
o PREÇO DO THIGO
PARA A(�ORElENTESAFRA
Viaja ao Rio o Governador Heriberto Hülse

Conferência com o Ministro da Agricultura
Interêsse pela triticultura catarinense

Os triticultores catarinenses receberam com desagrado a

Portaria numero 1.207, do Ministerio da Agricultura. Essa Por

taria fixou o preço da saca de trigo, com especifico do 78, em

Cr$ 750,00, para a corrente safra.

Reclamam os triticultores, todavia, a modalidade do pa
gaménto, que a Portaria 1.207 estabelece em Cr$ 500,00 e os

250,00 restantes, posteriormente, em bens de produção. Os nos

sos triticultores, por exemplo, não possuem grandes lavouras fi

nanciadas, possuem apenas pequenas propriedades. Necessitam do

pagamento integral do preço estabelecido para fazer face aos

compromissos, já que plantam para o sustento de suas familias,
em grande numero. '

Em telegrama enviado ao Govern�dor' Heriberto Hü1se,
pela Associação Rural de Canoinhas, inteirando-o da situação dos
nossos lavradôres em vista da citada portaria, acabamos de rece

ber a noticia de que o mesmo viajou ao Rio de Janeiro a fim de

conferenciar com o Ministro da Agricultura sobre a repercussão
e as reclamações dos tritícultores catarinenses, tendo em vista a

negatividade de muitos em entregarem o trigo aos moinhos, se

a Portaria não fôr revogada, Além disso, o desestimulo é com

pleto no meio agrícola catarinense.

Interessado como sempre esteve no desenvolvimento da
triticultura de nosso Estado, õ Governador Hülse espera conven

cer o Ministro da Agricultura sobre a modalidade do pagamento
da bonificação. Em tôrno da conferencia do Governador Hülse

com o Ministro, reina grande expectativa.
Os lavradôres catarinenses estão satisfeitos com a' atitude

do Governador Heriberto Hülse que deixou Florianopolis e foi' ao
Rio de Janeiro em busca de urna solução para o problema da
nossa principal agricultura que é o trigo.

----

o Diretório Municipal da.lJDN
homenageia os Deputados

Aroldo Carvalho e Benedito,
Terezio de Carvalho Júnior

J-usta e merecida homenagem foi prestada aos deputados
Aroldo Carvalho e Benedito Terezio no dia 12 pelo "Dtretorío
Municipal da UDN -, Os dois homens publicas que na Camara Fe
deral e na Assembleia Legislativa tão bem representam Canoi
nhas e Santa Catarina, pela atuação e trabalho-e todos os aspe
ctos positivos da politica catarinense, estão em ampla evidencia.

O deputado Aroldo Carvalho "percorreu todo o Município
de Canoinhas - ouviu todos os seus companheiros de Partido
além de tornar contacto, com toda a população canoinhense, di
zendo da satisfação de servir todos aqueles que nele confiaram o

voto, enviando-o á Camara Alta da República. Durante os dias

que permaneceu em Canoinhas, fez "expediente'" para os seus

amigos. Visitou todos os orgãos de clásse e estabelecimentos co

merciais e industriais, levando a todos o seu abraço e a sua pa
lavra de fé e confiança nos destinos de Canoinhas. Continua ago
ra visitando os demais Municípios de Santa Catarina. Por onde
tem passado, tem sido alvo de inequivocas manifestações de a

preço e simpatia. E' hoje um nome em evidencia na vida politica
brasileira. Canoinhas não poderia estár melhor representada. Arol
do Carvalho é uma bandeira que honra e orgulha Canoinhas,
Santa Catarina e o Brasil.

O deputado Benedito Terezio de Carvalho Junior, reelei
to deputado estadual pela gloriosa e invencível legenda da União
Democratica Nacional, foi homenageado oelo Partido que ele aju
dou a construir e fundar. E' o homem que o tempo transformou.
Deu-lhe nova personalidade, aproveitando-lhe as virtudes inatas, as
qualidades intrínsecas de sua individualidade. Ocupando pela se

gunda vez uma cadeira na Assembleia Legislativa, "Seu Dito"
corno é conhecido em todo o Municipio, é um homem em ascen

ção politica, desejoso sempre de trabalhar em benefício de seus

semelhantes.

Justas, pois, foram as homenagens que o Diretoria Mu

nicipal da União Democrática prestuo aos dois homens publi
cas. Num ambiente de franca camaradagem democratica, durante
à churrascada que lhes foi oferecida, foram trocadas impressões

, sobre o desenvolvimento de Canoinhas nas suas aspirações mais

prementes. Foram expostos todos os planos para o futuro e tra

çado um programa de ação para o corrente ano. Hav:endo per
feita harmonia e entendimento entre os dois deputados e o Dire- .

tório, muito breve começaremos a sentir e receber os resultados
dessa reunião havída entre as figuras mais representativas de
Canoinhas.

AGRADECIMENTO I
RENEAU CUBAS E. FAMILlA, vêm com o presente agradecer
e retribuir 1I0S seus amigos e clientes, os votes de Boas Festas

e Feliz Ano Novo que lhe foram enviados.

Outrossim, aproveita a oportunidade para agradecer os cumpri
mentos enviados por ocasião de seu aniversário.

. Cauoinhas, Janeiro de 1960.
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Muita .

COISd •••
Aberração administrativa

Uma montanha de terra na rua

I
Victor Kondf'r (visinha do Prefeito)
está para ser fotografada e quem
qUlzer pode mandar para o Cru
zeiro que coisas dessa natureza
só acontece em Canoinhas e na

administração do PTB ...

Assim não vale! - E' de pas
mar o que está acontecendo na

Prefeitura
. Municipal de Caooi

nhas. Consta que a dívida ultrapas
sa a casa dos CINCO J'1ILHÕES
DE CRUZEIROS, Só de gasolina
mais de um milhão ., e assim

. vai a administração aliancista im

primindo VALES e mais VALES".

Mais funcionários - A Pre
feitura de Canoinhas que estava
com falta de funcionários (sic)
admitiu mais um motorista para a

caminhonete, (cu·mprimento de a

cêrdo com o PSD do Albino).

Vereador

Augusto Brauhardt
A efen.éride de hoje, assina

la a passagem do aniversario
natalício do Vereador da UDN,
Augusto Brauhardt, do prospero
Distrito de Felipe Shmidt e

tambem Escrivão de Paz daquela
localidade.

Cidadão estimado e de eleva
dos meritos, o homem do DíS-1trito para toda e qualquer even
tualidade, no cargo de Vereador I
tem sabido cumprir com os seus

espinhosos deveres democráti
cos. O Vereador Augusto Brau
hardt é um dos esteios da UDN
no Municipio.
"Correio do Norte" envia ao

nataliciente, cumprimentos com

votos de crescentes felicidades.

em pouco espaço

rm�ri�ta[i�: t �, �AR�Al��
CAIXA POSTAL, 2

«JURO
Ecos da visita de Jânio

a Minas Gerais
B. HORIZONTE, 8 (Transp.)

- Durante as 24 horas que es

teve nesta capital, o sr. Jânio
.

Quadros foi saudado 16 vêzes,
fêz seis discursos e seis visitas.

Depois, no auditório da Secre
taria da Saúde (diante de 6 mil

pessoal') foi saudado pelos srs,

Magalhães Pinto, Milton Cam
pos, Emílio Carlos, Abgar Re
naut e outros.
- Após as palavras do senador
Milton Campos que disse «urna

República para ser República
precisa ser limpa. Dêem a Jâ
nio uma vassoura e êle fará a

limpeza», o sr, Jânio Quadros
terminou assim seu agradeci
mento:

«Jure por Deus que morali
zarei esta República»,

Herbert Ritzmann
Decorreu dia 15 o aniversário

natalício do acatádo industrial
Herbert Ritzmann e Represen
tante do Plano de Obras e E

quipamentos da Zona Norte Ca
-tarinense, onde tem se destacado

pela sua inteligente atuação no

setor rodoviário. Profundo co-·

nhecedor dos problemas muni

cípais, homem- prático e inteli

gente, Herbert Ritzmann tem
dado provas de sua capacidade
de trabalho para onde é con

vocado. Como Prefeito Munici

pal deixou um rastro, de exce

lentes realizações mesmo duran
te o tempo que exerceu aquele
cargo. Industrial de renome, t�
ve atuação destacada no Con
clave Sacio Economico realiza
do em setembro do ano passado,
com a tese "Reflorestamento".

