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QUE SE IMPOE
A OPINIÃO PÚBLICA E OS MEIOS INTELECTUAIS

EM GERAL aguardam em expectativa, a solução que será dada

pelo senhor Prefeito Municipal a emenda que liberal determinada

verba do orçamento municipal a Escola Técnica do Comércio

de Canoinhas. O interesse é grande porque a liberação de men

cionadá, subvenção irá permitir que educandário especializado da

cidade, firme- se definitivamente no que toca � suas dificúldades

financeiras.
'

SETORES POUCO ESCLARECIDUS, talvez por ínad

vertebcia, têm procurado criar em torno desta situação em que
se encontra o Executivo Municipal e a Escola Técnica, clima de

desconfiança e de tensão. Desejam a, questão para outro campo;

quem sabe para a mesa de um bar ou de um balcão de horta

liças. O fato é que, evidencia-sê cada: vez, mais a tentativa de

desvirtuar a verdadeira importancia para a cultura da cidade,
que tem o problema. transferindo-o pará terreno completamente
diverso e inadequado.

O SENHOR JOÃO COLODEL DEVE ATENTAR para o

caminho tortuoso e não sabemos se sem saída, para- onde dese
jam leva-lo alguns de seus conselheiros. Sabemos e a opinião
pública canoinhense tambem o sabe, que Sua Excelencia é ho

mem 'que nunca foi contra-o desenvolvimento cultural de qual
quer parte, e que nunca lutou em campo contráríe ao do

lip�imoramentb intelectual de, sua gente. O sre Prefeito Municipal
fl��,e ter defeitos, mÚ e .um quem sabe, mas não podemos lhe

fté'gar a hõnesfidede de propósito com que age dentro de seu

g8binete de trabalho. Seus atos são cheios de evidencia; e nin
gGem encontrará qualquer migalha de .terceíras intenções no seu

,p;tocédimento como Chefe do Executivo Municipal.
PODERÁ SER CONDUZIDO por mãos inseguras a planos

inclinados, que a força da gravidade encarregar- se-á de derrubá
\.9 dentro de sua lei. Aí está justamente o que se desenha com

li aproximação da liberação ou não da subvenção à Escola Téc

'hica de Comércio, que pçderá ser seu passo fatal ao descrédito;
se admitir publicamente sua repelência à cultura e ao aprimora- -,

mente intelectual de seus munícipes.
NEGAMO-NOS A CRER QUE SUA CONFIANÇA nó

q,ue dizem, seus amigos de gabinete, convivas de admínístração,
v'á ao extremo de deixar-se le,var a cometer um ato absurdo e

enmíacso contra aquilo que é mais caro para a emancipação de
nossa pátria: o aprimoramento do material humano.

A ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO há quatro anos

'luta pela sobrevivencia e manutenção de um ensino digno em

Canoinhas, Tem alcançado exito é verdade, mas não sem desde
brar-se em esfrrrços e sacrificios que nem sempre tem compen

sadq, sob O' ponto de vista da segurança -economica do educan

d�rio que até hoje permanece, como em sua fundação; instalado

�m um depósito de erva mate, transformado, segundo as possi
bilidades financeiras, em Escola Técnica.

NÃE> É VERGONHA UMA ESCOLA:' INSTALADA EM

UM'DEPOSITO DE ERVA MATE, mas poderá ser desaponta
mente geral e motivo de adormecimento absoluto das forças
ib�electuais da cidade com respeito ao, senhor João Colodel, se

Sua Excelencia sabedor que é da entristecedora situação da ETC

negar- lhe a subvenção que o Legislativo aprovou. Seria,
-

então,
compactuar com urna situação constrarigedora congenita, trans

formando-a já agora 'em monstrengo que espanta e apavora a

todos os amigos dos livros.
.

,

A DUPLA DE ENTUSIASTAS, Drs. Darcy Furtado Rocha

hoje afastado desta cidade, e Arnoldo Peiter Filha já deram 'o

que puderam e o que não puderam em favor da' criação de uma

outra fonte de ensinamentos práticos para. o Munícípio, Neste

momento, não fazem pedido �a,lgll;t:p' ao poder público, embora

coubesse perfeitamente uma reivindicação em nome da inteligen
cil!,de SUIl gente, A situação dos dois fundadores daquela casa

de: ensino e de expectativa e meditação. Quem sabe se não es

tarão conjecturandç a respeito da parca visão dos fatos e das

eousas, 'que possuem os homens públicos brasileiro� ...? O simples
afastamento do campo em que vai ser travada a batalha, denota a

Priori que o ambiente é de afetação no que diz respeito a boa

acolhida da emenda que institui a justa subvenção.
, eMALGRADO TUDO, ACREDITAMOS EM JOÃO CO'"

LODEL e não somos' capaz de imaginar nem de ,longe' que o

esclarecido causídico e remediado Prefeito, vá seguir o canto da
.

sereia balbuciado por algumas almas perdidas... Apesar da

oposição que lhe fazemos no campo ideológico, é justo dar-lhe

agora um crédito de confiança, e uma palavra de advertencia ao

caminho que poderá' tomar negando a subvenção a um centro
d.e cultura imprescindível a todos os munícipes.

J

SUA EXCELENCIA PODERÁ ser contra tudo; contra'

nós, contra a erdem, a prosperidade, contra o progresso e o'

marchar de seus munícipes. É seu. direito. Não tem contudo, data
venia, o direito de matar a cultura dos homens, obstacular o

caminho para uma vida consciente da humanidade, aqui repre
Sentada como um dado estatístico.

A LIBERAÇÃO DA VERBA PARA A ESCOLA TEC-

NICA DE COMERCIO' é uintl l'Qedlda que se impõe. Sua Exce
'lencia terá nosso apoiô" se temer, negando ouvidos a desavisados,
reformar sua idéia de não dar aprovaçãe a referida emenda. Se
lhe prometeram chantagem política, não deve dar atenção. A
Razão, assim como a Fé e a Bondade, suplanta, cedo ou tarde,'
toda e qualquer indignidade. ,t.
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FONE, 128

Gerente: IlHASS �mM(
CIRCULA AOS SABADOS

Cubas e Hàroldo
já voltaram:

diplomados
Os drs. Reneeu Cubas e Ha

roldo Ferreira retornarem quar
ta feira passada 'da capital do
Estado, onde forem diplomados
segunda: feira última.

