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Fôrça e Luz'

Passeáta com velas
acesas exprimindo c

clamor popular pela
falta de energia elétrica

Quarta-feira ultima, às 21 horas, bancários estu

dantes e empregados do comercio, promoveram uma

passeiata com velas acêsas, pelas ruas da cidade, fazendo
o ponto de parada, defronte ao escritório da Canoinhas

Força e Luz, onde colocaram uma Cruz e fizeram o

entêrro simbolico daquela Empreza; como protesto pelo
racionamento e falta de nenergia eletrica. A passeata
coincidiu justamente' com a falta de iluminação publica,
pois na quarta-feira, devido a' uma interrupção na pos

teação de Jaraguá do Sul, CanQinhas - ficou ás escuras

durante toda à noite. E, assim, vem o racionamento im

primindo descontentamento e indignação geral entre a

população, e Canoinhas perdendo o seu animo e .entusi
asmo como cidade industrial. Cidade deserta. Cidade em

trevas. Durante o dia, vê-se apenas nas ruas comerciais,'
esparsas carroças. As industrias praticamente fechadas,
pois funcionam ]10 periodo da noite descansando os ope
raríos durante o dia.

A passeata que foi feita sem depredações - nin

guem ultrapassou o normal - teve, a significação de um

protesto não só contra a Canoinhàs Força e Luz, mas

tambem contra todos os Poderes constituidos e \_!\ssocia
ções de Classes. Num ambiente pacifico, discursaram

alguns estudantes, pedindo a união do� comercio e indus

tria a fim de resolverem a instalação de uma usina de

emergencía, o mais breve possivel. Na nossa observação, a
-- culpa não cabe exclusivamente a .Canolnhas Força e Luz.

Todos nós sômos culpados, de não termos a mais tempo,
procurado a solução do. problema com o nossos proprios
recursos - basta que consideremos a distancia que nos

separa da fonte produtora de energia eletrica. Sempre
que um poste é derrubado pelo vento, ficamos aqui à

meryê dar:>rovidencia de outra concessionária da Emprezul.
,

Enquanto isso os prejuisos incalculaveis que sofrem

os nossos industriais, concorrem para desestimulo.
I

Estamos certos que num curto espaço de tempo,
possamos dizer que terminou e nunca mais teremos ra

cionamento de energia elétrica, pois diante das providên
cias que o Governo do Estado tomou e ainda está toman

dó, teremos luz e força abundantemente. Mas, quem

poderá garantir que no futuro não teremos uma estiagem
maior do que a que presentemente assola o sul do Estado,
justamente no Rio Bracinho? Pelo que se observa e se

vem notando atravez dos anos, agora mais do que nunca

é necessario tambem a instalação de uma usina de emer

gencia. E é o, que vae ser feito, podemos garantir aos

nossos leitôres e a todos os consumidôres ,de força e ener-
-

gia elétrica.' É preciso que se continue mantendo ornes:.
mo ponto de vista e a mesma disposição de resolver o

problema .. A Associação Industrial e Comercial - Prefei
tura e Camara Municipal, devem continuar mantendo o

mesmo sistema de trabalho e a firme disposição de con

seguirem o meio para o inicio dos trabalhos nesse sentido.

A melhor maneira é a solução do problema visan

do atingir a coletividade. Solução isolada virá prejudicar a

força e a união que se precisam para chegar ao final.

Estamos também informados que o Plano de Obras e Equi
pamentos está interessado em ajudar a iniciativa, coope-
rando na instalação de usina, e até tomando a responsa
bilidade de direção.

"
Até o fim do corrente mês, daremos publicidade

de tudo que foi feito e estudado para por fim ao racio

namento de energia elétrica, que está se tornando_o pro
blema de mais urgente solução.

Deputado "Aroldo Carvalho
Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e /

correligionários a instalação de escritório na Capital
Federal, a fim de melhor atender aos interêsses de
Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

Escritório: Avenida Rio Branco, 185, 3°. Andar,
Grupo 322. Fone 52.8983.

Residência: Rua República do Perfi, 101, Aparta
mento 902 • Copacabana > Fone 37.4875.

'
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Estradas municipais de Felipe
Schmidt

.

atendidas com

do DER..

,
maquinas

Durante toda a semana, má

quinas do Departamento de Es
tradas de Rodagem, concertaram
e patrolaram as estradas muni

cipais de Felipe Schmidt, Va
linhos e outras, inclusive o alar

gamento de estradas particula-
.res que escoam tanto nas mu

nicipais, como nas estaduais.

As estradas municipais estão
abandonadas pelo atual governo
municipal - se as maquinas do
D.ER não fossem prestar socor
ro, a população do interior es

tava impedida de vir à' cidade
tratar de seus negocios e pagar
seus impostos. Verdadeiro cla
mor popular pela falta de as

sistencia da Prefeitura, aos ha
bitantes do interior. 'Queixas e

mais queixas, estamos ouvindo
constantemente dos contribuin
tes dos cofres municipais. Em

compensação pelos pesados tri
butos que deixam mensalmente
nos cofres da Prefeitura, nada
vêm que justifique nem que
compense. A iniciativa gover
namental desapareceu. Vê-se a

penas a ,_iniciativa particular em .

ação. A Prefeitura não tem di-'

Em janeiro de 1960. a atual 3"'.
Cia. Isolada sediada nesta cidade,
será transformada em Batalhão
com o efetivo de 500 homens.
Possuindo a Policia Militar um

predio proprio até para aquartelar
'um Regimento, facil será, a ins

talação do .Batalbão. A noticia que
nos foi transmitida por pessôas
ligadas ao Comando Geral em Flo

rianopolis, veio sem duvida algu
ma, constituir motivo de satisfa

ção geral, dado o beneficio
_
que

trará para o nosso comercio e a

população.
Enviamos ao CeI. Comandante

da briosa' Policia Militar do 'Es

tado, �otos de Iouvôres e congra

tulações, pela iniciativa que virá
ombrear-se com o nosso desenvol
vimento .

