
Homenagem ao Colono
I

Comemora-se nesta data, 25 de julho, em todo o Território Na
cional, o Dia do Colono.

A Associação Rural de Canoinhas, Orgão ligado à êsse bravo ho
roem do campo, não poderia deixar passar em brancas nuvens, tão signi
ficativa dota, dai esta simples e singela homenagem.

Çolono.... Palavra simples mas de tão grande' significado para a

economia nacional; não raro, ouvem-se, homens que não credenciam o va

Iôr inconteste do Colono, negando-lhe, por vezes, os direitos, honrarias e

hOmenagens que é merecedor.'
' '

Perguntamos .... O que seria de uma Nação Sem o homem do cam

po, este gigante abandonado que não mede esforços, não tem feriados
nem regalias para amainarem seu suor' diário; sua labuta não tem fim,
reIlova-se dia a dia, à não ser quando, após vários anos de luta sôbre as
agrúras do tempo Deus o chama para o descanso eterno. '

Tudo que nos cerca, nos rodeia, teve seu inicio, seu alícérce; um•

país jamais sobreviverá se não possuir um sólido alicérce para enfrentar
as crises e ímprevístos-comuns em nossa éra e êsse alícérce está na pro
dução agro-pecuária, fruto do trabalho árduo desenvolvido pelo bravo
colono.

Brasileiros! Unãmo-nos todos neste dia, para festejar e homena
gear o nosso irmão do campo, o bravo -eolono, pois, se somos alguma
coisa na vida, se nosso pais merece o conceito, que desfruta entre os de
roais, são honrarias que atribuimos com toda razão e convicção a,êssebravo, destemido e valente colono.' ,

O futuro do Brasil está nas mãos do colono.
Salve o dia 25 de julho - Salve ... Salve o Colono Brasileiro.

sociedade, que, para maior brilho, acompanharão Carequinha em suas
,

alegres canções. Carequinha será acompanhado tambem por um exce-

lénte conjunto melódico de Curitiba. '

Os ingressos serão vendidos a partir das 13 horas no Estádio
Municipal para o espetáculo das 15 horas. Crianças pagarão Cr$ 150,00
O adultos Cr$ 300 00. Às crianças pobres serão distribuídos ingressos
especiais gratuitemente, por gentileza do Lions 'Club e de diversos
rotaryanos, tambem às l3 horas do dia 30 no Estádio Municipal.

À noite, Carequinha apresentar-se-á em programação especial
para adultos no Cine T. Vera CrUz. Para êste espetáculo o ingresso
único será de Cr$ 300,00.

"

O Grêmio XV de Julho nos informou ainda, que a promoção
"Carequillha em Canoinhas" foi orgânizada somente para que nós

!enhamos também o previlégio e a alegria de vermos bem de perto
este cômico que, apesar de ser advogado. possui alma de criança.

Ao Carequinha e seus companheiros. Fred, Zumbi e Meio.
Quilo o jornal Correio do Norte dá as SUas entusiásticas boas vindas
e, ao Grêmio XV de Julho apresenta os sinceros cumprimentos pela
arrojad� promoção.

'

LÉO RODRIGUES NETTO filho do casal Anieio Rodrigues
e Dona Ilcs Schramm Rodrigues.
O corpo do extinto [ovem foi
trasladado para esta cidade, sendo
aeputtedo hoje com grande acom

pauhemeuto. . ,

À família enlutada. ai sentidea
coudoilmcias do. Correio do Norte.

ConBtern"u toda o' cidade a

noticia do prematuro fa'lecimento
do jovem Leo Hodrigues Netto.
lJCorrido «utem Da cidade de
Joaçllha, O mesmo contava apenas
123 a008 de idade. Exercia 811

funçõD& de "ia jante comercial. Ert\

Ano 17 ,Cdootnha:., Saflta Ccuanna,' 2� de �ulho de: 19_6_3 �_u_m_e:_r_o_7_43

Diretores: R. R. �A �ll�A [' AlfRWO O.' �AR�INOU
FONE, 12�

�erente: IJ�ASS SmMI
CIRCULA AOS SABADOS" AIXA POSTAL, 2

30 Anos de Trabalho em

Pró)' do Desenvolvimento'
Agricola do Município
No dia 18 do corrente mês,

o estimado lavrador Guilherme
Mohr completou 30 longos anos

de trabalhos agricolas, trinta
anos' dedicados exclusivamente a

agricultura. Nascido em Jaraguá
do Sul, filhos de pioneiros
alemães, em sua gléba de cinco

alqueires de terra, criou e edu
cou tôda sua f\_mília. Conhece
todo o desenvolvimento agrícola
'do Município: Pedra Branca
onde reside nestes 30 anos,
conquistou a amizade e a simpa
tia de todos 'os canoinhenses.
Entrevistado pela nossa repor
tagem no dia do aniversário de
sua chegada a esta cidade,
declar ou-nos que a sua vitó
ria na agricultura é também da
sua dedicada esposa, sra, dna.
Paula 'Mohr, descendente de
tradicional familia canoínhense,
Noites, de vigilias passaram jun
tos, na educação dos filhos e

A juda Federal para o

Hospital de Papanduva
Sempre atento aos problemas'

de tôda a região Norte Catari

nense, o Deputado Arolde

Carvalho, conhecedor da real

situação do Hospital São Sebas

tião', de Papanduva, cujas obras
se desenvolvem lentamente e á
custa de ingentes esforços de

o,
·

30 C
• -

b F f1 •

b
um pugilo de homem realmen-

r. . Ia em auolo as o amoso "arequlD a te preocupados com o bem �tar
do povo papanduvense, <fez in

