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Hoje, 12 de Outubro - Dia da Criança - Salve_!1-----------------------------------------------------------------------

CENTRO DE SAÚDE
5. Distrito Sanitário de Canoinhas

Co�unicação
O Dr. R!!:NEAU CUBAS. Médico Chefe do 5° Distrito

Sanitário comunica aos; moradôres das Zonas .atingidas pela en-'
chente (Campo d'Agua Verde e Xarqueada) que encontra-se à

disposição do povo das aludidas Zonas, um Posto de Vacinação
do Centro de Saúde, contra tífo.

'

O Posto acha-se instalado na Escola Municipal "Rodolfo

Zipperer" no Campo d'Agua Verde e outro na Escola "Frei Me- rm�ri�tari�: l. C. ��R�Al��
nandro" na Xarqueada, que funcionam das 9 às 12 horas nos dias CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS
úteIs. ....Em ma..�mm�..BB � ua..illsm M�.mt�..BB..mB g'hBwme..�'.aARB � �'�.

Outrosim, solicita dos Srs. moradôres das Zonas atingidas,
não habitarem as casas sem que primeiro passem por um' proces
so de desinfeção das mesmas com formal. Os interessados deverão
tomar informações no Centro de Saúde como praticar a desinfeção.

"

o impossivel acontece ...
em (anoinhas!
Desde a posse do atual Prefeito, temos visto coisas ter

ríveis. Existem certas maneiras de administrar o município, que
nos deixam tristes. Achamos, que a atitude do Prefeito de não

querer maquinas do Estado trabalharem em Canoinhas, é um ato
de traição ao município.

Pois bem, este é um ato de gente que não pensa. É duro
de acreditar, mas é "fato e não boato". Êste homem é ignorante?
Este homem é retardado mental? Ê:ste homem é um patrióta?
Nada disto, êste homem é um caso muito sério de psiquiatra. Um
homem, com esta mentalidade, é um doente em estado galopan-

�
te. Êste homem não pode e não deve, usar o título de Prefeito.
Dizemos o "título de Prefeito", porque não é ele que exerce, e

sim, os seus "secretários particulares".

Como pode um homem qualquer, recusar um auxílio do
Governo Estadual? Quanto mais um Prefeito recusar auxílio em

prol do seu Município? Como pode ser Prefeito um homenzinho
destes? Ou, como pode ser "Prefeitinho" um homem destes? Es
peramos que o "maior do sul mundo", nos responda. Será que
êste homem está adotando a técnica do "turista aéreo", chamado
J. 'K., de dar 50 a"nos de progresso em 5 anos de Govêrno? Nós
achamos, que o ilustre Dr. Haroldo Ferreira, deve deixar de ser

governado por seus "Secretários Particulares", pois não compreen
demos como pode tomar estas atitudes, "sui generes", de retar
dado mental, que os seus "Secretários" possuem.

O que estão dizendo os eleitores do Prefeito? Achamos
que devem estar dizendo e pensando, o mesmo que os seus elei
tores, que foram chamados na Prefeitura, para tomar conhecimento

, do imenso argumento dos impostos. Devem estar fazendo "elogios"
ao Sr. Prefeito. Não lhe queremos mal, Dr. Haroldo. Mas não é
passiveI ficarmos calados. Nós que somos seus oposicionistas, so
mos mais francos, que os seus companheiros da famigerada Aliança
Social Trabalhista, Estes seus companheiros ficam calados publi
camente, mas cochicham' nas suas costas.

\
'

\

Nós, até lhe queremos bem, tanto é que estamos lhe avi
sando que os seus cerrelígionários estão contra a sua pessôa. Que
tal se o Sr. desse "uns biquinhos" para os pessedistas? Achamos
que eles ficariam bonzinhos! Dr, Haroldo, não cometa mais estes
atos de' criança. O Senhor só tem o tamanho de uma criança,
mas já é um adulto.

Dr. Haroldo, não seja orgulhoso. Dr. Haroldo, não cometa
mais traições à Canoinhas. Dr. Haroldo, siga estes nossos conse

lhos: não mande mais as máquinas da prefeitura trabalharem em

te�ras de seus correligionários; aceite ajude de quem quer que
seJa, em beneficio de Canoinhas; engrandeça Canoinhas; não seja
�o.vernado por seus "secretários"; não faça mais perseguições po
lItIcas; trabalhe, trabalhe, mas trabalhe pelo Município; e final
mente não cometa mais atas de traição ao progresso de Canoinhas.
Assim, Dr. Haroldo, o senhor terá mais tempo de administrar.

Dr. Haroldo, antes de terminar queremos lhe fazer uma

perguntinha: É verdade ou é "boato" que à conselho do 'ilustre
"Engenheiro Técnico" Dr. Albino, o senhor vae mandar descobrir
a nová ponte de cimento armado, para colocar novamente a ponte
de madeira? Nós não duvidamos, pois durante a sua gestão, te
mos vários casos para mandar para aquela "coluninha" da revista
O Cruzeiro, chamada «O Impossivel Acontece».

Dr. Haroldo, até sabado que vem. Passe bem e sonhe
conosco, - e procure um psiquiatra.

JOSÉ EDUARDO

Ano 12 Canoinhas, ::'anta Catarina, 12 de Outubro de 1957
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PARABENS/ (ANOINHAS!
Conforme foi anunciado, o campo de aviação deste 'muni- tisfação e sua cooperação, falou

I
Rotary Club desta cidade, nu- cípio. tambem o senhor Kenney Fun-
ma demonstração de verdadeiro
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do Rotary Club, senhor Rodol- O senhor Presidente do Ro-
fo Scheide. tary, agradeceu por último, pe-

• dindo uma salva de pá lmas ao
Na ocasião, usou da palavra Pavilhão Nacional!

em nome do Rotary Club, o seu

chefe de Protocolo, senhor Os
mar Nascimento, que, saudando
os senhores visitantes, prolon
gou sua oração para dizer da

,

satisfação que nesse dia tinha
em comunicar à Canoinhas que
naquela hora, seria entregue pelo
Presidente do Rotary, a Escri
tura Pública do terreno para a

ampliação do Campo de Avia

ção deste Município e concla
mava para que o senhor Pre
feito Municipal' cooperasse no

sentido de dotar Canoinhas,
dentro de curto prazo, do mai
or e melhor Campo de Aviação
de Santa Catarina, dada a situa- Vva. D. Zelina F; Soares
ção e localização do referido

terreno, adquirido. Em seguida
fez uso da palavra o senhor
Prefeito Municipal, agradecendo
e comprometendo-se a iniciar
imediatamente ás obras, contan
do todavia com a cooperação
do Rotary pelos meios que es

tiverem a seu alcance, para que
o campo muito em breve ofe

reça livre "transito" testemu
nhando sua satisfação pela no

bre e despreendida atitude do

Rotary Clube contribuindo para:
o maior engrandecimento de

Canoinhas, no cenário Estadual.
Disse mais, que, corno Prefeito
Municipal, tinha .o dever e a

satisfação de poder entregar ao
público o campo dentro do mais
curto prazo, correspondendo aos

anseios do Rotary Club e da
coletividade canoinhense. Usou
da palavra o vereador senhor
Carlos Schramm, que, com aque
le seu entusiásmo peculiar e

humorístico, enalteceu o Rotary.
e o Prefeito Municipal pela ati
tude assumida. Tambem falou
o Major, Lauro, que em nome

do Comando do Campo Militar
Marechal Hermes, hipotecou in
teira solidariedade à iniciativa
e afltmou que tudo que depen-"''';' 'I

'

dess�r;dp Campo estaria à dis- ,

p�sjd'í:o' para a conclusão das'
ob}as do "pouso" de Canoinhas.
Não querendo fugír á oportuni
dade, p�ra testemunha!' sua sa-

Deputado
Benedito T.
de Carvalho
Tr�nsc6rreu dia 9 o aniversá

rio natalicio do Sr. Benedito
Terezio de Carvalho Junior, De
putado Estadual eleito sob a le

genda da União Democratica
Nacional. Ex-Prefeito Municipal,
sua administração, em prol do
desenvolvimento do Município,
foi uma das mais eficientes até
agora registradas. Bastante es-

timado e relacionado, seu nome

hoje é, relembrado por todos que
o acompanharam o seu interes
se em prol do desenvolvimento
de Canoinhas. Na Assembléia

, Legislativa o seu trabalho é feito
no silencio e tem propiciada ver

dadeira assistencia ao pôvo que
o elegeu e nele confiou.

