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Assumiu' o (ioverno de Santa Catarina, o Sr. Heriberto Hülse

lscimento do eminente Governador Jorge
de Vice, Governador, o sr. Heriberto

permanecerá no cargo até 1961,

Em do trágico fa

qualidade
consequencra
o Govêrno

Ano .13

Lacerda, assumiu

Hülse, que
época das novas

na sua

segundo conseguimos apurar,
eleições para Governador!

-

Pavoroso desastre aéreo enluta
SANTA CATARINA e o BRASIL
Uma grande e cruel fatalidade vem de atingir Santa

Catarina com a tragedia aerea ocorrida segunda feira, dia 16

do andante, Infausto acontecimento que roubou ao Brasil e

ao nosso querido Estado, treis grandes vultos de sua vida

publica: o Governador Jorge Lacerda, o Senador Nereu Ra

mos e o Deputado Leoberto Leal, vitimados cruelmente no

desastre de avião, ocorrido na tarde de segunda feira, nas

proximidades de Curitiba.

Um avião "Convair" prefixo TT-CEP, da Cruzeiro' do

Sul, que havia partido de Porto Alegre à tarde recebeu em

Florianopolis como passageiros, o Governador Jorge Lacerda
- o Senador Nereu Ramos - os Deputados Leoberto Leal

e Lerner Rodrigues e outras pessôas. O aparelho partiu de

Florianopolis às 16,45, devendo chegar a Curitiba às 17,45,
isto é, uma hora depois. Entretanto, segundo informações ha

"idas, o desastre com o avião ocorreu às 19 horas. Outras

informações dizem e confirmam que à hora -em que devia

aterrisar no aeroporto de Curitiba, o avião bateu uma aza

num pinheiro nas proximidades da Colonia Murici, 18 qui
rornetros do aeroporto, vindo imediatamente chocar-se contra

o solo, matando 22 pessôas.
Os corpos do Governador Jorge Lacerda e do Deputado

Leoberto Leal foram transportados para Florianopolis, inclu
sive o corpo do industrial e bancário sr. Sidney Nocecti e

Senador Nereu Ramos. para o Rio de Janeiro. No aero

porto de Florianopolis, 'o povo, autoridades civis e milita

res estavam alí agrupados aguardando os despojos. Todas

as fisionomías muito compungídas, retratando profundo pesar

que domina a alma dos catarinenses pelo tragico sinistro. As

urnas funerarias foram retiradas do avião e conduzidas pelas
autoridades e pelo povo, até os carros qUE' deveriam trans

porta-los até a cidade. Parentes e amigos dos mortos der

ramavam lagrimas sem constrangimento. Um grande cortê

jo de automoveis se formou para'acompanhar do aeroporto
ao centro da cidade, os carros funebres. O transito conges
tionado. Só depois das 17 horas, chegaram os coches fune
bres à cidade, dirigindo-se ap Palacio da Agronomica, onde
os corpos ficaram expostos em camara ardente, ali perma
necendo até a hora .do sepultamento.

O Senador Nereu Ramos foi sepultado no Cemiterio
São João Batista, no Rio de Janeiro. Foi decretado luto ofi
cial no País por 5 dias. Em Santa Catarina o comercio e in

dustria fecharam suas portas e em todos 08- municipios ca

tarinenses choravam a perda de tão preciosas vidas.
Entre lagrimas, consolemo-nos pela beleza e luminosi

dade dos exemplos que nos deixaram os mortos ilustres. Go
vernador Jorge Lacerda, Senador Nereu Ramos e Deputado
Leoberto Leal, jamais serão esquecidos pelos, catarinenses,
dado o interesse que sempre dispensaram á Santa Catarina.

Deputado Leoberto mLeal - Dados biográficos
Tal corno o governador Jorge Lacerda, o deputado Leoberto

leal tinha tambem uma carreira política recente. Nascido em Tijucas,
contando 45 anos de idade, era --{ilho do sr, Miguel Silva Leal e de
d, Isaura Leal. Era casado com d Ivone Brü�emmann, não tendo
filhos, Formou-se em ciências jurídicas e sociais pela Univercidade do
Brasil e pouco depois, ao tempo

-

da interventor-ia do sr. Nereu Ramos,
era chamado a ocupar a Secretaria de Acricultura, acumulando a em

seguida com a da Viação e Obras
Publicas. Redemocratizado o País
em 1945, juntamente com Nereu
e outros' proceres políticos fundou
o Partido Social Democrático em

Santa Catarina, dele tornando-se
elemento dos mais destacados,
com influencia eleitoral na região
norte do Estado, pela qual elegeu
se deputado federal por larga
margem de votos por duas legis
laturas, Nesta sessão da legislatura
da Camara foi escolhido para vice
lider da a' maioria; 'exercendo pre
ponderantes atividades no seio da
Comisão de Economia e Finanças.
na qual ainda há pouco teve atua

ção decisiva, quando sustentou (vi
toriosamente, o ponto de vista da

prorogacão por mais um ano da
vigência da lei da COFAP. Re

presentou o Brasil em diversas delegações no estrangeiro, uma delas
em Roma, outras como membro da comissão Brasileira na Conferencia
Parlamentar internacional Apoiou decisivamente a candidatura do sr.

I uscelino Kubitschek á presidencia da república e com isso conquistou
posição de relevo nos concilias da política nacional, consolidando
também seu prestigio no cenário político Estadual. Na verdade, o

seu desaparecimento desfalca as fileiras do PSD catarinense e nacio
nal e rouba ao nosso Estado um dos seus mais atuantes e ativos
representantes.

"

Canoinhas, Santa Catarina, 21 dI: Junho de 1958
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PIO�rietario: �, C. C�RVAl��
CAIXA. POSTAL, 2 FONE. 1'28 CIRCULA AOS SABADOS

JORGE LACERDA
(DADOS BIOGRAFICOS)

Jorge Lacerda, nasc, a 20 de
outubro de 1915, em Paranaguá,
cidade portuária do Paraná, veio
ainda criança para Florianopo
lis, onde seus pais fixaram re

sidencia. Feitos seus estudos se-
,

cundários, matriculou-se na Fa
culdade de Medicina da Univer
sidade de Curitiba, embora toda
sua vocação fosse para advoca-

mau a Ação Integralista em-sim

ples sociedade civil e cultural,
Jorge Lacerda, desgostoso, foi
terminar seu ultimo curso uni
versitário no Rio de Janeiro e

alí é que efetivamente ingressou
na política. Tinha tido um, prin
cipio de vida jornalística emCuri
tiba, revelando seu talento e sua

cultura. No Rio, prosseguiu nas

cia, ideal que tambem concreti

zou, formando-se bacharel, de

pois de médico. Ainda no' ver
dor da mocidade, nos seus tem

pos de universitário, ingressou
na Ação Integralista Brasileira,
logo' que ela surgiu e foi um

dos seus mais ardorosos adep
tos e em Curitiba.rim dos seus

oradores mais entusiastas e mais

aplaudidos, galgando, nos con

selhos do partido, naquela capi
tal, posto elevado.

