
Nosso Comentário
Repetidas vezes temos mostrado aqui, que o senhor go

�

vemador do Estado, somente trata junto dos órgãos da Presi
dência da República para pleitear nomeações de seus correligio
nários para os postos de chefia nas repartições federais, em Santa
Catarina.

Ou, então, para pedir empréstimo.
Mas, nunca para pleitear benefícios em favor do nosso

,Estado.
, Agora mesmo, foi tomada uma medida por parte da
'administração federal e, quando o governo do Estado deveria
.' estar presente, em defqsa dos interesses dos seus coestaduanos,
eis'que se omite.

Várias coletorias federais foram fechadas no interior.

Entre outras, as de Piratuba, Corupá e Bom Retiro.

Destas, a mais prejudicial para a população - foi a ex-

! tinção da Coletoria Federal de Bom Retiro.

,

Criada há 34 anos, vinha servindo à população daquele
! muntcípíc :e municípios vizinhos.

Sua arrecadação anual subia há 3 milhões de cruzeiros.
O mínimo. para a instalação de uma coletoria federal,

: e.xigido quando a arrecadação é de 1 milhão e 500 mil cruzeiros.

, Depois de 34 anos, o atual Delegado .Físcal do Tesouro
:'Nacional, em nosso Estado, houve por bem, extinguir Q Coletoria
; Federal de Bom Retiro, ante o protesto de toda aquela popula
'çAo e com a conivência do governador.
: Uma comissão de autoridades e representantes do "pôvo
.de Bom Retiro - esteve nesta Capital, tentando junto ao senhor

:Natalício Barcellos, uma explicação para a sua. atitude, porém
'em vão.

: A Coletoria foi mesmo fechada e anexada à de São Joa-

: quim, há mais de cem quilômetros da séde de Bom Retiro.
Está assim Bom Retiro, sem coletoria.

, A população, especialmente as classes produtoras, ao te
-rem de cumprir as suas obrigações quanto ao pagamento dos

:itnPostos, tem que se deslocar uma centena de quilômetros.
Quando se falá em todo o país' em elevar o índice de

,atrecadação dos impostos, eis que em Santa Catarina, o senhor

iDelegado Fiscal, procura entravar o processo de arrecadação dos

;iiDpostos.
.

Em tudo isto os mais atingidos, são as classes menos

itavorecidas.
: O pequeno industrial e o pequeno comerciante, ao néces
'sítarem locomover-se a longa distância para pagar os seus tríbu
[tos, tem aumentado o valôr dos .seua impostos.
: Além do mais, são inúmeras as famílias de humildes la-
ivradores que tem o direito ao abono família.
t

• Este abono por si só é irrisório. Em ter que locomover
'se mais de cem quilômetros, para recebe-lo, por certo o chefe
ide uma família numerosa, dispenderá a importância deste abono,
lsômente nas despesas de víagem.
I Está na hora de uma atitude do senhor Governador, fa

jz.endo valer o seu prestigio, junto ao Ministério da Fazenda em

r4'avor da população de Bom Retiro, que deseja de volta • sua

jcoletoria federal.

.i Está na hora, do senhor Celso Ramos, mostrar que não

'itrata somente de pedir nomeações ao governo federal, mas tam
:bem trata de reivindicar benefícios para o seu _Estado.
i Isto, pelo menos, é o que espera a laboriosa população
do município de Bom Retiro.
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NOTICIAS
Visitou Florianópolis, em via

gem de inspeção às obras da
BR-59, 6 eng. Roberto Ferreira
Lassance, Diretor Geral do De

partamento Nacional de Estra
das de Rodagem.

x x x

Esteve reunida na manhã do
dia 6 do corrente em Brasi1ia,
a Comissão Parlamentar de In

quérito, que apura irregulari
dades na construção da rodovia
BR-59.

x x x

O' dep. Aroldo Carvalho, que
esteve recentemente em Blume

nau, nos festejos de inaugura
ção dos novos sinos da Igreja
Matriz daquele município, como

convidado especial do. Sr. Evan
dro Lins e Silva, Chefe da Casa'
Civil da Presidência, recebeu

NOTAS
Grande crise está ocorrendo

no comércio ervateíro, em.plena
safra, devido a precária situação
financeira do principal mercado,
a República Argentina.

x x

'0 Fantasma; o popularsextão,
conhecido clube de bolão de,
nossa cidade, foi derrotado,
sábado último, na cidade de
Caçador.

x x x

O' Deputado' conterrâneo,
Arolde' Carvalho, um dos mais

operosos da representação de
Santa Catarina, na Câmara Fe
deral, aniversariou dia 11, terça
feira. Embora tarde, lá vai o
nosso abração com votos de
felicidades.

x x x

A Rodovia BR-59, ligando
Florianópolis a Curitiba, deverá
ser pavimentada dentro de dois
anos, conforme informações de
fonte do D.N.E.R

x x x

A apresentação do famoso
-

Boi de .----Mamão é o grande
atrativo hoje a noite nos feste-

Festa
Santo Antonio

DO
as mais inequívocas provas de
solidariedade e apôio, tendo vá
rios líderes políticos ponderado,
ao parlamentar, que a sua can

didatura ao ,Govêrno do Estado,
é um" imperativo de necessida
de para o progrésso de Santa
Catarina. O dep. Aroldo Carva
lho, vem recebendo de todos os

municípios catarinenses cente
nAS de telegramas, pela sua atua
ção na tribuna Câmara dos De

putados, em defesa dos interes
ses de Santa Catarina, notada
mente com relação ao proble
ma da BR-59.

