
Homenagem. á memória

Jorge Lacerda, Nereu
Ramos e Leoberto Leal
o dia 16 do corrente assinalou o primeiro aniversário da

morte do Governador Jorge Lacerda, do Senador Nereu Ramos

e do deputado Leoberto Leal, na brutal tragédia ocorrida nas

proximidades da Capital do Paraná.
,

- Naquela data, o Govêrno do Estado homenageou a me

moria dos inesquecíveis catarinenses e foi celebrada missa na

Catedal Metropolitana, às 9 horas. Foi oficiante dessa cerimônia

religiosa S. Excía, Revma. Arcebispo. Dom Joaquim Domingues
de Oliveira.

Depois da missa, o Govêrno do Estado colocou corôas de
flores nos túmulos do Governador Jorge Lacerda e Dep. Leoberto
Leal, sepultados em Florianópolis, e também no túmulo do Se

nador Nereu Ramos, no Rio de Janeiro, .atravez do Procurador
do Estado naquela Capital dr. Luiz de Souza.

A Camara dos Deputados dedicou igualmente 'a sua ses

são do dia 16 do corrente a memoria, dos tres catarinenses que
tanto elevaram naquela Casa do Parlamento Nacional o nome de

Santa Catarina •

LUZ! MAIS L lJ Z!
Canoinhas, 3 de junho de 1959.

Exmo. Snr.
Alfredo de Oliveira Garcindó
MD. Presidente da Camara Municipal
Canoinhas S. C.

Exmo. Snr. Presidente da Câmara de Vereadôres!
Nobres Vereadôres!

Graças ao trabalho incansável de homens de iniciativa
brasileiros e da cooperação construtiva de emprêsas estrangeiras
radicadas no país e que vêm conosco lutando pelo desenvolvi
mento econômico da nação, sem concessões ou vantagens de qual
quer espécie, o Brasil conseguiu acelerar seu progresso e lançar
os alicerces de uma economia industrial que o colocará entre as

mais adiantadas. nações do mundo.

Produzir mais será o lema da vitoria no combate a alta
dos preços! Na vida moderna, quem não trabalha, ou seja, quem
não desempenha nenhuma forma de atividade, não é util nem a

si mesmo, nem' a sociedade, de que faz parte.
Mas o desenvolvimento da indústria, da produção depen

de em muito, de energia elétrica. Energia escassa é energia de

preço alto e concorre para a elevação do custo de produção, Ener
gia elétrica é o esencíal e a chave do progresso do nosso Muni

cipio e o grave atual problema da industrialização de Canoinhas.

Canoinhas, a nossa Princesa do Planalto, é, inegavelmente,
uma cidade que cresce. O seu progresso está mais do que nunca

.evídenciedo. Hajam vistas as inúmeras e novas construções nas

praças da cidade. Como se vê, muitos prédios que se erguem nas

diversas ruas, li cidade fica cada ano que passa, enriquecida com

esses marcos de desenvolvimento-e de segurança do futuro.

É lamentável, porém, que o nosso parque industrial esteja
estacionado. -Mais ainda, na atual emergencia, porém, o impacto
desastroso com o racionamento de energia elétrica no norte do
Estado, leva a nossa industria a beira de um abismo. A indústria
dá vida para o nosso comércio e dá. serviço para o povo de
Canoinhas. -

Debalde vêm o povo reclamando, há anos, contra a falta
de luz e força. Nossas ruas e praças no centro, quando o luar não
as ilumina do céu, mergulham nas trevas, com os óbvios riscos
e incomodas. Este problema de luz precisa duma solução. Não
podíamos mais continuar com as promessas de grandes centrais
elétricas. Queremos saber a realidade neste assunto. O povo . . .

não lhe restará mais nem o natural direito de espernear e de
gritar . . . Luz mais Luz!

Em nome da democracia, e em defesa da coletividade -

estamos apelando, à nóbre Câmara Municipal, interferir juntó aos

órgãos competentes e responsáveis, afim de começar a mobiliza
ção industrial e a campanha em nról da "Força e Luz Propria"
para o nosso Municipio de Canoínhas.

Daremos mais liberdade de ação para o homem comum,
mais apoio às boas iniciativas e lutemos confiante na batalha da
exploração dos saltos do Timbó e Tamanduá para a instalação de
uma Usina Hidro-Elétríca. Pedimos a sua iniciativa e espirita de
cooperação como autoridade municipal; nobres Vereadôres, crian
do, urgentemente, uma comissão neste sentido. Brasileiros -

'não cruzem os braços. Cada cidadão tem sua parcela de respon-
sabilidade e de glórias nesta Cruzada Municipal, lutando na ba
talha da energia elétrica.

Nada nos deterá. Vamos para a frente, confiantes no fu

t�ro promissor de nossa terra. É Canoinhas que cresce e-que se

fuma. _

Saudaçoes LEOPOLDO HEIMBECK

NOITADA LITERO MUSICAL
A Diretoria do Club Canoinhense convida seus

Associados e Excelentíssimas Famílias e o Público em

geral Para Assistirem Hoje às 20 horas em seus salões,
um recital a cargo da Declamadora e Poetisa Brasileira
Maria Nascimento.

Na parte musical, atuará a consagrada pianista
Srta. Carmen Scheide.

Não haverá cobrança de Ingresso. Entrada franca.
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PROBLEMA
I

FOR-ÇA E
__
lUZ

Já é, do conhecimento do pu
blico as dernarches em torno da

possível solução do angustioso
problema de energia eletrica de
Canoinhas.

-

Queremos todavia levar ao

conhecimento dos interessados
as ultimas providencias adota
das pelas comissões organisadas
e esclarecer que o assunto de
ve ser encarado. muito seria
mente pelos canoinhenses, á

quem cabe a responsabilidade
de resolver em difinitivo esse

problema.
Estão em campo se movimen

tando em todos os sentidos, duas
comissões que agem simulta
neamente. Uma composta de e

lementos de classes, patrocinada
pela Associação Comercial e In
dustrial de Canoinhas, e outra

composta de Vereadores, nomea
da na ultimá sessão da 'Carnara

Municipal, e integrada pelos
senhores: João Seleme, Braulio
Ribas da Cruz, Dr. José Ivan da
Costa e Dr. Reneau Cubas.