Diplomação de
Vereadores foi

Quarta- feira
Os vereadores recentemente

eleitos em Canoiahas, Três Bar
ras e Major Vieira,' foram di

plomados quarta-feira última em

sessão solene levada a (deito no

Forum bOCál;,'sób á presidência
do sr. Dr. Reynaldo Rodrigues
Alves, Meretíssimo Juiz Eleito-

, ral da. 8a� Zona,
Ao ato compareceram altas

autoridades civis e militares,
tendo na ocasião usado da pa
lavra o sr, João ,.o ColodeI, Pre
feito Municipal, e o vereador,
Braulio Ribas da Cruz -em no

me de seus colegas e o sr. Pro
motor Público Dr. Zenon Mal
chitzkí.

Está assim encerrado a gran
de etapa política municipal. que
-durante meses sacudiu e ap�i
xonou os meios políticos lociiis.

Lyons continua
•

sua
.meritória

campanha
O Lyons Clube de Canoínhas

continua com sua campaoha ví
toriosa em favor do Natal dos

póbres. As' realizações sociais

que dia a dia vêm sendo in�
centivadas, estão alcançando

,

grande' repercussão nos círculos
mais esclarecidos da cidade, que
estão.' cerrando fileiras para
que a iniciativa doravante tenha

repercussão e alcance de acôrdo
corri os príncípíos morais e so

ciais que regem nossa comuni-
. dade. Não obstante já tenha
aicançado um ótimo nível filan

trópico, os "Leões" tem para si

que o Natal dos Póbres pode e

deve ter maior significação so

cial e qu� os resultados podem
se fazer sentir na medida dire
ta da seriedade com que se en

cara esta (iniciativa, que reflete,
sob todos os aspéctos, seus i
deais e sentimentos humanitá
rios.

Delegado proibe
Assobio de madrugada:
Confunde caça a ladrões!

o Delegado de Palie ia local parar na' madrugada
de dias passados um transeuente que encaminhava-se
para sua residencia, porque o mesrnci d.oesmanchava-se
em enternecedores' assobios que certamente traziam
lhe doces recordações,

.

.r, e.'
i'

.

,

A autorídadé,.. poltcíal a� dar o sinal edEl ;'para" indagou
do cidadão seu destino, apõs

"

o '''que; 'em tom
peremptório, informou ao já assustado popular que
ele nã.o mais deveria "apitar" na rua, porque alem
do adiantado da hora aquela, prática prejudicava
sobremaneira o Serviço de Investígacão Noturna.o(SIN)
-que estava a caça de ,larápios pelo'.assobío; que 'se

gundo informes diversos, eram, meldlãosoe' e senti
mentais, alem de ser, _: explicou eníâtlcamente "'-" o

príncípal elemento concreto com quejíoutavà a'; Pôli-
CIa para efetuar aquelas prisões,

,

..

, l'
.A vitima do susto e dos maus' m'�rií�ritos ;r6i um

.

lo_cuior .da Rádi? Oanojnhas, que apó�\o:Jat9';pi'0IDeteu,
naomais assobíar a altas horas' da,madrugada, como
tambem recolher- se em, horário, mais próprio e sílen
ciosamente; a fim de não tumultuar as investigações
policiais que estão sendo efetuadas para êaptur� de
ladrões assobiadores.

' '

CARNE SOBE E ,PHESTIGICl
DE AUTO{llDADE}": DESCE�

e
'

A carne aumentou quarenta cruzeiros em quilo nesta
ultima semana. Enquanto isso 'as autoridades que deveriam

.
ser

responsávais pelo abuso em ponto grande,' mostram-se acéfalas
e fazem alarde da incapacidade e do· desinteresse qu0nutl'em

� pelas cousas publicas que deveriam ser guardiãs.
A Fiscalização Municipal, ter:ivelmente incompetente, dá�

mais uma vez prova de alheiamenta 'em assuntos de! sua única
responsabilidade. Não se pode, é bom que, se saiba, continuar
por mais tempo neste marasmo que afoga e desmoraliza o poder
publico municipal.

As classes operárias que faz tempo, .tíveram roubadas de
suas mesas o indispensável produto, agora .maís: do que nunca

naufragaram no mar alto das manobras altistas. '''.

Sabemos das dificuldades com que lutam os marchantes
da cidade. Não ignoramos lambem a espiral inflacionária domi- /
nante em todos os setores=da vida publica nacional, mas o fatQ;:
é que já está havendo abusos neste setor, e o povo não 'suportá'
-rnaís o massacre de que vem sendo vitima.

A instalação de um frigorifico na cidade poderá de vez ":

solucionar, a presente situação. Para isso 'bastaría o seu imediato'
funcionamento, que consistiria, em linhas gerais, em.' �<iquiÍ'ir} ():
produto na fonte e revender- aos varejistas, Solução símplest'e .

prática. ,

HINO
VAI

DE
SER

.(;ANOINHAS
GRAVAD,:O" ,

.,' -j
,

O Hino de Canoinhas que
tanta divulgação teve durante
o período em que foi lançado,
vai, finalmente, ser gravado. A
gravação segundo se informa
será procedida nos estu�s da
RGE em São Paulo. "

Em uma das faces' o hino se-

rã inteiramente tocado pela
Banda da -Polícía Militar do Es
tado, enquanto que na outra o

Coral Canoírrhease estJlrá PrE!-'
sente, entoando a bela música.
Por medida de economia .as

'

duas faces do ,disco serão gra-
'

vadas primeiramente em fita e,

logo após enviada a São Paulo,'
onde, então, à luz de avançada f:

técnica e sob os melhores cui-;
dados, será definitivameute pas-

.

sado para o disco as duas in-.

terpretações..
A Direção da RGE Informou'

que a 'perféição'de: seu trabalho,
muito dependerá das condíçõea'
técnicas em que receberá as':
gravações em fita. Por outro:

.

lado . um porta voz oficial da.
emprêsa disse que não obstan
te não seja ideal sob' ponto de
vista técnico as condições da'
fita que receber, aplicará os'

melhores 'esforços no sentido

(continua em outro local)

subvencionadas
,pagamento que a Câma·ra

Entidade.!

