
ARREPENDIDOS
do .mel que Fizeram a' Tres Barras

querem
•

criar Municípioagora seu

Transcrevemos o Projéto Resolução criando o mu

nicípio de Tres Barras apresentado a Camara pelos Ve

readôres do PSD e' PTB, os mesmos que, o ano passado
foram contrarias ao município quando os Vereadôres da

.

U3N apresentaram o . mesmo projéto. Transcrevemos tam

bém o parecer da Comissão de Legislação e Justiça da
Camara de Vereadôres.

O nobre povo de Tres Barras vae julgar melhor
do que nós:

RESOLUÇÃO
Artigo 1.0) Fica aprovado a criação do Município de Tres

Barras, pelo desmembramento deste Município
de acôrdo com ó artigo 3.°, combinado com o

63, item IX, da Lei Organica dos Municípios.
.

.

Artigo 2.°) Os Limites de Jurisdição do mesmo serão os

do atual Distrito' de Tres Barras, desde que
. satisfaçam as exigencias da Constituição do
Estado artigos 96 e 97 e de acôrdo com o pro
[éto -de lei que tramita na Assembléia Legis
lativa Estadual.

Artigo 3.0) Esta Resoluçãoentra em vigor na sua data de
.

sua aprovação pela Assembléia Legislativa Estadual.

Sala das Sessões em 6 de fevereiro de 1958

Ney P. de N. Mima
Agenor João Krailing
Marcilio A. Müller
Alcides Woitexen
Teodoro Mendes.
Braulio Eibas da Cruz

Comissão de Legislação e Justiça <
Dá parecer sôbre Projeto de Resolução que auto

riza a. creação do município de Tres Barras.

Projéto de Resolução identico foi apresentado a

esta -Camara de Vereadôres no 2.° periodo dos trabalhos
legislativos desta Casa em 1957, pelos Vereadôres da

Uníão Democratica Nacional e regeitado pela maioria.

Em 1957 já transitava pelos anais da Assembléia
Legislativa Estadual o mesmo Projéto de Lei de que fa
lam os mesmos Vereadôres que assinam o atual Projéto
de Resolução. Foi até feito um apêlo no sentido da Ca
mara de Canoinhas aprovar o primeiro Projéto e encami
nha-lo à Assembléia. Nem por isso foi a Bancada da UDN
atendida, indo o aludido Projéto para o arquivo desta
Camara. •

Surge agora da íniciativa dos Vereadôres do PSD
PTB; o mesmo pedido de emancipação do próspero Dis
trito de Tres Barras. 'Dá a entender que estão agora os

Vereadôres dos mencionados Partidos, possuidos da melhor
boa vontade em ajudar a crear o município de Tres Barras.
Esta Comissão nada tem a opôr e crê também que toda
a Bancada da UDN está e continúa com o mesmo pen
samento de quando apresentou em 1957, o mesmo pedido
de emancipação econômica.

Sômos, pois, pela legalidade e aprovação
Sala das Sessões em 11 de fevereiro de 1958

Alfredo O. Garcindo - Vereador-Relator

Centro de Preparação Agrícola "Vidal Ramos" • Mareílio Dias
o Diretor do Centro de Pre-

.

paração Agricola "VIDAL RA
MOS" comunica aos interessados
qUe se acham abertas até o dia
28 do corrente, as inscrições
para o concurso, de habilitação
60 Curso de "Práticos Rurais".

O Curso que terá a duração
de 3 anos, funcionará sob regi
:tne de internato inteiramente

�ratis, mantido pelo Governo do
!!'stado. ,

"

,

Os candidatos deverão apresen
tar-se naquela Diretoria, muni
dos dos seguintes documentos:

1 - Certidão de nascimento,
provando ser maior de 13 anos

e menor de 18.
2° - Atestado de saúde;
3,0 � Atestado de vacina.'
4.° - Prova de conclusão

do 3.° ano primário.
5.0 -, Quitação c/ o serviço

militar se for maior de 17 anos

6.° - 2 fotografias 3x4.
•

Pará melhores esclarecimentos
poderão, dirigir-se à Diretoria
do Centro. de Preparação Agri
cola "VIDA-L RAMIJS".
Caixa Pos�a.", I ',;-- Fone: 299.-'

'::\9)
. :"

1<,

, '
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Campanha Pró Construção Aeroporto de Canoinhas

Aprovada pela Câmara de Vereadores a doação da area

de 51.120 m2 para a ampliação do Campo de Aviação' ,"

Transcrevemos abaixo o pro
jéto de Lei do Poder Executivo
do Município, inclusive o pare
cer da Comissão de .Legislação
e Justiça da Camara de Vereá-
dôres de Canoinhas, sobre a

doação da area de 51.120 m2
feita pelo Rotary Club de Ca
noinhas e demais interessados

DEIX,ARAM
O PTB

Evidentemente, o PTB e o

PSD de Canoinhas estão diaria
mente perdendo seus correligio
nários, isso porque os que hoje
estão no poder, se elegeram me
diante falsas promessas. Um
efeito não de urna só, mas de
muitas causas, dentre elas apa
recendo agora por ser mais forte
como por exemplo o que pro
meteram aos' seus valorosos cor

religionários Guilherme e Willy
.
Radke, pois estes desembolsaram
muitos cruzeiros para eleger
Haroldo e Colodel. Eleitos, es

queceram os seus amigos negan
do-lhes até o cumprimento. Ha
reldo na Prefeitura sem visão
e tino administrativo, triplicou
os impostos, prejudicando a

marcha evolutiva em que se

encontrava o município-Colodel,
deputado estadual foi para Flo

rianópolis esquecendo os seus

amigos e quando procurado para
cumprir o que muito prometeu,
revela-se o mesmo Colodel, ir
responsável de sempre. Ambos
estão recebendo com declarações
públicas com a que transcreve
mos abaixo. o pagamento pelo
mal que fizeram aos amigos:

DECLARAÇÃO
Declaramos que não pertence

mos mais ao Partido Trabalhis
ta Brasileiro. DrHaroldo Ferreira
e João Colodel sempre nos en

ganaram com promessas fazen
do-nos acreditar que estavamos
num Partido que realmente as

sistia o operário, mas tudo não

passava de demagogia. Eramos
constantemente visitados' p o r

ocasião das últimas eleições. Am
bos eleitos, esqueceram os seus

amigos e passaram a nos tratar
com indiferença e muitas vezes

zangados .

Concluimos finalmente, ,que
eles queriam apenas se eleger
para depois abandonar aqueles
que os ajudaram na campanha
política. Não aconsélhamos nin

guém a permanecer no PTB,
pois esse Partido de amigo dos

'operarias só tem fachada e pro-
messas.

Canoinhas, 8 de fevereiro, de
1'958.

'
.

Willy .Radk«

q�i,l�"e:Y1n(! /_(adke
V' 1

na ampliação

PROJETO
Art. 2.°) A aludida area sei7-

virá unica e exclusivamente para
.amplíação do Campo de Aviação
de Canoinhas, e estará sujeito ao
Convenio ratificado e promul
gado' pela Camara Municipal,
Resolução n.? 7, de 11 d€
novembro de �1954 .

Art. 3.°) Esta lei entrará em

vigor na data de sua publícaçãe, '

.revogam-se as disposições em

contrário.