O Depudtado Benedito Terezio
de Carvalho Junior, encontra
se novamente em Canoinhas
desde o dia 10 a fim de ajudar
a ativar o alistamento eleitoral
e instruir os seus muitos cor

religionários . do interior como

proceder para â aquisição de
novos títulos.

'

Cumprimentamos o ilustre ho
mem publico e' distinto correli

gLonário, almejando-lhe perenais
felicidades pela passagem do seu

aniversário e feliz estada em

nossa terra.

"

Foi uma noitada de regosijo.
Em todos os semblantes notava
se estampada a satisfação e pa-·
rece que em todos os corações
só pulsava o amôr à terra. Po

lítica, Religião, Raça, ficou a

margem ou .melhor dizendo, se

confundiram em um só bloco

para a grandeza de Canoinhas.
Foi uma das maiores vitórias
do Rotary Club de Canoinhas,
reuniu todos em tôrno de uma

causa única: o bem e a felici
dade de Canoinhas, de Santa
Catarina e do Brasil.

Decorre hoje a data natalícia
da Sra. Dna. Zelina Ferreira
Soares, viúva do saudoso Fir
mino Soares de Carvalho
A veneranda senhora tem '8

ventura de festejar o seu nata
lício em companhia de seus

filhos e netos em cujo meio
é -bastante estimada. O aniver
sário que hoje registramos tem
também uma nota especial, que _

é o nascimento do seu primeiro
bisneto, ocorrido dia 30 de se

tembro último e filho dos netos
Neida e Aríldo Texeira,
"Correio do 'Norte" deseja

muitas felicidades,

-DESPEDIDA
Tendo sido transferido pe- .'�

�

lo Revmo, Pe. Provincial, de
Canoinhesê para uma paró
quia no Paraná � .não me

sendo abso}utanlenti possi
vel despedir-me ae tj,liünhas
13 capelas, de,:§u� bo�âl gen
te e de outras pessoas' que
estimo, façd:o por meio deste

� ."

jornal. Levo grata recorda-
ção de Canoinha's é agrade
ço a todos.que me honraram
com sua amisade e .corn-

-"
preensao.

Pe. I'Frei "'"Edé.rio oim.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Veja nas Vitrines da

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

Lindo sortimento de carteiras, cintos de luxo,
gaitas de bôca, recebido de fábrica.

Se a Casa Langer é menor,
menores são ainda os seus pre.os

Tril,hadeiras i Venda
A Associação Rural de Canoinhas avisa aos

plantadores de trigo e de arroz, que está vendendo

para: pronta entrega, trilhadeiras e ceifadeiras (con
jugados, uso mecânico e animalJ, da marca "S L C",
Schneider, Logemann & Cia. Ltda., Horizontina
R. G. Sul; bem como amassadores de barro e ar

mação para serraria. A vista e a prazo. As máquinas
, estão em exposição nas dependencias da Assoe. Rural. 15

R�presentante RO DOLFO KROLOW
Rua Major Vieira 479 - Canoinhas, SC.

Jogos para Jantar, Café, Cafezinho,
peças avulsas

Cas«
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� Dr. Aristides Diener iI
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RODOLFO TAVARES
Comunica ao público em geral. que abriu uma

PANIFICADORA
à rua Paula Pereira s/n onde espera continuar merecendo

a preferência de todos e avisa que brevemente instalará

anexo uma CONFEITARIA especializada com café.

tEetofados, colchões e sofá - camas CITYTEX,
móveis de vime e de aço CONTOUR,

tapetes, lâmpadas de Nó de Pinho e uma

infinidade de outros artigos na

LOja de tAóveis de Volker Vollrath

MOVEIS

�"J,;rr f',.<;!#,,� a e

v.
Schmitt

s� já- experimentou café Schmitt!
Experimente uma vez e então

será seu preferido.

POR MOTIVO DE MUDANÇA

VENDE�SE
"

1 Limousine FORD Modelo 1937.
85 HP completamente reforma
da, motor O kilometro, pneus
novos. PREÇO DE OCASIÃO.
Gado de raça leiteiro, Holandez, '

diversos cavalos, carroças, char
rete. Tratar com o Senhor

PAULO OLSEN
em Três Barras. 5x

Negócio d' e Ocasião
Vende-se um caminhão

Ford 41 e um Fordinho 29,
ambos em perfeito funcio
namento. Aceita-se troca por
caminhonete com capacidade
,para 1.000 a 1.500 kgs.

Demais informações no

Bar Woitexen com o seu

proprietário. Ix

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy

,

Um produto bom,
especial e canoinhense I

Utensílios
domésticos

ea�a �..tu«

2 CASI\S
No loteamento do Jardim

Esperança, vende-se 2 casas

recém-construídas de ma

deira com os respectivos
terrenos.

Tratar com o sr. Ludo
vico Bora, nos Escritórios
da União Madeireira Ltda.

1

m

V. S: poderá comprar re
logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Negócio d e Ocasião
VENDE-SE uma casa com

três datas, cercadas, no Lo
teamento Jardim Esperança.

Uma à rua Paula Pereira,
um dos melhores pontos da
cidade. Vêr e tratar na rua

Paula Pereira, 872. 9x

CASA DE FRIOS
Erna BerJa Adelaide Maerschner
Frios de tôdas as espécies

Frutas Selecionadas

Conservas nacionais e estrangeiras
Amendoim descascado

Massa de Pizza

Bolachas finas

Conservas e frios em geral
Estoque Permanente

Rua Seno Felipe Schmidt _ Prédio Michel N. Seleme

A mais anti§a
A mais sortida
A melhor
A preFerida

Oficina,

Relâmpago

Completa assistência para
sua b· . I' do pequeno concerto

.Relc ete até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
",

....

Rua Paula Pereira _- Edifício próprio
*HSES"HE*& e.

CASA
RUA PAUl À PEREIRA, 362.

.

TEM AO SEU DISPOR:

Te 't l·e
m p ó a ó I e o

ln as esmaltes vernizes
,

'

.

.facilite - betonol, etc., etc.

fundos e massas Sherwin-Williams

Foices, Machados, Cortadeiras, Plantadeiras

martelos, torquezas, ali
cates, serras,

",

cepilhos,
formões, chaves de fen

da, chaves de boca, li
mas, grozas, brocas, es-

'

meris, pedras de afiar

ONÔMICOS

ESMAL'f'E

Ferramentas
FOGÕES EC

A Associação Rural tem à venda
I

Vacinas - «Se Iocolo» para cólicas de animais; contra o

Carbúnculo Hemático; Hodhiavita; Penicilina; Zothelouo

para cães; Zothelono para animais; Afisulfa para aves;

Friolito para frieiras; Contra a raiva; Daqouam contra

doenças infecciosas dos porcos, bezerros, etc.; Capastrol
para castração química de frangos; Cristal violeta; Anti
bacteriana porcino; Solubanegam contra diversos tipos de

doenças: cólera aviâria; Soro anti ofídico; KurU8 auxiliar
no tratamento das doenças.

