valores e publicação dos

atos constitutivos na Imprensa Oficial do Estado.

20. � Que o imobilizado, constituido pela compra de

bens patrimoniais e materias dp. c�nstr�ção, pa.gos, atinge a

importância de Cr$ 3.551.583,60 nao estando ainda compu
tado na mesma, a quantia de Cr$ 1.228.160,00 constante .da
eonta movimento, já dispendida na compra de ferro para
construção e o .sinal de 10% feita sôbre os pedidos das má

quinas e equipamentos, adquiridos da conceituada firma
lrdustrias Mecânicas Hermann Ltda., de São Paulo, cuja
compra ascende o valôr de Cr$ 10.353.800,00: sem incluir
frete e imposto de consumo, efeito aprovado pelo Conselho

3.551.583,60

Vende-se

5.080.784,.00

Faz saber que pretendem ca

sar: Fernando Niepiçuy e Edu

vuirgens. Ele, natural deste Es
tado, solteiro, domiciliado e re

sidente neste munícípío, filho

legítimo de João Niepiçuy e de
dona Vladislava Niepiçuy, domi
ciliados e residentes em Sérra

Prêta, neste municipio. Ela, na

tural deste Estado, nascida em

Sérra Prêta, no dia IOde no

vembro de 1939, doméstica sol

teira, domiciliada � residente
neste municipio, filha legítima
dl· Pedro Falquevecz e de dona
Maria Falquevecz domiciliados
e residentes em Serra Preta,
neste município.

40.000.000,00

1 X

573,998,30

5.080784,00

14.948,00

Uma casa de morada em

terreno de 20x40, situada á
Rua Curitibanos s/n (no lo
teamento Stüeber).
Vêr· e tratar com o pro-

Deliberativo desta Sociedade, em reunião realizada no dia
25 do corrente.

No dia 26 do corrente; visitaram nossa cidade o Diretor

Regional, res. Curitiba e o Engenheiro- chefe de Inspeção Fe
deral do Depsrtv. de Inspeção de Produtos de Origem Animal

(D.I.P.O.A.), nas pessoas dos Srs. Dr. Roberto e Dr. Ary
Tavares, que fizerem a verificação e devida inspeção oficial
do terreno onde sera construído c Frigorífico, localizado na

localidade denominada «Invernadas, na estrada que segueà
Paula Pereira, distante aproximadamente 2800 metros do
centro da, cidade, a qual, pela .sua situação topográfica e

.
que

preenche todos os requisitos necessários, mereceu de ime
diato a aprovação da fiscalização e, dentro de alguns .

dias
teremos em nosso poder o Laudo de Autorização.

Quanto a construção da obra, a despeito de críticas
sem nexo, cumpre esclarecer aos Acionistas que, dado as

características de que se reveste uma construção dêsse ti

po, houve necessidade de se ponderar vários fatores, afím
de evitar-se abcrrecímentos futuros por inadequada, preven
do futuras ampliações, devendo ainda preencher todos os re

quisitos exlgídos pela D.I.P.O.A., do qual estamos aguardan
do a aprovação do projeto já encaminhado para podermos
dar início a construção, o que deverá ocorrer ainda êste
mês.

'

A emissão de recíbos chamadas de capital, com as pres
tações até outubro próximo, endossados para cabrança aos

Bancos da praça,' somam Cr$ 4.424.784,00, sôbre o que cha
mamos a atenção de todos os Acíonístes que estão em a

traze, para que efetuem os pagamentos de suas prestações
com pontualidade e estamos certos de podermos contar com

8 colaboração de todos, afim de não ser prejudicada a situ

ação financeira da Sociedade, face ao compromisso assumi

do com a compra da maquinaria, que se fez necessária em

vista de estar previsto novas altas de, preços com o evento

dos novos níveis selarias.

prietário
2x Zefredo Müller

Vende-se
uma carroça, eixo 18, per
feito estado.

Uma bicicleta DÜRKOP
grande, reformada.
-Ver e tratar com o pro

prietário Sr. ALFREDO
PSCHEIDT em Parado. rx

A V I'S O
/

CARLOS RNOLDO
KOEHELER, residente em
Parado, toma público que
proibe a prática da caça e

passagem em seus terrenos,
Não se responsabilizando

pelo que possa, acontecer
aos transgressores do pre
sente aviso.

