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INosso Come-ntário
AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO

,;
,

': Preocupado apenas em, premiar a dedicação eleitoreira
,

pos seus correligionários, o sr. Celso Ramos arraza as finanças
do Estado, permitindo o ingresso, sem, vagas, de um ilimitado
inúmero de funcíonârfos. . ,

,

, i O regime do empreguismo que adota o PSD tanto no

: Poder Executivo como no Legislativo, surpreende e' revolta a

ppinião pública, já que nada justifica estas nomeações a não ser

'p afilhadismo político. .

�
Em nenhum setor do serviço público em Santa Catarina

não notamos nomeações que não atendam aos intereses pessoais
do senhor governador e dos seus amigos.

Em Santa Catarina, não vemos hoje a distribuição de

/encargos e funções,. a pe_ssoal �competente e especializado para
desempenhar as atribuições que lhes são conferidas.

'

Nas, exigencias mínimas, para a nomeação de um servi
dor, mesmo para as mais altas funções, não são levadas em con

ta, quando não menosprezadas, a capacidade ou o nível intelec
, tual, tendo como responsáveis os atuais detendores da hierarquia,

funcional.
o que prevalece nas nomeações é menos o interesse

público que o arbitrio arvorado em apenagío do chefe que as
I 'faz por decisão própria ou obedecendo ao mando de i�fluencias

estranhas e mais poderosas.
Em vista disso o senhor Celso Ramos está tornando

crônico o empreguismo em nosso Estado.
Na maioria das repartições o número de servidores su

pera a lotação e basta uma visita para que se note a _ falta de
espaço nos locais de trabalho.

Há funcionários que comparecem diàriamente às' suas

repartições, mas Item que ficar de pé, por falta de uma cadeira
'ou de uma mesa para o desempenho das suas atividades.

Outros, mais afoitos, preferem o, comodismo de casa,
passando pela repartição apenas 80 fim do mês para apanhar os

seus vencimentos.
Estas super-nomeações só tem emperrado a administração.

A maioria das Secretarias de Estado, superabundam em pessoal
desnecessário, cujos integrantes não passam de simples percep
tores de vencimentos, sem presença e sem trabalho.

Estas ocorrencias alem de prejudicais aos cofres do Es

tado, afetam diretamente aos antigos servidores, que ficam
impossibilitados de melhorarem os seus vencimentos, porque o

Tesouro não comporta um aumento geral, face a elevada soma

que já tem a díspender com funcionalismo inútil.

Oitetor�s: R. R. DA �Il�� r rAUlO I. JACij�[S
FONE, 128CAIXA POSTAL. 2

��rent�: nHASS smMl
CIRCULA AOS SABADOS

FERNANDO VIEGAS é o líder
da UON na Assembléia
O deputado estadual Fernan

do B. Viegas é o novo líder da
União Democrática Nacional na
Assembléia 'Legislativa do Es
tado. Para vice liderança a es

colha recaiu no correligionário
Walter Zigelli, tambem altamente

capacitado para as funções a

qu� foi eleito.

Participe da

1a. FESTA, DA CERVEJA
de CANOINHAS
uma promoção do

Grêmio XV de Julho

MARGINAL
ludibriou patrulha
na estação rodoviária
Cerca- da! 15,30 boras de quar

ta-Ieira ultima, uma patrulha po
licial composta de 1 Cabo e 5

Soldados, foi ludibriada por um

marginal que deiembarcou de um

ônibus da linha Videira-Curitiba
que demandava de P. União. A

patrulha acorreu ao. local em aten

dimento a solicitação da delegacia
de Caçador onde havia embarcado
o acusado,

Tão logo chegou o coletivo tôo
.da patrulha enfileírou-se a frente
de sua porta. e apôs deixar desem
barcar o primeiro passageiro to

dos- 011 milicianos progetaram-ee
para o interior do veiculo na ânsia
de prender imediatamente a peri
gosa figura, causando pânico em
alguma! aenhoeea que viajavam na

ocasião.

Após buliciosa busca ficou cons

tatado que o cidadão procurado
não estava mail! 'no interior do
veiculo. Havia viajado de fato
no coletivo. mas estranhamente
havia desaparecido, o que de ma

neira alguma poderia ser justifica
do Interrogado pelo! policiais o

motorista do veiculo declarou que
na verdade havia. viajado um cio
dadão conforme a descrição feita,
e que o mesmo havia desembar
cada garbosamente em primeiro
lugar, ocasião então, até, que ao

sair, passou em revi. ta a patru
lha que enfileirada anistiu sua

descida - a única, aliás, permitida.

Os direitos e vantagens dos antigos servidores ficam

prejudicados por culpa da política de empreguismo aplicada com

todo o vigor pelo Chefe do Executivo.
.

Com efeito, desde dezembro, por imperiosa necessidade
reclamam os servidores, aumento de vencimentos, sem que a

mínima satisfação seja dada à classe pelo Governo.

O dinheiro público tem que ser destinado aos afilhados
colocados em cargos de destaque com vencimentos polpudos.

E, é bem por isso, que hoje no Estado de Santa Catarina,
uma professora normalista está percebendo vencimentos inferiores
ao salário mínimo, estipulado para os operários.