O dep. Aroldo, deverá viajar
para Santa Catarina dentro dos
proximos dias na qualidade de
,"membro permanente" . da Co
missão Parlamentar de Inqué
rito da BR-5�, juntamente com

ESTA oD
os deputados Paulo Macarini,
Pedro Zimermann e Edilson
Tavora, que tambem são mem-
bros da' referida comissãó.

'

x x x

O deputado Doútel de Andra
de, entrou com um pedido de
licença para afastar-se do Bras)I:
por 90' dias, a fim .de viajar para
Genébfa. Visa o parlamentar e

Vice-Governador, com esse obje
tivo não assumir o cargo de Go
vernador do Estado, já que o

sr, Celso Ramos, que está com

a saúde bastante abalada deve:"
rá viajar para a Europa em tra
tamento de saúde.

x x x

Assumirá o ,Govêrno do Es,:,
tado, o dep. Ivo Silveira, Presí
dente da Assembléia Legtslatíva,

Dia 21 de junho, do corrente ano, a Congregação
das Rvdas. Irmãs Franciscanas de Maria Auxiliadora, do
Colégio "Sagrado Coração de Jesus", desta cidade, festejará,
com amor e carinho, os seus 75 anos de fundação.

Desde já, convida os Amigos e o Povo em geral
para a solene Missa das 8 horas, na Igreja Matriz.

ESPARSAS
'jos de Santo Antonio, a ter

lugar na praça da Matriz.
x x x

O <sr. Raul Roeder, conforme
nos ínformou, foi aprovado em

recente concurso para Fiscal de
Fazenda.

x x x

A Diretoria da Sociedade
Beneficente Operária, ofereceu,
sábado último, uma suculenta
churrascada ao Comando do
Batalhão de Polícia Militar e Iaos soldados que prestaram
serviços a SBO.

x x x

O sr. Luiz Fernando Freitas
foi eleito e deverá assumir,
dentro em breve, a presidencia
do Lions Clube de Canoínhas.

x x x

A, firma de Irmãos Zugmann,
atendendo a reclamas de vizí-

Na quinta-feira fui à misss porque era dia santo. -Eram
5,30' hs, A tôrre da igreja, as escadarias, a Praça Dr. Oswaldo de
Oliveira - tudo mergulhado em trevas. Não era novidade. Mas
qual não foi o meu espanto, ao encontrar o interior da vasta

igreja também completamente às escuras, todo o mundo defen
dendo-se com velas. Depois, de pergunta em pergunta, fiquei sa
bendo que tinha queimado um transformador da nossa Fôrça é

Luz naquela parte da cidade, que o mesmo tinha sido mandado
para Blumenau, e que já há três noites e três dias tôda aquela
gente estava 'às escuras e sem fôrça para movimentar seus mo

tores. E porque ninguém explica nada a ninguém, perguntei a

mim mesmo se isto é servir ao pôvo, Contaram-me também que Terá inicio hoje 8 noite; no
aquela mesma parte da cidade, de vez em quando, fica às escuras

pavilhão São Cristóvão, ao lado
em suas ruas noites a fio, por causa de defeitos na iluminação
pública geralmente só descobertos por acaso, noites mais tarde.

da Igreja Matriz, a grande fes-

Não sei de quantos quarteirões se trata, mas é ali que se encon-
ta de Santo Antonio, que terá

tra a nossa Igreja Matriz, o Colégio, o Hospital (sim, senhores: o
seu prosseguímento amanhã. Os

- hospital), e vàrias indústrias. Parece que todos aquêles cidadãos patrocinadores dos festejos, no

d
- corrente ano, são os Oficiais

per eram o costume de reclamar por ser inútil. E êste me pare- do Batalhão da Policia Militar,ce o sinal mais triste duma situação, num Govêrno E�fadual de
tantas "realizaçoes" em Canoinhas, depois da falada "encampação" aqui sediado. Hoje a noite, no

da nossa Fôrça e Luz, num negocinho de "poucos" milhões de
referrdo local, teremos, como

atração máxima, o reapareci<:,ruzeiros, e cuja verdadeira utilidade para Canoinhas ninguém. I
I· mento do famoso Boi Mamão,exp ICOU e ninguém explicará. Tudo continúa como está, isto é: -_ ,

d que tanto sucesso alcançou em
. e desleixo em desleixo, de mal à peior. Então o transformador
P

,

.
nossa cidade e outras visínhas,recrsa voltar antes de Blumenau para termos luz naquela zona!

Onde se viu um serviço público organizaria não tt'f, em casos
em �xiblções anteriores. No 10-

assim, um transformador de reserva? No fim do mês, ou no co..,'
cal, tambem teremos fogueira,

mêço, lá vamos nós, religiosamente, como se vai à igreja, pagar quentão, pinhão, bingo e outras

n atrações e domingo, após a
ossa continha barata de fôrça e luz: a "taxa mínima" que não

gastamos. Isto é: o vendedor nos cobra o que não compremos,
Santa Missa prosseguirão os

festejos.. A renda da festa- será

,

.

