
AgradeceCooperação
A Diretoria do Frigorífico

Canoinhas S.A. "FRICASA" vem,
de público agradecer a seus a

cionistas, o pronto atendimento
ao seu apêlo para a realização
de suas obrigações' normais o

que possibilita esta diretoria a

movimentar o importante em

.preendírnento de ações com as

previsões. Comunica, ,ainda es-

A ORGANIZAÇÃO DOS DIVERSOS SETORES INTER- ta diretoria que em dias da se

NOS É PRIMOROSA e mesmo constatando pessoalmente, custa- mana, finda estiveram em Ca

mas a acreditar que trabalho semelhante tenha sido feito. O se-' noinhas, diretores técnicos das

tor educacional, isto é os diversos cursos de especialização, me- Indústrias Mecânicas Hirmann

recer destaque pelo conhecimento, exatidão e também pelo carí- 'Ltda. de São' Paulo firma de

nho com que foi criado e está sendo mantido. Não encontramos onde foi adquirida a maquiná

sempre infelizmente, aquela visão de ensino e previsão de traba-' ria, firma esta responsável pe
lho que constatamos ao visitar o' setor responsável pelo aprímo- lo. proj'éto, que' foi aprovado.,
ramento dos homens do 30 Batalhão de! P.M. É na verdade -algo'" Frisa ainda que a capacidade
de singular no ramo e modelar, para qualquer organização esc0- do ,f r i g b r í f i c o' poderá
lar de ensino superior. Tudo na mais perfeita exatidão, s.em im- atingir o máximo de 400 cabe

provisações ou tumúltuos e dentre Ide uma norma da qual nin- ças diárias, entre suinos e bo

guém se afasta, porque compreende-se perfeitamente, que Uma vinos, ,conforme ficou previsto
vez traçados planos, êstes transformam-se em diretrizes básicas. em nosso projeto. Comunica

que a área a ser construida s'e-
AS OFICINAS INSTALADAS longe estão de lembrar rá de 1.000 m2.

qualquer estado inicial; pelo contrário percebe-se .a franca segu- Pretende, ainda, a Diretoria,
rança com que os trabalhos são realizados e os resultados obtí- '

, marcar o lançamento da pedra
dos. O que se faz em artesanato está lá para qualquer um vêr e fundamental do importante em

depoís meditar. Não há outro clima que não o do trabalho cui- preendimento, fator de emanei
dadoso e a vontade de cada vez mais, melhorar e aprimorar. O pação economica de toda a região,
pessoal especializado, quando trabalha, lembra uma sinfonia suave

para dias do próximo mes de
e afinada onde nada destoa e só o conjunto encanta e empolga. janeiro, em cunho festivo e com

A GRANDE SALA DE VISITA, A HORTA, já de início a presença de todos senhores a

não dá margens ao visitante para outra reação do que a de gra- cionistas e altas autoridades do

ta surprêsa e contentamento. Ainda alí, como em todos os sete-
.

mundo economico, social e poli

ros, a disciplina salta aos olhos e as hortaliças brotam com in- tico do, país. Quaisquer outras

vulgar desenvoltura, só conseguida a custa de dedicação e muita informações os - srs. acionistas

capacidade de assistência. Apesar da área não ser muito propícia, poderão obtê-las, no escrítórío

pelo aclives e declives sucessivos, o campo verde reluz e anima central, séde "da Assoçíação Co

qualquer criatura a plantar, se dedicar e depois colher os frutos mercial e Industrial, no horario

da terra bem tratada. do Comércio.
Canoinhas, dezembro de 1662.

O CASSINO DOS ,OFICIAIS dá o gráu a que chegou
a.organízação do 3° BPM. Sem faltar alegria e acolhimento, su

gere ao visitante, acima de tudo, o ambiente disciplinar e o res

peito que alí reina e domina. As poucas horas que a oficialidade
possui para devaneio são aproveitadas em dôbro, temos certeza,
porqUe tudo foi organizado na medida justa de causar comodi

dade, satisfação e recolhimento.

POR FIM O MATERIAL HUMANO que todos conhecem
e o Estado admira, porque por êle foi representado e dignificado
durante alguns anos. O Comando Geral é, repetimos, de. primei
ra linha. A elite de homens sediadas no 3° BPM. nos tira tôda
e qualquer possibilidade· de apreciação, porque cairíamos em in

findáveis considerações que o espaço não nós permite tecer.

3°. Batalhão de
ORGULHO

Policia Militar
DO ESTADO

O 3°. BATALHÃO DE POLICIA MILITAR AQUI SEDI
ADO com jurisdição no centro-oeste do Estado,' abrangendo os

rbunicipios de Curitibanos, Río do Sul, é, talvez, dentre tôdas as

Forças Armadas Auxiliares do país, o que se apresenta mais bem

entrosado � perfeitamente enquadrado em seu papel não só de

vigilància mas também de disciplina e organização. '

É ER�ADO PENSAR QUE UM QUARTE� representa a

penas um alojamento de homens que fazem alí seu pouso diário

e revesam-se em vigilância. Além da disciplina que é ensinada e

utilizada francamente e sem qualquer cerimônia, há o prisma
social do aglomerado que nem sempre é considerado e ressalta

do, quando é de justiça.
PELA PLANIFICAÇÃO ESTUDO E SABEDORIA com

que foram organizados os diversos setores do 3° Batalhão de

polícia Militar, pode-se dizer sem medo de errar/ que êste é o

Illodêlo do Estado. Não só no setôr administrativo, na parte de

planejamento, mas também no que diz respeito ao material hu

Illano empregado, que não é necessário dizer representa a elite

da oficialidade da Polícia Militar de Santa Catarina. Com efeito,
se quisermos apreciar um a um; os homens que compõem o Co

mando daquela tropa, veremos que é a primeira vez que se con

segue reunir tantos homens de elite, garbo e de conceito e pres
tigio na tropa.

I

O CORONEL COMANDANTE' WALLACE CAPELLA

por si baste, para, com seu nome altamente respeitado e com a

folha de serviço prestado, começar e finalizar qualquer conside-
I fações que. se deseje tecer a respeito do Batalhão sob suas or

dens. Obedecendo à discíplina militar, já que nos atrevemos a

falar de farda em trajes civis, citamos apenas o responsável pe-
'

Ia unidade, por ser o 'único representante da classe aqui sediada,'
Embora mereça citação pública todos seus comandados, mõrmen
te seus auxiliares diretos que sem esfôrço de - aparecer sobres

saem-se aos olhos de qualquer apreciador mediocre.

Reunião de SenhorasDona Maria de 'Lurdes
I Agradece:

são tratados assuntos de infe
rêsse social. A senhora deputa-
do Cubas agradeceu a tódas às

amigas, o carinho e o sprêço
com que sempre foi distinguida
e ao final disse estar bastante

grata a tôdas, pela demonstração
de amizade até agora apresen
tada.

Dona Maria de Lourdes, es

pôsa do deputado Reneau Cu
bas, quinta feira última, agra
deceu a suas amigas o agradá
\lei convívio que teve durante
SUa permanência em Canoiuhas,
lllormente nas reuniões das
qUintas feiras,' onde, como to
dos sabem, na residência de
cada uma, em perfeito rodízio,

, '

PANORAMA DA ASSINATURA GRATIS
A conceitua�b revista para

naense, uma das melhores do

su! do país, fez chegar a nossas
lllaos comunicação de que
recebererJos seu.' magnifico
eltemplar mensalmente. PANO-

RAMA tem se firmado ultima
mente perante os leitores dos

_Estados sulinos pela altividez e

objetividade com que encara e

aborda os problemas. Agrade
cemos a 'gentileza,

"
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Cancinhas . Exige
Agências Bancárias

Progresso
Novas

de

dade de dez anos para cá, vem
causando, já agora, embaraços
à iniciativa privada no setor

financeiro; devido a escassez de

estabelecimentos de créditos pa
.ra submeteu -se as grandes
transações que diàriamente se

realizam.
A instalação de grandes con

cessionários de' veiculos deu
tremendo impulso à movimen
tação de numerário, originando
assim algumas dificuldades de
ordem material para as agên
cias bancárias atenderem intei-

ramente seus amígose fregueses,
, A instalação de mais algumas

a g ê n c i as e m C a n o i -

nhas, viria solucionar o proble-
, ma -que aflige o alto comércio
e cessar de vez as dificuldades
com que se vêem a braços nos
sos maiores comerciantes.

