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o HOMEM PREOCUPADO
COM A SITUAÇÃO NACIONAL'

1 -ÓÓr

O Sr. Jânio Quadros, entre outras novidades que lançou,
inaugurou mais esta: não deu ar festivo à sua primeira manifes
tação pública após a vitória das urnas. Outros presidentes saíram
sorridentes pelos jornais, enquanto o foguetório rebentava nos

ares. As declarações que conhecemos em tais circunstancias sai
ram coloridas do azul de céu sem nuvens. O atual Presidente
eleito quebrou, dizíamos mais essa praxe. Consciente da gravidade
do momento, falou sério, não sorriu. Não deixou que a fraqueza
de uma euforia 'de circunstancia adornasse um período, uma fra
se sequer de sua extensa entrevista. Está o Sr. Jânio Quadro,s
plenamente amadurecido no vigor dos seus ,43 anos. Chegou ao

poder com os ares de um estadista provad<6/ e vivido. Eis a pri
meira e auspiciosa conclusão do leitor de suas�udiciosas declarações.

, ,

Num .sô momento o seu humor transpareceu, foi quando
citou maliciosa observação do Embaixador .Assís Chateaubriand,

Perguntou o jornalista como o entrevistado encarava «o papel
das oposições técnicas» que se anunciavam contra o futuro go
vêrno. O Sr. Janio Quadros respondeu textualmente assim: «Não
sei. Trata-se de uma sutileza política; como diria o jornalista
Chateaubriand ... »

.

Saíram tranquilizados os que, como I nós, defendem os

princípios básicos da livre emprêsa. Aliás, respondendo a questio
nário elaborado pelo Conselho Superior das Classes Produtoras,
em várias manifestações no rádio, na televisão e nos meetings
populares, o Sr. Jânto Quadros sempre prometeu respeitar e pres
tigiar a livre iniciativa. ,E' a melhor resposta aos que preconizam
a estatização progressiva da economia. Prudência exemplar' reve
lou .ao tratar do problema cambial. Com a segurança de Um an

tigo expert nessas questões, respondeu à perguntá sôbre o «con

fisco» cambial. E' pela «verdade cambial», mas não aceita, nesse

terreno, as transformações bruscas. O problema dos capitais es

trarigeiros, transformado em tabu por especialistas dã agitação,
também, de acôrdo com o que já afirmara em outras oportuni
dades, sairá da órbita da demagogia.

'

,
,

Como bem, observou o Deputado Ra,Y'�1,lndo Padilha pro
nunciando-se sôbre a entrevista do Presidente éleíto, o Sr. Jânio
Quadros colocou muito bem á questão monetária preconizando o

combate à inflação sem que isso resulte em deflação. A expansão
industrial não pode parar, mas o cruzeiro também não resístírá
mais tempo a essa desvalorização continuada e aparentemente
sem freios. I,

Classificaríamos de conservador o programa econômico
financeiro do Sr. Jânio Quadros. Não quer isso significar livre-:
cambismo. Suas idéias, sem a preocupação infantil e esquerdizante
de exprimir anseios de vanguarda, são claras e distintas. Um bom
senso cartesiano delas dimana. Não se mostrou o entrevistado, em
momento algum de sua campanha, preocupado em aparecer «mo-

'

demo» ou «renovador». Seu programa reformista não implica em

aventuras «revolucíonárias». E' pelas modificações lentas e gra
dativas, sobretudo no campo econômico. A nação não conhecerá

\
assim sobressaltos., '

'

Respondeu também os temerosos, aos que proclamavam
que o chefe das fôrças oposicionistas vitoriosas serta u,m vinga
tivo, um desalmado. Disse-lhes que estenderá a mão aos brasílei- '

lOS, de boa vontade. Não' perseguirá os inocentes, 'não levárá para,
o Palácio da Alvorada os ressentimentos, os agravos que recebeu
quando candidato. A campanha eleitoral parou horas antes de 3
de outubro, e o Presidente eleito não pretende prosseguir num

debate cujo epílogo foi precisamente o gesto à bôca da urna.

Grave, amadurecido, prudente, o Sr. Jânio Quadros apre
sentou-se ao. povo brasileiro como um homem honrado pela pre
ferêncía dos seus concidadãos, mas, antes de tudo, preocupado
com o seu árduo mistér. Ajudado por poderosas fôrças politicas no
Congresso, amparado pelos vários governadores udenistas que se

assenhorearam de posições-chaves nos Estados,:está o ;Sr. Quadros
em situação privilegiada para empreender nestes cinco anos uma

reforma tranquila ainda que profunda na vida brasileira. O Sr.
Juscelino Kubitschek consolidou o regime. O Sr; Jânio Quadros
'vai experimentar essa máquina nova que o povo lhe pôs nas mãos.

as; •:;

BOLETINS AMARELOS
DISTRIBUIDOS NO DIA DAS E�ÊIÇOES

O Diretório Municipal da UDN 'lã í:iD. -es nomes

das pessôas que na madrugada do dia ,3 do' corrente,
distribuiram em todo o Município, boletins- -amarelos
assinados pelo Diretório, dizendo da desistência do sr.