Dr. José P�dro Mendes
de Almeida

Em visita aos seuos amigs e fa
miliares, encontra-se em Canoi

nhas, o Exmo. Sr. Dr José Pedro
Mendes de Almeida, ex Juiz des
ta Comarca e atualmente exerceu

do as mesmas funções na cidade
de Lages.

S. Excia, que deixou nesta ci
dade um vasto circulo de amigos
tem sido muito visitado e cum

primentado.
Feliz estada em nossa cidade,

são os votos do "Correio do Norte".
'

Batalhão da
Polída Militar

sito está semi-impedido no pro
'Iongamento dá Paula Pereira,
lado da Associação Rural: O ser

'viço mal acabado do atêrro dás
tubos da rua Visconde Rio Bran
co. Tudo, tudo, representa e es

pêlha uma -admtnístração, rio

entendimento dos defensôres do
atual governo municipal.

reção. Todos mandam ninguem
obedece. Quem quizer se intei-

.

rar da administração municipal.
que veja o resultado de um ser

viço de terraplanagem que fez

o) trator da Prefeitura. Aplainou
o local para a construção de uma

casa e, deixou no meio da rua,
. uma montanha de terra. O tran-

ADJUNTO DE PROMOTOR
o sr. Tnfí" Nader foi nomeado

para o cargo que anteriormente
era ocupado pelo saudoso Romão
Kawa, vitima, do trágico desastre
de 26 de abril.

"Correio do Norte" cumnrimenta
o sinceramente, desejando exito
e felicidades.

Por ter sido nomeado pelo Exmo.
,Sr. Governador do Estado. tomou

posse perante ao Exmo. Sr. Juiz
de Direito da Comarca, o novo

Adjunto da Promotoria Publica, o
sr. Tufí Nader, pessôa bastante
conhecida e estimada pela popu
lação de nossa cidade

POVO INCENDIOU
FEITURA DE

A PRE
PARANAGUÁ

Destruido também o

doras da Polícia
cinema

/"-

para conter
Metralha
ânimos

�

"Curítíba, 15 (V. A.) - Paranaguá está outra vez em guer
ra. Os mesmos motivos que deterrninaram o quebra-quebra, re
centemente ali verificado, vieram novamente sublevar a popula
ção e causar novas violências com o povo quebrando, .incendian
do e"destruindo tudo.

Paranaguá está às escuras. E' um barril de pólvora com

o estopim aceso. Sua população, das maiores do Estado do Para
ná, "cansada de clamar pela ação dos poderes públicos e des
crente que essa ação algum dia seja eficaz, tem apelado .nesses

últimos tempos para a violência, usando sempre a mesma técni
ca, o mesmo horário e o mesmo modo de agir" - dizem os fo
lhetos espalhados pela cidade.

EXPLOSÃO POPULAR
Ontem, a Prefeitura foi incendiada e totalmente destrui

dos os móveis, documentos e mais pertences que ali se encon
travam. A desordem começou às 20,30 horas,. com uma aglome
ração na praça Fernando Amaro, no centro da cidade. Após, ta
zer uma fogueira com madeira de construção, o povo marchou
contra o cinema, único local onde havia luz, e começou a depre
dá-lo. Em seguida foi de encontro à usina elétrica, disposto a

destruí-la. Os populares foram contidos com rajadas de metralha
doras por soldados da Polícia Militar. Em represália, voltaram à

praça e atearam fogo ao prédio da Prefeitura.
.

A cidade estava quase completamente sem policiamento;
Ontem mesmo e hoje pela manha, reforços policiais foram envi
ados a Paranaguá. ....

De qualquer forma, a situação naquela cidade do litoral

permanece tensa. e há expectativa em torno de novos e turbu
lentos acontecimentos. Enquanto não fôr solucionado o _problema
da luz, Paranaguá será um foco de agitação.

Os Problemas Que Nos Cercam
Pôr M. A. P.

o Jornal "Correio do Norte", com O intuito de cada vêz

mais, melhorar a sua razão de ser; criou e nós vamos escrever

esta seção, procurando transportar ao público leitor, os problemas,
as dificuldades, estejam estas onde estiverem.

Achamos por bem, iniciar esta série de reportagens, pelo
Ginásio Santa Cruz, que está p�!a ser inaugurado, oficialmente

(Continúa na quarta página)
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. E o recem.chegado, a cada
,

novo encontro, ia repetindo,

Farmacia Pronto Socorro
de ANTONIO RODRIGUES .',.'Mudas

.,

Tem á venda
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ii O financiamento de construção da casa própria feito pela n
� Caixa Economica Federal de Sa.nta Catarina n
II
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iS depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii
..
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:: Concorra para o bem estar social de sua localidade levando ii
-

"

55 suas reservas em depósitos na 55
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ii CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE 55
_

"

ii SANTA CATARINA. 55
"
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5i Agência em Çanoinhas, Praça Dr. Os�aldo de ii
ia Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei· 21M P:
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Atende a' qualquer hora
Atende tambem chamados à domicilio a qualquer hora

Preços Módicos

Felipe Schmidt � Santa Catarina

DR. CYRO EHLKE
- ADVOGADO -

Civel e Comércio

Direito T-ributário ou Fiscal
ESCRITÓRIO: Rua Major Vieira, 290 - CANOINHAS

qualquer que se]o a

qualquer que 'seia a

carga ...

estradal

um pneu - dois servi�os.
• barras duras e robustas que mordem

o terreno poro máxima tração nas
más estradas.

• nervuras centrais' espessas assegu
ram mínimo desgasté nas estradas
pavimentadas.

'

/
'

para caminhões e camínhonetes,
que não escolhem estradas

Pneus Firestone
máxima quilometragem por cruzeiro

lE

9x

Deputado CumpreUm
I sem cessar, as ultimas da ter
rinha, com as minucias que ge
ralmente os telegramas de im

prensa não focalisam, pois os

casos domésticos estaduais ra

ramente conseguem modesto
cantinho de pàgina nos grandes
jornais da metrcpole.

mais um jornalista do inte
rior chegado ao Ri não tem a

penas o que informar aos con

terrâneos ali residentes; tem,
igualmente, muito a saber sô
bre o que são e, princípalmen-

Recentemente, companheiro
nosso estêve na Capital da Re

publica, e ali, como era natural.

palestrou com dezenas de con

terrâneos, os quais, ausentes há

tempo do ambiente provincia-.
no, mas nem POl', isso desinte
ressados pelas coisas da terra,

natal, dêle exigiam lhes contas

se, de um jato, os aconteci
mentos mais recentes da poli
tica e da vida social em geral,

'

por mais insignificantes

Laranjeira
a Assoe. Rural de Canoinhas
de

VENDE-SE
TRATOR FORDSON MAJOR (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.

