
Eleições de outubro:14mi hões de I itores
Esteve em '(anoinhas o

Deputado conterreneo

Aroldo C. Carvalh'o
Integrando a Comitiva que

acompanha o ilustre Senador
Iríneu Bornhausen, esteve em

Canoínhas o brilhante depu
fad�roldo 'C�rvalho, nome
em evidencia para cornpa
nherro de chapa do Senador
Irineu Bornhausen ao cargo
de Vice Governador. A car

reira politica de Aroldo Car
valho e repleta de feitos em

pról da causa pública. Sua
linha de dignidade, no Par
lamento, lhe valeu invejavel
prestígio entre seus nobres

pares e geral acatamento. Saí
do da Secretaria de 'Viação e

Obras Públicas, para candi
datar-se a deputado federal, obteve uma votação dentro da UDN

que o colocou capaz até de concorrer a Governador do Estado.
Seu nome foi lembrado por varias municipios catarinenses, prin
cipalmente pelos da zona Ijorte e Oeste do Estado.

Orador primoroso, inteligente, seus serviços prestados à
causa pública, tornam seus conterraneos, orgulhosos de terem na

politica catarinense, um homem da sua capacidade de trabalho.

"Correio do Norte" que o tem tambem na direção, con

signa aqui os melhores' votos pela sua felicidade pessoal.

'UDNConvericão
,

"

Santa Catarinaem
Será convocada' para os proximos dias 30 e 31 de julho"

corrente, em Florianópolis, a Convenção da União Democratica

Nacional, quando será homologada a candidatura do Senador Iri
neu Bornhausen ao Governo do Estado; Nestes mesmos dias, pro
vavelmente será escolhido o candidato para Vice Governador.

Comparecerão a Convenção, todos os Diretorias Munici-'

pais. Espera-se uma grande concentração politica naqueles dias na

Capital do Estado. Após a homologação do nome do candidato a '

Governador, nome este que a maioria dos catarinenses já consi
dera vitorioso, que é o do Senador Irineu, será iniciada a cam-

panha por toda Santa Catarina.
'

resultado daMagnífiço
incubadora automática

L h "C
·

h "

eg orn . anomr as

do
Aviário
Apezar dos contratempos na

turais mesmo em qualquer ma

quina que exíge produção em

larga escala, e também devido
a instabilidade e interrupções
de energia elétrica, o resultado
da INCU�ADORA "VITA" do
Aviário Leghorn, de propriedade
do sr. Alfredo Víertel, foi acima
de 80% de eclosões.

Tratando-se da primeira in

cubação, abriu .o sr. Viertel um

concurso. perguntando aos in
teressados, quantos pintos nas-

\

ceriam de 470 ovos incubados.
Acertou o sr. João Batista Fer
reira, comerciante e lavrador re
sidente em Salseira, recebendo
como prêmio, 12 pintos.
Amanhão haverá uma nova

eclosão. O prêmio será de 12 pin
tos da raça New-Hampshíre ou

Leghorn, ao vencedor.

Está assi::n o Aviário Leghorn,
do sr. Alfredo Viertel, �e para-

bens. Avicultura industrial, um
setor que representará para o

Munícípío de Canoínhas, uma

nôva fonte de _riquezas e com

pensará a aquisição da INCU
BADORA "VITA" que vem ten
do excelente aceitação no meio
avícola nacional.

Rio,9 (G.) - Mais de 14 mi

lhões de eleitores é o total que
ti País tem e. que poderão ir às
urnas à 3 de Outubro próximo,

é o que informa o Tribunal Su- Guanabara, com 1.010.000; Rio
perior Eleitoral. bs colegios e-

leitorais são os seguintes: _ S. Grande do Sul, com 1.350.000;

Paulo com 3.100.000; Minas Ge- Bahia com 900.000; Estado do

rais
.

com 2.050.000; Estado da Rio de Janeiro com 750.000.
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CIRCULA AOS SABADOSCAIXA POSTAL, 2

Bolsas' Escolares do Esta
do a filhos de ex-soldados
da Fôrça Expedicionária
O "Governador do Estado san

cionou anteontem, lei da As

sembléia Legislativa, de origem
governamental, que autoriza o

Poder Executivo a conceder bol
sas escolares a filhos de ex

combatentes da Força Expedi
cíouáría Brasileira.

Prevê a referida lei que para
os benefícios é necessário que
os progenitores 0ljl responsáveis
pelos beneficiários deverão resi
dir em Santa Catarina há mais
de um ano,

'ADIADA
para dia 5 da agosto
a Convenção da UDN
A Convenção Municipal da

UDN marcada para hoje, devi
do a Convenção Regiónal que
se realizará nos dias 30 e 31
do corrente em Florianópolis,
foi adiada para o dia 5 de a-·

gôsto p. vindouro, às 14 horas,
quando será escolhido o candí
dato à Prefeito Municipal para
as, eleições de 3 de outubro..

Notídas

Apoteótica
Senador

Coroou-se de pleno êxito, o be
lo espetáculo apresentado se

gunda feira, nésta cidade, pela
Orquestra Juvenil de São BEn
to do Sul, realizado sob os aus

picias do ROTARY CLUB, cujos
resultadôs satisfatórios, reverte
ram em beneficio da Bibliotéca
Infantil de Canoinhas.

União NacionalDemocrática
Ala Moça do Djretório Municipal de Canoinhas

Edital de Convocação
De ordem do sr. Presidente, convoco todos os membros

da Ala Moça da União Democrática Nacional para � reunião.
do dia 27 do corrente, na sede do Diretório Municipal, às
20,30 horas, para a seguinte

ORDEM DO DIA

a) - Eleição da nova diretoria;
b) - Assuntos gerais..