,

Entendemos justa a preten
são da cidade e porísso apela
mos às autoridades responsáveis
para que. estudem e sintam de
perto o prob'ema que não 'é de
ínterêsss restrito mas de ordem
geral.

O Grande movimento' bancá
rio provocado pelo surto pro
gressista que invadiu nossa ci-

FRIGOR[FICO

Mesa da ,Câmara será
, ,/. - l' .. )

Composta de Todos Partidos.
,

A Mesa' da Câmara
.» Municipal na próxima legislatura

sera composta de elementos de .todos os partidos sem dístínção
entre êles.:

.

A idéia partiu de um grupo de vereadores recém eleitos
e visa tão somente dar melhor atendimento aos problemas de'
ínterêsse municipal. Não há por outro lado, segundo ficou cons
tatado, qualquer intenção política nesta nova fórmula encontrada
pelos futuros componentes do legislativo canoínhense, '

'

Esboça-se de outra maneira" também no seio dos verea-.
dores recem eleitos" pequena crise que poderá evoluir e causar

senos. embaraç�s aos futuros trabalhos legislativos. É que existe:
tentativa de boicotar o vereador mais votado tirando-lhe das'
mãos 'o cargo de Presidente da Câmara que politicamente lhe
pertence. O movimento por enquanto não alcançou o terreno das
conversações, mas sabe-se que já tem fisionomia definida. A rft-'

zã? d,o bo�cote geve-�e a entendimentos políticos que visam 'di
mmuir a area d� atrito entre alguns próceres políticos é o Exe-
.cutívo munícípal. '

-

, Podp�os informar, no entanto, que o cargo de Presiden
te da Mesa diretora dos trabalhoslezíslatívos, não deverá perten
cer: a outro elemento que não, mesmo, ao edil de melhor votação,
muito embora a pressão seja intensa e as injunções ainda maiores.

A Diretoria

Rigesa dá 'Festival 'de' Futebol,
êimpatia e de. Hospitalidade
.

A emprêsa Rigesa S. A., domingo último, por ocasião da
inauguração de seu campo de futebol apresentou aos aficcionaElos do
esporte-rei um grande show. Desde cedo o movimento era intenso'�
a cada momento aumentava mais e afluencia ao local das grandes
comemorações esportivas. Cêrca de 9 horas foi inaugun.do oficialm�nte
� torneio,. tendo.o �esmo se estendido até as 17 horas quando foi rea

lizado o Jogo principal entre as equipe! do futebol da /Rigesa FutebOl
�Iube, da cidade paulista de Valinhos, e 8 equipe do Olingraft da
cidade de Lages.

'

.

'

As comemorações se revestiram de grande brilhantismo e

alcançaram sucesso. até então inédito em nossa região. A empresa elm
�ue pese todo o trabalho de organização' e a -estafante atividade no
seu dia de. festa. não deixou que nada faltasse ou qualquer cousa
fôsse esquecida, Sob o aspecto social foi uma confraternização entre

o.� altos h?mens d,: comércio e a gente catarinense, dando um sigui•.
ficado muito especial para o povo, a demonstração -de cavalheirismo
e civilidade.

'

.' Os dirigentes máximos da Rigesa compareceram ao local dss
festividades, prestigiando as comemorações e dando significado especial
ao ato. "

.
, ,A imprensa falada e escr!ta foi colocada de maneira a poder

dar inteira cobertura dos acontecimentos, tendo a Rádio Canoinh8s
irradiado a peleja principal, bem como dados' sucessivos "flashes"
esp�rtivos, anuncia.ndo os resultados dos jogos preliminares. Os infoe

matIvos. 9ue a emissora levou ao ar, vinte e quatro' horas após os

aconteeimentos, deram a publico, com minucias, o que houve e

aconteceu
.

,.

CORREiO DO NORT�, presente as comemorações, dá

pubhca�ente sua, palav�a de ad�lração e aplausos pelo tão magpífico
aconteclme?to, 9ue _

nao poderia ser realizà�o r

sem que houvesse
esforço e .smcroDIzaçao de trabalho entre os responsáveis pela Rigesa
S. A. Deixa de comentar o jogo principal por entender que a disputa
foi uma das peças que permitiu dar aos olhos do grande publico, o

espetáculo de confraternização, que acima classificamos.
'

Av. dos Expedicionários
Está Intransitável:

Autoridades Acéfalas
A Avenida dos Expedicioná- '

rios quande chove fiça comple
tamente intransitável e não há

quem passe por ela, sem atolar
os sapatos na lama ou despen
car dentro de um buraco. Quan-
,do faz tempo bom o problema
não é menor: poeira a sufocar
os passantes e os moradores da

redondeza. A solução para o

difícil estado em que se encon

tra aquela via pública não é
difícil de ser encontrada; bas
tam alguns caminhões despeja
rem em seu leito material de
revestimento e logo após u'a

máquina pesada amassá-Io c e

vídamdnte.
A cidade está crescendo, o'

progresso invadindo todos os

recantos do Município, tudo es-'

tá mudando para melhor e não
se justifica assim que uma im

portante via de .aoêsso perma
neça em estado primitivo de

conservação, que além do mais

sugere ao visitante qualquer
cousa de desabonador para nos

sa Administração.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'COM,UNICADO URGENTE

. da 'Big Cesta.' de Natal
.'-:: -,

�.
.

'"

Defenda seu Dinh�iro... Pense antes de comprar ...

(ompare ... Ppnto por Ponto e decida Você Mesmo .•.
MAIS MERCADORIAS - Titanus tem quase o dobro a mais de mercadorias do que as outras

Cestas - COMPARE ...

: ii /'j' •

MAIS E C O N O M I A .

- Titanus custa no minimo' Cr$ 1.100,00 a menos que as outras
,

.

.. Cestas - COMPARE... .

�,!

MAIS S'O R T E lOS - Titanus dá melhores sorteios - SIMCA E CASA de uma vez .
......:..

.
. '.

As outras dão menos - COMPARE. .. f
.

MAIS C H A N C E S - Titanus dá 12 sorteios e o 1°. sorteio da Titanus é em No.:rembro. -

.

As outras Cestas dão 11 sorteios e começam em Janeiro. - COMPARE ...

MAIS .P R E M I O � - Tita�us sorteia 30 premios por dia a partir de 10 de Novembro. -

'. O I A R I O � As outras não dão essa vantagem. - COMPARE ..

MAIS P R E M lOS :� Titanus deixa escolher seu premio certo. - As outras.,. Veja voce

C ,E R TOS mesmo - COMPARE.. ,

'

MAIS F,' R U 'r A 5 DE, - Titanus dá em grande escala Frutas de Natal... Veja o que as outras
.

N A, T A L dão. - .COMPARE o preço de cada uma e resolva voce mesmo ...
. ,

C O M,P A R..E •• � lita�H� � M�I��f -, litam é .Mel��r.. - Iito��� é ��m�f� Mel��f �e��i� �a ��m�ara�ã�.
" �. ao receber sua 8ig' Cesta neste Natal 'compare com as outras. Titanus vence

.

também pela qualidade!
. ..' I. v'

.

Agente Autorizado: GERALDO 'ROT'HERT _ (enelnhes - Senta Catarina
.

.
.

(",' li
..,_,;_' ..........____.....----

,

: k '. '�, ..

DISP'ONHA ·.·D'A Ponto Automóvel >. {
ARCO IRIS.

, F i e d I e 'r & L im e
•

,

Plantão à noite ;
I

FONE, J38 l
i7

•

--,-----_/

.' .'

Praça Lauro Müller,
.

defronte Bar CarIito '

,':' ,-

s: , .