As entidedes cultu 'si". entre
as quais o Ginásio Santa Cruz

,e o Colégio Sagrado Coração de
J e s u s , a g u a r d a m

.

an-
.

siosamente o tão esperado pa
gamento dp suas subvençÕes
já aprovadas pela ·Câmara Mu

ni,cipal. Menciona�das subven
ções, vem sofrendo compasso de

espera no séu pagamento, de
vido, segundo info,rmações ofi
ciais, à falta absolata de verba

\

aguardam
epreveu

, ">,

que vem caracterizando ultima-
mente o Executivo local.
N..o entanto a Prefeitura sal

dará estes débitos tão logo re

ceba a cóta do artigo 15, que
nào deverá tardar em chegar a
seus....cófres.
Esta situação, que depende de

terceiros fatores, deverá no en

tanto está regularizado t.ão logo
haja condições concretas para
sua normalização.

.'
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o fÚNICo1 CAMINHÃO INTEIRAMENTE NÔVO!

"

'.,. A I única' linha completa de caminhões nacionais!
. ,

.'lt,

NOVO SUPER F -600
CAVALO-MECANICO

NOVO SUPER F-350 NOVO SUPER F-600

/

• ,t

Venha conhecê-Ia de perto no, seu Revendedor FORD

Comercial Pedrassa�ni Ltda.
:ex Rua Postal, 66Vidal Ramos, 1.206

Telefones: e 30410·4

I Feira de Shiguifuzl
em grande

desenvolvimento
Norio Shiguifuzi proprietária

da única feira que a cidade
possui, tem dado grande impu].
so a sua atividade que, aliás é
digna dos maiores elogios pelo
esfôrço que representa e o mui.
to que contribuí para a econn,
mia doméstica de cada família,
Shiguifuzi possui vários al

queires de terras plantadas nos
altos de Canoinhas, área essa
arrendada de Almerindo Nunes

. e desde seu início no ramo te�
alcançado' o mais franco pro.
gresso, não só devido a sua ca

pacidade de trabalho como tam.
bérn ao apôio indispensável que
vem encontrando da parte do
público consumidor.
,

No dia 27 de outubro passa.
do o proprietário da feira em
um gesto de agradecimento e

compreenção pelo muito que
tem recebido da cidade, orgsní.
zou uma churrascada em que
foram convidadas várias auto
ridades inclusive o sr. Prefeito
Municipal, vereador Alfredo
-Garctndo e Gerentes de esta
belecimentos bancários.

Naquela oportunidade o Che
fe do Executivo Municipal fêill
uso da palavra enaltecendo (I

valôr do trabalho de Shiguifuzi,
s=ndo secundado por Alfredo
Garcindo que em brilhante im

proviso deu aos presentes o

significado que representa a

feira, traduzido em trabalho e

esfôrço. 'Também naquela opor
tunídade os estabelecimentos de
crédito' da - cidade fazendo-se
representar, aplaudiram e con

gratularam-se com o precursor
da feira de Canoinhas.

Monte Castelo dá
Festa para construir
sua Igreja Matriz
o nôvo Municipio de Monte

Castelo, desmembrado de Pa

panduva, dará dia 2 de dezern
bro vindouro grande festa local
como primeiro <passo para cons

trução de sua Igreja Matriz.
Nêste sentido a cbrnissão encar

regada daquela obra vem tra
balhando para que a festa al
cance grande 'êxito e ótima re

percussão na região. Os muni
cipes, por outro lado, não vêm
medindo sacrifícios para que o

fato se revista de grande bri
lhantismo e tenha a importân
cia ao terreno social equivalen
te a do campo de sua história.

A programação para o dia.Z
será extensa e constará além da
Missa solene que será rezada às
déz horas, de grande churrss
cada e tampém com um servi
ço de alto falantes que difun
dirá informações pertinentes ao

Município e irradiação de bôa
música. )

A comissão de organização
solicita por nosso

. íntermédíe
que os presentes levem prendas,
cujo valôr reverterá em bene
fício da construção de sua Ma
triz.

A lista de festeiros que é

longa, vem encabeçada pelo sr.

Amantino Meister e Senhora.

(!:4d-4 �t,tit(J,' I
SAIAS, útima moda

CANOINHAS _._
,_.,_ Santa

Casa Erlita j
Catarina Lãs para, ,Tricot
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PELOS, ILA.!RES
e 1faJ O ([)�<e§ ..�
-ANIVERS�RIANTES DA SEMANA
AttlVE_��AR.IAM-SE

Hoje.' a sra, dona Ioana
e-sp do SI. Lucio Bialeski; os
srs. Eduardo Prust, Francisco
paJatinsk,i, Oswaldo Votgt,
José Wibbelt e Willy Haufte;
OS jovens: Daniel Bialeski: e
Antonio Dario Hostin; os

meninos: Alfredo Luiz filho
de Alfredo Sorg e Francisco
Vital filho do senhor Acácio
Pereira.

Amanha: as sras. donas:
Sibila esposa do sr. Pedro

I

Tyszko residente em Bela
Vista do Toldo, Adaira esp,
tio sr. Pedro Silveira e Maria
esp. do sr. João C. Oapski;
o-s meninas: Lucia filha do

.

sr. laroslaw Sidoruk e Bea
triz Catarina filha do snr.

'Aroldo Carneiro de Carvalho,'
o sr. Estanislau Krisan,

Dia 16: As snras. donas:
Anita esposa do sr. Paulo
Neubu»ger e Irene esposa do
sm, Horst Winter residente
em Porto União; as srtas.:
Terezinha Seleme, Gertrudes
Lis; e lris Stratmann res.

em Curitiba; os sr. Alrxan»
dre u« r-'

Dia 27: Exma. Vva. sra.

dona, Vitoria Oliskovicz; as
.

meninas: Rosamry filha do
sr. Heinz Fischer, Vanja Cla
ra filha do sr, Lauro Michel
e Izolete Terezinha filha do
sr. Miguel Androczeoecz; o

-sr. Roaolro Schaal; o menino
Jaime José filho do senhor
Miguel Androczevecz.

Dia 28: os S1 s.: 'f'rancisco
Krisan e Lauro Michel; os jo
vens. Gerson Koehler e [oa-

quim Fer.nandes Luiz Filho
residente em Porto União.

Dia '2!): a sra. dona Zild
esposa do snr, Alfredo de(
Oliveira Garcindo: a menina
Siomara filha do senhor Dr
Rivadavia R. Correa; o sr:
João r. A. Siems; O menino
Pedro Paulo filho do senhór
Zetredo Müller.

.