Alfredo Garcindo ao cargo de Prefeito' Municipal.
Após.ãs investigações sigilosas que estão sendo feitas,

- \

será aberto rigoroso inquérito a fim de punir' os res-

ponsáveis por tão maldoso ato que só os desesperados
lançam mão para vencerem um pleito eleitoral.

A população da cidade e do interior, anciosa_por·
conhecer os nomes dos políticos e dos partidos que

.. distribuíram os boletins, constantemente tem nos p-ro
curado, pedindo que sejam punidos os responsáveis.

Num pleito onde a calúnia, a infâmia e a men

tira, foram as armas dos nossos adversários, o' nosso'
candidato apezar de tudo, conseguiu, uma votação
expressiva, principalmente na cidade, onde o povo
que de perto conhece os caluniadores, respondeu
atravez das urnas, qual seria' o seu candidato.

Assim que tivermos concluído com<P-'às invEi,stiga- ,

ções, v-oltaremos a informar aos nossos leitores' e cor-

religionários a situação do Inquérito.
'

I,

r J'
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Sr� ��r�°tra�!r��n�� TrêsBarras eMajorVieira
suntos ligados a Associação

'M
'

, h-
.., • .. •

Rural, embarcara aman a

serao Unlel'plOScom destino a Florianópolis
"

o vereador Alfredo Garcindo
nosso Diretor e presidente
do Diretório Municipal da
UDN. O seu regresso está
marcado para sexta-feira.

Reunem-se
Vereadores da UDN
Tendo em vista o reinicio

, dos trabalhos legislativos no

próximo 'mez de novembro,
vereadores da UDN estive
ram reunidos e assentaram

bases da oposição a ser to

mada em' virtude da pessi
ma .situação financeira 'que
atravessa o Município de ta
noinhas. Outras providências
de caracter administrativo
foram tomadas a fim de ser

adotadas medidas que visem

pôr termo ao que foi pro
palado durante a última cam

panha política em que ve

readores da aliança PSD
PTB disseram com

\

respeito
as finanças' municipais" ,

Toma assim a VDN local,
posição para o próximo' pe
período legislativo.

/

'Cap. Nelson Coutinho
e novo Delegado de

Polícia local

Nota da .Redacão
,

!

A fim de esclarecer a o-

pinião pública, informamos
aos nossos assinantes, ami

gos e correligionários que os

SIS. Hugo e Eugenio Colo

del, não estiveram, envolvi-
, dos nas manifestações por
ocasião do resultado das e

leições no Distrito de Paula
Pereira. Houve realmente

quem comemorásse soltando
foguetes nas residências das
famílias udenistas daquele
populoso' Distrito, mas; os
irmãos Colodei não foram
os responsáveis.

Assumiu dia 1 do corrente o

cargo de Delegado E_êJ)ecial de
Policia do nosso Muntcípío, o

capitão Nelson Azeredo Couti

nho, da briosa Polida Militar \

do Estado.

'O novo Delegado que tem

'curso especial de policia civil,
investigações etc, está imprimin
do uma modificação na 'Dele
gacia de Canoínhas a fim de

coloca-la compatível com o de

senvolvimento de, nossa cidade.

Canoinhas cresce - o çres
cimento se estende. É um

direito indiscutivel a vontade
do povo, Trabalhando deil-'
tro de seus I próprios /direitos,
a vontade' popular produz
supremas realizações. Canoi
nhas não dimínuírá - tere-

. ; .)

mos então base para' uma

administração mais eficiente.
Teremos ,uma área menor

onde poderemos' estender a

luz de nossa inteligência e

do seu vereador José Ivan a capacidade de nosso es

da Costa, a suprema

opor-I
fôrço, dI,'retamente, a todos

tunidade .de ter a sua índe- os brasileiros com maior

pendência .econômíca. Major ' evidência. '

AlfRmO �ARCI�nO' e, J�M �[l[M[
FONE. 128

Atendendo aos anseios das
populações dos progressistas
Distritos de Três Barras e

Major Vieira, a Câmara Mu

nicipal nos seus trabalhos
de novembro próximo apro
vará os textos finais dos

projétos - resoluções que cri
am os Municípios de Três
Barras e Major Vieira.

Gerente: II�ASS SmM[
CIRCULA AOS SABADOS

'

..