:- ..�

. \
Para os transportes d�. suas cargas l

c/. .Hio-Bão.Paulc-Luritiba

,

!

ca

'__A. :_ag

CA'MISA S'OCIAL BIER
COM PONHO D·OPLO

-NA-

Dr. ',ARNOLDO ,PEITER- FILHO".,

A'DVOGA\DO
CIVEL - COMÉRCIO _' TRABALHO
Rua Vldal Ramos, 310 '_ (em frente ao Hotel Popular)

v

4+#9 mp 'm MgM te

'De Porto Alegre
Rio de Janeiro
"São "Paulo e Curitiba

Confie suas cargas a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CONVITE FESTA DE NATAL,
A Sociedade Beneficente Operária têm a honra e

a satisfação de convidar seus associados e excelentíssimas
Familias para o seu tradicional "

BAILE DE NATAL
Data: 25 de Dezembro - 22 horas

Traje: Passeio

Mesas: A partir do dia 29 na séde social
, Música: FRED WILLIAMS e Sua Bàndínha (o

máximo em musica alegre para dançar)
A DIRETORiA

Ímpresscre Plana
Para Jornal, \ Livros ou R�vistas

,
}

Vende-se, completa, com motor e transformador,
em funcionamento, formato 121,5 x 83,5 fabricação de

"WINCKLER,
-

FALLERT & elE. S. A.". ,

Estuda-se financiamento.

Informações com G. PEIXOTO, Edifício Zahia 9°
Andar - Florianópolis - Santa Catarina.

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

HOJE, - á. 20,15 horaa impr6prio até 14 ano.

GIGANTES EM L'UTA
cf Alan Ladd, Jeane Craín e Frankie Avalon.

Ameaças brutals.. forças desiguaís.; êles' valentes .. ;
enfrentaram os perigos. \

'

DOMINGO � á. 14,00 hora. - Cen.ura Livre

GIGANTES EM ,LUTA
.

"

DOMINGO
à. 17,00 hora•.- 'censura livre
à. 20,15 hores - Imp, até 14 ano�,

UMA CRUZ A, BEIRA DO ABISMO
-

cj Audrey Hepburri, Peter Fi�ch., Milfred. Dunnock
,Demasiado ardente, para nao amar o mundo.

;1emasiado bE'la para não se fazer amar.
'

As vO,zes do mundo atrav�8m seu hábito de freira.
- \

2à. Feira - áa 20,15 hra. - Imp. até 14 anoa - REPRISE

30. Feira - ás 20,15 horaa - improprio até 14 anoa

ILHA SANGRENTA
cf Carl Mohner, André Morell e Edward Underdowm

É bárbaro: :B cruel: Mas foi· ° que aconteceu!. A cruel
verdade que somente

.

� é revelada 'ao, mundo.,
.

�·Àf��DO··�·� hOMU-L�Ê� I�Õ(
cj Zé Trindade, Renata Fronzi, Renato Restier'

e Zuely Figueiró. .

5",. e 6a. feira - àa 20#15 horaa - impr. até 14,,,,nol
A NAVE DA ESPERANÇA
cj Sonja Ziemann, Brigitte Horney e �rik Schuman.
Um navio que leva 6.000 almas a bordo � que é

torpedado, eis o trágico c!i,max qest� .fllme;:... _,

\!----------------�-----'.
,,'

Corre�pondentes no Interior
.;.

Apelamos aos nO:;80s amigos residentes no Í:I).terior do mpnicípio
lma que nos indique,m pessoa de comprovada idorieidade moral, para
st'rv.ir c(�mo nosso Correspond�n!e.

Cada localidade ,poderá ter seu representante credenciado, cuja
flJiSSiw será colher dados a respeito de fudo que interesse ao progresso
da região.

�ão sera necessàrio que este correspondente tenha prátIca de

l'CdaçÚf): o que interessa. é que seja digno de tôda conrfiança, pOlrque
�)"ra �16s é sufiei�nte o dado, cóm o que redigir:emos a nota.

,} Da· efetiv4ção de uni corpo de Correspondentes, depende o' gran
Ife iJnpulso que noss,? ioroal .poderá, tomar.

,
J

Reunidas
Errar é
Promete

Diz Que
Humano. e
Melhorar

Cauoinhas, 5 de dezembro de
1962.

, Ao Jornal
CORREIO DO NORTE

Coluna: Queixal e Heclamaçõee
CANOINHAS

Prezados' Senhores':
Elsa coluna publicou, em sua

última edição de l° do corrente,
uma reclamação apresentada por
'uma comiesão de vítimas, como

V. Sal. citaram; ella queixa não
'. procede, Explicamos:

.

2 - Como é difícil, e causa

eêrioa aborrecimentos, a baldeação
de passageiro. na balsa do Rio

Negro, esta Emprêsa, atendendo
a inúmeros pedidos, estendeu lua

,

linha diretamente de São Mateus
do Sul a Canoinhae. Estamos cer·,

tos de que as.iro, tendo o ênibua
sôb melhor contrôle, poderemos
peestar à população dOI municí
pios de Cenoinhaa, Três Berres
e São Mateus do Sul. um servi-
,ço melhor e mais confortável. EI-
80 nova linha terá partida de
São Mateus do SUl, diàriamente
(menos' aos domingos) às' 7 horas
e de 'Cllnoinhall às 16,30 horas,
conforme já noticiamos emplamen-,
te na Rádio local.

Juvenil Gomea da Silva

Edital de Citação
com o Prazo de

um Ano
o Do�tor Reynaldo Rodrigues

Alves, Jujz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado, de
Santa Catarina, na forma da Lei,
etc.

FAZ SABER a,os que o pre·
sente virem, ou dele conheoimento
tiverem que, processa�do se neste

Juizo, a' "Arrecadação" dos bel)s
do ausente JOUSSEF (JOSE)
MERHY SELEME cujo destino
é igno'rado e, havendo sido ulti
mada a ,.arrecadação dos bens,
,pelo pr�sente edital, com o pr�zlJ
de , um 'ano, convida o, referIdo
ausente' a entrar na posse dos'
bens, sob p�na de, decorridos dois
anos ia publicação do ultimo
edital, poderem os interessados

requerer a abertura pr<)Visória da
sucessão. E para que chegue' áó
conhecimento' dos interessados e

não possam, de futuro, alegar
ignorancia, expedi o presente e

outros 'iguais que serão publ�c,ados .,

, de tres em tres meses e afIxados,
na forma. da lei. Dado e passado
nesta cidade Canoinhas, aos vinte

,

e dois dias do mei!j de novembro
,

de : mil novecentos e sessenta e

dois. Eu, Zaiden E. Seleme, Es-
érivão, o subscrevi.

)
,

PELOS 1lA.IRES
e .lfiJJ O <D�e § �.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Felix Dimikoski; as srtas.;
Elfrida Gonçalves e Aglai
Pacheco,' a meninaEis Mari
filha do sr. Romualds Car»
valho; o S1. Wàldemar Alves
Grein; os meninos: W iegando
filho. do sr. Paulo Voigt e

Pedro filho do senhor Bruno
Wendlel.
Dia 14: a sra. dona (Ientil

esp, do S1. Waldemiro Holier;
as meninas: Roselis Maria
filha do sr. Romeu Tabalipa,
Benilde Maria filha do, sr.
Nivaldo Damaso da Silveira
e Hieda filha do snr. João
Iêeinert; os srs ..

• Arno Court
Hoffmann f! Ernesto Herbst.

Hoje: as sras. dnas.: Maria
Luiza esp. do sr. Haroldo
Koepp, Anita esposa do sr,
Narciso Ruthes Sobrinho,
Maria esposa do sr. Afonso
Linzmeyer e Sebastiana esp.
do senhor Leonardo Brey; a
srta. Conceição Terezinha
Quadros; a menina Maria
Lucia filha do snr. Zetredo
Milller,' os srs.: Raul Rosa e

Rodolfo Frohener: os meni»
nos: Márcio Ivan filho do sr.
Orlando Tremi e Antonio
Haroldo filho do sr. Bernardo
Beltnski res. em Paciencia.

Aos aniversariantes os cum
primentos deste semanario.

NOIVADO'
Fleith Conceição
Contrataram casamento dia

5 último o Sr. Oscar Alcides
'da Conceição' com a" Srta.
Edla Maria Fleith. Filhos da
Vva. [oaquina Ferreira Con
ceição e Vva. Elfrida Detlon
Fiei/h.

.

Nossos Parabéns

Melhores informações e

detalhes escrever para
JORGE' HAM,ERER
Cbrbélia - Via Cascavel -

Paraná.