Dia 30: a senhora dona
Oenoveva esp. do sr. Willv
Sudoski; a srta, Guita Feder
mann res. em Tres Barras'
a menina W'ilma Maria filh�
do sr. Eraldo Lessak: o

'

me
nino Adilson filho do' senhor
Nelson Marzall.

f

Nossos cumprimentos .

Nascimento
\

Registramos o nascimento
ocorrido no dia 12 último da.
menina Ana Paula, filha do
senhor Bogodar e de Dona
Paulina Kuczinski.

\7 isita '>

. Esteve em visita a seus

familiares, nesta cidade, a

Sra. Marina da Silva Castro
'esposa do senhor Antonio
Daniel de _ Castro. A reterida
senhora esteve, tambem, em
visita de cortesia a nossa.'

redação. Registramos o fato
com real satisfação, quanto
mais quando, se sabe que a)
ilustre visitante é filha do sr.

[ustiniano Silva Quadros,
nosso particular amigo e as.
sinante.

mais 'barato,Compre

,

Viagem
Seguiu a Florianópolis

quinta feira passada, o Juiz
de Direito' da Camarca, Dr.
Reinaldo Iêodrigues Alues. O
Chefe do Poder fudicidrio
deverá retornar a Canoinhas
nos primeiros dias da sema»

na vindoura.

Hino
\

(anolnhasde
Conclusão da la. pág.

de que a gravação venha aA>ú
blico com tôda a perfei,�o e

fidelidade que os maáernos
métodos permitem alcançar.
O disco, que será dado ao

público tão logo esteja pronto,
deverá alcançar um prêço ra
zoável. o suficiente para cobrir
as despesas com a importante
gravadora nacional.

O prefeito João Colodel se
gundo fontes geralmente bem
informadas teria classificado
como "oportuna" a medida i-'
nicial para concretização dêste
sonho que é de todos os canoi
nhenses. Não obstante Sua Ex
celência telria deixado tra-nspa
recer que, também, com esta

medida não haveria mais pro
blema em aplicar a verba do

cinquentenário da cidade que
estada por ser liberada e não
teria aplicação prática no mo

mento presente.

Ginásio Santa Cruz
Inscrição para o Exa

me de AdníisS"ão.
20 até 30 de novembro
Documentos para lbscrição:

Certidão de nascimento. Ates-
I .

tado de 'Saúde. Atestado de va-

cina. Certificado de aprovação
do Curso Primário. Todos com

firma reconhecida.
'

Ix A Direção

Pinho
Nossa

promove
Senhora

festa de
de Fatima
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Na loéalidede denominada Pi
nho será realizada amanhã uma

festa em louvor a Nossa Senho
ra de Fátima. Para tanto a' Co
missão dos Festeiros convida
o povo em geral para compare
cer e prestigiar a promoção so

cial de carácter religioso.
As nove horas haverá Missa

na qual as crianças farão a Pri
meira comunhão e logo após se

rá dado início às festividades
externas que suão compostas
de confraternização entre o po
vo da região e B realização de Iuma partida de futebol; toman-

Ponto Automóvel
"I ,

»: AR'OO IRIS

Fiedler & Lima
Praça Lauro Müller

defronte Bar Carlito

Plantão à noite

FONE, 138

••�••••••••••••••••�.Ba••••Bm••••e.9•••B••B••••a � .
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(cem mil cruzeiros) de prêmios, no sensacional "'PLANO I

&I
DE VENDÀS TRIMESTRAL" de fim de ano I :j

I LOJAS, UNIDAS LTDA. i
I

As Leias que têm de tudo para todos e pelos menores preços da cidade. I·
I 1 Máquina de Costura - 1 Radio. Cabeceira - 1 Jogo dé Jantar Schrnidt com II

li 42" peças - ,1 Jogo de Café Real com 28 peças - 1 Jogo de Cafezinho com 9 I
I J

peças e mais 5 prêmios, menores. '.

"

I
I Cada Cr$ 1.000,00 de compras, dará direito a 1 cupom numerado. I

/11 / • II

·1 15 de outubro e ·15 de janeiro I
ri

<, 1 ,I,
a •

I •

I • I
I Rua Caetano Costa, 553,e Rua Paula Pereira 1.068 I
1•••••E••��••••m••••••••••••••�.m•••�••�•••��••••� 1

do parte as equipes do Bela
Vista Esporte Clube e Pinho E.C.
A Comissão de 'Festeiros é en

cabeçada pelo sr, Dr. Cláudio
Lassance e Senhora.

,

ENFEITE de
PINHEIRINHO

CASTiÇAIS, \ VELAS
e BOLAS ,

CASA
.!.- \

ERLITA

ganhando CrS' 10 O .-0 00,00

.. ,

• 'i
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,_-------------------------1'

Cine Teatro Vera Cruz
A P R E SE N TA:

',,-

á. 20,15 hora. iinprópriô até 141ano.HOJE

MAIS UMA ,VEZ IADEUS·
com Iogrid Bergman, Yves �ontand e Antony Perkins.

DOMINGO - áli 14,00 hora.' - Cen.ura Livr�'

ESPIRITO DE PORCO
com Zé Trindade, Renata Fronzi e -Aida Campos.

- '----- !

DOMINGO __;_ �.' 17,00 hora. - ceneuea livre
a. 20,15 hora.· Imp. até 14 ano.

-O ULTIMO DOS \/,IKINGS,
com Cameron Mitchell, Edmund Purdom Isebelle Corey
e Helene Remy. Lutas sangrentas! Homens em combate
mortal pela liberdade e pélo' amor! Crandíoso espetaculo

" em cores, repleto' de cenas de ação violenta.
',-----,

2á. Feira - ã. 20,15 hr•• - Imp, até 14 ano•• REPRISE

5a. Feita á. 20,í5 hora. - impr. até 14 ano.,

SANGUE EM SUAS MÃOS
com Jim Davis, Carl Smidt e aeleen Whelan

1!:le fez justiça com as 'próprias mãos: seu único direito
era a violência.

4a. feira" -- a. 20,15 hora. Imp, até 14 aDO.

o HOMEM QUE 'DESTROI
com James Stewart, Lisa Lu e Clenn Corbett.

5a. e 6a. feira. à. 20,15 hora. impr. até 14 ano.

