
Nosso Comentário
'Com o intuito de fazer propaganda da sua admi

-nistração entre os catarinenses, o sr. Celso Ramos mandou
"produzir um filme com tomadas de cidades .do interior e

imagens de cursos d'água,' com a afirmativa de que o

problema de energia elétrica em Santa Catarina, estava
sendo resolvido de modo' eficiente, eficientissimo mesmo.

No Rio de Janeiro, onde esteve na última semana
, ,

o mesmo senhor Celso Ramos, prestou declarações, res

ponsabilisando o .Governo Federal pela situação catarinen
se, que classificou identica ao Nordeste brasileiro' face a,

falta de energia. Os jornais da Capital, transcreveram,
o pronunciamento do Chefe do Executivo.

Comparemos as duas divulgações sôbre um mes

mo tema.
Ficamos na mesma.

Uma afirma que o problema energetico está resol
vido. A outra nega e até deplora a situação de angustia,
a que chegará o Estado se o Govênno da República não
nos socorrer, urgentemente.

.

Uma - o filme - objetiva apenas o público do Estado,
a quem Celso Ramos, deve prestar contas dos seus atos.

A outra - a entrevista - impressa em um jornal
do Rio e aqui transcrita, serve para que o Brasil conheça
a realidade administrativa, ria terra barriga-verde.

Na primeira, o engodo. Na segunda, a verdade,
No jornal cinematográfico, encomendado, aparece

'a cidade de Lages, como uma das primeiras beneficiadas
com as luzes do seu Celso.

Naturalmente, que ao ser exibido na 'cidade serrana,
este trecho será censurado previamente, pelos técnicos da
'propaganda celsista. (

A situação da enfrgia elétrica em Lages é a mes

ma de outros tempos.
Ali a família Ramos, explora uma pequena hidro

elétrica, no rio Caveiras,
Desde a sua instalação, nenhum progresso, nenhum

desenvolvimento, nenhuma ampliação, recebeu � .

empresa.
O racionamento de luz, é parte do cotidiano na

vida lageana. "-

Quanto a força não se fala, porque como se sabe,
nenhuma indústria instala-se em Lages, porque falta e

nergia elétrica.

Contudo, os -proprietários da pequena e insuficiente

empresa do Caveiras, prosperaram na vida particular. �
Entre contradições vai vivendo este Govêrno.

Ontem, eram as incoerencias do teórico relatório
do Banco de Desenvolvimento do Estado.

Agora, é o proprio Governador, contradizendo o

r jornal cinematográfico que encomendou para propaganda
do seu Govêrno.

Pelo que se pode depreender, às tontas andam os

administradores deste Estado.

De tanto planejar, de tanto planificar, de tanto

voar .pelo mundo da teoria não éra de se esperar fim
mais glorioso aos senhores que cuidam dos negócios pú
blicos em Santa Catarina.

Ano '16
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Esco'lhido O Líder da Bancada Udenista
de S. Catarina à Câmara Federal

A bancada udenista de Santa

Catarina, reunida' na Camara

Federal, por unanimidade' de
votos e com, uma abstenção
escolheu o seu líder, em recen

te encontro. Recaiu a escolha
na pessoa do deputado Aroldo

Carvalho, conhecido pela sua

capacidade de trabalho e

combatividade.

O dinamico parlamentar co

estaduano, já no exercício da

liderança, tem mantido impor
tantes contactos com os diri

gentes partidários, visando a

conquista de lugares nas comis
sões permanentes da Camara,
para a representação de Santa
Catarina.

O Deputado Laerte Ramos
Vieira deverá integrar na

Comissão de Constituição e

Justiça ou B de Finanças. Ao

Deputado Albino Zeni, deverá
caber a Comissão de Educação
e Cultura ou a de Saúde e

Assistencia. O Deputado Lauro

LOÍGla, provàvelmente, integrará
a Comissão de Orçamento em

1963, devendo ceder o lugar a

um colega em (1964, visto que
a tendencia dominante na ban-

Festa de Confraternização: Lançamento da Pedra Fundamental I·do Frigorífíco Canoinhas S. A.
Com a presença de altas autoridades do

mundo econômico, político e social, foi lançada
a pedra fundamental. día 24 do corrente, do
FRIGORIFICO CANOINHAS S, A., emprêsa
do frio que será instalada neste município. na

localidade denominada INVERNADA

O ato solene esteve a cargo do Chefe do
Executivo local, dr' João Colodel, apôs o que
pronunciou breves palavras dizendo da impor
tância socio· econômica que aquela iniciativa

proporcionava à comuna. A seguir diversas per
sonalidades fizeram uso da palávra, entre as

quais o deputado Haroldo Ferreira; o Vigário
da Paróquia frei Menrado 'Vogel e o presidente
da emprêsa sr. Francisco Wilmar Friedrich.

Ap6s as solenidades oficiais foi servido aos

presentes' farto churrasco, em dependências es-

pecialmente construidas.
I

Como se sabe o Frigorífico Canoinhas S/A
já possue em sua área grande quantidade 'de

maquinária pesada recentemente adquirida e

'pronta a entrar em funôionamento, tão lago se

ultimem detalhes para o pré. início de seu fun-'
cionamento que deverá limitar- se .ao abate de
suinos, Entrementes, os criadores do município

incentivados com as largas possibilidades que
doravante terão DO trabalho a que se dedicaram, '

iniciaram ,a fomentação de suas atividades. as

sistidas que serão pela emprêse em questão.
A

'

emissora local 'fêz na ocasião completa
cobertura radiojomalistica dos acontecimentos.
pondo toda' sua equipe em campo, o que pos
sibilitou a toda a região limitrofe Um perfeito
acompanhamento do que foi aquelas 'solenidades

que primaram pela confraternização geral entre
,

'as altas personalidades municipais.
A ata, que será publicada DO próximo nú

mero, foi lida pelo sr, dr, Mario Mussi. logo
após sendo procedida a benção do local pelo
'pároco. Nesta oportunidade o Vigário da cidade
fêz veemente apelo ao homem do interior para

(. queVcoopere intensamente com a emprêsa então

nascida. alimentando-a da matéria prima neces

sária, que é, aliás, grandemente produzida em

todos os recantos do município.
Círculos chegados aos principais criadores

do município disseram que a criação de suinos,
'será. dentro em breve. em grande escala e para
tanto já foram tomadas medidas preliminares,
indispensàveis àquela incrementação.

cada é pela adotação do critério
do rodizio. Ao Deputado A'lvaro
Catão competirá a Comissão
de Economia e ao Deputado
Diomício Freitas a de Trans
portes. O Dep'utado . Arolde
Carvalho em 1963 deverá con

tinuar integrando a Comissão
de Relações exteriores que já
exerceu na legislatura anterior.

Informações procedentes da
Capital Federal dão conta de
intensa movimentação dos
deputados catarinedses, visando
a conjunção de esíôrços para a

obtenção de 'recursos para
Santa Catarina.

O'Deputado Aroldo Carvalho,

elevado, a liderança pelos seus

companheiros de represent�ção,
pretende dedicar o esforço
principal da bancada na obten

ção de recursos para a

construção, de rodovias fedet8��,
para o problema da eletrffícaçãe
e para o inicio das obras da

Siderurgia de Santa Catarina.