Após o golpe de Estado de
Novembro de 37, que transfor-

atividades, dirigindo o suplemen
to literário do jornal "A Ma
nhã", edição matutina de "A Noi
te", propriedade do govêrno.Nes
sa época serviu tambem cerno

secretário do' ministro da Justi
ça, então o snr. Adroaldo Mes

quita, tambem líder católico e

integralista. Dalí partiu Jorge
Lacerda para' a disputa de uma

cadeira na Camara Federal, co
mo representante de Santa Ca
tarina, que conquistou com bri
lhantissima votação. Naquela Ca-

(Contínúa na terceira página)

..

Numl:ro 501

Gerente: n���s SmM[

NEREU RAMOS
(DADOS BIOGRAFICOS)

Nereu Ramos nasceu em Lajes
a 3 de setemdro de 1888, contan
do portanto, ao falecer, pouco
menos de 70 anos de idade, Em
1904 fcrmou se bacharel em ciên
cias e letras no Colégio Jesuita de
São Leopoldo, Rio Grânde do Sul.
e em 1909 doutorou -se em direi
to pela Faculdade de São Paulo.
Nesse mesmo ano integrou a re

presentação universitária do Brasil
ao Congresso de Estudantes de
MontevirJeu. Mais tarde foi secre
tário da Delegação l-\rasileira' á
Conferência de Haya, Voltando

ao Estado Natal, depois de por
algum tempo residir em Paris ini- -...,
ciou atividades como ad vogado,
conquistando a confiança dos que
nesessitavam defesa Mas logo
após, a política absorveu os seus

entusiasmos e nela ingressa corno

deputado estadual, Sua atuação
corno homem púplico desenrola-se,
desde então, como decidido com

bate em favor da reforma dos
costumes políticos. Na campanha
civilista encetada por Ruy Bar
bosa, foi ardorosa sua contribuição,
destacando-se nos comícios públi
cos e na arregimentação de valores,
como êle revoltados contra a frau
de e a corrupção Quando se es

gotaram os meios pacificos e o

povo chegou a apelar .,para uma

série de revoluções' Nereu Ramos
delas participou. direta ou indireta
mente, e na campauha da Aliança
Liberal que precedeu, a vitória de
Getulio' Vargas, excurciooou em

caravanas p;r todo o país. Eleito
(contínua na terceira página)
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precisa-se de alguns profissionais, dando-i
se preferencia aos que tiverem carteira

de trabalho.
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V. S, poderá comprar re
logios modernissimos
anéis e brincos de di-'

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
�e Guilherme, J. R. Souza

Rua Eugenio, de Souza

Advocacia ém: g�rat· ;-:·�s·peci�Ime�te
-

cri�'e .::' ".,.'- ,

Praça ok Ôswáldo djbn��ira n,v 550 Que.a � "Pltnlo Sais'ado"
,

..
' CANOIi'lHAS '._ Santa Catarina,

�== .==========�=======�======�=====�' todas as terças-feiras, as 21,30
" horas, pela Radio GI'.Jbo, on-

. '. " >� da's médias" 1.·180 quilociclos,
!!!lN'.·_Bi§i!II*__II,b!ll!!lM�i!'i!li!!l!li!!I'BéB"'I!lfIWmmlllí4!!1iblJ.!/Bií!llJ!!-."IIl@--2lIliil..---_ondascurtasde,49metrose

ti 035 quilocíclos. (Colabora
ção do PRP de Porto Uníão.)

, '

Bacharel 'em Direito 'J ';

Oficina
)

Relâmpa.go

A meis ,antiga
A mais 'sortida
A melhor
A preferida

"

Complet�, a:ssis,tência para
"

b' . I '
do pequeno .ccncer to

"sua. tere eta até a reforma gera�

Bicicletas das melhores marcas

. 'li Peças e accessórios
Vendas à:Vist�a e ii prazo
Sempre OFICINA RELAMPAGO

R�a Pllula Pereira _- Edifido 'próprio
r.

�I\áquinas agrícolas e

para beneficiar madeiras
Para 'todas as finalidades.

, Informações com

Z.,(iardndo & I(nüppelltd.
I

Nesta cidade.

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 -Ios.

Procure no seu fornecedor
o sabão, Princeza, L_ygid,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

,especial e canoinhense I,

Material elêtrico
CASA ERLITA

Café

Santa Tereze Espedal
eara o seu melhor paladar

,

,
.

"

21.6-1958

o QUE E' PROV'IMI'?
1. .,... Um produto composto' de Proteínas- Vitaminas

,:,. e Minerais de procedencia holandeza e espe-
cialmente preparado para o nosso clima,

'

2. - E PROVIMI é o grande e infalível regenerador
dos seus rebanhos tanto de Gado, Suinos e

Aves.

3. Aumenta espetacularmente o crescimento, pro
dução, apetite e fecundidade dos animais.

,

4..... Contém antibióticos' contra as doenças dos ani
mais, especialmente Suínos e Aves; portanto
o animal. tratado com PROVIMI, é resistente

.

às doenças lntecclcses.
/

PRO VIMI, portanto garante ao' criador grandes
Vantagens e, aumenta, sem duvida, seus lucros.

5.

Os depositários em Canoinhas, com prazer fornecem
maiores" esclarecimentos e folhetos explicativos

sobre o tratamento com PI{OVIMI.
, Temos PROVIMI para pronta entrega.

Depositarias em 'Canoinhas:

Comércio e industrie H. JORDAN SIA
'Rua Getulio Vargas n.? 562 Ix

---=========�==========�====================-
. - --

Seguro de eddentes de trabalho
ATENÇÃO LAVRADORES

. A Associação rural de Canoinhas camunica a todos
os lavradôres portadores de cartões da Cia, Atalaia,
que o' seguro de acidentes na lavoura está em vigor
até o dia' '30 de junho do corrente ano. Após esta

data, .os.ínteresados .deverão comparecer no escritório
da Associação para a lega1isação dos aludidos cartões

Outrosim, comunica que do mez de' maio em diante,
está aseitando novos segurados E que quanto maior
fôr o numero de lavradôres inscritos, mais barato
será Q valôr do seguro..

Vende-se Caminhão FORD F7
Um Caminhão Ford F7 ano fabricação 49 - com di

ferencial simples (não reduzido)

Tratar com Leonardo
na Comercial Automecanica Ltda. Rua Coronel Albuquer-.
que ou Fone 278.

�

,EXPRESSO ",JQJN\tILEN8E LI·MITA-DA
A ,Ag�qcia .do Expresso Joinvilense Ltda .. dessa Cidade tem o
grato 'prazer de comunicar ao Comércio e' Indústria de Canoi
nhas e seus arredores, que está Jazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo a Canoinhaa de 10 (dês) em 10 (dêz)

. -dias com preços especiais de Cr$. 1,40 por Kg.
.