TORTURA DO SILÊNCIO
com Montogmery Clift, Conne Baxter e Karl Malden
Ele, ,tra um confessor, não podia falar ... Era um sacerdote
e nãÕ podia amar. Você sentira o drama de um conde-

nado a morte inocente.',
I

�.----------------------I--_!'

111m

Refaça suas forças,;/ temendo

BJGC A F É

Rua

Torrado a ar quente
Saboroso' até a- ultima g<>ta

, ,

'

Paula Pereira- � 'telefone, 241

1, BIG é grande .. mas em Canoinhas

é O' melhor caféII1I BIG

II R����gs�����

Correspondentes 'no Interior
,

Apelamos' aos nossos amigos residentes no interior do município
,

para que nos indiquem pessoa de comprovada idoneidade moral, para
�,'J'v;r como 110SS0' Corréspondente.i, "

,

Cada locali'darle �ode�á ter seu representante crede'�ciado, cuja
missào será colher .dados a' respeito de tudo-que interesse ao progresso
di! região.

Não será necessário que êste correspondente tenha prática de

reduçào : o que mteressa é, que, seja digno de tôda conêiança, porque
nitra !lOS é suficiente o dado com o que redigiremos a nota.

....;""
.

'

\,
'.

Da efetivação dê- um corpo de Correspondentes, dêp�e{lde o grun-
c' ililpulso que nosso jornal poderá tomar.

" '

NO CI�EMINHA "SÃO
,

FRANCISCO"
Amanhã às 14 horas e às' 20; 15 horas

R'EPRESALIAj
com 'Guy Madison - Felici8 Farr -, �trhyn Grant.

Para breve:
,

T R E Z E C A ,D E J R � 'S,
,

com Oscarito,' Renata Frblnzi e os

"Canarinhqs Q,�" Petrópolis" de Frei Leto.

)
24.11-1YO�

....

Voce· «O, que
,

S
-

b· '? I
, a la.·... Eu'1. Os aluoos quando matri

culados na Esco'a Técnica de
Comércio, mesmo em idade de

prestar serviço militar, estão
isentos por lei recente a pres
tação do mesmo.

2. \Após a conclusão do cur
so os' alunos poderão ingressar
em qualquer Faculdade, pres
tando apenas, como de praxe,
o Exame Vestibular.

Hoje"a"exposi�ão dos
,

'

\

trabalhos práticos d�
Ginásio Santa, cruz
Será realizado hoje o ato

inaugural da Exposição de
Trabalhos Práticos dos alunos
do Ginásio'Santa Cruz. A inau
guração dar- se- á no Salão de
Festas Frei Cristovão, ao lado:
da igreja matriz. Agradecemos
e registramos o convite rece
bido, prometendo na medida do

possível cobertura jornalista em

nossa próxima audição.

3. A localízação atua] da Es
cola Técnica de Comércio é
devida ao' alto espírito huma
nitário dó saudoso /� Antonio

Procopiak ,da cidade de �Ú,fra,
que cedeu aquelas dependên
cias ao �düêandário, sem o que
não haveria a fecunda existên
cia de '�ão utíl . Escola "especta
lizada.

4. Com o funcionamento da
ETC muitos estudantes que
certamente 'sairiam \ de Conoi-

. nhas em busca de estudos es

pecializados, não mais 'O fazem

porque aqui mesmo encontram
a

_
necessária .oríentação e for-

mação.
'

'5. Os abnegados professores
que formam o côrpó docente
da referida 'Escola, esforçam-se
ao 'máximo para manter dià
riamente o alto nível educacio
nal em suas aulas, malgrado a

,

estafante 'jornada diária de tra

(bálho, extra colégio.
6. O sr. dr. Zaiden Seleme

apesar das atividàdes de Escri-i.
vão do Cartório de Órfãos, Di
reter> da Companhia Fôrça e

Luz e demais afazeres particu-
.

"

lares, encontra tempo, fôlego,
ânimo e capacidade de trabalho,'
para se dedicar à Escola Téc
nica de .Comércío da qual é
Diretor.

7. E o seguinte o Côrpo Do
cente da ETC.
i

Professores: Zaiden Emiliano
Seleme (Diretor), Acácio Perei
ra (Secretário), Leones Greípel
(Tesoureiro), Arnoldo Peiter FI�:
Milton Stramari, Saulo Carva
lho, Zenon Malchitzki, Reinaldo
Rodrigues Alves, Reinaldo Cres
tani, Pedro Reitz, Rubens Stul
zer, Adilson Zaniolo, Paulo
Eduardo Rocha Faria, Cilas Zi-'
mann e professôras Sáula Se-

.

leme e Hildegardt, Thiem.
'

XARQÜÉADA
Vende-se uma proprieda

dade 1600 m2, com boa
casa, luz instalada, div,ersas

, \

benfeitorias e muitos arvo-

redos.

Tratar com o proprietá-
rio S� Ix

Wladislau Brozoski"

Agrad�cimento
.

Narciso Leonardo !fl,uthes, e familia resideutes em
Rio NQvq, profundamenje compungido com o faleci.
menta de sua esposa, m,ãe sogar avó, e bisavó,

,e

Francisca' Strack Ruthes . "

falecida ,a 16 do corrente, vem de públicQ agradecer aos
distintos medicas Dr. Mario, Mussi, Reneau Cubas e

Osvaldo Segundo de Oliveira. pelo carinho .com que
sempre trataram dà extinta; ao Rvdo. Frei Fabiano,
que lhe ad11(linistrou a última ceia, aos vizinhos, amigos'
e conhecidos, a -todos que acompanharam 'o entêrrn e
.assistiram a Missa de 7. dia, sua imorredoura gratidân;

Rio Novo, Majo» Vieira, novembro de 1962.

dizem •••

/ ...

neo
. i - "

No'\ próximo dia 4, I Basilio Humenhuck & Cia.
chegará à Canoinhss o 10. 'Ltda., Irmãos Zugmann, AI
AERO-WILLYS 2600 e se- fredo Mayer & Filhos, e Ir
gundo comentários será do mãos Bartnick, pelos valío
industrial modesto Zaníolo. sos troféus ofertados.

- Nos meios bolonístícos
'

Que o calçamento da Rua-
no que mais se fala é na Vidal Ramos; ihiciàdo à al
eleição do José allage para guns longos, meses, já che-

I '

presidente do fantasma. gou defronte à Firma Basi-
\

lio Humenhuck,.

