
Pr gresso e' Dinamismo
crítor e jornalista de Pôrto Ale

gre, onde reside e exerce suas

atividades intelectuais, transmi
tiu ao Governador Heriberto

Hülse, o seguinte telegrama:-
"Peço licença V. Excia. acei-

Floriánopolis, 23 (Do Corres

pondente) -. O Governador do
Lions Clube Internacional, setor
L-Sul, dr. Dante Laytano, esteve
há dias, em visita. ao interior
do Estado de Santa Catarina,

�m missão daquela sociedade
internacional, oportunidade em

que presidiu a reuniões de As

sessores, que se realizaram nes

ta Capital.
Após essa visita, o ilustre es-

Marcharão unidos
de Santa. Catariha

No decorrer da visita de cortezia 'do dr. Aroldo Carvalho
ao "Jornal de Joinville", tivemos grato prazer de ouvi-lo discor-

\

rer sobre dois interessantes problemas que tão de perto falam à

expansão da economia' catarinense: as rodovias e o pôrto de
S. Francisco.

Homem públíco de merecimento dotado de inteligência
viva e brilhante, deixou magnificas provas de capacidade quando
de sua passagem, na qualidade de titular, pela .Secretaria de Viação

e Obras Públicas do Es

tado, e cuja atuação, agora
na Câmara Federal, inte
grando a bancada udenista
catarinense, tem' sido das.
mais profícuas no sentido
de dotar Santa Catarina
dos melhoramentos de que
carece, em diferentes se

tores de produção e. tra
balho.

Disse-nos, inicialmente
que em virtude de um

projeto de lei de sua au

toria, será aprovada e in
cluída no Plano Rodoviá
rio Nacional a construção
de uma estrada de roda-

gem que atravessará vasta regrao de Santa Catarina, partindo ,do
extremo oeste e. terminando .ern S. Francisco do Sul. Entende o

dr. Amido Carvalho que temos necessidade de possuir. rodovias
a leste e oeste e assim venham a servir o sul do Paraná e o

norte de Santa Catarina.
.

- "Pr�cisamos de estradas que tenham mais sentido
"local", que verdadeiramente atendam às exigencias de determi

nadas regiões do nosso Estado, em pleno desenvolvimento, que
estimulem o trabalho das populações e consequentemente dêrn o

justo valor a tantas fontes de produtividade e riqueza. Por essa

política de valorização do homem' e da terra nos batemos já há
muitos anos e tal "desideratum" só poderemos alcançar abrindo'
estradas aqui e ali, amplas, modernas, em condições de. tráfego,
faça solou faça chuva, enfim, estradas sempre prontas a servir
aos que delas precisam".

Solicitamos, então, ao ilustre deputado. catarínénse -que
nos dissesse algo sôbre o pôrto de S. Francisco, cuja situação tem
sido focalizada ultimamente através do noticiário da imprensa e

das rádio-emissôras.
.

Declarou o dr. Aroldó Carvalho que o pôrto de S. Fran
cisco não fôra ainda declarado, como se pretendia, "pôrto cafeeiro"
em virtude de não possuir uma agência do Banco do Brasil e

uma estação da; "Western" (cabo submarino) e isto viria a criar
dificuldades no futuro, quanto à marcha dos negócios. Conforme
frizou esta era, pelo menos, a opinião do ministro. da Fazenda,
com quem havia conversado sôbre o assunto. Todavia, o mesmo

titular lhe havia dito que não s�e perdessem as esperanças, pois a

agência do Banco do Brasil seria instalada e oficializado o pôrto
de S. Francisco, dando-se-lhe a condição-de "pôrto cafeeiro", que
exigia. Tudo, afinal, se resumia numa questão de tempo.

J

Adiantou-nos o dr. Aroldo Carvalho que não era exato

que o govêrno do Paraná houvesse "influenciado" o govêrno
federal no sentido de deixar S. Fracisco à margem, visando sõ
mente o benefício do pôrto de Paranaguá, por onde ainda hoje
se escoa quase toda R produção de café do vizinho Estado. A
verdade havia sido ditada pelo próprio ministro da Fazenda, que
a seu turno, não alimentava qualquer espírito de animosidade
contra os interêsses dos catarinenses.

Indagamos, então, de S. Excia. sôbre a posição da UDN
em face do próximo pleito eleitora}.'

- "Estamos ainda um tanto distanciados de outubro .e-

. por enquanto a UDN não tem candidato à sucessão estadual. É
certo que tem sido lembrado o nome do' senador Iríneu Bor

nhausen, a quem consideramos o candidato natural do Partido e

cujo govêrno foi dos melhores que Santa' Catarina possuiu. Esta
mos\ todos unidos, somos disciplinados e vamos às urnas de ou

tubro formando um bloco só. São puras fantasias as notícias'por
aí espalhadas de discórdias e desentendimentos. Na hora precisa
estaremos todos reunidos e dispostos à luta. Devo; porém, dizer
que na hipótese do senador Irineu Bornhausen não desejar vol
tar

I
ao poder, então uma corrente' da UDN poderá fazer a indi

cação do. meu nome. Entretanto, até esta data, somente uma coi
sa é certa: nós, udenistas, estamos unidos e quando soar o toque
de reunir, cada um estará, no seu devido lugar para' sufragar o

nome do candidato escolhido".

para as

m·��
tar minhas felicitações pelo pro

grasso e dinamismo observei,
pessoalmente, através da longa
visita todo Estado de Santa Ca

tarina e, ao mesmo tempo, para
renovar as minhas homenagens

à Primeira Dama e o reconhe
cimento pela maneira fidalga de

V. Excia. acolheu Lions Clubes.

Saudações Respeitosas
.

ta)
DANTE LAYTANO".

urnas os udenistas
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JOT4 •• � 1(•• LOTES...
. JK tudo têm feito no sen

tido de apagar a memória do
Presidente Vargas, a de Dutra.
e de todos os seus antecessores.
Eis o que declarou o aéreo
Presidente no discurso de quar
to aniversário:

.

"Ouebrou o meu Govêrno
uma�espécie de sonolência em

que nos embalavamos ..."
,

Que pretendeu dizer JK?
Apenas uma interpretação é
possível para as palavras do
Presidente: Getrilio Vargas e

Euriêo Outra nada fi�erain.de
1930 a 1955, e;s a' 8 i�gr�tidão.
a faltà de -reconhecimento. Não

. conhece�ã JK a Siderúrgica de
Volta Redonda, as vias .asfal
tadas pelo Presidente Dutra?
Os petroleiros e as sondas ad

quiridas pelo General Dutra?

O homem está alucinado,
esqueceu até a obra' dos seus

antecessores e pensá apenas em
JK. JK. JK. lotes.

,x. x x

Balburdias .e escandalos ca

racterizam a �dnijnistração JK.
afirmou no Senado o Senador
Mem de Sá, do Rio Grande
do S�l. Sustentou. ainda, o

representante gaúcho colhendo
geral apôio na Câmara Alta: Os
transportes marítimos estão em

colapso; nenhuma. reforma foi

proposta pelo Presidende, nem

agrária, bancária ou adminis
trativa. Os impostos triplicaram.
Os orçamentos inflados dos ágios
de exportação renderam bilhões

. cujos -destino e aplicação nin

guem conhece. Em 4 anos fo
ram emitidos 84 bilhões de
cruzeiros que se somam à di.
vida/'flutuanfê de 120 bilhões,
sem contar o déficit cambial
j� da ordem de 230 milhões
de doiares.

O lema do Govêrno não che
ga a ser o daquele político ve

lhaco que "rouba mas faz"; o

dêle e "gasta, dilapida, sacrifi
ca, mas faz".

Alem do Churrasco de,

gado o saboroso galeto
a Churrascaria'MICHEL

..

oferece aos domingos
leitão, carneiro e a ta.

mosa canja.

Muita coisa ... em pouco espaço ...
.