'

TELE�ONICA
E MELHORA

A[JMENTA

SERVIÇOS
prêsa faz atravéz seu represen
tante, a respeito das grandes
possibilidades de desenvolvi
mento do bairro para futuro
muito próximo, que na .ocasíão
já, terá razoável número de li
nhas telefônicás à disposição.

Quinta feira .passada, pela
manhã, o serviçe de manuten

ção da emprêsa iniciou a reti
rada dos postes de um trecho
da rua Felipe Schmidt como

medida inicial de aprimoramen
to estético da rêde telefônica
na cidade. Os fios então con

duzidos pelos postes estão sen

do estendidos ao longo das re

sidências.

Os serviços telefônicos da'
cidade serão progressivamente
melhorados e estendidos - ésta
a informação colhida junto ao

responsavel pela Companhia Te
lefônica Catarinense nêsse Mu

nicípio.
No bairro da Agua Verde a

rêde de distribuição será sensí
velmente aumentada. Na sema

na vindoura serão executados
serviços técnicos com o fim es

pecüico de estender um cabo

recentemente chegado de Flo

rianópolis, que permitirá a ins

talação de onze novos telefones

Daquela área. Tal medida de
COrre da' previsão que a em-

Câmara �á CREDENCIAL mas
não local adequado para

. jornalista trabalhar
A Câmara Municipal desta

cidade, através oficio C.M. 12/
1963 assinado pelo Presidente

Ney Pacheco de Miranda Lima
em data de 20 de fevereiro

passado concedeu credencial ao
Diretor deste semanário e chefe
do Departamento de Radiojor
nalismo da Rádio Canoínhas.
No entanto, por esquecimento
ou desconhecimento, deixou de

providenciar local de trabalho

adequado e compatível com

aquela função. Diante do pro
cedimento da Mesa da Câmara
o profissional resolveu suspen
der seu trabalho especíalízado
naquela Casa, até que lhe seja
dado meio para a execução de
suas atividades.

CONVITE
A Direção do Frigorifico Canoinhas S. A., têni o grato

prazer de convidar as autoridades, seus sócios e distintas famílias,
assim como o pôvo em geral, dêste e -munícípios vizinhos, para
a solenidade do ato de lançamento da pedra fundamental do

Frigorifico que terá lugar no dia 24 de março próximo vindouro,
obedecendo o seguinte programa: ,

'

a) - A's 11 horas - Inauguração pelo Sr. Dr. João Colo

del, M. D. Prefeito Municipal, da retificação da estrada que liga
Canoinhas á Paula Pereira.

b) - Ais 11,30 horas - Ato solene da colocação da pedra
.fundamental da obra.

c) - A's 12 horas - Suculenta churrascada, acompanhada
de bebidas, no local, á preços razoáveis. \

Contando com o comparecimento de todos, aIitecipa OI

agradecimentos.
2x A DIRETORIA

TRÁFEGO
,VIEIRA

TELEFÔNICO COM· MAJOR
SERÁ, RESTABELECIDO

A Direção-geral da Compa
nhia Telefonica Catarinense re

cebeu pedido do Executivo ca
noinhense para que estude e

reformule o problema do res-'
tabelecimento do tráfego tele
fanico entre Major Vieira e esta
cidade. Após entendimentos
mantidos entre o Chefe do E
xecutivo canoinhedse local e a

empresa concessionária,' ficou
assentado que as dificuldades
outrora consideradas insuperá
veis, serão devidamente reexa

minadas, conquanto que haja
uma fiscalização sob responsa
bilidade do município que se

refere a conservação do patri-

mania da CTC. Segundo fontes
oficiais o início da reconstrução
da linha, que foi completamente
furtada, deverá ocorrer ainda
esse semestre.

O snr. Nelson Moreira, res
ponsável pela conservação dos
serviços nesse Municipio decla
rou a reportagem do CORREIO
DO NORTE que nada sabe a

respeito e que a gestão dessas
atividades é de competencia
inteira da séde da empresa, em
Florianópolis, e que no entanto,
caso receba instruções para o

início de reconstrução do' alu
dido ramal, iniciará imediata-
'tamente a tarefa,

No Cineminha São Francisco

Associação Rural consegue
2.500 Sacas.de Trigo

I O Presidente da Associação
Rural de Canoínhas, Ewaldo

Zipperer, em companhia do sr.

Prefeito Municipal, após demo
rados entendimentos junto às
autoridades da -Secretaria de

Agricultura do Estado, lograram
obter para o Municipio duas
mil e quinhentas sacas de trigo;
ficando o cereal que se destina
ao plantio, armazenado na séde

daquela entidade.

Segundo se revela esta par
tida será distribuida aos muni

cipios vizinhos de Papanduva,
Tres Barras, Major Vieira. Na
mesma ocasião ficou assentado'
que a Associação receberá ainda
este mês, grande quantidade de
arame farpado, que será vendi
da, a preço de custo, aos

interessados.

CONVIDOU DELEGADO PARA TOMAR
.