'_ Em janeiro vindouro,
o Democrata .elegerá Villi

Voigt, para presidente.
- Num ambiente 'de ca-

,'\ .

maradagem e 'alegria o

Clube de Bolão Democrata
festejou a vitória de sua e

quipe" no torneio relâmpago.

S
_' A Comissão da Cancha

.de Bolão da Soe. Tiro -ao
Alvo agradece,' as' -firmasr
Com. Pedrassani Ltda, A
brahão ; Mussi S/A, Lojas
Unidas Ltda. Merhy Seleme
& Filhos, Aristides MalÍon,
"'..

-

Foi ergutdo sôbre a cal
çada da rua Senador FeÍipe
Schmidt, próximo à Estação,
uma Bela quitanda.
- Que o sr. Henrique

Zaguini está preparando-se
para sucessão de João Co
'IodeI.

- Que o Clube de bolão
Fantasma comprou a Cas
catinha é Um FATO, mas

que o Clube de bolão De
mocrata comprou o Salto
é BOATO:

- .,
-

SEGlJRO AGRI(�OLAI

Fator de Equiltbrio das
Economias .Regionais

ARISTIDES CASADO

Segundo 'demonstram as estatísticas especializadas, anualmente a

nossa produção agropecuária é atingida por tôda a sorte de eventos da·
nosos, quer climáticos, quer' biologicos, acarretando. isoladamente, a ruina
do produtor e, no conjunto, provocando sérios desequilíbrios nas eco
nomias regionais, quando esses eventos' assumem as características de
catástrofes.'

.Para somente citar um exemplo, o Banco do Nordeste do Brasil,
fazendo um levantamento completo das consequências da sêca de 1958,
que tão durameáte se abateu sôbre a região nordestina, concluiu que de,
acôrdo com as informações colhidas DO .eampo e reajustadas criticamente
os prejuizos diretos ocasionados nos cínoo Estados mais intensamente a,

tingidos pelo fenômeno (Piauí; Ceaaá, Rio Grande do Norte, Paraíba e

Pernambuco), subiram a IlO bilhões de cr�zeiros. aos preços de 1957, o que
represeqtou uma _�dução de mais de 40% na rendd agrícola regional.

É evidente que uma catástrofe com tais carscterf-ticae tem

implicações muito mais profundas, não só na "região como ,também
em todo país, sendo auim impouÍvéf'mensurar- lhe, com precisão, ai

euas reais consequências, Somente o prejuízo indireto e de difícil re
cuperação decorrente das migraçôes verificadas durante o fellômenO,
-Iuperaria de muito a' estimativa apurada pelo Banco do"Nordeste.

Fixando,Íl(JIÍ, entretanto, nequêle montante de '10 bilhões, de
cruzeiros. podamos afirmar que nenhum planeja!1lento ecoCômico re

giooal, a curto ou' longo praZOI, reliatirá a uma saDgria dessa oatu
reza, 'lIe os seul pos8Íveis desviol não forem corrigidol!l, atrrvés de me·

r didas preventival.
'

.

O 8eguro agrícola tem exatamente a função de corrigi êséel
desvioR, tornando ,está vei- as atividadea' agropecuárias, quai�quer que
lejam as condiçõe. advertia!, pois o seu obietiv� prf'cÍOuo é o de
relsafcir ao produtor, st'gurado OI eveótuaia prejuízos decorrentes de
fatôrel aleatórios que lhe eac:apem ao contrôle.

.

\
- Num país Como o n0880, onde mais de 70% 'da população

ativa está empregada na agricultura\ e nas indúgtrios pxtratiV8S e.

indiapensável ao planeiador econômic6, que teoha em 'mira o e�tudo
de piaDos para o delenvolviment') da!! economica8 regionais, dar uJ?18
eofale tôda elpecial ao seguro agrícola, a fim de que êsse8 plaDos.e
comportem dentro das pr�viBõel preestabelecidas.
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\ CORREle D� N®R 11

.

MERHY" -SELEME & FILHOS,
I

....
�

,..

.

garantem seu SIMCÁ, -e garantem tambem a �J?,ecialisação de seus Me-
cânicos, que têm o curso técnico fornecido pela própria Fábrica. '

, '

Conheça o novo SIMCA '''3 Andorinhas" bellssímo por fora. -:' perfeito &.
,

por dentro. Agora com, potentíssímó Motor de 92 BP.

Aceitamos p{c11dos para entrega em Novernbro -:- A vista ou financiado.
Você é quem faz o.Plano VISITE .

ERDY··· ELEME .. FILHOS·
à nua Paula Pereira, em suas novas instalações em CANOINHAS

.E��E����.�.�m��mB.m�a.
!!IRP&' h;+ii4&S =

r"
.

-

v.orreno do
.

FUNDADO EM 29/5/l947 - Reg, DO Cart. Tít. Doc. slt». 844
lOR I\lAL 'SEMANARIO - PUBLICA.SE(AOS SABADOS

.

Rua }'1mla Pereira, 755/761 - Fone, 1�8' � Canoinhas � ,S. C.

Assinatura Anua'l (52 números) Cr$ 300,00
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE/

,

" ..

: �

De Porto Alegre'
.Hio de Janeiro
,São' Paulo e Curitiba

Confie suas cargas a
/

Melhor serviço, e preço justo,

'Farmácia Santa, (ruz
Grande e 'laariado lortimento

de medicamente••
Rua Senador Felipe Sehmídt

(ao lado do tA.P.I.)

/ Paraos transportes de 'suas cargas
R{o - São Paulo - Curitiba

C�nfecçôes
'

finas
psre

-

senhoras t>
,

·CàSa Erlita

Cburrascarfa I O'E I L
,de P�ULO JARSCHEL

--

i

.: .

I
I

llTANUS [rnp. Ind. e Com. Ltdâ� .São Daulo
o.'

•

. O BI<i DA SORTE GANHA A PARADA'
ESTEc ANO É ;tITANLIS:'
QU,E FAZ A: fORTUNA �.

com a BIG C�STA v. ganba
uma casa e um' áutomóvel de uma só vez

, nos sor-teios, pela Loteria Federal �

30 'prêmios- por dia nos Concursos Diários
.

.' r
.

. \,

Um premio certo que este ano V·· mesmo escolhe.
.' Uma cesta ric<1'i e de excepcional que lidedes .

.