Enlace Matrimonial

Henrique Moissa - paula
Johanson: hoje, 11 hrs
Realiza-se ho,ê na Matriz

Cristo Rei, o enlace matri»
monial do sr. Henrique
Moissa' com Srta. Paula
Johanson. O noivo é filbo do
casal Sr. Gregório - D. [utia
Moissa. Os pais da noroa

são o sr. Carlos [ohanson e

D. Ana [ohanson,
O sr, Henrique Moissa é

atualmente funcionário do
Banco Nacional do Comércio
na cidade de São Paulo, na
quele �Estadoi

"

Correio do Norte apresen
I ta parabéns e vótos de felici
dades.

Preclsa�se
I

De um empleiteiro" com

competencia, para dirigir
uma serraria, somente ser

viço de produção e'pequenos
-

negócios, serra horizontal e .

francesa.

4x

ReFaça suas F�rças, tomando

B' I G
Torrado a ar queníe

Saboroso aíé a uUima g�fa
Rua' Paula 'Pereira Telefone, 241

81(3 é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor c'afé
Reynaldo Rodrigues Alves

Juiz de DireIto '1I11=========--��'=:-::::�"":1I

Dia li: exma. viúva" sra.
dona Marta Bading; a srta.:
Zilda Borges residente em

Major Vieira; as meninas:
Veronica filha do snr. José
Wardenski, Aurora filha do
snr, Dionizio A. Orgecoski,
Lucia filha do snr. Gustavo'
Brandes, Beatriz Cristina ti",
lha do sr. Affonso Grosscopt
e Charlote filha do sr. Natal.
Ossaif; os srs.: Dr. Benigno
Cerdeira e Estefano Wruble
vski; os meninos: Edson Luiz
filho do sr. Basilio Heuko e

Sérgio Augusto filho do sr.

Sylvio A. Mayer.
Dia 12: a senhora dona

Eduvirgens esposa do snr.
Francisco Tchaika; as srtas.:
Lou,des Koller e Elvira
Kock; as meninas: Maria
Vi/ma filha do sr. Augusti"
nho Kornatzki e Sueli filha
do sr. Pedro Cruz Sobrinho;
o sr. Nylor Cubas residente
em Panavaraf, Paraná; o
menino Adão filho 'do senhor
João Tchaika.

'

Dia 13: as snras. donas:
Elly esposa do S1. Ditrich
Siems e Ema esposa do sr.

1 - A linha Divisa-São Ma.
teus do Sul, feita por nO'JIa Em
prêsa, começou suae atividades
em 27 de julho do corrente ano;
temoI atendido com bôa vontade, Amanha: a sra. dona Ida
educação e cordialidade OI pas- esp. do sr, Antonio Keller;
sageiroe delito linha. Aliál, em as 'snrtas.: Regina Augusta
tôdas ai linhas 80b noasa respon- 0:0 n ç a'] v e s Corrêa e
sabilidade, OI nonol bons servi- -Helena Krisan; as meninas:
ços alcançaram fama. Se algo 8- Esther Dorothea filha do sr.
conteceu dia 29 de novembro/que Douglas Benkendorr, Astrid
impediu o tráfego do ônibus de filha do sr. Reínhardt Krieck
São Mateus do Sul, isso é muito e Bernadete Tereeinha filhanatural; há imprevistos que cons·· do sr. Afonso O. Lutke; os
trangem Dão somente aos senho- meninos: Luiz Carlos filho
reli pas8ageifCI8 como também à senhor Sarkis Soares, João
nossa Emprêsa, Por. maior que Osny filho do senhor Carlos
seja !l n088a, boa vontade, sempre Dolla e José Car los filho'do
surgirão pequenos aenões que nos sr. Mário Ferraresi, ,

imposaibilitam em apresentar um '
' ,

.

'

'8�rviço perfeito, circunstância esta Dia 10: as snras. donas:
que precisa ser compreendida pe- N�dza esposa d_o sr. Herbert
los nOSlOIl prezados fi'eguêles.·, Rztzl'I'fa'f!n e Hilda esposa do

sr, Siloio Wiltuchnig, exma.
viuva sra. dona Gertrudes
Mende; os srs.: Edmundo
Webber e Mário Gungei; O

jovem Joaquim. Eleutério
Medeiros; os meninos: Wal.
demar filho do snr. Attreâo

.

Orosskopt; e Moacvr filho do
sr. Elpidio Borges da Silva.

i

C.A f É
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• •.mas, o nosso pionei
rismo no comércio ban

cário começou em San

ta Catarina.

Hoje o "INCO�' dis- '

põe de 105 agências Isso significa qu-e, além

,
em 6 estados brasilei-, de tôc;!a segurança, ori

ros, mas 60 delas se undo dêsse crescimen
situam no território co- to, onde quer que o

tarinense. cctorinense se encon

tre, contará ,sempre
com a presença certa

de seu amigo ele' tô
das as horas: a INca

o
"O
c:

.

o
..», OI

o
D
O

Ã:BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE SANTA CATARINA S.A.

c:
o

ÕI
c

:c .

...

o

�

MIIS DE
J

25 INOS, CONTRIBUINDO PIIR'D O PROG,RESSP' "DE SINTA CaJIRI,NI',·
_j

.

;

-, /

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFUMACOES,
C O C E I R A S,
F R I E I R A S,

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHAS, ETC.
,

'

\

. fi CASpn [ �U[OA ll[ S[US CA�[lOS USANDO

I I i

,
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Parecer da Comissão de

Finanças Sofre Emendas:
R ECElTA

Foi apresentada dia 26 de novembro último emenda ao Pa
recer da COI�i88ão 'de Finança. referente ao projeto de Lei que orça
II receita e fixa a despesa para o exercício de 1963. AI emendas que
tão oportunas e vão de encontro aOI interesses municipais são de
autoria do vereador Clementino Pieczarka. EiIa na íntegra.

.

Código Local - A) REDUÇÃO DE VERBA A SEGUINTE
CONSIGNAÇÃO - DOTAÇÃO '

Discriminação
o 2 \ EXECUTIVO GOVÊRNO
9 ENCARGOS DIVERSOS
9 3 ENCARGOS TRANSITÓRIOS
9 34 1 Construção de prédios Escolar'es

respectivos t�errenos
e aqujsrçao dos
CR$ l.000 000,00

,_
282.000,00

CR$ 718.000,00
REDUÇÃO
LÍQUIDO

Por conta desta redução, inclua se diecriminativamente para
atender as aeguintes finalidades.

ENCARGOS DIVERSOS
DIVERSOS

Despesaa Diversas -

Casa da Criança
União Cauoinhense dOI Estudantes
Secundârioa (UCANES)

9 94 13 Campeão Regional da L E.C. 1963
9 94 14 Vice-Campeão Reg. da L:E.C. 1963
9 94 15 Pensão à Vva. Salomea R. de Souza
9 94 16 Emilia 13. Celistro (Auxilio)
9 94 17 Aquisição de duas cadeiral de rodas à.

_ paralíticos
Asilo Dr. Rolando R. Malucalli. mail
Lar "Santa Inêz, mail

9
9 9
9 94
9 94 11
9 94 1,2

50.000,00

36.000,00
20.000,00
1000000
24000,00
12.000,00

Total

70.000.00
30.000.00
30.000.00

.

CR$ 282000,00

NÃO

É
MENTE ... :

ATROZ.
CLEMENTE

DELEG:ADO
o VEREADOR CLEMENTINO E. PIECZARKA APRE

SENTOU O SEqUINTE REQUE'RIMENTO A �CAMARA DE
VEREA DORES.

EXMO SR. PRESID.ENTE DA CÂMARA MUNICIPAL;

SRS. VEREADORES.