O Deputado Pedro Zimermann, do PSD de Blumenau,
discursando na Assembléia Legislativa do Estado, sustentou
que foram justificãveis e necessárias as perseguições feitas a

descendentes de alemães, na fáse da guerra. Eis aí mais um

advogado a defender as prisões arbitrárias e violentas, a des
truição de lápides dos cemitérios, o regime do óleo de ricino.
o fechamento de escolas das comunidades, o encerramento .das
atividades dos clubes de tiro, a intolerância, o ódio racial. Por
mercê de Deus essa época passou e nunca mais voltará!

_

Noticias chegadas
.

de São Francisco. do Sul dão-nos
conta das grandes �anifestações ali preatadas ao Deputado
AROLDO CARVAL�O. Os estivadores, os marítimos, os con

ferentes, os arrumadores e os despachantes radicados na

cidade portuária cotizaram-se reunindo modestas contribui
ções para homenegearem com um jantar o dinamico deputado
catarinense. Além dos churrascos oferecidos pelos dirigentes
políticos e pelas autoridades,. houve a comovedora e singela
festa promovida pelos humilc;les trabalhadores.

Seguiu para Florianópolis afím de avistar-se com o Go
vernador do Estado, com o Secretário Geral do Plano' d- 0..
bras e Equipamentos, com os Diretores é:ià CELESC e com e

Presidente da Comissão .Estadual de Energia Elétrica, uma co

missão de conterrâneos nossos, figuras de prQj�ção na vida
ecoriomica do Município, d_irigentes da Associação Comercial é
Industrral de Canoinhes, que vão. pleitear do Govêrno, lidera-

. !�os. pelos deputados t\ROLDQ CARVALHO e. BENEDITO
TERÉZIO DE CARVALHO, definitiva solução para o cruciante
problema da energia elétrica em nossa cidade. Informam-nos
que é pensamento das autoridades tentar a compra da Em-

.

prêsa, amigavelmente, entretanto, se 8S exígêncías forem des
cabídas e ilegais, o Governo irá a desapropriação adotando so

lução idêntica à encontrada' para o caso de Piratuba, onde â

Companhia Hídro-elérríca Piratuba passou para o Estado me

diante o depósito judicial de Cr$ 301 298,60, custo histórico do
patrimônio, segundo levantamento procedido pela Divisão de
Aguas e Energia Elétrica" do Mipistério da Agricultura.

A Associação Rural de Canoinhas continua ná vanguar
da entre as suas congêneres do Estado. AJém do grande pa
trimônio, do elevado número de associados e dos inúmeros
benefícios que presta aos agricultores e pecuariatas de todo
o município, em futuro proximo vai inaugurar, em convê
nio com a Secrefaría da Agricultura, um posto de
distriBuição de suinos, visando. increment8r� essa impor
tante riqueza em

n.
assa terra. Parabens ao sr, Alfredo

GarCindo'l.

O Prefeito Haroldo Ferreira nessses quatro anos de ad
ministração arrecadou quasi QUARENTA MlLHÕES DE CRU
ZEIROS, emitiu MAIS DE DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS
das farr.osas "haroldetas" e deve aos comerciantes locais, aos

operados da Prefeitura e a outros credores, importância ainda
não apurada .. Não há em . Canoinhas nenhuma grande obra
municipal que justifique a aplicação de tão elevada soma, pois

I o calçamento é pago na sua maior parte pelos proprietários
dos .terrenos urbanos. Ainda bem que ,o mandato do Prefeito

I ,está
a findar-se e melancolicamente . . .

.

E o Hotel Canoinhas? Terá o destino do avião do mes
.

mo nome? Porque a demora do frigorífico tão necessário ao

desenvolvimento da nossa terra? Continuam oS"responsáveis
aguardando decisões do Consocio de Florianópolis? . ,

. .

Senhores incorporadores - pressa, operosidade, espíri-·
to público, por favor, "

Sem ruido, humildemente, bondosamente, o -Deputado de
Canoinhas pross�gue a sua luta em favor da nossa terra. "Seu
Dito" pleiteia, �gora, recursos para os prédios escolares de
Paula Pereira, Rio Novo de Cima, Pulador e Ria d'Areia de Baixo.'
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DIA 27 - Sábado
Bkile em Tres Barras, promovido pela Sociedade União Ooperá
ria. Lotação com partida do Hotel Ouro Verde às 21 horas.

DIA 28 - Domingo
Dança carnavalesca no Club Canoinhense, com micro às 15 hrs.
Baile em Três Barras, promovido pela Sociedade Recreativa
Entre Rios. Lotação com partida do Hotel Ouro Verde às 21 hrs.

DIA 29 - Segurrda-Feira
,
Baile em' Três' Barras, promovido pela Sociedade União Operária.

Lotação cem partida do Hotel Ouro Verde, às 21 horas.
"

Bôa Música animará' as festas' deste programa. ,

Presidencia: Heneau Cubas _.' "-

i-. Secretario: João A,ugusto Brauhardt
.

2°. Secretario; Alfredo de Oliveira Garcindo
. "

,
.

Presentes: Tufi Nader, Braulio Ribas 'da Cruz, Clementino
, E. Pieczarka, Antonio Maron Becil, Ewaldo Kreise, Ewaldo Zipperer,
Alcides Woitexeu, Guilherme Prust e Dr. José Ivan da Costa.

'Ausente: Idalino F. Tulio,

Expediente: Oficio N°. 5 do Sr. 'Prefeito .Municipal datado'
de 3 de Fevereiro do corrente ano, devolvendo o projeto de lei re

centemente aprovado por 'està Casa, o que eleva os -veueimento dos
funcionárioa públicos municipais, vetando' totalmente e sugerindo que
seja feito na base de percentagem; Idem 'do Sr. Prefeito Municipal,
enviando o Balancete da Receita e Despega Orçamentaria referente
ao mês de Novembro de 1959, sendo despachado a Comissão de Fi"
Danças para exarar parecer. Quanto ao projeto de lei que elevou os

funcionarios públicos municipais em seus vencimentos, ficou delibera
do, que se devolva ao Sr. Prefeito Municipal, em virtude de haver
decorrido 5 dias úteis, contados na data de' recebimento do Uficio
Lei Organica Art. 66, paragrafos I". e 2°.) Oficio n'', 40 datado de,
13 de Janeiro do corrente ano, do Sr. Adrião Caminha Filho, Chefe
do Gabinete do Ministerio da Agricultura. determinando providencias
no sentido de 'que um tecnico da Secretaria do Estado, foss.e desig
nado para verificar "in lôco", os prejuizos causados neste Municipio,
pela chuva de granizo, e anexando copia dê relatorio apresentado pelo
referido tecnico; Idem, do Deputado Agostinho Mignoni, anexando
requerimento de sua autoria, referente a' regulamentação da clandis-
tinidade do cha�ado "jogo do bicho".

- ,

Com a palavra o vereador �Ifredo de Oliveira Garcindo, que
leu na íntegra, o teôr do oficio e relatório do tecnico da Secretaria
do Estado, designado pelo senhor Ministro da Agricu!tura, para fazer
um levantamento "in loco" dos prejuizos causados neste município,
pela chuva de granizos, enseguida fez longa explanação sobre o as

sunto e falou sobre empréstimo no Banco do Brasil ap8 colonos da
quela localidade, dizendo que 08 mesmos não estão satisfeitos com o

referido empréstimo; pedindo permissão ao Sr. Presidente para publi
car na íntegra o oficio e relatório, para conhecimento dos interessados,
sendo concedido. O Vereador Dr. José 'Ivan da Costa, requer uma

cópia, do referido oficio e relatório, sendo concedido.

Abaixo-assinado dos moradores da Rua Marechal Deodoro.
Com a palavra o Vereado' AI.fredo de Oliveira Garcindo, que fez uma

explicação sobre o assunto. O Sr.. Presidente da' Câmara, pede ao
lider do governo municipal, que reforce o referido abaixo-es-icado,
junto 80 sr. Prefeito Municipal. Com a palavra o vereador Alfredo
de Oliveira Garcindo, que se refere' aos festejos preparatórios para o

centenário' de Brusque, sugerindo seja organizado um scretch, para
compartilhar das festividades, A Comissão de esportes da Câmara
ficou assim conatit.uidat- Presidente, João Seleme, Membros: Guilher
me Prust, Alcides Woitexen, Tufi Nader e Clementino E. Pieczarka.
Comissão de Energia Elétrica:· Presidente Alfredo de, Oliveira Gar-,
cindo. Membros: José Ivan da Costa, Braulio Ribas da Cruzr João
Seleme e Tufi Nader. Os Iideres das bancadas, são os seguiutesr->
Pela UDN vereador Alfredo de Oliveira Garcindo. PTB, Braulio Hi
bas da Cruz. PSD vereador José I vau da Costa.