DeSEascadores de Arroz
Com e sem 'classificador. Pronta entrega

/

Z. GARCINDO & KNlJPPEL LTOA.

Venha conhecer o extraordinário Pneu AT e todo
o nosso completo estoque de Pneus Fi,esto6d

"pára todos os tipos de, veiculas, bem como uma

equipe especializada, o sua disposição, poro setvl
lo com presteza e cottez io.

E. FIL 5
TRÊ5 BARRAS � '. s. c.

•

Seu Mandato
te sôbre o que fázem êsses
conterrâneos na cidade grande.
Por exemplo: teve aquêle

nosso companheiro a gratíssi
ma satisfação de conhecer a

intensa atividade de um jovem
parlamentar catarinense, o qual,
no agitado plena rio da Câma
ra dos Deputados ou, no seio
nem sempre calmo das comis
sões legislativas, vem se im

pondo á' admiração e ao res

peito dos seus ilústres e no

bres pares de todas as bancadas,
'pela maneira fidalga, entusias
tica e brilhante como está dan
do desenpenho ao mandato que
lhe confiou o pcvo de Santa
Catarina. Trata-se do Deputado
Aroldo Carneiro de Carvalho,
legitimo represe_ntante da ge
ração de_) homens públicos que
se preparam, aprimorando seus

conhecimentos da dificil arte
de governar, para assumir, em

época não muito' distante, as

graves responsabilidades do Po
der e dai direção do seu dava.

- No plenário ou nas comissões
da câmara, ou ainda no escri
tório que transformou em quar
tel-general das suas atividades
a prol dos ínterésses catarínen
ses, eepecia!mente dos das re

giões mais esquecidas do Esta
do, tem-se revelado o Deputa
da Arolde Carneiro de Carvalho
um representante oqeroso, ca

Paz/ interessado e atento às

legitimas necessidades dos mu

nicipios catarínenses e suas

ao legislativo Federal, e os de
fendendo com, especial carinho,
projetos de real interêsse para
o desenvouvimento do Estado,
sem preocupações regionais. o

que é mais importante, pois
assim poderá, dizer-se, sem

constrangimento, representante
do povo catarinense..

Nãa cabe aqui mencionar to
dos os importantes projetos a

presentados, ou em vias de o

serem, com que o Deputado
'Aroldo Carneiro de Carvalho

Justifica a sua brilhante dre

sença no mais alto cenáculo
. político do país; pasta citar a

penas aquêle que aotorisa a
, União a construir edifícios em

dezenas de munícípies catari
nenses para a .ínstalaçãa condi

gna dos serviços postais-tele
gráficos, em geral pésslmamen
te localizados por todo o inte
rior do Estado' sem a menor'

segurança e com evidentes pre
ju!SOS para a sua eficiência.

O povo acertou em cheio ao

credenciar Arolde Carvalho co

mo' representante seu na câ
mara Federal, Êle é, sem favor,
um dos mais eficientes advo

gados de Santa Catarina na

Capital do país, onde, apesar
de não dispor, corno colegas rde
outras representações estaduais
por vêzes menores, de secretá
rios e de assessôres parlamen
tares, tem sido um Deputado
que cumpre o seu mandato.

(Transcrito pela "A Gazeta" de
Florianopolis 19- 6-1959)

Vende - se
-

/ uma Casa
Vende-se uma casa de madei

ra 10x12 situada na esquina da
rua José Boiteux com a Sete
de Setembro, tendo 10 peças,
com rancho anéxo, piso de ci
mento, e ainda no. seu interior
poço e forno.

PREÇO DE OCASIÃO.
A combinar com o sr. Osma

rio Davét na Delegacia de Po
licia de Ganoinhas. Ix

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Adquira hoje mesmo a afamada

Máquina de Costura "VICiORElll"
oferta especial da

CASA ESMALTE
ppr apenas Cr$ 495,00 mensais.
A única maquina com 1/2 século de garantia.

Motores Diesel Estacionários "Motal"
de 6 HP e 12 HP 800/1500 RPM

Resfriado à agua,
6 mêses de Garantia.
o menor número de peças sendo tôdas elas nacionais,

substítuiveís em qualquer momento.

Lubrificação forçada em todos os pontos de atrit�.
Arranque manual imediato, sem uso de charuto, mesmo

sob temperaturas baixas.
_

Respiração atravéz de filtro de ar submerso em oleo.
O motor completamente fechado contra influência da poeira.
Peças de substituição para pronta entrega.
Assístência técnica permanente.

'

O primeiro fabricado e construido em série no Brasil.

Para pronta entrega.
Revendedor em Canoinhas

A. MALLON_ & elA. - Rua Vidal Ramos, 1036 2x

Hospital Santa Cruz
"Campanha dos Socios"

CANOINHENSES ... Cooperai para o maior desen
volvimento do Hospital Santa Cruz, inscrevendo-se como

socio contribuinte de conformidade com os estatutos,
.

dando um pouco de auxilio aõ nosso estabelecimento de
assistencia social.

PEDIDO DE INSCRiÇÃO
Desejo ser socio do Hospital Santa Cruz,

contribuindo mensalmente, com Cr$. .

Aguardando o' talão de Inscrição Difinitiva.

A .

-

5S ... -,- . : _

, Assinar bem legivel, destacando o presente e en-

tregando ao tezoureiro sr. ITHASS SELEME. -

Formularias avulsos são encontrados na redação
do Correio do Norte.