Três Barras que já deve
ria estar emancipado neste
ano se não fôsse

\
a votação

dos vereadores do PSD-PTB

que na época eram maioria,
têm agora com os vereadô
res da UDN e mais à voto

"

Vieira o populoso Distrito
que desde a muito vem rei
vindicando o mesmo direito"
será criado no periodo de
novembro próximo.

I'

I

, I,
, I

"O,
,

CONCURSO
M_E'LHOR COMPANHEIRO"

Surge uma nova indústria na Xarqueada
4 O sr. Alfredo Garcíndo pre
sidente da UDN local, após con

versações com industriais de
outros Municípios, acaba de tra
zer para a nossa cidade, mais
uma indústria de artefatos de
madeira. Trata-se da indústria

.

de Ubaldo Soter Corrêa de Gua
ramírim, especialisada na fabrica
ção de sapatas de rodo para en

xugar piso de cimento e sapatas
para escovões de, lavar .casa,

Iniciando-se em pequena es

cala, já está �xportando .todos
os 'produtos para as praças de
São Paulo e Rio. Ocupando ini
cialmente 4 operários, a indus
tria está funcionando na estra-

"

da estadual do- populoso bairro
Xarqueada.
A .nossa reportagem esta se

mana visitou, as novas instala
ções e em palestra mantida com

Organísado pela Bibliotéca Infantil de Canoinhas e, pa
trocínado pelo Lions Club de Canoinhas, o Concurso para escola
res intitulado "O melhor companheiro", vem despertando a aten
ção da cidade. Este certâme de alto valor' pedagógico, será leva

,

do a efeito nas nossas escolas. As 'crianças dos Cursos Primá-
rios escolherão cada um em sua classe ou sala "o melhor compa
nheiro ou a melhor companheira, em votação secreta em treino

prévio para seus, deveres de eleitores futuros. As bases do Con
curso, impressos, foram distribuidas a todos os alunos em questão,
para que reflitam com suas pequeninas cabeças e não votem mal.

Das bases, destacamos as normas seguintes: - "o primeiro,
brilha nos estudos e em suas relações com os mestres - o se

gundo brilha em suas relações com os colegas. O primeiro, é
escolhido pela professora., O segundo, é escolhido pelos compa-j
nheiros. A criança precisa ter plena clareza ,sobre a diferença";

,

Os promotores do Concurso convidam oapaís das crian
ças eleitas como "Os Melhores Companheiros", a tambem lhes
darem uni premio de estímulo, na mesma sessão pública da pre
miação. Os premies que a BIC e os "Lions Club" distribuírem
aos eleitos, serão todos de alto valôr,

'

Parabenisamos o frei Elzeário Schmidt e o Lions Club de
Canoinhas, pela oportunissima sugestão que tantos beneficios tra
rá aos jovens canoinhenses.

o sr. Soter Corrêa, este disse
que está satisfeitq com o povo de
Canoinhas principalmente com

o 'sr. Alfredo Garcindo, que fa
cilitou todos os meios para que
fosse montada em Canoinhas a

sua industria.

Pediu-nos ainda, o sr. Soter
Corrêa que fossernos portadores
do seu agradecimento à direção
da Canoinhas Força e Luz e ao

sr. Luiz de \ Miranda, digno Ge
rente do Inco, pelas atenções
que recebeu,

' , ,

E assim, Canoinhas 'atravéz da
iniciativa particular vai se in
dustrialisando. Outras importan
tes industrias estão sendo mon
tadas em nosso Município pelas
firmas: Zaniolo, Cararo, Mussi e
Zugmann. Oportunamente da
remos notícias dessas maravi-
lhosas iniciativas.

'

\
\
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ii Dr ... Aristides .Diener II
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ii CIRURGIAo DENTISTA !!
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II· Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii
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• Dr� Arnoldo PeiterFilho-':.
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ADVOGADO'
CíVEL COMÉRCIO TRABALHO
.',

1 Rua Major Vieira, 490 - Canoinhas

.

\

" '!"l..

ATENÇÃO,

gricultor I,
. f

Para qualquer tipo de trator, temos os 'melhores pneur
"

0, .
.\ '�:J, pelos .rnenores preços I

Trator bem calçado - rendimento clonmdo!

A mais antiga s
'

A mais sortida"
A melhor
A preferjd�

l
TRÊS BARRAS

SANTA CATARINA,

Ofi�ina
, Relâ"�p:�go'

I \

,Completa
.

assistência p'ara
sua b:· . I· t do' pequeno concerto

ICIC e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas
,.

Peças e' accessórios
Vendá.!; á:\viS:ía;e�a' pr.à�'�,
'." i', \: ,

Sempre OFICINA 'RELÂMPAGO'
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

Ri! y.,"4iw�MII__�

A V I S O

.'