Cumpre-me na qualidade de vereador e representante
do povo, sanar e reparar o havido na Sessão desta Câmara em

data de 13 de Novembro último, onde fui um dos signatários
através do meu voto, responsável pe la aprovação unânime do

Voto de Congratulações, 80 Sr. Delegado Especial de Polícia Te
nente Lidio João Ferreira. Solicito Sr. Presidente e nóbres pares,
conste nos anais desta casa a retirada de meu apoio ao voto de

congrstulações à autoridade acima referida, por haver em dias

após, sabido e comprovado que a autc.ridade em apreço, vem co

metendo uma série de Injustiças e arbitrariedades, num verda
deiro abuso de poder, e desrespeito à Constítuíção de nossa Pá

tria, com atos de 'verdadeira selvagería admitidas apenas em

países onde impéra o barbe rismo e o regime de força e da tor

tura. Diante do exposto e após aprovação do plenário, requero
que seja oficiado ao Exmo. Sr. Dr. Promotor Público da Comar
ca de Canoínhas, sejam tomadas as providências que se fizerem

necessárias) para a instauração do competente inquérito, e que
também se comunique ao Exmo. Governador do Estado e ao

Exmo. Sr. Secretário de ,Segurança Pública, para �rgep�es pro
v·í:dências a respeito e conhecimentos dos fatos aqur registrados.

Nestes têrmos

Pede deferimento.

Sala das Sessões, em 26 de Novembro de 1962.

Clement,ino E. Pieczarka
Vereador.

Ganhe' utna Radiola
Concertando

Vulcanizadora
seu Pneu

MAUA
na I

Ltda.
ou Abastecendo seu Carro no Posto'

Lageadinho Km ] 95 BR 2

Municipalidade
Estadio
)

A municipalidade ainda não

percebeu que o Estádio Alinor
Vieira Côrte está desabando
pouco a pouco e necessita de

urgentes reparos para que, pelo
menos, se possa dizer que a

cidade possui um campo de

futebol, ainda que em péssimo
estado. j

Não se sabe ao certo o mo
.

tivo ponderávevel porque o sr.

Prefeito Municipal não mandou

.

tomar algumas providencias de

emergencia que o estádio está a

exigir. Não é necessário que se

descreva a lamentável situação
em que 'se encontra a unica

praça de esportes local, porque
todos conhecem; exceto é claro
a municipalidade que atribulada
com problemas maiores, não
encontrou tempo para' atentar

para o detalhe vergonhoso do
estádio desabando pouco a pou
co.

Os desportistas e os não des

portistas que têm amor' e inte
rêsse no bom aspecto da cidade,
estão estudando maneira de, em
conjunto, apresentar abaixo- as
sinado ao Chefe do Executivo

'Municipal fazendo ver àquela
autoridade a necessidade impe
riosa de uma providencia quanto,
mais não seja saneadoura, den
tro da praça de esportes local.

Na Camara de Vereadores
será apresentada uma interpe
lação ao sr. Prefeito Municipal
para que a municipalidade

QUADROS
� .

o maior sortimento /

(',
Esmalte

/

Casa
Conleccões finas

�para senhoras v

Casa Erlitca

Assine! Leial Divulgue!
'Correio do Norte

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

Ia,qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 774

DÊ PARTIDA •••

E X I D E GARANTE

BATERIAS
'J

EXIDE
Carregadas

ou Seco Carregadas
EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima
& 'Coelho Ltda.

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

CANOINHAS S. c.

Romances e Livros
CASAERLITA

- Percebe
b e n d o

nao

D esa
explique HS razõ " <ie sobra que I o desabamento total da untes
li.'v- .pcs-uir , par s não impedir praça de esp: rtes.

Tópicos de
NORTE"

Glosas a Certos
//CORREIO DO

frei Elzeário Schmitt, ofm.

"Danças aos domingos incentiva..." - Alem de um erro de' ortografia e
outro de concordancia gramatical já no título, há, nessa colaboração sem
assínatura, um pequeno erro de irreflexão. Para a "desinibição" não bas
tam dansas! Há muito moço e muita moça bem educados e desinibidos,
que não dansam, nem sabem dansar. Se, como ensina a nová ciência das
Relações Humanas, a dansa é apenas um aspecto, incompleto e imperfeito,
do convivio humano, "a realização normal de danças aos domingos" está
longe de dar a mocidade "urna perfeita orientação". Trata-se duma afir
mação perfeitamente leviana e inócua - Quanto a Igreja, esta só proibe
dansas imorais as que, com nomes americanos, estão em voga. De
resto, ela não proibe. Só desaconselha. E conselho de mãe...

.

Aliás, para quem prega as moscas, sempre é consolador verlíí-,
cador que tem colegas.
Verbas "liberadas"? - Seu jornal, em data de 17 de novembro, afirma que
determinado número de verbas estaduais, destinadas a Canoinhas, foram
"liberadas e se encontram a disposição". A informação não procede. Ao
menos no que se refere a BIC, a verba em apreço está a "disposição"
apenas no orçamento do Estado. E sempre é interessante relembrar. No
ano passado, todas as instituições de Ganoinhas beneficiadas com auxilio
do Estado, receberam estes auxílios de mão beijada, sem um requérí
meato, sem uma prestação de contas, sem qualquer documentação,
MENOS a Biblioteca Iníantíl de Canoinhas. Esta precisou requerer e

provar. No Reino da Dimarca alguma, coisa está podre! (E' de Shakespeare.)
Em 'flagrante exagêro - "Correio do Norte", quando achou que a B1C
merecia "mais atenção e-destaque" (17-11-6!, ta. página). disse que era
"uma das organizações orgulho do Brasil". Vamos deixar de ingenuidades.
senhor redator! Encontrei 'isso" sobre minha mesa após uma viagem.
Não encomendei nada sobre este assunto. A BIC, há bastante tempo,
desistiu. não apenas de requerer os auxilios a ela consignados no UrQ.ll
mento do Estado de Santa Catarina mas de qualquer propaganda na

imprensa de Canoinhas. Com) a BIC, foi feito alguma coisa por esta. cida
de. Mas um homem, quando está a 10 anos no lugar e tem os olhos
abertos, conhece o lugar. Aprendi a conhecer, meu lugar. Peço, portanto,
ao bondoso redator que desista de executar a ameaça: "".daremos conta.
a nossos leitores do que vimos e sentimos visitando a BIC'!. Desista, por
favor. Entretanto, ela se honra, sincera e cordialmente, em receber
visitas.

Auxilioll do Mnnicipio - Entre, as entidades que esperam os auxilios 8-
provados pelo Governo do Municipio, o jornal não arrolou a SIG, que
tem para receber como as outras" e não apenas de 1962, mas ainda
atrasados de 196'. Entre as Instítuíções há uma pequena diferença .. .íínan
ceíra, Umas. alem de verbas que pleiteiam, ainda possuem outras fontes
regulares de renda, ao passo que as do segundo grupo, entre as quais
pode haver alguma que "merecia mais atenção e destaque". dependem,
p�ra o seu Iuneíonamento, ex�lusiva�ente de auxílíos do Governo, porque
nao tem rendas regulares. EXIste, alíás, uma lei federal, em obediencia a

qual as instituições que pedem verbas; precisam provar que não dispoern
de outros recursos, a que a lei chama "fontes ordinárias de renda" Go
mo tudo no Brasil, ficou sobre o papel. desta vez para beneficio. Mas em
consequencia, um Vereador judicioso opiniou que os institutos sem ren
das regulares deveriam ter a preferencia dos poderes públicos, senão na
soma que lhes é destínada, ao menos quanto ao direito de se verem
colocadas na ponta da fila. Ignoro se tal escandalosa idéia será levada
ao plenário da Câmara.

A quota dos Seuadores e Deputados. - Sempre surgem na Imprensa estas
noticias diferentes a auxilio federais ou estaduais. "devidos" ao Senador
X, ou ao deputado Y. Minguem se dá conta de que isto' chega a ser -no
máximo, meia verdade. Trata-se duma quota, mais ou menos elevada: de
dinheiros públicos,. da qual os parlamentares podem dispor, distribuindo,a
em parcelas, a entidades no seu Estado ou em sua terra. A quota, assim
parcelada e com destino certo, através ne vários Ministérios, ou Secreta
rias,. entra n.o volumoso Orçamento da. União, ou do Estado, que se

publíca no fim de cada ano. E ai, sõmente aí, começa o calvário das
instituições, no tremendo esforço para desentranhar, da burocracia bra
sileira, ou verba, ou verbas, � .elas destinadas. Nesse processo, os parla
mentares pouco podem Interíírír, ou, quando podem, pouco interferem.
O mérito que lhes cahem é o de distribuirem, sobre o papel, as esmolas
que não são deles - são do Governo, isto é, são os impostos cobrados
do povo brasileiro, De seu próprio bolso, os representantes do povo não
.costumam distribuir a�x!lios �ora das épocas de eleição, e mesmo ai so
mente quando o benefícíado mteressa eleitoralmente Mas todos os anos
a Imprensa do interior publica, em termos bastantes ambíguos, as verba�
que os parlamentares da terra "distribuiram". Dessas verbas bom núme
ro jamais foi pago; outras, vêm com grandes cortes! ainda' outras, são
pagas com atraso de 4 ous anos, quando o dinheiro já perdeu quatro
quintos do seu valor. Verba publicada não é verba na mesa! Sempre é
útil o "povo" ,saber. E viva o Brasil!