Correio do Norte sempre presente e sempre p�stigiando 08 cluir no Orçamento da União
grandes acontecimentos sociais. 'artisticoculturais de nossa terra, vem

para 1964, em favor da citada
dando uma cobertura jornalística ampla ao grande acontecimento da entidade, as seguintes 'verbas,
presente temporada de férias escolares: a apresentação do, Big Circo da sua cota pessoal:Show Carequinha. I I \

Pelo Ministério da Saúde,As apresentações' do "ídolo da garotada" em nossa cidade, ,v'erba ordinária de I Cr$ ..•
não serão um mero espetáculo de circo e palhaçada. Como tem acon-

500.000,00 e outra dotação,
tecido em todas as cidades onde tem se apresentado Carequinha, o extraordinária, de Duzentos Mil
espetáculo será, acima de tudo, uma fina apresentacão artístico-cultural. Cruzeiros. A verba ordinária,
Carequinha, vamos repetir, é o cômico mais .limpo. mais correto do, pelas suas características dora-
Brasil; é o palhaço que ajuda a educar as nossas ceieoças (Cerequinha.. 'vante será automáticamente
não é amigo de criança que chupa chupeta e faz malcriação, etc. .etc )

I repetida em tôdas as leis _01'-
'Fomos informados 'pelo jovem Castro Pereira, diretor social çamentarias da União. I

do Grêmio XV de Julho que as apresentações de Carequinha contarão _J
A 'nobilitante iniciativa, de

ainda com a participeção ,�e� um coral formado por meninos de DOSSa
um homem que realmente luta

pelo progresso do Norte Catari
nense e que muito o recomenda
ao aprêço e á admiração dos

papanduvenses, possibilitará o

áceleramento das obras do

Hospital São Sebastião.

Da capital do mate
para a do café
Já seguiu para a cidade de

Londrina, no, norte do Paraná
para onde foi transferido, o

Revdo. Pe. Frei Elziario Schimitt
que aqui conviveu por muitos

anos, onde se revelou um sa

cerdote, dos mais piedosos, como
também, .

um grande orador
sacro, alem de jornalista vigo-(roso e vibrante, ainda notavel

poeta. Culto e
<

inteligente, foi o
autor ,do hino 'do nosso cinqüen
tenario. Foi, igualmente, a -

par
de enormes sacrificios, com a

comprensão de alguns e a ingra
tidão. de outros, o. idealizador
e fundador da' BIC, Biblioteca

, Infantil de Canoínhas, orgulho
da cidade, e única mo genero
no paiz. Por esta razão, todos,
os canoinhenses, embora lamen
tando a sua ausencia, lhe for-I'
mulam os melhores votos de'

,

saude e felicidades, na capital
-

do café.

MOTORISTA, NO TEU DIA
,/

Deixa' que eu te saúde em Dome de' todos os que,
direta ou indiretamente, se beneficiam de teu trabalho e de tua
vida de secrificios.

,Nem sempre temos olhos para o esfôrço apagado com
Ir
que.' Das cidades, dia e noite, estás a postos, para servir. Mais
fàcilmente descobrimos tuas falhas, em grande parte devidas ao

causeço e à excitsçâo da vida trepidante dos grandes centros.
-

Quem se lembra da hora em que despertas, das esperas ener

vantes, do tráfego que é desafio à paciência, dos perigos que
espreitam em cada esquina?

-

E que dizer de ti, motorista de estrada, que ligas entre
si as diversas regiões do País. transportando homens ou gêneros?
Quem se lembrou' de erguer uma estátua ao Motorista anônimo,
mola· mestra do desenvovimento nacional?'

É um gôsto perceber tua filosofia triste e teu humor
suave, através das inscrições deliciosas dos pára-choques de teus
caminhões. Uma das meis felizes, sem dúvida é a que diz:
"Dirigido por mim. guiado por Deus".

Que São Cristovam, teu padroeiro e protetor, te faça Icada vez mais entender e aceitar a bela missão de servir]

Que Deus seja. sempre mais, teu Co-pilôto, teu Com.
panheiro e teu GuiaI '_

E que. findás as rodadas cansativas da vida, seguro no

volante. sem 'derrapagens. possas chegar, feliz, à Casa do Senhor 1

Oferecido a08 Motoriata. de Canoinha.,
numa juda e sincera homenagem do

ARISTIDES MALLON
Revendedor Mercedes Benz
a sua Boa Estrela em qualquer estrada

,-----------------------1 -_1'
Cine ,Teatro Vera Cruz

APRESENTA:
'/

HOJE :- á. 20,00 hora. impróprio até 1'4 anos

Tudo Legal
com R6nald Golias, Jaime Costa e Mariana Marcel - Assinala a
estréia cinematográfica de Ronald Gollas, idolo da televisão com'

grande penetração e interesse no cinema Nacional.

DOMINGO - á. 13,30 horas. cenaura livre,
�"

TUD�O�EGAL
i.

DOMINGO
16,00 hora. Cen.ura livre,

_ à. 19,00 horea ii:.' =:» ., é 14,

21 00 h rmproprro at anoe
as • ora. '

de Hong Kong
com Curd Jurgens, Orson Veles e Sylvia Syms. - Comece a
falar deste filme muito antes de assistir' e fique certo que muito

falará depois, dele. Exibição privativa, quebra-cabeças,
,

palitos chineses, tudo num só' filme.