BI(j (ESTA DE NAIAl. TiIANUS '.
o'A

a cesta da felicidade sempre sup_era tudo queV conhece
..

', ,

i Age'nte ,Aut�ri�ado':' G6raid� Rothert \,

CA N O I N H A S SANTA CATARIf1A
"

.
.

,

"

..

Anuncios: Por vez e por cent�metro de altura de coluna:

ÚLTIMA' PÁGINA PAGINAS INTERNAS
1 vez i Cr$ 35,00 1 vez Cr$ 25,00.,1'
4 vêzes 30,00 4 .vêzes 20,00 )

8 ou majs 25,00 8 ou mais 15,00
Publicações em 'destaque ou -lugar determinado na pagina

/tem um acrescimo de 10%.
'

'. I'

"A Pedido" ou
.

"Seções Livres" serão cobrados pelo
espaço ocupado, com, o aoresoimo de,50%.

-

, . i#-
Um bom churrasco, a

.

"

. "ti" .
,', '., qualquer. hora.A Hedàçãomão endoasa 'coneéitos emitidos em artigos assinados. '

.

. ,0, ' .' .Ó:

Rua Paula Pereira, �74'
.

Romances e Livros
CASA ERLITA

A ssirie! Leia 1 Divulgue!

Correio/do Norte

DÊ �ARTIDA •..
E X I D E GARANTE

BATERIAS

EXIDE

'/

VASOS DE BARRO
/ Deodato de Lima

PARAFUSOS & Cosi ho Ltda. Mais in'!;' ,acÕp.s ' no

Basilic Hum � �-huk, &

seu' concessionano 'WILLYS

eia. Ltda�

_. m

de fenda e rosca soberba
)

(CASA ESMALTE CANOINHAS

Rua Paula Pereira, 391
Fone, 248 - Caixa Postal, 231

S. c. Canoinh
,

Q CImos 203 _ .... Santa Catàrina

sem e com estante

CasaEsma.lte

Carregadas ,

ou Se� Carregadas
EXCLUSIVISTAS:
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Queixas e reclamações AROLDO desejando
--------.---_;...-- incentivar jornal diz
Comércio não obedece que êle está bom,
H

"

d
'

b d o Deputado Federal Aroldo
orano e sa a o C.- de Carvahlo comunicou por,

telegrama à Direção do COR
REIO DO NORTE que tem a

preciado a nova orientação do

jornal e que de Brasília acom

panha sempré através leitura do
semanario, _

os acontecimentos

que se sucedem nesta região.
Aroldo Carvalho que é "espert"
em fazer jornal e conhece per
feitamente as �dificulda�e� ,:oril
que se debate, um notícíarísta
de interior, relevando tôdas es

sas barreiras e desejando in
centivar a nova Direção, enviou
telegrama de estímulo que pa
ra nós é particularmente grato,
e significativo.

'

Boa parte do comércio local queixa-se de que está
havendo irregularidade na �iscalização municipál no que
diz respeito a obedíencía no horário de - sábado. Muitas
casas comerciais, alegam os- queixosos, em desacato e

repto as autoridades de fiscalização municipal, permane
cem com suas portas abertas até 80 cair da tarde,
entrando umas pela .noíte. '

Aqueles que' obedecem rigorosamente o horário
de fim de semana, fazem apelo ao sr. Prefeito Município
para que mande tomar providencias a respeito, uma' vez
que esta prática vem causando-lhes embaraços e dificul-
dades, alem da concorrencía desleal. '--

A- Fiscalização Munícípal deve, portanto, atentar
para o fato, que, sem sombra de púvida, é de gravidade
porque constitui um desacato e prova de desapreço a

autoridade constítuída, (

O 'comércio obediente às leis municipais espera
que, o chefe do Executivo Municipal ponha fim ao abuso
e restabeleça, de vez, o prestigio de sua autoridade e a

..,___soberania da Lei.
'

(

CA'N'0INHAS NO
-

ETER
Continuando com a divulgação de cartas que a Rádio

Canoinhas recebe, nas quais é atestado sua audiência e penetra
ção nas mais distantes localidades, não só de nosso Estado como

também de outros, damos a seguir, em seu inteiro teor, a, carta

cl,o sr. João Sitniki Filho residente em Curitiba; "Curitiba, 11 de
novembro de 1962, Prezados srs. componentes da Rádio Canoi
nhas. Saudações. Tenho sintonizado aqui em Curitiba, o programa
dessa Emissõra tôdas as manhãs. Gostei muito do 'programa e da
siutonia, os, quais, são ótimos. Apresento a todos os componentes,
dessa Emissõrs os meus protestos de alta estima e distinta con

sideração. Assinado João Sitniki Filho, Diretório Acadêmico de
Agronomte e Veterinária do Paraná, Caixa Postal 1140, Curitiba
�n��
'- �

,

Aí está mais uma prova concreta da audiência e da pe
netração que possui nossa emissõra. Para isso contamos com a

colaboração
-

valiosa e efetiva de todos os funcionários da emisõ
ra, sem distinção de categoria, que com invulgar espirita de e

quipe vêm trabalhanho coesamente de maneira inteligente e ã
altura do som e do prestígto da Rádio.

., \

�ste conceito e tal audiência, todos sabem, não é obra P.

arte do acaso mas, tão sõmen� fruto do trabalho cotidiano e

silencioso de tôda uma equipe que nada mais deseja do que fa
zer Rádio, e através êle refl.etir o nome de Canoínhas e porque
também não dizer do norte catarinense. '

-If.�-- -Esta secãe, é necessário que se esclareça, não nasceu pa
ra fazer propaganda, imediata e direta da Rádio Canoinhas, mas
tão somente como órgão de divulgação do fruto que colhemos
diàriamente e da extenção de nossa audiência. l'iosso esclarecí-:
menta vêm em boa hora porque todos sabem o 'prestígio da e

míssôra do trabalhador, mas ignoram até' onde chega êle e qual
, 0, seu volume efetivo.