Congratulamo-nos com o de

putado Aroldo Carvalho e ma

nifestamos a nossa confiança
na sua atividade de líder.

Ausencia Sintomática
,

o não comparecimento do sr. Prefeito Municipal ao :VI
Congresso Nacional de Prefeitos, promovido pela Associação Bra
,sileira de Municipios, levado a efeito na capital paranaense de
19 a 23 do corrente, teve melancólico significado para todos 'tls
munícipes, que pão viram 'seu torrão natal participando de pelo.
menos, uma festa política de confraternização...

' "

mo pelo significado em si, da reunião, que 'na verdade
,

não irá além do plano das idéias e não passará de um movimento.
de opiniã,? que. será totalm�nte inaproveitável - mas, pela
repercussao SOCIal e pelo sentido moral e também aparente, que
a presença confere a cada um dos presentes.

Estar ausente de uma reunião de Prefeitos de todos os

Municipios brasileiros. significa que não há interêsse algum em

pelo menos, tentar acionar a engrenagem administrativa do país
que tem suas estacas nos municipios, que é a "célula-mater" da
Federação. 'Dá a impressão de descaso completo e absurdo, pe
las causas da co�una e do, país. Sugere, sem dúvida, um cem

pass�d7 espera t;_errível em que entrou o Executivo ausente.
Proporciona na verdade grandes motivos de acabrunhamento.
para o povo do municipio ...

Ignoramos os motivos palpáveis a que levaram o senhor
Prefeito Municipal a debandar do conclave de confraternização.
entr� a gente do sul, do centro e do norte. Poderão ser Iponde
ráveis e mesmo de monta, impossibilitando-o na verdade a sua

ausencía; Porem nesse caso, mais como respeito a promoçao de
boa vontade e de satísfação pública a seus munícipes, do que
como prestação de contas a si mesmo, o Chefe do Executivo.
local' deveria enviar, um representante a altura da importancia
política da assembléia. .'.

O que positivamente não caiu bem, foi o desconhecimen
to completo por parte da autoridade, que nem ao menos excu-
sou-se do não comparecimento, I

Sabemos perfeitamente que 'a reunião de Prefeitos não
irá salvar a pátria nem modificar os quadros constitucionais
vigentes, e nem que a presença do senhor Dr. João Colodel
de�e�desse o �u�ur� do hemisfério face as graves conjunturas
polítícas mundiais, ��as seu�comparecimento para o prestígio de
sua agremiação e o respeito a sua Administração - razoável
�eria altamente necessária e oportuníssima. Aliás o Executivo
Muníeípal já é reincidente em não prestíaíar reuniões de Prefeitos,
pOIS. que, ac�bou el� mesmo, com uma outra reunião que havia
partido de SI ... referimo-nos o Reunião de Prefeitos do Vale do
Iguassú, que s�r.ia. realizada nesta cidade em julho de 62, congre
g�ndo os Munícípíos de Tres Barras, Major Vieira, Papanduva e
Sao Mateus do Sul, São João' do Triunfo pelo Estado do Paraná.
Aquele conclave, proposto pelo Prefeito de São Mateus do Sul e'
aceito pel�, sr. João Co�odel! foi sabotado por ele ID�SD:lO" apesar
dos altos mteresses regronars em pauta. Recorde-se a propósíto
que o governador paranaense, Ney Braga, e o Governador Celso
Ramos ja haviam se comprometido Inclusive a enviar
observador...

'

,

" , ,

, Não é primário, portanto, aquela autoridade em enterrar
ou colaborar para insucessos de iniciativas louváveis' ainda que
fadadas a pouco proporcionar... .

'

O sr. Farid Guéri?s, Prefeito de União. da Vitória, quando
d� passagem por esta CIdade procedente de Curítíba, entre
vistado, demonstrou sua estranheza pela ausencia do, nosso Chefe
d� Exe.cutivo, fazendo- o críticas veladas, mas contundentes; o que
nao deixa de ser de algum modo, contristador para todos nós.

Pelo não comparecimento do sr. João Colodelao conclave

(contínúa na última págtna)
"
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Ministério da Agricultura
I. R. do G. M. do Trigo em �C.

.

Comissão de Abastecimento e Preços em Santa Catarina
PORTARIA N. 5/63 <,

. o Presidente da comissão de abastecimento e preçcs do
Estado da Santa Catarina, usando dali atcibuições que lhe confere
o decréto n, 51.575, de 31 de outubro de 1962, e com fundamento

�a lei delegada n, 4, de 26 de setembro de 1962, e,

Considerando a política cambial vigente.
Considerando a orientação governamental de eliminação de

subsidíos que favorecem a produtos importados, com contribução á

,olitica anti-inflacionista:
i Considerando o novo preço fixado para as importações do
ministério da Agricultura através da .portaria n. '38, publicada no

"Diário Oficial" de 18 de janeiro de 1963, baseado nOI cálculo.
realizado. pela Carteira de Comércio Exterior do Banco do Brasil
S. A. que alterou de Cr$ 21.000.00 para Cr$ 40.100,00, o preço por

tonelada, do Trigo (Em Grão) Est.rangeiro ou Nacional Equivalente
J;lôsto Navio;

Considerando o disposto noa artigo. 2. e 3., da' Portaria da

Cofap que autoriza' as Coap a levar em conta a8 despesas com

Transportes, impostos ou outros que tiverem de incidir por força de
'Características e peculiaridades locais;

Considerando OI estudos e as conclusõea a que ehegou a

Comissão Técnica, Econômica formada pelos aenhores representantes
do Serviço de Expansão do Trigo, do Banco do Braeil.,como membro
da Comisão Municipal para Q Levantamento da safra tritícola, em

Santa Catarina,' do representante do Sr. Supervisor Nacional do
.

Trigo' do Sindicato da Indústria do Trigo do Estado de Santa
Catarina sob a presidência delta Coap;

Considerando que em razão do exposto e da comprovada
neeessidade a que chegou a referida Comissão de Estudos de um

reaiuatamento nos preços vigorantes neste Estado, sob pena de ser

tumultuado o Abastecimeto normal de todos 08 produtos derivados
do trigo, em toda area estadual de consumo;

RESOLVE
Art. 1. - Fixar 08 seguintes preços maxnnos pemneervers

para a venda de farinha de trigo no Estado de Santa Catarina.

A) Saco de 50 (cinquenta) quilos de farinha pura, produzida
com trigb nacional ou importado na percentagem oficial. de 78%

, (setenta e oito porcento), para mercadoria posta moinhos e pagamento
á vista em Cr$ 4.130,00 (quatro mil cento e trinta cruzeiro).

b) Saco de 50 (cinquenta) quilos de farinha mixta, produzida
com trigo nacional ou importado na percentagem oficial de 78%
setenta e oito porcento) de extração, com farinha sucedânea, também
na percentagem de 5,% (cinco por cento), para mercadoria posta
moinho e pagamento á vista, Cr$ 4.060,00 (quatro mil e aeaseuta

eruzeiros),
Art. 2. - 011 preço. constantea da atual rebela, prevalecerão

para todos OI moinho localisados, neste Estado, ficando entretanto

facultado o acrêacimo correspondente á. despesa decorrente. de frete
edil farinha) dOI moinhos ás praça. de destino.