Mas pode ser que haja em tudo isto algum engano meu. em benefício do Asilo dr.
N�ste caso. dou a palavra à nossa Fôrça f> Luz. Haja mais res- Maluce l

íí

que, em, futuro bem
peito ao público, ao menos por meio duma exphcscãc púbhcal próximo, deverá abrigar os
Será pedir demais? velhos e crianças abandonadas

de nossa cidade.

"Bodas ,de

AGRADECIMENTO
A Família Lippmann, vem

por intermédio deste semanâríd

agradecer ao povo em geral,
especialmente .a família Seleme,
ao Rvdo. Pastor Egon Marterer
e aos que de qualquer modo
externaram suas condolencías
pelo Infausto desenlace de seu
querido HARRO.

A todos sua eterna gratidão:
Canoinhas, 14-6-63.

;

nhos num gesto dos máus al-

truísticos, colocou um díeposí-:
tivo no chaminé de �Ull fábrica, -

.

no bairro do Sossego, evitando:
com isto o barulho ensurdecedor:
de suas máquinas, bem como

a saída de fagulhas.

Dia'mante"

IE�. iIES,
\

'

FUTEBOL EMPOLGANTE:
Santa Cruz F. C.,. 1 Botafogo E. C., O

;
.

Sim, foi realmente empolgante o clássico da cidade. realizado 'c
domingo último, em prosseguimento ao torneio "Wladíslau Trela". Grandet
püblíeó compareceu ao Municipal, propícíaüdo a renda recorde entre,
clubes de nossa cidade, que foi alem de cíncoenta mil cruzeiros. O Santa
(i)ruz, mercê de uma esplendida atuação, venceu merecidamente o seui
tradicional rival, o Botaíogo, pela contagem de 1 a 0, tento de belo

"

feitio
de autoria do atacante lrineu. Destacou-se, ainda, o prelío, alem da
movimentação e espírito de luta, a parte disciplinar, que foi das melhores,
atraindo, assim, de novo, o público para as nossas praças de esporte,
delas afastado, justamente, por este fator. Dirigiu o prelio, com grande
acerto, o sr, Nery Sardá, auxiliado pelos senhores Sadi dos Santos e
Felíx Kalempa.

.

São Berrrardo 4 Soe. Esportiva Palmeiras' 1
Ainda em prosseguimento' ao torneio Wladislau Trela, tívemos

quinta feira, dia santificado, o prelio em que reíníu as representacões de
São Bernardo, de Mareílio Dias e Palmeiras de nossa cidade, prelio
antecipado para aquele dia, em virtude dos fest.ejos de 'Santo Antoóio'"
programados para amanhã. A esquadra de Marcflío .Dlas reahilitando-se
amplamente, do insucesso frente o Botatogo;» venceu 08 períquítos,
merecidamente, .pela expressiva contagem de " a t. e-,

'

�: .

"
'

I
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;" Curso de PianoEstadual Prefeitura unicipal de lajor Vieira'6 Departamento de' Cultura da Secretaria de Educação e '

Cultura do Estado de Santa Catarina, associando-se às hornena
g�ns e festejos que se re�lizam em todo o território nacional em '

-regosijo ao transcurso de 1°. CENTENARIO DE NASCIMENTO Cria cargo no Quadro Unico 'Concede auxilio' anual ao
!)E ERNESTO NAZARETH, promoverá,' no mês de SETEMBRO do Municipio "Hospital Santa Cruz" de
próximo vindouro, Um CONCURSO ESTADUAL DE PIANO, em Gilberto Crochovsk i, Presidente Canoinhas. '

colaboração com a Comissão Nacional Pró Comemoração do 1°. ,da Câmara Municipal DO exerci.
Centenário de Nascimento de Ernesto Nazareth e Catulo da' cio de Prefeito Municipal de Ma.Paixão Cearense e Conselho Nacional de Cultura. jor Vieira, Estado de Santa

Catarina, faz saber que a Câmara
Municipal decretou e eu sanciono
a' seguinte

,
Os interessados, e em particular os amantes da música"

queiram se dirigir à SECRETARIA DA PREFEITURA MUNICI
PAL DE CANOINHAS, para inscrição e maiores esclarecimentos.

Canoinhas, 4 de junho de 1963.

ANTONIO SOUZA COSTA .._ Secretário

,FUNDADO EM 29/5/1947 Reg. no Cart. Tít. Doc. a/n 844
j JORNAL SEMANARIO' - PUBLICA.SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 75�/761 - Fone, 128 - Canoinhaa • S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 500,00".i _ ,"

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
, AQunciüs: Por vez e por centímetro de altura' de coluna:

ÚLTIMA PÁGINA PÁGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 70,00 1 vez Cr$ 50.00
4 veses Cr$ 50,00 4. veaes

,

Cr$ 40,00 .

8 ou mail Cr$
, 40,00 8 ou mail Cr$ 25,00

Página inteira Cr$ 12.000.00 Página inteira Cr$ 8.000,00
Meia págine Cr$ 7,000,00 Meia página Cr$ 5.000,QO
OBSERVACÕES:

Originais de artigo. enviados a Redação, publicados ou

não, permanecerá em poder da mesma.

A Redação Dão endossa conceito. emitidos em artigos aaaioadoll.

VENDE .. SE
Vende-se um terreno alto e seco, pronto para, re

ceber construção, medindo 20x40 mts., contendo uma casa

pequena 61/2 por 61/2, de construção nova nos fundos, com
as respectivas benfeitorias.

,

, Vende-se, também somente o terreno, retirando as

benfeitorias. 'O respectivo terreno ficà a rua Frei Menan
dro Kamps, quase fundos com a oficina mecânica do sr.