Canoinhas, 23 de julho de 1960.
Rubens Ribeiro da Silva 1°. Secretário

'.

maniFestacão
,

,

Bornha.usen
ao

De passagem para Porto União onde deverá reunir-se a

caravana do Candidato a Presidencia da República, sr. Janto Qua
dros amanhã, passou por Canoinhas o Senador Irineu Bornhau
sen acompanhado dos deputados Aroldo Carvalho, Antonio Carlos
de Konder Reis, Adernar Ghizzi e Fernando B. Viégas e jornalis
tas. S. Excia. que na Convenção Regional da UDN do dia 30 do
corrente, terá o seu nome homologado como candidato a Gover
nador do Estado .nas proximas eleições de 3 de outubro, recebeu
dos canoinhenses apoteótica manifestação. Mais de 40 automoveis
foram espera-lo no Kllm. 6 e de lá rumaram para o Saião Bechel
no Campo D'agua Verde, onde o Diretório Municipal da UDN
havia preparado um jantar em homenagem e a sua ilustre Co
mitiva. Antes, porém, (IS automoveis fizeram uma passeíata pelas
ruas da cidade, sob o ruído estridente das buzinas anunciando li

chegada do verdadeiro amigo de Canoinhas e do seu povo. Via
se ainda o pipocar de foguetes e salva de palmas ao homem pú
blico de Santa Catarina que quando Governador, deixou um ras

tro de realizações que o tornam candidato já eleito novamente

para dirigir os nossos destinos de 1961 a 1965.

O Senador Irinéu Bornhausen na manhã do dia seguinte;
.,

percorreu as ruas da cidade, visitando a Biblioteca Infantil, man- \

tendo com o Frei Elzeário Schmídt, cordial palestra em torno do
desenvolvimento daqUeIã notavel instituição educacional. Após a

homologação do seu, nome na Convenção, o Senador Bornhausen,
visitará novamente o Municipio de Cancinhaspercorrendo-o em

toda a sua extensão e se demorará alguns dias entre nós, para
tratar de assuntos administrativos que serão executados tão logo
assuma o Governo de Santa Catarina. o Diretório Municipal da
UDN entregou ao ilustre visitante, uma relação de todas as obras

que necessitará do seu apoio novamente se vencer e empossar-se
no Governo do Estado.

BODAS DE PRATA
Rodeado do amor de seus filhos e do carinho de

seus amigos, festejou suas Bodas de Prata, quarta feira
ultima, o distinto casal dna. Elfrieda - sr. Alfredo Walther
Bach, proprietários da conceituada Casa Erlita.

'

Aos inúmeros cumprimentos recebidos, anexamos

prazeirozamente os nossos, com votos de felicidades.
.

AUMENTA
a dissidencia petebista
Não satisfeitos com o resulta

do da convenção do partido d9
saudoso presidente Vargas, que
resolveu unir o' seu voto ao do
PSD, grande número de líderes

petebistas resolveram consti
tuir uma dissidência que apoiará
o nome do candidato do povo
catarinense ao governo estadual
senador Irineu Boínhausen."

Até o presente se declararam
contrários ao acordo em torno
da candidatura do S1:. Celso Ra
mos, os seguintes líderes traba
lhistas catarinenses:

'

,
.

Deputados Braz Alves presiden
te da Assembléia Legislativa de
Santa Catarina e figura de des
taque nos meios trabalhistas no

nosso Estado, Paulino Búrígo, e
grande número de líderes tra
balhistas que muito embora per
maneçam fieis a orientação dou
trinária do partido no plano fe
deral preferiram 'dar o seu va

lioso apoio ao senador Irineu
Bornhausem, não como candi
dato udenista mas na qualidade
.de denominador comum dos an

seios do povo barriga verde.

Espera-se para os próximos
dias manifestações de maior nú
mero de dissidentes petebístas,

Senador Saulo Ramos, ex-se
nador Carlos Gomes de Oliveira,

I
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Para Presidente.

Para Vice Presidentê MILTON

,..;_I

Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

- 'COMÉRCIOCíVEL TRABALHO
/

Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvall da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr� Oswaldo d'Oliveirà:_':" Fones 236 e 314
CANOINHAS __ Santa Catarina

Oficina

R�lâ.mpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Completa' assistência para
sua bicicleta do 'pequeno concerto

ate a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e' accessórios
Vendas à vista ea prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edl tido próprio

r····�·····················it
..•........:·.•_

_.....••••.
••••••••••••••• .1.==:::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::11:::::::::,

.

.
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.
o financiamento de construção da casa. próp'ria feita pela II

H ••

âl 'Caixa Econômica Federal de Sâhta Catãrinà ii
..

- ---- ..

.: ' ..

ii depende exclusivamente do montante 'de seus depósitos. II
H Concorra para o bem estar social de sua, localidade levando 55
=1 suas reservas em depósitos na 55

ii CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ii
ii SANTA CATARINA. !!
=
,-

i= Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de i!
�I Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. is
�

. �
� �
::It::;;::::::::==:::=:::::::::::::;:::::::::::::::::::::::===::::==::::::::::::::===:::::::::::;;= í

CAMPOS
Curso Gratúito de

Taquigrafia
Por Correspondência

:a::::I::::::II::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::f:-:::::::::::::::::::::::::::::::
3 � , �
·:e -

••

li Dr_ Aristides Diener ii
"

I
-

CIRURGIÃO DENTISTA. ii

� Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii
- �

ii Dentaduras Anatomicas Ü
H c·

i Rua Vida I Ramos ii
S5 CANOINHAS SarUa Catarina ii
==::I::::::::=:::::::::::===;:::::::::==:=�::=::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::II::i::==iE

Acham-se abertas as matrículas
para os cursos de taquigrafia por

correspondência do Instituto Bra
sileiro de Taquigrafia, orgão fun
dado em 1944 e reconhecido de
Utilidade Pública. 'O curso com

põe se de apenas 12 lições. após
o que serão conferidos Diplomas
aos alunos aprovados em Exame
Final também por correspondência
Os interessados deverão escrever

dando Dome e enderêço para a

Caixa Postal n" 8934, São Paulo,

,OLARIA
Vende-se uma olaria para

tijolos, com todos os per
tences, ótimos barreiros, [un-.
tamente com uma ótima casa

de morada. terra de cultura
e erval, situados em Parado.

Preço de Ocasião.
Fazem-se condições.