§ - Para OI moinho. localizado! no interior do Estado,
fíca tamtém Iacultado ú acréscimo correspondente OI despeeas
decorrentes de frete da matéria prima (trigo em grão) noi portos,
dêJte Estado, aos moinhos de destino.

Art. 3. - Fica estabelecida a obrigatoriedade, em todo o

território de Santa Catarina, por parte dos moinhos de trigo,
padaria. confeitarias, fabricas de maeeas, comércio atacadista e

exportador e dos armazena gerais dêste Estado, bem assim a08 vare

iiitall e não comerciantes, da declaração a este Coap, _
no prazo de

72 horas, a contar da data de publicação da presente portaria, dOI
aeus estoquei de farinha de trigo, tanto mixta como pura, massa.

alimentícias, trigo em grão nacional estranjeiros e de] todos 08

sé1)S sub produtos, separadamente por procedência, com' indicação
do local onde .e encontram depositados.:

Art. 4. - E fixada uma cota de retenção na base de 30%
(trinta por cento), sôbre o produto exportavel, cota esta que se

deatinerâ a prover alf'necenidades do 5onsumo interno do Estado:
§ - A referida cota de retenção poderá também \ ser

comercializada, quando eateja o comércio interno, devidamente IU

p,.rido, nes quantidades efetivas 08 euas neceseidadee.

, Art. 5. _j_ Nenhuma exportação de farinha de trigo poderá
813 processar sem o prévio consentimento desta Coap, cuia ordem
numérica do expediente autorizador, deverá constar nos documentoa
Fiscais de' exportação, aposto pelai Coletorias Estaduais

,Art. 6. - Aos infratores de qualquer da. diaposicõea cons

tante. da, prasente portaria, serão aplicadas as sanções previstas na

legillacão em vigor,
Art.; 7. - A presente portaria e�trará em( �igoJ' na data

de sua publicação no "Diário Oficial" do Estado, revogando-se to�a.
Dl! dispoliçõel em contrário.

Florienôpolis, 18 de fevereiro' de 1963
.

,"! i. :; I .
:

Roberto Oliveira, presidente da Coap de Santa Catarina.

,

I,

\. • I ,

Prefeitura Municipal de Canoinhas
E O I'T A L

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno, público
que durante o corrente 'mês de Março, ae procede nesta Tesouraria
e Das Intendências Distritais .de Paula Pereira, Felipe Schmidt iEl Bela
Vista do: Tdldo\ 'a cobrança dos seguintes Impostos:

,

Ai..J..l Iinposto ./ Indústrias e Prolissões (I>, t�i�elltre); .

I, _. I *

,�. - Imposto de Licença (cont. para Ind. e Com. (lo. trim.);
A'

• � ;C':�, 'T�xa de Fi.c�lização e Alvará (anual). .

O, contribuintes. que não efetuarem, seua pagamentos no pra
zo acim:a ;r�fêriil'o, ierãh ;extraÍdá. as certidões para '8; devida cobiança
executiva, .;,;: ,'; ;,." . ;" ,

..

-

.

Canoinha., 19 dê Março de 1963.

João I Colodol - Prefeito - Clementino E. Pieczarcka • Te.oureiro
f,

·(OLABORACÃO
•

limo Sr .

Redator do "Correio do Norte"

Saudações. Fêz bem V.S. pU-I
blicando o artigo sobre a ponte
qu e liga o Rio' da Areia de
Baixo com a prôspera povoação
de Valinh08. Também nós não
compreendemos o "porquê" da

paralisação do. trabalhai! desta
construção tão urgente e neces

sarro. Disse-me o sr. Paulo
Oliskowicz que no ano passado
êle Serrou a madeira para a dita
ponte nas vésperas da semana

Santa. Aproxima-se outra Sema
na Santa e a ponte está Bem

acabar. Na ponte velha foi colo
cada uma placa; "Pêso maximo
'2000 quilos". Examinei tudo
inloco e apesar destes "2.000

. quilos" tive que descer da bici-
cleta e passar a pé, pois mesmo

a bicicleta que rende cr$ 160,00
de imposto, não passa por lá;
Onde vemos parar, nossa gente
com estes trabalhos começados
e não acabados?
Aqui, nôs não damos importância
ao fato se os moradores vão com

U D N, PSD. ou P D C. pois
perante a lei, Somos todos iguais
e todos necessitamos urgentemente
da referida ponte.

Apelamos ás ,autoridades com

petente, acabem, por favôr.. a

construção desta ponte para que
possamos trafegar com mais

segurança.

Atenciosamente

João Wzorek

Rio da Areia de Baixo, 3 3·63

. -

DE PARTIDA •••

E X I D E GARANTE

0:,
BATERIAS

EXrOE
Carregadas

./ ou Seco Carregadas
EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima
& Coelho Ltda.

Rua Paula Pereira, 391

Fone, 248 - Caixa Postal, 231

C4NOINHAS � s. c.

. Vende-se
Chevrolet 29, 6 cilindros em

bom estado de conservação.
, Tratar com Ricardo de
Oliveira em Três Barras. 1x

Ferragens e

Ferramentas

Casa Esmalte

Vende-se
.Uma Chacara com 2.400 m2
situada à R:la!24 de Maio,
próximo à Associação Rural,
toda cercada com madeira
de la., com ótimo pareiral
já formado, tem água cor

rente de uma vertente.
)

Melhores informações com

o proprietário sr. �stanis
lau Kopetoski à Rua:Paula
Pereira, J 19. 1x

303-1963
-

Sociedade Esportiva Palméiras.
Edital de Convocação

o Presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, uSí.:Iodo
das atribuições que lhe conferem os. Estatutos da Socip-rlade
resolve

C0NVOCAR

a) Assembléia Geral Ordinária dos Associados a realizer
se na Séde Provisória da S. E. Palmeiras, sito Alfaiataria Ma If',ki
em Alto das Palmeiras no dia 31 de Março de 1963, às 8,30 hrs,
em primeira convocação, afim de tratar dos assuntos constaMes
da seguinte

ORDEM DO DIA

1.0 Eleição da nova diretoria, conselhos: fiscal e técnico
2.0 Não havendo número legal para a. instalacão da

assembléia em primeira convocação fica dêsde jã feita a-

SEGUNDA CONVOCAÇÃO
para às ] O horas do mesmo dia. 1x

FUNDADO EM 29/5/1947 - Reg, no Cart, Tít. Doo. a/n 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA-SÊ AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Canoinhas - S. C.

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

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

ÚLTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 70,00 1 vez Cr$ 50.00
4 vezes Cr$ 50,00 4 vezes Cr$ 40,00
8 ou mais Cr$ 40,00 8 ou mais Cr$ 25,00

Página inteira Cr$ 12.000,00 Página inteira Cr$ 8.000.00
Meia página . Cr$ 7.000,00 Meia página Cr$ 5.000,00
OBSERVACÕES:

Originais de artigos enviados a Redação, publicado" ou

não, permanecerá em poder da mesma.

A Redação não endoasa conceito li emitidos em artigos assinados.

SELEÇOES Procura-se-

'1942 MARÇO • ABRIL, • JUNHO - JULHO· AGOSTO
E NOVEMBRO. \ .