'7*4·

A "RIGES,A S. A. - CELULO
SE PAPEL E EMBALAGENS",
avisa aos criadores em geral
que a partir da data desta pu
blicação irá promover a apreen
são de toda e qualquer criação
que encontrar nos 'terrenos. dê

.

sua' propriedade, 8' S8bér: Fazen-
da 'ExperHnenWl' DU8s·· Barras,
Fazenda São Luiz do Paredão,

-

Fazenda Duas 'Barras, sitas 'no

Municipio de Csnoínhas; Fazen-
da' Mato' Queimado ou Mico
Magro' .ou aínda-Rítzmann, "no'
Município de Antonio Olinto,
Estado do. Paraná e' Fazenda
Tamanduá. (Antigo Itiber ê da
Cunha) no Municipio de Santa

Cecilia, Santa. Catarina e que
fará depositar os animais apre
endidos em 'local apropriado,
afim de serem alí re<!1amados
pelos respectivos proprietários,
cuja devolução será feita após o

pagamento dos danos causados.
Comunica, . 'outrossím, que os

animais apreendidos não forem
reclamados dentro do prazo de
trinta (30) dias, a contar da data
da apreensão, será 'feito o de pó
sito judicial dos mesmos e a con

sequente venda em leilão, cujo
, produto será destinado ao ressar

cimento dos prejuízos que fo
rem apurados, em vistoria legal.
E para; que nínguern-, alegue
,ignorâ.néia. faz público o pre
'sente aviso, ,:

..

ix

Canoinhas, 28,,9-1960.
"-', -':' " '_ -., "

.

;
.\ �me� r�i��� f���cr�m�� Jr.
- a,.wq

./ -.

V. S. poderá comprar re
logíos modernissimos

anéis e brincos de di
versos modelos

��

Relogíos de' Parede,
Bonitos presentes para
,Natal-·e Fim' de Ano, '"

GH,a·, Relojoaria Suissa
.

de', Guilherme J. A. Souza
'

Rua Eugenio de Souza

Assin�! Leia! Divulgue!
...

'

Correio do Norte

Confecções finas

para senhoras

Casa Erlita

Marmoraria

Corôas
2 de novembro -' Finados

I

Encomendam desde já para .seus entes queridos que
descansam mi paz' do Senhor a' homenagem de

.

uma significativa COROA.

Exposição' permanente de=díversos tipos e modelos
na residência do Sr. 'Max Scholze, ao lado do

Hotel Scholze - Rua Vidal Ramos, 760.

Florista: Srta. Agnes Brühmüller.

.Aterição tocadores de· violão

CASA LANGER,
Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

Avisa que recebeu cordas instrumentais, e vende
I

'

avulso, .de qualquer tipo e quantidade.

•• It.III•• !I ••• II •• III.tl•••••••••" a: I!II•••••DGDn•••••••mlll.Q••eàlit••••• II.DII.IIO;"IIIIIfI.i'IIllI••• I:II.,••••••• IIISlll!'ll.D
:: ;II••• :IIII•••••m•••••••• IK a.1I••_�.�a.II••II.a•••••a» .. :IIIII:I ••••••�II•••• !:iIiII•• I;IICG::
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- "
"I ve

I ii O financiamento" de construção .da casa .própria feita' 'pela ii'
.. . ..

n Caixa' Ecoilômicã .

Federal de Santa Catarina ir
" "
". 11111
" "

; ii depende exclusivamente do montante de seus depósítos. i�
· :: Concorra ..para o bem estar social de sua _!ocalidade levando ii
·

.. .."
; Si suas reservas em depósitos na Si
" -

·

ii CAIXA ECONOMICA FED.ERAL DE i!
:ii

'

'SANTA·CATARINA. ii
i� Agência em 'Cànoirhas, Praça O'r. Oswaldo de 55

: i� Oliveira n. 544, em. frente á Matriz Cristo Rei. ii
: •• O"
'u _

!EIiI••••••• II ••"•••••••• II�••••�IÍ•••••••••••• Ia•••aQ•••••• .,•••no••••••••••••• II·•••••••••••••••• S1•• ..:, .::
............... IIII.�•••••�••�II •••••••••••• I!I.IiJ••••e•••••••O•• III.IiI.IlI III.ijI.IIiI �1III111

Em
.

JUNHO e NOVEMBRO. de cada ano,
V. S. será um provável felizardo da .carnpa
nha "Seu Talão Vàfe' lJm 'Milhão" bastando
slmplesmente exigir ia sua. N,O:'rA FISCAL

,

�das compras efetuadas.

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia err,t geral, ,especialmente crime
.