_

Queixas e Reclama
ções foi atendida:

Empresa tomou

providências
A coluna "Queixas e Rscla

. mações" que 'teve estréia aus

piciosa tendo grande acolhida
DO seio' do povo, em -sua pri
meira semana de existencia [à
alcançou grande vitória; foi
-atendída integralmente no que
dizia ser irregular e possível de
melhoria. Como se recorda em

nossa ultima edição fizemos
apelo a empresa concessionària
dos serviços de onibus entre
Três Barras e Canoínhas, para
que se fizesse cumprir todo. o

percurso da linha, chegand .

portanto o onibus até as. mar

gens do Rio Negro.
'

Tão logo nossa edição alcan-
,çou as ruas, o senhor Paulo
Romanovski, proprietário da

-

empresa, tomou enérgícas pro-
-

videncias que o fato requeria,
ao tempo em que mostrava-se

surpreso por desconhecer a ir

regularídade que vinha' ocor
rendo a bastante tempo.

Assim como divulgamos a

irregularidaãe, damos destaque
as providencias porque nosso

intuíto não é de criticar apenas,
mas "também de difundir as

providencias, boas ou 'mas, que
sejam tomadas

<,
a respeito do

que estampamos.
-'

i

.Camisas'
Blusas

\' Cintas'
Saias

,

' ...

Carteiras
.

�
<, ...

Lií,gerie"

FISCHER MAGAZINE
,�

·t ,,'

-...

Praça Lauro Müller, 17Q,

"

�

Sempre Novidades em Confecçõés:
, .

•

de chuvas de
desamparada

A.no 16· Canoinhal - 8. Catarina,2' de Novem))ro de 1962 • N. 711

),

Lavoura, vitima
pedra continua

:Dizem .. _

QÚE ... o principal financiador
_

'

da campaoha de alguns
deputados pelo PSD foi um
Grupo de Seguros,
QUE... mencionado Grupo re-

cebia numerário do E
xecutivo Estadual a título de
pagamentos regulares de segu
ro coletivo, revertendodo em

benefício -de alguos candidatos:
tudo de- scôrdo com a orien
tação oficial e conforme o com

binado com a alta direção re�
gional da companhia segurador�:

QUE... também o advogado
,

' dr. Moacyr Budant es
tá de malas prontas para assu

mir a 'PrQmotoria Pública de
Dionísio Cerqueira, lá na fron
teira com a Argentina ...

QUE ...

·

da' mesma maneira,�ó
Dr. Peite r, consultado

a respeito, está disposto a �
ceitar uma Promotoria

_
no oes

te catarinense. Por �ste moti- ,

vo nota-se grande euforia en

tre os causídicos Rivadávia,
Saulo \ e

-

Zenon .••
'\ -

QUE ... os vereadores Theresio,
.' daqui. e ]l:dson de São
Mateus, já estão em atividades
quanto à construção da tão fa

-

lada ponte sôbre o Rio Negro
que: divisa

-

os dois Estedos.,..
... .,

A lavoura do interior continua inteiramente de
samparada e até agora providencia alguma foi "<"tomada
no sentido de socorrer as grandes plantações que sofreram
pesadas baixas, por ocasião da grande chuva de pedra
ocorrida no dia 30 do mes passado. Como todos sabem
aquele dia boa parte das plantações de trigo, milho,
feijão e outras, foramsparcíalmente danificadas e perma
necem' até agora entregues a própria sorte, sem que
nenhum auxilio lhes seja prestado.

"'6s prejudicados, primeiramente o lavrador e logo
o consumidor, apelam as autoridades competentes para
que não deixe perecer por falta dé recursos nossa fonte
de auto-súfícíencía , alimentar, que se continuar ao desam
paro poderá sofrer alto declínio com fortes consequen
cías para o mercado' local.

.:..."
"

QUE ... João Colodel está st-
riamente " <preocupado

com o recebimento breve da
c6ta do art. 15, porque não,
sabe aioda como contornar 'os
pedidos impertinentes de' aju
da que por certo far-Ihe-ão'
alguns "amigos" .'.

QUE ._.. nosso jornal foi elogia-
do em uma roda de

jornalistas de Florian6polis e

citado mesmo como um ezem-'

pio em ponto pequeno, do que
se precise ' fazer 'na capital do
E'3taJo, para que esta _tenha
um bom órgão de divulga'ção ...

QUE ... o' vereador eleito Pa'
checo de Miranda, co

mo professor que foi, também
está vivamente interessado na

aprovação do Projéto que ins
tituiu auxilio à Escola Técnica
de Comérciç, ao contrário do
que propala ostensivamente ...

QUE ... a hora do 3° Batalhão
.

de Polícia Militar aqui
sediado. suplantará em produ
ção a do Campo do 'Trigo ...

QUE ... os nossos

-

deputados
Drs, Reneau Cubas e

Haroldo Ferreira, já diplomados, .

embora nas suas, respectivas
legendas fossem os ultimas na

'

colocação,
.

contudo serão 08

'primeiros a carrear verbas e

. be�;eficíos a região.

Dan,ç'a, eos c!omJ'ngos incentiva

.convlvio., social da n1bcidad'e
o

A 'realização normal de dan- "tato social", mas que nada

ças aos domingos dá à mocida- mais é do que a falta de con

de uma perfeita orientação do, vivência pública entre seuS

que seja o convivia social e semelhantes .

livre e organizado congraça-, Não faz tempo uma alta éu�
mente entre' os jovens, que toridade representativa de certa

.

levados p�lo passatempo �a
. categoria ...profissional, no Esta

dança '. adquírem ali consclencla, do vizinho do Paraná, chamado
e disciplina de vida social, que ,a tomar parte em uma .reunião
mais tarde lhe darão o neces- na capital do Estado, compare
sário amadurecímento para to • .:.: ceu a ela com as meias troca
mar parte em reuniões de

_
di- das isto é' uma dê cada côr,

versas finalidades; sem deixar tal"o afob�mento e 'o pânico
transparecer aquêle acanhamen�. que' se viu' possuído minutos
to tão desagradável que s,e antes de enfrentar um "bate
'percebe em capitais d,:__ Est�dos papo" cordial entre autoridades
quando tomam parte ãutorída- governamentais e classes pro
des municipais ou, em termos dutoras
gerais, do interior.

As considerações são; opor-.>

tunas quando se sane que por
ocasião de qualquer Çongresso
ou Reunião, .em que tomam

parte ativa elementos do inte

rior, êstes gerahnente identifi
cam-se pela falta daquilo que

.

se convencionou chamar de

Porisso é que julgamos de

valor social estas reuniões
dançantes que se promovern
amiúde na cidade. Se não pos
suem tais danças, o valor de,
aprimorameno social, vale no

entanto com um primeiro pas�
so para a desinibição do

homem, p.erante os homens .
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