....

, .Oficio d� Comissão Centra! Organizadora ,dos primeiros jógos
8.bertos de Santa Catarina, pela ocasião dos festejos do 1°. centenâ
rIO de Brusque; Balancete do Banco do Brasil S.A., referente ao mes',
de novembro de 1959; Oficio do Santa' Cruz Esporte Clube, -comu'
nicando- nus 8 eleição da nova diretoria, Boletim informativo dlí 'Câ
mar? Muuicipal de Florianopolis: Oficio da Direção do Hospital San
ta Cruz, cornuninando-nos que em Assembleia Geral Ordinaria, rea

lizada, a 10 do corrente, foi eleita e empossada a nova Diretoria da
quele estabelecimento hospitalar, com mandato até janeiro de 1962,
balancete do Banco Ido Brasil S.A. referente ao mes -de Outubro
de 1959. /

De conformidade, com a Lei organica dos Municípios e He
gimento interno, új Sr. Presidente, procedeu por escrutiuio secreto,

, as eleições para formação das Comissões. obtendo-se os seguintes re

sultados:· Comissão de Fiuençast- Presidente. AlfreJo de OliveiralGar.
cindo. ;Wembro�:, Tufi Nader, João Augusto Brauhardt, Ewaldo Kreies ,

e Clemeutiuo E. Pieczarka.
. Comissão de Legislação e Justiça., Presidente, João Augusto

BrauhArdt. Membros: EwaldO Kreiss e Braulio Ribas da CClJZ.
Comissão de Viação e Obras Públicas:- Presidente: Guilherme

Prust. Membros: Ewaldo Zippérer e Alcides Woitexen.

Comissão de Educação e Saúde:· Presidente, Ewaldo Zipperer,
Membros: Clementino E. Pieczarka e Ewaldo Kreiss

,

COmissã(\ de Redação e Leis: Presidente Ewaldo· Kreiss.
Membro8: Braulio Ribas da Cr.uz e Tufi Nader.

.

.
.

.

Com a pa)avra o vereador Alfredo de Oliveira Garcindo, que
sôbre a formação da� Comissões, dizendo que. a bancada da UDN na

legislatura passada. mesmo com a monoría. nunca se negou de integrar
nas comissões, embora tudo que apresentassem fosse derrotado, no

entanto extranhava, que o vereador José Ivan da Costa, negasse
aceitar. a Presidencia da Comissão de Redação e Leis, sendo um ve.

r�ador formado. em 'Direitos, e, que muito deveria colaborar nos ser

viços da Câmara, como colaborou no l°. período Legislativ:J como

presidente da Comissão de Redação e Leis,' conJo tambem. pe!a oca·

sião do Conclave Socio Economico 'Norte Catarinense, como Presi·
dente eJa Comissão de Energia Elétrica da Câmara, o qual apresen·
tou .uma tése sobre o problema da �oergia Elétrica em nossa Cidade
e que a me�ma Bíoda encontra,se de pé, sendo que aínda, agora,
dentro de poucos dias iremos ào Palacio, em Florianopolis, falar com

\.

Exmo. Snr. GO\;ernado'r do Estado, afim de dar uma solução, dd'
angustiante problema de Energia Elétdca, que (gnto entrava o

progresso de nosso Municipio. Com a palavra o vereador José
Ivan da' Costa, que requer mais lp minutos de prorrog,bção da

Sessão, sendo ate11dido. Ainda' de posse da palavra, o mesmo ve

reador, agr-adeceu as p91avras elogiúsas dfrigidas pelo vereador
Alf,edo db Oliveira Garcindo, mas que, tinha responsabilidade e

que não aceitaria integrar Comissões na Câmara'l mas que mes-
.

mo' f6ra das Comissões não deixaria de colaborar com seus dig
nos pares. O Vereador !3rauJio Ribas da Cruz, requer mais 5 mi

nutos de prorrogação, sendo apíOvado. Discorreram ainda sobre,
o mesmo assunto, os vereadores Alcides Woitexen e Braulio Ri-
bas da Cruz.....

\

EDITAL DE PRAÇA para Ven
,

da dos bens pertencentes ao Sr.
ESTANiSLAU BORIÇA e s/rnu
.lher na AÇÃO EXECUTIVA,'
movida por AGENOR DE PAU
LA BUENO.

O Dr. Paulo -Peregrino Fer
reira, Juiz de Direito da Comar
ca de Canoínhas, -Estado de
Santa Catarina, na forma da
Lei; etc.

: FAZ SABER aos que o pre
sente Edital virem, ou dêle co

nhecimento tiverem cu interes
sar possa que no dia 28 (vinte
e oito) de Março próximo vin

'douro, às 10 (dez) horas no Fo
rum, do Edificio da Prefeitura
-Munícípal, o porteiro dos audi
tórios levará a público pregão
de venda', a quem mais dar o

maior lance oferecer acima do
.

preço da avaliação de Cr$9 000.00
(nove mil cruzeiros), o seguinte:
Um terreno com a área de a

proximadamente 24.200 m2 (vin
te e quatro mil e duzentos me
tros quadrados). de terras ala

gadiças, situada na sêde do dis
trito de Lagôa do Norte, Muni
cipio e Comarca de Canoinhas,
dentro das seguintes confron
tações: fazendo frente com a es

trada de Feno (linha de S. Fran

cisco), dividindo por um lado
com a estrada que vae' a Flu

viópolis, até o que, por este
lado divide com terras de José

. Nepornuceno Pinto até o arroio,
e pelo arroio acima dividindo
com terras de Wenceslau Woi
chiekoski até dividir com terras
de Laurínho Cordeiro Bello e

por esta divisa. acima onde co

meçou. Ressalvando na frente
da' Estrada de Ferro um terreno
com trinta metros de frente

por trinta de fundes, existindo
, sobre o terreno hipotecado u

nicamente um monjolo de
.

fa
rinha de mandioca, <>01 péssimo
Estado. abandonado à mais de
seis anos; não existindo casa

nenhuma; terrêno êsse avaliado'
em Cr$ 8 000,00 (oito mil cru

zeiros) e D monjolo Cr$ 1.000,00
(um mil cruzeiros), importando
tudo em Cr$ 9.000,00 (nove mil

cruzeiros). E quem o terreno.

quizer) deverá comparecer no'
,

lugar' dia e hora acima mencio-:

nados, sendo êles entregues a

quem mais dar e maior lance
oferecer acima da avaliacão, de,
pois de pagos no áto o preço
� as custas da compra. O pre
sente Edital será afixado no lu

gar· de costume e) publicado
trêz (3) vezes no Jornal local,
Correio de Norte. DADO e pas
sado nesta 'cidade de Canoinhas,
aos dezesseis (16) dias do mês
de' Fevereiro 'de mil novecentos
e sessenta (1960). Eu, (a) Rubens
R. da Silva Escrivão; o escrevi.

(a) . Paulo Peregrino Ferreira

Juiz de Direito

Material elétrico
CASA I ERLITA

"

povo precisa
exigindo a

fiscalizar suas compras
sua Nota ·Fiscal.

'#.>.

Otimas Propriedades ...

a Venda
. . Casas, lotes e datas no perimetro urbano

e suburbano.
Otimos . pontos residenciais.

Preços à vista e a prestações
Informações com

ODILON PAZ DA I em Xarqueada.