Fiscalização do
Cafezinho Nos

Bares
Rio (Argus-Press) - O IBC

continua agindo eriérgicamente
na fiscalização dos cafés que
está fornecendo aos torradores
para incremento do consumo

interno pelo rebaíxamento dos
preços no varejo e melhoría
da qualidade do pó colocado à
venda. O contrôle não se limi
ta apenas ao café verde e ao

pó estendendo-se também à
qualidade da bebida servida
em bares e casas especiali
zadas, Um "comando" dirigido
pelo sr. Adalberto Amaral, che
fe do Escritório do IBC em S.
Paulo, visitou 2 bares instala
dos no Aeroporto de Congo
nhas, ponto de passagem de

grande número de viajantes in
ternàcionais e, portanto, grande
importância para a reputação
de nosso principal produto de

exportação. Na ocasião foram
amostras da be-bida' servida na

queles bares, para li competen
te análise no Instituto Adolfo

. Luis, e destruidos pacotes de
pó do café com prazo de utili
zação ja esgotado, Em declara
ções à imprensa, o sr. Amaral
informou que o "comando" fa
zia parte de uma série enceta
da pelo Escritório local da Au

tarquia, (A.A.)

VENDE-- SE
em MAPRA

Dois lotes com area de 480
mts 2 cada um, situados á Rua
Campos Salles.

Aceita-se proposta para troca
por terreno em Canoinhas.

Ver e tratar em Mafra c] o

sr. Hercilio Taborda Ribas, ou

com Zefredo Müller em Major
Vif'ira. 8x

EMPLACAMENTO
O emplacamento de veiculos

em geral, foi prorrogado para o

dia 31 do corrente, sem multa.
Todo o pagamento é feito na

Coletoria Estadual, e na Dele

gacia é feito o trabalho de re

visão e emplacamento, tendo
soldados a disposição dos inte
ressados para esse serviço.

Cobertores,
pijamas pelucisdos

CASA ERLITA

Vende ....se
Dístante T Kilometro da ci

dade uma propriedade com 1/2
Alqueire de terras.

Uma vaca de qualidade, es

tando de cria nova.

PREÇO A COMBINAR
Informações nesta Redação ou

com o proprietário sr. Rodolfo
Bornholdt. 2x

PARA FERIDAS,
E C Z E'M A 5,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E' 1 R A 5 I

ESPINHAS, ETC.

Ocorrencias Policiais
Homicidio � Num conflito no

Rio dos Poços, neste municipio
foi baleado e morto Jair Ferreira,
e saindo ainda ferido no braço
com um tiro José Freitas, por E
valdo Cubas. Após as inumeras

diligencias efetuadas pela Delega.
cia de Canoinhas com auxilio da

/Delegacia do Rio dos Poços, o

criminoso ainda encontra-se fora
gido da justiça.
Dançarinos acabaram com o

baile - No bairro do Tricolin sa

bado último á noite os dançarinos
Antonio Irias, Antonio do Vale
Ribeiro, Abel de Lima, Otacilio
Veiga, Hercilio Teles Cordeiro,

Paulo Besse, [ovino Pereira, Lu
dovico de Matos e Vit0r de Tal,
em vista um pouco de sua em

briaguês e pequenos de;entendj.
mentes havidos no salão de baile
do sr. Jovino Pereira, trav�ram
�luta corporal tendo ainda neste
interim saindo alguns bastante fe
rido e inclusive Remi Scholtze
que saiu com a perna quebrada.
No decorrer da luta, apareceram
facas, pistola e até as ripas das
cercas dos vizinhos não 'ficaram
nos seus respectivos lugares; e os

prejudicàdos foram os demais dan
çarinos, pois em virtude deste

tcontinúa n'outra página)

Princ�pais- Fontes de Vitamina C

,------------------------,
Cine Teatro Vera Cruz

APRESENTA:
HOJE • á. 20 hora. • Impróprio até 14 ano.

I
• A Audácia é a Minha Lei

- em Superscope -

c; John Wayne, Rhonda Fleming, Ronald
Reagan, Collem Gray

"Em seu pulso forte estava o domínio
de uma região inteira!!!"
---_

..

_-

DOMINGO - á. 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

A AUDÁCIA� É A MINHA LEI

DOMINGO _
ás 17 horas Censura livre
ás 20 hora.

-

Censura até 14 anos

A Lenda dos Desaparecidos
- em Technícolor - Technirama -

CI John Wayne, Sophia Loren, Rossano Brazzi

"Uma lenda fantástica!! Fobulosa! Vivida, sob o sol
causticante do Saara!! Uma historia de amor".

a que não falta aventura!!!"
�-_.__

28. Feira· ás 20 horas. REPRISE - Irnp, até 14 ano.

Rio (Argus-Press) - As fru
tas cítricas constituem uma das
principais fontes de vitamina
C, Frutas cítricas são: a laran
ja (seleta, lima, pera, da Bahia,
etc.), o limão, a "grape-fruit"
.e a tangerina. Tôdas elas con

têm doses elevadas vitamina
C, Outras fontes dessa vitami
nas são: o cajú (a mais rica de
todas), o mamão, a goiaba, a

manga, o abacaxí, a banana,
o tomate, o sgrtão, a alface, a

cenoura, a couve" o repolho, a

couve flôr, o espinafre, o caru

ru, o pimentão, e as vagens.

Como vemos, os alimentos ri
cos em vitaminas C. são as

frutas, as verduras e os legu
mes. Só alimentos frescos con

têm bôa quantidade de vitami
na C. O leite encerra pequena
quantidade. A carne, o ovo, o

arroz, o feijão, as farinhas, o

açucar, o pão, as gorduras não
contêm eS<S8 vitamina, que é
de grande importância para a

. manutenção da saúde e do
bem. estar, Esta, uma informa-
ção qa Divisão' de Propaganda
do SAPS.

30. e 4a. Feira - ás 20 horas • Impr.· até 14 ano•

SANTA JOANA
CI Jean Seberg, Richard Widmark, Richard Todd

"A vida e o martirio de JOGna D'are, segundo a obra de
Bernard Shaw" Um cântico de beleza à uma jovem

heroína que, depois de morta foi .santííícada.