Abraçamos o nosso presado
amigo Herbert, com muitos vo

tos de felicidades; extensivo a

todos os seus -familiares.

Proteção - Os aficionados do
Botafogo Esporte Clube ficaram
sem o terreno que haviam rece

bido da Prefeitura. Mas em com

pensação, o Prefeito loteou e deiJ -

tudo para os seus correligionarios.
Consta que houve funcionario que
ficou com lotes e recebeu escritura -.

em nome de sogra e etc, porque
já possuia terreno aflorado. "

mas isso o povo só aguenta até
outubro de 60 , ..

Lott sem Celso! O "e�-
fogoso" Orty Machado a mando
de Amaral Peixoto, anda com um

livro de "ouro" em baixo do braço
e pintando postes e calçadas, pla
giando o "slogan" de Janio Qua
dros com LoH já chegou . . .

tarde. Como sempre e como acon

teceu.ena campanha de deputado
que motivou briga com o PSp
local que queria apoiar Wilmar e

Orty, Osmar Cunha, LoH chegou
sem Celso Ramos, Cousta que o
PSD local já pediu a retirada de
Orty Macbado da cidade ' . .

OS PARTIDOS
Belo Horizonte. 8 (Transp )

- Diante das câmeras da TV
Itacolomi, o sr. Jânio Quadros
negou as acusações -que comu

mente lhe são feitas de ser con

tra os partidos políticos:
Nunca fui contra os partidos;

ao contrário, os partidos até me

procuram».
E explicou: «Realmente não

tenho compromisso algum com

quaisquer partidos, como tam

bém nenhum dêles me fêz qual
quer imposição ao indicar meu

nome».

O OPERARIO

DEVE ESCOLHER

Belo Horizonte, 8 (Transp)
- Depois de dizer que durante
o seu govêrno em São Paulo
não houve uma só greve criada,

por situações governamentais <;:I
sr, Jânio Quadros terminou as

sim seu discurso, aos Ierroviáríos
da Central:

«O operariado deve escolher
o melhor candidato. Se assim o

fizerem, �starei feliz, pois o me

lhor sou eu».

�.

Foi passear] - A estas hora�l
está em Foz de Iguassú o Pre�
feito de Canoinhas. Com o servi
ço da Prefeitura completamente
desorganisado, dividas e emissão:'
de VALES cada vez mais em a.

bundancia, deixou o Município a
bandonado. Mas isso o povo s6
aguenta até 60 . . .

Candidatosl - Para Prefeito
em outubro deste ano. o PTB terri'
Colodel e Braulio, o PSD Ageuorç
Miguel Procopiak e Francisco Coso.'
ta, mas a vaga é uma só. Pa'ra;'
manter a "aliança" todos vão de
sistir em beneficio de Albino .. ",

Cacique

o FUNCIONALISMO
Belo Horizonte, 8 (Trans.)

- Perguntado se era contra o

funcionalismo, o sr. Jânio Qua
dros disse que não, e acrescentou:

«Os servidores públicos de S.
Paulo são os mais bem pagos
e melhor assistidos do país. Sou
contra funcionários que não tra

balham; pois não serão pistolões
ou pernas bonitas que os dei

xarão, sem trabalhar».

BRASÍLIA
Belo Horizonte, 8 (Transp)

·Durante o seu encontro com os

ferroviários' da Central, o sr.

Jânio Quadros respondeu às vá
rias perguntas; Sôbre .Brasilia
disse ser favorável e acrescentou:

«Sou pela mudança da capi
tal; Brasília é urna grande obra
do presidente Juscelino, mas a

continuarei em outro ritmo e

sem algumas coisas já conhe
cidas de todos, das quais não

desejo Ialar.»

Agua para a cidade
atravéz de poços .

artezianos ;

Está a firma A. Scultetus se

preparando para o inicio das obras
com a finalidade de dotar Cariói.
nhas de agua 'atravez de poços
artezianos.

'

Segundo 'estamos informados,
será feito um contrato entre.: a
firma construtôra e os proprieta
rios, para pagamento parcelados.
Os serviços terão inicio ainda este
mez. Algumas maquinas já foram
recebidas e aguarda-se a penas a

chegada do Prefeito que está rau
sente, para autorizar à abertura
das ruas por onde deverão passar
o encanamento.

A noticia: sem duvida alguma,
causou satisfação no meio da po
pulação, pois não deixa de ser

uma iniciativa que muito vir. con
tribuir para o desenvolvimento da
cidade.

SAIAS, última moda

e464 ie.ttta,
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o pOVO precisa
exigindo a

fiscalizar suas, compras,
sua Nota Fiscal.

ROMANCES
..

ERLITA
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

CfVEL COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

•

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito -

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314
CANOINHAS .- Santa Catarina

I Agora em exposição na Loja
A Nova Geladeira

J. Côrte
, �

FRIGIDAIRE
, '

Para pronta entrega em suaves 'prestações mensais
com ou sem entrada.

Informações na mesma loja ou com

Z. Garcindo & Knüppel Ltda.

fim' 4A;g;;;;g;;z;z;

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira -- Edifício próprio

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor

A -prelerlde

Completa (assistência para
b· . I ao do pequeno concerto

sua ICIC e"a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
•

Extravio de Caderneta
Perdeu-se a caderneta n.

66 418 - pertencente ao

menor bNTONIO ROSA DO
NASCIMENTO - de mo-

� dalidade Popular da Caix;
Econômica Federal de Santa
Catarina.

Vende-se'
Próximo ao Colegio e Hospi

tal dois alqueires (48000r:02),
• proprio para uma chacara ou

: loteamento.

Em Agua Verde defronte á
pista de corridas 24.000m2, otimo
terreno para morada em lotea
mento.

Tratar com o proprietário Sn.
FRANCISCO SCHUMOSKI em

Agua Verde. 2x

VENDE-SE
Um terreno com 12 alquei
res sendo 5 terras de planta
e 7 de caiva.

Situado em Laranjeira do
Sul (Salseiro), Vêr e

/
tratar

condições com o proprietá
rio Snr. Basilio Chuppel.. 2x

Vende-se
Um Cavalo, puro sangue In

glês, oito anos de idade, filho
do cavalo Brasil e garota do
Rio Grande do Sul. Acostumado
em pctreiros e com provas de
bôa produção. Presta- se à cor

ridas

Preço Cr$ 18000,00 Tratar
com Eduàrdo Brarrderrbueg em

Cochos - Major Vieira. Ix

Almanaque d'
O Pensamento
venha buscar o seu

na Impr._ Ouro Verde lida.

Procure no seu fornecedor

o sabão Princeza, Lygia,
Borax ou Tupy

Um produto bOm,.
especial e canomhense

Í

Confecções finas
,

para senhoras

Casa Er1itfi

V. S poderá comprar re
/ logios modernissimos
anéis e brincos de di-

versos modelos

Na Relojoaria Sulssa
de 6uil�erme J. A. �ouza

Rua Eugenio de Souza

2x

Otimas Propriedades ã '. "Venda
Casas, lotes e datas no perímetro urbano

e suburbano.
. '

Otimos pontos residenciais.
Preços à vista e ã prestações
Informações com

ODILON PAZDA, em Xarqueada.

Dr. José; BoniFácio da Silva
ADVOGADO

Questões Civeis, Comerciais e Criminais '. Inventários e Partillhas
.