CONVITE
A Diretoria da Sociedade Hipica Esportiva "Julio

Budant", tem o máximo prazer em convidar todos os car

reristas deste Município e o povo. em geral; para' assisti
rem no dia 28 do mês em curso, às 14,15 horas, as cor

ridas, na distância de 500 metros, dos animais "Segredo"
e "Mosca", de propriedade" o primeiro do sr.. Osvaldo
Wolkan e o segundo do sr. Euclides Ribeiro, de São
Mateus do Sul; a segunda corrida entre animais "Brasa."
de propriedade dos Dr. Haroldo Ferreira e Agênor Côrte,
e Guaí do sr. João Alba a terceira corrida entre' os ani
mais de pelo Baias, um do sr. Fernando Weinhardt e o
outro do sr. Miguel Pinto.

Haverá grande churrascada e completo serviço de

botequim.
.

Antecipadamente agradece a Diretoria. Ix

José Yvan da COSIa
Bacharel e-m Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaido d'Oliveira.' - FOI;U9S 236 e 314
(;ANOINHAS -- Santa Catarina

.,

Grande Oportunidade
Vende- se por preço de ocasião, um imóvel medindo 800

metros quadrados, Cercado. com poço já perfurado. e algumas
árvores frutíferas, bem de frente à Associação Rural.

Uma carreta reforçada, com capacidade para 3.000 t}uilios
'chassiz de Ford 29, bons pneus,' boa carroceria, tudo em perfeto,
estado de funcionamento.

Os interessados, para melhores informações .prccurern
Orlando Nascimento diretamente, ou pelo telefone 232.

, \

Êx.igindo as suas NOTAS FISCAIS
de Compras .

os comerciantes

obrigados�, a r�colhe'r o impôsto
que V. S� está pagando.

Ficarão

f·
.'

Churrascaria
,Michel

oferece ambiente Jl'amiliar

Atenção e muita Higiene.

Lãs para - Tricot
Casa Er'lita
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c-:

Inaugurado, domingo último,
o Núcleo Rural de
PAULA PEHEIRA

A· Associação Rural de Ca
noinhas instalou e inaugurou
dia 21, rnais um Nucleo Rural
- agora no Distrito de Paula
Pereira, onde a lavoura e pe
cuaria é a principal fonte de

riquezas. Um Nucleo na Sede
do Distrito, preencheria uma

lacuna que a muito tempo es

tava à reclamar providencias,
_/

Estiveram domingo ultimo em

Paula Pereira, o sr: Alfredo
Garcindo, Presidente da Asso-Iciação Rural, membros do' Con- I

selho Fiscal, Vereadôres Ewaldo

Zipperer e João t-ugusto Brau
hs rdt, funcionarias do DER, que
perante grande numero de la-,
vradores, inauguraram mais um
Nucleo .Rural, o sétimo instala-

do no' Município pela' Associa:"
ção Rural de Canoinhas.

Ficou encarregado der Nucleo,
o SI: Aleixo Pazda, Veterinário
praticá, tendo trabalhado muitos

-

anos na. (profissão, na Escola
Pratica -de Agricultura "Vidal
Ramos". O sr. João Polomanei
ficou como Presidente do Nu
cleo. A fita simbólica dando por
inaugurado o Nucleo, foi cor

tada pelo sr. Antonio Pazda,
morador e lavrador mais antigo
de Paula Pereira. /

Aos membros da Caravana,
e lavradôres que compareceram
à inauguração, o sr. Aleixo Paz
da ofereceu uma churrascada
em nome dos habitantes do

progressísta Distrito.

/

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,80l
Fone 47.9206 • Copacabana - Rio 'de Janeiro

BRE,VEME'NTE
A rua Vidal Ramos, um posto da Associação

Rural que funcionará no predio (Dietrich Siems",
O Posto terá todos os medicamentos- de emergencia,
inclusive drogas e alimentos para passarinhos.

VENDE - 'SE
Uma prensa manual Marumby para fabrico de te

lhas, em ótimo estado por Cr$ 40.000,00.
I

-

Acompanha uma forma completa para Goivas
tipo francesa.'

Vende-se mais: polias, correias, eixos, mancais,
por preço de ocasião.

,

Ver e tratar Fazenda Miràflores Felipe Schmidt
neste Município. 6x

-e

'D'e C I a r a c ã o
<'

.,
,

Antonio Rodrigues, conhecido por Darci, proprie-
- tário da Farmácia Pronto Socorro em Felipe Schmidt,
comunica ao comércio em geral desta. Vila e da cidade
de Canoinhas, que desta data em diante, não se respon-,
sabilizará por contas efetuadas, .ern seu nome, por Um
belina Vieira, visto a mesma ter, abandonado o lar levan
do consigo ps filhos menores, Cleide Maria, Clarice de
Fatima e Osmar Juscelino.

Felipe Schmídt, 24-2�6ü. 4x

Hemodelação
da Delegacia
de - Polícia

, I

,

No proximo mez de Março, à
Delegacia de Policia passará a

funcionar no predio João Sele

me, à rua Getulio Vargas, pre
dia onde funciona a Biblioteca

Infantil, completamente
-

remo

delada com novos moveis e ar

quivos. i
O Senhor Governador do Es-

'

tado atendendo solicitação do

Díretorío Municipal da UDN,
autorizou o Secretario de Se

gurança Publica a dotar a De

legacia de Policia de Canoinhas,
de tudo que fôr necessario para
coloca-la a altura do desenvol
vimento da cidade. E, assim, nos
primeiros dias do tmez de Mar

ço, será feita a mudança para
o novo predio contratado para
o funcionamento da Delegacia.

Os
•

pais temi

direito de educar
Salvador - CRF - "A edu

cação dos filhos deve caber em

primeiro lugar aos que re respon
sabilizam peja existência dos mes

mos. Exige a natureza das coisas
que os que presidiram a vinda ao

mundo das criaturas em botão,
presidam igualmente ao seu de
senvolvimento até .atingir à per.
feição adulta, atravéz de uma

completa educação. Trata-se de
um direito prôprio, natural e

primário da' família, parte do pá
trio poder. anterior a qualquer
outro direito ou poder sôbre a

terra, e por isso mesmo invio
lável". - Assim .se expremiram
os Bispos Raianos sôbre o Direito
Familiar de educar.

'

.

,
.

Lions de Canoinhas

Churrascaria Michel

Clube
Está de parabéns o dinamico presidente do Líons

Clube desta cidade pela luminosa ideia de promover uma
festa em beneficio do Asilo Dr. Rolando Lourenço Malu
celli da Pia União de Santo Antonio.

A ideia foi recebida com grande entusiasmo pela
diretoria e pelos companheiros, que já estão elaborando
o, programa que em breve será publicado com detalhes.

Meus cumprimentos ao Presidente, Diretoria, do
madoras e todos os componentes do Lions Clube e que
séja um verdadeiro Sucesso esta festa filantrópica.

I r

Uma Canoinhense

I �

Soe. Tiro ao Alvo Canoinhas.
C O N. V I T E

Rua Getúlio Vargas, 1357
Sob a direção de. seu pro

prietário, para' melhor servir
sua freguesia.

Vende-se

A Diretoria convida seus Associados para

participarem do "Tiro ao Premio" a realizar-se dia
6 de março com inicio ás 12,30 horas, em sua sede
sita no c1n1lpo d'Agua Verde.

,Antecipadamente agradece a comparência.
A DIRETORIA.

'Ótima propriedade com

casa residencial, duas datas
cercadas, luz elétrica, ótima
água, situada à rua Vidal
Ramos, nas imediações da

,

Tôrre da Rádio.
Melhores informações com

João Bello, nos Irmãos Tre
visani.

Terras de Cultura

Uma vezpor semana
,/ ;CACHIMBINHO,

Vendem-se- 13 alqueires
de terra de cultura e her
val formado, cercado COlD

arame, possuindo casa de

morada, paiós e boas agua
das; sito no distrito de Po

ço Pretq, Porto União.