JUNHO E DEZEMBRO.
I

SETEMBRO - OUTUBRO E NOVEMBRO.
I

Ofertas para' esta Redação, 2x

1961

·1962

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE SANTA CATARINA s/a
'IT�JAí SANTA CATARINA

A�VISO
/

Temos a satisfação de trazer ao conhecimento dos
nossos prezados acionistas e subscritores que o aumento

de capital de Cr$ 300.000.000,00 para, Cr$ 500.000.000,00
(quinhentos milhõe de cruzeiros), sendo cr$ 50.000.000,00
como bonificação �. os restantes cr$ 150.Qoo.ooo,00 por
subscrição em dinheiro, foi aprovado pela Superintendên-I .

cia da Moeda e do Crédito, conforme despacho em pro-
cesso de n, 1890/61, e homologado pelo Exmo sr. Minis
tro da Fazenda, em data de 8 de Fevereiro do corrente
I

ano.

Por 'oportuno, convidamos os senhores subscritores
das novas ações e que ja efetuaram o pagamento de

50%, a pagarem o restante em duas prestações de 25%.
sendo a primeira. até IOde abril e a segunda até 10 de

junho do corrente ano, ficando assim integralizado o.
aumento, de capital que acaba de ser aprovado.

Lembramos, outrossim, que os. senhores acionistas

poderão efetuar o pagamento de uma' só vêz, se .assím
desejarem, estando tôdas as possas agências devídamen
te instruidas

� para a efetivação dêsses recebimentos:

integrais ou parcelados .

Com a efetívação do nosso aumento de capital:' o:
"NÃO EXIGIVEL" do INCa passará a ser representado'
assim:

'\
,.

,',

Capital social . 'cr$ 500.000.000,00
'Reservas e fundos Diversos cr$ 500.00o.00q,00
totalizando a apreciavel cifra de um bilhão

I

cruzeiros.

ITAJAI,' 19 de março de 1963.

de

Genesio Miranda Lins - Diretor Superintendente
Dr. Rodolto Reneau Bauer _ Diretor Gerente
Dr Mario Miranda Lins _ Diretor Adjunto
Hercilio Del' ke _. Diretor Adjunto
Itineu: Bornh�usen - Diret.or
Antonio Ra'mos Diretor
Dr. Eduardo Santos Lins· _ Diretor 2x
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ANIVFRSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE (lona Maria Augusta Isphair,

Hoje: a snr a, dona Clara as snrtas.: Elisa Pereira I?

esp; do senhor Iose Prim; a ,Nagibe Cador residente e�
srta. Tecla L(jzovey. Pacien.cia; as meninas: Vérp
'Amanh â: as meninas:' Lucia filha do snr. Otávi(J

Izailda tilha do sr. Romão Costa e Lisia filha do S8r.

Niedeielski, Renate filha do Pedro Negromont�;, os. srs�:
sr.. Adolfo 'Hedler (I Leon)} Arlindo

..Jankos_k( r_eszdent,
Teresinha filha do sr.• João ,erl'! Curitiba, Joao Yz�ent� d,.
B. Ferreira, (J senhor Alvaro

I
Lima res2.dente em P�nh�roa

Uhlzg; o Jovem Teodoro. e ('rederzco Ott'!. Struub«
Tchaika: o menino Marcos . residente em Vatôes.
Romeu filho do snr. Mário Dia 2: as senhoras donas:
Moebius. lima esposa do sr. El neste
,

Dia 10' exma viavq. S1a. Iêiecke, Rosinha esp. do sr,

....

..

Friedrich Brauhardt, Tereza
--IIIÍiIII---------I .. ,Iil___________________ esposa do.senhor .José Pedro

Vailatty e Edite e,sp. do sr.
Waltrido Krliger; as srtas.:
Carmem Scheide e Alilil
Herbst; as' meninas: Wilm'1J·
filha do senhor Friedrich.
Brauhardt e Olaides Maria
filha do sr. Cláudio Lourenço
de Lima; Dom Daniel Hostin
Bispo Diocesano de Lages/
o menino Elçio filho do S1"-
Osmindo Waldmann.

.

Dia 3: as senhoras donas.
Sofia esposa do sr: Antonio
Grosskopt, Natalia esp. do
sr. Raulino Pereira e Cata
rina esposa do sr, N_.oé N.
Pinto, residente em Táuncy;
a snrta. Maria Yeda Maes
residente em Joirnnlle; 0.5

senhores: W iegando Wiese'e
Anastácio Buba; ()� ir-'vf'11.s:
Alcides Tomporoski, Carlos
Magno Seleme e Altiuir Jen»
sura; o menino Luiz AntürtiO
filho do sr.: Antonio Cubas.

Dia 4: as senhoras donas:
Paula' esposa do snr. Bruno
Schroeder e [acomina esposa ;í

do sr. Firmino de Paula e "<I

Silva; a srta. Marlen� Brau•
.

hardt; os S1'S.: José Maisitr
e

. Atonso Kocb; v senhor
Antonio Oliskovski. . +

Dia 5: as senhoras donas:
.Herta esp. do snr. [oaquim
Gomes e Irene esposa do Sr.
Manoel [ungles; exma. viúva.
senhora dona Chams Seleme
Sakr; a senhorita Maralda
Wiltuchnig. a menina Irene
filha do sr. Francisco Tchai-'
ka; os senhores: Dr. Saulo
Carualho, Francisco Kohler
e Waldemiro Koller. ,

Nossos .patabens.

C�UBBo DE CAÇA E PESCA 04 PREMIO
.

A QUEM DENUNCIA INfRATOR
o Clube de ,Jaça, Tiro e Pes

ca Major Tomás Víeira, "resol
veu instituir uma gratificação
a tojo aquêle que denunciar
os infratores do Código respec
'ivo. A medida decorre do
abuso que vem se verificando
por parte de rceçadores e pes
cadores irresponsaveis, costu
mazes burladores da Lei. Segun-
do um informante os marginais
dêsse, esporte, deverão . ser

,exemplarmente punidos, e

portanto a entidade já entrou
em contacto com sua congênere
nacional e tambem com o

Ministério da Agricultura, solí
tando orientacão a respeito do
enquadramento dos faltosos. No
pedido de consulta - segundo

se revela - Há um ítem em

que se solicita sejam prestadas
informações a respeito da exís
tencia, ou não, de exceção, a
pessoas ou agremiações para
caça e pesca em 'período
proíbído,
Entrementes o Club Informa

que a abertura da caça de
marrecas, inícíar-se-á, segunda
feira vindoura, enquanto que a

de perdizes e caça de pelo,
ocorrerá a 1 de maio.

VIDROS
Plano, Martelado e·Granito

Casa Esmalte

,

UTILITARIO

)

Abre suas próprias estradas. Domina, com sua tração nas

4 rodas, os mais duros caminhos., E por ser de grande
mobilidade, atinge lugares inacessíveis a outros veículos.

Sólido, potente, econômico, o utilitário "Jeep" Universal

é instrumento indispensável no campo e na cidade. Equi
pado com o famoso motor WilJys de 6 cilindros e 90 H.P.

"'T-

.. J' .�.

. '

e

Industria Brasileira
,

.;

de Erva Mate Ltda.
destruída pelo

Fogo
Cerca de quatro horas e

cinquenta minutos da madru

gada de ontem irrompeu vio
lento incendio em um depósito
de erva-mate pertencente a

Indústria Brasileira de' Erva
Mate Ltda., situado na confluo
encia das rUBS Coronel
Albuquerque com Senador Feli

pe Schmidt - em pleno centro
da cidade. As chamas que
iniciaram com valentia, consu

miram todo o material estocado
em 'pouco mais de hora e meia.
A polícia compareceu no local
e isolou a área.