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 às 17 hora.

I Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Próximo ao Fórum)
ITAIÓPOLlS -- S. c. -

�--------------

SEU TALÃO VALE UM MILHÃO
ÇONSUMIDOR, exija ao seu fornecedor a Nota

Fiscal ou talão correspondentes às suas compras,
iguais ou superiores a Cr$ 30,00, colecionando-as,
a partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e parti
cipe do grande sorteio a realizar no dia 30 de junho
de 1.960, concorrendo assim, aos Cr$1.700.000,OO
em prêmios ofereCidos pelo Estado.

PNEUS

STONEFI

.E'STOQUE PERMANENTE'
DE TOD'OS OS TIPOS E BITOLAS

Revendedores

Secção
F'ire stcn e

Praça Lauro Müller, 203
'

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.

Residência e Escritório:

Rua Souza Lima, 185 - Apartamento 801

Fone 47-9206 - Copacabana - Rio de Janeiro

Negócio de Ocasião
Vende-se uma propriedade no Distrito de Major Vieira,

com todas as benfeitorias, constando do seguinte:
1 bôa casa de moradia, paióis, estrebarias, mangueira,

barbaquá, etc., e mais 16 alqueires de terreno anexo à proprie
dade, todo cercado e com bôas aguadas.

Vende-se com todo o terreno ou em partes.
Ver e tratar em Major Vieira com o proprietárío Snr.

PEDRO ALLAGE,' ou em Canoinhas com o Snr. JOSÉ ALLAGE,
onde serão fornecidos melhores detalhes. 4'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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UMA 'VEZ
POR SEMANA ...

(CACHIMBINHO)_
Amigos, bom dia. Ano Novo, vida nova e x:_oupagem nova

-4' também pare esta Seção.
x x x x x

Como não poderia deixar de ser, o baile de São Silvestre
bízou o sucesso dos anos anteriores. Gostaria de fazer uma co

bertura completa sõbre êste acontecimento. porém, motivos con

trários à minha vontade o impedem o mesmo porque, seria
necessário muito espaço.

x x x x x

A nó ta "chie" foi 8 apresentação das debutantes'. Debu
taram sómente 5 Senhoritas, que formaram juntas; um lindo
"bouquet", um presente maravilhoso para 8 nossa sociedade -

estão de parabéns os "papais" - A apresentação foi feita pelo
diretor do Clube Dr. Rivadávia Ribas Corrêa e foram as Senho-
ritas Sonia Zaníolo, filha do Snr. Milles Luiz Zaniolo; Rosete Mu
rara, fiiha do Snr, Oltmpio Murara; Estela Nader, filha do Snr.
Tufi Nader; Ilze Maria Nunes Pires, filha do Snr. Carlos Nunes
Pires; Ana Rita, fílha do Snr. Carlos Schramm e Ana Helena
filha do Snr. Miguel Procopíak.

x x x x x

Sómente as 8 horas da manhã, o Clube Canoinhense fe
chou as portas e aqueles que lá permanecerarr., reclamaram ainda
pela velocidade dos ponteiros.

x x x x x

Nota, se de ano para ano, maior afluência nos bailes de

...... 31 de Dezembro, e o nosso Clube Canoinhense, para estas noi
tadas, já está se tornando pequeno,

x x X x x

Nêste fim de ano, contrataram casamento _..;. Snr. Giora
Chiechnam com a Srta. Carmem Scheide - segundo soube o

enlace esta marcado para principias de Março. Ao jovem par e

respectivos pais, meus cumprimentos e votos de felicidades:

Estão de par&bens também pelo mesmo motivo. os jovens
Carlos Bayestorff e Srta. Laudelína Pereira, êle Presidente do

Grêm�o da
-

Mocidade Canoinhense - Adilson Zaniolo e Srta.
�8gali Bojarski. A todos êles meus votos de toda felicidade
possivel.,

x x x x x

Está de psrabens o lar do casal Mario-Olga Ferraresi,
com o nascimento de urna linda garotinha que, recebeu na pia
batismal o nome de Ana Maria.

x x x x X

Para passar as fétas de Natal e Ano Novo, estão na terra,
o Deputado Federal Dr.-Aroldo Carvalho - Deputado Estadual
Benedito Terezio de Carvalho -- Dr. Orty Magalhães Machado,

.. Advogado da SUMOC - Dr. Silvio Mayer.

Também o meu grande e particular amigo Adernar Mu
rara, deu-nos o prazer da sua presença.

x x X x x

Para Curitiba, viajou o Snr. Gabriel Seleme Néto, mas

esta de volta e completamente apaixonado. Ele comprou e es

usando óculos escures. Fica um amor de guri.
já
tá

x x x x x

A nota de sensação dia 1°., foi dada pelo Tonico, desfi
lando

_ garbosamente pela cidade. Naturalmente, o Tónico enga
nou-se, pensando que fosse dia 7 de Setembro. Mas valeu, porque
8 nossa rapaziada ficou impressioriado, ao ponto de tudo. mundo
querer fazer um terno igualsinho. Muito elegante o Tonico.

x x x x x

Deverá seguir hoje para Porto Alegre, afim de substituir'
o famoso Galego, o crack canoinhense Bubniak, convocado à
última hora.

x x x x x

O Wilson (do Banco do Brasil), acha seu colega
,
Carlos,

muito másculo..
x x x x x

Proximo lançamento cinematográfico (sem autorização da
Direção do Cine Vera Cruz) - �ADROES DE BICICLETA -

com os astros ? ?
:x x x x l\.

Todo aquele ou aquela que tiver uni caso sentimental,
deverá escrever para Pedrito - Caixa Postal 51 - Canoinhas

'

e terá a solução imediata para o seu- problema.
x x x x x

A pedido - A agência de Empregadas "O.RIO ..MA R,
está apta: a atender as Senhoras donas de casa. O endereço da
rei na próxima semana.

x x x x x

Possivelmente hoje' irei tomar uma cerveja com o "Louva Deus".

x x x x x

Por hoje é só e até a proxima semana.

A.V ISO
AGENOR PACHFCO, comunica aos clientes e

amigos quetransferiu seu escritório de contabilidade para
a rua: Major Vieira 290, fone 158,' defronte ao Club
CaIlÇ>��hen��.: 2x

..'!t" ".
.. .

't

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

Ati vidades do
-

"Lions Club
de. Canoinhas
Vimos notando que o novel

"Lions Club" de Canoinhas tem

estado constantemente em. ativi
dades Além de suas costumeiras
reuniões quinzenais, outras tem o

Ciub realizado. trazendo à Cano
inhas personalidades de outros

Estados e Municipios, Palestra
sobre "leonismo" e outros assun

tos tem sido debatido nas' reuni
ões, promovendo com isso o Club
de Canoinhas, verdadeiro

-

inter
cambio cultural entre os homens
do comercio, da industria e fun
cionários publicos.
O "Lions Club" de Canoinhas,

recebeu no dia 14, o dr.' Dante
de Laytano. de Porto Alegre a

componhado de sua exma. esposa

que -dentro de Lions ocupa a ele
vada função de C;overnador do
Distrito Sul sediado em Porto

Alegre. Em sua companhia fazen
do parte da Caravana, estiveram
tambem em visita a Canoinhas,
os srs. Curt Freisler e exma. es

posa, 'Diretor da Cia. Antartica
Paulista. filial de Joinville e Eva
risto Ribas Soares, Diretor do

Departamento de Retenção de
Socios Todas estas ilustres per
sonalidades almoçaram cem os

seus Companheiros de Canoinhas
no Club Canoinhense, onde foram
saudados pela Diretoria do Lions.