Proscrito

(
2a. Feira - à. 20,00, hrs, - irnp, até 14 ano. - REPRlSE

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

DO MORTO-VIVO
Estrelando: Kieron Moore, Hazel Court e Ian Hunter. - Terror
que faZ tremer. Que mata. Que apavora. Ninguem enfrentará
sem gritar .o abraço do" '·morto·Vivo". Experiência díabôlíca

que traz de volta a vida um morto. ,/

5a. e 6a. feira - a. 20,00 hora. - impr. até 14 ano.

dos OutrosAs Mulheres
Gerard Phüíppe..Daníele Darríeux, Dany Carrel e Anouk Aimeé.
Quando a luz se apaga o amor começa. Nenhuma mulher resistiu
ao encanto daquele homem. Deliciosa 'comédia de Emille Zola.

'1--------------------------1

AmaQhã
juntando soluções para os pro-
blemas quotidianos. I

, O casal Guilherme Mohr e

dna. Paula Rank Mohr, tem
cinco filhos, todos nascidos em

Canoínhas,
A publicação desta noticia é ) de

dicada todos os lavradores que vêm
no sr. Guilherme Mohr exemplo de
dedicação e constancia no trato a

terra. Ainda através desta noticia,
levamos ao aniversariante e à sua

dedicada família, nosso abraço com
efusivas felicitações e nosso agra- ddecimento em nome do povo;' de 'patrocínio. a
Canoinhas pela .colaboração que j

:,.. r, -:

com tanto entusiasmo e boa venta- R d C h'de, demonstrou nestes trinta anos
'

á io anoín asde trabalho constante e pers\sten�e. ""

"

às 9 hrs.com início
grande prova ciclistice

\ ">.i'\

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Uma, propriedade em Alto das Palmeiras, Casa
com' luz e dois poços; área de 1340 m2.; diversas
árvores frutíferas, etc.

Vêr e tratar com o proprietário Senhor Abel
Mateus Vieira (Abelzinho) 1 x
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,
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, ,

MAQUINAS
,

DE - ESCREVER
E {,BARBEADORES ELÉTRICOS

Rêfaça .sues forças, temendo
'

CAFÉ BIG
Torrado a ar quente'

Saboroso até a \ultima gota
Rua Pa�la Peteira ,Telefone, 241

\

,BIG é grande - mas em Canoinh�s
BIG é omelhor café

REIINOTON
Infor,mações com c

ITUA S5 SELEME
I'

, '

. DISP'ONI\:IA

Quota do art. 20: Disciplina o pagamento
'O Deputado Mário Olinger

deu entrada na Casa do seguin
te projeto de Lei:

Disciplina o pagamento da
quota do Art. ] 40 da C. E.

Art. 1. - O pagamento da

quota prevista no art. 140 da

Constituição Estadual será e

fetuado pela Secretaria da Fa

zenda, através das Coletorias
Estaduais, nos respectivos mu

nicípios, a partirIdo mês de
fevereiro de cada ano, na base
de duodécimos.

§ .Unico - No mês de de
zembro \ serão pagos dois duo
décimos.

Art. 2. - 'A Secretaria da
{

,

Fazenda, 'pela Contadoria Ge-
ral do Estado, procederá ao

cálculo do quantum a ser pa
go, valendo- se dos dados for
necidos .pelas Prefeituras Mu

nicfpais; no mês de janeiro de
cada ano.

-,

Art., 3 - Esta lei' entrará .

em vigor ne data de sua pu
blicação, revogadas as dispo
sições em contrárío.

\"

Para os transportes de suas cargas
Rio - São Paulo � Curitiba

I

<'

.'

Plano, Martelado e Granito'

.Casa Esmalte

SS., em 8 de julho de 1963.

Mário Olinger - F" Viégas
'Deputados

,
,

''1

o Legislador Federal de
1946 teve a preoCilpa,ção dE>

.{;_

Churrascaria 10 B'A t
de PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Rua Paula Pereira, 477

, Concesslonérios SIMCA

Oferecem, pronta entrega
SIMCA CHAMBORD _,-' modêlo 1963 :- 28• Série 3 Sincroe • O KM. diveua. côres
SIMCA CH"'-MB9RD':- modêlo 1963 - 2a• Série 3 Sincro•• O KM! : 'i

SIMCA JANGADA .- modêio 1963,- 28• Série 3 Siacros • O KM.'

" o

(ARROS, USA�OS" COM PRÊ�OS VANTAJOSOS'
SIl�lCA CHAMBORO - modêlo 1963 - la. Série - 3 Andorinha I .:_ Qu�,i, O' 'km.
SIMCA CHAMBORD - modêlo 1962 - 2a• Sêéie. --'- 1 Andorinha' - Pouca kilomet.

. GORDINE � modêlo 1963' '.
r

Pouca kilomet,
KOMBY STANDARD - modêlo 1957 - Máquina O KM.
CAMINHÃO FORD - modêlo 1953 - Bom e ••tad�.

VENDEMOS - TROCAMOS - FACILITAMOS

Faça-nos
!

Visita .SernUma
. ,

-Cornprornisso
,

,

A Secretaria da Fazenda, a

tualmente, adota sistema de

pagamento que deixa muito a

desejar, pois os Srs, Prefeitos
são obêígados a se deslocarem
até esta capital para o respec
tivo recebimento.