Sais e Adubos - TM 3·3 para animais (fortificante
atnt.ibiótico; Farinha de sangue para alimentação' de ani
mais e aves; Farinha de carne e 0890 para alimentação
de animais e aves; Sais minerais: Rolo Star SIVAM para
alimeutação de animais ; Sal alimentar para animais; Adu
bos para horta (Corneta); Adubo para hatatiuha; Adubo

para trigo; Enxofre.
,Ins�:ticidas - PÓ de gafanboto; PÓ para imunizar se

mentes; Cupravit para pulverização das plantas contra

doenças e pragas; Sorfolex para imuinzar tomate; Clorite

para imunizar batatinhas; Bibo tox: Mata moscas; Mata

formigas; Mata pulgas; Mata barata; Formicida granulada
para matar formigas; Arsênico branco em pó (Inseticida).

Sementes - de hortaliças de tôdas as espécies; de aveia,

Máquinas - Semeadeiras manuais; Carpideiras; Arados;

Máquinas para matar Iormigas: Descascador de arroz ma

Ilual.

Ferramentas - Enxadas; Pás; Cortadeiras; Foices (para
cortar trigo); Machados,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Prestigiai o vosso Município, alistando-vos ELEITOR!
O título velho não tem mais valôr. Munidos' de 3 fotografias 3x41 do

ou de outro documento de identidade, compareçam ao Cartório Eleitoral, no prédio. da Prefeitura
façam desde já o novo título. Não deixem para última hora. O prazo é até dezembro do corrente ano.

:",,'

CANOINHENSES!

PEl[)S L�RE§
(! O -(f!§ �.

A_NIVERSARIANTES DA SEMANA

título velho

Municipal e

COMPLETAM MAIS UM
NATAL/ÇIO:

,HOJE: A menina Anele,
filha do sr. Antonio Tomfio»
roski; a Vva. Dna. Zetinda
ferreira Soares; o jóvem [oel
Rogerio rurtar_lo; fi menino .

Ricardo Antonio, filho do sr.

Horacio Costa, residente em

Xanxerê.
AMANHÃ: OS srs. Olde

mar Mussi e Ioâo Reinert;
as meninas Maria Sueli, fi'ha
do sr: Sarkis Soares, resi
dente em Curitiba e Geni
Maria, filha do sr. Rubens
R. da Silva,' as senhoras
Dna. Irene, esposa do sr.

Dr. Celso Rauen e Dna.
Emilia, esposa do SI' Oswaldo
Voigt; a srta. Maria de Oli
veira Goaov.
SEGUNDA-FEIRA: O jó

vem Lindolto Zimmer; os SI s.

Afonso Knop e Silvino Fuck;
as meninas Regina Coeli de
Fatima, filha ao sr. Carlos
Schramm; Marià Zilda, filha
do' sr. Bernardo Wendt 2.;
Lmdamir Werena, filha do
sr. Oswaldo Voigt e Ingridt
Siems, filha do João F. Siems;
a srta. Dolores Hottmann.

TERÇA-FEIRÁ: A sra.

Linda, esposado sr. Milton
li�mann; o sr. !ayme Bishop;
os meninos Celso, filho do sr.

João Pereira; Ioosio Luiz,
filho do sr Miguel Andro»
czeuecz e Pedro Odioal, ttlho
do sr. Eraldo Spitzner; a se»

nhora Dna. Ilda Grosskopf.

QUAN,TA.FEIRA: OS srs

Evaldo Brafzd; Max Wachtel
Fo. e A ri C. Pereira; os me»

ninas José Lourival, fiiho do
sr. Carlos Dolla e Celso, filho'
do sr Ludovico Olinski; a

srta Ana Wibbelt,

QUINTA-FEIRA: As se ..

nhoras Dna. Melquinha, es»

posa do
. sr. Simão, Selemc e

Dna. Odilea, esposa do sr.

Dr. Sylvio Mayer,' a srta.
Relinaes, filha do sr, Augusto
Mueulão; as meninas Ben
vinda, filha do sr. Honorato
B. Pacheco e lzolete Lourdes,
filha do sr. Edmundo Webber;
o

.

menino Max Ferdinando,
filho do sr. Max Wachtel Fo.
o jouem Irineu Bedritchuk;
o sr.•Narciso Bartnik.

-

SEXTA"PEIRA: As me
ninas Stela Mariu«, filha do
S1'. Tufi Nader e Ivone" filha
do sr, Firmino de Paula e

Silva; o sr Walfrido Langer:
o jóvem João Alberto, Nico ..

lazzi

Cumprimentamos os ani
versariantes desejando-lhes
muitas felicidades.

o ESTUDAN1'E E A COLA
Belo Horizonte (Belpress) -

Milton Amado, um dos maiores

jornalistas do Brasil, assina in
teressante seção no "O Diario",
(Quadrú Negro) sob o pseudôni
mo de- Lucinio Mariano. Refe
rindo-se a "COLA" na vida es

tudantil, com seu estilo pitoresco
e satírico, argumentou que o

estudante demonstra, quando
está çolando:

a - auto-crítica, porque sabe
que uma obra feita de sua ca

?;ça: em apenas duas horas, é
Imperfeita e sujeita a erros sem

Conta, o que não sucede sos.au

tores -de compêndios;
b - respeito' à autoridade,

porque, ao invés de exibir sua

própria opinião, prefere expor a
que vem nos livros, copiando-a
P�ra evitar prejudiciai s altera
ÇOes do pensamento original,·
quI' acabariam por desvirtuá-lo, Ide todo',
c -- habilidade, porque pro

cura enganar o professor, ades
trando_se para a vida prática,
em que cada cidadão procura
passar a perna no outro, em

bUsca de maiores vantagens;

d
d - apreciação exata do valor

e
o. tempo - porque; colando,
vIta-se estudar excessivamé:nte,
sobrando tempo para piscinas,
PaSseios, namoros e consequentes benefícios para a eugenia e
8 família'

.

'

; - rpserva de memória para
COisas de mais utilidade. Se te

�os livros que di.zem qual a al

bura do Himalaia e a data da
atalha de Lepanto, para que
gastar fosfato?'

d Assim. com tantas virtudes;

a e,yemos. favorecér e estimular
Cola", mesmo porque, segun·

SI'
,

do um estudante moderno, com
fumaças de etimologista, é da

palavra cola que provém a pa
lavra colégio ...

Tintas· Ypiranga
Casa Erlita

Café1 Só Marly

Colaboração
J. WZOREK

Gravetos cf!. Fagulhas
Um profess-or, antes d� em

barcar com destino à Europa,
confiou- me vários manuscrttos
com rnihares de páginas. Eram
diversos e muitissimos assuntos
- estudos (.0 curso superior,
escritos por êle quando estu
dante.