A reunião funcionou sob a pre
sidencia do dr. Saulo Carvalho.
que na direção' do Club de Ca
noinhas, vem se destacando pela
sua maneira cavalherêsca e fino
trato. Os' visitantes percorreram
os setores industriais de nossa ci
dade e ficaram encantados com a

gentileza do povo' canoinhense.
Está, assim o "Lions Clube" de
Canoinhas, concorrendo com isso

para uma benefica propaganda do
nosso desenvolvimento econômico.,
mostrando tambem de quanto sê
mos capazes quando estamos uni
dos quando se trata de prestigiar
Canoinhas e sua gente.

Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte

Grande
.

Torneio
Futebólístico

Realizado em Serra do Lu
cindo die S de janeiro p.p, na
Cancha da Sociedade Esporti

.

va São José, com os seguintes
jogos.
Inicio com o jogo dos Aspi

rantes do Palmeiras e os Aspi
rantes do São José. vencendo
os Aspirantes do Palmeiras por
1 tento a O.

20. jngo entre o Bela Vista
E. C. e União de Arroio Fundo,
terminando o jCigo sem abertu
ra de' contagem, vencendo o

BEla Vista E.C. nas penalidades
máximas.

3°. jogo entre o Lagõa F. C.
e São José, venceu o Lagõa F.C ..

por 1 tento a O.

A partida principal realizou
se entre as equipes da Socieda
de Esportiva Palmeiras e São
José, terminando com a vitória
do São José pela contagem de
4 tentos a 1. As equipes forma
ram assim:' São José: Ferraz,
Salomão, Vitor, Silvestre, Nes
tor, Oripe, Fabiano 1°., Fabiano
20., Napoleão, Joaquim e Ovi
dia. Palmeiras: Antonio" Paulc,
Alfredo, Rudi, Plácido, Julie,

. João, RÇ>s8, Arno, Nene li Lori .

GUILHERME PRUST
Presidente do

Santa Cruz Esporte Clube
Recebemos do' Santa Cruz Esporte Clube a seguinte cir-

cular:
Ilmos. Snrs. Diretores do Jornal "Correio do Norte", nesta.
Presados Senhores:

Temos a grata satisfação de comunicar á Vs. Ss., que esta

Agremiação em Assembleia Geral realizada 'em data de 7 de Ja
neiro de 1960, elegeu a nova Diretoria, que deverá reger os des
tinos desta Sociedade Esportiva no período de Janeiro do cor

rente ano á Janeiro de 1961, ficando assim constituida:

Presidentes de Honra: Francisco Bechel, Azis José Seleme
e Waldomiro Bubniak; Presidente: Guilherme Prust; Vice-presi
dente: João Seleme; Secretário Geral: Mário Ferraresí; 1. Secre
tario: Raphael José Boeing; 2. Secretário: Edgard Mayer; Tesou
reiro-Geral: Wilmar Friedrich; 1. Tesoureiro: Osório Bento de O
liveira; 2. 'Tesoureiro: Reinaldo Verdulin; Oradores: Alcides Schu
macher e Alfredo de Oliveira Garcindo; Conselho Técnico: Nery
Sardá e Ernesto Mayer; Departamento Médico: Dr. Reneau Cubas
e Dr. Mário Mussi; Conselho Fiscal: Willy Vogt, Hellrnuth Prust,
Hugo Peixoto, Willy Gorselles, Paulo Soares, Vendelin Erhart,
Darcy Wiese e Emilio Brerner. Suplentes Conselho Fiscal:- Eval
do Vogt, Oswaldo Volka, Flávio Haensch, Benedito Therezio C.
Netto, Carlos Spiess, Willy Brieski e Alcides Zaniolo. Conselho
Deliberativo:- Carlos Pires, Osmário' Davet, Augusto de Souza,
Eduardo de Almeida, Oriomar Scheide, Nelson Cervi, Marcos
Watsko, Beno Dibeiro da Silva, Waldomiro Olsen, Francisco
Raphael Di Lacio, ldalino Francisco Tulio, José Cador, �oão Ma-'
linoski e Míltes Zaniolo. Departamento Social.- Bogodar Kusinski,
Oswaldo Auerbach, Mario Tprotte Filho, Arlindo Cordeiro, Adul
ce Peixer, Kaíssar Sakr, Dr. Alaor Motter, Dr. Paulo Farias,
Theodoro Borek, Rubens Ribeiro da Silva, Orlando Olsen e Fe
lix Mokwa. Departamento Femenino:-. Angelina Lescovitz, Ursula
Erhart, Auera Watzko, Leoni 'I'erezinha Haensch, Juracy Soares,
Ivone Gorselle, Marilda Bremmer e Nilse Went. Cronistas Espor
tívos:- Nilton Bayestorff, Ithass Seleme e Glauco Bueno. Depart.
de Propaganda:- Cilo Becher, Basilio Humenhuk, Bello Bechel,
Otto Maíners, Armin Soetber, Tarcísio Fuck, Walfrido Schramm,
e Victor Schneider. '"

Massagista:- Alexandre Steilein. Guarda-Esporte:- Pedro Kinitke
Na certeza de contarmos com o vosso prestigioso apoio,

de que sempre foi alvo, o Santa Cruz Esporte Clube, antecipa
damente agradece e subscrevemo-nos enviando nossas

Cordiais Saudações Esportivas
pi Santa Cruz Esporte Clube

Guilherme Prust

Raphael José Boe.rrg
Presidente

1. Secretário

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
V. S. será um provavel felizardo da campa
nha "Seu Talão Vale Um Milhão" bastando
simplesmente exigir a sua NOTA FISCAL

das compras efetuadas.

Exigindo IS suas NOTAS FISCAIS
de Compras

obrigados a recolher

que V. S. está

os comerciantes ficarão
o impôsto

pagando.

i.
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Campanha Fiscal'
,

Seu Talão Vale Um Milhão
Em entrevista deste jornal com o Sr. J. Tiago da Luz, Ius

petor Regional de "Fiscalisação. Arrecadação e demais Rendas ::lo Es
tado de Santa Catarina, com sêde na cidade .de Porto União, tivemos
a oportumidade de obter para os nossos dignos leitores uma série de
esclarecimentos sôbre tão palpitante assunto que, sem dúvida alguma
vem ocupando a atenção de todos os catarlneuaea.

Eis o que nos informou o .distiuto Inspetor a respeito da po
pular campanha Fiscal conhecida como «SEU TALÃO VALE UM
MILHÃO», respondendo aos quesitos por nós formulados:

l° Senhor Inspetor poderia V.S. esclarecer quando e qual
o primeiro Estado do Brasil que implantou o sistema de sorteio «SEU
TALÃO VALE UM MILHÃO»?

Resposta: Essa feliz iniciativa surgiu no Distrito Federal,
que foi o primeiro a adotar o sorteio, visando coibir sonegações e

consequentemente oferecer maior arrecadação.
2° - Os resultados da campanha no Distrito Federal, fo

ram eati-fatórios i'
Heepostai- Sem dúvida. Tanto que o sistema passou a ser

instituid« em diversos Estados do País. baseados no gr8Dd� acrêscimo
-de arrecadação verifi cada no Distrito Federal,

'

, 30 Qúal a lei e Decreto que Estebelecersm o regulamento em

Santa í:at&rintl p8r� o piano de 'sorteio "SEU TALÃO VALE UM
MILHÃO»�

,

Heepostai- Lei nO 2142; de 3 de novembro de 1.959 e Decreto
n° 1069 de 18 de novembro de 1959 que a regulamentou.