Prefeitura Municipal de Ca
noinhas em 5 de fevereiro de
1958.

do Campo.
DE' L,EI N.o

-,

Dr. Haroldo Ferreira, Prefeito
Municipal de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, faz saber que
a Carnara Municipal decretou
e eu sanciono a seguinte

Lei

Art. 1.0) Fica o Sr. Prefeito
Municipal autorizado a receber
por doação, a area de 51.120
m2, situado no lugar denominado
"Barra Grande", distrito de Tres
Barras, município de Canoinhas.

Paragrafo Único) Doação feita
pelos srs. Antonio Gomes, por
tuguez com permsnencia legal
no país, sua mulher Dna. Pauli
na Beckert Gomes e Otavio Be
ckert e sua mulher Dna. Julieta
Pacheco Beckert, todos 'repre
sentados pelo bastante procura
dor João Pacheco Sobv.

Harold.:> Ferreira
Prefeito Municipal

CAMARA MUNICIPAL DE CANDlNHAS
Comissão de Legislação e Justiça,
Assunto

Dá parecer sobre doação d�

(conclúe nà terceira página)

Perseguição Politica

Obrigou-se
cruel

,a 'pedir remocao devido
,

perseguição dos AlIAHeISTA'S
I •

o Sr. Gustavo Maes, pela Portaria número i 195 de 30 de
maio de 1957, foi designado pelo Diretor -Regional dos Correios
e Telégrafos, Sr. Darci.' Linhares da Silva, Agente Postal Tele
gráfico em Canoinhas. O Sr. Gustavo Maes é funcionário dedi
cado, correto e honesto. Tem mais de 20 anos de serviços,

Empossado no cargo de Agente, solicitou ao seu. Diretor
permissão para ocupar a casa nos altos da Agência, pois é um

direito assegurado por Lei. Foi-lhe negada porque os' aliancistas
através do Sr. Celso Ramos, Presidente do PSD Regional, amarrou
também ° Diretor Regional dos Correios e daí começou a cruel

perseguição. O Sr. Gustavo Maes falava com Tarcisio, este man-
,

dava falar com Haroldo - e assim êles foram tapeando até que
o Sr. Maes foi falar diretamente em Florianópolis com o sr.

Darci Linhares da Silva. Soube' de tôda a trama.' Não podia,
morar na casa' da Agência porque o PTB e PSD não queriam.
Estavam obrigando o Sr. Maes pedir remoção de' qualquer ma

neira, através de uma "guerra fria". E assim aconteceu. Foi, à
presença de Haroldo - Tarcisio - eolodel - Albino e -Orty perguntar
quais as razões da cruel perseguição e' a resposta veio

-

imedata
mente: "você foi votar pa última eleição da Associação Rural".
Devido a isso seria melhor apresentar o seu pedido de remoção
para outra Agencia.

Acontece, porém, que a designação do Sr. Maes' tinha
sido dada pelo Diretor Regional e somente a este competia
removê-lo. A falsa legalidade do atual regime em que vivemos
- essa legalidade unilateral é ,a mais perigosa das desordens.'
E' uma forma larvada de ditadura. O Sr. Maes estava de um
lado preso a Tarcisio através de uma casa que estava pagando
em prestações e viu-se obrigado a- devolvê-la, recebendo o que
já, havia pago. Não era mais possível permanecer em Canoínhas.
A perseguição era cruel - degradante. Telegrafou para o Rio ...;.;

. pediu providências ao mais alto Chefe e Diretor. Ninguém res

pondeu - todos ficaram calados como se' estivessem dando
razão aos seus algozes. Nesse ínterim, a residência dos Correios
e Telégrafos permanecia fechada, arruinando-se, criando bolôr, "

. ,1:-:'/',> �: ;
Não valeu ao Sr..Gustavo Maes ter 22 anos de ; serviços'

nem as leis que o amparavam. No Biasi] issl() não tem valor e:
ná opinião do "Barriga Verde" êles não perseguem. São todos
uns "anjinhos" mas a verdade é que o Sr, Maes não pôde ficar:
em Canoinhas como Agente. Obrigou-se a

.' pedir remoção para:
Joinvi};e - vender a preço de nada' uma casa que havia consi:
truido para a sua família. , I ;;

, ! '.

Estes dias houve churrascada oferecida pelo Orty ao�:
;,.

funcionários dos Correios. Parece até que t'IDTI para comemoraf
a saída do' Sr. Maes, a desgraça do SIC. M$J€'5 •••

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Noticies de interesse para os criadores
e' lavradores

A Associação RUFa" de Canoinhs$ tem a
venda és seguintes' produtos:

Piragí Granulado - isca envenenada pára matar formigas,
sem uso de maquinas e inofensivo
aos animais. Cem por .cento eficiente.

Terramicina - para uso curativo e preventivo de aves,
suínos e bovinos. Grande-estoque à preços
reduzidos,

, .

"

Vacinas - cristal violeta "Prado" e outras para todos os .

�
animais.

I Maquinas e ferramentas agricolas
I

I '

Importadas diretamente das fábricas, com sejam:
" enxadas, machadeis; facões, pás, picaretas, foicins, I

,

foices, maquinas para descascar arroz, trilhadei-
ras e etc.

'
.

Importante: Ao criador ou lavrador que necessitar de qual-
.

quer informação, a Associação Rural comunica

que tem à disposição um funcionário devida

mente credenciado, para prestar /toda e qual
quer informação com relação a doenças. dos
animais e aves.

,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.
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ii' Dentaduras Anatomicas ii
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I Trilhadeiras à Venda
I .

A Associação Rural de Canoinhas avisa aos

I plantadores de trigo e de arroz, que está vendendo
! '

para pronta entrega, trilhadeiras e ceifadeiras (con-
jugados, uso mecânico e animal), da marca "S L C",
Schneíder, Logemann & ela. 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. 1

í

I
L

Representante RO DOLFO KROLOW
Rua Major Vieira 479 -- "Canoinhas, SC.

C,afê, Schmitt
V" SG já experimentou café Schmitt?·

Experimente uma vez e então

seré . seu preferido I

Lâm'padas infravermelhas

InFraphil
para tratamento de reumatismos,

,
I banhes de luz etc.

�;t

Casá 'ErJifá· Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

Vende-se"
Um terreno com 1 alqueire

e 30 litros de chão, con

tendo uma casa '9x8 e paiól,
sito no prolongamento da
rua C aetano Costa - Agua
.Verde.

Os interessados deverão

procurar o Sr. Antonio

Schreiner, no local.
.

Ix

Moinho
à venda
Vende-se em Bela Vista

do Toldo, um moinho cilín
drico para cereais, uma pedra
para moinho, um motor a

-oleo crú 35 hp.
Vende-se só o maquinário

ou a propriedade toda, com

1 alqueire de chão, casa

de morada e demais ben
feitorias.

Preço e condições a tratar
com o proprietário sr.

Herciljo ' Müller em Bela
Vista de Toldo. 2x

Utensílios
domésticos

(!Q,d,a ?'I,ltt4 .

A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
os seus correligiouârios e sim'
patizantes para se inscreverem
eleitores.

Mata
formigas, mata moscas, mata
lesmas e inseticidas para
pulgas, piolhos de galinha

. etc., recebeu a Associação
Rural de Canoinhas.

Preço de ocasião
vende-se em ótimo ponto

residencial duas (2) casas de
madeira recém - construídas.