.
,

- Talvez lhe venha alguma
inspiração disso e você poderá
aproveitá-Ia para os jornais -

disse êle. E foi. Eu fiquei Fiquei
cismando e .tecendo essas pe
quenas considerações pois acon

tece que, 'quando se tem muita
matéria 'boa e nova, a gente lê
de tudo um pouco, apanha uma

coisa aqui, outra acolá e acaba
sem conhecer bem o assunto;
mas, lendo com atenção: capitulo
por capitulo - descortinam-se
novos horizontes. Individuas há

que possuem inclinação interior
e competência para ma-nusear li
vros cíêntífícos de valôr, E é bom

pois como diz P. José Schrijveirs
em seu belo livro "As almas
Confiantes" (Editora Vozes Ltda.

Petrópolis) - deve sempre exis
tir o movimento no mundo das
ideias. Sem tal movimento há
estagnação e, por conseguinte,
corrupção. Mas, acontece que as

inteligências - cujos talentos
.

excedem à mediocridade - mui
tas vezes, em vez de saciarem
se de verdade. enchem-se de'
vaidade ou mentira, p e r d e m

bom senso - daí o fracasso de
muitos - inclusive no [ornalis
me.

Aatigii idades
Os antigos colônos acredita

vam piamente em toda palavra
impressa' e tinham motivo para
isso pois nc interior dos muni

cípios QS lavradores liam somen

te escritos bons. Possuíam' êles

grossos volumes trazidos por
seus pais ou avós _da velha

Europa. Eram, em grande maio

ria, belos escritos religiosos, vá
rios manuais de devoção com

explicações e normas de vida.
honesta, bem claras.

Para os antigos descendentes
de eslavos radicados no Brasil

História do 'passado de Canoinhas

._

Recordando .a triste epopeIa do Contestado, temos
na história dessa luta fratricida, que foi no mês de se,;

tembro de 1915, que se travaram os mais sangrentos
entreveras de irmãos contra irmãos, cujas . causas prin
cipais foram a politicagem e a ignorancia.

No cliché acima aparecem cinco cidadãos que muito
auxiliaram as forças legais.
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a palavra impressa era um ar-,

gumento forte, era como a seiva
que nutria suas almas.

Trouxeram também do Velho
.Mundo muitos costumes, belos
e dignos de louvor, - costumes

que fundidos com que há de

bom) contribuíram para a for
mação das tradições brasileiras.
Em nosso Município assimila
ram- se com extraordinária ra

pidez e facilidade.

pípóca nas adjacências das ro

ças de milho É bom escolher
um local onde não existe plan
taçãovde milho por perto. Case
contrário, muitas plantas, em

vez de pipóca, produzirão milho
comum que não "estoura" na

frigideira.
xxx

Não convém queimar "tigué
ras" do ano passado É melhor
arar "bruto". Um bem.' arado
cobrirá todo o capim que apo
drecerá e fertilizará a terra. Nas
terras escuras, sôltas que "gru
dam ao arado", êste trabalho �
muito oneroso mas assim mes

mo apresenta bôas vantages.
Se, porém, as terras arenosas,

brancas, roxas grudam, é sinal
'que o arado "não presta" e se

após limpar bem a faca e a fo
lha - continua a grudar - con

vem reclamar na ferraria ou na

fábrica de arades,

Nos campos e quintais
Quando nas folhas e nas ra-

'mas do tomateiro.encontram-se
manchas pretas - é apenas o

começo da doença a qual é pre
ciso combater logo, pulverizando
as mudas no canteiro com calda
bordaleza a 1%

x xx

Antes de transplantar as mudas.

de cebola é bom reuni-las em

môlhos � aparar as pontas das
folhas e raizes, mergulhando
estas em seguida numa pasta
mole de agua e estrume bem
curtido.

.T'r i lh a d e i r a
.

.

Vende-se uma e dois (2)
motores um de 10 e outro

" '

de 6 H. P.

Condições de negócio com·
o proprietário sr. P e d r o
Niedzielski em Rio dos Par;'
dos. 3x

xxx

A semeadura de' beterraba
poderá ser feita em qualquer
época "do ano, porem, é melhor
semeá-la de maio a setembro.

x xx

Não convém plantar milho-

,--------------------_.--,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

-c, I

HOJE - ás.20 horas - Impróprio até 14 anos

O SOLDAf)O DA �AII\JHA
EM TECHNICOLOR

c] Tyrone Power, Cameron Mitchel. Peny Edwards
.

"Esta mulher é minha,· nenhum indio guerreiro poderá
jamais toca-Ia" ...

CONTo DO SERIADO: SANGUE E E,�PADA
DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

DEUSA LO U RA'A
com William Lundigan e Peggie Castle

XTABAY ... a Deusa Loura. que atrai os homens para o.

coração da selva, perdendo-os ...
CONTo DO SERIADO: SANGUE E ESPAnAI
DOMINGO _ �s 17 horas

as 20 hrs.
Censura Livre
Imp. até 14 anos

-

O E SA1BÁA RAINHA
com Gino Cervi, Marina Berti, Dorian Gray e

milhares de figurantes
"Amor ... lutas ... batalhas ... emfim um filme sensacional" ...

2a. FEIRA - ás 20 horas - REPRI�E . Impr. até 14 anos

3a. e 4a. FEIRA - ás 20 horas - Irnpr, até 18 arios

TERÇA-FEIRA TRAGICA
com Edward C. Robinson, Peter Graves e Jean Parker
Espetacular 'fuga planejada por um bando de criminosos

õa, e 6a. FEIRA - às 20 horas - impróprio até ís anos

u'M ROMANCE EM PARI·S
TECHNICOLOR - com Jane Russel e Gilbert Roland

O filme mais discutido dos 6ltimos tempos, em que Jane
Russel numa crepitante dança incendeia coraçõeS ...

-----

Aguardem para domingo próximo
.,

CAêA DE BAMBU, em CinemaScope'
BFeve: Sangue por Glória, Dragão Verde, et.6.

LiiUi =aa II.' iWW TIl Mii_"

I
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a R VPSC á Rede Ferroviária
Federal S. A.

Curitiba, 2 - O Ministro da Viação e Obras' PÚ
blicas, Comandante Lucio Meira, enviou, telegrama ao sr.

Angelo Lopes, diretor da Rede de Viação Paraná - Santa
Catarina, comunicando a incorporação daquela ferrovia à
Rede Ferroviária Federal S. A.

Ê o seguinte o texto do telegrama:
"Comunico-vos que, em virtude da instalação da

Rede Ferroviária Federal S. A., fica essa estrada incor
porada a mesma, a partir do dia 1. de outubro entrante,
em cumprimento a Lei n. 3.115. Recomendo continueis
no vosso posto assim com todo o pessoal mantendo o

funcionamento normal dessa ferrovia até o recebimento
de novas instruções d� presidente da Rede Ferroviária Fede
ral S. A. Lúcio Meira ministro da Viação e Obras Públicas".

MINISTÉRIO DA GUERRA,
5a. R.M. - 5a .. 0.1.

14. Delegacia de Recrutamento Militar

EDITAL
'Solicita-se o comparecimento com urgência, na Jun

ta de Alistamento Militar de Canoinhas, dos cidadãos abai
xo, afim de regularizarem suas situações de .arrímo:

Residentes em Canoinhas
- Alexandre Marcotti, filho de Maria Marcotti, da

classe de 1935.; André Marek, f. de Alberto e Bronislava
Mareck, da classe de 1939; Hilminio Guis Gaissler, f. de
Augusto Gaissler e Maria Guis, da classe de 1939; Silvio
Waldmann, f. de Roberto Waldmann e Maria Carvalho
Waldmann, da classe de 1939; Waldemar Adam, f. cj.e
Gertrudes Honey, dá classe de 1939.

,,1.