Facilita-se 50% do paga
mento. Tratar com o sr. Jo
sé de Oliveira Braz, rua

-Gil Costa, 330, nesta cida-
de. 3x

Amigos, bom dia. Sábado dia 13 na cidade de Rio Negro,
realizou.se a festa de todos os anos, para a .escolha .da Rainha do
Mate, saindo vencedora a representante, de Ponta Grossa e segundo
os que lá estiveram. a eleita é mesmo digna do titulo que acaba de
.conquiatar. Cancinhas inexplicavelmente, ficou, à margem dêsse con

curso, n'uma demonstração' clara de \que, nossa sociedade, não está
olhando com carinho e atenção que deveria. ao seu bom nome social. J
Não sei a quem -oaberia de direito, a responsabilidade em tal caso,
porem aqui deixo o meu protesto.

X X X
De regresso de. sua viagem de lua de mel, já estão residin

do nesta cidade, o casal sr. Wilson Domer e Aracy Cardoso. Ao novo

par, meus votos de felicidades.
X X X

Muito elegante e simpatica, sábado passado no Clube Cs
noinheose, a Srta. Liria Terezinha Hauffe. Outro broto que vem pon
tificando em nossa sociedade.

X X X
Para 'Seu aniversário, agora em março, O· Gabriel

metendo uma "quibada monstruosa" para contrariar dês te
eeus amigos/que, dizem ter cascavel no bolso do "turco".

'X XL X

vem pro
I1!.Qdo os

-

Em uma destas proximas edições, vamos abrir um parênte-
sis para apresentar, uma entrevista com o Presidente da Sociedade
Beneficente Operaria, para que assim, os Canoinhenses que residem "

íôra, fiquem sabendo da monstruosidade -desta obra, "cavada" com

o sacrificio e o trabalho dêste diuamico Dr. Mário, Mussi.
X X X

Com o retôrno da Sita: Cêres Viiéla para o Rio de Janeiro,
o Theodoro (Ducha), ficou entregue as baratas, melancólico e com

pletamente apaixonado.
X X X

No acidente de transito sabado. dia 13, foi encontrada' pelo
Delegado a dentadura do Nelson Moreira (que estava no peixeiro),
devendo esta acompanhar o processo, sendo que, durante este tempo-
o Anersol ficará mastigando leite.

,

X X X
""

Segunda feira dia 15, o sr. Francisco BecheI. ao levantar-se
perguntou a um dos seus filhos, qual o resultado do jôgo de domin
go em Mafra, pois não se recordou que fôra o chefe da embaixada,
do Santa Cruz. Coisas do "Chico". r'

X X X

Por hoje é só e até 8 próxima semana.

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

das compras .efetuadas,

·J,-f
-

NUNC� EXISTIU IGU�l

CONTRA_CASPA,
OU EDA DOS ca· '

.'

(
-,-,-=-:1

I
PARA FERIDAS,'
'E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
FRIEIRAS,

LESP!NHAS, ETC.
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Relação dos alunos que frequentaram
Escola Municipal, de Rio dos Pardos,
(. 15/2-a 13/8/59

a

de

N. de Nome do aluno Série que cur-
ordem sava em 1959

1 Alceu Assis Pazdsiors 48• Série
2 José Orty dos Santos :t

3 Nivaldo V. Machado »

4 Lourdes Irêne Paul »

5 Antonio Nogetz 3a• Série
6 Maria de L. Pazdzidora »

7 Antonio V. Machado 2a• Série
S Augusto Prussak »

9 Demétrio Nogatz »

10 João Maria dos Santos »

11 José de Lima »

12
/

Lidio Bigas »

13 Rafaél Nogatz »

14 'Renê Ernesto Paul »

IS Antonio Prussak la. Série
16 Fabiano Prussak »

17 João Bigas »

18 José Bay »

19 José Moraski »

�_20 Miguel O. Pazdziora »

21 Maurilio Alves »

22 Nicolau Nogatz »

23 Osni Nhaia »

24 Francelina da Luz, »

25 Irêne Bigas »

26 Maria da Glória Woitexen »

27 Maria Bigas »

28 MartaPrussak »

29 Olga Bay »

30 Tereza Moraski »

31 Tereza Custódio »

32 Rita Nhaia
.

»

Aptos a passar pIa Filiação
série segúinte
Sim Eurico Pazdziora
» Jordão dos Santos
» José Vieira Machado
» Ernesto Paul
» Paulo Nogatz
» Eurico Pazdziora

Sim José V. Machado
» Eatanislau Prussak

Não Ernesto Nogatz
-Sim Jordãdos Santos
';) Alfredo Corrêa
» Pedro Bigas

Não Paulo Nogatz
Sim Ernesto Paul
Não João Prussak

» Estanislau Prussak
» Adão Bigas
» . Nicolau Bay
» João Moraski
» Eurico Pazdziora
» Pedro Alves
» Paulo Nogatz
» João Nhaia
-» Julia da Luz
» Adão Bigas

Sim Gregorio Woitexen
» Pedro

I

Bigas
Não .Joãc Prussak
». Nicolau Bay

Sim João Moraski
»

. Alicindo Custódio
Não João Nhaia

Canoinhas, 27 de janeiro de. 1960
Ai\s. Iolanda do' Vale - Professora
...."

Ass. Antonio Souza Costa - Inspetor do Ensino Municipal

\

Lavoura e Pecuária
Responsabilidade. Associa�ão Rural de 6anoiohas

Bouba Aviáriá
A "bouba aviária é também conhecida como: epiteliorüa

contagioso; difteria, varíola, pipoca, bexiga, caroço, etc:

Doença muito espalhada pelo Brasil, ataca, principal-
mente, os galináceos.

.

O causador da enfermidade é um vírus, tra�smitido
através dos mosquitos, môscas, pássaros, ventos etc. "

O aparecimento da bouba é evitado fazendo-se a va-

cin,ação de tôda a criação.
Presentemente, a vacina contra a bouba é preparade

com o vírus cultivado em ernbpião de pinto.
Assim, são encontradas no comércio avícola vacinas

Ilíquidas com:

a) Vírus de pombo;
b) Vírus de galinha; e,
c) Vírus de galinha e pombo (misto).
Época de Vacinação - A vacinação deve ser prece-

/ dida nó período de 15 a 30 dias de vida das aves.

Vacinação -São dois os principais métodos de se vacinar:
1.0)/ Intrafolicular; e,
2°) Punção na membrana da asa ou Método de Stick.
Método Intrafoliculer - Retiram-se algumas penas da

"faee externa da coxa ou sobrecoxs. Nessa parte depenada,
esfrega-se um pouco de vacina com uma escovinha dura
colher, algodão enrolado num palito etc. .

'

Método Punção na Membrana da Asa - a) TOmar
uma rôlha de cortiça e enfiar 2 agulhas de máquina de

,costura "Singer" n.? 16. Há avicultores que preferem pren
.'

der as duas agulhas num lápis de escrever ou então soldar
..

num pedaço de metal;
.

.

b) segurando pela cortiça' ou pelo' lápis ou pelo lápis
ou pelo metal, mergulhar à ponta das agulhas na vacina;

c) com as agulhas embebidas na vacina puncionar a'
membrana da asa aberta, fugindo dos vasos sanguíneos.

Se a vacinação feita na primeira ave fôr na membrana
da asa direita, proceder da mesma maneira com as demais
aves.

Cuidados após a Vâcinação -- As aves após sHem
vacinatjas não requerem (lUidados especiais. Deve-se verifi ..
car se a vacina pPgou, examinando-se, pelo meno!;;, 10% das

a�e� vacin�das. C(Jnstata-se a "pega"_ 5 dias após a aplica
çao"da vaCIna com o aparecimento de uma erupção bem
nítida. Se ap.ós esse paríodo não fôr constatada a erupção,
tornar a vaCInar as. aves.

.
.

Pelo 1.0 mPtodp, observamos na regIao vacinada uma

inflamação dos folículos pilosos, transformando-se depois em

crostas. ,

Já no método da punção na membrana da asa obser
vamos ama inchação única com crosta.

Se após o período citado não fôr constatada a erupção,
révacinar as aves. __/

\
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Ha 251anosservindo e engrandecendo
Sta. Catarina (

o

.