,

l'r��BPo�te de cargas �!e p�,;to Ài'e'gre vi'a Cu;itiba a Cauoinhas,
preço Cr$ 2.20 por kg, Dé Curitiba a Canoinhas por Cr$ O.8�
carga de armazérIl. Sacaria Cr$ 35,00 por Baco atê 60 k�.

Me:ih'óres informações em seu depôsito
a R�a 12 de .Seternbro, .15? C' Telefone, 255.

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

Meias de ge,da, rayon, linho e algodão;
Fíníssimas meias para senhoras (passeio);
Meias para crianças, de n;rlon e algodão.

C"ASA LANGE·R
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

Comunica que acabou de receber Um ,é�órme sortimento dé
M E I AS, de todas as côres e tamànhos,. diretamente das

fábricas, vendendo a preços realmente convidativos.

Meias Elite, sem costura, 1 QO% Nylon Dupont (Seda);
,Meias. Salaston, t�m�nhb údico, 100% Helanca Nylon;
Tamanho Unico, em luxuoso, estojo;

,. • l'

Meias Manchester, pura lã, .especial parªo, iny�rºoL ._,
.. -- <., . ..• .' -"..- . .. _. __ .- _ .. _.- - .. _ .. _ ..

I'
t
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Jorge Lacerda
(CONCLUSÃO)

sa do Congresso; onde teve a

mais brilhante das atuações, fo
ram buscá-lo, seu partido e� a

côrdo com a UDN, para candi
dato ao governo do Estado, su
cedendo ao sr, Irineu Bornhau
sen e disputando o prélío elei
toral com o sr. Francisco Gal
lotti, tendo obtido ti vitória por
pequerrâ\ margem de votos. E
xereía o cargo de' governador;
portanto; há pouco mais de dois

·

anos. Não cabe aqui examinar
sua obra administrativa, mas nín
guem poderá negar a boa von-

.

Conforme foi amplamente divulgado" a Associação Rural de tade e o idealismo cóm que se

Canoinhas por ocasião da realisação da 2a• Exposição, Agro Avicola houve até agora no cargo, em

Industrial êÓl novembro de .1957, atravez de um. projeto de lei, de bõra eondições pessoais, ou cír

autoria .10 dinâmico deputado fe_!!p.ral �!ills .Adaime, foi. coutemplada ,cünstàncias politícas lhe tenham
com o auxilio de DOIS MILHOES DE CRUZEIROS, importancia assoberbad-o, na sua pouca ex

esta que foi para auxiliar as despesas havidas com 8 reaiisação do a- ; periencia do cargo,' pois na: rea
ludido certâme. Assim que a Lei foi sancionada pelo Exmo. Sr. Pre- I lidade Jorge Lacerda era um ho

sidente da Bepublica] o sr. Alfredo Garcindo Presidente da ,Associa. mem nascido e talhado para a

ção Rural, e que fez Da ocasião o pedido do deputado Adaiine, ini- ,vida parlamentar, onde sempre
ciou as demarches para o recebimento da subvenção, comunicando-se : lhe estaria assegurada posição
com o autor da Lei. Centenas de cartas e telegramas foram trocados das mais brilhantes.
entre o Presidente da Associação e o Deputado Elias Adaime. Foi x x x
então que uo mez de março do corrente. ano, a Associação Rural mano Falecido, tão tragícámente, aos
dou ao Rio de Janeiro o sr. Mario Fortes Bustamante a fiin de me- 43 anos de idade, Jorge Lacer-
lhor se inteirar da situação do andamento do processo e junto ao ,da deixou viuva a sra Kirana
DeputaJo Adaime, solicitar informes e trausmití los a Canoiuhaa. No '; Lacerda, como ele descendente
principio do mez de maio p, findo, foi então o sr Alfredo Garçindo ,de gregos, e mais três filhinhas'
chamado tambem ao Rio que como Presidente da A�sociação Rural, '

ainda de menor idade. .

em c(,mpanhfa do Deputado, autor da Lei, apresentar· se DOS .Ministp..
tios por onde estava correndo o processo na fase final do reqebimen·
to, após a aprovação em todas as repa·rtiçõel ligadas.

Convém frisar que foram 6 meses de trahalho até.que pude�é o

s'i. Alfredo Garcindo�receber- a aludida suhvenção de DOIS MILHOES
DE CRUZEIROS. Se não fosse a eficiencia, a persistencia e o trabalho
do Deputado Elias Addime, a Associação Rural de Canoinhas não rece·

15ería o aludido auxilio Sendo ele o autor da Lei, na oCRsião,- o
drojéto recebeu a assinatura de toda a Camara e Senado Federal,
�iíÍldo por ambas as Casas Legislativas, aprovado sem nenhuma res·

tricão - sancioDada logo em seguida pelo sr. Presidente da Repu.
lllic'a, para depois então ingressar Da fa�e de andamento Das re'parti.
ções" dos··' 'MHíistêriôs"

.

da' Fazenda - Agricultura e julgamento no

Tribunal de Contás da União.

; i Provou ó Deputado Elias Adaime com o recebimento desta
s:ubvenção, a sua reeleição na C,amara dos "Deputados, como parla.
mentor mais eficiente en tre os 378 que militam naquela, Casá Legis.
�� .

.
Caooinhas está agradecida ao Deputado A�aime 'por tão brio

Ihante vitoria que pode ser considerada vitoria da eficiencia e a

Associação Rural de Canoinha!'! que r'eceheu tão v&liosa colaboração
do seu t.rabalho, tem agora um novo amigo e protetor.

'

Em dias a ser previamente marcado, a Diretoria da Associa.
ção Rural oferecerá ao Deputado Adaime, uma churra9cada, convi·
dando. para homeDagea lo, os lavradôres.

Hecebida a
-

subvenção da As
sociação Rural na importância
de Dois milhões de cruzeiros

J

V E N O E - S ,E
Por motivo de mudança, uma MOTOC:ICLETA marca

JNDIAN· BRAVE 1954 motor 4 témpos 250 cc, e uma BICICLETA
PROSDOCIMO. Ambos os veículos encontram-se erri est'ado de
novo, como podem ser cbnst�tados pelus interessados. Negócio de
m:asião. Tratar com o sr. ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
no Banco Nacional do Cúmércio S. A., Caixa Postal, 230 � até
o fini deste mês. 2x

Saciedade de Tiro ao Alvo "Canoinhasl/
São convidados os srs. sóCios e Exmas, familias para as.;

sistirerri ao. Baile, que e'sta Soc, fará realizar na noite de 21 do
corrente, no' Salã..; B'echel. '

_,. .:_... J ..

, Oqtro.ssiql c9nyida-se o. sr. sóciQs para a disputa de Tiro
a,o Premio, cf l11edalha a ser detuado nos dias 29 deste e 13 de
julho p, vindouro.,

Canoinhas, 14/6/1958. A DIRETORIA.