Para evitar' êste e outros in
convenientes .é que, em nosso

projeto, propomos seja o paga
mento feito pelas Coletorias.
Evitar-se-ão os inconvenientes
apontados e ter- se-á atingido
o desejado, na facilidade e' ra

pidez com que serão atendidas
as comunas catarinenses.

<
,

proporcionar 80S munípios bra
sileiros uma maior fonte de
rendas. Assim, estabeleceu no

art. 20 da Constituição que
quando a arrecadação. estadual
de impostos, salvo a do impôs
to de' exportação, exercer, em

município que não seja o da

Capital, o total das rendas lo
cais de qualquer natureza, o

Estado dar-lhe-á anualmente
trinta por cento do excesso

arrecadado.

. A aplicação de tal dispositivo
constitucional vem se processan
do e sendo cumprido de manei
ra as mais diversas, na maioria
das quais em prejuiso dos mu

nicípios.
Em' nosso, Estado, em parti

cular, diversas tentàtívas já fo-:
ram' feitas sem que 'se epresen- .

tasse o resultado desejado.

,
'

Outros argumentos' podería-
mos apontar, nesta justificação,
em refôrço ao nosso proje��
mas, quando da .tramítação do
mesmo 'em plenário, taremos
oportunidade de apresentar no
vos subsídios em seu' favor.

'

,
,

�....---- -- ---....

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

. obras
.

do FRIGOIFRICO '

l,
_ A, .' "

EDITAL· DE (ONCORREN(IA' PUBLICA
,

,- �
.

,

Veículo à Ve·nda
O Senhor Prefeito Municipal de 'Csnoínhas faz saber a'

quem interessar, que se acha à-venda em concorrencia públioe
.

t ícul "
o seguIn e velCU D:' "

�
_

" '"

.

Uma' caminhonete "Ford", modelo 1950,' oito cilindros,
motor 8B8RT6520, lotação 500 kgs., avaliada em Cr$ 400.(100,00.

J; � ,.

Os interessados deverão' apresentar proposta para pega:",
ménto à vista, 'em moeda corrente nacional, em envelope lacrado,
a Secretaria d� Prefeitura Munícípal, até" o dia 31 de julho, às
18' horas, afim de ser a referida Proposta exarninada pela Co
missão Julgador!'>. no dia 5 pe agosto de' 1963, às 15 horas. na

Secretaria da .Prefeitura Municipal.

Canotnhas 2 de j\1lho de 1963.

Dr. João Colodal - Prefeito .Munícípal,

Ix

"

:�

\

CAÇADORES E PESCADORES DE CANOINHAS
,COMPLETO APARELHAMENTO PARA CAÇA PESCA

,

/

FLUVIAL E MARITIMA

Hevolverea "TAURUS" e "ROSSI"( todoa calibrei \E.pi�garda.
pI caça, nacionais e estrangeiras dai melhorei procedência•.
'Bala. • Chumbos - Espoletas • Polvoras - Vareta. de limpeza
,de armai - Carnal de campanha • Lanterna. - Pilhai • Facae
• Facões ....Canivetea - Capa. pI armai! e coldre. - Cartucho.

'de metal e papelão "Sl!PER REPELEX". '.
, ,

O maior sortímento de apetrechoa para caçadorel e peecadoeea.

J. ,( ô r te
1

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



A Bem da, Verdade
Para conhecimento do povo do novel Município de Maior

Vieira e de todos OI interessados na administração daquela comuna

catarineole, damos em linhas abaixo, OI despesa. administrativas,
principalmente'no consumo de ófeoe lubrificante, na administração do
Ir. Gilberto Groc�ovl!ki (um mês) e' do sr. Antonio Maron Becil,
(umano).'

,

Gastou o 'tu. Gilberto Grochovski num mês, tanto quanto o

, Ir. Antonio Maron Becil. num ano. Muito fácil o julgamento, prin
cipaJmente para aqueles que eesconhecem ,lU razões de um

administrador da têmpera de' Antonio Maron Becil.

Despesas de óleo eteüuadas no período de
maio a 15 de junho de i963.

.

�ADMINISTRAÇÃO GILBERTO GRUCHOVSKI).
;.'

Pago a Daniel Adenoheskl, uma viagem trazer óleo, reL
80 dia 17.5 63 conforme documento n°. 125,

Pago a' Albaro Dia.1I & Cia. Ltda., 200 litro. de óleo
diesel para o motor, conforme nota' fiscal n. 001146,'
doc. n. 123

Pago a M. Huthes & Cio. 9 litro. de óleo. de cárter

para o' motor, n. 133, documento n. 12,2

Pago a Albaro Dias, 400 litros de óleo para o Motor,
conforme nota fiscal n, 000127,. documento n. 121.

Pago a Basilio Humenhuk & Cis., um balde de óleo
Ursa 30, para motor, conforme nota n. 29089, doeu-
menta n, 120. ,

Pago a Daniel Adancheski, viagem trazer óleo e gaso
lina dia 1.6 para máquina e trator, conf. documento '

n, 118
.