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

v. S. poderá comprar re
Iogíos modernissimos
anéis e, brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme 3. A. Souza

Rua Eugenio de Souza.

SaisMinerais "Provimi'�
, Proteinas - Vitaminas - Minerais

C�nco pontos básicos dos Suplementos "PROVIMI":
1.0 Aumenta a produção do leite;

., 2.0 Traz maior fôrça de resistência, consequente
mente mais saúde ao gado;

3.0 Produz maior rendimento à alimentação;
4.0 Crescimento rápido e completo do bezerro.

Estas varitagens se oferecem ao fazendeiro e criador
de gado, usando' o "PROVIMI".

DeposHários: Com. e Irid,•. H. Jordan S.A
Rua Getulio Vargas 562 _' Canoinhas.

Em breve teremos também suplementos para
suinos e avicultura..

A mais antiga
A mais sortida
A melhor -

A preferida

Oficina

Relâmpago
======�==================��=- -

Completa assistência pere
b· . I do pequeno concerto

sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessónos

Vendas à�ista ea prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pere,ira _- Edifício próprio

........Eteu� 5F B& ..

Gado Venda
RAÇAS: Gir, Cherolez e Caracú
Novilhos da r'aça Gir, 3 anos

I nformações na

Fazenda Sutiã
com PEDRO ALLAGE FILHQ

Major Vieira - Canoinhas

na Associação Ruralou

Acôrdo Florestal elo Estado de
Santa Catarina

Campo de., Cooperação de Canoinhas,
com ..

· a Associação Rural.
..;_'",,'

.

Tem' p�ra:.pronta entrega, as seguintes varie
dades de:' éss'êri.Cias florestais: -!

AcáCia ':MiOJosa� ,Casuarina, Eucalipto Vimi ..

nalis, ::Br�'(:"ã'fIQg�, Acácia Negra, Cedrinho, Eu ..

calipfo T�l;:�#êqrn,is, etc.
-

/

" '

OBS:' .-Â��r'eferidas mudas, são vendidas a preços
mínimos; :,'á :J{�,\ie que todos possam colaborar com

Ô ServjçiY:'J.'lhtestâl.
, Orlando, Nascimento - Encarregado

Altreao: a�'rcindo - Presidente da Associação 4

Aos assinantes de O JORNAL
,

Comunicamos aos nossos assínantes que 'a partir de feve
reiro o preço de assinaturas de O JORNAL passará a Cr$ 600,00.
Esse aumento ,é determinado em consequencia da elevação d.O
preço do papel e da matéria prima. Avisamos, porém, aos a5s1-,
nsntes da Capítal v e do interior que a título de bonificação. o

atual preço. de Cr$ 300.00 será mantido até o dia 15 de fevereiro
não só para as renovações como para as novas assinaturas.

Rio, 2 de janeiro de 1958.

A Gerência
.

AGENTE AUTORIZADO NESTA CIDADE:

Antonio Seleme
Rua S�n8d,()r Felipe Sehmídt - Fone 226

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PELOS l�iRE§ ALISTAMENTO ELEITORAL

e.Jfc D'
� '�'�.

Do Dr. Moldo C. C�rv_.lho, Florianópolis N. 238 Pis. 405 .simo Juiz eleitoral vg pela ",.

!:Jn <D � � atual SE';re.tano .

de Viação e Data 11 Hora 16,30 d�I�gencia e operocida�e .vg SU:-

� \I;;. � �
Obras Públicas, líder do Norte

V d d
.

t I d
xiliado pelos poder público l1g

Catarínense, transcrevemos o
er � �Iram:.n � �

arma t entidades de classe vg partidos

seu radiograma sôbre o alista- �o�. os Et .�s 1
IVU g�_os 't

a
políticos vg imprensa falada �

mento eleitoral. O seu apêlo ' u� Ihça etléora31/qlu2e57ao
a 8-

escrita e pela, comunhão entr;
prende-se ao seu interesse pela n4603m9 aSe at, '1' f . apent8s canoinhenses poderá comandar
sua terra natal

qua ro mi seis cén os
b t Ih d"

.

. trinta e nove) eleitores vg de- � a li 9ue nos e os, quinze

cimo no lugar entre comunas
mil elelto�es assegurando 8

Catarmenses situando-nos de- nos.�a quer.Id.a .terra cada �ez
pois de Porto União vg Tírnbó maI�r .prest�glo J;unto aos ,org��n;
vg Caçador vg Turvo vg Con-

admínistratívo �ederal .ou est.. -

córdia vg Jaraguá vg Urussangá
dual p� T��o b})er(h�de.�ugel1r

'e outros que sempre contaram
a realização ;\lm!ll�1)�llap fi�

menor eleitorado que o nosso ex�me .assunto, ,qUE!,' rep.uto �
vg sinto-me no dever apelar �alOr mter�sse p:a�a,�' coletã.,.

aos conterrâneos todos visando
vídade canoínhense pJ,"

a realização de ':lma campanha 1 Cds. Sds.
,.':

de envergadura vg indepen- 'Avojdo Carneírõ"

dentemente partidarisn.o polí
tico vg que nos restitua o an

terior destaque pt O Meretís-

ANIVERSARIANJES DA SEMANA

FAZEM ANOS QUARTA-rEIRA: A me,

nina Diva Maria, filha do
sr, Dr. Aroldo Carneiro de

Carvalho; as srtas. Terezinha
Wibbelt ti Maria de Lima; a
senhora Dna. Euangelina, es
posa do sr. Emilio Otsen.

QUINTA-FEIRA: OS 11'1(1-

ninos Lourival, filho do sr.

Paulo Voigt e Eleuterio, filho
do sr. Iosê Wardenski; o

sr, Teotilo Voigt; a srta.

Yone, filha do sr. Angelino
Ferreira.

, j

HOIE;:. O sr.Jahir Damaso

,�Silvezra; a senhora Dna.

dwiges, esposa do. sr.•Nereu

�nloura; sr. Duilio Cornelsen

jM�NHÃ: Os meninos Al

�dÓ; filho do sr. Francisco

Iflumann; Armando, filho
sr. Carlos Müibauer:,' [oão,
nodo sr, Esirtano Miretzkl
Aderbal, filho do, sr. [osé
cio dos Santos; os srs.

odolto Knopp; Siluino Al

Ido Koch; Alcides Cubas e

�tonio Wibbelt,: a senhora

�. Ana, esposa do sr. AI:

io/r'Leão resido em S. Paulo

5EOUNDA=FEIRA: As se.

oras Dna. Marina, esposa
sr. Dr. Tarcisio Schaeffer;

na. Eugenia Olga, esposa
sr, Dr, Clemente Procopiak;
lia' Leonidia Souza e Dna.

ma, esposa do sr. Carlos'

léch; as meninas Dolores,
la [J(I sr, Carlos Mülbaue»

Maria Ecilda, filha do sr.

ra/do .vpitrner; os srs. Sil..

i� Wiltuchnig; Ewaldo Cal' ...

tiro dp, Paula e Odilon

vel; o menino Gluucio,
lo do sr. Adauto N. Allage.