Domingos Coelho.

Negócio direto com o proprietário, á rua Almirante
Gonçalves 1558, Curitiba - Paraná. 3x

,

f;'

I_��-:: SU��

C A F É
forças, tomando

B I G
Torrado' a ar quente

Saboroso até a ultima gota
Ruà Paula Pereira Telefone, 241

BIG é grande - mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

Quando fizer seu itinerá,rio de passeio,
não esqueça de incluir, UUla vi'sita às

ubras� do FRIGORIFICO

'I ,,; �.

Presidente da Câmara, em exer

.cíoio de Prefeito Municipal.
Rua José Boiteux n. 24 ou

Telefone 291 chamar José
ou Eloir Cordeiro.

Entrega a Domicilo. 3x

lei n, 50 de 18-5-63

L E I
Art. 1; - Fica criado e passa

8 fazer parte integrante do quadro
unico do Municinio, o' cargo de
"DIRETOR DO EXPE'OIENTE"
da Câmara Municipal, Padrão "J"

Art; 2. - Compreenderá na
função de Diretor do Expediente
a responsabilidade pelos aerviçoe
da Secretaria da Câmara Munici
paI.
Art. 3. - Fica fazendo , parte

integrante desta Lei, à atual 'E,m
CRIa Padrão de vencimento dos
Funcionários Publicos Municipais
anéxo 8 Lei n. 12 de 7 de Feve
reiro de 1962

Art. 4. ...,.. Esta Lei entra em

vigor na data de lua publicação
revogada. OI diBpoaiçõeli em con·

trârio.

Prefeitura Municipal de Maior
Vieira, 20 de maio de 1963.

Gilberto Grochovski
Presldeute da Câmara. em exer

.cício de Prefeito Municipal.
Publicada a presente Lei na

Secretaria Municipal 001 20 dia.
do mês de maio de 1963.

Nadir Müller
Secretário

LENHA PICADA

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

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 477

Casa Residencial
VENDE-SE
À Rua Vidal Ramos, nas

proximidades do Quartel da
Policia Militar nésta cidade.

Lote "de 20x40 cercado;c
arborizado, contendo ainda
ranchos para guarda de lenha,
cereais, e uma pequena íns
talação para exploração de
churrascaria. '

Melhores informações nes-
ta redação. 3x

Correio do Norte
Assine! Leia! Divulgue!

Oecreto N. 21. de 17-5-63

Gilberto Grochovaki, Presideute
da Câmara Municipal de Maior
Vieira, Estado de Santa Catarina,
em exercício no cargo de Prefeito'
Municipal, no U80 de luaa atri
buiçoes e na conformidade dó
que estabelece o n°. IX do artigo
74 da Lei n. 22 de 14 'de no

vembro de 1947, resolve: NOME·
AR' NADIR MÜLLER para
exercer o cargo de Secretàrio da
Prefeitura Municipal de Major
Vieira, a contar de l°. de maio,' ----......-------

de 1963. provento. a' lerem fixa.
doa nunca inferior ao salário
minimo da Região.
Prefeitura Municipal de Maior

Vieira, em 17 de maio de 1963

Gilberto Grochovekí
Presidente da Câmara Municipal
em exercício de Prefeito.

CONSERTOS
\

Conserta-se máquinas de escrever, calcular e somar..

Faz-se tambem reformas. Tudo sob garantia. 3x

Rua çeÍ. Albuquerque, 587.. (defronte a Estação Rodoviárit_:)

Ler n. 51 de 18-5063

O cidadão Gilberto Grochovski,
Presidente da Câmara Municipal
no exercício de Prefeito Municipal
de Maior Vieira, Estado de Santa
Catarina, faz saber que a Câmara
Municipal' decretou �e eu sanciono
a seguinte.

L E I
Art. 1. - Fica concedido um

auxilio anual ao eetabelecimento
hospitalar '

denominado, Hospital
Santa' Cruz, do Município de

, Canoiahas, no Valor de
Cr$ 40.000.00 (quarenta mil
cruzeiros ).

t

Art. 2. - A fórma de pega
mento será de quatro prestações
trimestrâi•.

Parágrafo Unico. - Fica au

tomaticamente extinto o presente
auxilio, quando o Municipio de
Major Vieira, possuir em seu ter:
ri tório um Estabelecimento Hos
pitalar 'que oferecer al8istência
em eoudiçõea B população do, '

Município.
Art. 3. - A despesa decoro

rente com a presente Lei e para
o presente exercicio, correrá por
credito especial por conta do
excesso de Arrecadação enol

exercícios futuros pela' verba
competente.
Art. ,4. - Esta Lei entra' em

vigor na data de lua publicação,
revogadas aa diepoaições em con-

trário.'
,

,

, Prefeitura Municipal de Mhjor
Vieira, 20 de maio de -1963

Gilberto Grochovsk!

RESOL�ÇÃO No. 6' de
16-5-63

Aprova o Relatório do Exercici'b
de 1962

'"'

O Cidadão Gilberto Grochovski.
Presidente da Câmara Municipal
de Maior Vieira, Estado de Slln.
ta Cat8r�Da, faz saber que �' C��
msra Municipal decretou e ,eli
,promulgo a seguinte

Publicada a presente Lei na

Secretaria Municipal aOI 20 dias
do mel de maio de 1963

Nadir Müller
Secretário

RESOLUÇÃO
Artigo 1. - Fica aprovado q

Helatôrío referente ao exercícfo .dq
1962. apresentado pelo prefcl_h:t
Sr. Antonio Maron Becil.