Pedimos ainda encarecidamente aos Acionionistas que,
em caso de quaisquer dúvidas, procurem o escritório pro
vissório da Sociedade, na séde da Associação Com, de Ca-
noinhas, edifício Canoinhas Fôrça e Luz, onde estaremos ao Ccnlecções finas
inteiro dispor para todo e qualquer esclarecimento.

Canoinhas, 30' de setembro de 1.962. para senhoras

Franci.sco Wilm�r Friedrich Arno .c0urt Haffmann Casa Erll-ta·
'

DIretor Presidente Diretor Gerente /
.

Parado, 9/62

..
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Grêmio XV de Julho
Convite para «UM BAILE NO TIROL-
O «Grêmio XV de, Julho» convida com

satisfação os associados e Exmas. Famílias da

-,
Sociedade Beneficente Operária, .Club Canoinhense, So

ciedade 'de Tiro ao Alvo Canoinhas, Sociedade Recreativa'
Esportiva Esperança, Sociedade Esportiva Palmeiras, Botafo
go Esporte Club, Santa Cruz. Esporte Glub, Canoínhas Es
,porte Club, .Socíedade União Operár'iá," Sociedade Recreati
'va Entre Rios, Sociedade Recreatíva : São Bernardo para
UM "BAILE NO TIROL, que realizará dia 3 de no,

"v€mbro na séde social da SOCIEDADE BENEFICENTE
OPERÁRIA.

-,

N o ta: Não haverá reserva de mesas (serão cobradas
depois de ocupadas).

' ,

Músíca: Tirolezes de Papuã.
,Início: 20,30, horas ,.:_, Show a,rH,;tico ,ê fol-",,,

C:;ófÍco às 23 horas.
">,,. '.:,,,-' ';;;:..., ,

,
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It��X9mp�e mais, barato, ganhando Ct� 1�O.UOB,OO' (cem I
i mil .cruzeiros) de prêmios, no sensaclonal �f�)ANO OE I
=

�, VENDAS TRIMEST L" de fim' de .inO II

I LOJAS UNIDAS L"TDA'. I
'II II
I " II.
I As

- Lojas que têm de tudo para todos e pelos men?re� preços' da cidade.
II

I 1 'Máquina de Costura 1 Rádio Cabeceira .; 1 Jogo de Jantar Schrnidt com' I,
I'

·42 peças - 1 Jogo de ���s �e�a��� ��ê���:s�e�o��;o dê Cafézinho c,om 9

I
I Cada, Cr$l.o;oo,oo de compras, dará direito a 1 CUpOlD numerado. / I�'!i ."

I �.

i 15 de outubro a 15 de janeiro I
I ,II .'
II .!E,
'.- . �:
II Rua Caetan() Costa, 553 e Rua Paula Pereira, 1_()68 III:II ' 1_

Imm.mliilllm�m1�m••II���m�.�••��.�����.,Im1.IiUi�ffllI••�!I1E••R�II���m�.ill�HlliI'"

/

Aoa 16, • CARDINHAS - S. Catarina, 13 de Outubro de 1962 .N. 106
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Fidelidade' ã Igreja
Dinis - Córdova -. CIC) - Paira sôbre- ó Brasil um

grito de alerta. -Caracteríza-se pela apreensão em face do
futuro próximo', sobretudo de nossa vida democrática. A

imprensa; não cessa de comentar fatos que bem denotam a

gravidade' do momento. Aí está o escândalo da sonegação
de gêneros de- primeira necessidade ao povo guanabaríno.
No Nordeste a' chaga do drama social permanece aberta e

viva, desafiando as classes, dirigentes. .Todavía, é a substitui
ção do .Mínístério com a consequente escolha de um novo

<Premíer» que ameaça abalar mais uma vez as já combali
das estruturas políticas dêste País. Passemos, porém, a 'um

aspecto possitívo: a atitude vigilante do Episcopado brasilei
'ro de Norte a Sul.ê incansável no trabalho. em favor da re

ligião, da democracia e do 'bem-estar' do povo. Recordemos
·

as recentes manisfestações do Cardeal do Rio e do Bispo de

Petróp-olis, Dom Jaime, por ocasião do lançamento da Ali
ança ,Eleitoral pela Família afirmou: «Apesar de não sermos

· um povo com vocação para a ditadura e para o despotismo,
.

as condições gerais do mundo, com o estonteante exibicio
nismo dos totalitarismos de esquerda, exercem terrível e

intolerável opressão sôbre o ambiente brasileiro».