Informações nesta redação.

F-ê r re i r o 5
Precisam-se competentes.

Favor apresentarem-se com

referências e documentos na

fundição á Rua Vidal Ra
mos, 275.

Paga-se bem.

o sabão Princeza, -Lygia,
Borax ou Iupy

Um produto bom,
especial e canoinhense!

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
di 6uilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

.

Confecções ·finas
para senhoras

Casa Erlita

Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

Se a

CASA LANGER'
._

Lhe serviu bem ano passado, melhor ainda
lhe servirá este, com sementes -de hortaliças sempre
novas e de germinação gara-ntida. Não perca tempo

. e dinheiro, semeie logo as sementes da Casa Langer,
que tem a melhor marca para lhe oferecer, que é a

da Casa do Canto.

VENDE-SE Por prêço muito aces

sível, um trator Fordson Major, gran
de, à gasolina, - em perfeito estado,
praticamente novo, e apto à qualquer
Exame, Prova ou Demonstração.

Vêr e tratar com

Basilio Humenhuk & Cia. Ltda., nesta cidade. 2

ELETROFRIO� S/4' - Refrigera�ão em Geral
Sorveteiras, Balcões Frigoríficos, Geladeiras Comerciais

,
-'

.'

Câmaras Frigoríficas e� Fábrica de Gelo

Distribuidores nesta Praca
.

Z,. Garcindo & Knüppel Ltda.
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PELUS 'LARES
e ./falO �

§ �
ANIVERSARIANTES· DA SEMANA

Rogerio Marques e Walter
Schoize: a menina Maria da
Luz filha do sr. Felix da
Costa Gomes; o jovem Moa
cir Lemos Sphair; os meninos
Anastácio filho do sr. Anas
tdcio Buba; Roberto Tadeu
filho do sr. Celso Bauer e

Guido Gilmar filho do sr.

A/ex Michel.

Dia 27: os jouens Ersides
Tremei,' Rodolfo Ziemann e

Francisco de Souza; os srs.

Aristides Gúebert; João AI::
gacyr Fontana é W iegando
Knopp; a sra. dna. Nereida
esp, do sr. [air Côrte; o me

nino Bernardino filho do sr .

João Tokarski; as meninas
Rosiclér Joaquina filha do sr,

Antonio de Barros e Ivete fi
lha do sr: Ludovico Bôr a; a
srta. .Fiôra Lefchacki,

Dia 28: os srs. João Corrêa'
Sobo.; Oswaldo Piotromski;
Elimar Otimpio Fiedler; e Ni»
vuldo Brey; os meninos Alceu
filho do sr. Carlos Mulbauer;
Antonio Altieres filho do sr.
/ Tufti Kalil Sphair; Eliseu Job
filho do sr, foão Taporotoki
e Luiz filho do sr. Pedro Gros
skoPf; a sra. dna. Rosa esp,
sr. Nivaldo Damaso da Silvei;

ANIVERSARIAM-SE
Hoje: as sras. dnas. Rosa

esp. do sr.Ithass Seleme; Nan
cy est: do sr. Orley Moreira
e Ana esp. do sr. Afonso C.
Kohler; o sr. José Pacheco
de Mirand(l: os jovens Alirio
Dias e Jair Müller; os meni»
nOS Argos filho do sr. Vergi»:
lio Trevisani e Luiz Roberto
filho do sr. Waldomiro Holler.

Amanhã: os srs. Bonitacio
I. (ialotti: . J11lÍino Budant,
diretor do "Barriga Verde" e ILudovico Dambroski; a sra.

dna. Maria esp. do sr. Not»
berto Fiedler; o menino Vitor'
Meneu filho do sr. Pedro To
karski; as meninas Suely Te»
rezinha filha do sr, Berna, do
Metzger e Suely Rita filha do
sr. Duilio Cornelsen.

Dia 25: os jovens Rubens
Stulzer: Glducio Wagner e

Leomar Reinert; as sras. dnas.
Lêda esp

.

do sr. João D.
Wendt e Estetania esp, do sr.

Francisco Koehler os srs. [u
venal Gonçalves e Leonidas
Ziemann.

Dia 26: as sras. dnas. Ana
esp: do sr. Nicolau Burgardt
e Vva. Marta Wordell; os srs.

ra; as srtas. Marta Tchaika;
Rosa e Verônica Letchacki.
Dia 29: os meninos João

Paulo filho do sr. Paulino
Furtado,' Acácio filho do sr.

Sergio Oapski: as sras. dnas.
Brunhilde esp. do sr. Marcus
Franz; [ulia esp. do sr. Can
dido A. R.ocha; as meninas
Cléia Marise filha do sr. Ho
noratto B. Pacheco e Lzaura
filha do sr. Dionizio A. Or
gekoski.
Nossos parabens.

Nascimento
Está em festas o feliz lar

do casal Sra. dna. Maria sr.

Jaime Zaguini, funcionário
das Indústrias Brasileiras de
Mate, com o nascimento de
um robusto pimpôiho que na

pia batismal receberá o nome

de Henrique Zaguini Néto.
Cumprimentos sinceros do

.

"Correio do Norte". _

Enlace Padilha - Panstein
Unem-se hoje pelos laços

matrimoniais, a prendada se

nhorita Tereza tilha dileta do
casal sr. Eurides Gonçalves
Padilha, com o�sr. Arthur [i-.
lho do casal Paulo Pansteir.

O ato religioso tera l�gar
na Igreja Matriz "Cristo Rei"
à$ 11 horas e o civil às 11,30
no Cartorio de Paz.

Aos nubentes, e as exmas.

Famüias, nossos votos de pe
renes felicidades.

Compre agora
sua nova

Ii'OUPA

RENNER'
."

e participe dó

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE!

2 mil eruzelres em

com-I
Com as Caute.las Milio.

pras dão direito a uma nárias V. ganha prêmios
Cautela Milionária, milionários •.•

. .

-

"

TRES
.

SORTEIOS

.

'*.

