
ComentárioNosso
Os representantes catarinenses na Câmara Federal,

resolveram fazer frente única em favor da conclusão das
obras dá Blt-59, em seu trecho catarinense, que já se

arrasta a quase vinte anos.

O assunto foi levantado na Câmara pelo deputado
'Aroldo \__�arvalho, né�te início de legislatura.

Logo em seguida outras vozes se juntaram à do

representante udenista. \

Também, _aqui. na Assembléia Estadual, vários

parlamentares se ocuparam do assunto, tendo sido

endereçados telegramas ao Presidente João Goulart e ao'
'Ministro Hélio Almeida.

Posteriormente, os deputados de todas as bancadas,
que representam Santa Catarina; no Congresso, estiveram
em contacto com o Diretor do Departamento Nacional
de Estradas de Rodagem, em Brasília, obtendo dele uma

completa explanação sobre o que se fez até aqui e sobre
as condições do trecho catarinense na BR-59.

_

- O deputado Aroldo Carvalho, que em Brasília, tem
dedicado parte do seu tempo, no caso desta. importante
estrada, para a nossa economia, reuniu uma série de
dados concretos, chegando a conclusão, mais viável, que
.para ser conhecido o mistério que paira sobre a SR-59,
só mesmo' pedindo uma Comissão Parlamentar de

;

Inquérito.
Neste sentido, o vice-líder da UDN já redigiu um

requerimento, e consegiu número de \ assinaturas

regimentais, para a constituição da referida comissão.
Dentro dcs próximos dias, o requerimento será

entregue a Mesa da Câmara.

Quase todos os representantes catarinenses assina
ram o referido 'documento que conta com 136 autografas.

/

Inexplicàvelmente, alguns deputados de Santa
Catarina recusaram-se a dar seu apoiamento ao citado

pedido, de Comissão de Inquérito. Desconhecemos as'

razões, porem não entendemos estas atitudes, em se tra
tando de matéria de, tão grave tmportancia.

Os esforços que a bancada catarinense, vem

desenvolvendo, neste caso da BR-59,- está sendo acompa
nhado pela população da região litoranea, com o mais
vivo interesse.

Há cerca de . vinte anos que os trabalhos desta
estrada se desenvolvem.

_
Os floríanopolítanos bem conhecem o drama deste

trechinho de vinte e poucos quilómetros, de Barreiros
até' a· cidade de Bíguaçú,

No sul catarinense, a BR-59 tem sido o martírio
das motoristas de caminhão.

.

O tre'cho Itajaí-Joinville é dos mais precários,
sem comentarmos a já famosa ponte de concreto,

'

sobre
o rio Itajaí, inaugurada ao final do goverdo Kubitchek e,
até hoje, impedida ao tráfego.

'

Tambem, estranha-se em tudo isto, o silencio" do
Govêrno catarínense em torno da matéria. Nenhuma
ação, nenhum pronunciamento foi feito até aqui pelo
senhor Celso Ramos, no que tangem ao momentoso pro
blema da BR-59 - ora em evidencia .nos trabalhos que
desenvolvem os deputados catarinens�s em Brasília.

Oxalà venha a Comissão de Inquérito para des
vendar o mistério do rítmo vagaroso das obras desta
rodovia.

Este o desejo dos catarinenses.

..'
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CARVALHO:
"AperFeiçoamento

do aparêlho
arrecadador Federal
Ocupando a tribuna da Câ

mara dos Deputados, o parla
mentar Arolde Carvalho, da

bancada udenísta�naquela Casa
sustentou que o Govêrno antes
de cuidar da elevação dos im

postos, deve aperfeiçoar o seu

aparelho arrecadador.

Depois de tecer considerações
sobre as dificuldades enfrenta-

das pelos contribuintes
-

de
muitos munícípíos catarinenses,
que para cumprirem as obriga
ções fiscais, são obrigados a

viagens demoradas e despendi
osas, bem como abordou' a

situação que se observa no

E�tremo Oeste deSantaCatarina,
onde existe uma Coletoria, ser
vindo a mais de trintamunicípios.

'

Analizou que em idêntica situa-
.

ção que se observa no planalto
norte, na região (de rio Negri-'
nho.

Concluindo, o
. parlamentar

barriga-verde, pediu que o

Govêrno instrua a Coletoria
desse município, bem como as

outras já críadas em, lei, em

1962.

Anacleto . Th. Ca�li, visita
O nosso amigo e assinante

Anacleto Th. Cãrli, que veio a

Canoinhas, representando a Cia.
de Seguros'Atalaia, na inaugu
fação -do grande Armazem da
firma Emiliano Seleme Ltda. e

aqui passou varíos dias, visitou
nossa redação, na manhã/ de
sabado último. Como é sabido
o sr, Anacleto já resídiu em

nossa cidade, por muitos anos

transferindo-se, após, para Curi

tiba, o nosso ilustre visitante,
hoje um dos grandes homens

. de negocios no vizinho Estado
do Paraná, em cordial palElªtra
'disse de sus, satisfação em vi

.

sitar Canoinhas, tecendo várias
'Considerações sobre a nossa

cidade, o seu progresso e suas

futuras possibilidade. Adiantou-
. nOS que o progresso de nossa.

comuna, embora não sendo

nos moldes de várias regiões
do norte e sudoeste do Pa.raná
como que estouraram; é firme
é solido e baseado nas nossas'

reais' riquezas naturais, não ofe
recendo, por -ísso, a minima
possibilidade de debacle. Por
essas razões, adusíu em seguida
é que vai interceder junto á
Direção 'do Banco Mercantil
do Paraná, da qual é um dos
Diretores, para a instalação de
uma de suas' no vas agencias
em nossa cidade, o Que espera
que aconteça dentro de um

nossa redação
ano, no máximo.' Falou-rios,
ainda, o sr. Anacleto, que [á;
vão nove; anos que não vinha
á Canoinhas, e aqui estava per
manecendo mais dias do que
o previsto, afim de conhecer
melhor a cidade, seus bairros

,

residencias, industrias e também
para rever os seus velhos amigos
de sempre. Após este bate-papo
gostoso, acompanhado de um

bom chimarrão, despediu-se. o

nosso presado visitante. Deve
mos adíantar que o sr. Ana
cleto Carlí, nesta rapida visita
a Canoinhas, fez-se acompanhar
de sua exma. esposa e esteve

hospedado na residencia do sr,
. Guilherme Scheide.!

. A . Firma Emiliano Seleme Ltda., inaugura
novo e imponente Armazem de 'Erva Ma'te

Dia primeiro de -

maio, ao par dos grandes festejos da
Sociedade Beneficente' Operária, outro acontecimento expressivo
e invulgar, marcou a da.1a, com a inauguração do imponente Ar
mazem-da firma Emiliano Seleme Ltda. sito à rua José Boíteux,

I
I

Para este importante acontecímento., de vital .ínteresse
para a nossa comuna, acudiram a Canoinhas, Capíte l do Mãte,
proeminentes industriais do ramo e outras pessôas gradas, pro
vindas de Curitiba, São Mateus, Joínvílle, Mafra, São João .do
Triunfo e tambem do .extéI'ior . República Argentina.