" 1

Artigo 2: - Esta re.�Ipçã4 '

entra em vigor na data de: lIuq
publicação, revog9�al a& dis{>Q!lit
çõee em contrâriof : i

,

·t .i
Sala des llêsl!ÕSII, da Câmllr�

Municipal de Major Vieira; e�15 de maio de 1963.,'
'

Gilberto GróchQvski:
Presidente

'

Migueí Maron BeciU:
l°. Secretário

João Alfredo Boréck
2°. Secretário

Resolução N. 6" de
15-5-63

Aprova balancetes men�ai�
O Cidadão Odilon Davet, �vie�

Presidente, em exercício de' Pr.;4
sidente da Câmara Municipal d'�
Maior Vieira. Estado de Saot.
Catarina, faz saber que a Camal:
ra Municipal decreta' e' eu PtOi
mulgo a seguinte i

,i
!'

RESOLUÇÃO I

Artigo 1. - Ficam aprovadol�.
balancete. mensais referentes. aci
meses de dezembro de 1962, ':�
janeiro, fevereiro e março �:
1963. apreeentedos pelo ,Prefei_tD!;
Sr. Antonio Maron Becil.: , : ,I !!
Artigo 2. � Ests: reliolllçi.�!

entra em vigor na data d� lIÚftl!
publicação. revogadas a. di(ipOfi�:
çõe8 em contrário.

!

J:

Sala das leuõel da' CâmarJl�'
Municipal de Maior Vieirili. em;;
15 de maio de 1963

'

Odilon Davet
Presidente

Miguàl Maron Secil
l°.' Secretário

João Alfredo Boreck
2°. Secretário

MASSAS
para Vidraças

CASA ESMALTE

NUNCA EXISTIU IGUAL

PARA FERIDaS,
E c Z E MAS,
INFUMAÇOES,
C o C E I R A S,
F R I E I R A.S,
ESPINHAS, ETC.
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e:@)RRE'� DO NEtRTI 15-6-1963

A
'

VENDA" Registro - Civil
1. Vend�-se uma, instalaç�o. completa p�ra Panificadora: forno, Sebastião G�ein Cos�a, Escri-

maaserra, m.Gdt"lüclora, dívísora e demais pert�nc€s. vão de Paz e Oficial do Registro
2. Vende-se Píck-Up Ford F 100 com 35000 quilometros. Civil de Major Vieira, Comarca
3. Vende-se, um prédio de alvenaria com 220 m2. de área de Canoínhas, Estado de Santa

construída em terreno medindo cerca de 7,500 m2. Força Catarina, etc.

,ligada de 30 H?

4. Vende-se um têH<'no nos altos do Bairro Tricolin com 2.030

metros quadrados e bela vista da cidade.

s, Vende-se urna bicicleta com três rodas para ·carga.

6. Vende se urns máquina para cortar frios.

informações em COM. IND. FISCHER G. elA.

DIVER'.S'OS

Rua ��Ug, -to de Souza 530 em Canoínhss.

. , �

�-==-��lGff

CAÇADORES�E PE�CADORES DE GANOINHAS
COMPLETO APARELHA-MENT9 PARA CAÇA PESCA

FLUVIAL E MARITIMA

Revolveres "TAURUS" e "ROSSI" todo. calibrei Ellpingardal
pi caça. nacionais e e ..trangeiras dai melhorei procedência•.
-Balal - Chumbos Espoletas. Polvoras Vareta. de limpeza
de armai - Camas de campanha - Lanternas - Pilhas - Facea

'

• Facões. Canivetes - Capai pI armai e coldres . Cartuchoa
de metal e papelão "SUPER REPELEX".

() maior sortimento de apetrechos para caçadoree e pelc8dore�.

.J _' Côrte
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado Banco INCO)

CANOIN-HAS SANTA -CATARINA

lhe oferece tudo p.iora o seu guar.da-roupa na sua grande

uVENDA DE INVERNO"
você compra agora, pelos m�nores preços e, paga pelo
sensacional,

vad O deU a{'n�úo ',{�e ?

ttad�d �?Ut' a 5 ME�ES.?
PENSE BEM NISSO ...

3x

Fez saber que pretendem
casar: Tomas Marciníack e Vf'·
ronica Pechtbilski. Ele, natural
deste Estado, nascido em Serra
Preta, neste município, no dia
16 de agosto de 1938. lavrador,
"olt�r,o. filho de Valentim Msr
cínísk e de Dona Ana Kre éska

re�ídentes em Serra Preta,
neste município. Ela, natural
deste Estado. nascida em Quei
mados, Papenduva, no dia 2 de
Novembro de 1940, doméstica,
solteira, filha de Romão Pechl
bílskí e de Dona Salomeia Pe
chibtlskí, ,residentes em RiQ
Liso, neste Município.

Santa Catarina na Faixa do "Deficit·-·

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Codigo Civil art.
180.

Major Vieira, 4 de Junho de
1963.

Sebastião Grei" Costa
Oficial do Registro--Civil

-------�----._----------�

Vendem -se
Vendem-se 6Y2 alqueires

de terra de planta e caiva,
com uma casa e paiól,
situada entre a antígà es

trada Forquilha . e a nova
o

o estrada de Major Vieira.