20 Automóveis Dauphine 1960
30 Condicionadores de ar FEDDERS
10 Aparelhos de Televisão
30 Refrigeradores ADMIRAL 1961
30 FogÕes Wallig VISORAMIC

. 30 Má.quinas de costura RENNER
600 roupas RENNER

AVISO IMPORTANTE: �
A sua Cautela Mili'a·�ária, �t
mesmo premiada num ser-

.

teio, continua valendo po- �_"'Ir-ill,.....
ra os sorteios seguintes.

IPN'112005

Revendedor Renner cIsa PEREIRA • II casa da boa roupa
Ruo Getulio Vorgm, 882 - Telefone: 298 - CANOINHAS

Ano 15 • CANOINHAS o S. Catarina, 23 de Julho ';0 1'::60 "-N 600

A viário Leghorn "Canoinhas"
Rua Rob. Ehlke nO. 331

COMUNICAÇÃO
O proprietário deste. aviário comunica aos interes

sados na compra 'de Pintos de 1 Dia que êstes podem
ser adquiridos diàriamente sem pedido antecipado.

Entretanto para quantidades acima de 100 pintos
é necessário reservar, mediante pequeno sinal de pa
gamento. ax

Participação de nascimento
Orestes Procopiock e senhora, tem a maxima sa»

tistacão de participar as pessôas de suas relações, o

nascimento de sua filha, que na Pia 'batismal receberá
o nome de SANDRA MAR1A, ocorrido dia 7 do mês
andante.

.

Canoinhas, 22 de julho de 1960.

Missa 2. -
- Convite

.

atuverserto

Vva. Adelina Kohler, filhos e netos, convidam seus

parentes e amigos poro assistirem à Santa Missa que
por intenção da abria de seu inesquecível chefe/

Frederico J. KohJer
mandam reza! dia 30 às 7,30 hrs. na Matriz Cristo Rei.

Por mais este ato de caridade Cristã} antecipada»
mente agradece.

Uma -

vez por Setnãüã •••

(CACHIMBINHO)
Amigos, bom dia. Depois de umes férias, aqui estou novamente.

Finalmente dia 30 deste, teremos ° tão anunciado "DESFILE TECI·
DOS BANGÚ", preparado pelo Bouquet Clube, que nêsta mesma

noite, fará realizar a exemplo dos anos anteriores, um grandioso bai
le em comemoração' a mail'! um ano de sua existência. Possivelmente
teremos a presença do' cronista social Zury Machado, de Florianópo
lis, responsavel por estes desfiles em Santa Catarina.

X X X
Em

.

um dos meus últimos aparecimentos, comentei a falta de
movimento em nossa sociedade, porém, com a chegada das férias,

�

começou tudo nevamente e nossa mocidade provou qne tudo tem ho-
ra e lugar. haja visto as "festinhas" realizadas quase que diáriamente -

no Clube Canoinhense.
X X X

A srta. Zenita Novak, ao dar uma "íeatinhá" fez questão em

não convidar o Castro, pelo simples fato "dele" não esconder seu amôr
por ela. Coisas da vida Castro.

X X X

Enquanto os jovens se divertem, o Moacyr de Paula, cuida
"caprichosamente" de sua "enorme fazenda" ..

,X X X
Em Florianópolis, 8 srta. Eloiza Eteno, filha do Deputado

Federal Aroldo Carneiro de Carvalho, foi eleita Miss Elegante "Disco
Dance" do ano. Mais uma vêz uma canoinhense dá provas da beleza
e elegância da mulher de nossa terra.

X X X

Guido, vovê agora deu para colecionar "rozinhas". Parabéns.
X X X

O Clube Canolnhense. iâ contratou orquestra para o seu bai
le de aniversário .. A escolha foi a "Orquestra Luz" de Curitiba, que
tanto sucesso -alcançou por ocasião do baile do LIONS CLUBE, em

11 de Maio p. p.
.

X X X
Verdadeiramente impressionante o concerto apresentado pelos

pequeninos músicos que compõem a orquestra juvenil de São Bento
do Sul, sob a batuta do maestro Donaldo Ritzmann.

X X X
Não poderia deixar de registrar, o jantar, com que o ar.

Orlando Olsen brindou seus companheiros do "Democrata", em rego
zijo ao nascimento de seu filho Orlando Max Olsen, Aos respectivos

.

pais e nenen meus votos de felicidades.

X X X

Terça feira ultima, novamente a orquestra do "Severino"
esteve em ação, porém, no dia seguinte, esta maravilhosa orquestra,
foi regida por diversos rolos de macarrão. A razão dêsta íêsta, foi o

aniversario do sr, Nelson Ziperer. O único que não participou ativa
mente foi o Michel, pelo único fato de ter sido um dia "puchado"
por ele, Manjaram jl

x X X

Por hoj� é .6 e atê aproxima aemana.

� :!L. ,_
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25 �e jul�o - ia �o Colono
Saudacão
-

�
ao Colono

Da terra generosa, direta ou indiretamente, a riqueza dos po
vos, pois dela, é que retiramos todos os bens necessários à nossa
sobrevivência.

Tôda atividade humana nela tem seu comêço, E ela que nos
alimenta e que guarda em seu seio a água que nos dessedente. que
nos fornece a madeira e o barro, os quais, manufaturados, nos pro
piciam o indispensável abrigo.

iAs utilidades, desde as roais modestas, às mais luxuosas, desde
as mais indispensáveis até as que usamos para nOS90 deleite e prazer,
tudo vem, em última análise, do solo generoso que a Providência
Divina 008 destinou.

Por eesa razão, é considerado nobre entre os nobres o homem
que cultiva a terra. Por tal fato, o colono destemido, o homem sim
ples do campo, que desbrava as matas, que prepara a lavoura, que a
semeia, que dela cuida, que colhe 08 frutos e 08 põe à díaposição do
povo, é reconhecidamente o verdadeiro sustentáculo de uma nação.

Sem êle, sem o seu árduo e dignificante trabalho, não vive
riam os reis e os príncipes, os homens de ciência e tôda essa imensa
escala de que se compõe a coletividade humana.