4° - "O lançamento do Sorteio é sômente para as cidades
ou abrange todo o territorio catariuense �

,

RPRpfJsla:- A Lei lião fez alusões a determinadas localidades.
Portanto é óbvio que " plano foi

.

iusr.itnido para todo o Estado de
Santa Catariua. ou sej», cidades, vilas e todo o interior onde existir
vendedores varegietas e consumidores,

$0 -

-

A· propósito Sr. Inspetor, somente concorrerão, aos

prêmios os consumidore- �
Resp(ffita:- - Sim Aos consumidores e particulares em geral.
(}o - Qual o montante de prêmios que será distribuido pelo

_ Govêroo e quantos consumidores serão contemplados pelo sorteio �
Hesposta: - Como o próprio nome já diz, teremos um prê

mio de Um Milhão de Cruzeiros- (LODO 000.00) que selá pago ao

l. colocado e roais setecentos e cincnenta mil cruzeiros (750.000,00),
em prêmios de menor valor que serão distribuidos a cento e setenta
e nove (179) consumidores, perfazendo ototal de cento e oitenta (l80)
prêmios,

_!.-O

,
7° Quantos 'sorteios serão levados a efeito anualmente e

quais 8S datas dos mesmos?
Resposta: - Teremos dois (2) sorteios por ano, o primeiro

em 30 de maio e o segundo em 30 de novembro de 1960, cuias da.
tas' prevalecerão para os sorteios de todos os anos, de conformidade
com a lei.

.

8° - A partir de quando terão validade as «NOTAS FIS
CAIS» para fi obtenção de ecoupons» que concorrerão ao sorteio e

qual fi importância exigida que dará direito a troca pelQ «êoupon» �

_�
. Resposta: - O comércio varegista em geral, a<partir de l°
de dezembro de 1959, fica obrigado a expedição de «NOTAS FIS-
,CAIS» que desde aquela data terão valor para li troca pelo certificado
ou «CllUpO{l11 de sorteio, sendo que a importância em «NOTAS FlS·
CAIS» que dará direito ao certífiéado é de três mil cruzeiros
(Cr$3000,00).

9 Outro ponto Sr. Inspetor, para qual solicitamos de
V.S. o neceseário esclarecimento é o que se refere a quantia e se

haverá penalidades para os infratores �

Hesposta: .,.... 03 Srs, Comerciantes Varegistas ficam obriga
dos a expe iír «NOTAS FISCAIS» de quantia igualou superior-e
Cr$30 00 (trinta Cruzeircs). sendo que pela falta de expedição das
aludidas notas fiscais serão aplicadas as multas constantes da Lei.

-

10° - Qual o critériu para a 'aplicação das multas aos

infratores?
Hesposta: Qualquer consumidor ou Particular poderá

apresentar denúncia assinada por duas testemunhas idôneas e perfei
tamente indentificáveis quanto a pessoa e domicílio, contra o comer

ciante que não fizer a entrega do documento legal, relativo à, venda
efetuada.

,

11°.,.... Participará da multa aplicada, o consumidor que a

presentar a denúuciaf Quer V.S. nos esclarecer de que forma serão
diatribuidas essas multas � .>

Resposta: - A Lei prescreve lima participação de 20% sôbre
o montante da multa ao consumidor ou partiçular que apresentar
denúucia comprovada. cuja quantia será paga de imediato 80 denun
ciante. Tão logo aeja recolhida pelo comerciante que for' multado.
\ Dos 80% restantes, ·30% serão destinados às iuetituiçôes de caridade
tais como hospitais, associações de beneficência ou congêneres juridi
comente. reconhecidas, é 50% caberá a Fezenda do Estado.

13° - Quaisquer «NOTAS FISCAIS,. ao consumidor ou

particular, darão direito ao certificado do sorteio, totalizando a im-
portância exigida

ê .

"

Resposta: - Não Sõmente as quantias sôbre as quais recaia
Imposto de Vendas e Consignações. Assim, se de uma «NOTA
FISCAL» constarem parcelas relativas a produtos ou mercadorias
isentas do I V. e Consignações, levar-se á em conta tão somente as

quantias sôbre as quais é pago o imposto.
14° - Haverá necessidade de serem rubricados os blocos de

n,otas fiscais pelas Coletorias ou Postos de Árrecadeção ê

Resposta: - Não. Essa exigência foi dispensada em virtude
de trazer sérios embaraços ao, comerciante e consequentemente às Re
partições.

150 - Poderão os eonsumidorea proceder. a troca de «NOTAS

(Continua no próximo número)

Edital de Citação de Ano 14 . CANOINHAS - S. Catarina, 16 de Janeiro de 1960. N.516

Herdeiro Ausente com ..

; .)
o prazo de 15 dias
o Doutor Paulo Peregrino '::

Ferreira, Juiz c de Direito da
Comarca de Cancínhas, Estado
de Santa Catartna, (JS

-

forma
da lei etc.

Faço saber 80S que o presen
te edital de citação de herdei
ro ausente, com o prazo de (15)
quinze dias virem ou dele co

nhecimento tiverem, que se ini
ciou neste Juízo .o Arrolamento
dos bens com que faleceu Eu
gênia Protsek Kruk; e como es

teja ausente desta comarca o

herdeiro Basilio Protsek, que Chegamos a mais um "fim de ano". É a época das for
se acha em lugar incerto e não maturas, quando as escolas superiores dão, ao País novas turmas
sabido, conforme consta da de- de profissionais e técnicos para o enriquecimento de sua pequenaclaração de herdeiros, pelo pre-

. .élíte cultural. Hão de predominar, corno sempre, os bacharéis em
sente edital cito o mencionado Direito, os médicos e os engenheiros - as três profissões libe-
herdeiro. ou a quem interessar rais de maior tradição nacional. Numerosos serão, também, os
possa, para, dentro de quinze dentistas e farmaceuticos, poucos os químicos e outros profissio(15) dias comparecer ou· Jazer -

nais, pouquíssimos os'agrônomos, raros os veterinários. O fato é
representar afim de acornpa- antigo, girando �empre as preferências da mocidade que estuda
nha r todos os termos do Arro-

em tôrno das três profissões tradicionais: 'advogado, médico, tO
lamento até final sentença, sob genheiro. Ainda é o Direito a carreira mais procurada no Brasil,
pena de revelia na forma da dentre as quais exigem formação uníversítária de grau superior.lei. E' para que chegue ao co' De Direito são as escolas mais antigas, meta natural dos moçosnhecimento do dito h-erdeiro, das fazendas, nos velhos tempos da aristocracia rural, quando to-,
ou a quem interessar possa. do fazendeiro queria ter filho "doutor". Ficou a tradição, ainda-
mandei expedir o presente que renitente ...
sera publicado \ na forma da lei. l

Dado e passado nesta cidade 'De alguns anos para cá, vai a engenharia ganhando ter-

de Canoinhas, aos cinco (5) dias reno, a ponto de se' equiparar o número de diplomados com o

do mês de Janeiro, de mil no- dos que se formam em Medicina. E' um reflexo do' surto das in-

vecentos e sessenta (1960),
dústrias e das construções, cidades em desenvolvimento - algu-
mas, como São Paulo (récorde mundial de crescimento), Rio, Belo

Eu, Agenor Vieira Côrte, Es- Horizonte, Recife, Porto Alegre, em ritmo espetacular; outras,
CrIVa0 que fiz datilografar e nascendo ontem nas zonas desbravadas, como o norte do Paraná,
subscrevo. crescem, progridem, expandem-se com raízes fincadas na prodi

giosa terra nova. Ganha' importância o engenheiro, é reclamado
o seu concurso para as 'obras do progresso, para as indústrias
florescentes. Amplia-se extraordinariamente o seu mercado de tra
balho e aumenta lógicamente, o número dos que procuram as

escolas de Engenharia.

,
,

Contrastando com essa 'linha ascendente dos engenheíros
- e como a clamar por uma reforma agrária que crie condições
novas de progresso para a agricultura - mantêm-se estacionárias,

,
e por vêzes, em r�gressão, as formaturas de agrônomos e de �e
terínáríos. Cursos 'que assumem dia a dia maior importância na
economia brasileira, os de Veterinária e Agronomia, são cada vez
menos procurados pelos moços que desejam fazer carreira e, por
isso mesmo fogem dêles, desanimados diante das' perspectivas
pouco sedutoras que essas profissões lhes- oferecem, no momento.
Não nos faltam escolas, de Agronomia e de Veterinária, bem do
tadas e eficientes, mas a afluência de candidatos tem orçado pelo
mínimo. Costuma-se responsabilizar por tal .situação a falta de

propaganda que procure interessar a mocidade por essas profis
sões. Na verdade, porém, o 'que falta é uma perspectiva de fu
turo promissor às citadas profissões, ao contrário do que acontece
com outras, em que o recém-formado encontra possibilidades
amplas de trabalho e de êxito na .vida profissional. Trata se, isto

sim, de criar condições económicas para a atividade dos agrôno
mos e dos veterinários no Brasil. .