Pago a M. Huthes & Cia., 60 litros de óleo diesel e 3
litros óleo cárter para o trator, nota n. 135, documento
n, 115
Albaro Dias, & Cia., 400 litro. óleo para o trator,
conforme Dota n. 000125,

.

documento n. 114
Albaro Dia. & Cia., 4ÓO litro. de gasolina e 200 litros
de óleo para máquina e trator, nota n. 001145, doeu
menta D. 113
Francisco Granza,
para máquina e

município
Marciana Gonohorovski, 12 diária. do tratorista da

máquina, em .erviçoll nas eatradas, nota fiscal u. 173

Pago 8 Albaro Dies & Cia., 200 litros de óleo e 200
litrus de gasolina, nota filcal n, 001815
Hequisição fornecida ao Sr. M ..Huthes & Cio .. referente
a 19 litros de óleo de carter um galão de óleo mobiloil
para o Trator e Motor, conforme requisição D. 21

16 de

2400,00

6,250,00

3.330,00

12.s)60,OO
-,

4.800,00

2.4GO,00
I

3 sse.eo

12.50,0,00

22.400,00
uma viagem trazer óleo e gasclina
tratar em aervíçoe nal estradal do

1.500,00

7.200�00

14.300,00

7850,00

·Despe.al de óleo realizadas
Deepeeas de transporte de óleo

Total realizado Cr$

87.260,UO
I 87.260,00
13500.00

100.760,00

Oleb, e Lubriticantes

(ADMINISTRAÇÃO DE ANTONIO MARON BECIL)

Firma Data
Nota I ImportFiscal N,

Súciedade Brasileira
.

de
,

19- 3-,62 838 10.692,00
Lubrificantes 16-10·62 1.868 11.290,40

BiJ'lio Humenhuk & Cio, :_Ltda. )5- 9-6� 20.982 1.405,00
u " " " 11- 9-62 2.1.157 13.500,00
" " " " 17- 9-62 ,21_329 875,00
" " " " 17- 9-62 21.336 11.700,00
" " I, " 26-' 9-62 21.609 11.700,00
" " " " 1-1 0�62 21.768 3.750,00
" " " 8·10-62 22.027 3.900.00,
" " " " 10-10-62 22.134 3.000,00
" " " " 14-10-62

I 22:212 2.700,00
« " " " 15-10-62 22.237 7.800,00
" " " " 15-10-62 22.239 '310,00
" " " ". 16-10-62 ·22.276 3.000,00
" " " " 29-10-62 22.683 10.800,UO
'" , " " " 1 0- 8-62 2().133 4.480,00
'" " " " 20� 8-62 20.452 3,900,00

'i
" U' " " 28- 8-62 20.705 11.700,00
" " " " 31- 8-6l 20.808 9.420,00
" ," " " 5-11-62

" 22.87'7 4.0,711,00
" " " " 13-11-.62 �3.231 650,00
" " " " 21-11-62 23.451 4.000,00

'\ " " " " 25:-'-5-62 16.71'!1 4.225,00
" ." " 13- 5-62 17.375 15.600,00,
" " I " 16- 7-62 19.314 12.010,00,
" " I' "

\ 27- 7-62 19,613 3.QOO,OO,
" " I " 2- 4-62 15.531 7.990,0'0,
" " I " 18- 4-62 )6.166 7.680,00,

Marcelino Ruthel & Cia. 28-12-62 120
-

35.302,00
TOTAL 2<!1.109,40

Notícias da

Escreveu:

Esmeraldino M. de Almeida

Dr. AroIdo Carvalho
Atende Reivindicação -d� 'i
Papanduva

.

Transcrevemos a seguir o

telegrama recebido pelo Snr.
José Réva, MD, Presidente da
Camara Municipal, telegrama
este enviado" pelo Deputado
Dr, Aroldo de Carvalho. Brasí
lia, 8668103 - Nil - 10 - 15.
Snr. José. Réva Presidente da
Camara Municipal Papanduva,
Acusando recebimento telegr a
:na caro amigo informo que
apresentei emendas que atende
todas ·as

.

sUgestões· constantes
telegrama Pt. Cordial abraço
Deputado Aroldo Carvalho.
Pelo exposto podemos observar
que Dr. Aroldo Carvalho 'vem

cumprindo com o que realmente
'prometeu a nosso Municipio. O
'telegrama em referencía é pe
didos de verba paranosso Hos

pital o qual se encontra com

, suas obras bastante adiantadas.

Bôa Noticia
sobre Energia Elétrica
para Papanduva
pesejando ésta coluna trazer

ao conhecimento de -seus pre
sados leitores, noticias que re

presente o interesse não. só
de nossa cidadé, mais também
de todo () Município, têm agóra
a satisfação de transcrever a

entrevista mantida com o Snr.
José Réva, MD. Presidente
da Camara Municipal, o qual
tomou parte em lusida carava

na que esteve recentemente em

Joinville assistindo a inaguração
da USINA TER.MO ELÉT'RICA
naquela cidade. Assim foi a

bordado o Snr. José Réva:

PERGUNTA - Snr. José,
Réva, .qusndo de sua visita a

Joinville por' ocasião da insgu
ração da "USINA TÉRMO ELÉ
TRICA" realisada na cidade de
Joínvílle foi o nosso Município
lembrado no tocante a energia
elétrica.

RJ!;SPOSTA __ Estivemos em
Joiriville por ocasião da inagu
ração, da Usina Têrmo Elétrica
oportunidade

-

que mantivemos
contato com S. Exóía. Governa"
dor Celso Ramos que nós a

diantou que, a linha de trasmís
são de Mafra a Papanduva já
está projetada, prosseguindo
que até o final do proximo
ano, será concluida esta linha.