O trabalho desenvolvido pela
comissão patrocinada pela As

sociação Comercial e Industrial
de Canoinhas, vem desenvolven
do intensivso trabalho nesse se

tor, tendo
. inclusive visitado o

município de Caçador na pos
sibilidade de conseguir energia
suficiente para Canoinhas. Po
demos adiantar que dessa ex

cursão não houve resultado po
sitivo (apesar de estarmos aguar
dando um relatorio minucioso
das atividades), tendo a referi
da comissão seguido á Capital
do Estado, onde vai pleitear
junto aos poderes competentes,
solução ao caso que mais aflige
Canoinhas de 'momento, que é
o de energia eletrica. No inte

rim foi constituida a comissão
da Camara de Vereadores que
vai por sua vez e em coopera
ção com outra comissão incen

tivar os trabalhos e procurar
uma solução definitiva para que
Canoinhas se liberte. dess e ra

cionamento que está trancando
seu desenvolvimento economico.

Estamos aguardando o regres
so da Comissão que seguiu a

Capital do Estado e posterior
mente daremos aos nossos lei

tores e interessados o resultado
dessa viagem, assim como con

tinuaremos dando noticias dos
andamentos dos trabalhos das
comissões organizadas.
Estamos -convictos que as co

missões não decepcionarão e não

'descançarão enquanto não for
definitivamente solucionado o

caso de energia eletrica para
Canoinhas. Queremos esclarecer

ao publico que a Canoinhas For

ça e Luz está acompanhando
com interesse todos os trabalhos
e está tomando parte ativa nas

demarches, tambem interessada

para a solução do problema.
Todos os canoinhenses devem

se unir nesse particular para
emprestar maior força as co-

em breve o assunto. estará so

lucionado convenientemente.

Apelamos à Industria, ao Co
mercio, à Lavoura e ao funcío-

. nalismo em geral para que co-:

operem nesse sentido. Que Q
assunto do dia seja A ENERGIA
ELETRICA PARA CANOINNAS
e aguardem o trabalho que as

comissões vêm desenvolvendo.

CANOINHAS NAO DEVE

PARAR ... CANOINH.(\S NÃO
PODE PARAR ...

missões e incentiva-las a pros
seguir nos trabalhos. O Proble
ma é exclusivamente nosso e a

ele devemos nos dedicar de cor

po e alma. Apelamos 8 impren-
sa falada e escrita e a todos os

interessados para que de mãos

dadas encaremos a situação em

buidos do mesmo interesse que
é de dar à Canoinhas energia
eletrica capaz de satisfazer suas
necessidades. Se todos -estíver
mos unidos nada nos deterá e

Alerta Canoinhensesl
O tempo está favorecendo para o amanho das terras e o

plantio do trigo e outros cereais. As grandes geadas que presen- ,

ciamos foram um sinal de alerta aos senhores lavradores.

Se todos os lavradores de Canoinhas se dispuzerem a

plantar sériamente, teremos forçosamente uma, ótima colheita para
.

o ano, motivo de satisfação para todos os consumidores e de eco

nomia para os plantadores. Aconselhamos. a todos os habitantes
da cidade e do interior que dispuserem de uma area de terra de
mais de 20 metros quadrados, a planta-la com verduras, batatas,
aimpim, milho ou feijão e se a estenção fôr maior, aumentem a

planta para que cada cidadão faça a sua própria economia.
'

" Se todos os ,p�oprietários de terras, lotes ou residencias,
aproveitarem alguns metros quadrados de terras nas suas pro
priedades ou casas alugadas, terão assegurado sua própria economia.

Devemos encarar esse problema muito sériamente
. para,

que possamos garantir a nossa estabilidade eeconomica. Todo o

cidadão' deve plantar. A terra canoínhense é fertil e é cobiçada,
falta-lhe amanho e braços para trabalha-la.

.

�. ;

Avante canoinhenses ... vames todos"'�plantar, o tempo
está nos ajudando e a natureza está nos conv�@�90. Coragem' e,
vamos aos quintais, às roças e aos campos, vamQ�LANTAR para

-

garantir a nossa econon.ía.
.

HORARIO
AVISO

Por motivos de ordem interna, no último
dia útil de cada mês, a partir dêste, o Públi
co será atendido no seguinte horário:

das 9 às 11 horas. 3x

Can�.inhas \Força Luz s. A.e

Assembléia Geral Extraordinária
ta Convocação

Convido os senhores acionistas da CANOINHAS FORÇ A

E LUZ S, A, para participarem da sessão da assembléia geral
extracrdináría, a realizar-se no dia vinte e dois (22) de junho
próximo, na séde social, à rua Vidal Ramos n' 736, nésta cidade

de Ganoinhas, às dez (lO) horas, para deliberarem sobre' a seguinte

Ordem do Dia
lO.) - Ratificação do aumento de' capital, com aproveitamento

do fundo de reserva legal e dividendos declarados, aprova
do em assembléia geral extraordinária, realizada no dia

28 de fevereiro de 1959.

20,) - Alteração parcial dos estatutos sociais;

30) _ Assuntos diversos de interesse da Sociedade.

Canoinhas, 25 de maio de 1959.

Diretor Presidente: Osvaldo Segundo de Oliveira

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr. Arnoldo Peiter Filho

ADVOGADO
. CíVEL - COMÉRCIO - TRABALHO

Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvan da Costa
. B�charel em Direito·

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'OliveJra n.O 550
CANOINHAS -- Santa Catarina

<'

CORDAS INSTRUMENTAIS
Para Violão:' Bandolim - Cavaquinho, etc.

Em Jogo compléto, corno também vendemos avulsas ..

Beba mais café .
'

preferindo sempre o café

SAUDAVEL
•

e SABOROSO

Rua Paula P�reira, 1.061

CANOINHAS _._
•

Vende:se
Urna casa de madeira com 96 m2, galpão etc, com

_? àrea de chão de 800 m2, 50 pés de frutas de ótimas

qualidades; situada à Rua Barão do Rio Branco, traversa

João da Cruz Krailing, pelo preço de Cr$ 150.000,00.

Tratar com o Sr. Alfredo Garrindo em Canoinhas .