Churrascaria
A mais bem montada da éidade, oferece diàriamente às
famílias canoinhenses churrascos deliciosos de gado, leitão,

cabrito, carneiro e as especiais galinhas
ao espeto, galeto, etc.

CHURRASCARIA «SULTÃO»
Defronte à Estação Rodoviária, permanece

aberta a té às 24 horas.

N!í:: R\E'lt R�'" MO'&. ,(Co'nc'iusã� d'e lii,pàginll)"
deputado i�d'eratd'esén�ol��iJ açãô ,{edéral e imediatamente· escólh.d�.
destacada Da Câ�l�ra il'e então', pC;r uilánii};ida'?e, p'�ra_ � pr�sidên
onde chegara por maior uúmero . cia da CAmará, qu'e exerCEm com
da sufrágios. A revolução trouxe- sua alta autoridade e superior
o de volta a Santa Catarina. ocu- dignidade, sendo ao final do man

pada por tropas gaúchas, em con- dato alvo das, homenagens mais
seqiíencia da, resistência aqui en- excepcionais ;�" .recébidos por urri
contrada pela sihl�çã9 política dê'

. ho�e� públ'ico, porque ,p�rtidas
então: A Câm'I�Ílí))'fi'a:' pela' �êéonstj� qUer aos SéU'S' corrêlígio:nários' co'
tucionalização do país, em 1932, mo dos adversários poJíti'tos e dos
veio encol�tr�-!ç na tr�'�,ch.eira_.CoIi. "jornalistas rel?rc:séIífânté� dos ór
vocando o país em 1934. para as gãôs de imprensa de, tôrla'!I às ç:8res
eleições á constituinte, foi eleito políticas. ,E�, 1�5[) 0, PÇ!�o, Ca,'ta
representante aê Sánfa eá(arina. '

ríll'eôsé, péfií'f.!tJ'cián'Jo:'sê' ê),t er"ó
Em ,1935 conquistou, pelo voto anteriormente cometido, Sufragou
da maioria, o posto d� governador de m,��eir!l imprecionante 6- nome
do Estado. O golpe de 1937 en- de Nereu Rá'uÚlS l'e'iândo":o' nova
contróu-o

i
nesse posto e nele foi, mente como �eui r�pres�ntarité ao

confirmado então na qualidade çle Senâdõ, ónde� a'fé agóra ' bcupÀvàInterventór. Esse péríod'o dê govê'r. SU'3 cádeira,.,
no ma��ou�s� p�i'?,�ipal:m��,i� p�I�, Nereu ,Rarnt;s, f<?i' �or dúas vê�es�elh�rl_a do nivé] da msjru.ça9.' vice- presidente da Repúblíca.
cor;n Imp?rt_antes construço,�s do

E por duas vêses exerceu a pree�fabelec,mentos. e�c?�are� e.m 9U8- sidêncía da Nação, a prímeiraSI todos o� D_J�D1ClPIOS ,\prm�lpal- quando vice- presidente por oca�ente [oinvile) e pelo., c.Uld�do síão de vi\lgerti do presidentedlsr:ensado a' rede �odov"afla, tida Dutra e a 8egÓn�â por ocastão
.

en�ao como uma das melhores do
dos acontecimentos de Novem

paIS, d� m�s�ó m.odo que a n?ssa bro de 1954, quando foichama
m�truçao pública flgurav� �a dian- do a exercer papel decísívoteira

.

em c?nfronto com todas _as para a preservação da dernocra
demaIs. u_mdades ?

da Federaçao cia braaileira, t�nqo agido comoNas eleições de - de d�zem�ro verdadeiro magistrado.de 1954 Nereu Ramos fOI eleito .
. ..

senador e deputado, simúltanea- x x x

.
mente. Optando pela Câmara Alta, Neteu' Ram'6s� fal'eci'dó aos 70
exerceu a liderança da Constituo

anos de idade, era filho de im�in te e chegou a enfeixar a maior polutO estàtista catarinense Vi
somá da poderes que um catari· daI Ramos� que,. fêz no Estado
nense já reuniu: dirigente da po- um dos seus governos mais,
lítica nacional é vice, presidente profícuos, e dt> d. Teresa. Rfamos.da Repúblida. Seu trahalho �omo Era casado com d. B(!�trjz pe:
presidlmte. ela comissãl? rdatora derneiras, ilust're dama pertenda Nova Constituição rara inexce· cente a uma das mai!. distintas
dível em patriotismo e devota- familias de Santa Catarina. E
mento. Em Novembro de 1946. de seu feliz, matrimônio deixou
foi ao Chile, reprerentando o Bra:

os :fihos Nereuzinho, Murilo, Jai
sil, como embaixador especial na me e d. Terezinha de Paula,
posse do presidente Vidtla. viuva do, saudoso médico e mi-
Em 1950 foi eleito deputado litiôr dr. Á,�gusto de Paula.

Enlplaeamentó·
de veículos

, Prorrogação de prazo
A Delegacia Auxiliar de Po

licia, avisa aos interessados qUe,
conforme comunicação do Dire�

·

tor da Inspetoria de Veiculos e

'Transitos Publicos. foi prorro
gado até o dia 15 de julho o pra
'zo para emplacamento de vei-
·

culos autbmotoréS e bicicletas,
sem que seus proprietários, fi
quem sujeitas ao pagamento de
multas.

Apela entretanto d titular da

Delegacia Auxiliar, para os se

nhores proprietários dE' veiculos,
,não esperem os últimos dias do

,prazo para emplaca-Ios, o qÚE'
acarreta grande acumulo de ser-

· viço para os funcionarias.

Canoinhas, 16 de junho.de 1958,

Edgard K. Pereira

1°. Tnte Del. J!�sp. de Policia

Utensílios
domésticos

ea�ct �ltlit4

Banco de Marciueiro
Vende-se
pleto com

tas.

Tratar nesta redação

um com

ferramen ..

Ix

Atenção Caçadores\

Pelo presente torno público
que estão terminantemente proi
bidas caçadas e pescadas em

meus terrenos situados em Be
la Vista dó Toldo e La�geado.
Não me responsabiliso pélo que

. ;f
, possa vir '� acontecer aos con-

traventores deste aviso.

Canoinhas, junho de 1958.

LOURENÇO BUBA

,--------------------.----,

I Cine Teatro Veta: Cruz
APRESENTA:

{ls 20 horas - Impróprio até J 8 anosHOJE

A DANÇARINA N.UA,
com JE'an' Debucourt, Elisa Lamothe e Pierre' Larquey
continuação do seriado - Correio das Planicles

DOMINGO - ás 14 horas � Proibido para menores de 5 anos

AZES DO GATILliO
com George Montgomery e 'Nancy Gátes

"Um sensacional filme faroeste"" '.'

continuação do seriado - Correio das Planlcies
-----

às 17 horas
DOMINGO - ás 20 horas

Censura até 5 anos
Proibido até 14 anos

12 homens' e uma sentença
cl Henry Fonda, Lee J, éobb, E, G, Marshall, Edward Burns

, ,"Voce .é a favor ou contra a pena de morte?
Assista a este magnifico trabalho que discute êsse tema!'