CACHAeA E FOI PRESO
Terça-feira' ultima por. volta

das vinte duas horas foi prêso
e trancafiado no xadrez um ci
dadão que inadvertidamente
convidou o sr. Delegado de Po
lícia para tomar um "trago",
A vitima é a mesma que dias
antes fora arrancado do interior
de um bar, por estar cantaro
lando com amigos e na presença
do proprietário do estabeleci
mento que alíás foi impotente
para 'fazer 'cessar a atrabilía
riedade.

CONVITE - MISSA
"

Esposa e ,Filhos de

Wladislau Trela'
convidam parentes e amigos
para assistirem a Missa de
1.° Aniversário de Falecimen
to que, em intenção de Sua
alma será celebrada dia 24,
às 9 horas, na Matriz de
São João Batista.
Por mais este ato de ami

I zade e religião agradecem.
TresBarras, março de 1963.

Crianças já tem proteção para
atravessar ruas na saída 'das alftll21s
Os/menores que frequentam

o Colégio Sagrado Coração de
Jesus e o Grupo Escolar Almi
rante Barroso tem. por fim,
segurança 80 deixarem suas

aulas. E' que foram colocados
em cada estabelecimento, poli
ciais encarregados da segurança
dos alunos-mtríns que até então
estavam entregues á própria
sórte. Desta maneira os pais
e responsàveis sentem- se mais
tranquilos quando seus filhos
deixam as aulas, porque, pelo
menos, o. p_g_rigo de travessia
fatal em frente a tais estabele
cimentos já está perfeitamente
superado. Os policiais destacados
para estas atividades têm se

mostrado conscios de suas res

ponsabilidade e sabido, na ver

dade, zelar pela segurança dos
menores que quasi sempre sa

em dos educandârios apressa
damente e inadvertidamente a

travessam a rua sem se anerce

berem dos veículos que p-ossam
circular naquela oportunidade.

EdBdo de Santa Catarina
POLICIA MILITAR

Fôrça AUJ:. Re.erva do EJ:ercito
30. Batalhão de Policia Militar

EDITAL
I - Comunico 8 quem inte

ressar possa, que se acham
abertas no 3. BATALHA0 DE
POLICIA MILITAR, nesta cida
de, as inclusões para os que
desejarem ingressar nas f1leiras
da POUCIA MILITAR.

II - Os interessados poderão
dirigir-se ao Quartél do 3. B.
P.M., a rua Vlda1 Ramos nesta
cídsde, onde poderão obter to
dos os esclarecimentos que' ne-
cessitarem. \

.

Quartél em Canoinhas, 8 de
março de 1963

/

.

Décio Jo.é do Lago - Major
Ctm. Int. do 3. B.P.M.

Amanhã, às

"Coração
14 horas e ás 20,15 hora

de Ma-e'" (PAULA)
com LORETTA YOUNG.

� .

. '
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APROVEITEM... I
PARA O#/MÊS,DE MARÇO i

.

As Lojas Unidas Ltda. oferecem estas sensacionais "fertas: II
IEstamparias metro Cr$ 68,00 e' 78,00 - Zefir metro Cr$ 65,00 _

Brim Especial metro Cr$ 115,qo - Xadrezes metro Cr$ 125,00 II
Cretones Estarripados metro Cr$ 350,00 - Um completo sorti- 'II
mente de Popelines, Lonitas e Cretones· Plásticos metro Cr$ 168,00 !' linholene metro Cr$ 240,00., '

:
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em CANOINHAS',

. ,I
.....................................

CAÇADORES E PESCADORES DE CANOINHAS
COMPLETO APAR'ELHAMENTO PARA CAÇA PESCA

FLUVIAL E MARITIMA

Revolveres "TAURUS" e "ROSSI" todos calibres Espingardas
p/ caça, nacionais e estrangeiras das melhores procedências.
Balas • Chumbos • Espoletas • Polvoras . Varetas de limpeza I

de armas - Camas de campanha - Lantemas • Pilhas • Facal '

• Facões. Canivetes .:Capal!l . pr armas e coldres • Cartuchos
de metal e papelão "SUPER REPELEX".

,O maior sortimento de apetrechos para caçadores e peecadorea.

Praça Lauro Müller, 751 (ao lado Banco, INCO)'
CANOINHAS SANTA CATARINA

Troca-se Terreno
Trocam-se dues datas e meia no perímetro

urbano por terreno' distante 'do máximo 10
qullometros - d� cidade.
"

.: Tratar na CASA FISCHER�
i"

'

Chorrascaria IDIIL III .��������.
, de PAULO JARSeHEL

"

Um, bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua 'Paula Pereira, 477

Tintas para, Automóveis

Sherwin-Williams
as melhores

,

CasaEsmalte

DÊ PARTIDA ••• !

E X I D E GARANTE

'ir

BATERIAS

. EXIDE
Carregadas

ou Seco Carregadas
EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima
& Coelho Ltda.

Rua Paula Pereira, 391

Fone, 248 - Caixa Postal, 231

CANOINHAS - S. C.

VENDE-SE
Uma ótima casa residên

cial, com instalações sa�itá
ria completa agua quente
e fria, situada à rua Vidal
Ramos 164. (

(

Tratar com Snr..
Eduardo de Almeida. 3x

'Assine! Leial Divulgue!