"

Inesperado incêndio
destruiu totalmente a

,fábrica do sr.Adib Sakr
'

,
,

Na madrugada do dia 11 cor

rente, violento incêndio destruiu

totalmente a fábrica de quirera
de trigo do Sr. Adib Sakr, sita

a rua Mal. Deodoro, cujos pre

juizos ultrapassam a casa dos

oitocentos mil cruzeiros. Maqui
nário, estoque de trigo em grão
e etc.. foi tudo destruido pelo
fogo que irrompendo às 4 horas

da madrugada, em pouco mais

de uma hora, transformou tudo

em escombros, A residência do

Sr. Adib foi salva por milagre,
pois a mesma está situada a 4

metros do prédio onde funcío

nava a fábrica. Presume-se que

o incêndio tenha começado mo

tivado por um curto-circuito na

instalação elétrica da fábrica.

Café' Só'Marl�rSEXTA.FéIRA: A sria,
Inês Linemann; as senhoras

Dna. Otilia, esposa do sr.

Alex Michel; Dna. Matilde,

I esposa do sr. [ucob B. Fuck
e Dna, Maria Martha, esposa
do sr, William Castellains;
os srs. Egon Iose Prim, re»

sidente em Curitiba; Milton
'Wendt e Wenceslau Socha

chewski; o jovem Airton,
filho do sr. Narciso Ruthes
Sobrinho.

'

Aos aniversariantes-'1tos�os
efusivos parabens.
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O maquinário e estoque es-:

tavam segurados por . . . . ,

Cr$ 300.000,00, porém o valor

real segundo fomos informados,

é de 600 mil cruzeiros. Os pré
dios não estavam no seguro e

são de propriedade do sr. João

Seleme. Apezar da colaboração
e do sacrifício dos que aju-

"

daram o sr. Adib em conter as

chamas, nada pôde ser salvo.

Apenas conseguirem isolar a

casa onde mora o proprietário
da fábrica.

<,

Cine CruzTeatro ,Vera
APRESENTA:

HOJE - às 15 horas - Proibido até 5 anos

SENSACIONAL MATINEE ...

Apresentando o filme de CANTINFLAS

Falecimento
Faleceu dia 13 do corrente

mês, em Campo d'Agua Ver,
dl'� a Sra. Viúva Dna. Ema

Schwarz, deixando numerosa

tamüia.
'A família Schieár» nossos

pêsames

TENÇA-FEIRA: Os srs.

lrohão Mussi; Estanislau

nlan e Carlos Wagner Fo ;
smino Paulo, filho do sr,

roncisco Schumann,

JULIETAROMEU E
Um filme para voce rir li valer

'

...

• ás 20,15 horas - Impróprio até 14 an08

AGRADECIMENTO
Por ter deixado com alta o Hospital Miguel Couto

lbirama, depois de um tratamento de im-pertinaz 11'10-

'l/ia que me obrigou ficar afastado do serutço, venho de

iblico atras-es das colunas deste [ornai agradecer do fundo
u/ina ao Exmo. Snr . Dr. Arolde Carneiro, de Carvalho

�mem de corapão bonfssimo por tão prontamente me ter

rvido em tudo o que foi necessário e tacilitado o mlJU

lernamento no dito nosocomio.

Assim mais u»la vez deixo aqui consignado e penha"
ido o meu profundo a!?radecimento por ttldo que V. Excia.

tpor mim.

Jayme Hõller - motorista da S.' V. O. P.

lbirama feverldro de 1958.

HOJE

GATILHO RELAMPAGO
cf 81enn Ford, Jeanne Craínve Brode ríck Crawford

"Ele era mais rapido no gatilho que seus adversários

no pensamento". "Um sensacional filme faroeste".

Inicio da .serie: Os Cavaleiros do Rei Aríhur

'DOMINGO - ás 14 horas • Proibido para .menores de 5 anos

GATILHO RELAMPAGO

Inicio da serie: Os Cavaleiros do Rei Ar1hur
,

-----

ás 17 horas Censura livre
.

DOMINGO --:--'
ás 20,15 hrs.

-

Proibido até ·14 anos

CARROtJSEL
, EM CINEMASCOPE

c/ Gordon' Mac. Ray, Shirley Jones e eameron Mich€'l

"Um filme musicál de explendida beleza e romance".

VENDE-SE

1 motor-gerador Jonhson
- de 12 volts - 300 watts

- próprio para luz .... con-

sumo a gasolina - para 10

lâmpadas de 30 velas.

Preço de ocasião. Tem dois

meses de uso.

Infor .nações com Wal":

demar Knuppel.

..

�CANDALOS E
LIBERDADES

Aprovada pela
(conclusão da primeirà página)

terras para a ampliação do Cam

po de Aviação de Canoinhas

Esta Comissão também envia

atravez deste parecer, seus agra
decimentos aos Rotarianos de Ca

noinhas pela aquisição que fize

r;am da area de terras de 51.120

m2 e doaram a Prefeitura Mu

nicipal para o alargam�nto do

Campo' de Aviação. Emkolabo

ração com os Rotarianos de

Canoinhas, outros tambem par

ticiparam com o firme propósito
de dotar o nosso município de

um Aeropôrto á altura do seu

desenvolvimemto. Merece' tam

bem desta Comissão os mesmos

agradecimentos. A iniciativa, n&o

resta a menor duvida, foi de alto

relevo e é justo que se reconheça
publicamente.

Não poderiamos deixar de

aprovar, nem acha-la ilegal, pois
a mesma vem do encontro tam-

Câma-ra ...
bem aos altos interesses da

Camara de Vereadôres do nosso

município. Sômos, pois, final-

, mente, pela Mprovação e legali
dade da. aludida doação.

Sala das Sessões em 11 de

fevereiro de 1958.

Alfredo O. Garcindo - Relator

Conclusão da 6& página
I�mos de plena liberdade e

e se dizer e escrever( o que se

fr, Sim. a nossa liberdade, a

�rdade da imprensa ,escrita e

lada é uma das mais belas con

"istas da democracia. E' uma

,li preciosa que jamais deveria
I manchada com publicações
ue só trazem vergonha ao nosso

� povo Se gozamqs da liber
;de - é claro _ não somos

Im devemos ser como os homens

além da "cortina de ferro"
e dizem e escrevem somente

luilo gue os chefe� mandam,

;s, é absolutamente necessário
er até onde vai a liberdade

Im abuso e onde começa -dever
reSPonsabilidade.

1180do da legítima liberdade, as

U 'd
'

� �rl ades competentes .e todos

,Olllens de bom senso, deve·

'� opôr um dique à todas publi.
es perniciosas do País.

2a· FEIRA - ás �0,15 horas· REPRISE
- Proib. até 14 anos

3a. e 4a. FEIRA .,._ ás 20,15 horas· .Proibido até 14 anos'

AGENTE MISTERIOSO

, cf Dermout Walsh, Hazel Court e Hetmine Baddeley

"Um sensacional filme policial"

5a. FEIRA· às 20,15 horas • Proibido até 14 anos

s. 'Tereza Especial
o seu café

MARTY c/ Ernest Borganine e B�tsy BIIÚr

"Uma deliciosa comédia cheia de amor e ayenturas"

Geladeiras? Só

CCFrigidaire"
Domésticas e comerciais.

"A vista e a prazo.

Informações com

Z. Ganindo & �nüppelltd.
Nesta cidade.

6a. FEIRA - às 20,15 horas - Proibido até 14 anos.