Nota dó Redação: 1. O substantivo feminino "dança",
bem como todos seus derivados,
escreve-se com a letra "ç" e não,
como se pensa, com "s".

2. A respeito do pseudo êrro de
concordância, só quem ignora o

trabalho de composição rudimen»
tar, cansativo e minucioso, poderá
assim julgar. Continuamos a

prestigiar o trabalho e dando
valor ao esforço pessoal de cada
um.

3. A mecànica do processo demo
crático não sucumbirá ante pe
quenas distorcôes. É imperioso
entendê-la pala entãe julgá-la.

4. Respeitamos tõda e qualquer
opinião, mesmo aquelas que ferem.
Desejamos, assim, ser respeitados.

5. CORREIO DO NORTE não
alimenta polêmicas, mas nem por
isso irá à submissão grosseira -.

PAULO JACQUES

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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LYONS
A pARTIR

INTENSIFICA CAMPANHA
SEGUNDA 'f

FEIRA
EDITAISCivilRegistro

domiciliada e residente neste Dis
trito filha de Conatância Mendes
do. Santos domiciliados e residen
tes em lugar íncêrto e não sabido.

Maria GÓBI Glinski Escrivã de
Paz e Oficial do Hegistro Civil
de Paula Pereira, Município de
Cenoinhae Estado de Santa Ca
tarina.

DE
de contribuição esboçado na'
Câmara, entrou em conversações
para tomar. ·identica atitude
que no dizer de alguns seria �
unico procedimento honroso
"nesta altura dos acontecimen.
tos".

o Lyons Clube de Canõinhas
intensificará sua meritória cam

panha em favor do Natal dos
Pobres, segunda feira vindoura.
Esta é a informação oficial dos
Leões de Canoinhas.

Com efeito, a já tradicional
campanha -de Natal em favor
dos pobres, vem alcançando
este ano matar vulto e grande
exíto. Todas as entidades
particulares entregarão ao Lyons
nos meados da semana próxima,
contribuições diversas, como

demontração de que, tambem,
não estão alheios ao grande
movimento de solidariedade
humana encabeçado vitoriosa
mente' por aquele clube.

Segundo ,fontes oficiais, a

Camara de Vereadores, incor
porada, fará entrega conjunta
dos vencimentos dos seus

componentes e entidade patro
cinadora do Natal dos Pobres.
A proposta partiu da Mesa
Diretora dos trabalhos. e seu

Presidente já está providencian
do a respetio. Acreditam os

senhores edis que não poderão
ficár a parte nesta campanha,

porque como representante do
povo cabe-lhes dizer do alto
sentimento de sua gente e dos
principias morais que regem
nossa sociedade.

A resolução foi tomada após
uma reunião reservada. realiza
da em local incerto e nada
transpirou a respeito, sabendo
.se no entanto que a . atitude
decorreu da situação equívoca
em que ficariam os senhores
vereadores, perante a cidade, se
mantivessem posição de inteiro
alheiamenta a uma campanha
dessa envergadura ..

"

A Diretoria do Lyons Cluoe
ainda não tomou oficialmente
conhecimento da oferta, de vez

que perdura alguns impasses
para a entrega imediata dos
subsidias. Sabe-se, por outro

lado, que a área de divergencia
vem sendo pouco a pouco
diminuida e até segunda feira
próxima, no máximo, já haverá
inteira coincídencía de opiniões,
no seio do Poder Legislativo.

Tambem o comércio em

geral, sabedor do movimento

Faz saber que pretendem calar:

Valdemiro Tacheweki e Helie de
Paula Cordeiro. Êle, natural des
te Estado, nascido em Anta Gor
da no dia 30 de Janeiro de 1934,
lavrador, solteiro, domiciliado e

relidente neste Distrito, filho le
gítimo de JOlé Tacbêwski e de
dona Escolaatlca Michalski Ta
chêwski, domiciliados e residentes
neste Distrito. Ela, natural deste
Estado, nascida em Paula Perei
ra no dia 13 de Fevereiro de
1941, doméstica. solteira, domi-

I ciliada e residente neste Distrito,
filha "legítima de JOlé de Paula
Bueno e de dona Maria Rita
Cordeiro, domiciliados e residenteI
neste Distrito.

Apreeentaram OI documentoa
exigido. pelo Código Civil art. 180.

Maria Gós. Glin.ki
Oficial d6 Registro Civil

Faz laber que pretendem calar:

Raul Gomes e Isabel Hodrigues.
Êle, natural deste Estado, nascido
oeste Distrito DO dia 4 de julho
de 1932, lavrador, solteiro, domi
ciliado e residente neste Distrito,.

filho legítimo de Braailino Gomes,
e de dona Luiza Gomei domioi
liadoa neste Diatritc. Ela, natural
deste Estado, nascida em Paula
Pereira no' dia l° de junho de
1940, doméstica, aolteire, domici
liada e residente neste Distrito,
filha de dona Joaefa Rodrigues,

.

domiciliado. e reliaentes neste
Distrito

CORREIO DO NORTE, por
outro lado recebeu na manhã
de sexta feira, a visita de Um
representante do Lyons Clube
que em nome da entidad�
agradeceu a cobertura dada pelo
semanário. Ainda que pequena
nossa colaboração foi espontaDe�
e sincera, motivo por que
sentimo-nos sumamente: agra
decidos com o gesto nobre e

elegante do Lyons nessa visita
cordial.Faz saber que pretendem c'.ar:

Alvino Ribeiro e Terezinha Bo
drigues de Oliveira Santos, Ele,
natural de Poço Preto, nascido
no dia 21 de outubro de 1935,
operário, solteiro, domiciliado e

residente neste distrito, filho le
gítimo de Francisco Ribeiro, e de
dona Maria Auguats Ribeiro, do
miciliados e residente. neste dia
trito. Ela, naecida no dia 20 de
abril de 1943, doméstica, solteira,

Correio do Norte
A08 nossos anunciantes e alli.

nantes, comunicamos que OI

anuucios de Bôss Featall para a

edição de Natal e Ano Novo le.

rão aceitas somente até o dia 19
(quarta, feira do corrente).

A DIREÇÃO

ESPELHOS

C·ASA IESMALTE

Muita Coisa, em Pouco
-

Espaço.. ,

Não obstante a pretensão do sr. João Colodel de
instalar no Sigilo o regime parlamentar (.... ), Agener
Vieira Côrte. foi reconduzido à Presidencia do clube.
Colodel perdeu mais uma "parada". _

- Um ilustre causídico, cujo nome não recorda.
mOI no momento, vai mensalmente a Curitiba cortar o

cabelo. O íígaro do inteligente profisaional recebe bem

pelo trabalho de arte.

- Basílio Humenhuk, destacado comerciante dei.
ta praça, titular de Basílio Humenhuk Cia. Ltda., C?D.
ceseionâria da Willys do Brasil, andou dando um râpide
giro pela praia de Camburifl. F('i� salgar o corpo,

_ Te�ça-feira, clube de Bolão, na 'próxlma er

cursão à Curitiba, será reforçado por Fordinho e Jundiâ,

..

.:.... A Campanha dOI "Leões" em favor do Natril
dOI pôbres, vem obtendo grande êxito. Parabéns.

(

_ Está repercutindo na cidade à atitude tomada
pelo vereador Clementino Pieczarka contra Delegado
de Pclícia. A briga é na área do Govêrno, nada temo!

Com .isso.