VENDE-SE
lRATOR FORDSON MA1JOR (DIESEL)

.

Em ótimo estado com pouco uso, com arado, grade e

cultivador. Preço de ocasião. Tratar com Dr. ERWIN

SCHWARZ (dentista) em frente a Agência Ford.

I Des�ascadores de ArrozCASA LAl'{G-E.R
Rua Paula Pereira, 793

! 1,�==(=No='v=am=e=nt=e="M=A=ÇA=S="=s=en�)p�re�f=re=sC,=as=)==l' I
Z. GARCINDO & KNlJPPEL LTOA.

Com e sem classificador. - Pronta entrega

•

',. P�SSA ONDE OUTROS

camioneta brasileira

com tração nas 4 rodas

MAIOR ESPAÇO

MAIOR CON FÓR TO

MAIOR UT I L IDADE

Reune, em um só veículo, a furgã:), o carro de passeio
e a utilidade do Jeep-Willys. Visite em nosso salão

exposição o veículo ideal para o campo e o cidade.

Basilio Humenhuk

&1 Cia. Ltda.
c o N C E S S I o N AR I o o A W I L LY S - o V E R L A N o o o B R AS Il S. A.

FICAM

I

� •
_L

Fone, 126

Santa Catarina

Precisa- se
um rapaz de 14 a 16
anos.

Para aprendiz em

pintura apresentar-se
na casa Esmalte para
Teste. tx

V. S. poderá comprar re
logíos modernissimos
anéis e brincos de di

-

versos modelos

Na ReloJoaria Suissa
de Guilherme J. l Souza

Rua Eugenio de Souza

Prorure no. seu fornecedor

o sabão Princeza, Lygia,
Borax ou Tupy

Um produto bom,
especial e canoinhense!

Éstolas de pele
CASAERLITA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM"SE
Hoje: 05 srs. Paulino rur

todo de Melo; Oito Hoffmann
8 Paulo farschel Sobo.; a S1'11.

dna. Ancila esp do sr. João
Za ttar,' O' menino Herberto
filho do sr, Guilherme Prust;
as meninas Maristella filha
do sr. Athaide Allage; Maria
Deolair filha do sr. Belmiro
Alves e Irene filha da sra.

Estanislll'Ua Koslooski.
Amanhã: a srta. Celestina

Werka, res em 'ltaiopolis; os
srs. (luilherme Varella.Lacob
Fuck' for. e Zeno C. Zippe1;
as sras. dnas. Luiza esp. do
sr. Gastão Casamajou e Pau,
la Siems esp. do sr. João F.
A. Siems." o menino Ari Lu
cas filho do sr. Eraldo Spi
tzner; as menir/as.Orli Tere,
zinha filha do senhor Carlos
Dolla e Sibila filha do sr.

Paulino r. de Mello.

Dia 22: os srs. Benedito
Terezio de Caroalho Netto e

Ladislau Dumbroski; as me ..

ninas Ivone filha do sr. Leo
nardo Brey e Susette Maria
filha do SI. Adib Sakr; os [o
'vens Eliseu Langer e Dorioal
·Orittens.
Dia 23: os meninos Lino fi

lho do sr, Zenâo Mazurkevicz
e Oastõo filho do sr. Felix
Rudolf; a srta. Inês Bialeski;
o jovem rerdinando Frank;
os srs. Angelina Ferreira; La,
dislau Stascouian e=Üttmar
Rieae.

/

Dia 24: a sra. dna. Frida
Maria esp. do sr. RodO/lO
Wibbelt,' os srs.Toão Clemen
te Ktthn e Eloino Olenik; os

meninos Nylson João filho do
SI: Rodolfo Auerbacn e [oão
Francisco filho do sr. Eraldo
Spitzner.

Dia 25: os S1 S. Waldemar
Nader e Boleslau Kwiscien;
o menino Pedro Saloio fiiho
do sr. Antonio Borek; as sras.

dnas. Celestina est». do sr.

Antonio Borek; Rosa esp. do
51. Horst Bollmann e Nair
esp. do sr. Hildegar Imia»
nooski.

Dia 26: o sr. Altauir Za.
nioloi;a sra. dna. Iracy esp,
do sr. Ludovico Bôra; Rosi»
clér Maria filha do S1'. !ahyr
Damaso da, Silveira,' o me,

nino Pedro filho do sr. Nico-
lau Burgardt.

.

Nossos parabens.

Nascimenfos
Acha-se em festa, o lar do

sr. Oswaldo Rengel, com o

nascimento ocorrido dia 10
deste de Rosangela Remar
dete

Antonio Cezar é o nome do
filhinho do sr; Leones e dna.
Palmira Gritens. que nasceu

dia 12 do corrente.

o lar fio sr, Aziz fosé e dna.
Deisy Ral1k Seleme foi' enri
quecido com o nascimento de
Leila Maria, dia 14.

Aos recem nascidos, "Cor
reio do Norte" deseja felici»

. dades.

Ajuste de Núpcias
Contratou casamento, o sr,

Orestes Deki filho do sr. Pe-,
dro e dna. Tecla Deki, com

a srta. 1actra Silva filha do
sr. [oão Maria e dna. Rosa
P. da Silva, residentes em

FeliPe Schmidt.
Nossos cumprimentos.

AGRAD-ECIMENTO
VV8. Augusta Wíese, filhos, filha, noras, netos, bisnetos

e dernais parentes, ainda sob o doloroso .ímpaeto causado

pelo falecimento de seu chefe
-,

PAULO WIESE,
vern de público agradecer ao abalisado médico Dr. Cubas,
o' desvelo sernpre demonstrado no tratamento do extinto;
ao Rvdo. Pastor Egon Marterer pela assistencia espiritual e

palavras de conforto; ao Dr. Cyro Ehlke, pelas palavras de
gratidão E' reconhecirnento, pronunciadas em nome da Corn.

Evangélica Lutherana; às firmas e pessôas que enviaram

corôas, �lôres e telegramas, estiveram no guardamento ou

acornpanhararn o enterro; a todos enfim que de qualquer
forma demonstraram sua solidariedade na dor sofrida. o seu

-;incero "Deus lhes pague".
Canoinhas, Junho de 1959.