-- 'o 'veículo mais útil do mundo'

o MELHOR CERTIFICADO DE GARANTIA NO PArS:

DESPEDIDA
Bogodar Kuezynskí e família, im

possibilitados de apresentar suas

despedidas a 'todos pessoalmente,
fazem por intermédio deste, ofere
cendo sua resídencía em Mafra, a
Rua Ten. Ary Rauen Dr. 2, junto as
Lojas Unidas Ltda. .

Agradecem a' todos os canoi
henses que com sua amizade e

apreço compartilharam nas alegrias
e dificuldades quotidianas.

6 meses a contar da data da compra ou 12.000 km �e uso.

FAÇA-NOS UMA VISITA.: teremos o maior prazer
em colocar os três modelos à sua dispósição,�pa.
ra que você mesmo experimente e comprovê sua.

vantagens excepcionais.

NASCIMENTQ
Iluminou-se o lar do casal

sr. Pedro Gaspar-sra. lutaci
Soares Frank com o nasci.
menta de seu primogl'nittJ
ocorrido dia 13 docorrente, e
que na Pia. Batismal tomara
o nome de f'ERNANDO
LUIZ. Nossos cumprimentos."JEEP"l0l·4PORTAS

Assentos para 6 pessoas,
4 portas iacilitam o aces

so. Tração em 2 011 nas

4 rodas !I r�duzlda.

Basilio Hurnénhuk & Cia. Ltda.
CANOINHAS Rua Vidal Ramos, 203 SANTA CATARINA �

'Um produto da WILLYS-ORVELAND DO BRASIL e""

;_/ ,.

,PARA fERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C o C E I R A S,
f R I E I R A S,

NU NGA"EXISTIU 16UAL ESPltfHAS, ElC.

lO

".
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la. Festa da Cerveja de CanoiDhasi�,
o Grêmio XV' de Julho"·"

legítimo. representante da mocidade 'canoinhense.
���fitem a satisfação de

associados
convidar os

e exmas. famílias da ,

Sociedade Beneficente Operária
Club Canoinhense
Sociedade de Tirá ao Alvo Canoinhas
Sociedade R. Esportiva Esperança
Sociedade Recreativa Entre Rios

.

Sociedade Esportiva Palmeiras

Botafogo Esporte Clube
Santa Cruz Esporte Clube
Sociedade União Operária
Sociedade R. São Bernardo

, para, participar:da la; Festa da Cerveja de

Canoinhas, em homenagem ao 100. aniversário
de fundação do BOTAFOGO E. C.

NO-r'AS:
11 de Maio 21,30 horas
Sociedade Beneficente Operária
BANDA TREML de São Bento do Sul
Sem reservas - Preço Cr$ 500,00

- A, pa_rtir das> 10 horas do dia 14 de abril
Sociedade Beneficente Operária.

�

para cavalheiros: Cr$ 2.00Q.QO com direito:' 1 belíssimo
caneco de chopp, 1 chapeuzinho típico, Boa'música e Cerveja

Antarctica (consumo ilimitado).

""As 23,00 horas será -realizado o 1. Campe:onato Canoinhense de Chopp"
o Ginásio de Esportes de Canoinhas' é uma justa reivindicação da

Juventude Canoinhense. "Ajude a Construi-lo',..

Data:
Local:
Música:

-

Mesas:

Ingressos:

Sômente

CAÇADOR1j:S .E PESCADORES DE CANOINHAS
COMPLETO APARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA

FLUVIAL E MARITIMA

Hevolveres "TAURUS" e "ROSSI" todos calibres Espingarda.
pI caça, nacionaia e estrangeiras dai melhores procedências.
Balaa . Chumbos • Espoletaé - Polvoraa • Varetas de limpeza
de armaI - Carnal de campanha - 'Lanternas . Pilhai - Focal!
- Facões. Canivetes • Gapal pI armas e coldres • Cartucho.

-

de .metal e papelão "SUPER REPELEX".
,

. �1 .

O maior sortimento de apetrechoa para caçadores e pescadore•.

J.
Praça Lauro M!iller. 751 (ao lado Banco INCO)

CA.NOINIfAS SANTA CATARINA

KB-6
.Vende-se, ano 1949 em perfeito estado de conservação.

Ver e tratar no

'. I

.Ó:

/
f

'ú';_
"*;0 _ _ .-A"'""if'

na sede da

Procura-se
/

Casa ou Apartamento,
para alugar, não longe do
centro da .cidade,

Propostas para esta Redação.

Pimenta
)OFERECER NA

Churrascaria I D E A L
Rua Paula Pereira, 774

Criadeira para Pintos
A QUEROZENE
Compra-se uma.

Ofertas e caracteristicas

para esta Redação.
_.

Prefeitura Municipal
de Canoinhas
A V I S O

o Sr. Prefeito Municipal, soli
cita aOI Irs. proprietários de ter
renos rurais, o cumprimento do
art. 237 do Código de Posturas
Municipais:

"011 I responaáveis pelai, terras

marginadas por estradal e cami
nhos. DEVEM FAZER AS RO·
ÇAGENS MARGINAIS com der
rubedas de três (3) metro. para
mais, nOI meses' de fevereiro e
março" ..
Solicita ainda que as derruba.

das não leiam feitas sôbre aI vias
públicas.

.

Cogita o Sr.' Prefeito Munici
pal, da colaboração dOI srs, Ins
perores de Quarteirão, para o fim
de somente ler fornecida quitação
do imposto ao proprietário que
epresentar atestado do Sr. Inspe
tor, declarando o

_ cumprimento
delta lei.

Canoinhal, 20·:;-1963.
.

JàAO COLODEL • Prefeito.

)
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I CONVITE: BODAS DE PRATA
Luiz, Rosi e Filhos,
Adilson, Magali e :Pitha'

.. •
� -::::: f I .t

Antonio Sérgio, .'�'
.

Josete Maria, '< .i,} .:

Modesto José e.

Maria Goretti,
Jubilosos por ocasião ,dâl Bodas de Prata de-seus pais,
Nair e Alcidio Zaniolo.; tem a grata satisfação de
convidar parentes e amigos, .para a Santa Missa que
será celebrada na Matriz Cristo Rei, às 19 horas do.
dia 9 de abril, em Ação de Graças. Após a cerimonia
religiosa os convidados serão recepcionados no Clube
Canoinhenses.

13 ·Anos de Intensa· Atividade· i

No ano de 1948 chegava 8 essa comuna, procedente do
porto de São Francisco do Sul, oriundo dos Estados Uuidos, o

aparelhamento da central telefonica que até hoje serve os mora

dores da. cidade. No mesmo ano foram iniciadas as instalações
-

do aparelhamento qu� contou com a di,��ção de um engenheiro
.especializado no assunto e com a participação do então aju
dante de montagem, Nelson Moreira.

_., .,

Para a efetivação das comunicações municipais, foram
necessários dois Anos, até que em 195Q; foi ínaugurada fínalmenta,
com a presença do sr. Nereu- Ramos � de saudosa memória. O
ato inaugural constou de um telefonema da Central ao Gabinete
do sr, Prefeito Municipal -- uma ligação simbólica em que foram
trocadas palavras obsequiosas entr�;�as duas autoridades.