Devem comparecer na Junta de Alistamento Mili-
tar de Papanduva (Prefeitura Municipal), tambem para
regularizarem"suas situações de arrimo, os cidadãos abaixo:

Residentes no Município de Papanduva
Antonio Fernandes dos Santos, filho de Rufino Fer

nandes dos Santos, da classe de 1939; Manoel Rodrigues
da Silva, f. de Florinda Rodrigues da Silva, da classe de
1936; e Mário Fuck, f. de Leopoldo Fuck da classe de 1939.

Canoinhas, 10 de outubro .de 1957.

BONEVAL PEREIRA DA SILVA
20• Tenente

Combate ;

as preges
RIO. 3 (V A) - o Instituto

Nacional do Mate propôs acôrdo
com o Mínfstérío da Agricultura,
visando ao combate do coru

querê e outras pragas que as

solam as regiões produtoras de
erva mate. principalmente no

Brasil meridional.

.

Esse acôrdo, qUE; é o resultado
de estudos que a atual adrní
nístração do INM mandou pro
ceder nos Estados do Rio Gran
de do Sul","Pàraná e Santa Ca
tarina.' com o objetivo de
preservar a produção de mate,
está ainda na dependência. de
decisão ministerial.

o MINISTERIO DA: AGRI
CULTURA FORNECERA'

INSETICIDA
Pelas normas do acôrdo, o

Ministério da Agricultura for
necerá gratuitamente ou sob
condições acessíveis, o inseti
cida mais indicado em quanti
dade a ser determinada, colo
cando-o a disposição das auto
rídades do INM. nas seguintes

e

Jocalídades: Pôrt o Alegre, Para
r,hag\.l,á' e São Francisco do Sul.
Eml>{'estará,. ainda, anualmente

I, .

pelo prazo de 5 mêses (agôsto

da erva mate
a dezembro), polvilhadeiras para
o combate, e reservará em seus

depósitos no interior dos Es
tados. lugares para guarda do

inseticida, fiscalizando, tarnbérn,
os trabalhos de contrôle às
pragas,

DEVOLUÇÃO �DAS POLVI
." LHADEIRAS

O 1. N, Me responsabilizar-se
á pela devolução das polvilha
deiras no fim do prazo estipu
lado, ou quando o Ministério da

Agricultura venha a necessitar
das mesmas.' Ca berá, ainda. à
autarquia ervateira distríbuir,
sob condições acessíveis, inseti
cidas aos produtores. nas zonas

infestadas fornecer, por emprés
timo. pclvilhadeíras motorizadas
e manuais. atender ao transpor
te de pessoal e material para
as zonas atacadas, reunir os fis
cais do Instituto em determi
nadas zonas, -: a fim de minis
trar-lhes instruções p r á t i c a s,
orientar os produtores, procurar
a cooperação direta das autori
dades municipais. estaduais e

federais. confeccionar e distri
buir cartazes ilustrativos e pros
petas instrutivos de combate à
praga.

CONVIlf;-MISSA
Vva. . Lucila Klock e filhos

convidam seus parentes e amigos
para assistirem a Santa Missa

que mandam rezar dia 14 às
6 horas, por intensão de seu

inesquecível'
Vendelino Klock

pela passagem de seu 4.0 mês
de falecimento.

Ve,nde-se
uma ótima casa de morada
com data à rua Vidal Ra
mos. Informações à rua Eu

guênio de Souza, 229. 4x

12-10-1957

EXC(J RSIONISTAS
DE RIO NEGRINHO

Procedente de Rio Negrinho,
chegará hoje a Canoinhas, uma
caravana de estudantes do Cur
so Normal Regional, "anexo ao

Grupo Escolar "Marta Tavares",
acompanhados pelo Inspetor Es
colar Sr. Drausio Cunha e pela
Diretora do Grupo, Srta. Natália
Bojarski.
Durante a estadia nesta cida

de os alunos percorrerão o se

guintes locais: Pedreira, Instituto

Nacional do Pinho, Campo Ex.
perimental, Associação Rural
Paula Pereira, Biblioteca Infa�
til, Ginásio "Sagrado Coração
de Jesus" e "Santa Cruz", Te.
celagem e Granja Garcindo.

Canoinhas de braços abertos
. . ,

recepcionara a caravana eXCUr.
sionista que chegará pelo trem
das 18 horas.

Benvindos sejam à Canoinhas,

Sebastião Grein Costa. Escri
vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Mu

nicípio e Comarca de Canoi
nhas, Estado de Santa Catarina,
etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Mieceslau Sobczack e Mar
ciana Barankiewicz. Ele natural
deste Estado, nascido neste dis
trito no dia 26 de setembro de

1908, lavrador, solteiro, domici-
liado neste distrito,filho legítimo Fábrica de Móveis
de João e Josefa::,Sobczapk fa-
lecidos. Ela natural deste Estado. Instalada em prédio alu
nascida em Itaiópolis no dia- 28 gado, à rua 12 de Setembro,
de dezembro .de 1920, dornésti- podendo mudar ou continuar
ca, solteira .. filha de Valentim

no mesmo. Preço de ocasião.
Barankiewiecz e de Dona Julia
Marczak, domiciliados rieste Dís- Tratar com o Sr. Carlos
trito. ' Spies "a rua Paula Pereira
Apresentaram os documentos n.? 498. 2x'

, exigidos pelo Código Civil art.
180 Si alguem souber de algum
impedimento legal, acuse-o. E

para constar e. chegar êste ao

conhecimento de todos lavrei o

presente que será afixado no lu

gar de costume e publicado no

Jornal «Correio do .Norte» da
cidade de Canoinhas.

Major Vieira, 4-9-1957.
Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

Registro Civil
Vacina contra boube, na Assôciação

Repercussão de uma má admiDistra�ão
De -um lavrador residente em

Major Vieira. recebemos e trans
crevemos:-

Comentavam outro dia no Jor
nal que diz "maior do sul do
mundo" que não existiu ainda um

Prefeito bom. administrador como

o .atual Prefeito Haroldo Ferreira.

Por isso que vemos com os olha
que as estradas do município es.

tão perfeitos caminhos de tropa!,
Senhor Prefeito. Se o senhor côo.
tasse adiantado que ia ser assim
ninguém iria lhe dar o voto. As
estradas de Major Vieira estão
completamente abandonadas Ali

, em frente do Bar Major Vieira,
formou uma vala que deu para
derrubar algum carro e, _guebrar
carroças. E os opera rios

.

vivem
trabalhando a troco de cachaça,
Quem duvidar, que pergunte ao

Edvino Galeski quP. as operaria
trabalharam uma semana para fa·
zer urna valeta em frente da Bua

casa amolando-o, para ir huscar.
lhes cachaça nas bodegas da vila,
O homem que se diz Fiscal Exator
de Major Vieira. Iaz roças com

os operários da Prefeirura E é
verdade, pois tem muita gpute que
nota isso. No tempo do Prefeita
udenista não havia dessas coisas,
mas o povo não achou bom. quiz
trocar e agora está sofrendo sem

ser preciso. Mas oão é
'.

nada: doi!
anos passam depressa. Lutemos e

esforcemo-nas para que fOste ho
mem não volte..,a governar.

Um lavrador de Major Vieira

UDENISTA: O teu Partido
precisa do teu voto. Inscreve
te eleitor imediatamente, pro
curando um dos pós tos de
qualifj eação da cidade.