PIRATAS DE TRIPOLI
E� TECHNICOLOR

cf Paul Henreid � ,Patricia· Medin�
,

"Sensacional filme �ent�as e pirataria" ;:',>r;,J:�, �';I'

AGUA,RDEM: Encruzilhada do Destino, S,a.l�f�(i?:�i
,

,do Pecado, Armado a té 9s,J),�:i#ê�( ',i:

"

", " h�, i)2ia."
'\ -;.�'\� ""l

)'
)

PARA FERIDASI

E e Z' 8' MAS
� .

,
t_ �.í

I Nf.LAMÃÇO ES,
,

"

e '6) C E I � A 5'1
"

F R I E f R A S,

LE 5 p � N�5; ETC.

, ,
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Rea�ização do Governo do Estado

Grupo Escolar' LUIZ DAVET" localizado em Major -Vieira e inaugurado em 23 de novembro de 1957.
Obra da Secretaria de V.ação e Obras Públicas atravez do Dep. de Estradas de Rodagem de Canoinhas.

Realisação como esta demonstra o interesse dos homens da VDN pelas coisas públicas -.

'

..

COIISUl IMPÕE-SE POR sí..
Elt,,,m�E-O OETALIIE POR DETAtHE

.. COM6HADOR Al1P1.0 E INOXIDlV!1

.. fORMATO E DISi'tlS!�!O I�TEfiNA IDE>.IS
• RDeusm llllGIIALAm • ACABAMENTO

TÉCNICO Pl'RfmO

.. fUHCION�IolUTO SILENCIOSO

Errlace Neppel - Moreschi
Realiza-se hoje, o enlace matri

monial da srta, Maria de Lourdes
filha do casal sr. Jacob e Veronica
Neppel, com o sr. Oswaldo. filho
do casal sr. Antonio e Helena
Moreschi.
Aos jovens noivos e suas famí

lias nossas congratulações.

Muita ,

corse em

Cenienário

I
I
i�

�--------....----�----------'.

CONSUL HONRA A SUA CONDIÇAO
DE SER PIONEIRO NO BRASIL

ALTA QUALIDADE - PREÇO ACESSIVEL

pouco espaço

das epe»
Lourdesrições de

Colaboração de Linovale M. Moreira �

Imenso e importante é o assunto. Incompreensíveis e Qliit�
riosos são os altos desígnios da Divina Providência, para que Il1ÍImíseros e insignificantes mortais tenhamos a pretensão de estudá.lo!
e esplanâ los para coshecimento dos nossos leitores sem a certeza de
estarmos incorrendo em êrro de interpretação ou de estarmos man
chando com nossos vis pensamentos a delicadeza e II santidade infi.
nita dos acontecimentos de que há 100 anos foi' palco a então p�
quenina aldeia francesa de Massabiele.

Estava-se na época das maravilhosas descobertas científica�
Na França, o espírito de Voltaire sobrévive, as elites são indiferentel
ou hostis Me.íra a inquietude e a preocupação é notória entre ai
classes tementes a Deus, ante tão .sombrias perspetivas, e todo�11
exemplo do que está a acoutecer em nossos dias, interrogam.ss 8Q.
ciosos sôbre 08 destinos da humanidade.

Iniciava-se o ano de 1858 da era de Nosso Senhor JeiÍi!
Cristo, e eis que. a exemplo do que acontecera em Belém de Judi
8 Omnisciência Divina vai buscar, Dão entre os potentados, não eDlr;
as elites sociais, mas sim na humildade do .Iar Camponês de Françoõ
Soubirous e Louise Casterot, a humilde criatura que, qual elo mi�
terioso aproximasse novamente o rebanho esparço, para junto di
Excelsa Rainha que lhes dera o Salvador das Almas.

Bernadette Soubirous, a pequena e despretenciosa camponesa,
naquela manhã de II de Fevereiro, deixa a casa paterna para-iniciar
os af/ozeres campesinos a exemplo dos demais dias, Como .de costum
vai apanhar lenha, ignorando naturalmente que naquele dia sua jor.
nada teria um término bem diferente, pois que lhe estava reservado
ver o sorriso da Rainha do Céu. E' a Imaculada Conceição que vem

.vieitá-la a despeito da sua pobreza e ignorância.
'

Que incompreensível maravilha I A Suprema grandeza e di,
vindade vem a encontro da exsrema miséria e ignorância p entre
esses dois extremos verifica, 8e o mais perfeito entendimento. A!í está
envovida em um halo celestial a bela Virgem de angelical sorriso,

I

,

N. S. de Lourdes é a Virgem do 86rriso. O sorriso é a pr�
meira definição da formosa Senhora à pequena Bernadette que. na

sua inocente simplicidade lhe o nome. Mas 'êsse sorriso estende-se i
todos nós, "Ela DOS olha e sorrí para todos", pois tôda criança tem
direito ao sorisso de sua mãe.

'

Decorridos agora 100 aD(]S, das maravilhosas aparições cada
ano mais aumenta o número de peregrinos. e. notícias nos dã» conta

dos inumeráveis instrumentos 'tais como Cadeiras de rodas e Mtileta!
que em Lourdes dão testemunho das'milagrosas cucas que alí S6 ve

rificam. Nessa ocasião das comemoreções do primeiro centenário das

aparições. calcula-se de 8_ a 10 milhões o número de fieis devotos em

peregrinação a essa Metrópole Cristã.

Salve Bernadette Soubirous,' feliz criatura que em vida, tives·
tes a felicidade de estabelecer santo coloquio que hoje indubitavel
mente translormestes em eterna veneração celestial à Santí�sim�
Virgem,

Salve Massabiele que daraute estes cem anos tens presencia.
do as maravilhas que' seguidamente se repetem junto ao imcomparável
Santuário de N. S. de Lourdes.

A tí "Rainha Celestial". sempre Virgem e sempre bondosa
Mãe, a nOSS8 fervorosa e filial prece, em Lourdes, (lU em Fátima. ou

em Aparetide, rio Norte, pois que o Universo a IÍ qert.ence e !ois

sempre a mesma sem conhecer "fronteiras ou cortinas" para todos os

que sofrem neste Vale de Lágrimas.

INDUSTRIA DE REfRIGERAÇÃO "COHSUL" S. A.

lUA ARARAM6UA. 312 • 5.. - ex. POSTAl. 267 - END. TfLE6R.. "COIlSUl"
JO;NVI,LlE - SANTA CATARINA - BRASIL

c O N C E S S UI N A R.I O A U T O R Il A O O :

Prevendo ameaçado o seu pres
tígio dado a má administração que
está realizando, o "Prefeito Re
lâmpago e o deputado dos "mil
projetos" estão novamente per
correndo o interior. procurando
mais uma vez ludibriar a bôa fé
da nossa gente do interior. dizen
do que a Prefeitura está pagando
duzentos cruzeiros por hora ao

Estado, pelo trabalho das maquinas
do DER! Desespero de causa.

N inguem mais acredita nessa des
lavada mentira .

- Os operários da Prefeitura.
há muito não vêm dinheiro. Re
/cebem vales e mais vales, mas a

verdade também é que estes vales
não são pagos mensalmente aos

fornecedôres. Confusão, de um

Prefeito confúso ..•
- Num de seus demagógicos

discursos por ocasião da ultima
campanha eleitoral, Colodel disse
ao pôvo de Papanduva: "Se eleito,
mandarei asfaltar as ruas deste
rico município" Foi eleito - está
esperando o seu mandato e as

ruas de Papanduva estão a espe
ra do cumprimento, do deputado
que ganhou os votos dos papan
duvenses mediante promessas e

ainda tem coragem de voltar a

aquele Município pedir votos para
a eleição de 3 de outubro próxi
mo.' Será que o pôvo de Papan
duva está esquecido? Creio que
não.