Correio do Norte

Continu�ção da -liquidação. de saldos e retalhos
- - Material escolar em geral'

E, ainda .m e.fs ...
Pentes 'a partir de�.-'Cr$ 12,00 - Lanternas elétricas Cr$ 38.0,00 - Sabonete
Dirce Cr$ 10,00 - Talco Algamar e Colipe Cr$ 42,00 - Meias algodão Cr$ 40,00

Farmheíras plásticas -Cr$ 115,00 - Chocolates e Confeitos KIBOM
-

Chocolates para a Páscoa.

� milhares de outros artigos pelos preços do' ano, passado.

LOjas
,

Dnidas Limitada
Rua Caetano Costa, 553

.
Rua Paula Pereira, 1.068'

Refaça suas forças, tomando

B I G
, ,

c A F É
Torrado a ar quente

Saboroso até a ultima gota
Rua Paula Pereira - Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é "0 melhor café

De Porto Alegre
Rio, de, Janeiro
São Paulo e Curitiba
Confie suas' cargas a

Melhor serviço e preço. justo

Deodato de Lima&Coelho Ltda.
\ "

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

CANOIN'HAS Santa Catarina

OFICINA .MECÂNICA
Agência de Peças, e Acessórios

Peças para: VOLKSWAGEN, FORD, CHEVROLET.
WILLYS, ETC.

. -

ACUMULADORES EXIDE

I FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. Doc. I/n 84§4JORNAL SEMANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADO
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 12'8 - Caiibinha•• S. C.

,

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 500,00
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

Anunciei: Por vez e por centímetro de altura de coluna:

ULTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez c-s 70,00 1 vez Cr$ 50,00
4 vezee Cr$ 50,00 - 4 veze! "Cr$ 40,00
8 ou mail Cr$ 40,00 8 ou mais Cr$ 25,00

Página inteira Cr$ 12.00Q,00 Página inteira Cr$ 8.000,00
Meia página Cr$ 7.000,00 Meia página Cr$ 5,000,00
OBSERVACÕES:'

.

Originais de artigo. ,enviadol a Redação; publicados ou

não, permanecerá em pode)r da mesma.
"

A Redação não endossa conceito. emitido! em artigos 8slinadoli.

Para os transportes de. suas cargas
,

Rio - São-Paulo - Curitiba
(,
H

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Máquinas de Arroz "São José." de José Adão Schmitt
Acha-se aberta a compra de arroz,

molhado. -Interessados devem
,

.

Caxias, ao lado do
-Ó,

,t.

Aceita-se qualquer tipo, mesmo

se dirigir à Rua Duque de
Cemitério Municipal.

Ano 16 • Canoinha. - S. Catarina, 16 de Março de 1963 . N ·726

'PSD De Três Barras Acabou:
Não Existe .Mais ...

o DÍretgri'O' Municipal do
Partido Social Democrático no

munícípío de Três Barras encer

rou suas atividades já faz alguns
dias. O motivo prende-se a

desentendimentbs insuperáveis
ocorridos no seio daquela agre
miação centrista. O próprio
Chefe do Executivo local foi
envolvido no mar das incom

preensões e dado sua inabilidade.
polítrca conseguiu que seus cor

religionários se pussessem em

posição de antagonismo a sua

administração.
.

Segundo revelou uma fonte

pessedista trêsbarrense o motí-.
vo da celeuma foi uma flagrante
injustiça prati.cada pelo Partido
âmbito estadual, quando prete
riu um membro do diretório

municipal em favor de um

outro menos' capaz, para um

cargo de chefia.

Do desentendimento entre os

\ dois diretórios' resultou a de

mlss�o de quatros elementos
da direção da entidade lo cal, o

que automaticamente pôs fim
a existência do partido, Até. o
momento perdura o impasse e

sabe-se, mesmo, que será pra
ticamente impossível uma rea

proximação entre as partes liti

gantes devido ao extremo a que
chegaram.
Por sua 'vêz o Diretório Re-

gional do PSD demonstrando
profundo desprezo pela situação
política do município não envi
ou representantes para realizar
nova, eleição da entidade que
assim não tem mais existência
a mais de duas semanas.

Por sua vez o Prefeito Mu

nicipal que não recebia apôío
algum do Ditefórío Regional e

apenas solidariedade do Muni

cipal, entrou em uma área de

completo abandono: esfacelou
se políticamente e com isso li

quidou o Município em suas

aspire ções de' conseguir pelo
menos minguada verba para as

óbras mais prementes.
Três Barras está desta ma

neira entregue à própria sorte
e não conta nem com o apôío
de seu Chefe pessedista que
na .altura dos acontecimentos

já não tem mais serenidade pa>
ra agir ou reagir. Triste fim de
uma campanha política lamen-
tável.

'

Ferragens \e
Ferramentas

Casa Esmalte

Atenção
Precisando' de um Guarda-Livrai, disponha do Escritório

.. de Contabilidade, Hepresentaçõea e Gobrauçae de

Fuád Seleme
Aceita-se escritas Fiscais, Contâbeis, Comerciai. e

"

.