"Sugestões para a Campanha do Trigo".
apresentadas pela Comi�são Técnica do Trigo

"InterJsificar os trabalhos de fomento à triticultura, observando

�e, quantó à recomendações de variedades e épocas de plantio,
as seguintes indicações:
No Estado de Santa Catarina:
I - vàriedades tardias - de 16 de maio a 30 de junho: Trintecin

co, Camacrânia, Patriarca, Colônia, Cornbate e Trintaní;
II - variedades precoces - de 16 de junho a 21 de julho: Peti

blaoco, Frontana e Preludio.

DR. CYRO EHLKE
- ADVOGADO -

Civel e Comércio

Direito Tributário ou Fiscal
ESCRITORIO:

Rua Major Vieira, 290 - C�NOINHAS
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morativo ao 5. aniver
sário do Santa Cruz

Esporte Clube
Dia 21 de junho de 1959

As 16 horas no Salão Bechel
1. Apuração Concurso da Rainha

Dia 28 de junho de 1959
No Estádio Municipal Alinor

Vieira Corte
As 13,00 Preliminar
As 15,30 Partida' principal entre

Bandeirarrtes, São Bento
X

Santa Cruz E. C.

As 20,00 No Salão Bechel ini
cio do grandioso Baile social
animado pelo conjunto musical
"Bandeirantes" de São Bento.

As 24 horas Apuração final e

coroação da Rainha.

/

Registro Ci v iI
/ Maria Góss Glinskí, Oficial
do Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Ca
noinhas Estado de Santa Cata
rina. Faz saber que pretendem
casar: Olivério Brazil Ferreira e

Serafína Schanski de Araujo. Ele
viuvo aposentado, natural de La
na Estado do Paraná, nascido a

24 de Dezembro de 1886, filho
de Prudencia Brazilia ja faleci-

.

da, residente neste Distrito. Ela
viuva, comerciaria natural de São
Matheus Estado do Paraná, nas

cida a 1 J de Ncvembro de 1908,
residerito neste Úistrito, filha de
Francisco Saraiva de Araujo e

de Josepha, Schanskí de Araujo
ja falecidos.

Quem souber de algum irnpedi
rnento deve acusar na forma da
Lei.
Paula Pereira 8 de Junho de

1959.
Maria Góss Glinski

Oficial ,do Registro Civil.

Bodas de Praia
A 23 do corrente, festejarão

suas Bodas de Prata, o ben»
quisto casal Evaldo Carneiro
de Paula e Judith thike cs».
neiro de Paulo, atualmente
residentes e11'1 Campo Mourão,
Parand e ambos [ilhas de Ca ..

noinhas,

Festejarão o acontecimen
to em Curitiba, Paraná à
Auda. São José, 951.

Apresentamos ao casal Car
neiro de Paula as nossas sin
ceras congratulações.

Ocorreócias Policiais
Carro .lloubado

Foi roubado na madrugada
de 15 do corrente, ern Curitiba,
Paraná, um automóvel, marca

chevrolet. modelo 1951 sedanete
standard Fletline, quatro portas,
côr preta, placa n? 34 98- 21 de

Londrina, motor nO JAM 69 524,
matricula de 1958, O veículo
tem uma trinca vertical no vi

dro da porta dianteira do lado
direito e o vidro da venfarola

esquerda está trincado. O esto

famento dos assentos é verme

lho e preto. O fôrro é cinza a

zulado corn pintas pretas Não
tem aCE'ssórios ou enfeites QUHI
quer informação dirija-se a De

legacia de Policia de Canoinhas.

Bicicletas Roubadàs

Miguel Olistovcz, apresentou
queixa que. foi roubado sua b}
cicléta marca Durcopp de cor

fll'eta.
Oscar Bostelmann, tambem

queixou-se de sua bici:leta mar

ca Erlan de côr bordeaux.

Paulo Maleske, queixou-se do
roubo de sua bicicleta marca

Maraton dt côr verde.

Emplacamento ./

A delegacia de Policia de Ca
noihas, avisa os proprietarlos de
veiculos, bicicletas etc, que já
está emp.lacando para o ano

de 1959. Avisa ainda aos inte
ressados qúe não deixem par a
mais tarde. afm de não acare-

tar o acumulo de serviço.

NA BIC VELHOS JOR NAIS
DE Ci\NOINHAS

Desentranhados do Arquivo Paroquial, encontram-se na

BIC, à disposição dos estudiosos, 'alguns exemplares dos antigos
jornais de Canoinhas.

"OURO VERDE" -

Semanário. Surgiu em 1926. Diretor: Jau Guedes da Fonseca.
4 núrneros.

..

.

"O PERU" -

No cabeçalho: "Semanário Critico, Humoristico, Literario e Poli

tiqueiro" (sic). Forrnato 32x24. O jornal' mais espirituoso da
história de Canoinhas Surgiu em 1931. Díretores:

'

Jucondino
Pereira e Pedro Gobbi Filho. Esses senhores pontificavam "De
Címa do Poleiro". Estão fazendo muita falta ..: Possuimos, infe
lísmente, apenas três números

1

"AVANTE" -

"Orgam Noticioso e Independente". Surgiu em 1930. Diretor

Proprietário: Pedro Torrens. 5 números.
- "

"UM APftLO"
As pessoas que talvez possuam, perdido em sua biblioteca parti
cular, algum núrnero dcs velhos jornais de Canoinhas. pedimos
que, ern gesto louvável de espírito público, dos rnesrnos abdiquem,
em utilidade dos leitores desta Biblioteca. Como já possui o

primeiro número do jornal "Correio do Norte" (29-5- J 947, a BIC
vem solicitar à Redação do "Barriga- Verde" que nos faça doação
.do primeiro número dêss€ jornal, caso ainda exista disponível.
Com antecipação, a BIC agradece.I

frei Elzeário Schmitt, ofm.

ABaile Caipira
Boquet Clube . promovendo um baile á caipira, convida

seus associados, os do Club Canoinhense, da Sociedade Benefi
cente Operária e do Gremio da Mocidade.. para a!'; danças que
levará 8 efeito nos salões do Club Canoinhense na noite do dia 27.

PeJo comparecimento agradece
A Diretoria.