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito.

Está conforme e dou fé.
'Data supra,

Agenor Vieira Côrte
Escrivão.

Livros e Romances
CASA ERLITA

Senhora Dona de Casa 1
Não esqueça que "Seu

'Talão' Vale U,m Milhão",
exija sua nota de compras.

-
\

Proi.bição
AVISO

,

Roberto e Rodolfo Linz-

meier, Arthur é Bernardo
Hatschbach e Alfredo Stei
lein.

Proibem a entrada, pas
sagem, caçadas, pescarias e

.

por qualquer outro motivo,
a. invasão de seus terrenos

situados em PARADO$.
Dado que vem sofrendo

danos de monta, cientificam
que não se responsabilizam
pelo que venha a acontecer
aos transgressores no pre-.
'sente aviso.

Parados, Janeiro de 1960

VENDE·SE
Uma carroça aparelhada

inclusive 2 animais.

Uma maquina de costura

Flora com pouco uso.

1/2 alqueire de roça milho
e feijão.
Tratar com o sr. Otto

Hoefner na Alfaiatada Po
Pular. 2x

Material
CASA

elétrico'
ERLITA

pouc-os
, r

Agrônomos e Veterinários

!-iospitalar
Papanduva

Soe. /lS_dO 'Sebastião
Sta; Catarina

ASSEMBLÉIA GERAL
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados de conformidade com os estatutos des
ta Sociedade; todos os sócios, para tornarem parte, na Assembléia
Geral, a se realizar no dia 24 do corrente ás' 14, na séde da So
.cíedade Hípica Esportiva e Recreativa .Papanduvense. 'a fim de
ser eleita a .nova Diretoria da Sociedade Hospitalar, para os anos

. de ] 960/1961. Não havendo numero lega} na primeira convocação,
a segunda convocação será para ás 16 horas no mesmo dia,
quando se procederá a eleição com qualquer número. de sócios.

,

,

Papanduva. 8 de Janeiro de 1960

Esmeraldino Máia de Almeida
José Reva' :.....' Secretário

.

Presidente

Ao Comérci,o e à Indústria - Aviso
A Coletoria das, Rendas Federais de. Canoínhas,

torna publico ao comercio e a indústria em Geral, que
em Face ao que determina o Decreto nA5,422 de 12/2/59,
por ocasião do pagamento da patente de Registro serão

exigidos os seguintes documentos:
1. Patente do ano anterior

2. Guia do Imposto Sindical

3. Recibo de Quitação do Imposto de Renda

4. Contrato Social, ou Declaração de Firma

Coletoria Federal em Canoinhas, 9 de Dezembro de 1959.

3x Adyr Fontana Prohmann, Auxiliar
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j CORREIO DO NORTE
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16-1-1960

I

I

Rua Paula Pereira, 793 - Canoínhas

e compre a qualquer hora, (até 10 horas da noite) ESPIRAIS
das afamadas marcas: DURMA BEM e PAX, que são a cor

tina protetora elo seu sono. FUMETAS: a fumaça que mata
no duro mesmo. É um moderno inseticida ultra poderoso -

Simples - Econômico e Eficaz.

(Raticida Tomorim a Cr$ 19,00).
Neocld líquido e em pó - Bombas para flitar.

Pera que se irritar com os Pernilongos!
Trate-os amàvelmente, mas não com Iortífícantes!

( ,

VA A CASA LANGER

Hospita I·· Santa.' Cruz
Relatório da Diretoria apresentado à Assembléia Or
�linária em 10/1/60 dando uma demonstração das ati-'

vidades no periodo de Janeiro de 1958 a Jáneiro de 1960

Senhores Associados, ..

Vencemos mais uma etapa administrativa, frente ao Hos
pital Santa Cruz. Mais' uma gestão se extingue e mais' um Tri
unfo conquistado apezar das series de dificuldades que transpomos,
com compromissos assumidos perante o publico e pela falta do
recebimento das subvenções Federais. Vivemos nesse periodo de
dois anos, quasi que exclusivamente com a renda exclusiva do
movimento interno do Hospital que não correspondeu. a manu

tenção e às despesas gerais, sem compu,tar os gastos cem a con

clusão na construção do novo prédio.
Foram mais dois anos de luta intensa aflitiva. Vencemos

graças a Deus em primeiro e ao conforto moral que obtivemos
da opinião publica. Vamos encerrar esta gestão com algumas
contas a pagar, mas em compensação, entregamos concluído o

novo prédio deste Hospital. Pretendíamos inaugura-lo, com todos
os equipamentos necessários em Novembro p. p", com a presença
do Exmo. Snr. Ministro da Saúde ve do Exmo. Snr. Aroldo Car
valho, Deputado Federal, de quem obtivemos a certeza do rece

bimento do equipamento e de uma arnbulancia nova. O Deputa
do Aroldo Carvalho, encaminhou pessoalmente o nosso pedido t>

teve do Exmo. Snr. Ministro da Saúde a ,promessa de fornecer
O equipamento 'até o 'mes de Novembro p pO. Por motives alheios
a nossa vontade e mesmo a vontade do Exrno. Snr. Ministro, os

equipamentos não chegaram' no devido tempo. mas chegou a no

ticia confcrtadora de que o Hospital Santa Cruz, receberá muito
em breve o referido material. Era desejo desta Diretoria inaugu
rar a obra que ela iniciou ,e entrega-Ia a nova Diretoria que 1;10-
[e se elege, mas não sendo possível, estaremos . ombro a ombro
Com a nova administração, para alcançarmos o objetivo.

Queremos dar uma demonstração dos gastos que o Hos
pital teve com a asssístencía a pobres-Indigentes, no ano de 1959:

Foram .hospitalf sados e medicados, 191 Pobres indigentes,
com a despesa total de Cr$ 344969,50.

Para cobrir essa despesa o Governo Federal subvenciona
o Hospital com ap". 80 mil cruzeiros anuais.

'

- A Receita bruta durante o ano de 1959, foi de Cr$
1.629.477,00 e as Despesas decorrentes de manutenção durante o

mesmo periodo foi de Cr$ 1.347.779,00 - isso na administração
interna do Hospital' e quanto a conclusão da construção e aca

bamento, foram gastos no mesmo periodo cerca de Cr$ 60000(1,00.
Estes apanhados que extraímos do movimento mensal, servirão

para orientação aos senhores associados enquanto o Guarda-livros
do Hospital apresentará na época legal o Balanço Geral que será
publicado e encaminhado ao Ministro da Saúde para os! fins legais., .

A Diretoria procurando sempre ampliar a assistencia

Hospitalar, dando mais- conforto a família Canoinhense, reservou

c prédio antigo para a MATERNIDADE e já tem registro no

Departamento de Saude, devendo receber, conforme aviso em

poder da Diretoria, para o exercicio de 1959, "a subvenção Fede�
ral de Cr$ 119.700,00 - que serão aplicadas para o equipamento
da secção maternidade Santa Cruz.

Com as subvenções atrazadas o Hospital está em condi
ções de liquidar todos os debitos e ampliar ás suas secções in
ternas e externas, cujas subvenções, estamos certos, receberemos
no decorrer deste ano.