Canoinhas, por suas autoridades, industriais, bancários,
imprensa e outros convidados, ali compareceu pr-estigiando o

.

grande evento. Após a bênção das novas instalações por Sua
Rvma. Vigário da Paróquia, foi servida uma suculenta churras-
'cada para mais de 300 pessôas, ocasião em que usaram da pala
vra o sr. Prefeito Municipal, dr. João Colodel, o sócio da firma,
sr. Cândido Mãder e o representante da firma em Buenos Aires
CarlosLang, Nossa reportagem, em contato com os dirigentes -da
emprêsa, veio saber, que será alterada, de imediato, a razão 80,
cial da firma, para Mãder & Seleme S. A. e que ésta, além de
comerciar o mate, passará a industrializá-lo e que irá, em .con

sequência da ampliação anunciada, construção da fábrica na es

quina da Rua Eugênio de Souza, em busca de novos mercados,
como, por exemplo, o do Uruguai e Europa,

Anotamos, as seguintes pessôas, vindas para as' solenida
des: Dr. Otton Mãder, ex-Senador e Deputado Federal, pelo Pa
raná; sr. Cândido Mãder, ex-Presidente do Instituto Nacíünal de
Mate; Aureliano Mãder, alto funcionário do Ministério de Minas
e Energia; dr. Zacharias Seleme, Deputado Federal' pelo Paraná;
Anacleto Theogenes Carli, representando 8 Cia. de Seguros Ata

laia; firma Welpmann, Lang & Cia. da Argentina,. representada
por seu sócio, sr. Carlos Lang e Carlos Chague, comprador de
madeira, residente em Buenos Aires.

Os nossos cumprimentos à firma responsável pela gran
diosa obra, fator de progresso de nosso município, com os nos

sos agradecimentos pelo gentil convite.

Aumentados os impostos p,redial· tenitorial�'
ABUSO, DE CONFIANÇA

Amparando-se numa lei que o autoriza a revisar

anualmente os impostos, atualizando-a,
\

o .Prefeito João
Colodel, arbitrariamente, valoriza e eleva o valor do
imóvel, consequentemente aumentando os _ impostos
predial e territorial em mais de 10õ%, quando na realí-.
dade, o aumento e .a valorização deveria ter sido feita
na base de 20%. Isto para não onerar. os contribuintes.
Tem

.

o Prefeito conhecimento que devido a falta de

energia elétrica, os industriais, os comerciantes, e todos

quanto dependem das atividades contínuas, atravessam
situação delicada e diante do aumento de' todos os' tri
butos municipais, estaduais e federais, muitos terão que
recorrer a dispensa da mão de obra, diminuindo a pro
dução, acarretando prejuízos para o comunidade canoí-
nhense. . A valorização do imóvel, implicando jautomàticamente no aumento do imposto predial-territorial, '

o Prefeito Colodel abusa da confiança que o povo nele

depositou. Em pouco mais de dois anos de administração,
os tributos municipais foram majorados três vezes, sacríã
cando a economia do Município. Considerando o "quantum"
arrecadado, nenhuma iniciativa foi tomada, nenhuma
obra de envergadura se faz notar. Tudo está

. paralizado,
o desenvolvimento estagnado, reina descontentamento
geral nas classes produtoras, não há estímulo dentro da
iniciativa privada. Industriais, comerciantes, demonstram

1,:.,.interesse na transferencia de suas atividades para outros
Estados. Proprietários querem vender suas propriedades
porque não resistem ao impacto dos constantes aumentos
de impostos municipais e estaduais.

.

O Poder Legislativo, já que o Prefeito amparado
na maioria, abusa da confiança nele, depositada. deve
convocá-lo para explicações pessoais. perante os repre
sentantes do povo. A situação criada pela valorização
injusta, que motivou o aumento escorchante do ímposto
predial-territorial, deve ser objeto de estudos dos senhores
Vereadores, o mais. depressa possível a fim de evitarmos
o exôdo da população urbana, principalmente, para outros
Estados.

.

,.:
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RDu":aepoaudlaapteorel'r.�):'.·�91 Lima & Coelho Ltda• Rigesa .

S. A.
_..

. o Fone, 248 - Caixa Podal, 231

ÓCULOS

CANOINHAS Santa Catarina Proibiç,ão· de taça e Pesca

Carregadas
ou Seco 'CarregadasConserta-se máquinas de escrever, calcular e somar.'

Faz-se tambem reformas. Tudo sob garantia. 8x
EXCLUSIVISTAS:

I\ua Cei. Albuquerque, 587, (defronte a Estação Rodoviária.) Deodato de Lima
& Coelho Ltda,

Ferragens e

Fer:r-arnenlas

I Casa Esmalt€
______laE __

OFICINA MECÂNICA
Agênçis/ de Peças e Acessórios

P'eças para: 'VOLKSWAGEN, FORD, CHEVROLET.
WILLYS, ETC.

ACUMULADORES EXIDE

DISPONHA DA

Para os transportes _de suas cargas

Rio - São Paulo - Curitiba

ReFaça suas forças, tomando

CAFÉ 8.1 G
Torrado a ar quente

Saboroso até a uUiln6 gota
Rua Paula Pereira � Telefona, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é· O melhor café'

-,

CON,S ERTO'S

"

, .

j FUNDADO EM -29/5/1947 - Reg no Csrt. Tít. Doc. I/O 844
: JORNAL SEMANARIO .; PUBLICA·SE AOS SABADOS

.
' Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Canoinhae - S. C.

- '

7

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 50Ç',oo
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

Anuncics: Por vez e por centímetro 'de altura de coluna:
ÚLTIMA .' PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez c-s 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 UJ01S Cr$ 25,00
..... Página inteira Cr$ 12.000,00 Página inteira Cr$ 8000,00

:, Meia página Cr$ 7.000,00 - Meia página r:r$ 5000,00
OBSERVACÕES: .

Ol'jgitll:li� de artigo. enviados li Hedeção, oubticadoe ou .

:, não, permanecerá em poder da mesma .. '

A Redação não. endossa conceitos emitido! em ,artigos auinados.

,.

A Bígesa SIA, Celulose,
Papel e Embalagens, avisa

que é expressamente proi
bido a entrada.. de pessoas
em seus terrenos e não
será fornecido a ninguém
autorização para caçar ou

pescar em suas. proprieda
des.

A GERENCIA 2lt

MASSIS
para Vidraças'

CASA ESMALTE
.'1.

Compra-se Casa
Compra-se uma' Casa de

madeira para mudar de
lugar.
Ofertas nesta redação.

Perdeu-se de gráo, trajeto
Clube Canoinhense-Liga Es

portiva - Bar Senhor. Farid
Nader.

O proprietário tem pre
mente necessidade gratifi
cando a quem o achou e

entregá-lo nesta redação. 'X

ot PARTIDA ••.

E X I D E GARANTE

BATERIAS-

EXIDE

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

CANOINH t\S - s. C.