Está alcançando grande repercussão nos círculos político!"
a notícia de que Santa Catarina ingressou na faixa o do déficli.
Com efeito, o déficit previsto para o corrente exercícío de J 963
ultrapassa a 4 (quatro) bilhões de cruzeiros Igualmente, repercu-.
tem as notícias veiculadas segundo 8S quais- o Governo pretende
conceder aumento 'aos funcíonártos estaduais sómente 8 partir. do
segundo semestre .e na base de 30 por cento, o que se considera
irrisório em face da elevação do custo de vida nos últímos

Uma chácara com 10.000
.n2.; uma casa 7x8 de ma

deira e outra menor de 5x6,
de madeira, sitas a Rua
São José, fundos do Hospi
tal - via Alto dás Pal
meiras. '

Informações
Tokarski.

com José

meses.

o deputado Walter Zigelli, vice-líder da UDN, manifestou
na Assembléia Legíslsttve a sua profunda estranheza, ante estes
fatos. Assinalou o deputado j,.açabense que tinha conhecimento
da extstencía de documento, firmado pelo Governador Celso Ra
mos e encaminhado ao Minístrc da Fazenda, no qual se pleiteia
empréstimo federal de 4 bilhões de cruzeiros para a cobertura
do "déficit" previsto. Nesse mesmo documento - anunciou (>

sr. Walter Zigelli ._ o Governador declara que terá de reduzir
pela'metade a programação das obras do PLAMEG, caso fracas
sem 'as negociações objetivando impréstimo do Tesouro Nacional.

O curioso é 'que os deputados governistas' ignoravam
totalmente li existencía do documento analizado pelo deputado
Walter Zigelli, documento esse que, segundo o orador, contem
ainda outras informações que colidem com aquelas que o Gover
no veicula sobre a situação .fínanceíra do 'Estado.

,,-
,

'

Declarando que o Governo se revela, com duas faCE'5"
uma para efeito interno e outra para efeito externo, o parlamen
tar udenista sublinhou que a opinião pública de Santa Catarínà
aguarda imediatamente explicações oficiais, -por parte do líder

. ao GOVerno na Assembléia Legislativa do Estado.
"

Na mesma sessão da Assernblêía, o, deputado Fl'lrnando
Viegas analízou tambem o pedido de empréstimo hito ao Go-:
verno ,Federll.l pelo sr, Celso Ramos, dizendo mesmo que em

documento oficial se confirmava o Que a UDN vinha dizendo,
isto é. que a situação financeira do -Estado é precária, a tal pon
to que se o 'Estado não conseguir os 4 bilhões que' pleíteía do
Tesouro Nacional, as obras do famig!i!rado PLAMEG serão redu
zidas pela metade. O Deputado Flor íanopolítano áSSinalou ainde.
que os 30 por cento que o Governo' quer dar ao funcionalismo:
estadual, de aumento nos vencimento!', é rediculo, causando e�
pécie que se reserve idêntica importância para novos funcionários
qua.o governo 'pretende admitir ou contratar.

.

Estes fatos, conforme vimos noticiando, estão causando
grande repercussão em todos

-

os círculos políttcos de Santa
Catarina.

VIDROS
Plano; Martelado e Granito

Casa Esmalte ,,N

Convidado -Pela Fuodição TUPi S; Â.
Para Visitar o Município da JêinJille o·

-

Ministro da Viação J

dos ao setor rodoviário.
principalmente ao que concer

ne à BR-5,9, em nome da
Fundição Tupy S.A., convidou

o

o titúlar da Pasta da Viação
,a visitar Joinvile. O Ministro
Hélio Almeida deixando visível
a sua satisfação em visitar a

Capital da Indústria Cetartnen-:
, se, agradeceu o honroso convi-
te e prometeu estar entre nós:
até o fim do corrente mes. Não
resta dúvida que. a vtsíta do
Ministro da' Viação será de;

-

suma importancia para a vída '

economica -não só da nossa',
cidade, como tambem de todo
norte catarinense, justamente.'
quando aguardamos a conclusão o

de vários trechos, os mais Im-:

portantes da BR-59.

o Recentemente, o· deputado
Lauro de Carneiro Loyola, foi
recebido pelo sr. Hélio de Al
meida, Ministro' da Viação e

Obras Públicas. O destacado
representante catarinense que
alí fora tratar de assuntos liga-

Campanha do
A I istamento

Militar
Ao atingir a idade apropría-,

da, todos os brasileiros têm, o
dever - .antt,s o direito - d�
apresentar-se para o Serviço

,

Militar.

Urna confrlbulção positiva. à elegância. e conforto masculinos

12 ANOS VENDENDO BÓA QUALIDADE II!
�':."

r .. Vêr e tratar com o

propríetáríç Senhor Paulo
Kanzler em Agua Verde. �

Todo fabuloso esto9ue de, roupas masculinas, a preço justo,
e, pelo melhor plano de crédito da Cidade

.
}

VEN-DE-SE
Vende- se uma proprieda

de, com a área de 1.600

m2., com todas as benfei
torias.

,

"
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2°. ANIVERSA'RIO DO GR�MIO
Luiz Cezar Pereira, presidente em exercício do Grêmio,

contratou definitivamente o Conjunto Sincopado de Lages
- o melhor do Estado - para animar o "grande" Baile de
2°. Aniversàrio do Grêmio XV de Julho, dia 13.