Essa a razão porque, no Dia do Colono, que melhor se deíi
niria como o Dia da Nacionalidade, se faz presente nestas Ieativida
des o Govêrno do Estado, através de sua Secretaria da Agricultura,
Porque ao Govêrno, que mais não é, senão, o representante daquêle
mesmo conjunto de indivíduos, daquela escllla harmônica constitutiva
da Sociedade, em seu nome, cabe prestar 08 mais calorosas homena
gens, a essa laboriosa classe.

Tem o Govêrno do Estado, através da sua Secretaria - da
Agricultura (tendo sempre em mente essa representação do povo), '

prestigiando e auxiliando o colono catar inense. E para que se tenha
uma idéia até onde chegou êste auxilio, permitimo- nos enumerar aigu
mas de suas realizações.

Como obras terminadas em 1959 e outras cujo término está
previsto para êste ano, podemos citar o pôsto de Monta de São Car
los, os pôstos de Suinocultura de São Miguel D'Oeste, Brusque, Luiz
"Alve'!, Piratuba, Tangará, Jacinto Machado. Criciuma. Timbô, Itaiô
polis, Joeçsba, Ceará e Curitibanos. Aviário de Demonstração da
Fazenda Ressacada, em Florianôpolis, A viário dê Demonstração e Fe
mento à Avicultura, na Trindade no mesmo mnicipio. Construção, já
iniciada das Casas do Colono em: Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Co.
çador, Indaial, Tubarão e Rio Fortuna.

Faz o Govêrno do Estado, através da Secretaria da Agricul
tura, grande empenho Da colonização do "Núcleo Colonial Aderbal
Ramos' da Silva", em Tijuquinhas, muuicipio de Biguaçú e do Núcleo
Colonial de Santa Luzia ne municipio de Tijucas,

No primeiro já instalou 20 famílias holandesas, sendo que
para o segundo já se dirigem 10, que serão instaladas em condições
favoráveis ao desenvolvimento da agricultura naquêle município.. �

Na parte de assistencia ao lavrador, através à Acaresc-Ser
viço de Extensão""" o Estado dispende avultosa quantia de .

Cr$ 16.400.00000 (dezesseis milhões e quatrocentos mil cruzeiros),
tendo prestado assistência a 14.603 famílias, totalizando 61.863 peso
soas. Atingiu já êsse serviço 23 municípios. Dado a maneira como
está sendo desenvolvida a sua atividade, é êle, sem dúvida, um tra
balho de grande proveito' e que irá contribuir sensivelmente para o

aumento da produção agro' pecuária. E', tambem, através dele que o

colono vem recebendo ensinamentos práticos, baseados na técnica mo

derna da agricultura. Novos recursos serão invertidos neste ano. no

montante de Cr$ 10,000.000,00, visando ampliar o raio de ação de
tão importante serviço,

A Diretoria da Produção Vegetal faz igualmente sentir a sua

cooperação, fornecendo sementes, mudas. máquinas, inseticidas, essên
cias florestais. assistência técnica etc, tendo assistido a 21. 500 lavra
dores, através dos seus variados serviços.

A Diretoria da Produção Animal prestou o seu eficiente au

xílio a. 14,262 lavradores, espalhados em 68 municípios, ora vacinan
do os seus rebanhos de suinos, bovinos e ..galinaceos, ora distribuindo
reprodutores de alta linhagem a fim de melhorar zootécnicamente os

nossos produtos.
'

A Diretoria de Serviços Especiais, dando assistência a 63 mu

nicipios, executou importantes trabalhos de aração, graeleação, deste
ca, reconstrução de estradas coloniais.

Fique certa a laboriosa classe de que a participação da Se
cretaria da Agricultura na solução dos problemas do campo, não se

restringirá ao que até aqui foi ou está sendo feito.
Estudos preliminares estão sendo realizados com o objetivo

de reestruturar a Secretaria da Agricultura, visando enquadrar melhor:
os serviços das diversas Diretorias, atender com mais eficiência os

problemas a elas afetos. O referido estudo está contando com a va

liosa cooperação da Associação dos Agronômos, Químicos e Veteriná
rios, assim como, de técnicos de renome internacional, a quem já foi
confiada tão importante missão.

O trabalho já se encontra em fase bastante adiantada, espe
rando-se a sua concretização ainda no corrente exercício.

Receba, portanto, o colono de nossa terra. no seu dia mag
no,

-

o reconhecimento do povo d� Santa Catarina, que pede mais pro
dução agrícola, para que possa exercer outras tantas atividades e, a

través delas, fazer voltar ao ponto, os frutos de seu ltrabalho. repre
sentado por utilidades sem conta.

Lança, assim o Govêrno do Estado, através da Secretaria da

produz
adultos.

'surdez em

Proibida sua

crIanças e

fabricação
Antibiótico'
mudez em

nenhum outro medicamento que
possua tal @.gente será doravante
licenciado pelas autoridades, ex
ceção daqueles que se destinam
a uso veterínarlo.

RIO, 13 (Transp) - Em por
taria baixada quinta-feira pelo
diretor do Serviço Nacional de'
Fiscalização da Medicina e Far

mácia, sr. Luís Salgado Lima,
foi inteiramente proibida a pro
dução e venda, em todo o ter
ritório nacional, de antibióticos
que contenham em sua fórmula
o sal dihidroestreptomicina, tal

agente, está provado, prod�z
surdez permanente, quando apli
cado em crianças, e mudez, nos

adultos.
Em decorrência dessa medida,

todos OS antibióticos à venda ao

público (em entra a dihiroes

treptocina) estão sendo recolhi
dos' das farmácias e hospitais, e

Surdez
Desde o aparecimento da pe

necelina associada a outros agen
tes bacteriológicos (entre êles o

dihídro). centenas de vítimas de
surdez permanente e mudez vêm
.se fRzen10 em todo o mundo,
principalmente em países como
o Brasil, onde o consumo de
antibióticos é feito em larga es

cala, Mesmo nos Estados Unidos, _

onde são maiores &S restrições
para a venda de remédios, foi"

Agricultura e em nome do povo, o convite ao Colono: produção cada
dia maior, pelo aperfeiçoamento dos métodos de trabalho.