PERGUNTA :._ Para enfren
tar' tal empreendimento existe
recurssos financeiros já libera
dos.

RESPOSTA \:.._ Sim,' já foi
recebida a verba de Cr$ ...
8.000.000,00 pela EMPRESUL
cuja verba foi empregada na'

aquisição de 6.500 kg Uquido
de f;o para a referida linha de
transmissão perfasendo uma

. extensão de 8 hlm. dé linha.

PERGUNTA - Independente
dessa verba existem outras pos
sibilidades para serem aplicadas

27-7 ..1963
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I *** _

Consórcio Nilo G, Aparecida
Sábado passado na Matriz Crísto Rei, Nilo Rio Bastos e Maria

Aparecida Freitas ouviram a marcha nupcial assistidos por grande
número de parentes e amigos Após a linda cerimônia que contou
com a "sempre" comovente participação da Schola Cantorum Santa
Gecílía, os convidados foram receopcinados para um banquete no

'Club Canolnhense.
O enlace Nilo e Aparecida foi um acontecimento "bem".

***
Zely G, Antonio Luiz

Ontem, sexta-feira, receberam sua bênção nupcial. os noivos
Zely Maria e Antonio Luiz. A' cerimônia compareceu grande núme
ro de pessoas amigas das famílias Pires e Martins Lourenço que foi
recepcionado no Club Canoinhense com elegante coquetel. Aos sim-

/

páticos noivos o colunista envia suas felicitações e votos 'de sucesso.

***
Carequinha dia 30 .. terça- feira

Finalmente dia 30 veremos 0' famoso Oarequinha, em mais uma
, arrojada promoção-do Grêmio XV de Julho. Oarequínha apresentar
se-á às t5 horas para as crianças no Estádio Municipal e às 20 ho
ras no Oine Vera Oruz. Carequinha em Canoinh!ls é "bola branca"
e no "barbante".

***

uCanoinhense":: ponto de' encontro hoje
Hoje, no aristocrático "Canoinhense" o Baile Despedida de

Férias que será animado por Carlos Lombardi e sua Orquestra. Esta
nova promoção do Club, tenho certeza, fechará com "chave de ouro"
a prêsente temporada de férias, que pode ser considerada como a

melhor e mais movimentada dos últimos anos.
.

O Bailei Despedida de Férias será um acontecimento "top",
pois reunirá ailém do "jovem-set" o alto "society" canoinhense.

�

_

Estarei ., presente com "armas e bagagens" para registrar as
.

J

presenças e as sempre melancólicas despedidas que, é óbvio, esta
rão em "pauta".•.

-1(**
Noite no Haval

Realizar·se á dia 3 de agôsto em Rio Negro, promovido pelo
Grêmio Botão de Rosas. que neste ano comemorará o seu 55°. aní
versário, .uma inédita festa: Uma Noite no Havaí, com colar de f1ô
res e guitarras. Será • bola branca" esta promoção do Grêmio Botão
de Rosas presídído pela inteligente Albany Bussmann,

***
DestAques da Semana
* Estamos de parabéns. A mulher mais linda do mundo de

1963 é brasileira. IEDA MARIA VARGAS, a gauchinha querida é
Miss UN1VERSO.

.

* Em brilhante solenidade realizou-se dia 25, quinta-feira,
o' encerramento do Curso de Formação (le Sargentos do 1:1 Batalhão
de Polícia 'Militar. ,

Ao Major Décio José do Lago, comandante e .ao sub-coman-.
dante do 3. BPM. Cap. Rogério A. Schmidt, aos professores do cur

so, Dr. Osvaldo Segundo de Olíveírá e Maria Lícéía Kohler e aos

doze novos sargentos os cumprímentos-de Sete Dias em Sociedade.
.

* Hoje, na vizinha cidade de 'I'rês Barras, unírse-ão pelo
matrimônio, a gentil senhorita Nelide Maria Andrade com.o sr José
Guimarães, ele da cidade de Milagres, lá no longinquo (;eal'á. Cum
primentos desta coluna.

•

Jovem.Set
.

,
.

, * Dia 19, sexta-feira passada, Alfredo (Nêne) Garcindo Filho,
recebeu um grupo de selecíonados amigos para comemorar b. pas
sagem do seu natalício. Ao Nêne cumprimentos. desta coluna não só

, pela. sua mudança de idade como pela movi!Dentadal "pedida" que
realízou .

* Dia 20, sábado à tarde, Nilton Waltrick, numa rapídísst
ma "esticada" organizou uma festinha na residência de seus pais,
casal Dr. Nery Waltríck, A "pedida" do Nilton apesar de informal )
foi sucesso. _ t

* Dia 22 �Márcia AIlage recepcionou selecionadíssimo grupo
de amiguinhos para um elegante coquetel-dauçante. Um defeito na
linha de energía elétrica infelizmente atrapalhou a festinha,

,* Dia 24, quarta-Ieíra, Solange Nader, que por dívérsas vê
zes nos méstrou que realmente sabe receber bem, organizou .uma
movimentada "pedida". Algumas presenças: Márcia e o "bem lança
do" Guida - Virginia e Jorge - Marise e Tadeu - Malude e Hítton,
Regina e Wilson - Odila - Ana Helena - Josete -,Celina.- R,ita de
Cássia - Neiva - Luízínho - Ducha - Edgar - Bertão - Osvaldo Rogé
rio - Castro - Silvio - ,Mário W - Mário 1\1 - Isaac Zugman Sobrínho,
Luiz Alfredo - Nêne e Odival. .