5.0 e 6.0 Feira - às 20 horas. Impr, até 14 ano.

PATOS E PAPOULAS
C] Walter Chiari - Anna Maria Ferrero, Carlo

Campanini, Luiza Rossi
"Uma deliciosa comédia do cinema Italiano-Francês"

AGUARDEM: Jornada Inesquecivel - Maluco
por' mulher - Ladrão de Casaca -

Tragica Farsa - etc•••

� ,
'.,

CONTRA CASPA,

,1QUEDA DOS el- c :

r

BELOS E DEMAIS

AFECC�ES DO
!COURO CABELUDO.

'l"ÓNICO •.CAPllAR
.Í>�R:.EX<CHh!�I�
I
__":'�-.

'.' '"
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AGRADECIMENTO
Ao amigo do alheio. que na

noite de 12 do corrente preci
samente as 19 horas e quinze
minutos no BAR SANTA RITA
a rua Paul� Pereira esquina c/a
rua Felipe Schmidt, apropriou
se de uma bicicleta de Marca
M A R A T O N cor verde clara,
chassis 312970. placa N°. 852
ano de 1958, e que na noite se

guinte a depositou no mesmo

local bem como tambem pro
vavelmente as mesmas horas,
OS MEUS AGRADECIMENTOS;

Solicito no caso de ser nos

sivel! o envio do farol, bem co

mo o gerador de corrente, que
me poderá ser enviado ao en

dereço abaixo, ou da maneira

que melhor lhe convier.

End: Nelson Zípperer Rua

Felipe Schmidt 658, Canoínhas.

Agasalhos para Inverno

Casa Erlita.

Bela Vista Esporte Clube
CONVITE

A Diretoria do Bela Vista tem o prazer de con

vidar todos os desportistas deste Município para assistirem'
o grande festival que fará realizar dia 26 do corrente, em

seu novo campo "Praça de Esportes Eduardo Schumann",
constando de um torneio futebolistico, do qual participa
parão diversos Clubes do nosso Mnuicipio. Para cada
partida será oferecida urna Taça.

E para encerrar a tarde esportiva defrontar-se-ão
as equipes do Bela Vista local e Santa Cruz de Canoi
nhas. Será lançado um grande Concurso para Eleição da
Rainha do Bela Vista Esporte Clube.

Haverá Churrascada e Compléto Serviço de Bar.

Não percam estas sensacionais festividades.

Os Problemas...
(Conclusão da primeira página)

dia 2 de Agôsto proxímo.;

Assim, subimos ao morro da Santa Cruz, onde está o ma

gestoso prédio do Ginásio e lá encontramos o Irmão Geraldo Luiz,
o qual nos recebeu e depois de ser colocado ao par da nossa vi
sita, imediatamente ficou à disposição para prestar-nos todos os

informes necessários.
.

Antes porém, que iniciássemos a entrevista propriamente
dita, pediu-nos desculpas por não' ter um lugar para receber-nos,
pois, apesar do Ginásio possuir duas salas, uma para recepção e

out.ra para visitas, estas ainda não estão mobiliadas, impedindo
aSSIm o seu uso. <'

Começamos então as nossas perguntas que foram sendo

respondidas pelo Irmão Geraldo,
P. ;_ Irmão- Geraldo, atualmente qual o maior problema

do Ginásio?

R. - Bem, problemas existem muitos, porém, julgo
como o mais sério no momento é a conclusão necessária, da

parte superior do Ginásio, onde existem 7 salas por terminar,
faltando instalação elétrica, pintura, assoalho e mobilia.

P. -- Porque, este é o maior problema para o momento?

R. - Porque devido ao aumento de alunos em cada ano

que passa, a Direção do Ginásio talvez no proximo ano, seja for
çada a não aceitar mais, além do número que a Lei estipula, ou

seja 50 alunos, unica e exclusivamente por falta de salas para o

desdobramento das séries. Mas, creio que mais uma vez o povo
de Canoinhas irá colaborar de modo decisivo, como vêm colabo
rando até agora.

P. - Naturalmente Irmão �Geraldo, com a renda desta
fésta poderá o Ginásio terminar estas salas.

R. - Absolutamente, pois, a renda da fésta será para o

pagamento das dividas que temos, dividas' estas que sobem a

Cr$ 390.000,00. .

P. - O Ginásio não recebe auxilio do Governo?

R. - Estamos esperando a liberação de verbas do Go
verno Federal, sendo que, diversos Deputados Federais estão se

interessando junto aos canais competentes. _ "

P. - Irmão, voltando ao assunto, o sr. espera que' esta
fésta do dia 2, alcance o sucesso desejado?

R. - Naturalmente, tenho plena certeza pois o povo de
Canoinhas sempre colaborou, numa prova concreta de que quer
vêr o seu, o nosso Ginásio concluido.

Não resta duvida que Se não fosse isto, não estariamos

aqui neste instante e aproveito a oportunidade que me É! dada,
par a poder mais vês agrádecer em nome da Direção e da Comis
são do Ginásio, ao povo de Canoinhas, que a exemplo dos anos

anteriores, também neste dará o seu apoio total.

.

.

E assim deixamos o Irmão Geraldo Luiz, certos de que,
Canoinhas pode se orgulhar de seus filhos que, com sacrificio e

lutas, conseguiram tornar realidad'e um sonho que a muito nos

acalentava.
x X X

Sabado estaremos entrevistando a Direção do Hospital
Santa Cruz.

",

..........
e :.