A tarefa pode parecer árdua. mas o Govêrno estará sempre
ao lado do homem do campo, para auxiliá-lo, para ensiná-lo, para
estimulá-lo. E também nos dias de vicissitudes, quando a sorte íôr
lhe adversa, êle ainda encontrará ap seu lado, os órgãos governamen
tais, cuja presença, nossos momentos' se faz indispensável,

Salve: portanto, O DIA DO COtONO :Salve O DIA DA

NACIONALIDADE. Que a terra não lhe seja árave. para o bem do

povo: para o bem do pr.óprio Colono; �ara a �iq�eza do chão catari

nense, para o engrandecimento da Patna Brasileira.

(Contribuição da Secretaria da Agricultura)

terminantemente proibida a ven

da de medicamentos com díhí
droestreptocina desde janeiro do
corrente ano.

A partir da data- da proibição
pelo diretor do Serviço Nacional
de Fiscalização 'da medicina e

Farmacia, todo o estoque de me
dicamentos que contenham tal
componente esta sendo re tirado
do mercado. Os antibióticos vol
tarão 8 ser produzidos e ven

dos, com tôdas as suas propríe
dades positivas, livres, entretan
to, da terrivel dihidroestrepto
cina.

Livros e Romances

CA5AERLITA
Assine! Leia 1 Divulgue 1

Correio do Norte •

Lãs para Tricot
Casa Erli1a

____________________________1 _

Para
-o problema

das grândes
/ cargos

ERHY SELEME
apresenta

a nova medida de quilometragem

.,,.
-

, ,

o pneu de caminhão mais forte e durável jamais construído!

• 60% mais borracha na banda:
muito mais q,uilometragem

• tração' mais firme:

segurança em qualquer estrada

• nova resistência, mais recapagens I
lonas tecidas com os exclusivos
cordonéis triple-temperados 3-T

Sôbre êste novo e maravilhoso
pneu, consulte-nos sem compromisso

MERHY SELEME & FILHOS
,TREs BARRAS 51A. CATARINA

CAIXA POSTAL N.o 1
• •
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23.7-1960CORREIO DO NORTE

Especial para- Carro com-rádio!

todos
.

os tipos
e tamanhos

/

25% mais potente!
O 'mais completo estoque de baterias.

Assistência técnica perfeita!

, . Sua hateria velha tem velei': Cr $ 15.611

ERLITAERHY -SELE E & FILHOS
TRÊS BARRAS S. c.

REGISTRO CIVIL Editais
Justica Eleitoral

,
Alfredo Pereira, Escrivão de

Paz do Distrito de Bela Vista
do Toldo, Município de Canoi
nhas, 'Estado de Santa, Catarina.
"Faz saber que pretendem ca

sar: Silvestre Kr iezlnski e Izabel
De órdem do M.M. Juiz Eleí- Kicheléski.· Ele, natural deste

toral, faço saber a quem inte- Estado, nascido em
'

Canoinhas,
ressar possa, que no dia vinte no dia 19 de Março de 1933,

o' e seis (26) do corrente, às 14 lavrador, solteiro, residente em

horas, na sala das audiências Colônia Ouro Verde neste Dis-
dêste Juizo, será encerrada "a trito, filho .de Felix Kriezinski

inscrição' de eleitores na respec- e de D. Miguelina Zabodovska,
tiva .zona e proclamado o nu- ambos' falecidos. Elà, natural
mero dos inscritos até às 18 deste Estado, nascida em Ca-

(dezoito) horas do dia anterior". noinhas, no dia 30 de Outubro
"Na mesma 'audiência será en- de 1937, doméstica, solteira; re-
cerrada a. transferência dt! elei- sidente em Colônia Ouro Verde

tores", de acôrdo com a Reso- neste Distrito, filha de Alberto
lução 5· 548 do Egrégio Tribunal Kicheléski e de D. Veronica Kí-
Eleitoral dêste Estado. Para co-' cheléski, domiciliados e resíden
nhecirnento de todos mandou tes em São Sebastião dos Fer-

publicar o presente na impren- reiras neste Distrito.
sa e radio locais, bem como a-

, Faz saber que pretendem ca
fixa-lo no local do costume.,

sar: Luiz' Schiessl- e Luiza Lou-
Dado e passado nésta cidade de

renço dos Santos. Ele, natural\
Canoinhas, no Cartório Eleitoral, deste Estado, nascido em Ca-
aos, dezenove dias do mês -de

\ noínhas, no dia 3 de Dezembro
julho do ano de mil novecentos de 1933, lavrador, solteiro, re-
e sessenta. Eu, Zeno Benedito sidente em Rio Bonito' neste
Ribeiro da Silva, Escrivão Elei-

'

Distrito, filho de Paulo Schiessl
toraI o datilografei e subscrevi.

e de D, Zilda da Silva Vieira,
Zeno Benedito Ribeiro da Silva falecida, residente em Rio Bo
Escrivão Eleitoral' da 8a. Zona nito. Ela, natural deste Estado,

nascida em Canoinhas, no dia
13 de Junho de 1929, domésti
ca, solteira, residente em Rio

Bonito, neste Distrito, filha de
João Lourenço Preto e de Dona
Joséfa Madalena -drrs=Santos, do-
miciliados e residentes 'em Pa
cíencínha, neste Distrito.