----_._.
,

2a. FEIRA - ás 20 horas. ':' REPRISE - Proib. até 14 anos

3a. e 4.a FEIRA A ás 20' horas - Proibido até 14 anos

BRIGADA GLORIOSA
com Victor Mature, Richard Egan, Nick Dennis e outros
"O mais emocionante e mais autentico filme· irispiradó'.

na gu�rrli da Coreia".

5a. e 6.a FFIRA _- às 20 horas - Proibido até 14 anos

Pelo amôr de meu amôr
com Deborah Kerr, Van Johnson, e John l{;rilis

/
,

"Um dos maiores dramas de. amor apresentado ,ria tela."

AGVARDEM: Um Estranho no Paraiso, Julie,
Aviso aos Navegantes e ainda ri for
midavel documentario em Ciinemasc6pê
do Casamento de Gracy Kd!iy.

�."""I"""""""""""""""&L�t'
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Perdeu-se
Nota do

Partido Democrata Cristão
Sentindo profundamente o in

fausto acontecimento que rou

bou a S. Catarina e ao Brasil
três grandes vultos de sua vida
pública: Senador Dr. Nereu de
Oliveira Ramos, Governador Dr.
Jorge Lacerda, Deputado Fede
rs l Dr. Leoberto Leal e demais
vítimas trágicamente desapare
cidas, o Diretório Municipal do
Partido Democrata Cristão de
Canoínhas, manifesta seu gran
de pesar apresentando conde
lencias as famílias enlutadas.

Placa 28-31-::JO. Carro Oppel.
Gratifica-se quem entregar ao

dono sr. JOSÉ RICHARD.
CONVITE-MISSA

O Partido Social Democratico, União Democra
tica Nacional, Partido de Representação Popular, Par
tido Trabalhista Brasileiro, Partido Democrata Cristão
e o Partido Social Progressista, cumprem o piedoso
dever de convidar o povo em geral para assistir as

.. solenidades da Santa Missa, que a Paróquia de Ca
.

noinhas fará' realizar na Matriz Cristo Rei, no próxi
mo dia vinte e três (23), ás 8 (oito) horas, por inten
ção da alma dos excelentissimos senhores, Senador
Nereu Ramos, Governador Jorge Lacerda, Deputado
Federal Leoberto Leal e mais dezoito pessôas, viti
mados 'no desastre aviatório do dia 16 (dezesseis), em
Curitiba.

, ,A todos; pelo comparecimento, uma imperecível
gratidão.

Mais Trigo para a

Associação Rural
O Presidente da Associação Ru

ral -comunica aos lavradôres que
vae receber mais um lote de semen
tes de trigo, dado a grande pro
cura. dos ultimos dias. Já foram
vendidas 2.00u sacas, tu <ia fazen
do crêr que teremos uma exce
lente saíra neste ano,

FESTA RELIGIOSA
em TRES, .. BARRAS
Realizar-se-á no

.. dia 29 do
corrente, em Tres Barras" a

tradicional festa religiosa de São
João - São Rsdro e São Paulo,
Foi organisado pelos festeiros
um vasto e primoroso progra
ma, tendo a frente o Rvdo. Pe,
Aloisio Orszulik

Além da parte religiosa, II

parte social recretiva ficou mui.
to bem organizada.
A renda reverterá em beneficio
das obras da nova Igreja.

Jorn. Guilherme Varela
Festeja hoje o seu aniversário

natalicio o nosso leal amigo e co-
.

lega de imprensa Guilherme Vare
la atualmente residindo em 'I'iju
cal', sua terra natal.
Ex-Diretor do nosso jornal, um

dos fundadôres, bastante relacio
nado nos meios jornalisticoa de
Santa Catarina, será por esse mo

tivo, muito cumprimentado no dia
de hoje, a cujos cumprimentos
tamhem nos associamos.

Registro Ci V il
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Mu
nicípio e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, etc.
Faz saber que pretendem ca

sar: João Fernandes t Lídia Mu
chinska. Ele, üàtural do Estado
do Paraná nascido em Campo
Tenente, no dia 30 de Janeiro de
1926, lavrador, solteiro, domici
liado e residente neste distrito,
filho legítimo de José Fernan
des, fal. e de dona Maria Rósa
domiciliada e residente em Rio
Negro, Estado do Paraná. Ela,
natural deste Estado, nascida
neste distrito no dia 3 de Junho
de 1934, domestíca, solteira, do
miciliada e residente -neste dis
trito, filha legítima de João Mu
chinskí, fal. e de dona Catarina
Muchinska domiciliada e resi- ....

dente neste distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem tiver conheci
mento de existir algum impedi
mento legal, acuse-o para fins de
direito.

'

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que será afixado no

lugar de costume e publicado no

Jornal "Carreie. do Norte" de
Canoinhas. --

Major Vieira, 14 de Junho de
1958.

Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

Transferida a Convenção
Municipal da UDN

O sr. Modesto Zaniolo Presi
dente do D. M. comunica a todos
os udenistas csuoiuhenses e ao po
vo em geral que, devido os ulti
mos acontecimentos que abalaram
todos os canoinhensea e estando
ainda o Estado de Santa Catari
na debaixo de luto pela perda dos
insignes brasileiros e catarinensea
- Governador Jorge Lacerda -

Senador Nereu Ramos e Deputado
Leoberto Leal, que transferiu para
o dia 29 a Convenção Municipal
da VON, quando serão oficial
mente eecolhídos õs candidatos a

Deputado Estadual e Vereadôres
para o próximo pleito de 3 de ou.
tubró,

Farmaceutico Benedito
Terézio de Carvalho Neto
Transcorrerá amanhã o aniver

sario do dr. Benedito Terezio de
Carvalho Netto, um dos socios da
Farmácia Oliveira e responsavel
pelo setor técnica,

I

Terreno á Venda
Vende-se um terreno com

25 .alqutires, sendo 14 terra
de planta e 11 caiva com

herval, situado em Rio Bo
nito (IMBUIA), com todas
as ,benfeitorias - casas,
paiól, etc.

Ver e tratar com o pro
prietário Sr. Antonio Iarro
cheski em Rio Bonito
Imbuia. � 5x

o novo Delegado de Polícia
Oficio datado do dia 26 de maio

p. findo, comunica- nos que assu

miu Daquela data a Delegacia Es
pecial de Policia o nosso

bom amigo e competente oficial
da briosa Policia Militar do nosso

Estad�, Tte. Edgard K. Pereira.
Almejamos ao ten. Edgard, VO"

tos de felicidades e exito na espi
nhosa missão de bem servir a cau
sa publica.