. ***.
HOJE. no "Can\oinhense" o Baile Despedida de Férias.
AMANHÃ, tambem no "Club", grandiosa reunião·dançante.

,
DIA 30, vejam Carequinha, o amigo de criança que não chupa

no dedo e não faz malcriação.

/ "Feliz Fim de Semana. Feliz Fim de FérJ,as."
\

na mencionada linha de trans- S. S. José Réva, podemos trans ..
. \

mitir aos nossos presados lei-

tores, fazendo sinceros votos

de nossa parte para qUE:' se re

aliSE: no mais . breve� tempo pos-
siveI uma aspiração de muito
tempo e que por certo muito

virá beneficiar todo o nosso

I
Município Papand_uvense.

.' Papanduva, \22/7/1963.
,

.

mIssão.
,

RESPOSTA Realmente
ainda existem dUas que não
foram liberadas, sendo uma de
G r$ 12 000.000,00 e outra de

10.000000,00 respectivamente,
estandq incluidÔs também os

Municípios de Monte Castelo
e Major Vieira.

Pelas informaçÕes colhidas de

fi Cü�Pfi [ ijU[Dfi Df S[U� CAB[lOS USfiNDD\
I

TÔNICO CAPILAR, POR EXC�LÊNCIA

'\
\

\

\

\

/ PARl fERlDlS,
E C I E MAS,
INFrnMaçOES,
,C O C E I R AS,
FRIEIRaS,

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHas, UC.
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ESPARSASPelosLares fi Salões N O TA· S
ANIVERSARiANTES DA SEMANA

t

A importante firma de
Abrahão Mussi desta cidade,
segundo informes, instalará
dentro em breve, uma grande
indústria no bairro da Xarquea
da. As maquinárias: para este

ernprendimento, já estão sendo

adquírtdas em Curitiba.
x -x x

O Lions Club/ de Canoinhas
distribuirá, gratuitamente, para
a garotada pobre de Canoinhas,
entradas para o Big Schow do

"CAREQUINHA", num gesto
alto e humanitário que merece

os melhores encômios.
x x x

O advogado conterraI?eo dr.

Moacyr Budant, conforme co

mentáríos, foi nomeado para, um
alto cargo federal. !

x x .x

Estiveram em Caaoínhas na

semana que fínds, mI srs. Can
dido Freitas, Coletor Estadual
na cidade de Lages, Itálo Bastos,
funcionário federal em Joinvile
.e Irmão Geraldo Luiz, da cida
de de Santa Maria., no Rio
Grande do Sul.

I •
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Hoie: as sras. donas: Luiza

esp, do. sr. Argemiro Rosa e

Nereida esposa do. sr. Jair
. Côrte; a. senhorita Flôria
Lefchacki; as meninas: Ivete
filha do. sr, Ludooico Bora
'res. em Caçador e Rosiclér
[oaquina filha do. sr. Antonio
de Barros res. em Floriano,
-po.lis; os srs.i Mamed Cador.:
Wiegando Kno.pp, Aristides
Guebei t, João. Algacyl Fon»
tana e Rodolto Ziemann res,
em São.' Paulo; os jovens:
Bernardo. Tokarski, Bernar
dino. Tokarski e Francisco. F.
Souza res. em Três' Barras.

Amanhã: a sra. dona Rosa
esp. do. sr. Nivaldo Damaso
da Silveira; as srtas.: gêmeas
Rosa e Veronica Letchacki
li Marta Tchaiko; os srs.:
Elimar Olimpio Fiedler, Ioão
Corrêa Sob. Nivaldo. Breve
Oswaldo. Piotrotnski; os jo
vens: Alceu Mülbauer e Anto
nio. Altieres'Sphoir; os meni»
nos: Eliseu Job filho do' sr:
João Taporowski e Luiz filho.
do. sr. Pedro Grosskopr.
Dia 29: a sra. dona Julia

,!sp do sr, Candido A. Rocha
li Brunhilde esposa do. sr,
Marcus Franz; as senhoritas:
.Ieaura Orgecoski, Catarina
Senczuck e Aurea' Watzko;
as meninas: Cléia Maria filha
do sr, Honorato B: Pacheco.
e Roselis Teresinha filha do
sr. Eurico Wagner; os me"

r"inos: Acácib filho do. senhor
Sérgio Gapsk! e [oâo Paulo
filho do. sr, Paulino Furtado.
res. em Paponduua..
Dia . 30: a menina Inês

filha do sr. Alfredo Dreher;
fi, sr. Lauro. Todt; os jovens:
Iiloston Luiz Nascimento ees.
em Plorianâpolis e Ilandir
de Barros Lima res. em- Cu-
1!'itiba,: os menino.s: gêmeos
Ivan e Ivani fiLhos do. senhor
/fI.ernando Walter, Nereu
filho do sr. Nereu Fontoura
li Luiz Cezar filho do senhor
·Wal7rido Haensch.

Diu 31: a sria. Maria Di.
nord Bialeski; os srs.: José
Cordeiro Filho, Dr. Rivadavia
Ribas Corrêa, [osé Luiz Se"
leme res. em São Mateus do
Sul; , Estetano Miretzki e

Ignacio lmianovski res. 'em

Divisa, o jovem Milton Bley
Vieira; 0.' menino Laercio
Evaldo filho do sr. Eualdo
Üonchorotoski.