Esta nova promoção do Grêmio será�precedida pelo
lançamento em Canoinhas de 1°. LP do Sincopado com

Neninho, vibrafone e Bossa Nova.
Como as promoções - anteriores do Grêmio, também

esta movimentará a cidade.
x x x

ROSELI & BALLET
I Hoje em Mafra, .0 grande Festival de Ballet promovido
pela' Escola de Ballet Ríomafrense, com apresentações de
bailados clássicos, espanhóis e do folclore brasileiro. Este
festival é orientado pela conhecida professôra Roseli MaidI.
De Canoinhas muitas 'pessoas se farão presentes neste gran
de acontecimento artístico e cultural da sociedade rioma ..

frense.
x x x

LIONS CLUBE TEM NOVO LIDER .

O Lions Clube de Canoinhas em movimentada eleição
escolheu seu novo presidente, Sr. Luiz F. Freitas, inegàvel
mente um "leão" de destaque e iniciativa que saberá rea-
lizar uma gestão profícua e dirnâmíca.

-

Ao Sr. Luiz F. Freitas os cumprimentos desta coluna.
x x x

REUNIÃO DANÇATE DE DOMINGO

Domingo que passou realizou-se mais uma reumao

dançante no Clube Canoinhense. Entre as inúmeras presen
ças, destaquei: Mário e Tânia (Miss Brotinho), Luiz e Arlete,
Guido e Márcia, Antonio e Terezínha e' 03 elegantes brotos
Evandínha, Katia, Rosicler é Marise que preferiram a calma
e a nostalgia das músicas do Billy Vouhgan ao movimenta
do classíco da cidade: Botafogo x Santa Cruz.

A "dancínha" de quinta- feira tambem foi divertida ..
x x x

DR. JOAO ALBERTO NICOLAZZI

Dirigindo'o DER de Canoinhas encontra-se novamen
te entre nós o engenheiro Dr. João Alberto Nicolazzí. Ao
ilustre amigo os votos de sucesso de Reportagem Social.

x x x

CAREQUINHA EM CANOINHAS

_

Castro Pereira, conhecido pelo sucesso das festas que
. organiza, está anunciando a possibilidade de trazer à nossa
cidade o famoso "Carequinha", o - amigo das crianças. Talvez
essa íniélativa seja concretizada em julho, durante as férias

..

escolares.
. f'

x x x

CIDADE SUJA
Canotnhas a capital mundial do mate - nunca

esteve tão suja. O Serviço de Limpeza
-

Pública Municipal
descuidou- se completamente de suas obrigações. Os carrinhos
de limpeza e os varredores desapareceram e enquanto isso
a sujeira aumenta em nossas rues e passeios. Se a. demora
for maior, vassoura dão resolverá o problema. Respeitosa
mente sugiro ao dinâmico e operoso prefeito que pUDl� os

responsáveis.
x x x

GENTE &, NOTICIA
.

* Circulou sábado passado mais um número (excelente)
de �'O Jornalzinho".· Agradeço a' nota a respeito desta
coluna.

* Circulou esta semana pela "cidade esmeralda" o

advogado Dr. Nilo Rio B�stos que atualmente exerce a

promotoria pública de Palmitos.
* Para o dia 22 os alunos do Colégio Comercial estão.

"incunvidando" para grandioso Baile caipira, no BecheI.
.

. * Certas meninas no alto-society estã� tomada.:; (é pena)
de pedantismo. Para 8 cura desse grande mal, _

só mesmo

uma reforma de'base (e da constituição se for possível). Por
isto estou com o ooeta J. G. de Ataulfo Lorde: "mais vale
dez pássaros voantes no ar do que um "ppdante" na mão ...

. ANIVERSARIANTES DA SEMANA
- ANIVERSARIAM-SE
Hote: a senhortia Dirce

Hottmann; os srs.: Afonso G.
Lütke, Iohannes Rothert e

Angelo Alberti; os meninos:
Hilson tilho do sr. Argemiro
Rosa e Antonio Carlos filho
do sr. Dr. José Pedro Mendes
de Almeida.

Amanhã: a S1a. dona Adélia
esp. do sr. Carlos Spies; a
srta. Onorina Müller; os srs.:
Nerv Waltrick e Emiliano J.
Lba; o menino Pedro filho
do sr. Estetano Miretzki.
Dia 17: a senhorita Asta

filha do sr. Rodolfo Bayerl,
residente em Blumenau; a

menina Cleide Maria {ilha
do sr. Antonio Rodrigues; o
sr. Engelbert Fiirst.
Dia 18: as 51 tas.: Leondina

Kiischler, Arlete Ho.ffmann e

Angelina Metzger,' a menina
Angela Maria filha do sr.

Walfrido Langer; os srs.: Dr.
Zoiden Seleme, Adib S. Sakr,
Paulo Zopn e João Poloma»
ni; os jovens: João Agostinho
dos Sontos e Edmundo
Pscheidt res. em Salseiro; os

meninos: Ariel Antonio filho
do sr. Seleme Isaac Seleme
e João Agostinho filho do sr,

Altamiro Léski.

Cine Teatro .. Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - á. 20,00 horas Impróprio até 14 ano.
SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO

O Homem que Eu Devia Odiar
com Maureen O'Hara, Brian Keith, Steve Cochran e Ohill WiIls.
Entre o ódio e o amor havia uma obsessão de vingança: Um
terrível segredo fechava seus lábios e o afastava da mulher amada ..