-

Faz saber que pretendem ca

sar: Felicio Michéski e Maria
das Dores Lourenço. Ele, natural
deste Estado, nascido em Pa

panduva no dia 30 de Maio de

1916, lavrador, solteiro, residen
te, em Colônia "Ouro Verde nes

te Distrito, filho de Francisco
Michéski e de D. Rosa Míkus,
ele falecido, e ela residente em

Ribeirão Razo, neste Dístríto.
Ela, natural deste Estado, nas-·

cida em Canoinhas, no dia' 20
de Maio de 1927, doméstica, sol
teira, residente em Colônia Ou
ro Verde neste Distrito, filha de
João Lourenço de Lima e de
D. Joséfa Ambrosio dos Santos,
domiciliados e residentes em

Pacíencínha, neste, Distrito.
Faz saber que pretendem ca

sar: Victor Pereira e Maria da
Luz Vieira. Ele, natural, deste
Estado, nascido em Canoínhas,
no dia 10 de Janeiro de 1934·,
lavrador, solteiro, residente em
Paciencinha neste Distrito, filho
natural de, Francisca Pereira,
residente em Bela Vista do
Toldo. Ela, natural deste Esta
do, nascida em Canoinhas, no

dia 8 de Setembro de 1928, do ..

méstica solteira, residente em

Paciencinha neste Distrito, fílha
de Manoel Vieira Sobrinho, fa
lecido, e de D'e:Arlinda Ferrei
ra Chaves, resfdente em Colô
nia Ouro Verde neste Distrito.

Documentos de acôrdo cf &. lei.

Bela Vista do Toldo, 16-7-60
Alfredo Pereira, Escrivão

ROMEU
-

FERREIRA
D E N TIS. T A

Especialidade:
Dentaduras, .

Pontes moveTS etc, ..

DR. Juizo Eleitoral da 8a Zona

Canoinhas, se

EDITAL,
Extrações,
Horário: pela manhã das 7 às 8 e das 11 às 12 horas

á, tarde das 13,30 às 18 horas',

Rua Felipe Schmidt, 775 - Canoinhas S. C.

- O pOVO precisa fiscaliza·r suas
_ compras

exigindo' a sua Nota -Fiscal.

SAIAS, última moda

(!ar$(l· �i.tit4
Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte
MÁQUINAS INDUSTRIAIS

para beneficiar madeira

DAS AFkMADAS MARCAS:

Sociedade Híp.ica e 'Esporti�a
"Julio Budan!"
CONVITE

Caçando ou pescando
procure conhecer o variado estoque de armas e

apetrechos de pesca .

Revolveres TAUROS. e. ROSSI nos cal. 22, 32,' 3.8.
Garruchas: RUSSI _ LISSARRITURI - cal. 22 e 320.
Armas: LA SURDA _t AYA .L BOSTON -, SARRASQUETA

. nos cal. 32, 28, 16 e 12,em vários modêlos .:_ ROSSI - DAL
ZOT _;_ LERAP - BO�TO (nacionais) nos calibres 40, 36.32, 28.
CArabinas: ROSS�SAVAGE - calibre 22 de' 1 'tiro repe-

• tição e automâtiêas com pente;

Car�uches EI munições "esc" "ROSSI" e "ELMO" -

Chumbo para caça - Pervora química e pólvora pre-
'

ta - Cartucheiras _ Capas p/armas _ C�n'tis
lanternas '_ Camas de campanha - Facões.

FAMAC <e MAREK
Informações! Z.' Garcindo &. KnUppel' ltda.

CANOINHAS -' S. C .

A Diretoria da Sociedade Hí

pica "Julio Budant" co� ,séde
nésta cidade, tem a honra de
convidar seus associados e o

povo em geral, para assistirem
li Corrida dos Animais, BRASA
E VENCEDOR, a realizar-se no

dia 31 do mês em curso, ás·14
horas, na pista de corridas, €m
Agua Verde suburbíos désta ci
dade, na Distancia de 500 'metros

pela parada de Cr$ 20 000,00.
Haverá churrasco, botequim,

etc.

Canoinhas, 11 de Julho de 1960;

AOS CRIADORES:)
"v

Horário da Quinta Região do Serviço de Defesa
Animal' da Secretaria da Agricultura:

, Pela ..Manhã,: das 8 às 12,horas _'

Rua CeI. Albuquerque, 201 (defronte do Posto Essa)
A' Tarde: das 13 (1) às 17 (5) horas

"

na Associação Rural de Canoinhas.
-

,

""", ,"
'

J .. CORTE
Praça Lauto Müller, 751 _ ex. Postal. 76 - Fone, 125

CANoINHAS STÀ. CATARINA 3
Agradece a

DIRETORIA. 2x ��'

CONTRa CUPA,
QUEDA OO.S 'CA-

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,

. I N F L A M A ç O �E S,
COCEIRAS)
F R I E 1 R A S,
�INHAS, ETC.NU N C Pe EXISTIU iG UJ:1L

. /
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Faltam apenes 7 dies para o primeiro sorteio do grande

concurso,

ConFie, na sua boa estrela para ganhar prêmios
CASA PEREIRA revendedora de RENNER

•

de milhões, Fazendo suas compras na

a boa roupa PONTO POR PONTO

Ano· 15 CANOINHAS - S. Catarma, 23 de Julho de 1960 • N. 600

CONGRESSO da
Obra Missionária Leigosde

Patrocinado pela Comunidade Evangélica Luthera
na de Canoinhas, realizar-se-á nesta cidade de 24 a 29
do corrente um Congresso da "Obra Missionária de Lei
gos" da Igreja Evangélica Lutherana no Brasil, com a

presença de representantes de Comunidades, dos Estados
de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Canoinhas, como Central da "Obra Missionária' de
Leigos" foi escolhida para séde do Congresso, durante o

qual serão, discutidos e solucionados problemas relaciona
dos com o desenvolvimento e atividades atuais da Igreja
Evangélica Lutherana no Brasil.

, Como convidado especial estará presente o Rvd.
Pastor Wange, dirigente da '''Juventude Lutherana" de
nosso Sinodo, que com sua grande experiência' adquirida
nos Estados Unidos, muito virá contribuir para chegar-se
à resultados concretos dos trabalhos programados.

A direção e organização do Congresso está a car

go do Rvd. Pástor Egon Marterer e seus auxiliares mais
diretos snr. Johannes Rothert, presidente da O.M,L. e A
dolfo Hedler, coordenador da mesma Obra na comunida
de de Canoinhas.