Vburrascaria -I D I' A L
de. PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 477
'I

Quando fizer seu itinerário de passeio,
não esqueça de incluir uma' visita às

obras do FRIGORIFICO

.. "

,J . ,e ô rt e

CAÇADORES E PESCADORES DE CANOlNHAS
COMPLETO APARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA

FLUVIAL E MARITIMA

Revolveres "TAURUS" e "ROSSI" todos calibres E�pingard81
pI caça, nacionais e estrangeiras dali melhores prricedênoias.
Balaa • Chumbos· 'Espoletas • Polvors!l'· Varetas de limpeza
de ermas - Cames de campanha - Lanterna•. Pilhes "_Facas
.' Facões " Canivetes . Capes pI armas e. coldre! . Cartuchoa

de metal e papelão "SUPER REPELEX",
.

O maior sortimento de apetrechos para caçadores é pescadorea.

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

VENDE # SE
CASA RESIDENCI.AL

Situada DO perímetro Urbano, à Rua 3 de Maio s/n<'
Nésta Cidade. Dimensão - 72 m2. - Construção em Alvenaria'

Cobertura de chàpas tipo Eccnomit.
..,

Instalações complétas de Agua, Luz e Esgôto; constando de:

LÍVING (sala de estar) - fôrro de eucatex

QUARTOS (2) '_

. COZINHA (revestida de azulejos e lôrro de eucatex

BANHEIRO

JARDIr DE INVERNO

NOTA: 'Construção moderna, prática e de fácil conservação,
adaptando-se de preferência à família não numerosa.

Tratar com o sr. Bueno, no Banco Inco. 4x·
,

A u t
.,

O m O V e
•Vende-se, em bom estado 4x

Tratar com o Sr. DOMIHCiOS. (OE[HO .

CAPILAR POR EXCELÊN(IA

:.�
,I,'

�.

.v

.,����t:.�..

PARa FERIDAS,
E C Z E M n S,
INFlfiMAÇOES,
C o C EI R A S,
fRIEIRAS,

-:

ESrmHIS, ETC. I i ;
.

.-. J 1
..

...............�r.;r!-�.�'

NUNCA EXISTIU IGUAL
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Cine Teatro Vera Cruz
.AP�ESENTA:

HOJE - á. 20,00 horaa impróprio até 14 ano.

CABEÇ,,L\ DE PR \$IA
com Tony Curtis Frank Loveloy e Mary Murphy

J DOMINGO - áll 13,30 hoeae ,_ Cen.ura Livre

CABEÇ��� PRAIA
à. 16.00 bora.

DOMINGO _ à. 19,00 hores
.à. 21,00 horae

Ceo.ura Livre

impr. até 14 ano.

VIDAS INTIM.AS
com Mylene Demongeot. Michael Oraig, Anne Heywood e James
Robertson Justice. - Queriam apenas uma criada. porem o que
conseguiram foi transformar sua casa em algo indescritível, / em
verdadeira casa de surprêsas! Com um elenco internacional e em
brilhante Eastman Coloro Alegr�al1cia!... Intrígaal., e confusões.

2a. Feira - à. 20,00 hn• .;. Imp, até 14 ano. - .REPRISE
,

3a. e 4a. feira ,_ à. 20,00 hora.------ Imp, até 14 anOI

A CHAVE
com Willian Holden, Sofia Loren, Trevor Howard e Bernard Lee.
Ele enfrentava diàriainente a guerra e a morte, como comandan
te de, um rebocador, que se destinava a conduzir a lugar Os

navios incapacitados por ataques inimigos.

5a. e 6a. feira - a. 20,00 horaa - impre.. até 14 ano.

NO PARAlsoSOLTEIRO
e! Bob Hope e Lana Turner. - Uma comédia maluca... com uma

pitadinha sentímental! Azes da comédia batendo o próprio record.:

·\.,---------__1__11

(conclusão da última- página)
A firma Germano Stein, A.oo 16 Canoinhae - S. Catarma. 11 de Maio de 1963 N. 73'2

inaugurou, sabado ultimo, sua

nova e moderna filial na cidade
de Mafra. Esperamos que agora
seja a Vf'Z de Canotnhas, aca

bando de .vez, com aque-le t=r
reno baldio bem no coração da
cidade.

o Clube de Bolão, Terça
Feira, CJ popular . Democrata,
vampeão do' cinquentenario
também adquiriu imovel para
a sua séde campestre, com a

compra de um notável recanto
na encosta do ramal Canoinhas
a Marcílio Dias, na ex-chácara
do sr. Vergílio Trevisani.

ESPAR,SA,S

x x X

Na grande convenção udenis

ta, nos derradeiros dias de abril,
em Curitiba. fato

-

qut" prendeu
atenção naciunal, as pr incipais

. figuras. furam os Governadores
da Guanabara, sr Carlos Lace r
da e o de Minas Gerais, sr.

Magalhães Pinto. Este, compa
receu á

.

instalação e Lacerda,
no encerramento, onde proferiu
substancioso discurso sôbre a

propalada reforma agraria, co

locando-se frontalmente contra
a' mesma, nos moldes propostos
pelas forças governistas.

x x x

Ainda não tem chefia o

D.E R local acéfalo desde [a
n-Iro. Rumores dizem que seus

funciónáru-s já vão para 3'
meses dI" atrazo em seus . ven

cimentos.

o industrial, senhor Modes�
Zaniolo está se, preparando pa
ra o grande raide, Canoínhaa á
Brasília, em seu Aeró WilIy's
2.600.. em visita a seu genro,
filha e netas.

x x x

Amanhã,' em regósijo ao 106.
a-niversário do Botafogo, tere
mos, no Estádio Municipal, ri
visita do Juventus de P. UniA.()�
frente ao alvi-negro. O interes

. sante de tudo, é que para estas.
festividades. anunciou-se, há
tempos, a vinda de uma cate

gorizada equipe da la. dívísão
de profissionais do Paraná.

x x x
x x X Dia primeiro de maio, o De-

Quinta feira, dia 16, em ho- putado Aroldo Carvalho, hoje
managem às mães, o Clube um dos lideres mais expressivos
Canoinhense fará realizar um da politica naclonál, completou
grande baile, com a famosa 0>20 anos de casado.
orquestra "Alegrias de Espa- ' x x x

nha", .--' Amanhã, teremos eleição Da,

Associação Rural de Csnoínhas,
a maior do Brasil, para o que:
é aguardada a reeleição trsn

qutla do sr. Evaldo Zípperer,
um dos Presidentes ms ís ope
rosas dos últimos tempos.

x x x

E, ainda para amanhã, dia
da mamãe e aniversário do'

Botafogo, os nOS!lOS cumprr
-mentos a todas as mamãezinhas:"
de Canoínhas e felicidades 8.'
toda a família alvi-negra.

x x x

O Vereador Sebastião Dal-
. canchy, rio Pr. do Paraná, numa
das sessões da Camara de
Curitiba f81ando sobre a últi
ma conv- ncão da UDN, naquela'
capital, assim se expressou:
"pelo seu brilhantismo, entu

siasmo, civismo e pelos temas

abordados, foi. convénhamos, a

convenção do século",

,

UT'ILITARIO

e - e veículo mais útil do mundo'

o MELHOR CERTIFICADO DE GARANTIA NO PAís:
6 meses a contar da data da compra ou 12.000 km de uso.