"

a Praca
,

Ccmunicacâc
,

Copia da' Circular N. 09-DV Recebid.,
Willys Overland do Brasil SIA

da

Willy& Overland do Brasil SIA
Circular N. 09· DV

4 de Junho de 1.959.
Presados Concessionarias:

Em face dos rumores que correm por todo País, temos
sido consultados. constantemente, -sôbre possiveis reduções no

preço do Jeep e carnioneta Rural.
'

Infelizmente, pelo contrario, acreditamos que nos será

irnpossivel manter os atuais preços no proximo semestre, e tAl
vez até mesmo neste, devido a continua alta no custo de mate

riais e produção.
Assim, pois. queiram anotar que qualquel:"' inform8ção�

sobre redução de preço é inteiramente sem fundamento.

Consequentemente, podem VV. SS. comuniclir aos futuros·
clientE's que a WOB lhes reembe!sará qualquer redução -de preços
feita por nós pafa qualquer um dos produtos Willys antes de L
de Janeiro de 1.960.

Atenciosamente

WALDEMAR GEOFROY
Direto-r de Vendas.-

Aguardem para a próxima edição:
Assuntos Fiscais (Dr. Cyro EhJke)

Luz! Mais Luz! (L. Heimbeck)
Atividades da Câmara de Vereadores

Portaria sobre soltura de fogos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE 20-6-1959

ªª

i
==

!!iS!:

::
�

;;
=

==

ªª

I
I
I

I
I
8

I
I
I
�.
=

=-
�
E

�
===

!
I
i
�,

I.
�
.:::=

/ Praça La::�I�ü!�:,N;��HAS Fone, 187
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Tratar com o Sr. Frederi-
I

Novena' de Missas· em honra de Nossa Senhora de Fátima' co Dallmarm ou �a Padaria ISerá celebrada, de 5 a 13 de outubro, pelos Sacerdotes do Sa-' Tresbarrense, em Três Bar
grado Coração de Jesus, uma novena de Míssas em benelieío de todos
quanto queiram auxiliar a construção da Escola Apostólica Nossa Senhora ràs.
de Fátima.

Endereço: Escola Apostólica Nossa Senhora de Fátima.
Caixa Postal 1ü58 - Fortaleza - Ceará.
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Adquira agora
Cr$ 400,00

por apenas
•

menssts ,a

·"VElOZ"
MÂQUINA DE TRICÔ
ULTRA RÂPIDA

Mais.
de

Pontos
difere�tes Apara
seu 'TRICO

Faz um Polower em 4 HORAS
I '.

<,

""::''''"'''' A MELHOR IY\AQUINA DA A TUALlDADE PORQUE:

• 'Executa o trabalho rápido e autornát rcamente )
por mero de movimento do pentc simplificador
de meia "Veloz" da recente descoberta do nosso

técmco especializado.
• F az ISO pon tos em 10 segundos I

o N âo e necessêrio o uso de pente para VIrar os pontos,
como a máquina SImilar de outra marca.

o Se comprova que a máquina "Veloz" é de qualidade
superior sem igual, só pelo fato de que é constituída
com melhor agulha de mela usada na indústria.

o Sua durabilidade é'garantlda por multas anos por
ser solida no seu fabrico
Inteiramente de metal

�

�::---- 'ir;}

'Concessionários exclusivos.

COM. E IND.
GERMANO STEIN S. A.

,

Vende· .VENDE-SE
em TRES BARRAS

uma casa de madeira com

6 peças, com 3 datas, to

das cercadas, com arvoredos
poço, paiól, etc.

Preço de ocasião.

Troca-seou
Uma casa em Curitiba com seis peças, na Vila S. Pedro,

por uma propriedade em Canomhas, pode ser só lote de terreno
ou com casa. Base de negócio Cr$ 13000,00. Tenho tarnbem uma
casa e Abranches com sete peças, perto de igreja e bom c;olé-
gio Base de negócio Cr$ 170 00,00. ,

.

Tratar com o Sr. Estanislau Dambrovski - Vila Fani em
Curitiba, Caixa Postal, 2668.

Casacos, casaquinhos,
blusas, pulovers

(!a�4
.

�tttt4
PREENCHA E DEVOLVA

Querendo participar da Novena de Missas remeto a

quantia de Cr$ � recomendando a seguinte intenção

(ou intençõe s) ._ __ _ .. _ _ .. _ .. _ _ _ _ �.

Nome Felipe Schmidt
Necessita de. um

Farmaceutico com
.

Urgencia. 2x

Rua e número__ _ .. _-- � -- - _ _ _ _

Localidade _ _ _ .

Fstajo, _ _ _ _ _ _ _._._ _ _!. �.__._ _ _ .

•

Vidraçaria - Aviso
Victor Tomaschitz, comunica à sua distinta fre-

., .

guezia que mudou-se para a Rua Vidal Ramos 1145,
onde espera continuar-merecendo a preferencia, tendo
ainda, no mesmo endereço, instalado uma fábrica de

MÓVEIS.

AVISO
o Tenente-Coronel Chefe do Campo de Instrução Marechal

Hermes - Três Barras, faz saber aos interessados, que se encon

tra na Secretaria dessa Unidade, o PROGRAMA PARA O EXAME
DE SELEÇÃO A ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
(Es S A), referente ao ano de 1959.

.

As pessoas que desejarem maiores esclarecimentos, deve
rão dirigir-se à Seci etaría do CIMH.

FRANCISCO JOS:E: LUDOLF GOMES, Ten. CeI. Chefe do CIMH

Os novos radies PIONEER a

luz e Bateria'

Transistores T-4

Hadiolas, 3 .

acabam de receber as lojas

J.. Cõrte Pr. Lauro Miiller, 751 - Fone 125

Canoiuhas - Santa Catarina

:::::::::::::::::::::::::::::::::"::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::;:::::
u "
" "

ii O financiamento de construção da casa própria feito pela i5
" "

ii Caixa Economica Federal de Santa Catarina ii
.. -- ---- ..
.. ..
.. ..
.. ..

ii depende exclusivamente do montante de seus depósitos. 5:
.. ..

n Concorra para _o bem estar social de sua localidade levando 5:
ii 5,uas reservas em depósitos na 5!
•• ••
IS. ••

i! CAIXA ECONÓMICA FEDEAAL OE 55
D. a.

ii SANTA CATARINA. ·i!
" "
" "

ii Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii
8. ••
II. ••

i: Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei 23x 55 .