Muifa coisa... em pouco espaço
o BV em uma de suas ultimas

edições apontou os dirigentes da
Saúde Pública, dizendo que não
vem tomando providências sobre
a febre tifóide, isto por terem ou

vido dizer que no campo d'Agua
Verde faleceu alguem deste mal.
Perguntamos ao maior repor-ter
do Sul do Mund0, qual as provi
dências tomadas pelo presidente
da República, um tal de Jusceli
no Kubitschek, para debelar ou

prevenir a gr\pe asiática? Nada.
Nada fez e nada fará. Sabemos
que está estudando uma fórmula
ou uma 'composição para amorda
çar a oposição. para que esta não

possa revelar as suas mutretas. '

....,. O
.

cacique à noite passada
teve um grande sonho, pois so

nhou que estava contemplando
uma belissima ponte com um sun

tuoso Arco. onde dizia· PONTE

JUSCELINO KUBITSCHEK -

PROMESSA e INICIATIVA DO
DEPUTADO JOÃO COLOOEL,
ambos eleitos por obra da casua

lidade. Pôvo de Três Barras. es

perem sentados e numa poltrona
bem macÍa porque de pé .voces

cansarão. porque os políticos da
aliança prometem tudo. máquinas
de costuras, pontes aerodinâmicas,
empregos as bateladas, mas nada

cUTprem.

- Depois que Haroldo Ferrei
ra assumiu a Prefeitura, o tal Pre
feito Relâmpago, não ví uma má

quina terraplanar terrenos de al-

Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

guem da UON, mas é só chegar
um aliáncista e a máquina está a

disposição, enquanto isto os cami
nhões e automóveis que continuem
encalhados, com as molas quebra
.das e máquinas fundidas. nestas
míseras estradas. Fracásso admi
nistrativo, falta de capacidade e

competência como diz o Portuguez.

- � Consta que o Prefeito Re
lâmpago reuniu seus auxiliares
afim de resolverem sobre a ques
tão das péssimas estradas cheias
de buracos e como deviam con

serta-las. Surgiram então várias
opiniões; porém nem uma e nem

outra resolviam o problema, quan
do Haroldo Ferreira', disse vou

contratar seis técnicos, fortes e

dispostos para virarem todos os

buracos de bouca para baixo.
i .

- Ouanto à inauguração do
SESI. -pelos boatos que correm

pela cidade. esteve regular pois
compareceram alí inúmeras peso
sôas. mas empregados de indus
trias apenas' uns cinco. sendo que
ainda um deles disse, que de pro
messas e conversa fiada nós já
estamos até a guéla, pois com a

arrecadação que aquela instituição
já levou de Cancinhas, isto que
estão apresentando é uma gota de

água no oceano. Onde foi todo
esse n9880 dinheiro?

- O Prefeito Relâmpago está
bem magrinho e amarelinho, será

que é porque não pode dar conta
do recado ou é pelos "LAVA CA
RAS" que tem levado dos seus

correligionários. por não ter cum:

prido as mil e umas prornessat
que fez a este pôvo humilde, tns
como-emprêgos, máquinas de cos

turas etc.

- Como é seu A Ihino lo

o maior
do sul do mundo" o sr. vai ou

não vai exigir do Prefeito Car��'
gueijo que continue as obras .Inl·
ciadas pelo grande administrador
Herbert Ritzmann, o novo camp�
de futebol. Pergunte pelo BV SI

ele tem ou não capacidade para
levar adiante aquela obra, Si não
tiver que entregue o comando
para um dos homens da UDN
que dentro de poucos mêses Ca·
noinhas terá o

I

estádio que mere'

ce, enquanto isto a tal pisc.ina
não terá o nome "Herbert RltZe

mann mas, piscina da "MINGUA·
DA ADMINISTRAÇÃO DA

ALIANÇA SOCI�L TRABA·
LHISTA".

- U�a semana após o Prefei·
to Relâmpago assumir a PrefeitQra
o sr. l'Jovak andava quase ��e
todos os dias com alguns aUXIlIa'
res e o teldolito, o qual coloca."a

• • 1 e

allcanuma esquina e mira para Ia,

cá, dando impressão que desta da·

ta em diante iriamos ter progr�s;
soo Qual nada sabem o que faZia.
Estava calculando a largura e ?�o'
fundidade dos buracos que Vlrl.S•
mos ter em um ano de admiOls,

. tração aliancista. Realmente o N�'
vak tinha razão e por este motI·
vo pretende se aposentar.

sacique
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Senhores Industriais

Industrial. Mostrando' o

os visitantes.perante

REGULA MEN,TO
do Concurso de Fotografias

ASPECTOS CATARINENSES
Organizado Pelo CENTRO CATARINENSE e sob o patro

cínio do Departamento de Turismo do Automovel Club do Brasil.

1) Poderão concorrer ao certame, fotografos profissionais
e amadores.

2) As fotografias, sobre aspectos catarinenses, serão su-

bordinadas aos seguintes temas:

a) Belezas Naturais
b) Atividades Humanas

c) Aspectos Urbanos

3) Cada concorrente poderá apresentar número íhmitado
de fotografias no formato mínimo de 24 x 30 e máximo 30 x 40.

4) Cada fotografia trará no verso: Título, nome e endereço
completo do autor.

5) Além dos prêmios que eventualmente sejam 'postos à

disposição do Juri, o CENTRO CATARINENSE premiará os treis

primeiros trabalhos classificados em cada categoria, com medalhas

de ouro, prata e bronze respectivamente.
6) Todos os concorrentes participarão da Exposição que

se reatizará na sede do Automovel Club do Rio de Janeiro, no

período de 24 de novembro a 7 de dezembro do corrente ano.

7) Os trabalhos deverão chegar à Secretaria do CENTRO

CATARINENSE até o dia 17 de novembro.

8) As fotografias expostas passarão a pertencer ao acervo

do f:ENTRO CATARINENSE.

9) A Comissão Julgadora será designada pelo Presidente

da Associação Brasileira de Arte Fotográfica,
la) Os casos omissos neste Regulámento serão resolvidos

pela Diretoria do CENTRO CATARINENSE.

11) Toda a correspondência sobre o Concurso será dirigida a

Antônio Augusto Nóbrega Fontes

Dep. de -Informações e Propaganda do
CENTRO CATARINENSE
Rua, México, 74 - 4° andar
RIO DE JANEIRO

"Comigo ninguém pode"
(Continuação do número anterior)

Estudando as referências bibliográficas encontrei tão somente
no "Dicionário de plantas úteis do Brasil e das exóticas cultivadas" de
M. Pio Correa (Rio 1939, vol. 1:154) a informação sucinta que a

dita planta é cáustica e venenosa.

Ao envez, bá fartas notícias da planta congênere Dieffen
bachía Seguiue Sebott sôbre os sintomas e a cura da intoxicação,
como também sôbre 88 propriedades medicinais.

Pela casuistica supra pode- se verificar que os sintomas e

todo o quadro clínica são absolutamente idênticos nas duas plantas.
A referência mais antiga encontrei na "História das plantas

medicinais do Brasil", de Tbeodoro e Gustavo Peckolt (Rio, 1890:236)
os quais escrevem: "As fôlhas contém princípio acre que, em

contacto com a ,mucosa, provoca forte inflamação. O suco das
fôlhas participa da mesma ação acre e corrosiva possuida por
elas 'e, aplicado sôbre a epiderme, produz um ardor semelHante
ao produzido pelo fogo desenvolvendo uma extensa inflamação
com erupção na epiderme. Dizem que êste suco na base de 2
a 4 grs. causa a morte".

M, Pio Correa escreve: "Tôdas as partes dessa planta encerram

um princípio cáustico e venenoeíseimo, o qual colocado sôbre a língua
provoca dolorosos sofrimentos e impede o uso da palavra; em con

tacto com a pele e, sobretudo com as mucosas, dá uma forte sensação
de queimadura e produz imediata erupção erisipelatcide".