Inicialmente o circuito telefonico limitou-se estritamente
ao ambito local, devido as dificuldades com que-ase debatia 8

emprêsa e tambem a-falta de pessoal especializado - pois que
apenas contavam os serviços telefonicos locais com um ajudante
de montagem, ainda não muito experíente.' O Distrito de Marcí
lio Días, teve em 1952, a primazia de ser o primeiro a receber o,

conforto da fonia; eté então para o municipip, extraordinário
progresso ... O circuito Marcilio Dias, foi feito em poucos meses

e já então sob direção do atual Encarregado da Companhia Te-
lefonica Catarinense nesta cidade.

.

Tres anos mais tarde Major Vieira exultava com a che

gada até lá dos fios telefonicos. Foi trabalho árduo e penoso
devido as condições naturais do terreno entre a cidade e o então.
distrito. Estendia-se assim os serviços' iniciados a princípio apenas
.em ambito local.

Gom o decorrer dos anos - [à.bem mais tarde -. a companhia so

freu inúmeros, constantes e continuados prejuizos, pelas incursões. de [a
gunços que roubavam fios e punham abaixo todo o posteamento, em uma

ação devastadora, a que as autoridades da época tudo assistiam deslum
brados ... Em decorrencia do clima insustentável e do ambiente pouco
propício a continuação dos serviços, a companhia cessou de recolocar
fios e enterrar postes - desaparecendo assim os circuitos telefonicos.
Assim - então - morreram dois ramais telefonicos importantes.

Precisamente a 13 anos atrás, isto é a 27 de março de 1950, o sr,

Nelsom Moreira, atual Encarregado e responsável pelos serviços da em

presa na cidade, era admitido na empresa, como - conforme dissemos -

-

ajudante de montagem. De lá para cá, sempre trabalhando em função de
.sua capacidade e no interesse da coletividade, firmou-se no conceito dos
que acreditam no trabalho e a ele dão valor - que não são muitos aliás ...

Fez 'portanto, ontem 13 anos o Encarregado da T'eleíoníea de
bons serviços ao Municipio, que nesse momento lhe agradecea dedícaçãe,
o empenho, e a preocupação sempre evidente, que demonstrou até hoje','
Apesar de que nem todos.entendem os serviços prestados pela Telefonica.
ela tem sido um elo indispensável na vida da cidade, A Telefonica represen
tada, está claro, pelos seus funcionários locais: Encarregado, Telefonistas
e auxiliares. •

Nessa ocasião em que o mais antigo funcionário da· empresa,
na cidade, comemora mais um aniversário de trabalho, é justo que faça
mos um registro público, como honra ao trabalho e demonstração de re

conhecimento, a capacidade de terceiros; porque saber reconhecer já é
por si um ato de aplauso.

REGISTRO CIVIL- EDITAIS
I Maria Góss Glinski Escrivã
de Paz e Oficial do Registro
Civil de Paula Pereira, Mun. e

'Comarca de Canoinhas - Estado
de Santa Catarina.

'F,az saber qne pretendem ca

sar: Ildefonso Cordeíro e Elzlr 8
Safanellí, Ele natural deste es

tado nascido neste distrito no

nía 1°. de julho de 1936, ope
raria, soltei to filho de Leopoldo
C. Mello e de dona .Luízs de'
Barros residentes neste Distrito.
Ela, natural do, Paranâ nascida
em São Mateus do Sul. no dia
30 de Dezembro de 1943, do
méstica, so lteíra, filha de Mar
cos Safanelli e de dona Adélia
Marongoni Safaneli residentes
neste Distrito.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Cód, Civil art. 180.
Paula Pereira, 25 de março 1963.

MARIA GÚSS GLINSKI
Oficial do Registro Civil

.

Sébastíão arein Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira, comarca

de Canoinhas, Estado de Santa

Catarina, etc.
Faz saber que pretendem

casar: José Guttervil eLidia

Wojciekowska. Ele, natural des-
.

te Estado, nascido em Pulador,
neste município DO. dia 20 de

sgôsto de 1932, operário, soltei
ro, filho de Francisco Guttervill
e de dona Maria GuttervHl
em Pulador, neste municípío.
Ela, natural deste Estado nasci
da em Itaiópolís, no dia 5 de

Dezembro de 1932 doméstica,
solteira, filha de Felicio Wojcie
ków-kí e de dona Antonina

Wojciekówsks.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Cód. Civil art. 180.

Major Vieira, 20 de março 1963.

Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

/
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, Participando da

la. Festa da Cerveja
D� ,CANOINHAS'

_yocê eltará colaborando �ra que Canoinh..
,"

. tenha o .eu Giná.io de E.porte..,
,

�----"------,......--------..--------_.--�

VENDE- SE
Uma ótima casa residên

cial, com instalações sanitá
ria completa agua quente
e fria, situada à rua Vidal
Ramos 164.

Tratar com Snr.
Eduardo de Almeida. Ix

Correio' do.;·,No,rte
AoéJ Nossos Assinantes

.

- \ .

, ,

,

Dada em manter uma pessoa a percorrer a cidad�
se�s arredores. e subúrbios, bem como interiorl (onde ��
senhores agentes credenciados encontram dificuldades dian

te, das distancias), comunicamos que doravante as assinaturas
devem ser pagas na redação no horário comercial, e os do
interior procurar os Agentes ou na Redação qua'ndo' tra
tando de seus negócios na cidade.

Serão suspensas todas as assinaturas não renovadas
até 'o f!m do mes de março. (

Chamamos a atenção e contamos com a, .cooperação
de todos. I

A DIREÇÃO

Churrascaria I D ti A L
de PAULO JARSCHEL
Um bom 'churrasco, a

qualquer hora.
"

I Rua Paula Pereira, 477 '

Deodato de Lima & Coelho Ltda .. .Ilntes . para Automóveis

Sherwin��illiams
Rua Paula Pereira, 391 - Fone, 248 - Caixa Postal, 231

CANOINHAS
\.

Santa Catarina
/ \

O h I C I N A \M E C A' N I C A as melhores
CasaEsrnalteAgência' de Peças e Acessorios

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

f
'

,

ACUMULADORES EXIDE·

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

.
(

SENSACIONAL
- \

. Queimas de Artigos de Inverno e �erão

Em Comemoracão ao Quarto' Aniversario de
� "

,

/ ,- Fundação, cJa LO J A "
FA VO R I T A

I maior oferta com 'descontos nunca vistos na Capital do Mate" desc.. de 20 a 60 °/o'

Veja só que PechinCha! ! !
Tecidos xadrez côres firmes metro

, 148,00 por 88,00
Tecidos estampados varias côres « 290,00 « 196,09
Tecidos brim colonial « 125,Qo « 83,00
Tecidos ganga para pena, larg, 1,60 mts. 1« 680,00 « ,569,00

Tecidos nylon para cortinas, largura 1,40 mts. « 485,00 « 377,00
,TeCidos atoalhado xadrez; largura 1,40 mts. « 600,00 ,

« 438,00
Tecidos pelucias liza em 6 côres « 235,00 « 168,00
.Tecídos pelucias listradas « 360,00 « , 264,00
Tecidos pelucias cachá xadrez « 320,00 •