Banco INCO possue 102

São Paulo e Rio de Janeiro

/

o conceituado e já benemé
rito Banco Indústria e Comér
cio de Santa Catarina fez dia 23,
25 ános

.

de existência. São 25

agências
300operando ainda. no Paraná,

milhões de capital e mais de quatro bilhões de depósitos
dadores desde logo se puzeram em .atividade ao encontro dos
interêsses dos círculos do comércio e da indústria catarínen
ses, dando-lhes oportuna e eficiente assistência. Dentro do seu

programa de ação bafejado de idealismo a despeito de tratar-se
duma emprêsa bancária, houve sempre lugar para a mais ampla
éolaboração a todos os empreendimentos econômicos que visas
sem a expansão das riquezas nas mais remotas zonas do territó
rio de Santa Catarina.

Já em �36, passava a pertencer ao seu acêrvo, por in
corporação, o Banco de Crédito Agrícola de Bela Aliança. Seis
anos após, era o Banco Agrícola e Comercial de Blumsnau que
se juntava ao Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina
(INCO) - e o capital dêste se elevava então a 6 milhões de cru
zeiros. Mas.. ainda em 1944, já funcionando em todo o Estado de
Santa Catarina, o INCa abre a sua primeira Agência, no Dístrí
to Federal, e o seu capital, que a êsse tempo já era de 15 milhões
de cruzeiros, subia para 22 milhões.

Assim prosseguia, triunfalmente, o extraordinário desen
volvimento do Banco INCa, que se consolidara defenittvamente:
sôbre o mais sólido conceito. quer popular quer comercial e in
dustrial. E em 1957 (março) avançava mais um largo passo na

nossa gente. sua prosperidade, operando a incorporação do Banco Nacional da

O Banco Indústria e Comér- Cidade de Sãe Paulo S. A., antigo Banco Ítalo-Brasileiro, que
cio de Santa Catarina foi funda- contava então 32 anos de existência re um edifício próprio de

do em 23 de fevereiro de 1935, sete andares na Rua São Bento (São Paulo) e cuja rede de agên-
com um capital de . cías, era aumentada em 41 dependências próprias, adquirindo 28

Cr$ 1.200.000,00. Os seus. fun- prédios. "-

Hoje, o Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina

possui 102 agênçías cobrindo o território catarinense, o Paraná,

C
.

I P d
. São Paulo e Rio de Janeiro. E aquêle modesto .capital de ....

omercla
-

e rassarll Cr$ 1.200.000,00 com que foi fundado, sobe agora a Cr$ 300000,00.

Inicia a Construção
-

r Há vinte anos, os de�ós.itos .somavam c-s 1.�00.000,00; hoje, se-

gundo se apurou no último balanço, os depositos no INCO sobem

da Agencia Ford a mais de Cr$ 4 000 000.000,00.
Como se vê, a gloriosa evolução do Banco INCa, só por

si depõe em favor da lisura, da correção, da valiosa cooperação
que tem prestado ao progresso e prosperidade de Santa Catarina,
nestes 25 anos decorridos e ninguém que, em boa conciencia, se

regosije: com o êxito durr, empreendimento de tamanhas propor
ções::e que proclama à evidência a capacidade, iniciativa e reali

zação dos nossos homens deixará de sentir legitimo orgulho com

o evento que a data de hoje recorda.
Estamos de que, aproposito 'da passagem do 25.0 ani

versário de fundação do Bsnco INCa não haverá quem prazero
zamente não se congratule dínâmícos e beneméritos criadores e

dirigentes.
.

O Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina tem
como diretores 'o srs. Genesio Lins, Diretor :uperitendente; dr.
Rodolfo Reneaux Bauer, Diretor-Gerente; dr. Mário Miranda Lins.

Diretor-Ajudante; Senador Irineu Bornhausen, Otto Reneagx e

I Antonio Ramos, Diretores.
A administração da- Agencia do INCa nesta cidade, está

a cargo dos srs. Luiz de Miranda, Gerente e Hugo Peixoto, Con
tador. Ambos estão solidificando cada vez mais, o prestigio e o

conceito do Banco lnco entre o comercio-industria e a população
em Geral. .

"Correio do Norte" assciando-se as manifestações de a

preço, -reconhecimento e de prosperidade d; conceituaria estabe
lecimento bancário catarinense, envio aos seus diretores, votos
de continuo progresso e maiores exitos no futuro do 'INCa.

(orno é lindo o anoitecer em Três Banas

anos de vitoriosa carreira, en

tre as mais expressivas organi-
.zações bancárias do País, - um

quarto de seculo de notáveis
serviços prestados ao desenvol
vimento comercial e industrial
do nosso Estado.

O auspicioso acontecimento
oferece ensejo a que se historie
a evolução do acreditado Ban
co, que é sem contestação, le

gítimo título de. orgulho dos ca

tarinenses, como demonstração
de quanto pode o espirito em

'preendedor, a tenacidade orga-
nizadora e a honestidade de

Brevemente veremos conclu-i
da a magestosa Agencia dos

pr-odutos "Ford", em nossa ci
dade. Os Concessionários Co
mercial Pedrassani Ltda. com a

aquisição do terreno que per
tencia ao Elite Tenis Club lo
calizaram à Agencia no ponto
mais central da cidade, dado
ser esquina e terreno plano.

A p0UCO tínho desaparecido o atro-rei. Já as sombras da

noite desciam sôbre este rincão de nossa Pátria. As crianças brin
cavam alegremente pelas ruas. Moças e rapazes, passeavam ale

gremente. muitos de mãos dadas Meninos e muitas meninas cor-

'riam alegres de bicicletas. Velhos velhas também passeavam, res

pirando êste ar puro do anoitecer: alguns tristes outros alegres,
porque a vida é assim mesmo a todos.

As vacas voltavam do .campo. Mugiame vinhan ao curral
a procura de sua prole. Alguns cavalos também vagavam pelas
nossas ruas, porque aqui tudo tem vida. Nesta hora apareceu a

lua cheia. com seus raios prateando tudo que ficava embaixo
deste ceu azul, que é o de nossa' Pátria. dando mais alegrta e

romance a tudo isto.
Sento a porta de minha tenda de trabalho, e aprecio co-.

mo é lindo esta natureza que Deus nus deu, mas que. muitas

vezes os homens de vontade cransforrnern em sofrirne'nto para
a .pobre humanidade.

/

_

E, lembrando-se tambem, deste rincão que é a nossa

Três Barras, que sempre tem 'vivido ab.andonsda, desprezada e

perseguida dos homens que por possuirem um pouco de poder
na mão, poder este dado pelo povo, e achando que por saber

algumas lE'tras mais que os outros, podem tornar· se orgulhosos
e .envaídecidós, só penssando na grandE-za; não lembrando que
quando se morre nada se leva e, que com orgulhq, nada se eons

'troi.
M�smo assim a qopulação de Três Barras vive altaneira,

_ alegre e disposta a toda oorte de sofrimentos 'que passou e pas
sa. não esmorece. Assim memopovo Tresbarrense! Na vida tu

do passa e o nosso dia ··chegará, para o bem· estar e felicidades
de todos.

Como é lindo o anoitecer em Três Barras!! ..

Três Barras) 14-2-60.

Cyriaeo Felicio de Souza

"I.'

A Agencia Ford que em to
dos os Municipios onde . tem
seus Concessionários organisa
dos com a distribuição de' to
dos os produtos, predio proprio
e obedecendo ,lJ!Ila planta con

fecionada pelos técnicos da Di

reção da "Ford" no Brasil, com
a iniciativa da Comercial Pe

drassani, Canoinhas tambem ga
nhará um predio de alvenaria

que contribuirá para o seu cres

cente desenvolvimento.