Altavir Zaniolo
Decorrerá dia 26 o aniversario

natalicio do sr. Altavir Zaniolo,
socio- Diretor da firma Industrias
de Madeira Zaniolo S. A. com fi
liai em Curitiba. O ir. Altavir na
capital paranaenae é um dos in
dustriais de relevo, dado o seu

81t� tirocinio e capacidade de tra
balho.
Votos de felicidades. Experimente

CaFé MARLY
O MELHOR.. � mais atualizado veiculo de seu tipo

E Precisa-se
Alugar uma casa�
Favor telefonar 179
ou procurar esta redação.

Mudas de
. Plantas Frutiferas

(enchertos de 2 e 3 anos]
De pessegueiros, macieiras,

figueiras, .etc., recebeu a As

sociação Rural de Canoinhas.

Preço de custo.

�
., "qualquer lerreno"

Forle chcp a de aço
.em poslçô » obllquq
protege o motor. a

caixa de mudonça e

� os elementos de '

!I tração.

Tração permanent.
nas 4 rodas e sus

pensão Independente
para cada uma delas.

Oportunidade
Vende-se datas, ótimo pon

to, estrada Marcilio Dias.

Tratar Casa Pereira

Assine! Leia! Divulgue fVe ce rc:mpos
ce até ó0%,
h:;lgCJ( emente.

T raciona U.T10 carreto
sem fre :05, com 6'10
qulios.

..
,

Correio do Norte

PAROQUIA SANTA CRUZ
CONVITE

Convidamos a tôdas as Exmas. Autoridades Civis e Mi
litares, as Associações Religiosas e Assistenciais da Paróquia. o

Funcionalismo Federal, Estadual e Municipal, os senhores Bancá
rios, Industríaís e Ccrnercíáríos, os estabelecimentos de Ensino da
Cidade, as Agremiações Recreativas e Esportivas, o Operariado.
a Imprensa e o Rádio de Canoinhas, assim como a tôdas as
Exmas. Famílias Católícaa da Paróquia, para o

SERVIÇO RELIGIOSO FONEBRE
COM MISSA SOLENE DE 7.0 DIA

que esta Paróquia fará celebrar na segunda-feira, dia 23, às 8
horas, na Igreja Matriz por alma de S. Excia. o DR. JORGE
LACERDA, Governador dó Estado; de S. Excia. o DR NEREU'
RAMOS, Senadór da República, Ex-Presidente da República, Ex
Governador do E-stado, Ex-Ministro da Educação, Ex-Ministro da
Justiça; de S. Excia. o DR. LEOBERTO LEAL. Deputado Federal,
Ilustríssimos Homens Públicos Catarínenses, tràgicamente faleci-I'
dos no dia 16 do corrente mês.

Canoínhas, em 17 de junho de 1958.

I o· Gnlco veícul<t
(e !'9U tipo com
o c e s s o por ..
cortes.

Baixo custo de
manutenção &

consumo.

T r.anspé:e matas, bre
. �,,� 10$ e riachos, sem

� .. ��.;J» nenhuma dificuldade.

Somem-se a essas caractetístlcos
tõdas as excepcional. quolldcdes
DKW·VEMAG.

está à sua espera em nossa loja
JIPE DKW-VEMAG fabricado no Brasil pela

. VEM.. VEMAG S. A.�eiculos e Máquinas Agrícolas
- � -r-- - - � - r_ � � __

Revendedores em Canoinbas: A_ Mallon G. Cia.
, ......
·.r

��"';,
CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

DELaS E DEMAIS

AfECCOES DO ;

COURO CABELUDO.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEI�AS,
F R I E 1 R A 5,

J S P.I t::J H AS, E TC.
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Motores "MWM" Diesel

21.6.1958

Otima Chácara"
Vende-se um lote, proprío
para uma Granja em Alto
das Palmeiras com Uma area

de 8.400 m2, com bôa casa

(luz instalada), paiol - bôa

agua - e tem aguada nos

fundos, todo cercado.
Vêr e tratar com o proprie
rario Sr. Francisco Chicorski
no Moinho Jordan ou nesta

redação Hx

Delegacia Auxiliar de Polícia'
de Canoinhas

PORTA RIA N. 6/58
Alcides Bastos de Araujo, Diretor do S. .de F. de armas

e munições matérias explosivas, inflamáveis e produtos quimicos
agressivos ou corrosivos, no uso de suas atribuições, resolve bai
xar as seguintes instruções, sôbre o comercio e queima de fogos
durante as festividades junínas a se realizarem no mês de junho
do corre-nte ano.

Ficam expressamerríe proibidos:
(

I - O comércio de produtos pirotécnicos, sem a devida
licença desta repartição:

II - A fabricação e' vendas das chamadas "BOMBAS DE I

PAREDE";
III - A venda, à menores de bombas denominadas "BI

CHAS DE RODEIO" dos fogos "CABEÇA DE NEGRO e similares;
IV - a queima em via publica de bombas especificadas

no item III;
V - A fabricação e soltura de balões ou engenhos de

qualquer natureza, que possam provocar Incêndio.nos campos ou

florestas, (art. 22, letra h. 'do Codigo Florestal).
VI __ A fabricação de fogos denominados "ESTALOS",

"TRAQUE". "f'IPOCA" e "ESPANTA COlO" (Aviso n". 612 - D.
4, de 1/8/955 do Ministerio de Guerra).

VIr - Fazer fogueiras ou queimarfogos de artíflcios nos

logradouros públicos ou de janelas ou portas que deitem para os

mesmos; bem como fabricar, expor a venda peças pirotécnicas,
vulgarmente denominadas. "BALÕES DE FOGOS", E "BUSCA
P:f;S DE ESTAMPIDOS" ou de outro gen ero ..em cuja fabricação
sejam empregados matérias explosivas ou inflamáveis capazes de,
por si, ou combinadas com outros elernentos.: provocarem incên
dios ou causar acidentes pessoais <eu danos materiais, (art 6.,68
e 69 do regulamento baixado do decr, n". 1· de 18/1/1939)

OS INFRATORES DA PRESENTE PORTARIA FICARÃO
SUJEITOS AS PENALIDADES PREVISTAS EM LEI;

.

Ass. ALCIDES BASTOS DE ARAUJO
Diretor do Serviço de Fiscalização de Armas, Munições etc.

, Canoínhas, 13 de junho de 1958
Edgard K. Pereira 1 ° Tenente Delegado Especial de Policia

Políticos prometem � verbas e

nada fazem' pela BIC de
Santa Catarina

Apêlo dos inscritos na Bibli�teca, através de O
GLOBQ, a,os psrlementeres csterinenses
INSTITUIÇAO que honraria qualquer cidade de elevado

indice cultural, e sobretudo, as que sómente agora começam a

promover o interêsse da criança e aos adultos pela leitura de o.

bras de formação de boa cultura, a Biblioteca Infantil de Canoi
nhas, em Santa Catarina, está, entretanto, sofrendo de dificulda
des financeiras e, incrivel que pareça, sofrendo 8S consequencías
de ínterêsses políticos..