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 Willys de 6 cilindros e 90 H.P.

Basllio. Hurnenhuk.é Cla. t.tda, �

SANTA CATARINA e�'

;; j��pN 11]1.2l'"mrnU

rr!m;r�rtQ I) paw1i!€li
res, �eritii10ment� ere

m�'dn�iosJ!'f.!�:�ü em 20!l
n:� ·4 rtJ(fG,:; G n;rlu��rlo.

CANOINHAS

FAÇA-NOS UMA VISITA: teremos o maior prazer
em colocar os três modelos à sua disposição, pa-.
ra que você mesmo experimente e comprove ·sual

vantagens excepcionais.
-

Rua Vidal Ramos, 2Q3

VIDROS
Plano, Martelado e Granito

Casa Esmalte )c

S '?e r a .•••
Escreveu: João Wzorek

Administrar não. é coisa facíl.
Sempre surgem "senões" uns

ficam satisfeitos, e outros não.

Quando ao imposto territorial
creio que os .pequenos lavrado
,res não poderão esconder .o seu
"descontentamento. É muita
coisa. Tenho uns déz alqueires
de terras magras que ainda

podem produzir algumas man

diocas, arroz e milho e lá se fo-.
ram Cr$ 435,00 de imposto. Na'

-

I'minha pobre opinião baitariam •.•
Cr$ .20.0,00. Mas a Prefeitura· .�"logo- quer Cr$ 400,00 e mais.

Devagar vai-se longe. Há mui-
tos pequenos proprietários no

municipio e assim poderia ha..
ver. muitas vezes Cr$ 200,00,
ao passo que, este «pulo astro-

I
nomtco> pode produzir «passos
de tartaruga. no progresso ...

I Será que tudo se conjurou
contra as pequenas lavouras?
Devemos abandonar os.-nossos

ranchos e procurar emprêgos
nas cidades, para assim dimi
nuir a produção de gêneros de

primeira necessidade e aumen

tar o consumo?
"JEEP"101-� PORTAS
Assentos para 6 pessoa.,
4 portas facilitam o oe...

50. Tração em 2 OI n..
4 rodas • reduzida.

Casa· para Mudar'
Vende-se uma casa para

mudar medindo lOxl..,-2 m2 ...

Altura, interna :3,S}O ets.
'

Condições -e preços com

o proprietário Senhor Pedro,
Abel Colloda. em Paula
Pereira. 2 x

..� .�

>j'.
i{
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Mãe r MuUa coisa ... I
em P,ouco
espa�o

t.
\ :' i

�_""\iil.\J® (M.MMlMiiíil®�
� :, > � (ii

iHOMENAGEM MERECIDAI
. i Lilinha Fernandes -"I
� �
I �
iii Hoje, por ser o teu dia,

-

(ii

� ��! minha mãe, eu pretendia (ii
• (ii
\!) dizér num hino de luz: II' tu es a mãe mais perfeita!

.i� depois de ti, só a mãe eleita ...

�
�'

mãe sagrada de Jesus. I
@ (ii

t �
I!f; ®

I Nisso ouvi dentro de mim I
� (ii

I' uma oõz, dizer assim
_ I

e. sãbiamente a me aoisar: ®

I - Num beijo o 'teu hino encerra.: 1.0
.... .. Há outras mães sõbre a terra, ®
.-. ®

1-. ' vão sofrer ao te escutar. �
e ®

I ®

® i
I �
• . Então, por tôdas rezando ®

�.- d
.

I d �
e e tô as as mães JU gan o �

i por ti, que és bôa demais,
.

i
w fiz êstes uersos que aceitas: �

:
.

�
I..

- Tôdas as mães.são perfeitas! -

_ 1
" �-

I Tõdas as mães são iguais! �
1,11 ®
• ®

I Do cO Pequeno Missionário», maio de 1961. :I
I ' ®

®e®®®®®®®®®®®®®®e®@®®®®®®®®@�®®®@®®®®.�®®®se.®�

-

CONVITE
A SOCIEDADE ESPORTIVA E - RECREATIVA ESPE

RANÇA, tem a honra de convidar os seus assoctsdos, para a

disputa do Tirei 80 novo Rei, a realizar- se as 2,00 l:iora$.;da,t�rde
no dia 18 - de Maio, e logo' a noite um grande BAILlC abrilhan
tado por um ótimo conjunto musical, na sua séde socíal anexa

à Churrascaria - Michel.

Vendas' de mêsas
-

com os srs. OTTO HOEPFNER E
LAURO MICHEL.

Alcides Grosskopf � 1°. Secretário,

r
2x

-

�:
.

:AGUARDEM • • •

para o próximo mês de julho, a maior

prova cielistica 'da região, por ocasião·
dOI festejos do 150• aniversário da Rádio

Can9i�has.
' ,

Atenção, lavradorl!!
Duplique a sua colheita aplicando

I
�

•

.;" ,;."

;A,D U B OS�, J

adequados para cada tipo de planta, comprando
.

.
\

diretamente da fábrica por intermédio de seu
:'

i!

REPRESENTANTE
.:'"

Rua Gil CQsta_ .: :CANOINHASr,{<

O' novo Imposto de Renda

exigirá declarações de advoga
dos a respeito dos honorários
recebidos e dos nomes dos
clientes: está havendo movimen
to para que a· Ordem dos

Advogados impeça tal medida,
que feriria a ética profissional.

x x x

O açucar que se tornOu
"vedete" nestes últimos dias,
terá o seu preço tabelado em

todo o país e o seu fornecimento
será normalisado. Já seguiu
para Brasília, Portaria que
manda gravas nos pacotes o

preço do produto;
.

x x x

Parece que uma epidemia
está grássando na Assembléia

Legislativa do nosso Estado -

sete deputados do PSD entra
ram em licença para tratamento
de saúde. São aproximadamente
UM MILHÃO E QUINHENTOS
MIL CRUZEIROS mensais,
consumidos sem nenhum tra
balho, E o povo é quem está

pagando, com PLAMEG E
ETC.

x x x

'Está vigorando desde o dia
1°, do corrente as novas tarifas
de transporte de mercadorias
da RVPSC. O

.

aumento atinge
20%, variando de acordo com

o custo da operação. Os preços
das passagens de litorinas e

trens de -passageiros, não serão
alteradas, apesar de haver
margem para aumento de até
20%, segundo Iíberação CC'n

cedida pelo Ministério da

Viação.

x x x

Dezenas de telefonemas temos
recebido diàriamente, pedindo
a esta "Coluna", sobre matagais
que estão invadindo até
residencias, em vários bairros.
Uma verdadeira selva está se

tornando a nossa cidade.