- . .

TARZAN �A TERRA" SElVA<iEM
com -Lex Barker, Virginia Huston, George MacReady e Alan
Napier. - Todo o esplendor da fáuna. e das selvas. africanas,

servindo realmente agora de ambiente as mais
audaciosas aventuras de TARZAN!

na

DOMINGO - á. 13,30 hora. -
_ Cen.ura Livre

Terra Selvagem
DOMÍNGO - à. 16;00 hora. - Censura livre

O Homem que Eu Devia Odiar

Tarzan

Dia to. as sras. donas:·
Francisca esp. do sr. Vitor
Gonçalves e Sofia esp. do sr.

Paulo Zapp; as meninas:
Mirtes filha do sr. Francisco
Koehler ; Samira filha do sr,

Gebraiel El-Kouba e Maria
filha do sr. Waldomiro Schul
ka; os srs.: Agenor J. Kreiling

o Mundo
DOMINGO - à. 19,00 e 21,00 hrs, - impr. até 14 ano.

Noitede
Você estará na primeira fila dos maiores palácios de prazer das
maiores cidades do mundo! Um elenco de milhões recrutados nos
mais famosos cabarés do mundo inclusive algumas rainhas do
"strip-Tease" como Dodo d'Hambugo, Rapha Temporal e outras!
A' SENSAÇÃO DO ANO. Não percam! Somente duas exibições.

2a. Feira- - à. 20,00 hrs, - imp. até 14 ano. - REPRISE

3a. e 48. feira - à. 20,00 hora. - Imp, até 14 anoa

SC,AMPALo
com Romy Schneider

50. e 6a. feira - a. 20,00 hora• ..:... Impr, até 14 ano.

SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO

Escândalos Ocultos
com Eírem Zimbalist Junior, Angíe Dickinson, Jack Delly e Don
Ameche. - VIOLENTO! ATREV IDO! OUSADO! Pelo homem que
amava. ela era capaz de deixar a porta de seu quarto aberta,

na llusencia do marido! Uma história que tinha que
terminar em violencia.

com Yuml Shirakawa. Kenji Sahara e Akihiko Rirata. - Sêres
feitos de água; que vivem na água e se alimentam de homens,

são os resultados dos contínuos testes com a bomba R.

o Monstro da - Bomba H

.

e Celso Bauer, os meninos
Edgurdt' Wilson. filho do sr

Waldémar C. Stange e Snn'i
Batista filho do sr. EPami
nondas Simões.
Dia 20: a sra. dona Ancil�

esp. do sr. João Zattar; as
meninas: Maristelia filha do
sr, Athaide Allage, Marta
Deolair filha do sr. Belmiro
Alves e Irene filha do sra,

Estanislava Koslooski, os
srs: . Otto Hoffmann, Paulinc
Furtado de Mello e Paulo
Jarschel Sobrinho,
Dia 21: as sras. donas:

Luiza esposa do sr. Gastão
Casamajou e Paula Siems
esp, do sr. João r. A. Siems;
as meninas: Sibila filha do
sr. Paulino r. de Mello e
Orli Terezinha filha 40 s�
Carlos Dolla; os srs : [acob
Fuck .i»; Zenó C. Zippel ,e
Gilbei to Grochomski:Ó oS
meninos: Ari Lucas filho, dÓ
sr. Eraldo Spitzner, Ed�vaj
filho do senhor Ewaldo C,

.

Brand, Ioão Batista tilhp d�
sr. Cirilo Medeiros e Luiz
Alberto filho do sr.' Paulo
Senczuck.

S

j
Nossos parabens.

Faledm�nto
. Faleceu, quarta feira, dia)'

12, às 20 horas; em nossa;
cidade, o cidadão Leo�
Schramm, chefe de tra-;
dicionàl família canoinhens•. !
O seu sepultamento, c:�nt!
grande acompanhamento,'O-j'
correu quinta feira. às-16.30·\
horas. !
Correio do Norte, que tinha]

no saudoso extinto, um dos:
.

seus assinantes e' amigo,l.
envia a toda a [amilia enlu-í
taaa suas sentidas condolenr"
cias.

Nascimento I
I

Entrou em festa dia 13, \

deste mês o lar do feliz ca-i
sal Senhor Darcy e Dona
Adelaide Galoti Vilanoval
residentes em Paula Pereira
com a nascimento de uma
robusta garota e que n�
Pia Batismal receberá o nome
de MARIA ANTONIETA.
CN cumprimenta a recem-;

nascida almejando-lhe jetici«
dades. l

i

Proibiçã.o
Aviso aos que, tem ínvadído

meu terreno e respecttva
propriedade, em Marcílio DIas,
que doravante fica expressa-

I mente proibida a invasão, quer
para caçar ou qualquer outro
propósito. '<1

Marcílio Dias, junho de 1963.
Durval Ruppel

PENAS
de Ganso, Marreco, Pato, etc.

Compra-se na

Churrascaria IDE A L

f •

r ME:SDURANTE o DE JUNHO
10 ajo de desconto em

J

\
todos as compras a vista em

10 ajo de desconto para todas os clientes do crediário' que liquidarem seus débitos no mês de Junho

FAÇA SUAS COMPRAS EM "FISCHER MAGAZINE" E O �UCRO SERÁ SEU.

FISCHE-R

t_

M GAZINE
f

l�
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