Em seu livro: "Plantas e substâncias vegetais, tóxica'! e

meJicinais (S. Paulo, 1939) F. C. Hoehne confirma as afirmações de
Pio Corres.

As notícias seguintes finalmente colhemos no livro:
.

Plantas
medicinales aromáticas e venenoaas de Cuba", de Juan Tôrnâs Roig
y Mesa (Habena, 1945, 279): "Em Cuba a planta é denominada
Yoba deI câncer, e Brazo poderoso: na Colombia, de Cana muda,
Das Antilhas francêsas: Seguine diable e Gouet vénéneux e,
nas Antilhas inglêsas: Dumb cane. ,

E' tida por venenosa e rmrita gente pensa que origina
o câncer. O certo é que sua seiva é irritante para a pele e

Itlui inflamatória para a língua. A mastigação das fôlhas pro
duz uma glossite intensa e a aplicação tópica do latex atua

(Continúa DO próximo número)
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2.a Exposição Agro ..Avicele
.

do nosso parque industria�

Reservem seus stands na

reslçeremes o valor

municipio conhecido I expondo

-

Material elétrico
CASA ERLITA
A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
os seus correligionários e sim
patizantes para se inscreverem
eleitores.

sua
.

matéria
.

prima.

que produzimos,'
Torn-emos o

Fósforos Paraná
Sempre na ponta

Sempre na pontinha

Experimente
Café MARLY
O MELHOR·

sido conseguidos pelo oftalmolo
gista britânico dr. Stallard, que
atendeu, há pouco, ao menino
Robson Freitas que apesar do
tratamento perdeu totalmente li

visão, embora 6 câncer fôsse
eliminado. O dr. Stallard utili
za um disco radíoatívo, que
introduz por detrás do globo
ocular do doente a fim de des

tr,uira células cacerosa.

Por ser de incidência rara foi
que o Brasil ainda não cuidou
de comprar os equipamentos ne

cessários para a cura da retino
blastoma.

�'

Panelas e Íouçes
Casa Erlita

Se você chegou aos 40I
cuidado com o cancer
Segundo comprovação estatística, o terrivel mal têm
especial preferência para atacar tanto os homens

como as mulheres que ultrapassaram aquela idade

I O INSTRUMENTO da cida
dânia é o teu título eleitoral.

A democracia e o teu Partido
precisam de ti. Qualifica-te elei
tor. enquanto antes para poderes
servi-los.

Vende-se
Um Salão de Beleza (antigo
Salão Verde) completamente
montado, contendo os seguintes
aparelhos: um secador capacete,
um aparelho para permanente,
uma bacia para lavagem de ca

beça, um secador manual, 2 jo
gos de toalete, e demais ferra
mentas que concernem ao ramo.

Tudo em perfeito estado.
Preço de ocasião.

Vende-se ou troca-se por ter
reno. Aceita-se contra-proposta.
Tratar com Walmor Marco na.

Associação Rural, ou em sua

residência à rua Anita Gari
baldi, 102. 5x

Dados comprovados pelas es

tatísticas deixam patente que o
câncer tem especial preferência
em atacar tanto os homens co

mo as mulheres que hajam ul
trapassado os 40 anos de idade,
representando isso um novo ris
co para todos os que tenham
atingido aquela idade, aos quais
a medicina aconselha exames

periódicos, visto que a doença,
quando o diagnóstico é precoce,
pode ser curada em quase 100%
dos casos.

Sintomas característicos
O diagnóstico do câncer pode

-ser feito não só pelos médicos
especialistas, corno ainda com o

auxílio da citologia, radiologia e

da anatomia patológica capazes
de revelar a presença da doen
ça alguns meses antes que ela
se exteriorize através dos sin
tomas clínicos. Os sinais mais
característicos destes são os fe
r,imentos que não cicatrizam,
principalmente na língua, nos

lábios e nas paredes da boca :

caroços, lobinhos e zonas endu�
recidas, sobretudo nos seios das
mulheres, na línguas e nos lá
bios; perdas anormais de sangue
em ferimentos pequenos; alte
rações da côr ou do tamanho
das verrugas e sinais; perturba
ções persistentes no estômago
representadas principalmente
pela má digestão e inapetência;
tosse sem motivos e anomalias
na função intestinal. _

Métodos de tratamento
As três princi-pais- armas de

que a ciência dispõe para com

bater o câncer são a cirurgia, a
radioterapia e a curieterapía. A
cirurgia é o método mais antigo.
A radioterapia vem sendo em

pregada, sempre com inovações
técnicas -:ie primeira ordem, no

tratamento do câncer. O trata
mento pelo rádium também' se
tem mostrado muito eficaz.

A quimioterapia constitui o

método mais moderno no com

bate ao câncer, com o emprêgo
de drogas de ação específica sô
bre as celulas cancerosas, com

grandes sucesso na recuperação
dos portadores de Iinfomas e

leucemias.

Os tumores mais fàcilmente
curáveis através dêsses métodos
são os da pele, útero ou laringe.
O único tipo de câncer que

não pode ser tratado no Brasil
é o retinoblastorr..a (câncer do
ôlho), que ataca somente as

crianças e, assim mesmo rara

mente. Resultados fabulosos têm

Assine! Leia! Divulgue!
Correio do Norte J

VENDE-SE
1 terreno medindo 20xl00

metros com uma casa de
madeira. Preço a vista Cr$.
60.00,0,00.

1 galpão de 6xll metros,
2 pavimentos. c-s. 20.000,00
a vista.

Vêr
.
no local. Aceita-se

proposta de preços.
Tratar com o sr. Ernesto

Fischer. 3x

Registro Civil
João Augusto Brauhardt, Es

crivão de rBaz e Oficial do Re
gistro Civil do Distrito de

Felipe Schrnídt, Município e

Comarca de Canoinhas.

Faz saber que pretendem ca

sar: Aristides Ferreira de Melo
e Maria Antonia Moreira, Ele,
natural deste Estado nascido em

Capão do Herval no dia 18 de
setembro de 1934, operário, sol
teiro, domiciliado e residente
em Neves, filho de Lauríndo
Ferreira de Melo e de Dona Pal
mira Moreira,' domiciliados e

residentes em Marcilio Dias, Ela,
natural deste Estado, nascida em

Campo das Moças no dia 13 de
abril de 1935, doméstica, soltei
ra, filha de João Batista Morei
ra e de Dona Maria 'Manoela
Bonete, domiciliados e residentes
em Campo das Moças.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civi! art.
180, Si alguem souber de algum
impedimento legal, acuse-o. E
para constar e chegar este ao

conhecimento de todos lavrei o
presente que será afixado no

I lugar de costume e publicado
no Jornal "Correio do Norte"
da Cidade de Canoinhas.

Felipe Schmidt, 25-9-1957

João Augusto Brauhardt
Oficial do Registro Civil

s. Tereza EspeCial
o seu café

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
e.OeEI�AS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, E'Te.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Eleme Sabemos
...que

os \ que dispõem
Muito se falou nestes últimos de recursos 'poderão mandar seus

dias, sôhre: "O movimento ar. filhos para outras cidades em
<; mado que se! verificoti no Paraná, busca de est�do, mas cremos-----------------II!I.-::::�_ �m Capanerria. No Satélite Ar- também que por certo, esta boatificial lançado petla R�ssiad''�, e terra não terá filhos dêsse jaez,etc.; mas o assun o mais Igno _. "

de destaque para nós já que está
'c

tão egolst�s "" qu� :preflfam ver

mais ligado à nossa cidade, é sem : aquele bom!o Prédio do alto da
dúvida aquele relacionado com o Colina Santa Cruz. transformado
Ginásio Santa Cruz. Referimo. ,_' ........ ........_......- .......--__
nos ao perigo de fechamento a

que ainda está sujeito o Ginásio
Santa Cruz.