Mais:' «A 'nossa pátria ... , tem sido .uma concha de ex"

cepcional sensibilidade acústica para ressoar' a angústia do
mundo hodierno». Essas palavras nos fazem ver que o mal
não é 'exclusivo do Brasil, embora aqui se reflita de modo
mais drástico. Dom Manuel Pedro da 'Cunha Cíntra, Bispo
de Petropólis, por sua vez, nos traça uma diretiva simples:
FIDELIDADE.· Fidelidade à Igreja representada visivelmente
pelos Bispos e seus Sacerdotes recomendou Sua Excelência

· no encerramento da solene procissão eucarística de «Corpús
Chrísti». 'Mais: Fidelidade que deve ser incentivada e forta
lecida pela recitação diária do Têrço em Família e cpela re

cepção frequente dos Sacramentos. Serão por isso realidade
as palavras do Cardeal Câmara: «Nenhuma pressão ou cam

panha tendente ai tranformar a Igr�jra do, Brasil. em .Igreja
do silêncio conseguirá seus objetivos». "

SEU DITO
aniversariou

Aniversariou. terça feira ultima,
dia 9. o Dep�tad9 Estadual. n08>

so repeesentante na Assembleia
Legislativa. Benedito Therezio de
Carvalho Jr. Sua Excia foi mui
to cumprimentado na residência
do seu genro, dr.9svaldo Segun
do de Oliveira, onde está hospe
dado. Enviamos, ao ilustre' ani
versariante, grande amigo deste
semanário. os nOSS08 melhores vo
tos de saúde e felicidades.

Trigêmeos no

Hospital, Santa Cruz
Fato inédito em nosea cidade.

veio a ocorrer dia 5 ultimo, no

Hospital. Santa Cruz. com o nas-.

cimento de trigêmeos. filhos de
Doa. IZ'lura Furtado Lopes e João
Maria Lopes. Os garotos e mãe
passam bem. Cumprimentamos o

feliz casal

Bodas de Prata
. �fâ, Am�lia - �r. l��mal l�nalt��iIC

Viu transcorrer dia nove,

o transcurso de 'fieu vigéssimo
quinto aniversário de casamento o

casal AmeHa Thomaz Leoartovicz,
atualmente residindo em Curitiba.
.Por este feliz acontecimento. seus
fiihos aqui residenntes, mandaram
rezar, naquele dia, às 8 horas, Da

Igreja de Marcilio Dias, umaSan
ta Missa em ação de' graças. A
�t9rif,l a e�mi!ia Lenartovicz os.cum

primentos do "Correio do Norte'�.

, ,�
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Ul'-1 BAILE NO TIROL
(CoDclus60)

'Banda dos Tirolezes de Papuã, composta de 22 elementos.
Os Tirolezes de Papuã além de possuírem um repertório
muito animado para dança, apresentam belíssimos números
folclóricos de canto e danças típicas do Tirol. Com respeito
a essa famosa Banda, podemos adiantar, 'aliás, que o Grê
mio XV de Julho têm adotado como principal norma de
'suas atividades sociais, a contratação de boas orquestras, o

que tem garantido o sucesso de suas promoções,
' .

UM BAILE NO TIROL, t,erá as seguintes (inéditas) ca
racteristicas: Não haverá reservas de mesas (serão cobradás
depois de serem ocupadas). Durante o Baile que terá início
às .20,30 horas será, apresentado um interessante <show> ar

tísticos e folclórico pelos Tirolezes de Papuã. O salão será
ornamentado com motivos típicos do Tirol. São convidados
para e- sa grande festa os, associados e dígnissímas famílias,
das seguintes sociedades: Club Canoinhense, Sociedade Be
neficente Operária, Sociedade de Tiro ao Alvo Canoinhas,
Sociedade Recreativa Esportiva Esperança, Sociedade Espor
tiva Palmeiras, Botafogo Esporte Club, Santa Cruz Esporte
Club, Canoinhas Esporte Club, Sociedade Uníão OR�rária.
Sociedade Recreativa Entre Rios, Sociedade Recreátiva Sã't>
Bernardo.

'
,

,':ii!> '

'

Canoinhense: Divirta-se a «valer» dançando UM BAI
LE NO TIROL, uma inédita promoção do nosso Grê'gliQ,
XV de Julho, que sem dúvidas se revestírá ,de suêess», ,,:,

. \
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