,

- As maquinas do' D E R de
,Canoinhas estão ainda pelo in te
riór conservando as estradas mu

.nicipais. Ciumentos e despeitados,
Haroldo e Colodel dizem que as

maqinas pertencem a Prefeitura!
Essa, não, senhores demagôgos , . ,

cacique

AGRADECIMENTO
A Familia Schwarz, profundamente abalada com

o falecimento de sua mãe, sogra e avó;

EMA SCHWARZ

v:'

vem agradecer aos oiziuhos que sêmp,te prestaram seus,
serviços e a todos que a acompanharam à sua última
morada.

;

Convida, outrosstm, para a Missa
em intenção de sua alma, serti celebrada
hrs., na Matriz Cristo Rei.

de 7.0 Dia que
dia 20e às 6,30

Canoinhas, fevereiro de 1958.
\

Merhy ,Seleme &
, em TRÊS BARRAS

·.L

EM CA'NOINHAS
d. C�noinhas

Filhos

exposrçeo nos escritórios

Força e Luz S. A.

Para a pintura de sua Bicicleta

FLEXCIL

CaFé? mas café .bom],

.
ASTRO o

da CASA ESMALTE''\ exclusividade

·Sim,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Grupo Escolar 1/Almirante Barroso"
CANOINHAS -:- SANTA CATARINA

EDITAL PARA
\
o ANO DE 1958

CUrlSO NORMAL REGIONAL
- EXAMES-

Inscrições dia 27 de Fevereiro às 8 horas

- REALIZAÇÕES -

Segunda Epoca « Dia 28 de Fevereiro às 13 horas

Admissão - Dias 20 e 21 de Fevereiro às 8 horas

Vagos - Dias 24-25-26 de Fevereiro
- MATRIcULA -

De 26 a 28 de Fevereiro

Obs.:- Outros detalhes serão esclarecidos no ato das inscrições.
A DIREÇÃO

Seu filho
É

gosta do campo? '

amigo da criação?
Então não perca tempo!

Se êle tem no mínimo 13 anos, 3) Atestato de Vacina
e já completou o 3.° ano pri- 4) Prova de conclusão do 3.°
márío, há uma grande oportu- ano Primário
nidade a sua espera. 5) Quitação militar, se o can-
Em Lajes, está a sua dísposí- - didato tiver mais de 17 anos.

ção uma ESCOLA AGRICOLA,
em regime de IMTERNATO,
que todos os anos abre suas

portas à juventude estudiosa
dos problemas do campo. Ao

término de 3 anos de estudos
técnicos e práticos, estão nossos

alunos; de' posse, do Certificado
de PRATICO-RURAIS que lhes

capacita a am campo vasto de
atividades profiseionais.
Portanto, todos os jovens que

O desejarem, deverão fazer sua

inscrição para o Concurso de

Habilitação no CENTRO DE

I-REPARAÇÃO DE AGRICOLA
«CAETANO COSTA» de Lages.

As inscrições para o concurso

estarão abertas de 10 a 28 de
FEVEREIRO deste ano, e o ccn

curso constará de conhecimen
tos elementares de ARITMÉ
TICA E PORTUGUÉS; os 35

p-lmeiros colocados serão auto
maticamente inscritos como a

lunos, recebendo a lista de seu

enxoval pessoal.
Qualquer outra informação

dirija-se para:
'

Diretor do Centro de Prepara
ção A grícola Caetano Costa -

Caixa Poàtal N.o 29 - Lages

DS

a

m

Ja

Internato Gratuito!
Alimentação Gratuita!
'Ensino Gratuito!

Para tal_fim, exige se apenas:

1) Certidão de nascimento
l) Atestado de Saúde

RADIOS PIONEER
A luz e bateria e Pilha

Eletrolas e Radiolas

,Garantia absoluta -

Preços nunca vistos

I.EG OHlTO NAC PRQP lHO • REG us PAT O��lCE

A 8 e nt e a u t o r i z a d o

J Co� te Praça Lauro Müller, 751

. r Fone 125
Uano'irrhas -:- s. c.

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

Inseticidas líquidos e em pó "NEOCID"
Espirais "Pax". A fumaça que mata "FUMETA".

Pulverizadores para inseticidas,
oferece a

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA
A Agência do Expresso Join;'ilense Ltda, dessa Cirlade tem o

grato prazer de comunicar ao Comércio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores. que está fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo a Canoinhas de 10 (dês) em 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.
Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba a Canoinhas,
preço Cr$ 2.20 por kg. De Curitiba a Canoinhas por Cr$ O,�O
carga de armazém. Sacaria Cr$ 35,00 por saco até 60 �kg.

Melhores informações em seu depósito
a Rua 12 de Setembro, 757 - Telefone, 255.

Pela preferência com que formos distingujdos,
agradecemos penhorados.
EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA.

Delegacia Auxiliar de
Polícia de Canoinhas

AVISO
O senhor Adernar Gomes,

Sub-Tenente Delegado Especial
de Policia dêste Muncipio, no

uso de suas atribuições, etc.

1.0 AVISA aos senhores pro
prietarios de veículos motori
zados e bicicletas, que o em

placarnento dos mesmos teve

início no dia 28 de janeiro úl
timo e terminará dia 5 de março
próximo em todo Estado, con
forme determinação do senhor
Diretor do Serviço do Transíto,

2:0 Esta Delegacia iniciará
hoje o smplacamento que tam
bém terminará no dia 5 de março,
os que não emplacarem no prazo
acima, ficam sujeitos as multas

previstas no Código Nacional
do Transito.

,

'

3,0 De;em os senhores pro
prietarios para o emplacamento
de caminhões, onibus e veículos
de aluguel. apresentarem prova
do pagamento do imposto sin

dical, esta delegacia prestará
melhores informações sobre o

mesmo.

Delegacia Auxiliar de Polícia
em Canoinhas

10 de fevereiro de 1958.

Adernar Gomes
Sub-Tte. Delegado Especial de
Policia.

Juizo Eleitoral da 8a.
Zona '_ Canoinhas

COMUNICÁÇÃO
o Juizo Eleitoral faz saber, a

quem interessar possa, que em

virtude do desinterêsse obser
vado na qualificação eleitoral,
feita aos domingos e feriados
pelo interior do município, re

solveu suspender a dita quali
ficação até segunda ordem. Os
alístandos, porém, poderão pro
curar a sede do Juizo nos .días
úteis, onde serão atendidos

I
das

9 às 12 e das 14 às 17 horas.
Canoinhas, 10 de fevereiro de
1958

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz Eleitoral

Vende-se
um terreno em Salseira, com
9 alqueires, possue herval,

.

casa de morada e outras
benfeitorias. Margeia com a

estrada de' Major Vieira.

Tratar com o sr.

Bento da Rosa Menezes
em Canoinhas. 4x

Experimente
Café MARLY
O MELHOR

Aluga-se.

A R'M AZ EM
area livre ,180 m2

Tratar nesta redação.