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314
CA�OINHAS -- Santa Catarina
'" _'.' -.' .,,",

. "

São
1

Carlos ·L.tda.
Rua Vida I Ramos, 1164 (Via Centro de Saúde _ Cemitério Municipal)

'. � �

I

Avisa a sua distinta clientela; que
continúa a aceitar encomendas, para
Finados ,e, .Natal:

. podendo fornecer
todo o .àttigo concernente ao ramo,

Com técnico, cuja experiência lia·

.

arte, veg:t prrsta�do seus serviços a

mais de "25 anos a nossa terra e nos

sa 'gente, sem termos recebido 'até a'

presente dada reclamação" .alguma
quanto a confecção de nossas obras.

Por um princípio de tradição, edu
cação e cultura humana não costu
mamos oferecer' nossos préstimos de

.

residência em residência.

, c' Solidários CptIL�a- dor"<ie,, y. S. em., ';.';.
.'

"/
..

i' , , :, :
'

chorar a: perda de um ente- querído'<sõmênte' atendemos; quandotsolíeitados nossos

,

trabalhos; estàndo pro�tos a i homenageá -lo, com uma. obra a ,�:lt\l�a, de seu aâeance,

,Digne-se V. S.·, a dar uma volta pelo cemitério local como de outras

localidades, afim de conhecer nossos trabalhos; pois compreendemos que:

o Trabalho do,' Homem é o Espê!ho de seu Caráter.

\

!P'Mmp ,,"
"_.,, ''''.''''7.,. ,-.

� .;;: '�', 'r, "7,',- ,.... � '';,'
,.

'.�•.•..:' '-:.
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DA CLASSE DE '1942!!!
o BRASIL

\
.

com o Serviço Militar residente' no Município de Carioinhas '.

TUA PRESENÇA II Apresente-se no; Quartel da Polícia Militar de

Canoinhas para a tua inspeção de saúde no período de 29 de outubro' a 5 de novembro de 1960 II

ou ainda em débito
RECLAMA À

Registro Civil EDITAL Ano IS· CANOINHAS • S. Catarina, 22 de Outubro de 1960 • N 613
-- " ....

Alfredo Pereira, Escrivão de
Paz do ';"Distrito de Bela Vista
do Toldo, Mun. de Canoinhas
Est, de Sta. Catarina.

Faz saber que pretendem ca

sar Rodolfo Schíessl Sobv. e Ve-
.

rônica Rezende Sampaío. Ele
natural deste Estado nascido em

Canoinhas no dia 18 de Janeiro Dr. Cubas especializa-se no Rio de J'aneiro

Sampaio, falecido e de D. Ana
Vesolovski Sampaio, residente
em Imbuia, neste Distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Cód. Civil art. 180.

Bela Vista do Toldo, 13-10-60

Alfredo Pereira

Oficial do Registro Civil

de 1938, lavrador, solteiro, re
sidente em Imbuia neste Ois.
trito, filho de Aloiz Schiessl e

de D. Lucilia Alves Schiessl
residentes neste Distrito. Ela,
natural deste Estado, nascida
em Canoinhas no dia 28 de Fe
vereiro de 1941, doméstica, sol
teira, residente em IÍnbuia neste
Distrito, filha de João Rezende

o

e
(I)
w

e

quando o
verão. é intenso

V. fica
INOífERENTE

·ao 'calor
'com

lev sempre limpai
• Duas fibras sintéticas de notável resistência

• Fibra de Ia; torna o tecido poroso e ventilado

• Leve, flexível. de grande durabilidade

• Dificulta a aderência de Sujidades úrnidas.

tintas e gorduras.

� ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 8 ••

��,. ,

Reve�qedor Renner casa PEREIRa • II casa da boa roupa
Rua Getulio Vorgo,s, 882 . TeJ.efóne: 298 . CANOINHAS,

( " -

.

Em' outubro (atenderá seus freguezes até às 21 hrs,

Encontra-se no Rio de .Janeiro
desde os PI imeiros

. dias do cor

rente mez, o benquisto e aca

tado médico canoinhense Rene
au Cubas, especializando-se e�
cirurgia, doenças de .críançes e

senhoras.

O dr. Reneau Cubas que no

corrente ano é o segundo está
gio que faz nos melhores hos
pitais do Estado da Guanabara,
deverá regressar a esta cidade,
nos primeiros dias de novem

bro p. vindouro.
/

Desejamos ao dr. Cubas breve
regresso e que seus conhecimen
tos sejam ampliados em beneficio
da coletividade canoinhense.