Se as môscas...
]. WZOREK

"Se as môscas todas fossem
terneirinhos, ai pobrezinhos, que
consolação 1"

Assim como 'as moscas não Po
dem "virar" ternerinhos - tam

bém nas roças nada se pode pro
duzir sem trabalho perseverante.
Há porem pessoas que costumam

.

dizer: "O colono pode vender ba
rato 'os seus produtos pois êstes
nada - lhe custam, é s6 plantar".
Pudéra. Fosse só plantar e espe
rar de boca aberta, certamente o

lavrador morreria de fome. Tam
bem o consumidor não pode pa
gar muito não deve pagar mais'
do que um prêço razoavel e jus
to. Daí a necessidade de os lavra
dores se organizarem em coope
rativas afim de eliminarem. pouco
a pouco, o "tubaronato" e dimi
nuir a "mamadeira" dos interme-'
diarios enescrupulosos que as ve

zes ganham mais do que lucros
honestos e esvaziam os bolsos do
consumidor.

o ALHO
A cultura do alho (Allium sati

vum, L), entre nós, geralmente
aumenta, quando aumenta o prê
ço dêste produto. Mas sempre
dá-se o seguinte: Quando sobe o

preço, todos plantam e depois
ninguem compra. Lembro-me : de
um tempo em que a procura era

grande e pagava-se cr$ 40,00 o

quilo; os colonos plantaram muito;
no ano seguinte o preço desceu

para cr$ 0,80.
Afinal é bom planta. lo.
Divididos os bulbos, plantam-se

os "dentes" em covas com espa

çamento de uns 20x30cm. mais ou
menos.

Pode-se plantá. lo no mês de
maio, pois o alho desenvolve-se e

cresce mesmo com temperatura
mais fria do que outras plantas.
Um mês antes da colheita é

bom dobrar os talos das plantas
(pode-se fazer isso com o pé) pois
assim os bulbos desenvolve-se me

lhor.
Quando, uns 4 ou 5 mêses após,

as folhas começarem a secar, ar

ranca-se os bulbos, podendo-se
expô. los por algum tempo ao sol.
E' muito empregado em medi

cina. Na roça é usado contra os

vermes intestinais, como anti
reumático, antisético, sarnifugo e

mil outras coisas.
Possue vitaminas B e C e tam

-bém em menor escala A.

Empregado como condimento
tem apenas a desvantagem de
deixar um hálito pouco agradavel.
Mas dizem que é fácil corrigir

.

isto, tomando uns goles de leite

puro.

VENDE-SE
Vende-se a conhecida

torrefação de café

SAO DIMAS
Propostas ou entendimen

tos verbais com o proprie
tário sr. Bernardino Fedalto

.

em Alto das Palmeiras. 3x

Carteira de Moça
Perdeu-se no trajeto Bar

Santa Rita - Cine Vera Cruz

uma, contendo fotografias e

dinheiro.

Gratifica ·se a quem en

tregar ou der informações
nesta redação.

Noivado
Com a Srta. Therezinha filha

do Sr. Nicolau Burgardt contra
tou casamento o jovem Alceu

Carpen filho do casal Dna. Es
tefania Sr. Dionisio Carpen.

Nossos Parabens.
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Combate ao

CARRAPATO
Por Fernando Rodrigues Laureano
Méd. Veto da õa, Região do SDSA.

-

I
Como se pode concluir pelo que Se sabe sôbre êsse

parasito insidioso, sua destruição requer medidas adquadas e

iminentes.
Os carrapaticidas de comércio são capazes de eliminar

90 a 95% da geração que se haveria de formar no período in

festante. Os intervalos entres os banhos devem ser de 20 em 20

dias, mas se o animal estiver muito carrapateado os dois. primei
ros banhos podem ter intervalos de 15 e os outros de 20 em 20
dias. Esses -banhos devem ser feitos em tempo sêco e de tempe
ratura amena e sem vento; são estas as recomendações do Dr.

Clovis B. Nascimento ao que me parece.

Já disse também que é possível a destruição do carrapa
to pelo rateamento dos pastos. De fato, considerandc-se que a

fêmea tem cerca de 10 ou mais dias de vida parasítáría.. que os

ovos e larvas podem ficar uns 40 dias vivos; que as mesmas

larvas podem viver uns 25 dias sem comer e contando com uns

10 dias de vida infantil, verifica-se que é possível o combate ao

carrapato pela divisão do campo em 4 partes onde os animais

permanecerão vários meses, trocando de pasto. Mas esta prática
requer grandes áreas de campo como já disse.

A queima de pastos é tambem um meio de combate ao

carrapato) mas possui certos inconvenientes,
A administração de drogas por via interna tambem é

possível sua utilização, porém essas drogas eliminadas pela secre

ção láctea geralmente dâo cheiro desagradável ao leite.

De todos os processos, o mais consentâneo, a meu ver,

é o de pulverizações ou aspersões com os carrapaticidas externos.

A verdade, senhores, é que o. problema vos pertence e eu

vos auxiliarei no que estiver ao alcance em meu serviço afim de

combater tão grave praga de nossos rebanhos.
.

Que, pelo menos um bovino perca 5 vezes o volume de
seu sangue, isto já seria o bastante para reduzir em quase 50%
nossa economia pecuária.

Vamos, pois, combater com tôdas as armas, tão inidiosa

infestação parasitária de nossos rebanhos.

A Quinta Região do Serviço de Defesa Sanitária- Animal

Da Diretoria da Produção Animal da Secreta tia da Agricultura
do Estado está a disposição dos senhores criadores para qualquer
orientação técnica no combate às doenças animais. A 5a. Região
está, subordinada ao Dr. Jorge José de Souza, competente técni-
co Chefe do S. D. S. A. em Florianopolis. --...__

O serviço de vacinação está 11 cargo dos vacinadores.
",

O(�OR RENCIAS POLICIAIS
(CONCLUSÃO)

conflito, terminou o baile que por
sinal encontrava-se bastante ani
mado.

Agressão - Alinor Deller ;
.

Adão Deller desentenderam-se ne

-Rio dos Poços, formando deste
modo uma/pequena arruaça, ten

do no final Adão Deller dado uma

ripada na cabeça de Alinor dei
xandoo inconsciente por várias
horas.

do corrente visitado pelos amigos
do alheio que lhe roubaram a

quantia de Cr$ 10.000,00, e de-_
pois de ter percorrido todas as

dependencias da escola, encontra
ram-no em sua casa dormindo,
quando um dos assaltantes levan
tou a coberta para lhe faquear
foi imediatamente acordado pelos
gritos dê' sua esposa que tinha na

quele momento despertado com

um pequeno barulho, tendo deste
modo os ladrões fugido. Queixou
se aindá sr. Alfredo Ludka que
os ladrões eram em dois e que
ambos encontravam-se com uma·

mascara no rosto, sendo impossi
vel reconhece-los.