,

Dia 1. de agosto: a sra.

dona Maria esp. do senhor
António Burgardt; as meni
nas: Neide [glacir filha do
sr. Evaldo Ferreira Pinto e

Inez filha do sr: Estetano
Lucachinski; os srs.: Francis
co Wiltuchnig e Hercilto
Müller; o. tooem Osmar [osé
Grat, os meninos: Paulo Ro
berto filho do sr.:: Ewaldo
Plothotu e João Reginaldo
filho do sr. João Grosskopt
Segundo.
.Dia 2: Exma.· vva. sra.

Augusta W inter; as sras.

donas: Tecla esposa do sr.

Evaldo Gonchorotoski e Edi»
,

the Terezinha esposa da sr.

Seleme Isaac Seleme, res. em

Cleuelândia; a srta.. Nair
Furtado; a menina Maria
Zilda, filha do sr. Theodoro
Ártin; o. sr. Alfredo. Moebius;
o menino. [air filho do. sr:
Antonio Sçonheteei.
Aos, aniversariantes desta

semana, nossos parabens.

paíz já retornarem de sua últi
ma viagem a Reeife, viagem
que, de ida e. volta, teve a du-
ração de 31 dias.

-

x x x

O Uniã,.o F. C., da vizinha
cidade paranaense de 'União da

Vitória, foi o ganhador do qua
drangular promovido domingo
último pela Rádio Canoinhas,
apresentando um futebol vistoso
insinuante, e cuja conquista
foi justa sob todos os aspectos.
Como vice, sagrou-se o Santa
Cruz local, ao perder em pena
lidades para o esquadrão para
naense e sobrepujar o famoso

Peri Ferroviario de Mafra.

x x v x (
Finalisando IIS férias de julho,

o Clube Canoinhense brindará
seus associados e 'os estudantes
da terra, com uma soirê, a ter

lugar hoje a noite em sua séde,
abrilhantada pela orquestra de
Carlos Lombardi.

x x x

Ao que consta, com a Ida do
Rvedo Frei Elzeário Schmitt
para a cidade de Londrina"; Pr.
o novo encarregado da SIC,
s-erá o sr. Zeno Zippel, que, te
mos certeza, dará conta de sua

missão.

x x x

_IO Santa Cruz S. C. uma das

expressões máximas dó nosso

futebol, irá formar uma equipe
infantil, fato que encheu de [u
bílo a garotada local.

x x x

A emenda do Dep. Aroldo
Carvalho que aumentava para
C$r 3000,OOJo abono para famí
lia numerosa, foi vetada �{loSr. Presidente da República,
veto que será apreciado pelo
Congresso no próximo dia 11
de 'agôsto.

.

_

x x X

fi O Cél. Antonio de Lara Ribas,
digno Comandante da Polícia
Militar de Santa Catarina, es

teve em Canoinhas afim de as

sístír as solenidades da forma
tura da primeira turma de sar

gentos, no quartel aqui sediado,
ocasião em que foi inaugurado
° seu retrato, falando na oca'sião,
o Prefeito João Colodel.

x x x.

.
Os populàres motof-ÍstElS Dico

,

e Zico, que transportam 'carga
de Canoinhas para o norte do

ÇANOINHENSE
Convite

o Club Canoinheuae convida leu. associadoe paea ÍJ soirê
que fará realizar hoje, dia 27.7, com a apreeentação de Carlos
Lombardi.'

TR4JE: A passeio,'
MÊSAS: Na secretarie.

Canoinhae, 27 de Julho de 1963.
, A DIRETORIA.

Nascimento
Engaiânou-se o lar do feliz

casal Dona Wanda,Zeno B.

Ribeiro, com o. nascimento
de um robusto garoto, ocor»

rido dia 17 do co,., ente e que
na Pia f3-atism(11 tomará o no-

.

me de PAULQ ,/JE TARSO,
Ao. Pimpulho. e seus pais,

o.s cumpriménto.s des.te se-

manário.. <'

Móveis com pouco U'30,
jogos completos de quarto
de casal, quarto de crianças,

o

sala, casinha, gel�deira I Con
sul, enéeradeira, Arno.

, Ver e tratar na residência

do sr. Donald Kemp
-sub-gerente da Rigesa em

Th1tS BARRAS 3

para Vidraças X.

CASA ESMALTE.

Correio do Norte
Assine! Leial Divulgue I

I

7· a.nos v;endendo
Comemorando seu 70. ano de atividade a serviço de Canoinhas as LOJAS UNIDAS btinda'm sua vasta clientela com descontos e

mais descontos que varjam de 10 até 50% e mais 10 sensacionais prêfllÍos, a
.

serem s�rteados fim de Julho.

tentadores �prêmios

mais bar'ato em Canoinhas

Costura".I Máq�inás de3 7, maise

Malhas em geral Acolchoados Cobertores � Conjuntos San ..Lon
_

e Souclê
Milhares e milhares de metros de Tecidos a preços espetaculares Liquidação total de retalhos
ca1çados - pantufas - confecções em geral - paletós - camisas - ternos - meias - malhas ARP e HERI�G

TINTAS - linha completa - Descontos espeCiaiS' I" - PLÁSTICOS - Oleadop - Linholene

Máquinas de costura .. Fogões. econÔ,micos -

TUDO/COM DESCONTOS DE
Rádios e Radiolas

A N I V E ,R S A R I O
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