« 256,00
Tecidos pelucías fustão « 395,00 c 279,00
Camisas sete queda manga comprida cada 1.850,00 « 1.465,00
Camisas branca social « 1.900,00 « 1.598,00
Camisetas para crianças « 145,00 « 119,00
Cobertores de pura lã tamanho casal, « 2.680,00 « 2.270,00
Retroz marca Circulo « ' 15,00 « 9,00
Meadas de fios para bordar côres firmes « ,

' 12,00 « 5,00
Calçados para .senhoras, salto 4 par 1.680,00 « 1.080,00
Calçados para homens « 1.780,00 « , 1.38Q,00
Calçados sete vida de números 18 a 44 « 480,00 « 28'8,00
Calçados tenis côr só .branca « 780,00 « 557,00
Calçados pantufas números 18 a 32 « 745,00 « �98,00
Calçados pantufas números 33 a 44 I « 1.100,00 « 948,00
Passadeiras oleado largura 0;50 cents. metro 830,00 « 695,00
Toalhas de rosto

, cada 125,00 « 79,00
Panos de copa « 115,00 « 69,ob
Calças plasticas para crianças « 70,00 « 44,00
Babador plasticos para" crianças e 65,00 c 39,00,
Luvas de pelica para senhoras par I 980,00

"

e 497,00

Ca�isolas de jersey para senhoras cada 1.400,00 « 985,00
Camisolas de jersey para senhoras « 890,00 c' 598,00
Graxa de sapato

'

( duzia 280,00 c 198,00

Êstes Prêcos Somente no Mês de Abril

···LOJA FAVORITA
,CANOINHAS Rua Felipe Schmidt /n,.· 65'9 srA. CAlARINA

,

Atenção
,

Precisando' de um Guarda-Livros, disponhado Escritôrio
de Contabilidade, Representações e Gobrencas de

Fuád Seleme
,

I Aceita-se escritaa Fiscais, Contâbeis; Comerciai. e

Industriais. contratai e distratoa de fir�aB individuai. e

colrivas, tambem aceita proposta para escrita atraaada. '

Hepresentante do. afamado! produtos MARUMBY ide
MUELLER IRMÃOS' LTDA. de Curitiba, fabricantes de
Máquinal Industriais e' Agrícolas, Pregos, Fogões Economícos e

aetigos domésticos.
'

\

\

Agente cobrador autorizadd, da EDITORA GLOBO
S.A. dá Porto Alegre RG.S. filial de' Ftorianôpolis, S.C.

Hesidencia e E.critório: Rua Senador Felipe Schmidt, ,i

n. 256 - Telefone. 233' :- Caixa Postal, n. 200 - � Canoi�has "

Santa Catarina - Brasil. 2x ;
I, '

Porto AlegreI

de Janeiro
De
Rio:
são Paulo e Curitiba
Confie suas cargas

)

/

Melhor preço justo
.

serviço

í i, ,

Refaça suas forças, tOl!1anºo i"

.

BJOl
!

C A F É
Torrado a ar quente

'<, Saboroso até a ultima, g�ta _"

Rua Paula Pereira ,.;... Telefone,. '241
•

., � 'I

,; \
.

I BIG é grande � 'mas em Canoin.has,
'

BIG( é O melh'ori café,
�.�

( ')

D'ISPONHAI "DA

Para os transportes de suas cargas

Rio - São Paulo' - Cu�itiba

a

,',
i
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Máquinas de Arroz "São' José" de José Adão Schmitt
Acha-se aberta 'a compra de

molhado. 'Interessados devem
Caxias, ao, lado do

Aceita-se qualquer tipo, mesmo

dirigir à Rua/Duque de

Municipal.

arroz.

se
,

Cemitério

Ano 16 • Canoinhal - s. Cataríne, 30 de Março de 1963 • N. 728

"NOTICIAS
" Fixado pelo Instituto Nacional
do Mate, agora dírígído pelo
senhor Jorge de Lima, o preço
mínimo para a erva, na próxi
ma safra, em cr$ 500,00 a ar

roba.
x x x

Dentre o pessoal de fora, que
prestigiou com a sua presença,
os festejos do lançamento da
pedra fundamental do frigorífico,
anotamos, o dr. Gastão Abreu
Pires, Governador do Lions,
nos Estados do Paraná e Santa
Catarina e o senhor Francisco
Rafael Di' Lassio, Inspetor do
Banco do Brasil. .

x x x

O senhor Osmar Cunha foi
eleito Presidente da Associação
Brasileira dos Municípios, em

pleito realizado em Curitiba.
Canoinhas, nem sua Camara,
nem Prefeítura, fêz-se r

repre
SEntar no importante conclave.

x x "x
Disse-nos o senhor . Wilmar

Frredrrch, que a campanha
agora, que o Frigorífico está
em construção, é a de se "criar
e plantar, mais � melhor".

x x x

ritiba. Todos os dias grandes
frotas por aqui transitam rumo

a BR-2. x x x

O Santa Cruz S. C. rumará
amanhã á ci dade de São Bento
do Sul. para .um amistoso

I
de

vendo estreiar na equipe cano

inhense, o consagrado craque
Wallace, oriundo do Paisandu
de Brusque. e atual gerente da
Caixa Econômica nesta cidade.

x x x

Retornará amanhã a Floria

nópólís, o sr. Benedito Th. de
Carvalho Jr. que fez uma rápida
visita a Canoinhas. S. Senhoria

pretendia visitar todo o nosso

interior, pem como os municí

pios vizinhos, não o fazendo
devido o mau tempo reinante,
o que fará em outra ocasião.

.

Entre os bons discursos, pro-
, 1 1..

feridos ho lançamento solene .,.

da pedra fundamental do
Frigorífico, um se destacou, do
jovem advogado conterraneo,
dr. Osmar Kohler.

x x x

O prestante e conhecido ci

dadão, senhor Wiegando Wiese,
,está liderando uma das chapas
que irá concorrer no pleito do
dia 7, na Sociedade Beneficente
Operária. Outra chapa será
encabeçada pelo industrial sr.

Werner Kellner.
-x x x

Em carros especiais, rumará
hoje. a Curitiba, o Clube de
Bolão Democrata,

>.

campeão do

cinquentenário, para preliar
naquela capital com o Rio
Branco., retribuindo visita' feita
no ano' passado,

.

,

''i.'� x, .x

.

I Esteve em nossa cidade, dia
26, .tendo proferido uma pales
tra na. .Rádio Canoinhas, o

Prefeito de União. da Vitória,
senhor Farid, Guerios, nosso

COmpleto Estoque em Artigos
para Escritórios - Material para
Engenharia - Livros Escolares
e Cadernos - Canetas para tinta
e j E� fercgráficas

'

- Cargas -

Distribuidcres Exclusivos de
Revistas', i.
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particular amigo.
x x x

O intenso trafego do sudoeste
paranaense e oeste catarinense,
desde Porto União, está rodan
do pela estrada Dna. Francisca,
por motivo do asfaltamento na

rodovia União da Vitória a Cu-

Sociedade Beneficente Operária
Assembléia Geral Ordinária

De ordem do sr. Presidente e, em conformidade com os

estatutos sociais, convoco os srs. Associados para a Assembléia
Geral Ordinária que será levada a efeito em data de 7 de abril

próximo vindouro, na séde social, com início às, 10 horas.