A
do

Cura
Câncer

pela Quimioterapia
Possivel a descoberta de

_. agentes etetivos contra a

insidiosa doença
,O Dr. I. S. Radvin, destacado'

cirurgião, disse em Washington
que as drogas utilizadas em qui
mioterapia poderão oferecer a

'

mais promissora esperança de
cura do câncer. Ao mesmo tem

po reiterou. seu apôio a teoria
de que algum dia se encontre
quais os.vírus que causam o

'câncer no ser humano.

Em discuso ante 500 médicos
clínicos e espectalíatas em Can
cer que participaram da Con
ferência de dois dias sôbre a

quimioterapia experimental do
Câncer, .assim como em co

mentáríos posteriores à impren
sa, o Dr. Radvín frízou . que no

campo das ,tlrogas não se en

controu nenhum «projetil má
gico» para combater exítosa
mente a moléstia, porém que
atualmente existem agentes e

fícszes contra certos tipos de
tumores malignos, e que a in
vestigação se encsmínba a des
coberta de outros agentes que
poderão ser efetivos contra os

demais tumores malígnos.

Aplicação da Radioterapia
Assinalou que os clínicos com

petentes admitem que os atuais
métodos de tratamento contra
uma variedade de sarcomas não
são satisfatórios desde que se

pense em obter uma elevada

ccntínúa na 4a. página.

')

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS, E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
"TÓNICO CAPILAR,

POR EXCElÊNC'I';,.?

"

PA R A F E R IDA 5,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES/
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.
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ACura doCâncer Jovem da Classe de 1 42 Ipela Quimioterapia \

(Conclusão da página anterior)
proporção de êxitos. Por sua vez

expressou o convencimento de
que.urna maior aptícação da ra

dioterapia e da cirurgia nao
melhorarão os resultados finais.

O Dr. Radvin pertence à U
niversidade de Pennsylvania. é
ao mesmo tempo membro do'
Conselho Nacional, Assessor da
Saúde e da Junta da Revista
de quimioterapia: Manifestou-se
em desacôrdo com os 'médicos
que sustentam que a quimiote
rapia não constitui «um acesso

racional» ao problema e que
insistem em que «enquanto não
compreendermos a precisa na

tureza bázíca do cancêr não po
deremos esperar urna melhoria
importante dos resultados».

ou ainda" em débito com o Serviço Militar!
O Brasil reclama a sua presenca: 29 de outubro a 5 de novembro

de 1960 para a Inspeção de Saúde em Canoinhasl
cas.. NA JUNTA DE ALISTA
MENTO MILITAR ou no Orgão
Alistador, você encontrará pes
soal dedicado 'que lhe prestará
as informações sôbre a data
exata da seleção neste Municipio.
Evite as complicações da si

tU8fão de refratário.

Cumpra seu dever de brasi
leiro, regularize sua situação,
Militar.

Trate de seus interesses mi
iitares, pessoalmente.

Chegou o momento de' cum

prir o sagrado dever de servir
,

ao Brasil.

No Exército voce encontrará
um tratamento digno e um arn

biente sadio de camaradagem,
disciplina e trabalho. Do Exér
cito você sairá mais robusto,
ma1s1 confiante nas próprias pos
síbilidades e, acima de tudo, a

destrado no manejo das armas

com que deferideremos nossa

PATRIA.

"
O Certificado de Res'ervista é

imprescindivel para a concreti

zação de todas as aspirações de
interesse da vida publica � pri
vada do cidadão.

E sobretudo, é ,o titulo de

honra que a Patria confere aos

filhos que sabem ser dignos dela.

BRASILEIRO! Servir à Patria
nas Fôrças Armadas, é o seu

mais nobre dever cívico.

,

Vocé' sómente será escolhido
estiver em boas condições físi- EVITE O INTERMEDIARIO

-, ,

"entamo
,

i'

.�
, j ,

\ I

,0 grande carro brasileiro
Finalmente está à sua disposição AERO-WILLYS, o automóvel brosileiro
que atende às exigências máximas' de beleza, amplidão e coniórto.
,É um grandé carro em todos os sentidos, com 4 portas, 6' lugares,
moderno, sólido e de excepcional suavidade em marcha. Possui .orn

plo porta-malas e o potente e econômico motor Willys 90 HP, 6 CI

lindros. É o automóvel que, tantos esperavam. Venha; conhecer
! '

\

'(

"

t
u

";

�

\

EM 'EXPOSiÇÃO:

\

CANOINHAS, S. C.

Basilio Bumenhnk l'l·a'v • Ltda.)

Ruá Vida I Ramos, 203 - Telefo
4

..__,.... ..
,.-'

CONCESSIONÁRIO@

A· safra
, \

de feijão
Rio, (ARGUS·'PRESS) � Cada

brasileiro terá no corrente ano

uma disponibilidade de mais de
vinte quilos de feijão, quantidade
que, em média anualmente couso

me, se confirmarem as estimativas
8 que procedeu o Serviço do Es
tatística da,Produção.