Eis Senhores associados o resumo' de nossas atividades
neste periodo. Aproveitamos do ensejo para agradecer a coope
ração das Irmãs de Caridade que trabalham nesta casa e a todos
os demais auxiliares.vestendendo o nosso agradecimento a tcdos
os que contribuíram para o engrandecimento do nosso Hospital,
aproveitando para almejar a nova Diretoria que hoje. se elege;
os maiores exítos, podendo contar- com a nossa sincera colabo
ração.

Canoinhas, IOde Janeiro de 1960.

Pela DIRETORIA -, João Seleme - Presidente

Em JUNHO e NQVEMBRO .de cada ano,
V. S. será um provavel felizardo da campa
nha "Seu Talão Vale Um Milhão" bastando

simplesmente exigir a sua NOTA FiSCAL
das compras efetuadas.

Sua bateria velha tem valor: Cr$

Man'ifesto de Generais e Coronéis
prô-candidetura .Jênio Quadros

p. ALEGRE, 29 (AG) - Na

oportunidade da visita de Jânio
a Pôrto Alegre, um grupo de ge
nerais e coronéis dirigiu aos seus

"camaradas das fôrças armadas
e das milícias estaduais" o se

guinte manifesto:

"Os signatários do presente
manifesto, oficiais generais e su

periores de nossas Fôrças Arma
das e da Brigada Militar, patrio
tas e nacionalistas, tanto quanto
os que mais o sejam, hipotecam
solidariedade à candidatura do
do eminente brasileiro, sr. de

putado Jânio Quadros. Integra
dos no verdadeiro sentido do
nacionalismo que não é previ
légio de alguns negamos o di
reito aos demagogos, totalitários
verdes ou vermelhos de classi
ficarem os brasileiros. Conside
ramos o sr. Jânio Quadros tão

patriota como qualquer- um de
nós. Suas atitudes desassombra
das, sua grandiosa obra de re

cuperação do Estado de São Pau
lo, atestou, por si só. seu esfor
ço para o engrandecimento da

Nação, seu valor como estadista
clarividente e administrador ho
nesto. Apoiamos Jânio Quadros
porque queremos um Brasil for
te e soberano, livre e demo
cráta. Apoiamos Jânio Quadros
porque desejamos uma Pátria
varrida da fraude, do roubo
e da corrupção. Apoiamos Jânio
Quadros I porque necessitamos
de uma .democracia Integral e

Cristã, fundada na bôa fé e na

honradez guardiã autêntica da
dignidade da pessoa humana e

do bem comum.

_Reconhecemos do Exmo. sr.

Marechal Henrique Batista Du
ffles Teixeira Lott os caracte
rísticos de um profissional com
pleto, mas no sr. Jânío Quadros
os de um invulgar estadista e

administrador. E, no momento,
o que buscamos é uma solução
polílica e não militar dos cru

ciantes problemas nacionais.

Aos Camaradas das Fôrças
Armadas e das Milícias Estaduais
o nosso grito' por um Brasil
melhor, cerrando fileiras ao la
do de Jânio Quadr�s.

(8) Gen. Rinaldo Pereira Câ
mara - Gen. Adroaldo Algeu
Alves - Gen. Celso Mena Bar
reto - Gen. Amarilio Osório-

PARKER 51
Perdeu-se uma, côr mar

ron, trajeto Esquadrias Fuck
até a oficina Domingos Co
elho.

. Gratifica -se entregando-a
ao proprietário Pedrinho Rei

nert, ou nesta redação. 2x

Gen. Waiter de Andrade - Brig.
Abel Veríssimo de Azambuja -

Gen. Martim Cassai Brum -

CeI. Av. Breno Outeiral - CeI.
Prof. Osório Tuyuti de Oliveira
Freitas -. Cel. Prof. Luiz Car
los Antunes Daudt - CeI. An
tonio Mattos Ferreira.- CeI.
Perícles de Oliveira Feijó -

CeI. Arão de Souza Gutterres -
CeI. Gonçalino Curio de Car
valho - CeI. Martim Cavalcan
ti - CeI. 'José Rodrigues da
Silva - CeI. Floriano Sobral
Cel, Wanderkolt de Freitas Mar
ques - Cei. Carlos Leite Can
dioth e CeI. José C. Mena Bar';'
reto Larnpert".

Lavoura
Responsabilidade. Assoeiacão Rural �e Ganoinhas

(orno se reconhece, o Cão Raivoso
Não é muito difícil perceber-se que um cão está rai

voso. Logó de início apresenta uma mudança inexplicável de
sua conduta habitual e do seu caráter.

Algumas vêzes o animal torna-se triste mais carinho
so que normalmente. Outras vêzes apresenta- se desconfiado;
fugindo do prôprío dono e escondendo-se pelos cantos Escuros.

Gradualmente o animal se torna irriquieto, irritável e cons

tantemente excitado; age como se estivesse louco, dando abo
canhadas no ar como tentando apanhar môscas ou morder
coisas inexistentes. A respiração torna-se difícil No princípio'
sente muita fome e sêde intensa, logo depois come ça a sen-.

tir dificuldade de engolir alimentos e água. terminando sem

comer nem beber. Da boca escorre baba espessa e abundante.
Late continuamente, sem motivo aparente; seu latido é di
ferente do normal; é um uivo como se o animal tivesse um

osso atravessado na 'garganta,
Se preso.rtenta escapar de qualquer modo, mordendo

os ferros ou as paredes do local onde se encontra encarcerado ..
Se solto, sai de casa, caminhando SEm descanso e sem rumo,
atacando e mordendo tudo que encontra: pessoas, outros ani
mais e até objetos. Com algum tempo o. animal passa a

sentir dificuldade de' andar, sobrevindo paralisia das patas
,
traseiras. Sómente e com muito esforço pode ainda arrastar
se . .Ao. paralisia evoluí rápidamente, tomando todo o corpo até
atingir a cabeça, vindo o anima' a morrer completamente
paralisado. A morte dá-se 4 a 7 dias apos o começo dos
sintomas.

e P�cuária \

REGISTRO CIVIL
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major 'Vieira, Mu
nicípio e Comarca de Canoínhas

.

Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem casar:

Vitor Sudoski e Neuza Kucarz.
Ele, natural deste Estado, nas

cido em Pulador, neste ·distrito.
no dia 12 de março de 1935 la
vrador, solteiro residente neste

distrito, filho de Francisco Su
doski e de Dona Inézia Sudoski.

Ela, natural deste Estado, nas
cida em CoI. Ouro Verde n/
Distrito, no dia l°. de Janeiro
de 1944 doméstica, solteira re

siden te neste distrito, filha de
Francisco Kucarz e de Dona
Ana Kucarz.

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

Edital
-

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

lugar de costume deste Carto
rio e.publicado pelo Jornal Cor
reio do Norte que se edita na

cidade de Canoinhas.
.

Major Vieira, -2/1/1960
Pedro Veiga Sobrinho

Escrevente Juramentado

Perna FO�RDSON
,

Vende-se Perua Fordson
1. 951 em perfeito estado.

Ver e tratar com

Com. Ind. Fischer & Cia.

Lãs para
Casa Erli1a

Especial para carro com rádio!

25010 mais potente!
O mais completo estoque de baterias•.
Assistência técnica perfeita I

TRÊS BARRAS S. C.

.,

J �.611

fiLHOS

'IAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



m•••�E.mB�.9.Bm••••e••�mB�E�B.�
, �

COMERCIO E INDllSTRIA 'I
.

II

.. FISCHE'R & CIA. i
I •

I !�r� �m ler.��ho���:�se::�:dopL!c�D!� i• Trigo. e Centeio Integral l1li

I
Varejo e Atacado Engenho de Arroz Lã, Rayon e Algodão e MERCEARIA

II
I CA 5A F I S CH E R PaniFicadora e Mercearia I

I/PRIMORI/ II
Praça Lauro Müiler,170 • Fone,286 IX II

80,00 Compre agora o PÃO POPULAR na II
Panificadora Primor, um pão de 450 ,.

gramas por Cr$ 10,00
'

II45,00 M

Compre Cr$ 30,00 de pães - leve �,
sacola ou cesta e receberá moo

gratuitamente 1 pão de 2 cruzeiros. ILEITE NINHO lata 80,00 II15,00 O maior sortimento de frios, chocolates, fi!