E continuam afirmando os

atuais governantes que o custo
de .vída vai baixar, ..

x x x

Uma nova compra de -trígo
acaba de ser efetuada pelo
Brasil na Argentina, no total
de 60.000 toneladas. Nesta

operação participaram três fir
mas e o preço foi de 62,80
dólares por tonelada. Espera-se
que o levantamento da produ-

/" ção de trigo realizado recente-
mente deverá revelar a

existencia de uma maior

disponibilidade de trigo que a

prevista. Uma vez estabelecida
a cifra final, serão controlados.
os estoques dos moinhos, a

fim de completar o panorama
das disponibilidades, prevendo
se a' exportação -de um volume '

maior que o estabelecido até

agora.

x x x

Industriais, comerciantes e
.

proprietários, estão atarmados
com o aumento do imposto
predial-territorial diante da

nova valorização dos imóveis

que alcançou a casa dos 100%.
Lei Orgânica dos Municíptos vi

rou "romance" na administração
Colódel.,

Exame das Necessidades
ALFREDO OLIVEIRA GARCINDO

'SerÍamo!! inseneíveis as transformações que se operam atrave�
�a�\evolução, se deixássemos de mencionar or eaquecimento das pre-.,
mentes necessidades que carecem a nossa Canoinhes, Município
Centro da Zona norte do E ... tado de Santa Cateeine. Pergunt.amos,
'ã. vezes, se não estamos divorciados do tempo se não perdemos J
atualidade, se não ,cultiva!po idéias, se não tomamos iniciativas em
�ról deste MUIficíplO de quase 50 milhões de habitantes1 Devemos
Íniciar como ponto de refereneie, o isolamento em que está e se en

contra -Cenoiuhaa diante do sistema rodoviário. Não temos uma artéria
principal que se possa convocar o progresso para desenvolve Ia. As
estradas que ligam os municípios vizinhos ao nosso, são apenas -vias
de segunda categoria e não oferecem vantagens reais nem benefícios
capazes de trandormar de maneira evidente o crescimento de uma
cidade. Quem de Porto União ou Mafra vier a Canoinhas, virá quase
que exclusivamente,

-

a passeio ou a negócios de rotina - progresso
grosso e maçiço, dada a situação de Município-Centro. mínimas são
as condições do desenvolvimento geral. Só uma estrada asfaltada po·
deria reerguer Canoinhas da situação que se encontra.

A energia elétrica como a nossa, está sufocando de modo
as.ustador, a libertação económica do -Município. Alem da falta de
força motriz que impede o desenvolvimento industrial. Canoinhaa é a

cidade' mais mal iluminada de Santa Catarina, considerando o aumen

to populacional e territorial. Bairros completamente as escuras -

iluminação pública dificientÍssima parecendo mais. velas dependuradas
nos postes, quem chega a noite em nossa cidade, tem dela péssima imo
pressão, alem de oferecer perigo a vida de qualquer cidadão A Agua
e Esgotos outro problema que aguarda solução desde a muito. Dentro
de mais algum tempo, estaremos envolvidos em grave dilema: para
onde. devemos e podemos ampliar as fossas? As casal! do centro da
'cidade terão que ser demolidas. principalmente as que estão em ccn

junto? sim, esta é a verdade. queiramos aceità-la ou não.

Um Matadouro Municipal terá que urgentemente ser cons

truidQ, a fim de sálvarguardar a saúde da população. Como está e como

se abate o gado, de forma alguma poderá continuar' por muito tempo.
O povo que está diàriamente_ se utilizando dessll alimentação conhe
ce perfeitamente os perigos a

-

que está exposto.
, Num rápido exame das necessidades mais urgentes para Canoi

nhas,· os tópicos que abordamos são 08 principais, consideramos, pelo me,

nos, para igualarmos o nosso Município perante aos demais da Zona Nor-:
te Catarinense. Deixemos o passado, pois. é do presente que se trata, E
do .movlmento evolucíonal que estamos escrévendo.: O trem do progresso
e da evolução está sempre' passando, por Oanomhaa - nenhum lugar lhe é
otereoído. Avivemos o pensamento e 'Iembremo-nos que o número de peso
sôas que deixam o'Município, anualmente, é assustador. Cento e oitenta
famílias desempregadas por falta de condições de trabalho. Industriais e

comercíantes na eminência de: paralízarem su�s atividades devido o au

mento -éscorchante dos impostos impedidos de 'ampliação, devido a falta
de enei.lgia elétrlc':l.'

- ..

.

"�oCOs governantes elaboram aumentos de impostos como lhe parece
melhon-e mais. cômodo para administrar - esquecem justamente o mais im
portante: de- dar: meios compensadores àqueles que querem continuar mano
tendo a mão de obra compatível com o grau de evolução, Que o nosso

exâme das necesside,.!les síeva de colaboração para todos quantos desejam
ver Ganoinhas.i�tegtâda:'no,conceito das cidades que evoluem e progridem.

ALTO-FALANTE ;�"do Parque de l).�versões
. -�;, , , .',

Cremos fazer nos' intérpretes de numerosas. famílias,
ao virmos pedir aos dirigentes do Parque de Diversões

que mandem abafar mais o som estrídulo do alto-falante

que lá funciona todas _gs, noites. A cidade é pequena, as
-,

,

... noítesesão claras, e aqiíele som penetra, com irritação,
.

portas e janelas a dentro de nossas casas, onde nós

mesmos, fatigados da lida mental e física dó dia, vamos

à noite procurar o nosso sossêgo e, se queremas música,
escolhemos a vonta:de em nosso próprio rádio ou em

nossa radiola. Tambem nossos filhos fazem música ...

Canoinhas é uma cidade muito ciosa de seu sos

sêgo noturno, e como tal já tem mesmo a sua fama.
Tanto mais destoa o som 'enervante, em alto volume, de
músicas com baixo p��rão de arte e féénica, enchendo a

cidade, a titulo absolutamente gratuíto e sem encomenda.
.: . __ ':,�;.v:.('" ,.� _:t" .

A

Dentro. das 'nõrIÍ_la:s" que <devem nortear 0- sossego
público, se' as Autoridades competentes por ele não

zelam, aqui vai este nosso apêlo aos donos do Parque.
Estamos certos de que nosso pedido, feito em nome

.

de

muítos, não será desprezado.

EDITAL DE CITAÇãO ':COM O PRAZO DE QUINZE' (15) DIAS
O D.. Reynaldo Rodrigues

Alves, JUIZ de Direito da

Comarca de Canoínhas, Estado

de' Santa Catartna," na forma

"da Lei, etc.

dentro de cinco (5) dias, dizer
sobre 8S declarações de
herdeiros e bens e valor atrí
buido a seguir até a decisão
final o referido Arrolamento,
sob pena de revelia. Para os

devidos fins, mandou o MM. y
Juiz de Direito, expedir o pre- r
sente Edital, que na forma da
Lei, será afixado no lugar de

e

costume e publicado uma vez

no "Diário Ofici� do Estado",
e .duas vezes no jornal local
"Correio do Norte". Dado' e
passado nesta cidade Canoinhas,
aos vinte e seis dias do mês
de abril de 1963. Eu, Zaiden E.
Seleme, Escrivão o subscrevi.