De acôrdo com, 8S previsões
dêeses órgão do IBGE, verificar
.se-á, nos quatro Estados principais
produtores daquela leguminosa,
um aumento de 12% sôbre as

safras de 1959, com o que 8 pro
dução nacional em 1960 provavel
mente ultrapassará 1,5 milhões de
toneladas no conjunto do país.

As melhores perspectivas de au

mento foram observadas em Mi
nas Gerais, que passará do segun
do pôsto, ocupado anteriormente,
para a posição de primeiro pro
dutor nacional, com uma colheita
de 345.000 toneladas neste ano.

contra 264.000 no ano passado.
Em seguida coloca-se o' Paranâ,

com 312.000 toneladas, e 'depoie
São Paulo, com 177.000 toneladas
e o Rio Grande do Sul, com-
149 000 toneladas.

Os quatro Estados, juntos, for
necerão 983.000 toneladas, corres

pondente a 60% da produção na

cional.
Nessas Unidade da Federação,

realizam-ao duas colheitas por ano.

A do chamado "FeijãfJ das á·
guas" inicia-se em dezembro e

termina em março; 8 do "Feijão
da' Sêca" começa em abril, che

gando até o mês de junho,
\

, Prevê-se que, no corrente ano,
a segunda safra, calculada em

498.000 toneladas, Beja maior do
que a primeira, que deverá ter

atingido 485.000 toneladas.
'

Difere a presente situação da
do ano passad, quando es co

lheitas do primeiro trimestre 461
mi! superaram es do segundo tri
mestre 415 mil toneladas. -JA.A.)

} .

�

Material
CASA

elét�ico
ERl:ITA

De 1 milhão e 300
mil toneladas, a nossa

produçào de carne \

bovina
Rio, Liber-Press. O Serviço

de Estatística da Produção, in
formou que á produção de car
ne de boi no Brasil é da ordem
de um milhão e 300 mil tone
ladas anuais, dos quais aproxi
madamente 700 mil nos mata

douro� municipais. Com esse to

tal, que dá urna média mensal
superior a 100 mil toneladas;
estamos entre os maiores pro
dutores de carne bovina do
mundo. Em 1959, 'consoante da
dos do Boletim Estatistico da
ONU, os principais produtores
foram os Estados Unidos, com 'a

. media mensal de 535 mil tone

ladas, a, URSS, com 350 mil. a

Erança com 85.300, a Australia
com 76.800, a ,Argentina, com

76.800 e o Reino Unido, com

61 mil toneladas ressalvando-se
que a. media mensal da URSS
inclui todos os tipos de carne,
quando Íls demais só abrangem
a carne de boi.
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Pan'elas
,

de

Aco 'Inoxidavel
I

1
/

CASA ERLITA
,-

.

Sociedade Hípica e Esportiva
IIJULIO BUDANT"

CONVITE

I c O RÔ A 5 E F LO R E S -I 2PXefag���������c��.teciPad8menteA DIRETORIA
Lindas corôas para finados, grímaldas para' noi

vas e flores artificiais em geral, são fabricadas com

esmero pela Sra. Zena Zíemermann S. Furtado, es

pecializada na arte com profissional de São Paulo.

Expoxição, vendas e encomendas na Casa Erlita
e em sua residência na antiga rua dos Portuguezes,
atraz da Estação Ferrea. Ix

_
MÁQUINAS INDUSTRIAIS

para beneficiar madeira
DAS AFAMADAS MARCAS:

FAMAC e MAREK
lnformeçôes:

-

z�
-

Gardndo & Knüppel Ltda.
CANOINHAS - s. c.

Dr. José Bonifácio da Silva
I

ADVOGADO

Questões Cíveis, Comerciais e Criminais • Inventários e Partillbas

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

Exigindo as suas NOTAS FISCAIS
de Compras os comerciantes ficarão

obrigados a recolher o impôsto
que V. S. está pagando .

. .

SEU TALÃO VALE UM MILHÃO
CONSUMIDOR, exija do seu fornecedor 'a Nota

Fiscal ou talão correspondentes às suas compras,
iguais ou superiores a cr,$ 30,00, ccleclonandc-as,
ii partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e parti
cipe do grande sorteio a realizar no dia 30 de junho.
da 1.960, concorrendo assim, aos cr$1.700.000,OO
em prêmio,s oferecidos pelo Estado.

Louças MAUA"
Jo,gçs pI café
Jogos pI jantar
Jogos pI crianças
Chícaras pI coleção.