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

,Panelas e louças
Casa Erlita

Relacão dos
,

conferidos aos

tores da 2a. Exposição
Agro-Avícola Industria

A II

premies
til

exposr-

José Guginski 1 rolo de arame e uma enxada: Antonio Tremi
1 machado; Viegando 'Pruast 1 enxada e uma maquina de plantar;
Gabriel Correa 1 enxada e uma maquina de plantar; Angelo Albell'ti
1 rolo de arame farpado; Ladislau Bsbireski 1 arado (Lo lugar elli

Linho); Luiz Brozoski 1 rolo de arame farpado; Granja Mergarida
1 polvilhadeira; Laurentino Leandro Cordeiro 1 machado; Miguel
Perciak 1 arado; Romalino Alfredo Pereira 1 arado; Orlándo Olsen
1 taça (1.0 lugar criador de equinos raça Normando) e uma medalha;
José Schimbcvski 1 maquina de plantar; Osvaldo Bucch 1 enxada e
uma fr.ioe; João Kuroli 1 arado (Lo lugar apicultura); Leopoldo Co •

rêa 1 saco de hiperfosfato; Leonel Gomes 1 enxada e uma maquine
de plantar (l.o lugar trigo Irontana); Félix da Gosta Gomes 1 saeo
de hiperfosfato; Hugo Trapp 1 enxada: Aquiles Ferrari 1 enxada;
Henrique Erzinger 1 maquina de plantar e uma enxada: Malhería
Fischer 1 medalha; Escola Normal Sagro Coração de Jesus 1 medalhe:

,

Angelo Dardin Soares 1 plantadeira, uma enxada e uma foice; Osorío
Ferreira Alves 1 medalha, uma maquina de plantar e uma enxada;
Noé Neopomuceno Pinto 1 rolo de arame farpado; Leopoldino Figura
1 plantadeira; Elizio Czerniak 1 maquina de plantar, e um Ioicim:
Mery Maron 1 rolo de arame farpado; Irineu José de Souza 1, enxa
da e uma maquina de plantar; Walter Scholz 1 rolo de arame farpe
do; Erminio Cavalheiro 1 enxada; Mauricio de Paula Corrêa 1 foice;
Virginio de Paula Corrêa 1 maquina de plantar; Miguel de Paula
Corrêa 1, enxada; Leopoldo Pediíba 1 enxada; João Artner Leandre
Go'nçalves 1 enxada e uma medalha; José Schiessl 1 enxada; João
Artner 1 medalha; Maroato & Cia. 1 medalha; Pedro Burdiunski 1
enxada; Vit(lr Gomes 1 enxada: Otto Tndt 1 enxada: Arno Werner
1 medalha; Leopoldo Corrêa 1 medalha: Escola Doméstica Evaugeliea
(direção Pastor Wegger) 1 medalha (l.o lugar); Alcides Wuitexen 1
medalhar-Tecla Vogt 1 medalha; José, Feliciano Adrian 1 medalha;
Carlos Cubas 1 enxada: Vicente Ozika 1 enxada; Alexandre Thomas
da Silva 1 medalha e um enxadão; Augusto Haag 1 medalha e um
arado (1.0 lugar feijão soja) uma taça; Com. Ind. H. Jordan SIA 1
medalha; Esquadrias Santa Cruz S/A 1 medalha; Rubens Ribeiro da
Silva 1 medalha (1.0 lugar galos Conb.); Alfredo Gonçalves Padllha
i lanterna; Leão Junior & Cia. S/A 1 medalha, Nicolau Trada 1
enxadão e um lampeão, A1win F. G, Beulke 1 medalha, Moisêee
Damaso da Silveira 1 enxada, Nicolau Stokarski 1 enxada e uma

lanterna, Fabrica de ladrilhos Sagro Coração de Jesus 1 medalha Mar
moraria São Carlos Ltda. 1 medalha, Henrique Sorg 1 maquina de
picar palha, (l.o lugar raça New Hamaphire), Alberto Warden8ki 1
seringa e uma enxada, Wi1ly Am\aroschi I rolo de arame farpado.
Gustavo Hatschback 2 rolos de arame farpado, Germano Erziuger
1 maquina de plantar e uma enxadão Deepasiano Crestani 1 maquina
de plantar e uma exada. Pedro Schuchek 1 saco de hiperfosíato e
uma seringa, Euclides Pereira de Souza 1 maquina de plantar .e uma
foice, José Kúhn 1 saco de hiperfosfato, Estanislsu Semkoski 1 ma

quina de plantar e uma enxada, Dionisio Karpen 1 carpideira. Arnol
do Carvalho do Prado 1 saco de hipefosfato, Basilio Novack 1 maqui
na de plantar e uma' carpideira de abrir. Max Koehler 1 maquina
de plantar e uma enxada, Miécszslau Budnevski 1 enxada e uma

foice. Industr ia de Madeiras Zaniolo S A, 1 taça. Germano St�in S A.
1 medalha. Soco Ind. Arca. Ltda. taça. Lojas Uoidas Ltda. 1 medalha,
Leopoldo Koenig 1 enxada. Antonio Ostroski 1 medalha e um breque
de carroça. Benjamin Kitzherger 1 enxada e um destoucador, Olivi�
no Pazda 1 tesoura .Iulieta Pazda 1 maquina de moer carne, Fran
cisco Zaginaki 1 medalha, Adolfo Pasaold 1 breque de carroça, S.A.
Moinhos Rio Grandeoses 1 medalha, João da Silva Porto 1 taça,
Carlos Zipperer Sobrinho 1 taça e uma medalha (l.o lugar) Granja
São Pedro 1 medalha, José Cardoso 1 enxada, José Kuroli 1 arado
(l o lugar fumo), Pedro Grosskopf 1 enxada e uma foice, Miguel
Perciak I medalha, João Grosakopf 1 destocador, Adolfo Dreher 1
lanterna. (Continúa no próximo número.)
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José Yvan da Cosia
8acharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo' d'Oliveira n_O 580
CANOINHAS -- Santa Catarina

Material elétrico:
CASA ERLITA

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. Café! Só Marly,

Frios - Frutas e ,.·Verrduras

NORBERTO FIEDLER
Rua Vidal Ramos [ex-açougue] 10x

Canoinhas Ssrruta Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I C nNo é nossa'!" �.scâ�!!!�s
• '

' Oh, que maldadel Quer ver

como os mâus encrericam? Passe
então para cá a sua bengala e

mostrar-lhe-hei quanta briga vai
per êste mundo corruptol" E o

"moralista" continua lamentando
os males, enquanto o' paciênte
ingênuo entrega a bengala . aguar
dando a explicação . . . para ver

como os máus brigam, E vê ...
suas costelas moídas pela bengala
que forneceul"

. ,t,. :,. _

'ftei EliéáJrll«» Smmib. ofm,
_', '

Confecíonada, como senso de
arte numa das melhores ofici
nas'de Curitiba; pelo cunhado
do sr, Prefeito de Canoínhas, a
.nova placa da BIC, com seus 4
metros, lá está, aprimorando a

formosura da rua Getúlio Var
gas, beleza já trombeteada em

pregão' incompleto. 'I'smbém a

varanda de entrada do edifício
<!ia Biblioteca, de colunas pos
santes, recebeu vestido novo, bí

.zarro; ou, se quiserem, 'alegre,
como achei que convinha a seu

- caráter de brinquedo.
.