Inaugurada há quase dois anos, a BIC, fundada 'e C:irigida
por sacerdote da Ordem Franciscana; dispõe de mais de três mil
volumes infantis e. registra cêrca' de mil leitores, com retirada de
Iívros numa média de 400 por mês:' A 'cidade de Canoinhas tem
apenas oito mil habitantes, o-que diz bem do interesse, tanto das
crianças como dos adultos, pel� leitura.

.

. Dificuldades e Apêlo
Instalada em prédio alugado pelo Estado, considerada, por

lei. de utilidade pública, tendo, mesmo recebido visitas de legisla
dores do Municipio e do Estado, a BIC vê-se, entretanto, sem ver

ba para aumentar as suas estantes, situação esta agravada pelo
fato de não receber volumes do Instituto Nacional do Livro, a

pesar de dispor de uma seção de leitura para adultos. As verbas
prometidas por deputados catarínenses, Ci principio anunciadas
como somas acima de cem mil cruzeiros, foram aos poucos seno

do reduzidas até o limite de zero. Daí; o apêlo que seus leitores
inscritos fazem através de O G_LOBO, aos parlamentares catari
nenses no sentido de que, a pesar de. a BIC não sei' urna. fonte de
vetos, prestigiem a instituição que está difundindo boa cultura
em Canoinhas e consigam para ela suficientes verbas.

Transcrito de "0 GLOBO'.' de 28-5�58

...

Máquina Singer

Churrascaria Mascote �
,.�

de PAULO JARSCHEL

.

Tipos KD 12 de 540 HP - 1 a 4 cilindros
Tipos FB • GA-HA FULPERLAND com refrigeração

8 ar e a agua de 3 . 5 - 7 HP Diesel •.
Foruecimeuto de PPÇflS geuuinss

A.GEN·TE EM CANOINH4S

I J: Côrte
I Praça Lauro Müller, 7.51 . Fone 125

Topografia Agrimensura ._ Medição de Terras

Usa d a, procura-se uma

comum ou de alfaiate - até
o dia 22 do corrente mês.

Informações no BarHenri

que Marzall ou nesta re

dação. Ix

Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte

Café� Só Marly

",i

Churrasco diàriamente, com buchada às quintas-feiras.
Almoço e. jantar.

(anelnhes Rua Vidal Ramos 254 .. Fone 154

Feres Oequech - estando em serviços .de topografia e

medição de terras nesta zona, avisa os interessados que preten
derem efetuar u a balhos dessa natureza, para procurarem

informações nesta cidade, com João Seleme.

Datas Venda

Casa Erlífa·

Antonio Sclerne
Rua Felipe Schmidt

com bem sortido armazem de secos e molhados
OFEhECE

Frutas e Verduras
sempre em estoque.
A tende pelo fone 226.

Acabamos de

receber a nova

com 5 gavetas. Vendas a prestações a partir de
Cr$ 310,00 e se.n entrada. a partir de Cr$ 400,00.
Com 15 anos de garantia e assistencia técnica

durante o prazo de garantia.
'

CASA PEREIRA
Rua Getulio Vargas, 882.

f

à Rua Marechal Deodoro -

3 datas cercadas.
à Rua Curitibanos - 1 data
com casa. Preço de ocasião

Tratar' com o proprietário
Sr. João Malinoski, à Rua
12 de Setembro." 2x

Tintas Ypiranga
Casa Erlita

::-; � ·Conhece o vinho· �;i

;m�SA�I.b@I�HIEbO�?:·
'(S':�eli(iíl :ifoS' áprel:iado'rest·�;'_
De1�ite '-seu� paladar:� pfQvanifo:o,l

Terreno à venda
Vende-se em Rodeio Gran

de uma área de 40 alqueires,
sendo metade terra de plano

.

ta. e metade caiva, com (2)
duas casas próprias para
comércio e duas para costeio
de fazenda, todas cobertas
com telha.

Vêr e tratar com o Snr.

Alipio Corrêa de Lima em

Rodeio Grande - Município
de Papanduva. x

Atenção Caçadores
Max Goestír.eyer, Margarida

Goestmeyer e Donaldo Voigt,
comunicam que estão terminan
temente proibidas caçadas' em
seus terrenos na localidade de

Caraguatá. Os que diante dêste
aviso forem encontrados caçan
do nos respectivos terrenos, te
rão .que f;€ justificar perante
autoridade compe-tente e serão

punidos conforme a lei. lx

Panelas e louças
Casa Erlita

·boml preferido!o

<
.:�
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m Aguardem sensacional plano de vendas com descontos incriveisl I
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� �OJAS UNIDAS LTDA. Rua Caetano Gosta, 553 � Canojnhas - Sta. Catarina �
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MAT·E
tambem tem a

IIGeleia Reall/
,

-

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Fazem anos:

Hoje: os snrs. Guilherme
Varella, Jacob Fuck [or.,« Ze
no C. Zippel, as sras. dnas.
Luiza, esp. do sr. Gastão Ca ...

samajou, Paula esp. do sr.

João F. A. Sie171s, os meninos
Ari Lucas filho do sr. Eraldo
Zpitzner e Marcos filho do sr.

Cm los Mülbauer e a menina
Sibila filha do sr. Paulino F.
de Mello.
Amanhã: os srs. Benedito

Terezio de Carvalho Netto e

Ladislau Dambroski, os jo
vens Eiiseu filho do sr . Fran
cisco Langer e Doriual filho
do sr, José Grittens, as me-

I ninas Ivone filha' do sr. u».
nardo Brey e Sueette Maria
filha do sr; Adib Sakr.

Segunda-feira: os snrs. An
gelino Ferreira e Ottmar Icie
de; a snta. Inês filha do �r. Fe
lix Bialeski, o menino Gastão
filho do sr. Felix Rudolr. os

jovens Ferdinando Frank e

Lino filho do sr. Zenão
.

Ma-
zurkevicz

.

Terça-feira: a sra. dna Fri
da Maria esp. do sr. Ro
dolfo Wibbelt, 'o sr. João Cle
mente Kuhn, os meninos Nyl·
son João filho do sr. RodolTo
Auerback e João Francisco
filho do sr. Eraldo Spitzner.

.

Quarta'leira: o sr. Walde,
mar Nader, as' sras. dnas;
Celestina esp. do sr, António
Borek, Rosa esp. do sr, Horst
Botmann e Nair esp. do sr;

Hildegar Imianouski e o me

nino Pedro Saloio filho do S1·.

Antonio Borek. ' I

Quinta-feira.: o sr. Altavir

Zaniolo, a sra. dna. Iracy esp.
do sr. Ludovico Bôra, a me',
nina Rosiclér Maria filha do'
sr, [ahyr Damaso-da Siluei
ra e o menino Pedro filho' do
sr. Nicolau Burgardt.
Sexta-feira: as sras. dnas.