Industriaia contrato. e, diatratoa de .firmee individuei. e
.

coletivas, tamhetn aceita proposta par� �.crita atrasada.

Hepresentante dOI afamados produtos MARUMBY de
MUELLER IRMÃOS LTDA. de Curitiba, fabricantes de

••

Máquina. Industriais e Agrícolas, Pregos, Fogões Economicoa e

artigoll domésticos.

Agente cobrador autorizado da EDITORA GLOBO
S.A. de Porto 'Alegre R.G.S. filial de Ftoríanôpolis, S.C.

.

, ,

Besidencia e Escritório: Rua Senador Felipe Schmidt,
D. 256 - Telefone. 233 - Caixa Postal, n, 200 - "CaDoinhas
Santa Catarina - Brasil. 4 x

. FAZ SABER aoa que o pre
sente edital virem ou dêle co

nhecimento tiverem, expedido nos

autos número 2.195, de Arrola
mento, procedido por falecimento
de Adão Martins. no qual figu
ra ) como inventariante João
Ma�tilll., que se processa nêste
Juizo e Cartório, que atendendo
80 que lhe foi requerido por
João Martio!f, que afirmou estar Geralmente tal prática éa' citanda em lu'gar incerto e não usada por viajantes írresponsá-sabido, pelo presente edital, que veis que não tem uma regiãoserá afixado na sêde dêste 'Juizo, comercial certa a cobrir e as.
no lugar do costume e, por cópia sim, consciente de que não mais
publicado no prazo máximo de �

quinze (15) dias, a contar desta --------------�-------......'------

data, uma vez no órgão Oficial
do .Estado � duss vêzes no Jor
nal local delta, "Correio do Norte",
cita Eva Martin., brasileira,
solteira, doméstica, maior, resi
dente em lugar incerto e não
sabido, para no -prazo de cinco
(5) dias que, correrá da dáta da

primeira publicação do presente,
fazer- se- .representar na causa por
advogado legalmente habilitado,
alegando o que .e lhe oferecer em
defesa de BeDlI direitos, sob pena
de decorrido. o prazo marcado, se

,conlliderar perfeita a citação na

forma da Lei. E para que chegue
, 80 conhecimento da interessada e

ninguém possa alegar ignorâueia,
mandou expedir o .presente edital,
na' forma da Lei.'Dado e pasaado
nesta cidade de Canoinhaa, aos

treze dias do mês de 'março de
mil novecentos e sessenta e três.
Eu, Zaiden E. Seleme, Escrivão,
o subacrevi,

Reynaldo Rodrigue"
....

Alve'.

Edital, de Citação
Edital de Citação de Her
deira Ausente, com o

prazo de 15. (quinze) dias
O Doutor Reynaldo Bodrigues

Alves, Juiz de Direito da Gomar
ca de Canoiuhas, Estado de Sta,
Catarina, na forma da lei, etc.

'

.� Reage' Contra
Inescrupulosos

'Compra-se nota de

Conto de Réis

Comércio
.,�Viajantes"
O comércio em geral está se

'

retornam á cidade, praticam os

articulando contra a onda de maiores desatinos, apos o que
viajantes ínescrupulosos que viajam e como é óbvio não
ultimamente' vem infestando a mais '�etoróar;n. ,

.'

região. Prtncípalmente no setor Um proprietario de bar e

de hotel e . similares a revolta churrascaria sofreu, pre]UIZOS
dos proprietários é maior, por- calculados em mais de vinte
que' ali concentram maior ativi- e cinco mil cruzeiros. O artista
dades tais cidadãos, dando pre- autor da tramóia, apesar de 're ..

juizos de monta. O prejuízo presentar grande firma, evadiu
consiste em servi-se nababesca- se e por mais que o interessa
mente, e por vários dias, findo do procurasse reaver seu pre
os quais "levantam pouso" e juizo junto ao empregador nada
deixam o estabelecimento com conseguiu, sendo tratado, mesmo,
grandes despezas a pagar, mas

.

cem sucessivas evasivas.
não se sabe pqr quem ...

Diante de tal estado.de cousas

o comércio em geral vem es

tudando uma forma capaz de,'
não ferir os honestos, mas de

pôr fim ás investidas nocivas'
de uma minoria mal educada.

Juiz de Direito

Compra-se uma nota de

um conto de réis. Paga-se'
bem. Tratar na redação deste

jor.p�l.

CANOINHAS ETERNO
.

Pensando em "Voz Alta"
(continuação daúltima página)

que até agora, aliás, tem se mostrado bastante eficiente e dinâmica em
suas atividades.

A Festa da Gerveja será; a saúde do décimo aníversárío ôe
fundação do Botafogo E.C., sem sombra de dúvida uma das equipes mais

'

populares no seio esportivo, pela sua combatividade invulgar.
O príncípío-motor doa festa, isto é, o líquido - já quê estamos

falando e tratando da primeira Festa da Cerveja, será fornecido por uma

conhecida fábrica de bebidas, que assim demonstra claramente o seu es

pírito colaboracionista em todos os setores' que é chamada a participar.
Alem dessa colaboração' já contam os jovens 40 xv dé Julho com a co

laboração da prestigiosa firma 'Nestor Novack. e do Banco Indústria e

Oomércío de Santa Catarina, expoente máximo no Estado de todas. as'
-boas iniciativas, quer social ou financeira.