Aos ilustres visitantes apresentamos nossas boas
vindas, 'Com votos de pleno êxito na missão de que vem

incumbidos.
'

<,D.E.

Uni,ão Democrática Nacional
Diretório Municipal de' Canoínhas
EDITAL DE .CONVOCAÇÃO

De o,rdem do sr. Presidente, convoco na confor�idade
dos Estatutos, os membros deste Diretório para a Convenção
Municipal, a realizar-se no día 5 de agôsto p. vindouro às,
14 horas, na séde do Partido, à rua Vidal Ramos número
310, com a seguinte '- '

ORDEM DO DIA

a) Escolha do candidato partidário ao cargo de
Prefeito Municipal;
Assuntos Gerais.b)

Canoinhas, 14 de julho de 1960
Rubens Ribeiro da Silva - Secretário

Bouquet Club 'dê
CONVITE

�
Pelo transcurso do 45°. aniversário de fundação do Bou

quet Club de Canotnhas, sua diretoria com satisfação convida
seus sócios, os do Clube Canoinhense e do Elite Tênis Clube, pa
ra o grandioso baile que promoverá logo em seguida ao monu-

I

mental Desfile de Modas Bangú, no dia 30 do corrente, às 22,30
horas na séde social do Clube Canoinhense.

Canoinhas, julho de 1960

Canoinhas

A Diretoria

Curso de Sargentos da' Polícia Militar do
Estado de' Santa Catarina

Acha-se aberta a incrição ao Curso de Sargentos,
durante o corrente mês. Os candidatos poderão procura
rem melhores esclarecimentos com o Comando da 2a.
Cia. Petrechos Pesados, nesta cidade.

2x

Funcionalismo Público
Parabens

o
Estadual de

I tar impostos ate?de reivindica
ções da nobre classe.

O referido projeto-de-lei, já
aprovado, será transformado em

lei dentro de breves dias, de
vendo ser, o ato de sanção, pe
lo Governador Heribsrto Hülse,
realizado com solenidade no

Palácto do Covêrno, em dia e

hora a serem préviamente do
conhecimento público.

Pelo projeto, ontem aprovado,
os extranumerários mensalistas

que contarem, na presente data,
mais de cinco anos de serviços
públicos estaduais ficam efeti
vados ..

Estão, pois, de parabéns 'os

funcionários do Estado de San
ta Catarina com a aprovação da

mensagem do Governador He
riberto Hülse, que sem aumen-

A Assembléia Legislativa do

Estado, em sessão de anteontem,
aprovou, por unanimidade, em

discussão única, por estar em

regime de urgência requerido
pelo líder do Govêrno, Dep.
Romeu Sebastião Neves, o pro
[etc-de-lei, que acompanhou
Mensagem do Governador He
ribelto Hülse, concedendo, a par
tir de 1 ° de agôsto dêste ano,
aumento de vencimentos ao fun
cionalismo público, da ativa e

inativos, civís e militares, bem
como salário dos -extranurnerá
rios e os soldos dos oficiais e

praças da Polícia Militar.

Pelo mesmo projeto fica cria
do o Quadro Especial do Magis
tério Público Estadual, integra
do pelos ocupantes das carrei
ras e cargos isolados do Magis
tério, dos professôres extranu

merários, mensalistas e diaristas
e dos ocupantes de funções de

servente, Zelador e outras .equi
valentes, lotados em estabeleci
mentos de ensino estadual, na

conformidade das tabelas que
acompanharam referido projeto
de-lei, ora �provado. Também
aos inativos civis, inclusive. aos
serventuários de Justiça, apo
sentados. será concedida a ma

joração prevista na tabela res

pectiva, anexa à lei.

Aos extranumerários contra
tados é concedido o aumento
unitário de dois mil cruzeiros

(Cr$ 2.000,00) mensais, por be

neficiado, independente de la
vratura de têrmo aditivo aús·
respectivos instrumentos con

tratuais.

AGUARDEM:

DA.H(A, MULHERES e MUSICA
um filme alemão!!!

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

REBELIAo EM VILA RICA
c] Paulo Araujo, Xaridó Batista, Maria

Dorotéia, Ana Candida
Grito de urna Juventude que não se corrompeu!!!
DOMINGO - á. 14 horas - Censura Livre

REBELIÃO EM VILA RICA
Um filme nacional

.

DOMINGO
á. 17 hora. Censura livre
ás 20 borae

-

Irnp, até 14 anos

o JARDINEIRO ESPANHOL
em Tecnicolor, c] Jon Whiteiey, Michael Horden, Cyril

Cusack, Maureen Swanson

E�plendido drama basea� novelaêíe A. J. Cronin>
2a. Feira· ás 20 horas. Proib. até 14 arros > REPRlSE

30. e 4a. Feira, - á. 20 horas - Imp. até 14 ano.

M'I L AMOR ES
c] Pedro Infante, Rosita Quintana, Joaquim Pardavé,
Liliam Duram, Anita Blanch, Marta Alicia Rivas

Um filme selecionado do cinema mexicano
"

5a. e 6a. Feira - ás 20 horas - Imp, até 14 anos

ASSASSINO DE MULHERES
cf Jean Gabin, Annie Girardot, Oliver Hessenot

Jean Desailly
Maigret, o famoso policial frances, é desafiado por um mix
terioso assassino, que anuncia os crimes que vai cometer!

VIDAS SEPARADAS, etc.

,-, ..

MERCEARIA LIBANO
d e A D I B S A K R

ACABA DE REÇEBER «DOCES ARABES»
Haleue com nozes, Haleue com chocolates, Tahine, Baha com miski, Raha com

Amendôas, Confeites de amendoim, Goma americana, Raha em pacotes, Geleia em..

caixa, Azeitonas, Grão de Bico, Semson,' Trigo para Quibe, Arac - Bebida Oriental,
,

Xarque, Cachaça Paraguaia Cavalo Branco;

Conservas: Salcíchas, Pêsegos, Ameixas secas, Abacaxi, Palmitos e Nescafé.

Canoinhas Rua Caetano Costa, 444 Fone 283

�'-'"

I
,
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