.. ..
II' ••
.. ..
.. " ..

::::::::::::::::::::::::::::::::1:1::::::::::==::::::::::IH::::H:::::::::::::�::::::::::::::::::::

Mudas de batata ingleza de procedencia ho

landeza, aclírnatadas no Brasil, pela Cooperativa de
Castro - Estado do Paraná. Altamente selecionadas,
embaladas em caixas de 30 quilos, estão sendo ven
didas pela Associação Hural de Canoinhas que tomou.
a iniciativa de introduzir em nosso Município, mudas
de batatas proprias para exportação .

!�,<�'.C ?c��ff.�����..

'

'�:"R ·E XC'E_I,b1,C I A

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEI�AS,
F R'I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNC� EXISTIU IGU�L

eONTOA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS J

AfECCOES BQ ..'

COURO CABELUDO. :

..
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Poder da
\

Mulher
Com este titulo nasceu um pre

cioso livro e surgiu um escritor

já muito conhecido como advogado
criminalista.
Refiro-me a obra da lavra do

dr. Salvador de Maio que, dentro

em breve, estará à venda nesta

capital.
Lendo os originais com atenção

e meditando u cada passagem,
rl.lciocinando depois 'de cada ca

pitulo, cheguei à conclusão de que
a tese sustentada é no meu enten

der, irresponsável.
�'

•• O autor, como advogado há mais
de trinta "anos, vendo o desfilar

.

de crimes e
-

de criminosos, de
conflitos" e- de conliitàntes, de

desgraças e de desgraçados, mero

gulhou num estudo profundo das
oausas geradoras de tais situações
�rincip&lmcnte da delinquencia que
hoje, de forma assu-tadora, pro
lifera em proporções - alarmantes.

Desceu da copa as raizes da
arvore do crime; analisou os in
dividuos, 8U8S formações eepirituais
e materiais; esquadriuhou as inst.i
tuioões. fazendo a critica serena

de
-

sua eficiencia ou da sua

perniciosidade; enfim, apanhou o

mundo interior multidudinário
do individuo em sua dinamica

espantosa,
-

analisou suas exte

riorisações e penetrou sociedade
a dentro, fazendo a Jornada do

pulso do panorama geral.

Depois disso, filosoficamente,
recolhido ás elocubraçõea, usando
o material colhido, chegou a se·

guinte conclusão:

.,- Todos nascem bons; o exem

plo -os contamina!

E, convicto, viu na mulher,
Como esposa e como mãe, na es

colha do lar, o elememto irradia
dor da força gigantesca, capaz de
fazer estacar o crime até sua Ii
Dal extirpação do seio social.

Na mulher, como eonstrutsra do
lar, viu a providencial medicina,
apta a cura radical' do morbus
deliquencial que martiriza os infe
lizes seres humanos.

Partindo dai, mostra a grande.
sa do lar e a impoteocia- da es

cola; e. lambem, comprova que a

instrução, a erudição, a inteligen-
. cio, não siguiíicam educação. for
mando a personalidade; cria na

criatura o senso critico, que 8 toro
na capaz de discernir.

No lar, portanto, segundo entendo
e com razão é que 8 mulher edu
ca não só o marido como os filhos,
Iormaedo ,a personalidade dêstes
ultimas e melhorando a do mari
do.

Um lar, onde a mulher im
pere, sabia, boa e compreensiva
é uma usina de energia, criado
ra de personalidades sadias e

-

normais, e de-batalhadores con
.

tra o crime já, imunes 80 seu

contagio nefasto e destrutor.

Mãe e esposa, a mulher, pri
meiro, molda p cimenta a per
sonalidade do filho e, depois, a

conserva ou a melhora, no ma-

rido.
.

Realizada tal obra, da voca-·

cão exclusiva da mulher, estará
preparada a vacina imunizadora
Contra o vírus da delínquencía.
Mas, para chegar a tais con

clusões, não deixa o autor de
fazer apreciações agudas, criti
cas construttvss, tanto 80 ho
mem como a mulher, indicando
os erros em que tem milenar
mente. incidido.

E, com argumentos definiti
vos, demonstra o 'erro da soci
edade" quando ataca o crime

'

pelos efeitos, desprezando as

!.

HELIO NERESI os sempre, candidatos à delin
quência.
O resto, o que se supõe se

rem causas da delinquência, não
são mais do que resultantes e

consequentes das personalidades
mal formadas no lar.

Assim, a sedução, o jogo, o

alcolismo, a má literatura, o peso
simo cinema, as danças lubri
cas e as manifestações obscenas,
a prostituição, as neuroses e

psicoses, são a exteriorização,
daquelas personalidades malfor
madas.

Não são causas, porque são

irradiações daquilo que o indi
viduo armazenou no lar e que
por certo, irá irradiar até que
'uma força surja, capaz de edu

ca-Io, cura-lo e livra-lo do mal.

Essa força está na mulher, e

só ela, no lar como mestra bon
dosa, poderá consegui. lo.

.

A mulher faz o homem mas

a mulh'"er ts.mbem destroi!

Esse é o espirita do livro em

que em mais de trezentas pa-

causas, ,0 que faz lembrar o ve
lho rifãb da «Porta arrombada,
tranca de ferro». "

O autor, ainda prega a pre
venção, não por coação mas

pela educação, rio lar dando à
mulher o magistério supremo.

Mostra que a causa da cri
minalidade está nos lares mal
formados mal constituídos, acé
falos, onde homem e mulher,
como inimigos, se degladiam,
criando prole marcada por vi
cios, de personalidades desajus
tadas, no que está de acordo
com a realidade psicológica.
Lares tais, produzindo os ho

mens e as mulheres de amanhã
_. materias primas deterioradas!
_l. vão formar novos lares defei
tuosos, novas familias e proles
atacadas dos mesmos males; e

a sociedade como resultante da
soma dos indivíduos, será igual
mente, portadora dos mesmos

defeitos. . ...�

Desse modo, diz o autor em

SEU livro, a causa primeira, a

causa originaria do crime está
no lar que produz indlvidualí
dades mal formadas, sem mo

ralidade, sem senso critico, e,
ás vezes, cria as neuroses epsi
coses nos indivíduos, tornando- I

Cóbertores,
pijamas peluciedos

CASA ERLITA

qualquer que seja a

qualquer que seje a

carga ...

estrada I

um pneu � dois serviços.
• barras duras e robustas que mordem

o terreno para máximo tração na,

más esrrcdcs.