•.

Pouco a pouco, também, todo o comércio colaborará com .a

promoção que será levada a efeito a 11 de maio, e, que não víse, como

possa parecer a primeira vista exclusivamente tomar cerveja, mas

amalgamar mais ainda todas as camadas sociais atuantes, na vida da cidade.:
Sem sombra de dúvida merece apoio e aplausos mais essa.

iniciativa da mais nôvel entidade social do Municipío, seja por razões de
solidariedade, seja por motivos .de bem estar-social, seja tambem por
causas de real mérito que a juventude responsável pelo Grêmio possui.

Essa emissora sempre disposta a maior colaboração de boas
iniciativas não poderia deixar de colocar-se a disposição, dentro do pos-:
sível e do viável, dos patrocinadores dessa festa que será, temos certeza,
coroada de êxito e repleta de brilhantismo.

A nós não nos interessa os pontos controvertidos abordados por
muitos a respeito da maior atuação do .Grêmío XV de Julho com relação:
às outras entidades sociais - tambem eficientes, esforçadas e operosas.
Não cogitamos de detalhes nem minúcias que, possam ir contra Interesaes'
de terceiras direções de sociedades, mesmo porque não represestamos
nem aspiramos ao papel de JuÍZo Final nas promoções festivas da cidade;

O' que nos interessa e presentemente abordamos é o fate 80ciai
- isolado e genuíno - que merece louvores e aplausos como todas as

iniciativas que visam congregar e não .afastar, O Diretor Social, da reíe-'
rida entidade é pessoa inegàvelmente dinâmica, stncera e honesta em
seus propósitos, disso não temos dúvidas; daí porque nosso apóio incon
dicional' a primeira Festa d� Gerveja, que poderá inaugurar novos rumos
de confraternização entre à mocidade canoínbense, unida, é certo, mas

passível ainda de maior entrosamento.
-'

ê
.

Oxalá tivéssemos díãríamente um tema como este para abordar,
Completo Estoque em Artigos em que tudo nos dá satisfação e alegria. Oxalá não tivéssemos noção, do

Certo e Errado e calássemos a outros acontecimentos que necessãría
para Escritórios - Materiál para mente não trazem a mesma satlsíacão do que o presente, ao escrever, o
Engenharia - Livros Escolares redator, e ao ler, o locutor que lhes f�18". .

'

e Cadernos - Canetas para tinta
, Em todo easç nos damos por muito bem recompensados pela

e Esferográficas - Cargas -
--.

larga compreensão que temos tido até hoje de nossos ouvintes, apesa»
Distribuidores Exclusivos de dos assuntos ingratos com que nos deparamos não muito espaçademente.
Revistas.

.
Com a mesma honestidade com - que habitualmente reprovamos

Rua Vidal Ramos, 697 alguns atos 'Públicos, hoje aplaudimos e solícítamos colaboração de todos

L I V R A R I A
-

B A Z A N I para essa iniciativa partida da juventude canoinhense que acima de tudo
merece atenção, carinho e proteção...

"

PARA FERIDAS,
'E C Z E MaS,
INFLfiMaçOES,
C o C E I R ft S,
F R I E I R a S,
ESPINHAS, ETC.NUNCA EXISTIU IGUAL

"

PARE! [ TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA
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Digiene; Atenção, e Honestidade, São os Principais Pontos Sobre os Quais Repousa o Trabalho de: "

M I C H E' L - O Principe da Cozinha' 'i
,

.

Saiba Comer, Saiba Pedir, Valorize Seu Dinheiro
Peça cCFRANGO' CABOCLO" A Novidade que é um Brinde a seu Paladar:'

: .

C H U R' R'A S C A R I A M I C H E L
�------------------------------_ -- -- -- -- ---- _----------- ------ --/_.

SALÕESPELOS LARES
ANIVERSARIAM-SE

o jovem Osny de Paula Vieira'
o menino Ary filho d» senho;
Carlito Krautchechen.

Dia 22: a sra. dona Maria
Deuscelia esposa do senhor
Oswaldo' Treoisani; a srta.
Maria Dirce filha� do senhor
Antonio Karuat, os meninos:
Benedito filho do sr. Benedito
Terezio ,de Carvalho Neto,
Pedro Ivo filho do sr, Rimon
Seleme e Wilson filho do sr.
Landualdo Voigt.

'

Completou ontem 17 anos
de idade a senhorita Dind
Francisco filha do casal dona
Ana-sr. Atonso C. Kohler.
Nossos parabens;

EAt;lo 16.· Ci!:anoinhal - 8. Catarina, 16 de Mar�o de 1963 • N. 726

Irene esposa do sr. Ernesto
Zukow, Dirce esposa do sr.

Vivaldo Crestani e Josefa
Conégundes esposa do snr.

Amaztris . Davet; a menina
Erica filha do snr. Alfredo
Baukat; os snrs.: Henrique
Todt e Sylvio Bauer; os

jovens: Oswaldo Rogério de
Otioetra.Lose Waldir Schulka
e Lineu Pacheco; o menino
José Mauricio filho do snr.