Roubo - Alfredo Ludka, pro
fessor em Bela Vista do Toldo

queixou. se na Delegacia que en

contra-se residindo no prédio da
escola e foi na noite do dia sete

:====::IH:::::::::::::;�R:::I::==::::::::=:G::::::::::::::::::::::::=II::::::=IIII:=:::=::::�:
� H
..

-

55 O financiamento de construção da casa própria feito pela 55
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ii Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii
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CORREIO DO NORTE

,
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18-7-1959

Ferros de engomar
para

-
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n Dr. Aristides Diener ii
" "

II CIRURGIÃO DENTISTA li
.

fi Raios X - Pontes Moveis e Fixas n
ii' Dentaduras Anatomicõs �
�

"

!! Rua Vidal Ramos ii
li CANOINHAS - Santa Catarina g
� ."
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Dr. Arnoldo Peiter Filho I
ADVOGADO

CíVEL - COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 C,anoinhas

José Yvan da- COSIa
. Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n.O 550
CANOINHAS __ Santa Catarina

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

Comunica que acabou de receber um grande sortimento de
M E I AS, de todas as côres e tamanhos, diretamente das

f'àbricas, vendendo a preços realmente convidativos.
Meias Elite, sem costura, 100% Nylon Dupont (Seda);
Meias Sal�ston, tamanho único, 100% Helanca Nylon;
Tamanho Unico, em luxuoso estojo;
Meias Manchester, pura lã, especial para o inverno;

.

Meias de seda, rayon, linho e algodão.

(Nóvamente "MAÇAS" sempre frescas)

�VENDE#SE
GRUPO DIESEL .: ELÉTRICO

8 B. H. P. X 3,74 KVA '

110/220 V:, Monofasiço.

Estrada Bernardo Olsen -' Canoinhas

o. E. WALTHER

ClJG orero ".e o.OP 'NO • REG us o.r .orr,e! em suavas bagamentos
,� � com. garantia absoluta

V. Sia. encontrará nas lojas 4,

J C O,.. r t' e Pr. La�ro Müller, 751, .' Fone, 125
• Canoinhas • Santa Catarina

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e csnoinhense l

Radios a L uz e a Bateria
Novos Modelos • Mais Beleza

Radios Transistores
a pilha de lanterna

Oficina

Relâ.mpago
Completa assistência para

b· . I do pequeno concerta'
. sua iele eta até a reforma gerai

Bicicletas das melhores marcas

'''o,. Peças e accessórios

Vendas à vista e a prazo

Semp�e OFICINA -RELAMPAGO
Rua Paulà Pereira _- Edifício próprio

"�E&"""""""""""""""".

.......................................

A mais antiga
A mais sortida
A melhor

'

A preferida

Vende ou
- Troca-se

Uma casa em Curitiba com seis peças, na -Vila S. Pedro,
lt0r uma propriedade em Canoínhas, pode ser só lote de terreno

eu com casa. Base de negócio Cr$ 130.00,00. Tenho tambem uma

casa e Abranches com sete peças, perto de igreja e bom colé

gio. Base de negócio Cr$. 170,QO,O_Q.
1'�

Tratar com o Sr. Estanisla'ti''Dambrovski - Vila Fani em

Curitiba' Caixa- Postal, 2668.
"

Estolas de pele
CASAERLITA

•

.
.,.-.' 'r'

PASSA ONDE OUTROS_FICAM

I
·.h

r

camioneta brasileira

com tração nas 4 rodas

MAIOR ESPAÇO

MAIOR CONFÔRTO

MAIOR UTILIDADE

Reune, em um só veícu lo, a furgão, ° carro de passeio
•

e a utilidade do Jeep-Willys. Visite em nosso soldo

exposição o veículo ideal para 'o campo e a cidade.

Basilio Humenhuk
& Cia. Ltda.

a o N c E 5 S I o N A R 10 o A W I L LVS· o V E R L A N o o o B R A 5 I L S. A.

I

Casacos, casaquinhos,
.

blusas, pulovers
{!a�4 ��tit4

PROIBIÇAO
,? abaixo assinado proprie
tário de: terras em São Sebastião
dos Ferreiras, por melo deste
proibe terminantemente a caça�
da errí seus terrenos, não se

responsabilizandn pelo que a
contecer aos infratores.

AUGUSTO KRAUSS
São Sebastiãe dos Ferreiras

Julho de 1959,
'

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.

Tratar com o Sr. Frederi
co DalImann ou na Padaria
Tresbarrense, em Três Bar
ras.

Em frente à Esquadrias
São José.
Uma data' e uma casa

casa em estado de nova

medindo 7x7 com rancho e

paiól - terreno cercado -

bôa agua.
Ver e tratar, no local

com o proprietário sr. Af
fonso Grosskopf. 2;x

,e'
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PEUJS LAaRES

e ./faJ o ([)�e§ �
INSÔNIA A: t-t. T_ B. -

Vai alta a noite no vasto firmamento
Caminha a lua a expandir tulgor
Teu doce nome vem roçar-me os lábios
Eu me' recordo de ti meu grande amor
'-----

II

Noites inteiras de insônia à luz da lua
Eu vago triste com destino incerto
Algo me impele à solidão das ruas
E assim cismando eu sinto .. te mais perto

III

Quando a fadiga me domina eu sinto
Tudo vasio a meu redor sàmente
Tua lembrança aos poucos me consome
Em horas mortaes quando o peito sente.

Florianópolis, 3/4/59

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
.

ANlVERSARIAMISE
Hoje: as sras. dnas. Vero

nica esp. do sr. Miguel Les
sak e Edite esp, do sr. Pedro
dos Santos Corrêa; o sr. Carl

-

los Koehler.
Amanhã: a srta. Maria Sil

via Stoeberl; os srs. Elias
Seleme Netto, res. em Caça
dor e Leocadio Pacheco,' as
sras. dnas. Nelli . esp. _do sr.