Monopólio Estatal
e Ofensa ás
constitui�ões

Salvador =: CRF - Quanto
ao Monopólio estatal Co ensino
afirmaram os Bispos Baianos, na

Carta Pastoral Coletiva: "O mais

ligeiro exame da Constituição dos
Estados Unidos do Brasil nos per
suade imediatamente que o Esta
do, 'em nosso país .. não reivindica
pará si o monopólio da instrução
ou da educação. Monopólio que,
entretanto, parece estar sendo sub
dolosa�ente pleiteado agora por
alguns educadores brasileir os cujos
ideais materialistas estão bem com

provados. - "A educação é di
reito r de todos e será dada no

lar e na escola. Deve inspirar· se'
nos princípios d� liberdade e nos

ideais de solidanedade humana,
diz o Artigo 166 do Capítulo II".

Proibicão
,

Fica proibido a pesca. ca

ça bem como a passagem
nas terras do sr. Antonio

Schelbauer, situado em Sal
to d'Agua Verde. 2x
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.conversando' com o Piston
Pernambuco e sua orquestra

:,'"1

Romance em Veneza
Roberto del Gado e sua orquestra
c

Rio Música e Amor
Gaúcho e seu conjunto

I

The Za,charias HI.FI Schow
Helmut Zacharias e seus violinos mágicos
Nat king Cole
a meus. amigos'
U ln beijo... um violino
Ciccilo e seu .violino

Die Grosse .Starparade
I Diversos

Valsas de Straus em HI·FI
. Orq. Sinfônica (Valentino)

I \

venha ouvir as últimas gravações em HI":FI
na

CASA ERLITA
HIll I""_,.....".._,,..,I .Ilil E I 1:II&UI!IIiIiIIillBU_!IliIiI1

Dr. José BoniFácio da Silva ,
< I,

ADVOGADO

Questões Cíveis, �omerciaiB e'Criminais • Inventários e Partillhas

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 às 17 horas
Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Foram)

ITAIÓPOLlS. -- S. C.

I

),

::::::::::::::===::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::. ::
" "
.. . ..

ii, ' Dr_Aristides Diener !i
" "

55 CIRURGIÃO DENTISTA !i
,-

.. ..

I: ::

ii 'Raios X - Pentes Moveis e Fixas ii
... ..
1111 ••

ii - Dentaduras' ·Anatomicas
/

ii
" "
" "

�i Al.\,a Vidal Ramos ii
n _

ii CANOINHAS - Santa Catarina 55
" "
..', .11
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,

Agora em exposição, na Loja J. Côrte
I

A Nova Geladeíra

F R' I G 1'0 A I R E
� J

I' .. .'

'Para I p�onta entrega em suaves prestações mensais,
com ou sem, entrada.

Informações na mesma loja . ou com

Z. Garcindo & Knüppel Ltda.

,

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

'Oficina
,

Relâmpa'go

A I
mais antiga

,

A mais sortida
A melhor·
A prelerlde

/

Completa assistência' para
b· . I t do, pequeno concerte

sua lele e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Pecas e accessórios

Vendas àvista e'a pra.zo
"',

Sempre OFICINA RELAMPAGü
.- Edifido próprio

-------------_

Rua Paula Pereira

\

�. , !

, Ve-nde-se
'

Uma casa de madeira cf
instalação sanitária, à Praça, .

Lauro Müller.

Tratar' com' o dr: Riva-'

dávia Corrêa ou n/redação. :

Churrascaria. Michel
aceita encomenda de

galinha recheada. e

galinha a passarinho

Senhora Dona de Casa 1
Não esqueça que "Seu

Talão Vale Um Milhão",
exija sua nota de compras.

Veo.de-se
Vende-se ótima proprie-

I dade com a área de 2-.700

m2, cercada, com todas às
benfeitorias, luz, pomar ,etc., '

em XARQUEADA. Propos
tas diretamente com o pro-
prietário. : (

,

Sr. José Campestrini em
São Bento do Sul. Ix

Livros e Romances
LASAERLITA

Proibição
,

A Cerâmica Alvino Voigt:
S. A., torna público que em

virtude dos prejuizos que>
tem sotrido em seus "bar
reiros", não" mais permitirá
a passagem, caçadas e pes
carias definitivamente em

seus, terrenos.
I

Quem! desrespeitar este

aviso; será responsabilizado
pêlos prejuizos havidos. 4x

Procure no seu, fornecé�or
o sabão Princeza" Lygia,

\0 Borax ou' Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Confecções finas

para senh ora

Casa Erlita

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

versos modelos

Na Relojoaria / Suissa
, �e Guilherme J., A, Som
Rua Eugenio de Souza

�
,
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" "

:: =:
ii O flnanciameuto de construção', da casa própria feita pela se
(1'41 ti.

�, �

ii Caixa Econômica F,ederal de Sanh Catarina ii
" "
" -

ii, depende exclusivamente do montante de seus depósitos. si
ii Concorra para 6 bem estar social dei '�u'a localidade levando 5i
ii suas reservas em -debósitos na í ii
•• I .t-'. ••

ii ,CAIXA ECONOMICA FE-DERAl DE ��
�� . S�NTA 'CATARINA. �i
•• li.
•• .,a

:: Agência em 'Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ;:
< ii .

::

ii Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. ::
I:' ," ::
.. ::
" " H
......................&••••••"'••• .,.11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••"'•• 11•• 11••• 111 ...
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Parafina Sólida
Parafina Líquida �

Benzina Retificada
'

Amoniaco Líquido
Acido 'M uriatico '

Acido Nítrico (puro)
.l'..cido Sulfúrico (desnitrado)

Sal Amonlaco para solda

Os Melhores I Preços na

smalt e

,

Óleos para cabelo: Royal Briar, de Ovo, Admirável,
Palrnolive, Colgate, Glostora, Gessy. Dirce, Oleo 'de Lavanda
e de Lima, Brilhantina. Quina Petróleo, Perfumes e Extrato
em Estojos, Produtos Atkinsons, Cashemere Bouquet, Da
mosel. Loção Brilhante, Loção Pindorarna Leite de Colunia e

de Rosas, Creme de Alface e Rugo], Antisardiná, AgU3 Vel
va e Colgate, Creme Barbear e Pincéis, Aparelhos Gilete,
Esmalte, Baton, PÓ de Atroz, Rcuge E muitos outro artigos
de perfurnartas.

CA.SA LANGER
RUA PAULA PEREIRA, 793

I

Dr. Arnoldo Peiter Filho I

ADVOGADO
CíVEL 'COMÉRCIO TRABALHO

Rua M�jor Vieira, 490 Canoinhas

,
"

-
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t,
pende, anualmente, cêrca de 200

.

duzir trigo suficiente para as ne

milhões de dólares em produtos. cessidades de consumo interno,
alimentícios e na cabeça da lista quando' o Uruguai e a Argentina,

. dos alimentos que importamos está cujos territórios constituem pro-
longamentos das vastas planuraso trigo. O Govêrno poderia dispor do Rio Grande, desde muito sede muito' mais dólares para as
,tornaram exportadores dêsse cereal.

suas,metas industriais se levasse A omissão do Govêrno em faceum pouco mais a sério o proble- da crise de produção, agrícola
ma da produção tri�rícola. E' ab- e de abastecimento está agravando'surdo que possamos produzir au- a: miséria do povo e criando uma

tomóveis, loc�motivas e máquinas situaçãç que 'se torna, cada dia,
eletrônicas e .não consigamos pro- menos suportável.