- A Temporada de pesca promete muito no cor·

rente ano, havendo turmas que já às sextas feiras pro
curam a barranca do Iguaçú para garantir melhorei

_ acampamentos. .,

- A dupla Oldemar Muse! e José Allage, ap61
as andançaa pelo vizinho Estado do Rio Grande .do
Sul e República Argentina, estão usando amiúde várIO.
vo�ábulos castelhanos. esqueceram o português .

- O prefeito Colodsl atendendo a09 anseios po·
pulares dos quais fomos 'intêrpretes na última ecijçã�,
vai atender in totum e de pronto a verba votada a

Escola Técnica de Comércio.

- Foi roubada a famosa motocicleta do Bena,
Gratifica-se o gatuno.

- E o que tudo indica será inaugurado em íeve
reiro o prédio de Merhy Seleme, um dos mais moder
nos da rua Paula Pereira.

,

- Está sendo notada a grande atividade do Ir •

. Olimpio Murara. É' um vai:e.vem incessante: Curiti�8.

nos-Canoinhaa. Canoinhse, Curítibenoa; Cauoiuhae, JOIO·
ville lloinville· Porto União etc. etc.,

·1

CHEGOU O NÔVO ASTRO
.
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Já está em nossa loja' o nôvo astro da indústria automobilística brasileira - o Aero-Willys
-,

2600 - que estabelece unia superclasse em matéria de automóvel. Venha ver seu estilo)'arrojado, em harmonia com Ias linhas clássicas dos carros modernos. Observe e admire
sua elegância e o confôrto interno que êle oferece. Você se convencerá de que o Aero
Wmys 2600 é o mais luxuoso e perfeito carro de classe até hoje produzido no país. Receberam Diplomas Alunos

do Ginásio Santa Cruz,
, \

2600 Os formandos do Ginásio Santa Cruz co

laram gráu ontem, em .cerimônía que se rea·

lizou no auditório do . Ginásio Santa Cruz. A

Missa Solene foi celebráda às 7.00 horas e

entrega dos diplomas às 20.30 horas. '

CORREIO DO NORTE cumprimenta os

diplomandos e associa-se. ao júbilo de todos.

'.
"

um carro a rigor.', .••.. ';-" ,'I
.. , .

'.:;'
...

ftCI UMI DEMONStRacão EM Basilio Humenhuk &, Cia. Ltda.
,I
I',.
'.
:".',
� "

CAIDlIHAS - Rua Vida1 Ramos, 203 SANTA CATARINA
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o I"ÚNICO*1. CAMINHÃO INTEIRAMENTE NÔVO!
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A I única*) linha completa de 'caminhões nacionais!

NOVO SUPER F-tOO NOVO SUPER F-350 NOVO SUPER F -600 NOVO SUPE,R F ·600
CAVALO.MECANICO

y

Venha conhecê-Ia de perto .no seu Revendedor·'FORD

Comercfa
, .

1"'Ped'ra ssam Ltda.
Rua

I;
Vidal 1.206 'Caixa 66Postal,Ramos,

Telefones: 10'4 e

CANOINHAS Santa Catarina-_._
-.-

"
... , .

, ,

.'

Rigesa
Bom

Tem'
Jornal

A notável Indústria Rigesa
S/A que está se instalando con
venientemente no Municipio
vizinho de Três Barras, e tarn
bém sediada em Valinhos, no
Estado de São Paulo, possui no
munícípío bandeirante, ímpren
sa própría. Não só própria co
mo digna, de nota e apreciação,
por ser na verdade uma fôlha
com todos os requisitos e exís
tente na mais avançada técnreà
jornalística. O estilo é suave.e
matéria é própria e a pagina
ção assim como á impressão
são elogiáveis. O RIGESEANO,
órgão oficial da Rigesa em Ve
linhos, é um orgulho da ímpren
sa interi.orana e um espêlhora
tôdas as iniciativas no gênero.
Agradecemos o envio da sim
pática fôlha.

í

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Cgo. Civil art. 180.

Major Vieira, 1/12/1962.
Pedro Veiga Sobrinho

Oficial do Registro Civil Int?

Mãos de Aco Visitam
Fantasma: �BOlÃO ,;!

Dia 24 últímo estêve nesta
cidade a equipe de bolão Mãps,
de Aço; da Sociedade Rio Bran
co da capital paranaense. A vi..;,
sita

-

prendia-se a um convite já
hã tempo formulada pelo clubé
de Bolão Fantasma para uma
disputa .amístose. do troféu JO
SÉ PROCOPIAK, como home
nagem e respeito àqu e- le qUE
fOI um dos pioneiros, da Inuús
tria de nosso ouro verde.

JOGO:
.

A· partida teve grande mo

vimentação. e apresentou apre
ciável índice técnico, tendo rnes-

'

mo si:do considerada como urne
das m2Íhores já .realízadas.' em
Cancínhas. O resultado finai a
presentou os seguinte número.
para os visitantes 1518 pontos
e para os locais '152�.

CONFRATERi�IZ·�CAO:
N0 dia posterior à disputa os

anfitriões ofereceram em sua
séde Campestre recepção aos
visitantes, tendo nesta oportu
nidade .havído grande confra
ternização entre os presentes,
Após o churrasco o sr. Miguel
Procopiak, convidado de honra,
usou da palavra para agradecer
'as homenagens e dizer daquilo
que muito lhe confortava e 'tra
zia grata recordação; as home
nagens prestadas a seu irmão
falecido JOSÉ PROCOPIAK!

REGISTRO CIVIL
Pedro Veiga Sobrinho Ofici�l

do Registro Civil Interino do
Cartório do Município de Major
Vieira Comarca de Canoinhas
Estado de Santa Catarina etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Francisco Greim e Vitória
Iarrccheskí, Ele, natural deste
Estado, nascido em Tamanduá,
ts] municipio, no dia .1 <i de Se
tembro de 1939, lavrador, sol\
teiro, domiciliado e residente
em Tamanduá, filho legítimo -,

de Luiz Greim, e de dona Maria
Duféck Greim, falecida domici
liados e residentes em' Taman-
duá. 'Ela, natural deste Estado,
nascida em Tamanduá no dia
28 de abril de 1943, doméstica,

'

solteira, domiciliada e residente
em Tamanduá, filha legítima de
Augustinho Iarrochéskí, e de
dona :f.rancisca Pépe Iarrochés
kí, domiciliados e residentes em

Tamanduá.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Queixas e Reclamacões Canoinhenses
, que

•

se
Avolumam-se os pedidos de providencia no sentido

de fazer desimpedir a rua nas imediações da Churrascaria
Michel. Dizem os queixosos . que o volume de madeira
que é empilhado na via pública é tal, que chega inclu
sive a impedir o livre trânsito de veículos. As autoridades
municipais, ao que consta, informados a respeito não
tomaram providencias, continuando assim .0 estado de
cousas que não podem perdurar por muito tempo, devido
aos embaraços que causa não só aos veiculos como

também aos transeuntes.
1

'

Com vistas ao senhor Prefeito Municipal.

CANOINH,AS INO ETER
Estampamos abaixo o escrito irradiado quarta feira ulti

ma pela Rádio Canoinhas, no horário das 12,20 horas. Como se

sabe naquele horário vai ao ar o programa "Pensando em' Voz
Alta", de autoria de Paulo Jacques. ,

O Prefeito' Municipal teve, dias atrás, atitude sob todos
(JS aspectos, digna de aplausos. O senhor João Colodel aprovou
a, mensagem da Camara de Vereadores que dava subvenção à
Escole Técnica de Canoinhas.

Não está aíe atitude digna de aplausos, porque nada
Ulais fez sua Excelencia do que dar andamento normal aos ex

pedientes que chegam a seu Gabinete. A nota digna de registro
refere-se ,a seu desarmamento de espírito e absoluta falta de
prevenção contra quem quer que seja, mesmo contra as facções
politicas que não lhe apoiam. De fato, dias antes da medida
iouvável em favor da Escola de Comércio, o chefe do Executivo
canoínhense recebeu através jornal da oposição, algumas ponde
rações pertinentes a diversas razões que aconselhavam a medida
que finalmente tomou.