Dr. Luiz. Adelmo Budant.

Dia 18: exmas, troas. sras.
donas: Berta Schroeder e

Iulteta -Seleme; a sra. dona
Helena esp, do sr, Leopoldo I

Buõa; as menmas Irene filha
do sr. Paulo Voigt e Judite
filha do senhor Tuffi Kalil
Sphair; o jovem José filho
do sr. Miguel' Piechontkoski.
Dia 19: as snras. donas:

Elvira esp, do S1. Ernesto
Noermberg, Iracema Silvia
esp. do sr. Gaspar Millbauer
e Olga esposa do sr. Pedro
Prim residente em CUt itiba;
a srta. Ioseta Sencsuck; ,a
menina losane Mata filha do
sr. Gilberto Grochowski; os

srs.: José Theodoro Kohler e

Antonio Soares.

.Dia 20: as meninas: Marly
filha do senhor Antonio
Nascimento e Clarisse Sofia
filha do senhor Fernando
Freiberger; o m e n i n o

Norberto filho do snr. Max
Wachtel Filho.

Dia 21: as meninas: Maria
de Lourdes filha do senhor
Máriu Ferraresi e Yolanda
filha do sr. José Cavalheiro;
os senhores: Simão Seleme,
Osmdrio Duoét, Ziegfried
Olsen e [oaquim Dias Pacheco;

Hote: as senhoras donas:
Elmi esposa do sr, Hercilio
Sabatke, Astrid esp. do sr.

Ary Wiese e lná Maria esp,
do sr. htor Pereira; a srta.
Dolores Hotler, a . menina
Ivone filha do senhor Nery
Cordeiro; os srs.: Amaziris
Daoét, Jair Côrte e Benito
Gastão Bastos, residente em

Porto União.
Amanhã>. as sras. donas:

Queixas Reclamaçõese
Taxas Extras de Emplacamento Causam Revolta

Inúmeras reclamações chegam à redação a respeito
de taxas extras que, estariam sendo cobradas no Serviço
de Trânsito por ocasião do emplacamento. Declaram os

queixosos que após pagarem os tributos legais no guíchet
da Coletoria Estadual, são obrigados ainda a . arcar com

nova despeza: aproximadamente duzentos cruzeiros para
que sejam preenchidas as últimas formalidades legais.

Notícias Esparsas
Revogado o ato que extingiu

o Serviço de Expensão do Tri

go, SET, _e que mantem um de
seus escrítoríos em nossa cidade,
a cargo do agrónomo dr. Milton
-Stramari. Voltará agora, com

outra sigla:
xxx

O novo médico dr. Antonio

Merhy Seleme, deverá instalar.
ja na proxima semana, o seu

consultorio em nossa cidade.
xxx

Finalmente, domingo proximo,
teremos o lançamento da tão

esperada pedra fundamental do

Frigorífíco Canoinhas Ltda, O
ato terá cunho festivo, devendo
ser prestigiado por todos.

xxx

Faleceu na cidade de São
Francisco do Sul a veneranda
senhora, Dna. Francelina Car
valho, mais conhecida por Dna.

França, progenitora do nosso

amigo, sr. Zeno Zippel e que
aqui abordou nos primeiros tem
pos da cidade cinquentenária.
A familia enlutada os nossos!
sentidos pezares.

'
.

xxx

Ja foí retirada a Sonda da
Petrobraz que perfurou. sem

exito, no-Iugsr Rio dos' Poços,
A mesma p.stá sendo montada
na Agua Verâe_, bem em frente
a escola daquele bairro. Reina
na cidade, justificaveis esperan
ças para, que o precioso óleo'
seja encpntrado naquele local.

x x x

Esteve em nossa cidade, o Di
retor

.

do Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem, dr.
Tarcisio Schaefer.

x x x

Ja de retorno de suas férias

regulamentares, gozadas junta
mente com sua familia, em Flo

rianópolis, o MM. Juiz de Di
reito desta comarca, dr. Rey
naldo Rodrigues Alves.

x x x

Baile da Cerveja, será mais
uma promoção do Gremio 15
de Julho, fadada, como as de
mais, a outro pleno sucesso.

- A falta gritante de mora

dias na cidade está impossibili
tando a realização de muitos
casamentos;
- Dia 7 de abril próximo

será eleita a nova diretoria da
Sociedade Beneficente Operária,
num pleíto que já está agitando
a cidade.

� Um novo campo de:sementes
de trigo deverá, ser instalado
em brev� no municipio de
Mafra, nas vizinhanças do lugar
São João dos Cavalheiros,
servin'do aquele municipio, Três
Barras e Canoinhas.

Nascimento
Viu-se iluminar dia 2e de

tereiro o lar do casal sr.

Bernardino Fedalto-sra .. Ma
ria Iracema' Kohler com o

nascimento de uma linda
garotinha que sob as águas
do batismo receberá o nome

de MARIA HELENA.

- Iluminou-se o lar do casal
Vicente-Noldina Dambroski
com o nascimento de um ro

busto garoto que na Pia
Batismal tomará o nome de
ISAIAS.