Hercilia esp . do sr. Emilio
Le111ke e Odete esp. do sr. Ro�
dolfo Frantz a snta. Ludooi
na filha do' sr, Romão Ni.
dzielski e o menino Luiz Car
los filho do sr. Gabriel Costa
de Valâes.

.

Nossos porabens.
AJUSTE DE NUPCIAS
A 11 do corrente em ar.

leães ajustaram nupcias a

snta. Arlete filha do casal
sra. Laura.. Vidal Pereira Ai.
oes antigo coletor estadual
nesta cidade e atualmente pre
feito daquela comarca cata ..

rinense, com o sr. Edison fi
lho do casal sra. Adelina»
Oswaldo Westphal de Braço
do Norte,
Nossos cumprimentos.

o sr. Fernando da Cunha Be

languer há pouco chegado de

Europa, disse que um laborató
rio francês descobriu no mate

brasileiro, entre outras coisas,
vitaminas e o acido pantotenico,
base química da geleia real de
abelhas.

Informou o sr. Belanguer (um
dos diretores do Instituto Naci
onal do Mate) que uma firma
francesa deseja fabricar,

-

com

mate, um sucedaneo da geleia
de abelhas e que uma senhora
de Psrts mostrou interesse' em
fazer cremes de beleza tambem
com mate.

Quem mandou a arriostra de
máte em pó para pesquisa no

, Instituto "Raindoin", de Paris. foi
o vice consul brasileiro. sr Flo
riano Nunes Pereira, que é qui
mico.

Em Bruxelas, os visitantes da

exposição internacional estão to
mando mate em grande escala,
quente, frio, "Irappé" puro, com

rum ou com maçã como vi
tarnina.

O sr. Belanguer esteve dois
meses em Bruxelas. como dele

gado do Brasil, preparando o

"stand" do mate, Trabalhava di

ariamente, segundo diz, das 7 da
manhã às 19 horas.

, Mas ficou satisfeito quando viu
o alto nivel de' vendagem do
mate que, num dos últimos dias
em que lá esteve, superou a do
café, Um copo de mate, lá, está
custando cinco francos belgas
(cerca de Cr$l2,00) Cr$l ,00 fica

para o Comissáriado (belga) da

exposição.
Disse ainda que o pavilhão do

Brasil em Bruxelas está sendo

visitado, diariamente por mais
ou menos 500 pessoas.'

.

Verbas para Canoinhas
A pedido do vereador Alfredo Garcindo, o deputado

Elias Adaime consignou no orçamento de 1959, as se

guíntes verbas assim distribuidas:

, Obra Saneamento Campo d'Dgua
, (zona alagadiça)

Ginasio Santa Cruz
Aeroporto Canoinhas
Biblioteca Infantil Canoinhas
Centro Tratorístas Canoinhas (aquisição

sementes) colaboração com Associação Rural 500.000,00
Além das verbas destinadas para Canoinhas, foi

ainda consignado no mesmo orçamento, Cr$ 500.000,00 ao

Hospital São Sebastião de Papanduva.

Verde
Cr$ 1.000.000,00

500.000,00
500.000,00
100.000,00

Um Milhão de Cruzeiros
para o Colégio Sdg. Cor. de Jesus

GENTE NOVA
Com o nascimento da ga ..

lante Maria Bernardete acha
se em festa desde 12 do cor

rente, o lar do casal Sr;
Estaislau dna. Adair Knorek.

I,·} ':.

. Notícias recém chegadas do Rio, dizem que o Co-

légio Sagrado Coração de Jesus fui contemplado no orça
mento do corrente ano com UM MILHÃO DE CRUZEIROS.
O "pedido foi feito pela Irmã Diretora ao deputado Elias
Adaíme. Segundo tudo indica, o referido auxilio será pago
aínda rio corrente ano. '

,:' " .

,�,
).; ! '.) �'X • Sumira; é nome da g atonte

menina que a 19 deste, veia
alegrar o lar de seus pais sr.

(lebrael-dna. Chemone El-
, Kouba, de Três' Barras. Su»
mira 'Veio ii luz no Hosp. Sta.
Cruz.

-

.Ó»:

Nossos parabens.

Geladeiras: Prosdocimo 6 e 9/% pés, C�nsul-ii
querozene.

Rádios e Radiolas: Semp, Orbiphon e Zenith,
diversos tipos.

'

Toca-discos.
Acordeões: 'Somenzí e Sanelli

Máquin'as de Costura: Alfa, Philips, Lada e Zig-Zag.
Fogões em 3 tamanhos, cozinha americana, "Fiél";

, ,.' ( ex
Cofres e Arquivos "Fiél".

Aparelhos Walita e Spamam
Acumuladores Durex; VeJ;ltÜadores.

Bicicletas: Prosdocimo, Goericke,' .Sport, Bristol e

Hermes.
'

. .

.

Peças em geral.
Lampadas simples e' fluorescentes,

·1 V. S. encontrará á rua Paula Pereira, 79Ô C:�a loja de

I LOÚRENÇO' BlJBA

. Apêlo de criança provoca curiosa carta de Jânio
Sr. Jânio Quadros enviou ,a se

guinte carta 'ao senhor Jaime'
Cintra, presídecte da Cornpa
nhia Paulista de, .Estradas de
Ferro: "Honrado Dr. Jaime Cin
tra. Abraços, Ai vai a carta. A
tsnda. Sei que posso apelar pa
ra o coração do grande paulista.
Não sei se ú operaria roubou o

chumbo. Sei que outros, rou

bando muito.ie pesando mais do

que qualquer chumbo roubado,
estão em

.

liberdade. Agradeço,
meu amigo. � (8) J. Quadros".

•

J ","
•

sAO PAULO, 29 (Especial pa
ra O GLOBO) - Um menino

de 8 anos, filho de um humil
de -ferroviário da Companhia
Paulista, dirigiu uma carta es

crita a lápis ao Governador, pe
dindo sua interferência no sen

tido dé amparar o pai, bcusadó
de haver subtraído da emprêsa
pequena quantidade .de chumbo
e, por isso respondendo a pro
cesso e desligado da Companhia.
Dado a' veemência tio apélo, o
,,�

"
.

. '. .

Na França - informou - on-

de o interesse do mate é maior,
o governo nãc concede

---

divisas

para a importação do produto.
Q maior comprador, atualmente,
� a Alemanha, com 400 tonela
das por ano.

I 80 Tereza Especial
o seu café

PNE_US DAS AFAMADAS MARCAS:

PIRELLI - Cruzador, e Pá de Galinha.

FIRESTONE - A. T. Lameiros e H.'S.

I
GOOD ....YEAR - Bandeirante - Cacique e Lameiros,

I! de todos os tamanhos para caminhões 9 automoveis, V. S. encontra no

""'1: Servicentro Esso (anoinhas Limitada, ou

em Tres Barras, nas Lojas de MERHY SELEME & FILHOS I,
:�----�----��-=����-------��--------'------_.��-------------�!--"-----"------------------.------..-----_._._.--�'-'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