Elias Selcme Netto e Maria
Madalena esp. do sr. Aluizio
Marcinichen, res. em Lages; o
garotoAlfredo de O.Oarcindo;
o menino Werner filho do sr.
R.upprecht Loeftler; as me

ninas Erice filha do sr. Jacob
Scheuer, Maria Elisabete, fi
lha do sr. Waldemar Stange
e. Madalena filha do sr. Hen
rique GonçaioesSobv.
Dia 20: o jovem José Bo

nifucio Furtado; as sras.
dnas. Elisa, esposa do sr.

Paulo Dehner , Adelia esp.
do sr. Orlando Nascimento;
os meninos Paulo Henrique
filho do sr. limo Buss; Elias
filho do sr. Antonio Sconhe-

tzki e Fernando filho do sr.

Elias Seleme Netto; os sr s. Rol'
dolto Wibbelt e Sergio Gapski.
Dia 21: a sra. dna. Ana

esp. do sr. Pastor Geor!: WeJ!...
ger; as meninas Hilda filha
do sr. Walfrido Gonçalves;
Maria (Iorette, filha do sr.

Manoel G. Costa e Gladis
Regzna filha do sr. Oswaldo
Werka, o menino Roberto fi
lho do sr. Ioão A. Brauhardt;
os srs. Luiz Flores e Waldo
miro Schulka.
Dia 22: os meninos Helcio

Heros filho do sr. Brasil Fa
gundes e Teófilo filho do sr.

Antonio Sconhetzki: os srs.

Jacob Tremei e Rodolfo Bo:
laut; as SI tas. Maria Werd'an
e Maria C. Pereira,

Dia'23: as sras. dnas. Rosa Despedida
l!Sp. do sr. Ithass Seleme; A. .

Lucila Klock. e Osmar Be-
na esp do sr. Afonso C. Ko- . reeoski, tendo transferido sua
hler e Nancy esp. do sr. Or» residencia para Curitiba e não
ley Moreira; os jovens Ali- podendo despedir-se pessoal
rio filho do sr. Antonio Dias; mente das pessõas amigas,
lair filho do sr. Paulo Mül" o fazem por intertttedio des»
ler e Argos filho do sr. Ver" te jornal, oferecendo seus

. gilio Trevisani; o sr. [ose Pa» prestimos à Rua Dezembar»
checo de Mirdnda. gador Molto.
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I Eis a maior de todas as ofertas ... Desconto$ e premios.c I
m m

.� Julho mês, de aniversário das LOJAS UNIDIS LTDA. m
� �-

� Mês de sensacionais descontos em tecidos com farta distribuição �
� de prêmios mediante sorteio. m
m m

I Cada, compra de tecidos no - valor de Cr$ 50-0,00 dará direito a . �
� 1 coupom numerado. 10 "ooupons serão sorteados dia 1. de agosto �
m na Rádio Canoinhas. Se V. S. for o contemplado terá a disposição �-
� Cr$ 500,00 em tecidos inteiramente gratis. �
m m
m m

I Aproveitem pois esta grandiosa vantagem das : �
m \ m
� , �
� m
m m
� m
m • m
� m

� Rua Caetano Costa, 553 em 'Canoinhae I
m. Q
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A 'Diretoria do Botafogo E.
C. avisá aos sócios e amigos _ ;
do clube, que hajam adquirido'
números da rifa de um jôgo de
móveis estofado, que o respec-
tivo sôrteio será realizado dia
24 de julho próximo baseado
no 1°. numero da Loteria de
Santa Catarina.

AVI50

Perdeu - se
Uma caneta Omega-Pen 77

de Luse - preta.

Quem a achou favor entregar
na Casa Esmalte mediante gra
tificação. . 2x

Os srs. Bonijacio t. Oalot
ti; Albino R... Budant, diretor
do B. V. e Ludovico Dam
broski; a menina Suely Tere»
zinha filha do sr. Bernardo
Meteger: o menino Vitor Me
neu filho do sr. Pedro Tokar
ki; a sra. dna. Maria esp. do
sr. Norberto Fiedler.

�-

Nossos parabens.

Gente Nova
Nelson, é o nome do pri»

'mogenito do casal Nelson.
Ilone Cerui ocorrido em Ca»
çador dia 9. -

Desejamos felicidades.
. Enlace

Realizou ..se dia 15, o en»

lace matrimonial da sra..
Lucila Klock com o Sr. Osmar
Berezoski.

Parabens do "Correio dfJ
Norte".

.
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Onde os Erros?estão
34578923
24358921

75834
11290
32194

119318

32478
19825
65789'
118092-

78654
32579
19872

14110513220022

Acerte e Ganhe um Terreno a Beira Mar Proximo
A Santos fi Curitiba, Quase Inteiramente Gratis.

Basta assinalar os êrros destas operações e enviar-nos o cupon
preenchido pelo correio, para:

.

JARDIM MIRABELA
,-

Rua Maria Domitila n? 298 - 5°. ando sala 56 em

SÃO PAULO.
. .

Assegure o seu futuro e o de sua familia .

As primeiras 30 cartas que chegarem aos nossos escritórios com

este cupon, terão direito 6 um belíssimo lote, 300 'mtsz, situado
na mais bela praia do nosso litoral. Não se trata de concurso

nem sorteio apenas promoção de vendas. Documentação sadia e

honestidade absoluta. Insc. no Dec Lei 58 - Lv. 8 fls, 13 - a-

provado pela Prefeitura Mun. de Cananeia.

Â �

Nome.--'----- . Idade ... _. __ . . ... _ .....___

Rua , _ n •. Fone. . __

Cídede.,.. . . ... . ... . Bairro

E8tado---.__._. .. : _ .. __ _ _ _

�._. Profissão .. - ----------.-- .. --- -------

CONVITE - MISSA
.

Darcilio Hostin e Família convidam seus parentes e

amigos para assistirem á missa de 1°. ano de falecimento
.

do 'saudoso filho

JOÃO BENEDITO
que mandam rezar dia 23 de Julho às 7,30 horas na Matriz
Cristo Rei.

A todos que comparecerem seus agradecimentos .

....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