ADO 12 • CANOINHAS - S. Catarina, 12 de Outubro de 1957 - N. 469

Grande noitada 'Iítero - musical em

benefício do "Ginásio Santa Cruz"
Será levado a efeito nesta cidade em data oportunamente

indicada, um grande show em benefício do nosso Ginásio. Além
dos próprios alunos o Ginásio contará com a colaboração de di

. versos elementos artísticos desta cidade.

Desde -já agradecemos a presença de todos, colaborando
assim com êste nosso novo educandário cuja conclusão está se

tornando uma urgente necessidade. _

POR UM GRUPO DE QUARTANISTAS.

Terreno
Vendo um dos melhores da Barra Grande, distante

11 klm. desta cidade, Estrada Dona Francisca, com 25

alqueires cobertos de bracatinga, tendo inclusive madeiras
de lei, ervais, terra de planta e boas aguadas.

Ver e tratar na CASA 'SEZEFREDO, a que vende
as melhores bananas da praça pelos menores, preço�. 4K

, ;-. , '.

Coroas para o dia dos finados
Homenageie seu ente falecido, com uma linda coroa,

artisticamente 'feita pela perita no ramo, Dna. Chiquinha
Kopetoski, que comunica ao povo da cidade e do interior,
qué também este ano, está a disposição de seus inúmeros
freguezes, tendo grande exposição de coroas já prontas,
de todos os tipos, aceitando também enéomendas.

V. S. prevenindo-se em tempo, vindo já, terá para
escolher a vontade.

Rua Paula Pereira, 819 - Canoinhas. 3x

Atenç�o Comércio e lndústria do

Munlcip,io de Canoinhas .'

EXPRESSO JOINVtLENSE LTOA., tem o

grato prazer de comunicar que fundou em Canoinhas
mais uma de suas Agências de Transporte, tendo sido
nomeados seus Agentes nessa praça a conhecida firma
Rimon Seleme & Ciso (Fábrica de Vasos de Xaxim),

. com séde a Rua 12 de Setembro, 757 - telefone 255.

Comunica que encarrega-se de qualquer espécie
,de transporte de cargas abrangendo as praças de Rio

c • de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Joinvile, Porto Alegre,
- -': etc., com preços especiais de São Paulo a

Canc�inhas de Cr$1,40 por kilo 'de carga.
Para melhores informações os interessados queiram

dirigir-se aos nossos agentes RUnon Saleme & Cia.,
-que serão atendidos com a máxima satisfação.

Pela preferência que nos 'for dispensada agra
decemos penhorados.

EXPRESSO JOINVtLEr'�SE lTOA.

Pague na compra e pague menos
Pimenta Reino k. 100.00
,Sabão Vencedor ,5,70:
Fermento R,oyaJ 13,00 :

Mayzena pct 10100 .

Assllcar pacote 58�OO

Foices I. l. 55,00
Araruta 14,00
'0180 lin,haçá, kg. 32,00
Garrafas térmicas 110,,00
Feijão kg. 8,00
Vidros p/conse�va 25,00

- ';'

ARMAZEM
TOKARSKI E. elA. LTDA.

Rua Caetano Costa 96 F,aoe 219

se

Você, caro leitor amigo, que
tem filhos do sexo masculino em

idade escolar, já imaginou que
golpe terrível será para Canoinhas
se vier a ser fechado o nosso

Ginasio?

Urge que nós nos movimen
temos no sentido de impedir tal
desastre. Nesta oportunidade fa
zemos um sério apêlo

_

aos canoi
nhenses, de modo particular
àqueles, que bafejados pela sorte,
apresentam-se em melhores con

dições de auxiliar êsse empreen
dimento,

Máquina
VENDE-SE UMA'

INFORMAÇÕES NESTA R�DAÇÃO.

>"1

ouve

'-\'
,

f'�
"

nas rodinhas
em algum depósito para Ery�
Mate ....

'

Resta-nos a esperança que ª�
'fôrças se, unam, seguindo o belQ
exemplo de certos cidadãos que
embora não tendo filhos para ô
Ginásio, estão trabalhando ardua,
mente, COJ;Il o pensamento n�
grandeza de Canoinhas e Il�
posteridade .•.

de ·Escrever

COROAS, para FINADOS
Vendem-se coroas de flores artificiais para finados.

Crepom e parafina. '

Pode-se adquirir com Doa, AGNES, hesid, Max Scholze,
ao lado Hotel Scholze .. Rua Vidal Ramos, 761 - Canoinhas.

,

:�_.: ", .,.�.

Continuam' baixando' os preços
,

Cera Guaira e QBlilho
, ' ,Cera 'Canário,;,i, "'i, ·l:

Extrato' de Tbmate 2dO'�rs.
,�. .

�
."

.

\ ; i .
I

Leite' Ninho
L�Ú� Eondens'ido ,,'

Fermento Fleishmann
Aveia

Azeite de Algodão
Fio Atlas
Fio Ancora para bordar

Fivelas para cobrir
_

Tecidos últimas novidades Preços tentadores
Ternos para homens e rapazes o maior sortimento em Canoinhas.

Faca suas compras na CASA FISlHER e o lucro será seu
,

28,00 Tafetá de seda xadrez 24,00
36,00 Lamé 12,00

)J),ÔP ;'
" ;,"

"

' Z'êfir ;

,

.

i, [argura 60 ) 1,00 ;
, '47/00 f � ��}.�.}� '� l

\ "', -·1 '�I

12,50\ c" J ; ,i Xadcêz <�, «
Z'

17,50 Nylon liso « 90 38,00
13,00 Nylon flocado 38.00

36,00 , 1J_rganza bolas 28.00,-

52,50 Opaline estampada '15,50
5,00 Toalhas para rosto . 1400

3.50 Colcha solteiro 120,00
0,50. Colcha casal 150,00
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5,80 _!

Copos lisos cada 3,80 i
Pregos '21x42 mç. :kg.. 21,50 :a;r

17x27 22,00 �

Sombrin�:21p/6ras. 1;�:�� I
Rua Caetano Costa, 553 !

\

na Casa Fischer'

EIS A MAIOR DAS MAIORES
ofertas JAMAIS vistas em (anoinheisl!!

partir d� 1. de outubro V. S. comprará nas LOJAS UNIDAS LTDA.

dos maiores descontos. APROVEITEM!!!

Cera lata litografada 33,00
Aparelho cafezinho 165,00

(9 peças decorado)
Sardinhas 200 grs.
Soda lata 1 kg.
Pilhas lanterna
Patê -lata
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gozando
Algodão Saci

Zefir listado

metro 8,20
11,00

Xadrez' Paulista 12.50
Lamê 13,00

\

Tricoline listado 17,50
Opala estampado ,(�� lar�n) 19,50
Sedas lisas 29,50
Tafetá charnallotado

(largura 90)
Faille «

Nylon bordado

,«

35,00
,

45,00
45,00

Lojas Unidas Ltda.
PIONEI'RA DOSA

Canoinhas - Sta.Catarina

PR:EÇOS BAlXOS
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Sim, mas café�.boml ASTRO é o preferido!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