ORDEM DO DIA
a) - Eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal por tér

mino de, mandato;
b) - Assuntos diversos.

As chapas, para poderem concorrer às eleições, deverão
conter o "de acôrdo" dos candidatos, devendo ser apresentadas
à secretaria, para fins de registro, no mínimo com 72 (setenta e

duas) horas de antecedência.
N O TA: Nãô havendo número legal de sócios na hora

marcada; a Assembléia funcionará meia, hora depois, em segunda
convocação, com qualquer número de sócios presentes.

Canoínhas, 14 de março de 1963.

OSVALDO KOCH - Secretário.2x

Cine Teatro' Vera Cruz
"

APRESE'NTA:

.HOJE - ál 20,15 horas impr6prio até 14 anoa

Sua
-

Majestade o Aventureirà
com Burt Lancaster _ Joan Rice - Andree

l'10rell ,e Benson Fong
.

Mil aventuras com um heroi moderno que desafia o pe
rigo e lança-se com garra ao inimigo para estabelecer
.J

um império e dominar dez mil guerreiros.

DOMINGO á. 13,30 horae - Cenoura Livre '

Sua Majestade O Aventureiro

ATENÇÃO, NOVO HORARIO 't

DOMINGO - AS 16, 19 e 21 HORAS

TRISTEZA DO JÉCA
cJ Mazzaropi .: Geny Prado e Roberto Duval

2a., Feira - à. 20,15 hrl. - imp. até 14 ano. - REPRISE
-,

3a. e 4a. Feira - áa 20,15 horas - imp. até 14 anos

Nas Malhas da Traição
cJ Forrest Tucker - Allison Hayes e Gerald Milton.

Traição, violência e crime, Três elementos que dão

fôrça a esta aventura.
'

5a. e 6a. feira - aa 20,15 horaa - Imp, até 14 anoa

SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO
10. FILME

O Segredo da Esmeralda
et Jon Hall - Nan Adams e John Farrow

20. FILME.

Nasce a Primeira Indústria
de Fundição em Canoinhas

Uma grande indústria pesada está nascendo na cidade,
com promissor futuro e largos e elogiáveis antecendentes. Tra
ta- se do trabalho que vem realizando o sr. Pedro da Conçeição,
profissional experimentado no ramo de fundição, que aqui vem
se estabelecendo com a atividade de moldador. Pedro da Con
ceição é antigo e destacado' trabalhador de várias indústrias
congeneres em Joinville, pau as quais trabalhou durante mais
de vinte anos, sempre com destaque e notoriedade.

, ,

Fllho da terra, o experimentado profissional deeídíu apó's
duas décadas de trabalho, instalar-se por conta própria na cidade
que mais amava.>Em janeiro desse ano transferiu -se para cá,
estabeleceu-se convenientemente no bairro 'Ja�dim Esperança.

A Municipalidade, através a Camara de Vereadores, ante
a louvável iniciativa e percebendo o grande impulso industrial
que a localização desses trabalhos proporcionarão ao.

Município, resolveu, comi rara felicidade, cooperar <i0m sua,

parcela tendo em vista os, altos interesses Municipais. qoncedeu
isenção de impostos a Pedro da Conceição para trabalhar de
sembaraçado durante dois anos ... Dois /�nos' de experiencia -

segundo a linguagem burocrática, mas na verdade, dois anos de
impulso para o parque industrial local, tão limitado e necessitado
de estímulo.

Ontem, por volta _

das 17 horas, a inoústria de fundição
e moldação apresentou a imprensa escrita e falada seus serviços.
Como rião poderia deixar de ser, CORREIO DO NORTE esteve

presente E presenciou os trabalhos especializados.
'

O 'estabelecimento está inicialmente composto de um

forno de fundição 8 óleo diesel que se destina a

liquefazer alumínio, bronze e cóbre -- em temperaturas
que variam de 2000 a 3000 gráus centígrados: após o que o

líquido é despejado em moldes; isto é modelos feitos de areia,
de qualquer peça que haja interesse. Assim fabrica-se em poucos
minutos desde utensílios domésticos, tais como panelas, caldeirões,
formas para assar e para bolos, tachos, etc.; até peças para ofi
cinas mecanicas. tais como mancais, engrenagens, tarugos e todas

que se deseje fazer.
Com apenas poucos dias de vida 8 indústria já, recebeu

proposta para fabricar utensílíos domésticos para uma grande
casa comercial do �émo, nesta cidade. A firma deseja exclusiva
dade de produção e mostrou desejo de ser o revendedor oficial
da mais nóvel indústria da cidade. Enquanto isso as' diversas
oficinas mecanícas da cidade estão se socorrendo no Bairo Jar
dim Esperança, quando necessitam de qualquer peça pesada.
Segundo aqúelesl\ profissionais o trabalho é perfeito, de duração
igualou màior as Peças legítimas e vêm preencher muito

oportunamente uma lacuna existente na cidade,

A matéria prima que utiliza Pedro da Conceição é o

a alumínio, o bronze; o metal, imprestável - que ele torna-o
novamente útil e devolve ao aproveitamento em qualquer setor.
Para tanto, para que possa continuar seus trabalhos que mais
lucro trarão ao Municípto do que para sí próprio, informou .que
adquire qualquer quantidade metais a preços compensadores:
Assim o. quilo do bronze é pàgo a razão de duzentos e cinquenta
cruzeiros, enquanto que o do alumínio, aceita a 150 cruzeiros .

Especialmente as donas- de-casa que possuem alumínio impres
táveis; a informação é alem de auspicíosa, interessante e lucra
tiva, pois não mais terão de inutilizar o que presentemente pode
ser muito bem vendido.

Cremos que haverá irrestrita cooperação porque 9
interesse é do Município da economia interna da região. O sen- /
tido que tem a fixação desta indústria para os munícipes é

grandioso e cooperará grandemente para a emancípação econo ..

mica dé Canoinhas.

Outro sentido não tem, convem esclarecer, estas consí
derações. Quando abordamos esse aspecto de indústrta local não
é no sentido promocional porque para isso existem os /balcões
do nosso Departamento Comercial - conf6rme já informamos �
dezenas de interessados em outros setores e �spectos da vida da
cidade.

Estas ponderações visam; -como 8S demais, o progresso e
bem estar do município - sempre esclarecendo, informando é

pondo a par da realidade dos fatos... Os leitores sabem que,
nossas atitudes são inquestionáveis e seria debalde dize-lo se

não houvessem, como em qualquer aglorr.erado humano. retar
datários da nova ordem de incentivar e abrigar as boas íntcíatívas,
--�------_.--------------------------------------------

AUSENCIA SINTOMATICA - Concl. da 18 pago

de Curitiba, Canoínhas recebeu reparos a sua Administração, da

parte de terceiros, a quem nunca deveríamos proporcionar essa

.oportunídade _.:. para o Executivo local, acabrunhadores ê
lastimáveis... """

Temos a nosso favor, o nosso crédito de que não estamos
sendo parciais; as palavras do sr. Farid. Guérios, de-, União da"
Vitória. N�sas ponderações de hoje, foram corroboradas por um

Prefeito peranaense - trabalhador, dioamico :� apaixonado pelas
suas atividades...

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