C_a_m_i_sa_s_p_a_r_a_h_0_m_e_n_S 9_9_,0_0 II conservas e biscoitos da cidade. '

I
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I
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PELOS L�!RE§

e ./faJ O <D'_"�§ ..�
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARlAM",SE
Hoje: os srs João Augusto

Brauhardt e Paulo Fischer; a
menina Zélia filha do sr. Fri»
edrick Brauhardt; o jovem
Emaldo Grosskopf, as sras.
tinas. Erica esp. do sr. Alfredo
Guilherme Knüppel e Vva.
Elsa Emma Knoll.

Amanhã: os srs. 'Waldemar
João Hoftman; Antonio Lima
Filho e Antonio Seleme; a

menina [ucelia Marlene filha
do sr. José Maria Furtado
Primo; as sras. dnas. Merce.
des Costa esp, do sr. José
Bley Nascimento e Maria Te
reza esp. do sr. Oscar Pereira.

Dia 18: os srs. Aziz Iosé
Seleme e Oscar Pfau; a srta.

. Noely Nicolaeei; a menina
Katia Regina filha do sr.
Bernardino Crestani; o meni»
no Alceu filho do sr. Vitor
Tomaschite; as sras. dnas.
Juvina Costa esp. do sr, Na.
eir Bley Vieira e Tomazia esp.
do sr. Hercilio Müller.

Dia 19: o jovem Vergilio
Metzger,' a menina Anacir fi
lha dg sr Alvacyr Leão; a sra.

dna. Catarina esp. do sr,

João Scheuer; o menino lua»
niZ filho do sr. Nivaldo Da
maso da Siiueira.

Dia 20: o menino Aldemir

Sebastião filho do sr. Fideles
A. Dadalt: Rev, Pe. Frei' t».
biano (iasdzicki (Onomástico);
as sras, .dnas. Mm'tha -esp.
do sr: Alcides Cubas,' Alzira'
esp. do sr. Paulo Soares; El
frida esp, do sr, Edy Rond»
buchner e Romilda esp. do sr.

Erntried Marzall.

Dia 21: o sr. Engelbert zi.
rhut; as meninas Eunice filha
do sr. Sebastião Orein Costa
e Irui filha do sr, Quintino
Furtado.
Dia 22: O [ouem José Sem

pko'Wski; o menino Ivo Ro
berto filho do sr, Friedrich
Brauhardt; as sras. dnas. Ilda
esp, do sr. Ernesto Herbst e

Ignez esp, do sr, Roberto Ro:
hrbacher .

Nossos purabens.

Enlace Matrimonial
Unem-se hoje .pelos laços

matrimoniais, na cidade de
lmbumirim neste Estado, o

dr. Anuar, filho do casalfoão
Nazira Seleme e a srta. Maria
de Lourdes, filha do casal
Luie-Dizolina Griea.
"Correio do Norte" ao regis

trar este acontecimento social
augura ao [coem casal; uma
felie união e eterna felicidade.

R �ugenio de Souza, 530 • Fone,139

X
LEITE NINHO lata

Meias- Tamanho Unico
para homens

. Aparelhos para jantar com
-

42

peças > louça Nadir 850,00
Camisetas de malha c/manga

comprida para bebê

Agradecimento
Externamos' públicamente o

nosso profundo agradecimento
ao Dr. Reneau Cubas, humani
tário médico, pela melindrosa

operação que fez .ao nosso que
rido pai, PEDRO RUDEY, que
com 79 anos de idade foi sub
metido a uma operação da be

xiga com grande êxito, graças,
a sua habilidade propria de um

grande operador. Somos ao mes

mo profundamente gratos assim
como ao Dr. Oswaldo Segundo
de Oliveira que o auxiliou na

difícil intervenção, I

Queremos aproveitar esta o

portunidade para recomendar o
nosso querido Dr. Cubas ao po
vo de Canoinhas, pelos moder
nos conhecimentos que adquiriu
no seu estágio no Rio de Ja
neiro.

Canoinhas, Janeiro de 1960

Família Rudey

Gente Nova
Maria do Rocio é o nome

do robusta garota que a 11
do corrente veio enriquecer o
lar do casal dna. Maria" sr.
João J. Pereira.

Nossos parabens.

DESPEDIDA
Teodoro Ramos, tendo trans

ferido residencia para Caso
cavei, Paraná, e na impossi
bilidade de trazer seu abraço
de despedida aos seus paren»
tes e amigos, o faz por inter»
medio deste semanario, ofe.
recendo sua residencia na

quela localiâaae.,

Comércio. e Indústria FISCHER & C-IA., penhoradamente agradec�
à to,9os os clientes e funcionários, a preferência e ajuda recebidas,

nestes 25 anos de atividades crescendo com Canoinhas.

BIC
J\EAB�IU

. Para Seu Expediente Habitual

Das Quartas à Noite
E dos Sábados

Ano 14 • CANOINHAS. S Catarina 16 de Janeiro de 1960 . N 576

Amanhã, ás '10 horas SHOW no Vera (ruz
Amanhã ás 10 horas no palco do Cine Teatro Vera

Cruz, JOÃO JACINTO DE· ABREU, que ora visita nos

sa cidade, trabalhando em concêrtos reformas e limpezas
de maquina de escrever.r somar e similares, levará a e

feito um show folclórico de músicas genuinamente brasi
leiras com seu ACORDEÃO.

Tem a dita apresentação, finalidade JHantrópica,
pois o' Snr. João Jacinto angaria com esse meio, o sufi
ciente para trazer a sua sobrinha doente MERLICE CAR
VALHO DE ABREU, acordeonista, lá do longínquo Estado
do Maranhão (Caxias) ao 'Rio de Janeiro, para um dis-

pendioso tratamento.
.

Agradece sobremaneira a presença dos apreciado
res de música e com especialidade aos acordeonistas da

terra, e pelo que venha a .auferír deixa a todos um Deus
lhe pague.

'-C-I-·na,e-T-e-a-t-ro--V-e-ra---C-r-u'-:�-l
,A P R E S ,E N TA:

HOJE - á. 20,15 hóras • Impróprio até 14 anos

O Espadachim Aventureiro
- Em Tecnicolor -,

e] Akim Tamiroff e Patricia Roc - Richard Basehart

"História de intrigas, num magnífico espetáculo
'do século XVIII"

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

O ESPADACHIM AVENTUREIRO
Em Tecnicolor

ã. 17 horas
DOMINGO - ás 20,15 horas

Censura Li.vre
Imp, até 14 anos

DOIS OLHOS AZUIS
c] -Marianne Cook e Clsus Holm

"Um canto à felicidade!"
" Um grandioso drama do cinema alemão"

2a. Feira - ás 20,15 horas - Imp, até 14 anos '_ REPRíSE

3a. e 4a. Feira - á .. 20,15 horas - Imp, até 14 anos

o Monstro Diabólico
el Patrick Barr, Elizabeth Allan e Maxwel Reed

"A ímaglnação de urn louco revelada pelo drama
emocional que vive"
-----_

5a. e ôa, Feira - ás 20,15 hrs, - Imp. até 14 anos

Madem'oisele de P'aris
cf Gisele Pascal e Jean Pierre Aumont

"Um filme francêz, com sensacional desfile de modas"

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

AGUARDEM: Tarde de TaL: ros

P A R A F E R IDA S',
E C Z E MAS,
I N,FLAMACO ES,
COCEIRAS,
FR,IE1RAS,
ESPINHAS, ETC.NU N c I=l EXISTIU 16 URL

CONrRA CASPA,
OUEOA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CAllfJUDO.
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