Reynaldo Rodrigues Alves
Juiz de D ire ito,

Faz saber a- quem interessar

possa, que procedendo-se no

Cartório do Escrivão de Órfãos
desta Comarca, o Arrolamento
dos bens deixados por:/faleci
menta de MANOEL SANTA
ROSA, fica o herdeiro IVO
SANTA ROSA e MANOEL
BARBOSA; marido da herdeira,
ambos residentes em lugar in
certo e não sabido, CITADOS,
por .este edital com o prazo
de quinze (15) dias, contados
da primeira publicação, para
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Reportagem S O C I A L
de Cá••io Monteverdi

REUNIAO DANÇANTE DE DOMINGO
-

Com bastante animação estão - econteeendo 88 reuniões
dançantes de domingo' no Club . C8noiohense. A disoctéca é
sempre muito bem selecionada, Domingo pesssdo Sidney e

Orqueetra foram OI maia ouvidos.
Como 'pr�meti, lá estive anotando presençaa. Destaquei ali

seguintes: Sr. Niovaldo .J'ulian e noiva, srta. Hosete Murara
ar. Antonio Luiz e noiva, srta. Zely Pirei - Gllido e Denise,
novamente Daltro e Liria _..., Amiltoil Bertão e Regina - Io-

.

mando belíesimo par Luiz Cêeer e Arlete -, Edgac ecompeuhan
,do Selva - Hubens e Beeuadete, um par constante - Herbert
.

dançando muito últimamente, menos-domingo - Mário W.e8e,
'>Iem dançar (esta em grêve) - Nery Nader, animado como

, .empre - Castro, conversando muito - Odir Nader, sprecian
:" do � Antonio Souza, dançando .muito bem - Luiz Alfredo,
; elegante - Ary Wiele, recordando-se dOI bons tempos - NiJ.a

-,

: Bayestorf, acompanhada, Ilse, muito elegante - Celina, sempre
, alegre - Juseldi, muito animada - Raquel, um pouco melan
cólica. mal bonita - Jucira, dançando bastente, - Welquiria,
inaugurando bonito suéter - Vaninha em elegante príncipe de,
,galell - Tânia. mui simpâtiea - Márci!l,' bastante pensativa

,

e Marise, Hosiclee e Solange, brotinho! que vêm pontificando
; n08 acoutecimeutoa socíaie da cidade.

1. FESTÁ DA CERVEJA DE CANOINHAS
, Hoje" finalmente, na Sociedade B. Operária. a 1. Feita
.

da Cerveja de Cancinbas, em mElil uma, vitoriose promoção
do Grêmio XV de Julho. Pelo que observei pessoalmente, nada
está faltando, na organização _

delta grandioaa festa,
-

Devem
<;hegar hoje a Canoinhas diversaa caravanas de peasoas aD;lig.1
da! cidades vizinhai que, vêin prestigiar com euas presençes ..

nossa primeira Festa da Cerveja. - O Baile terá início ás 21,
30 horas, não serão cobradas as melai e também não haverá
reservai -- A Banda Treml de São Bento' do Sul fará hoje, á
tarde diversas apresentações .na- cidade, inclusive dual retretas
uma na Rádio Caooinhas e outra na- Cervejaria Loeffler -

Ae 1., 2. e 3. colocado do 1. Campeonato Canoinhense de
Chopp, lerão conferidos valioaoa prêmiOS - Cancinhense, par
ticipando da L Feita dii Bier, você -eatará colaborando para
que Canoinhas tenha o leu Ginásio de Esportes,
MISS CANOINHAS

Coufilrme foi noticiado - pelo "O JORNALZINfIO", a

Srta. Tamarà Civitate, um dOI mais" beloa brotol de nOlla

cidade. foi indicada pelo Grêmio XV de Julho para participar'
dia 18 de maio em Blumenaú. do Concurso de l\1iu Santa Ca-

,

tarins, Se Tsmafd aceitar o convite. efta será a primeira vez

que II n0888 cidade participa diretamente deite concurco. ' E.te
colunista, formulã VOtOI para que a bonita, Tomara diga sim,
que a8f1im Caoúinhal. não' tenho dúvida., eltará bem ,represen·
tada.

ALEGRIAS DE ESPA:NA
E"ta é a Orque!!tra que estará animando dia 16, quÍJl.

_ta-feira/próxima, ii "I('iree da Mamãe", que tera início ã. 21,
hora I, couforme nOI informou o Senhor Luiz Freitas, Vice- Pre- -

.iriente do Club Canoinheose, promotor da feata. AI melai'

iê;ão vendidas n8 .êde 116cial a partir de amanhã. "Alegria!! de
E. P III'" é uma Orquegt�a que merece ler vista de perto. E o"

máximo.
.

AMERY MOISÉ'S NAIDER E CINARA GOMES
Em Rio Negro, dia. 4 paRlado, receberam lua bençio

nupcial OI nvivol Amery M. Naider, alto funcionário do Banco
do Brasil- local e a Srta. ,Cinara G<?mel da lociedade rloma-

frentle. '\
Ao novo caiai OI cumprimentol delta coluna.

GENTE & NOTÍCIA
* Voltou Guido Fuck. Itajai nao paliOU no ,leu telte e

quem ganhou foi Canoinhal.
• Eiteve em Canoinhal, o jovem OlVlJldo Rogêrio Bra,a

para fellteiar leu anivereário, dia 2 de maio, em conpanhia dOI
seul amígol e de leUI familiares. Rogério ê funcionário 'da.
adm"ilttração do DCT da capital do Eltado.

• T�8nlcorreu com invulgar animação a Feita Popular
ÚBlizada peJa Sociedade Beneficente Operária; dia l°. de 'maio.
Pelo esforço e boa vontade dOI novol dirigentel da Sociedade,
tudo io�ica que grandél melhorai acontecerão.
,

" • E!teve em São Paulo oa lemana paliada o jovem Cal
tro

-

Pereira onde foi tratar de intérellel dll Firma que dirige.
O melmo informou·me que a Cala Pereira laoçará dentrç de

pOUCOI dia I um inédito e extraordinário plano de vendai em

DOlla cidade,
.

* Estiveram em DOlla cidade, dia lO. de maio OI Senhorel
Joaquim Fernande•• Raul (Tito) çasamajou de POIto União' e
o Senhor Rolf Walter de Joinvile. Pre.tigiaram com lua I -pre·
lençal a feita da S.B.O.

• Comenta-Ie por aí que pelloa de, neg6ciol do nOllo

lüciety pretende inltalar em Canoinhal um bar elegante
.

que
deverá se cooatituir no "ponto de encontro" do lociety caDoi.
ohenle Pouível nome do chic-bar: Ponto de Encontro.

• E� Curitiba. o Senhor Carlol Schramm perguotou a

um velho colegfl de Porto 'União: '

- Você pilalou por Canoinhal�'
- PaueL.
- E como 'Vai a Juz elétrica por lá �
- Não lei; pa�sei por lá à noite ...