• nervuras centrais espessas assegu
ram mínimo desgoste nas estradas
pavimentadas.

para caminhões e caminhonetes,
'que não escolhem estradas

Pneus Fi-restone
- máxima quilometragem par eru z eir e

ME Y SELE

e Delinquência /Ia
ginas, discorrendo em conside
rações preliminares, esgotando
dez capítulos e formulando a

conclusão, o autor, enaltecendo
a mulher, propõe a higienização
das individualidades de dentro
para fora.

Ê obra escrita em estilo cla
ro, linguagem acessível e que,
começando, cehnamente, anali
zar o problema, vai, capitulo

I

por capitulo, ganhando intensi
dade, crescendo até atingir o

clímax em seu final.

A honestidade de prcposttos
- do autor e a sincera convicção,
aliadas ao seu arrôjo ern dizer,
sem rodeios a verdade, garantem
o sucesso do livro, que, como é,
certo, será bem recebido e a

plaudido.
Transcrito do Diario do Paraná.

A mais antiga
A mais sortida

A melhor'
A preferida

Oficina

'Relâmpago
�=======

Completa assistência para
b' . l do pequeno concerto

sua icicleta até a reforma. geral

Bicicletas das melhores

�Peças e

marcas

accessórios

Vendas à vrsre, e 8- prazo

Sempre OFICiNA RELAMPAGO
_- Edifido própriORua Paula Pereira

•

.•

i

s

(

Venho conbecer o extraordinário Pneu AT e. todo
'.. I'
o nosso completo estoque de Pneus Firestor.d

pêro todos os tipos de veículos, bem como uma

equipe especializado, à suo disposição, poro servi
lo com presteza e cortezio.

.i,�
- "

__,

E FIL 5&
TRÊ5 BARRAS - S. c.

•
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Novos Grupos Escolares
Em leis de 20 de maio do

corrente ano o Govêrno do Es
tado através do decreto da As
sembléia Legislativa, adquiriu
terrenos em Bom Sucesso,-Mu
nicipio de Concordia, em Santa
Lucia, município de Seára, em

Pinhal, Município de Concordia,
em "São Roque, município de
Joaçaba e em Barra do Veado,
distrito de Volta Grande, mu

nicípio de' Concórdia, todos des
tinados a construção de novoS

prédios escolares.

Origem da denominação
Ilha de Santa Catarina

da

(Eatraido do volume V de Anais do IX Congresse
Brasileiro" de Geogràfia),
Colaboração do Dr. WALTER WANDERLEY, Diretor
GêtàÍ do n, E. E. - S" C.

Seria a yela de la plata de João Dias Solis (515), segundo
vários autores e a Ilha dos pargos do mapa dos Heinel, na conjetura
de Eugênio de Castro.

Foi Sebastião Cabo to, em sua viagem de 1526, quem lhe
deu o nome de Santa. Catarina, como se comprova com o testemunho'
de companheiro do navegador que depuseram no pleito que, contra

êste. moveu Catarina Vásquez, em Sevilha, nos últimos dias de agôsto
de i530. E assim a denominou «como recordação de sua esposa, que
se chama va Catàtina Medrono», nOI palavras de Luiz Gualberto, ci
tando Madero, ení magbiíieo trabalho - Denominação de Santa Ca
tarina. publicado em 1901.

O nome de santa aparece pela primeira vez, como topônimo
em nossa costa, no texto da célebre carta de Luiz Ramirez, escrita
do Rio da Prata em 10 Julho de 1528, e em referência ao <puerto
de Ia Santa Catarina que esi se te puso nombre> _"

Ê- no mapa de Diogo Ribeiro(l529), no Yslario de Alonso de
Santa Cruz(1530) e DOS depoimentos constantes do citado processo
contra Caboto, que se topam as primeiras referências á ysla de San-
ta Caterina._.

.-

E depois no mapa dé Caboto(l5U), ....;;. O sr. J. Tupi Cá Idas
em interêssante trÍlbaihô publicado Da Rev. de los. Hist. e Geogr,
do R Or. dó Sul, ano XX, 1.0 trim. 1940 - pretendeu estahêlécer
que vários topôbirnos do litoràl do sul do Brasil se filiam á remota
ção doe «membros da família Souza» ou de Pero Lopes de Soüza
donatário das terras de Santa Ana. Assim é que, entre outros a que
aludiremoa maIs adfante, o nome da ilha de Santa Catarina evocaria
8 memória de d. Catarina de Souza, tia do donatário de 1571. - O
ilustre linhagista, recorrendo, para os seus estudos, aos mapas quinhen
tistas, esqueceu- se de verificar as datas das peças cartográficas em que
pela primeira vez aparecem os aludidos topônimos e de levar em con

ta o ano' em que se realizou a expedição de Martim Afonso, ou, pelo
menos, o p.m que foram criadas as capitanias hereditárias - Quau
to 80 topônini« - ilha de Santa Catarina, corpo jft vimos, foi impos
to em 1526' antes da expedição de Martim Afonso e muitissimo an

tes da donatária passar 80 sobrinho de d. Catarina de Souza, sendo
sabido que o seu auttlf, Sebastião Gaboto' quiz corri o nome da san

ta, relembrar o da esposa, que, aliás dizem érâ uma vibijra ..

SPRINGER

e 11
.,.

pes

. pelo custo
.

mais

* Economico no Custo

* Melhor na Qualidade

* Facil de Remover

'" Consumo Miliimo

de Energia CASA
* Garantido por 5 Anos Rua Getulio Vargas, 882

CANOINHAS

,------------------------,

Cine Teatro" Verà Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 hora. - Impróprio até 14 anos

O SEXTO CONTINENtE
- em Tecnicolor -

"Uma produção do Cinema Italiano, com á participação
de RALMONDO BUCHER campeão mundial de Mergulho
e Enza Bucher, campeão mundial de pesca submarina"

DOM INGO - ás 14 horas • Proibido para menores de 5 anos

O SEXTO CONTINENTE

DOMINGO ..;;._ �s 17 horas
as 20 hora.