Fôsse de outra formação, tivesse o senhor João Colodel
assimilado os nocivos principios arraigados em alguns poucos
máus politicos, teria certamente rejeitado a- mensagem, pela ra
zio simples e pura de que assim agindo estaria contra o pensa
mento dos que lhe são' politicamente adversos O que se viu,
contudo, foi o contrário: recebendo como ponderações sinceras,
çomo de fato eram, o ponto de vista da oposição, Colodel deu
mostras de que é possivel viver em campos opostos, mas con
servsr o senso comum e a fraternidade que deve existir no

campo das -idéias.

Muita gente estranhou o procedimento do senhor Prefeito
Municipal e houve mesmo quem dissesse que' Sua Excelencia
es�aria sucum�indo .. ante a sugestões partidas do campo oposto.
Nao conccrdamos absolutamente com tais idéias, porque elas ne-
da tem de verdade e pouco falam a respeito de uma atitude

'

politica '1ígna, que deve ter um chefe do Executivo.
.

'"

'.) que o senhor João Colodei fez, foi usar de bom senso,
pesar e medir os fatos, entregar-lhes à consideração de sua ínte
ligencia e fácil discernimento - e depois agir dentro daquilo
que e:e mesmo julgou ser o mais plausível. Foi, portanto, uma
atitude . refletiua que nada teve de submissão. <,Pelo contrário:
mostrou que homens quando a frente de uma administração
pública, devem usar de equílíbrío e realidade, deixando os inte
resses secundários de sua agremiação no devido plano.

Um prccedimento como este não deve passar desaperce
bido porque muito, bem diz das qualidades que todos deveriam
ter, mas que hoje em dia, infelizmente, poucos fazem uso ...

. . '

Por �mor à �erdade, em respeito à justiça e por simpa-
tia a honestidade, nao podemos deixar de aplaudir a atitude do
sr. João Colodel, embora estejsmos em campos politícos opostos;
mas nem por isso em mundo diferentes e usando de raciocínio
diverso, do qué aquêle que manda analisar os fatos à luz dos
6contecimentos.

_

Politicamente somos contrários ao sr. Prefeito Municipal,
mas nao vai ser por 1sso que tentaremos esconder os fatos e

encobrir a verdade. O senhor Prefeito Municipal acertou: merece
nossos aplsuaos: aqui os tem de público... ,

'

,

Soc.iedade de Tiro Alvo Canoinh�s
I Assembléia -

\ ConvocaçãoGeral
São convidados os sócios 'desta entidade, a compa

recerem à assembléia geral ordinária, a realizar-se no

dia 16 de dezembro próximo, em primeira convocação às
14 horas, em sua séde Social, nesta cidade, a fim de <

deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:
,

1°) _' Eleição da nova diretoria 1962 - 1963.

2°) _' Prestação de Contas. "

3°) - Diversos assuntos de interêsse da sociedade.

Não havendo número legal para a' instalação da
assembléia em primeira convocação" fica desde já 'feita a

se�unda convocação para às 15,00 horas do mesmo dia,
que funcíouará vàlidamente com qualque.r número.

Canoinhas, 4 de dezembro de 1962.

Evaldo Vogt Presidente
.\;1

�'

................BBm�mB••m••����••B.
IE/

I FISCHER MAGAZINE I
I I
I Creme Dental Kolinos 35,00 lII,

C I d Vid I·1, a ça os 7 '

1 as I
II todos os tamarihos 255,00 I
I Artigos para Presentes .,' I
E BAN·LON II I-!fi Camisas' para Homens" e Rapazes• I
I .TECIDOS I
II Artigos de Gersey e Nylon I

I
· I

i Fischer Magazine I
I PRAÇA LAURO MOLLER, 170 I
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Contabilistas Colam Grau

Hoje: Turma Ouro Verde
. ,

Colam gráu hoje os alunos
do Curso Técnico de Contabili
dade. N.es'se sentido recebemos
convite que nos dá conta de

que as solenídades serão inicia
das às 9,30 horas com missa
fim Ação de. Graças, na Matriz
Cristo Rei. As 20 horas, o pro
grama indica que serão realiza
das solenidades de Colação de
Gráu, no,Clube .Cancinhense.

O orador dos díplomandos é
o sr. Luiz Niedezielski, nosso

companheiro na Rádio 'Canoi
nhas. Alem das qualidades de
bom profissional que possui, o

orador da turma Ouro Verde,
, destaca-se no seio de seus amí

go.s e colegas pela maneira com

'que age e pelo trato' que dís
.

pensa a todos, demonstrando

grandes qualidades não só
profíssíonais ' mas, .

tambem de
trato social.

-

A Rádio. Canoinhas estará

presente às solenidades e dará

ampla cobertura às solenidades.
devendo após retransmitir em

gravação os acontecimentos'
então desenrolados. CORREIO
DO NORTE e RADIO ·CANOl
NHAS; associados, dão' de pu
blico os mais calorosos cumpri
mentos a Turma Ouro Verde e

.em particular ao radialista Luiz
Niedezíelski pelo troféu que ho

je logra ganhar. Na vida. pré ..

nca.. certamente, nosso 'compa
nheiro 'continuará a desfrutar
do mesmo. vasto circulo de
amizade que possue, e tambern

- na Rádio. como ..no jornal deve
rá aumentar mais ainda suas

relações de amizade. Grato. pelo
.convíte e estaremos prazeirosa-
mente presentes às solenidades
de hoje as 20, horas.

'

2x

. O Curso Normal Regional
'forma neva turma terça-feira
próxima. As solenidades terão
inicio 8S 7,30 horas com missa
em ação dê graças, celebrada
na Igreja Matriz Cristo. Rei. As
20.3'0 horas, haverá solene ce-

Curso Normal Regional
Forma Nova Tu'rma

�
"

/.�4<
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da Vitória, forma este ano a
10a. turma de Contabilistas. As
solenidades serão realizadas no
dia ,15, sendo as 9 horas reali.
zada a missa em ação de g�8ças
na Igreja Matriz, às 19 horas �
juramento e imposição do Grau
no salão nobre da Escola Téenic�
de Comércio. No. dia Sf>guinte
isto é a 19, será realizado �
baile de formatura na séde do
Clube Concórdia.'

,

Agradecemos o "'-convite en
víado pelo sr. Lutércío Pach!'co,
formando, residente em Tres
Barras. Na oportunt-tsde a 'Re
dação pede excu�as ao senhm
Vínícíus "Marcos Allage. também
formando, pelo lapso vt'rificlide
em edição. anterior em que no.

tícíamos a sua formatura como
levada a efeito a 15 de no

vembro, e não de dezembro A ,

Lutércio Pacheco e Vinicius
Marcos Allage, CORREIO 'DO
NORTE apresenta votos de
felici"dades.

rímonía de entrega de diplomas
na séde social do Clube Canoi
nhense. Agradecemos o convite

.

e, na medida do possivel nos

farenaos,�epresenta�..

Luiz Clayton Allag�
Conclui Curso Ginasial
em União da Vitória
O jovem Luiz Cleyton Allage

de prestigiosa familia local,
concluiu seu Curso Ginasial, no

Colégio. Estadual Julio de Fran
ça, no Municipio de União da
Vitória. As solenidades de for
matura serão levadas a efeito.
'amanhã, sendo às 10 horas a

Missa Solene e as 17 horas a

sessão magna de entrega dos

certíftcados, no. salão nobre do
referido educandário. A noite,
22 horas" será realizado no

Clube Concórdia' o Baile de
Formatura,

{!a,fStJ �lttita '.; ,

S'AIAS, útima moda

Novos- Contabilistas em

U. da Vitória: Escola
Coronél David .Carueiro
A Escola Técnica de' Comér

cio C'orone I David Carneiro, no
municipio paranaense de, União

-No Cineminha ,. "São Francisco"
Sábado, dia. 8' _', à. 20,15 horas
Dómingo, à5! 14,00 e 20�15 hora.

S'ULT,A NA SA�IYÉ
com MARIA FRAU,

, 'I

A VENEZIANA QUE SE TORNOU IMPERATRIZ DA

TURQUIA. FILME REALIZADO - NO PALÁCIO QTO·
MANO DE ISTAMBUL.

TODO O FASCÍNIO DOS PALÁCIOS, DO OR1ENTE.

:.:\ '
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