HOJE é lO cervejal Amanhã, domingo, le a rellaca não
for muito grande, eltarei no Club Canoinhenle para alli.tir a

mail uma alegre reunião dançante.
PENSAMENTO DA SEMANA

!

;
,

Quem bebe morre, quem não bebe tambem morre, então
vamo. todol à la. Feita da Cerveja de Caooinhal, o mai�r
acontecimento locial deite ano! \ .

, \

A8�ine! Leia! Divulgue 1

Correio do Kforte
,/

,

,
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AGUARDEMIII

Sociedade Esportiva .'
Recreativa Esperança -

Realizou- se no dia 20 de A
bril último. as vinte horas, na

sede social, a Assernble ía Ge
ral Ordinária, para ..� eleição,
de sua nova diretoria, a qual
ficou assim constituida:

Presidentes de Honra - ALEX
MICHEL e HENRIQUE VorGT
Presidente: Otto H",:pfner -

Vice-Presidente: Alfredo x-n
ne r - lo, Secretário: Alcides

Grosskopf 20. Secretário:
Guilherme Prust - I Ó, Tesou
reiro: Lair Ríb-Iro - 20. Tesou
reiro: Reinaldo Winter. - Orador:
Dulcídío Silveira �,Fiscais: An
tonio Bora, Gustavo Brandes e

Rudi Perski.

Proibiçâo
SALIM ZATTAR, propríe

tário de uma gleba de terras
em CAMPININHA, torna

público por intermédio deste
semanário que, fica termi
nantemente proibida a CAÇA
sob qualquer pretexto.

,

Aos, transgressores; o

aviso, aos reincidentes que
se 'acautelem, agirei de
acordo com a LEI.

Campinínha, Maio de 63.

Um terreno medindo
15x40 'situado no Jardim
Esperança; um terreno me

dindo 15x40 com uma casa

de morada no Jardim,Espe
ança; um terreno riíédindo
20x50 com uma casa de
morada situado a Rua
Getúlio Vargas, s/no
Tratar com o senhor Hen

rique Bora na Casa Santa
Terezinha. - 3 x

y_

Mais�

Alguns
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Pejos Lares e Salões
ANIVERSARIAM-SE Dia 14: exma viúva.' sr,p .

Hoje: a sra. dona Cecilia dona Henedina C. da Silvei,·
esposa do S1 Edison Kuroli; 1'0; a- sra. dona Wanda psp .

os srs.: (iuilherme Mohr e do sr. Nelson Scheuiemaniel
[cão H. _Siems; os meninos: res. em União da VijjJriorD
Gerhardt filho do sr. Paulo srta. Irene Tokarski; os S1$.:
Voigt e Willy filho, do sr. José Tarcheski e TarcisioB,
José Wardenski.· ,

Fuck; os meninos: José A.ri
A S· I filho do sr. José Grel)in, .emanhã: as srtas.: o ange -Luiz Cézar filho do senllorNader, Cesarina dos Santos

e Marilda Daoet; as meninas.' Narciso Bartnick.
Ilda filha do sr José Ta r- Dia 15: a sra. dona Lidiacheski, Vitória filha do sr, esp. do sr. Darci Fe-treira;André Czarnik, Ana Maria

a menina Sue/ena Elias filhafilha do sr. [acob Drzeoieski, do sr. Raul Rosa; os srs.:Lucia filha do sr, Alfredo Arthur Bauer Filho, Henri
Grosskopt, Terezinha lrani

que Waldmann e Pe1'V
filha do sr, Leopoldo Krau« Gustavo Lemke res. em São
e Ane Maria filha do senhor

. Bento; o jovem Ivo Gustavo
Afonso Kohler; D,. Osmar Maes residenie em Joinvitle:
Kohler; o jovem Eleutério

o menino Airton Jose filho,
Furtado; os meninos: Iremar do sr. Altamiro Léski. ;

Antonio filho do S1. Antonio
Soares e Helder Nacit filho Dia 16: a senhorita Regina
do sr. Michel N. Seleme. D. Polomani; o sr. Ney 8. Ma,
Dia 13: a sra: dona Maria chado; o menino Paulo filho

Tereza esposa do sr. Ney S. do sr. Estefano Miretdi.

Machado;. a' menina Maria Dia 17: a' sra. dona Leo
Elizabetk Pontes -neta do sr. poidina • eSp. do sr.. Iéodolto
Antonio da Silva e Souza; <Froehner; as srtas.: Terezinna
os sr s.: Daoino Damaso da Aoareciâa Maron, Zelita Inee
Silveira e Estanislau Semp- Dadalt e Irma Zierhut; o J;r.

kowski; os meninos: Lauro Dr. Haroldo Schmidt res. em
(ilho do sr. Carlos MülbàUer, São Paulo; o menino Danilo
Jaime filho do snr. Ignacio' filho' do sr. Sé1'gio Oapski,
Imianovslii e Luiz Carlos
filho do sr. Afonso Rohrba·, CN cumprimenta os ani-
cher. versarià"tes da semana.

ORAÇÃO
_ Senhor, fazei de mim um instrumento de Vossa

paz, fazei que meu cora�ão seja um temPlo santo da
Santíssima �Trindade e, um altar sublime, nara a Virgem
santíssima onde cresçam as rosas do amor para o

Sagrado CQração ,de Jesus; os lírios da inoc�ncia a

Nossa Senhora e as-violetas da humildade a São José.
Amem.

(D'edicado as Miles Canoinhenses por Jaq�eíine Sornelsen.)
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Coroado de plenoexitoo festi val. ,

� "

de 1. de Maio na S. B. O.
Um dia dos mais festivos," viveu' a sociedade Beneficente

'Operária na data magna do trabalhador. Pela manhã. .às seis
horas, houve alvorada 8 cargo da banda de corneteiros do 3°.
BPM, 'aqui sediado, acompanhado de queima de fogos. As 8
horas foram hasteados os pavilhões Nacional, Estadual e da So
eíedade, e foram iniciados os vários torneigs programados, cor
rendo' tudo [la mais perfeita harmonia e camaradagem. As 1'1.30,
foi'� sérvida uma suculenta churrascada, 'que agradcu a todos. A
tarde teve início uma animada e concorrida matinê dansante.
Precisamente. as 17 horas, teve início a entrega de diplomas aos