Censura livre
Censura até 14 anos

L E S G I R L S - Em CtnemaScope

C/ Gene KellYI Mitzi Gàynor, Kay Kendall� Taina Elg
"Um musical com substância! Uma éôtnêdía

engraçadíssiràa .� _l�_xuosal
28. Feira· i. 20 hora•• REPRISE - Imp, até 14 ano.

�-----_

38. e 4a. Feira • á. 20 horaa • Impr, até 14 anos

PLANO INFERNAL
c/ ci«. Meore, Hugo Haas, Vince Edwards

"No meu coração, só há lugar para duas coisas:
o amor e o crime!"
-_" _

5.a e 6.a Feira • às 20 horas· Impr, até 18 auos

VALERIE
C/ Sterling Hayden, Anita Ekberg, Antheny Steel

"Os segredos mais intimos de u'a mulher
revelados como Jamais o foram!"

__ -_"_

AGUARDEM: Obrigado a matar - Paixão de
uma vida - Despertar da Paixão,
A Embriaguez do sucesso - etc.

!IfMM"'-- W*i84M#if i3W'&di" n

, ,

Sociedade Hípica e Esportivavdulio Budant'
_' C O N V I T fi

A Diretoria, por intermédio do seu presidente, têm o prazer
em convidar todos os carreristas dêste ê dos Municípios vizinhos e

suas exmas familias, bem como o povo em geral, para assistirem no

dia 21 do corrente (domingo), às 14 horas, na pista situada em

Agua.Verde, a sensacional corrida entre os cavalos "Segredo" do Sr.
Osw�ldo Wolkan e "Mistério" ou "Pangaré" dos Irmãos Pinheiros de
São Mateus, na distância de 500 metros, pela parada de Cr$ 20,000,00.

Na mesma tarde serão disputadas outras corcidas de menor

destàqae.
Haverá grande ehurrascada, serviço completo de botequins, etc.

"

Certo do comparecitâentc de todos, para maior brilhantismo
das fêstividades, antecipadamente agradecé.

UBALDO RICARDO DA SILVA Presidente .

7/5
... "

pes

A Vista:

Cr$ 31.000100

A Prestação:
Cr$ 35.100,00"

11 pés
(

A Vista:

Cr$ 36.000,OOi

A Prestação!
Cr$ 40,100,0'0

preço válido até 30/6

PEREIRA O unico com

ROLLOVER

•

"'.

Aviso da BIC
Enquanto perdurar o racio

namento da iluminação pública,

.11 a, Bibli�teca [nfant il nã� abri,.
ra mais nas quartas. feitas a

noite. 'O expediente fixo da

BIC, em consequência, seçá
úhicameütê a5s sâbados, das
15 às 17 lli's.

Luvas de Malhas
Casa Erliía

SERViÇO MILITAR
Edital

I - Dêvem comparecer li JÚri
ta �ê Alistatnenta Militar de CQ
neínhas, as (!i(jadão� abaíxe, afim
ij� retirarem seus documentos
militares.

II ""- O prãâo "para apresen
tação será de 30 (trinta) dias.

Certidõfls
Alfredo Corrêa de Freitas, Ludo
vico Marchinaki.

I' Cétegoria
Ignaéiõ Alves Campina, Lourival
Alcides Burgardt.

38• Categoria
Euclides dos Santos Veiga, Dor'::
valino Fernandes. Miguel Alves
de Lima, Hipólito Babicz. Ota
cílio Marcelino Soares, Elvarísto
Padilha, Francisco de Almeida,
Jorge de Paula, Otilio Corrêa
Alves.

ISENÇÃO
Augusto Saidei, Agenor Kraus,
Arnoldo Bias Machado, Alvinô
Domeníco, Adão Alves Martins;
Aleixo Novak, Ahdêmar Schus
maeher, Agenor Cordeiro da Sil
va, Cideval de Deus Bueno; Do"

. mingos, Alves de Lima, Deodato
Castelhani, Edemãr Raabe, Elias
Sconhetzki, Ernesto Veiga, Eu
genio Belinski, Eduardo Herzin

ger, Felicio Hsubrícht, Francisco
Adamski, Jair Müller, João Go
mes elos Santos, João Maria

Gonçalves, João Gonçalves dó
Rosario, João Didek, João Mariâ
Martins, João Maria Stelznêr,
João Barbosa da Silva, José

Voigt, José Gonçalves de Oli�
veira, José de Lima, José Vieen
te Gondarskí, José Rodrigues,
Jesé Ferreira de Mello. Jovelinn
Grein, Juvencio de Paula Meurã,
Lauro Batista, Ltiiz Fürst, Leo
poldo, Guilherme Gríjten, Luiê
Silvestre; Ludovico Zaealuznê,
Miguel Marco, Miguel Müller,
Nestor Perelrs de Souza Filho;
Onorío Cerrêa, QsvaHlo da Síl
vs, Osvaldo Neízer, Pedro Da..;
vino Biíerio, Pedro Padilha de

Andrade, Purfirio Cardoso dos
Santos, Tarcisio Hoffmanrr, Que-

-

nequer Rodrigues, VaIdemiro da
Silva, Venceslau Modéski Vi
torio Maievski, Waldemiro San
tos Mendes.

Canolnhas, 16 de Junho de 1959

Benur Augusto Munii

10 Ten. Dei. 14a. DR.

Alistamento Militar
Classes de 1942 e 1941

Devem comparecer à Junta
de Alistamento Militar de Ca,;
noitihás, para a1istaínE!hHl, os

30vens nascidoS nos anos de 1941
e 1942, os quais deverão com.

par�cªr ffiUtlidos da <:eftHiã5 d�
nascimento (com firma reconhe
cida) e 3 fotografias 3d. .

Os jovens que já completaram
17 anos e meio de idade, estão

sujeites � m.l:llta de acôrdo co�
o art. 127 da Lf:i do Serviço
Militar.

Canoinhas, 16 de junho de
1959.

Benur Augusto Muniz
10 Ten. Del. 14a. DR
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