- Enriqueceu-se o lar do
telicisimo casa) Francisco le
Maria de Lourdes. Krisan
com o nascimento de um ga
rotinho que nas águas do
Batismo receberá o nome de
GERALDO JOSÉ.'
Correio do Norte cumpri

menta os recem-nascidos e

seus pais deseiundo-lhes te
ltcidades e longa vida.

CANOINHAS NO \ETER
FLA·SHES:

1. - 'o ({erente da emisasora, senhor Irineu Gonzaga,' que
esteve ligeirsménte acamado, e.tá quase totalmente restebelecido.

.

2. - A equipe esportiva da P·6 ainda em faee de entrosa
mento final. já está assim mesmo "abafando" ...
, ,

3. - O locutor Luiz .Alberto, ao que consta, leria chamado
para prestar serviços profissionais em uma emissora de' Curitiba:
Ouro Verde.

4. - A disciplina da emissora que já é boa, continua me

lhorando. um técnico de 10m foi dispensado.
5. - Os temas para 08 comentários das 12,25 horas, Ião

escolhidoe de acordo com a eonaoiencia do redator do departamento
especializado. O' comentarista não aceita "sugestõee" em troca de
tostões ..

6. -' A!! notai locais irradiadas em infoemativoa e Jornais
Falados são redigidas eigorosameute sob ponto de vista profiesionais.
l'jão há insinuaçõea de qualquer ordem para qualquer lado. Serão
inúteis, investidas em contrario. A finalidade da notíoia' é informár
não' desvirtuar.

\ ,
'

, 7. - A Delegacia de Policia mantem q?alile que permanen
temente em frente iI emissora Um ou dois polieiàis, Boa medidada.

8. - O noticioso Esportes RCL tem sido elogiado em todos
os setores esportivos: cem por cento informativo e objetivo.

9. - O técnico de som, Evanil Silveira, maia' conhecido
como Batuta, "engrossou" na verdade, quando da comemoração do
aniversário natalício dó gerente da emissora ...

10. - Tito Santos, o Titóca, .recebeu convite indireto para
�er candidato a vereador nas próximas eleições. É que seu preatígio
junto a08 ouvintes do interior é maciço e irreversível.

x x x x x li!: X x

Tranacrevsmoa a seguir, na Íntegra, o c o m e n t á r i o
PENSANDO EM VOZ ALTA, irradiado quarta feira passada no

horário dei 12,25 horas e retransmitido às 22.35 horas:
, .

,
.

'.

Anuncia-se nos meios sociais a realização no dia 11 de maio
v,indouro. da primeira Festa �a Cerveja, em Canoinhas. A promoção será
do Gre�lO XV de Julho entidade que congrega a juventude canoinhense,

.

(continúa na 3a. página)
.

CruzVeraCine Teatro
APRE.SENTA:

HOJE - á. 20,15 horas impróprio até 14 anos

Sangue de-Apache
com Chll(k Connors, Kamala Devi, Ross Maryn a ADan
West. - O nome "GERONIMO" era um grito de guerra

,

para os índios apaches! Infundia terror entre os brancos

e. os soldados do governo!

DOMINGO _.:.. á. 14,00 horae - Censura Livre

APACH.ESANGUE DE

Itenvão Uespo,rtistas
S�nsaç�o: .' domingo a tarde,' no Estádio Municipal
Santa; Cruz E.C. VereuI Independente F.C. de Curitibano••

O Campeão do Cinquentenário. porá em
.

cancha sua

esquadra identica à aquela cognomínada "O Rolo Compressor"
d'r �,96�, .Beaparecímento de Melado, Zezinho, João e Irineu.
Contará ainda .a esquadra Azurra com o concurso de Wallace,
Lolongue .e Mário.

i'
A esquadra Curítíbanênse virá integrada do melhor onze

da-Liga Curítíbanense, visto sua equipe ter adquirido, diversos
Cobras do Flamengo daquela cidade. .

'

Esportista amigo, prestigie o esporte mór de nossa terra,
comparecendo ,domingo em massa ao estádio da baixada, torcen
do e incentivando os rapazes representantes de nossa Cidade.

censura livre
impr. até 14

às 17,00 horas
à. 20,15 hora.

Sorrirei
DOMINGO' - anos

Vez'OutraAmanhã
com Virginia McKenna, Paul Scofiedt e Jack Warner.

A histórià comovente de um grande e· imperecível
amor! 'O filme que fará toda. mulher sentir-se

orgulhosa' de ser mulher!

20. Feira - à. 20,15 hrs.• imp. até 14 anoa - REPRISE

30. e 40. Feira - ás 20,15 hora. - imp. até 14 anos

Cara.vana de Heróis'
.

com Brian Heith, Dick Foran e Efrin Zimbalist.

a. �O,15 hora. - Imp. até 14 ano.
;

50. e 6a. feira

FIBRA DE HEROIS
com 'Randolph Scott, Craig Stevens e Jennifer Holden ..

"

FES'JB DA CERVEJAlWtici�e , : dp 18. DE CANOINHAS
,------------------------"uma promoção do Grêmio XV de Julho

"

I (

�\,"_ ,

. '_'-\
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