E agora, quando a B I C foi
honrada com as visitas do Dr.
Leoberto Leal, do Dr, João Co
Iodel, do Dr. Orty Machado, do
Dr .. Tarcísíco Schaefer, do Dr,
Manoel Fiuza Lima, além de vi

sitas "udenistas" - para falar
mos em

:

têrrnos' que honram'
Canoínhas. agora,' quando o sr.

Prefeito. num gesto de sincera
. compreensão, assinou a Lei de

'�'u�ilídade pública" acompanhan
do GJvêrno do' Estado, e exe
cutou na í n te g r a 'a Lei que
concedia auxílio financeiro para
'1957, agora deveriam entocar-se

,- nesta. cidade os filisteus. Um
dêsses foi o que usou a sentença
granítica, expressa ao eminente
líder pessedista que ma trouxe,
escandalizado. "A BIC NÃO É
NOSSA!" • Esse líder, em quem
descobri. com -satifação enorme,
um coração aberto para as, cau
sas que merecem, ao falar do
apôio que a BIC estava EXIGIN
DO, como brincadeira que honra
uma cidade, recebeu, em respos
ta, a espirituosa sentença. O que
eu já sabia fervilhando nas co

gitações de alguns cidadãos, ali
estava em letra concreta, um

desabafo de recalque, em rastejo
de 'despeito,' vomitado em rosto

do. próprio prócer corr e'ligioná
rio, de sentimentos bem supe-

1._

Loucuras

'" I
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riores aos daquele senhor, en
torpecido na alquimia de suas

três letras, que é a sua religião.
O poeta Augusto Frederico

Schrnídt, que de poeta passou
agora a grande político, da côrte
do Sr. Presidente da República,
afirmou que se impunha no

Brasil uma "campanha contra a

burrice". A campanha, como tô
das as campanhas eficazes, ha
via de começar em casa, respon
deu-lhes Chesterton brasileiro,
Gustavo Corção. E porque há
em Canoinhas quem nessa cam

panha se empenha, deveriam
espancar-se as atitudes de "sá
bia reserva", já antes inócuas
e tolas, e agora contundente
mente esmigalhadas em seu

próprio "conteúdo" político -

eis o têrmo, - pelo exem pIo
que de cima deram chefes pu
líticos, de todos os Partidos, que
em Canoinhas defendem interes
.ses. Por isso, ta-nto destoa, no

côro de solidariedade ao Livro
e ao que êle sírnboliza, o des
conchavo imprudentíssimo de'
quem assim esbanja a vasa pre
ciosa de seu caráter de raposa.
Como, para marcar a inutilidade

-

de um homem: basta uma ati.

tude, assim, para marcar a uti
lidade de um homem, basta um

gesto. E cerno se, agora, a Ci

vilização Ocidental devesse a

um homem em Canoinhas a des-

(úberta cultural do século: do

ravante, o Livro se devide em

"nosso" e "não nosso", p�js- é
do Livro que se trata! Barem,

, .:.;

o. sábio tupininquim veio tarde:
o triste avanço iá ria Rússia foi
feito. f: assunto

-

de edificação,
principalmente, para cs 500 adul
tos que a BIC tem registrados
como leitores, E é, sobretudo,
para os cidadãos pensantes de
outras cidades, uma amostra
densa do sabbath "cultural" que
reina em nossa ... Revela a to

dos aonde chega o homem quan
do se degrade, para tornar- se,
simplesmente, um animal polí
tico O da "BIG NÃO É NOS.:
SA", pelo visto, é dos que são

pela abertura da "segunda fren
te", digo, da segunda Biblioteca,
que dorme em Lei há J o anos,
e para cujo sono já foram gas
tos, em dois anos, UQS 300. mil

cruzeiros, visíveis nos balancetes

públicos. Assim; �ais uma pro
va vem robustecer nossas espe
ranças já fagueiríssimas; daqui

/

a pouco, em Canoinhas, pequena
cidade, teremos o fenômeno, que
vai anestesiar de. ciumes a mais
de 90% das outras Cidades maio
res' que nada dísso: possuem -

duas Bibliotecas públicas. Uma,
"nossa". A outra "não. nossa".

I I'
Assim como os padres, raça de

parasitas, já se dividem em "nos
sos" e; ::,nã() nossos" - os pa
sitas. são êstes últimos - só nos

falt�rá depois, ao-lado de esco
las "nossas" e "não nossas",' no.

-

ápice da perfeição social, dois,
templos católicos: "nosso'te "não:
nosso", O "não nosso", natural
mente, cer':bdo-' de barro' por
todos os lados ...

de Fevereiro, ..
A maior das maiores

Tecidos- e mais Tecidos,
deiramente baratos.

ofertas
das melhores
Aproveitem....

. ,

I

r-
'.'

'.

Há em certas revistas e jornais

I coi�as semel�antes. Publicam-se
artigos ; ou Ilustrações que são
uma verdadeina vergonha ou me

lhor um autentico sem-vergo-
nhismo, um desafio ao pudor ou

ao bom senso com aquelas lamen
tações aparentemente inocentes ...
para mostrar que há degradação.

e Liberdades
E de fato há -' a começar-p�ilÍs
autores que lamentam tal cor•

rupção e não enxergam o escAri.
daI? p�oduzido pelo �eu jornal QU
revista, Para dar à Impressão de
que são bons, acrescentam ou
põem em epígrafe um

• 'O crime
- " .

nao compensa ou coisa sems,
lhante, mas o fato é que o cri
minoso é também aquêle que
escandaliza o público. E contra
fatos não valem argumentos. Se
não compensa, por quê repro.
duzi-lo escandalosamente excitando
más paixões? Escritos e ilustrações
obcenas com as quais se m('rca�
deja em tantas cidades do Brasil
são de péssimas consequências'
principalmente para a júventude'
pois de fato- 'O crime de escan�
dalizar não compensa.
Poderia alguem objetar que

(conclue n'outro local)

-

CO NVITE'
t·i�i;·

,
O Clube Canoinhense, por sua diretoria, sente-se honrado

em convidar todos os sens associados, bem como os da Sociedade
Beneficente Operária, Elite Tênis Clube, Gremio da Mocidade'
Sociedade Entre Rios de Três Bal Ias e' Sociedade RE'crE'ativ�
São Bernardo de Marcílio Dias. para

-

os grandiosos bailes bur
lescos!! serem realizados em seus salões, nos dias 16 e 18 do
corrente, à tarde e à noite:

Pelo comparecimento,_antecipadamente, agradece,
A Diretoriá

Nota: - Reservas de mesas a partir do dia 15. em sua
.

séde social. ao preço' dé Cr$ 100.00 por baile,

No Cineminha
Amanhã, às 15 hs. e às 20,15 hs.
Segunda-feira, às 20,15 hs. "''r-

BURT LANCASTER em
_,

PiRATA
-

SANGR.ENtO"

. I" -)i,
.

,

"São Francisco"

Aventuras -

EM TECHNICOLOR.

A
Terça-Feira de Carnaval, às 15 hrs, p às 20,15 hrs.

VERDADE""F A L E
com "0 GORDO" e "O MAGRO"

",

LOJAS UNIDAS LTDA.

•

'A 'casa 'que
(ANOINHAS,·:; -

bárato vende em Canoinhas!

553 (Antiga CI.8 Fuck

nas

que. V. S.' não pode perder.
procedências por preços- verda
sómente para Fevereiro!'!

mais

�UI 'C.etano, Coit., Slntl Catarina
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