'sócins beneméritos. industriais: Joaquim Fernandes Luiz. Modesto
Zaníolo, Abrahão Mussi e Wiegando Olsen, momento culminante
dáS ,festividades, dado 80 feliz e justo gesto da SB0 aos seus

autenticos benfeitores, que acorreram' de pronto 80 primeiro
chamado, só não o fazendo o sócio Wiegando Olsen que, ausente,
credenciou o sr. Herbert Ritzmann para representá-lo. A entrega
ao sócio, sr. Joaquim Fernandes Luiz foi feita pelo atual Presi
dente, sr. Wiegando Wiese.· Os srs. Modesto Zan1010 e Abraão
Mussi, receberam seus diplomas, respectivamente, das mãos de
seus filhos Alcidio Zsníelo ,e . dr. Mário Mussi. O sr. Herbert
Ritzmann, representante do sr. Wiegando Olsen, recebeu o seu

diploma das mãos do sócio mais antigo, presente, sr. Alvin
Wagne'r. Toda a cerimonia acima foi muita eplaudída pelos pre
sentes.' Damos a seguir; .os vencedores dos vários torneios:
Gamão: campeão: José Ganem; vice: Adíb Sakr. Pingue.Pongue:
Sub Tenente Dulcidío Silveira; vice: Wilson Murara. Dominó:

. dupla campeã: 'Silvio Mayer e Francisco Tolomiotti; vice: Afonso
Lütke e Werner Kellnér. Truque: Guida Fuck e Euzebio Fárían;
vice:

. Luiz Packer <,e Milton Humenhuk. Xadrez: campeão:
Sylvio Mayer; vice: Aurelio Melo. -Tiro ao Alvo: campeão:
Jacob Sheuer; vice: Evaldo Voigt. Bolão, Braço de Ouro: Alci
dio Zsuíolo. Rey: Afonso Lubke. Braco de Ouro Feminino:
Sra. Gerda Stein Loefler. Rainha: Sra. Dona Gerda -Steín
Loefler, No torneio de bolão por equipe, foi vencedor, o Teme
roso, o Quinta feira, com a seguinte constituição: Luiz Flôres,
Antonio Brehmer. Luiz Packer, Waldemar João Hoffmann e Mil
ton Humenhuk. Vice: o Concórdíe.. o Popular Quarta feira. com

a. seguinte equipe: Zeno Benedito Ribeiro da Silva, Osmario

.'

,,-',' ;,< -.": A·, famosa
.Oferecs à

"

j •

;,

,- Prestigie: a' m,ocidade c8noiobeDse 'pa'rticipand'o, boje, da

la� Festa da Cerveja de Canoinhas
uma nova pr-omocáo do Grêmio XV de JDlbo�

,NOT�S ESPARSAS
Hoje, finalmente, na Socieda

de Beneficente Operária, a

nossa prrmeíra festa da cerveja
-num grandioso baile, ao, som
da famosa' Banda Trernl, a malar
e melhor do Sul do país, um

patrocinío do Grêmio XV de
. Julho, ocasião em que os ven

cedores dos varios torneros nos

festejos da SBO., receberão os

seus premias.
x x x

Animadíssímo, sob todos os

aspectos, o dia primeiro de
maio na Sociedade Beneficente

Operária, numa demonstração,
de que os novos dirigentes,
estrearam . com o pé, direito.

Presidente da Caixa Economiea .

Federal do Paraná, numa tran
sação com a qual o sr. Presiden
te da República está acorde.

x x x

I Prestigiou, com sua presença
o festival da SBO, no dia pri

I meiro, o sr. R,olf Walter, que
veio especialmente de Joinvile,
para este fim.

x x x

Sôbre as lutas internas que
noticiamos, rio P.S D. local, para
os cargos na empresa conces

sionaria de força e luz de Ca
\. noinhas, não houve intriga, não.

A informação nos foi prestada
por alto procer do pessedismo
canoinhense, que a obteve
numa .das reuniões do Clube
Sigilo.

x x x

O sr. Jorge de Lima, Presí-'
dente do Instituto Nacional do

,Mate, recem-nomeado. pretende
I permutar o seu cargo com o

x x x

O sr. Witty Freitag,Presiden
te da. Empresul, está prevendo
racionamento dê energia para
o corrente ano. conforme . deu
a entender numa reunião da
Associação Comercial. em Mafra:

(continúa na 3a: página), ..

x x x

O sr. Anac1eto Th. Carli,
visitou Canoinhes, após 9 anos

de ausencia, e, na oportunidade
auunciou a instalação em nossa

cidade. de uma agencia do
Banco Mercantil, do -qual é um

dos diretores.

Davet, Afonso Lubke, João Venancio e Paulinho. A equipe das

madames, campeã, foí o conjunto do 7 de setembro, do Campo
da Agua Verde, assim constituído: madames: Tecla Voigt,' Gerda
Stein Loefler, Alzira Ziemann, 'Odemira Pieczarka, Anna Voigt,
Inge Wunderlich, Selli Rothert e Luiza Voígt. Como vice, sagra
ram-se as Milionárias, com a seguinte equipe: Senhoras: WUma
Cordeiro, Geanete Boing, Edaltraut Kellner, . Frida Humenhuk,
Maria Cristina Camara, Helena Mussi, Lia TremI e senhorita .

Zackie Seleme.
'

O ','Correio do �orte"; parabeniza a grande iniciativa da
Diretoria da Socíedade=Benefícente Operária em ter, na sua data

magne, e também naquela em que é· dedicada aos trabalhadores
em geral, do campo, da indústria, do' comércio e demais atívída
des, promovido igualmente, ao povo de Canoínhas, o brilhante
festival�m que vivemos; uma verdadeira. confraternização �ntre

empregados e empregadores. .

Iaja' dos preços baixos
sua distinta clientela, por

semana (11-5 a 18-5)

e artigos de la.

preços .arrazadorss,
os segu intes artigos: .. ,

« 1.600,00
« 7.500,00
« 4 500,00
« 3;800,00
« 8,000,00
c 3 500,00
« 2.500,00
« 240:00

500,00
\

«

« 450,00.
./

E mais uma infinidade de' artigos confeccionados' por 'preços nunca- vistos na

A' .mars completa secção de artigos infantis da Cidade. I
RI

I
H

PARA TODO'S I
à Rua Paula Per.eira .. 356 <, ;I

�

"

I
e '

.certifique-se da verdade .do anuncio de nossos preços.

I••iílRl II.a••.,lI1mll.B&II1�••III•••_.mlllltl1l11 mm••tBlB.11

Pelúcia lisa' (somente branca} metro. Cr$
«

.

estampadas (30 padronagens) « «

Cretone
,

branco' 2,20 metro, largura « «

«� azul.erosa 2,00« « ««

Sarja . colegial 1,50 « « ««

Naycron ,< ,1,5'0 « « ««

Cambraías art. fino 0,90 «�todas as cores «

C0NFECÇOES
o,

Blusas .ban-lon e bouclê

-

;'.

Visite hoje

CASA
, !

t;

\ ,\'

qualidade.'
\

sàmente essa

100,00
200,00
750,00
600,00
950,00

3600,00.
.250,00

Camisas« «

Casacos pura ';lã compridos pi senhoras
« «« curtos' «

« «'C pI crianças a partir de

Japonas pesadas pI homens pura, lã
Blusas c] réco pj homens «' «
Pulovers « c'«

Camisetas malha diversas
Calças brim coringa pI crianças n. ° a 12
Meias espuma pi senhoras (comprida)Cr$ 1.400,00

praça.

,

mesmo sem compromisso a

�-
•. ;.,.

, ,
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