- Já se sabe; com segurança, que
a safra de trigo destinada ao co

mércio não irá êste ano muito'
acima ne 400 mil toneladas. O
Brasil consome mais de 2000.000
de toneladas e poderia consumir
muito mais, não fôssem as restei
cões decorrentes do encarecimento
e da insuficiente distribuição do
produto Este é um assunto que
não se pode abordar sem um sen

timento de frustração. O Brasil,
uns quatro anos atráz, chegou a

produzir mais de 'um milhão de
toneladas de trigo. Cem êsse ne

gócio de fazer a Nação progredir
cinqüenta I!DOS em cinco. concen

.trando-se em obras publicas e na

industrializacão quase tôdas as

disponibilidades de recursos do
País a tritricultura perdeu os es

tímulos que, até então, vinha re

cebendo do Govêrno Federal e

Foi decaindo, decaindo, até chegar
à situação atual. Continua não
havendo' silos em númer� sufici
ente para armazenagem da pro
dução O esfôrço de' mecanização
da lavoura parou em certo ponto
e regrediu -Os cuidados ele c0t:
reção e adubação do solo min
guaram, devido à estúpida eleva
ção de preço sofrida pelos adubos
e corretivos Permanecem hoje
as mesmas dificuldades de trans
porte que existiam 'há cinco ou

seis anos atráz. E. para agravar
as condições gerais, os problemas
de produção e comercialização do
trigo continuam dependendo de
seis ou sete órgãos e repartições
do Govêrno: Ministério da Agri.
cultura, Serviço de Expansão do

Trigo, COFAP, COAPS e

COMAPS, Conselho Coordenador
do Abastecimento, Çomissão de
Marinha Mercante. E o reino da
confusão em que ninguém se en

tende e no qual o produtor é
mais moído do que o trjgo que.
êle produz com 'dificuldades cada
vez maiores e em quantidades'
cada vez menores, O Brasil iés.

m.�����mm••m�m�.M��.�.�����

Matrículas abertas na Escola Técnica
,de Comércio de" Canoinhas.

H O R Á R I O: Das 17 às 20 horas
Início das Aulas 1. de Março

'IIMiIlIl'!__MIl*__lle.emllll\5;·...-IIW WIIklleI1iSillHHIiliIi'M'_.....'

Cine ' Teatro Vera Cruz

COMERCI'O E

FISCHER
INDUSTRIA

ClA,
19351 anos

I

servindo
I 1960I .

C�inércio em Geral Moinho de Fubá e Cangica MALHARIA PANIFICADORA
Trigo e Centeio Integral

Va�ejo e Atacado Engenho de Arroz Lã, Rayon e Algodão e MERÇEARIA

FISCHER P \ ·f' d 'M .

em rca ora e erceena

IIPRIMOR'1
, x ..

Praça Lauro Müiler, 170

X
Fone,288

TECIDOS, uma grande. variedade de
xadreses catarinenses.

Pães frescos pela: manhã e à tarde.

Malhas _ Roupas Feitas Presuntos, Mortadela, Copas, Linguiça
Sombrinhas e Guarda-chuvas Parafinada, Linguiça Portuguesa,

Chapéus ,.
Salame Italiano, etc. QUEIJOS

Calçados O maior sortimento de conservas da

Louças cidade. Biscoitos e Chocolates de

Ferragens diversas procedencías.
Secos' e Molhados

.. 1 Enfeites pi Bolo.s .... Grande variedade.
-----------------------------------

HOJE
APRESENTA:

ás 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

o HOMEM DO SPUTNI'K
\

C/ Oscaríto, Cyll Farney. Zeze Macedo. Neide A parecida.
Hamilton Ferreira, He lcísa Helena, Grrjó Sobrinho e outros

. "Uma grandiosa comédia do cinema nacional"

OOMINGO • á. 14 horas - Proibido para menorçs de 5 anos

O HOMEM DO SPUTN1K

DOMINGO _ �s 17 horas
, as 20,15 hrs.

Censura Livre
Imp. até 14 anos

COMANDOS DO AR.
I - em Vistavision -

-,

C/ James Stewart, June Allyson, Frank
Lovejoy, Barry Sullivan

,
"

"Um grandioso filme de aviação da Paramount"

2a. Feira « ás 20,15 horas. Imp, até 14 anoa . REPRISE

3a. e 4a. Feira - á. 20,15 horas - I,mp. até 1� anos

·A MORTE DE UM HEROI
"Um filme policial da Rank Filmes

5a. e 6a. Feira á. 20,15 hrs, - Irnp, até 14 ano.

A BELA E O GATO
"Um filme da Rank Filmes do Brasil"

-----'

AGUARDEM: O sensacional filme alemâo.
Os Diabos Verdes de Monte Casino.

�I--_.--------------------..,

&
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CASA
R Eugenio de Souza, 530 - rone,139
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Osmar Nescimenio
Canoinhas é uma cidade feliz!

Todos os forasteiros que aqui pas
sam mesmo de passagem, levam
Cànoinhas em seus corações. Os
que aqui residem pormuito tempo,
esquecem 'até que nasceram em

outras <partes do Brasil. Poderia
mos citar diversos exemplos.
enumerando até nomes de pes
sôas que já residiram em' Ca
noinhas e não conseguem es

quece-Ia. de forma alguma. Sem
pre que há oportunidades, estão
aparecendo por aqui para ma

tar as saudades - para rever
seus amigos - para contemplar
a nossa cidade, COm o seu tra-.

çado íaêgualavel, sua beleza
natural e etc.

talgia. Osmar Nascimento hoje
tem um vasto circulo de amigos
na Capital. É bastante estimado
e conhecido nos quatro cantos
da cidade .. ::E: o homem delicado,
afavel e sempre disposto a ser

vir - a servir principalmente
os canoinhenses quando chegam
8 Florianopolis. Serve e atende
com toda a sua atenção. Por
ccasíão da viagem da Caravana

que foi a Capital tratar do as

sunto energia elétrica, lá estava
Osmar Nascimento aguardando
a chegada dos canoinhenses,
juntamente com os deputados
Arolde Carvalho e Benedito
Terezio.

Canoinhas continua sendo pa-

Ira Osmar Nascimento, sua ci
dade preferida, e sua maior sa

tisfação é conversàr com os

canoinhenses quando vão a Ca

pital. indagando de tudo e de
todos.

Ajudou ainda Osmar Nasci
mento, com sua bôa vontade, o
trabalho da Caravana. Além
deste, outros trabalhos ele tem

feito em beneficio de Canoinhas.
Osmar Nascimento é um em

baixador de Canoinhas na Ca
pital do Estado, titulo que re

cebeu dos componentes da. Ca
ravana.

,

.

,

Agradecemos ao sr.' Ziroldo a

atenção que nos dispensoue al

mejamos feliz exito em nossa ci

dade, á filial das Pernambucanas.

, .

As i Vasas Pernambucanas tem uma
Filial em Canoinbas

.Dte 16 do corrente, foi inaugu- I Crísten, que c,om a habitual gen
rada nesta cidade, uma filial das tileza que caracterisa todos os

tradicionais e bem organisadas chefes de venda das "Pernarn-
,

CIASAS PERNAMBUCANAS,or- bucanas" atendeu a nossa re

ganisação nacional que orgulha portagem e disse de sua inten-
,

o comercio de tecidos do nosso ção em trazer para a filial, to
país. Adotando um programa das as marcas de tecidos fabri
de trabalho atrave� de propa- cados pela Casas Pernambuca
ganda falada e escrita, as Casas' nas. Atualmente a filial de Ca
Pernambucanas se tornaram co-

<

noinhas tem um estoque de 6
nhecidas em todos os rincões do

milhões de cruzeiros.
Brasil, principalmente com os

famosos tecidos marca "Olho"
genuinamente brasileiro.

Citemos apenas Osmar Nas
cimento. Morou em Canoinhas,
Foi Gerente do Banco' Inco por
muito tempo. Organizou a A

gencia e foi um dos batalhado
res para o predio próprio no

Inco, em nossa cidade. Bom a

migo, estava sempre a frente de
todos os empreendimento e ini
ciativas que vissasern Q progres
so e -desenvolvimento de Cano
inhas. Um dia a Direção do

Banco, lhe ofereceu a Gerencía
da Matriz. Aceitou' a' mesmo

.

sabendo que pos primeiros me

ses, seria perseguido pela nos-

A filial de Canoinhas- tem
como Gerente o sr. Ziroldo

'CONVITE
A Diretoria do Club Canoinhense, convida os Se

nhores Associados para os festejos carnavalescos nos se-

guintes dias:
.

Domingo dia 28 de Fevereiro

Terça-Fefra dia 1. de Março
para matinées dançantes.

�

,;

Contando com o comparecimento de todos, agra-

Comércio e Indústria FISCHER & CIA., penhoradamente agradece'
a todos os clientes' e funcionários, a preferência e ajuda

,

recebidas
nestes 25 anos de atividades crescendo com Canoinhas.

.
,

dece.
A' DIRETORIA

I
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