FAQUEIROS: Elmo - Wolff - Eberle
Talheres inoxidaveis e Prata WOLFF

J. Côrte Praça Lauro
-

Müller, 751

Fone J 25'- Caixa Postal '16

Canoinhas • Sta. Catarina

A Diretoria da Sociedade Hi

pica e Estortiva "Julio Budant"
tem o maximo prazer em con

vidar todos os- seus assocíadós
P. Exmas. Familas e bem assim
o povo em geral deste e dos
vizinhos municipios, para assis
tirem a corrida dos animais
SEGREDO de propriedade do sr.

Oswaldo Wolkan e VENCEDOR
de paopriedade do sr; I Ozorio
Inacio dos Santos, a realizar-se
14 horas, na pista desta cidade

na distância de 500 metros, .pe
la parada de 60.000.00.

Haverá churrasco e completo
serviço de Bar.

--
-----

Lãs p,ara Tricot
Casa Erlita

Clube Canoinhense
AVISO

A Diretoria faz um ve

emente apêlo a todos os só

cios, para .que procurem co

laborar com a vida social do

Clube, frequentando-o com

assiduidade. Comunica, tam
bém, a resolução de somente

franquear a entrada do Clube
exclusivamente a 'sócios
quites.

VENDE-SE
Em Major Vieira I 'casa

de morada. com janelas de

vidro, 2 datas /em, esquina
perto da Intendencia.

\

Tratar nesta Redação.

Livros e Romances
CASAERLITA

AV ISO
Sizenando Ribeiro da Silva

Filho, Técnico Veterinário do
Ministério de Agricultura, a dis

posição da Prefeitur� Munici

pal de Cauoínhas.. avisa 80S

criadores deste Munícípío que,
por imposição dos Estatutos dos
Funcionários Públicos da União,
a partir desta data, só atende
rá aos mesmos quando muni

dos de ordem expressa do Snr.
Prefeito Municipal.
Canoínhas, 12-10-1960.

�il��a��� �i��iro �a �il,a fil��

MACIFE
FILIAL DE CURITIBA

Rua João Negrão, 543 e 547 • Fone, 4-7057 - Teleg:. c�ACIFEl>
DEPOSITO: Rua Chile, 1130 - Fone, 4-6379

SELEME,
Representante para Canoinhas Itaiópolis e

São Mateus do Sul

Ferro para todos os fins - Chapas - Canos - Arame'
Preto e Galvanizado - Telhas de Zinco" - Cimento

O maior e mais variado estoque desta região.

Dr. Waldomiro Kravchychyn
Cirurgião - Dentista

Clibica - Cirurgia e Prótese
fSPRcialidadu: Odontopediatria <tratamento dentário de Criucas)

Consultóriõ: Praça Lauro Müller N°. 97
Residencia: Rua Caetano Costa. esq. Major Vieira

Horário: das 8 ás 12 hora.s

. Loteemente Jardim Esperança
GRANDE OPORTUNIDADE

Vende-se lotes, à vista e a prestação
PREÇOS DESDE Cr$ 8.000,00.

Distante 1.600 metros
_
da Praça Lauro Müller.

.r

Tratar com:

Ludovico Bora nos escritórios da Sícôl S/A.
2x Rua Getúlio,Vargas s/n (além da linha férrea).

- .

Massa para Ví�ra�as
CASA ESMALTE

o povo precisa fiscalizar suas compras

exigindo' a sua Nota Fiscal.

Mudas de batata ingleza de procedência -holan
deza, aclimatadas no Brasil, pela Cooperativa de Cas
tro - Estado do Paraná. Altamente selecionadas, em

baladas em caixa de 30 kg., Estão sendo vendidas
pela Associação Rural de Canoinhas, que tomou a

iniciativa de introduzir em nosso município, mudas
de batatas proprias para exportação.

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



Vende-se uma casa resi
dencial de madeira, situada
à rua Gil Costa, 268.

Preço de oportunidade,
motivo 'i'nudança.

, Vêr e, tratar condições
com o proprietário, no en-

Adib Toubia Sakr Jr., ['adereço". a'eima. ",. 3x
nome do menino 'que a 5 do 'i

andante veio enriquecer o já
feliz lar do casal srà. Kafa �

, SI. Adib S. Sakr.

(

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
. ANIVER,SAR_lA/yf.SE,
,

Hoje: as meninas Leonide
Lourdes filha do sr. Felix da
Costa Gomes; Janice Apare
ada fi,?ha, do sr. Ary Wiese

, e Eneida filha' do sr. Alex
Michel; a sra. dna. Helena
est?. do sr, Epaminondas Si»
moes; o sr. Carlos Dreher; os
meninos Carlos Valdir filho

, do sr. Carlos Dolla e Antonio
filho do

.

sr, José Pedro Vai�
latti.

Amanhã: o menino Cor.
nelio Francisco filho do sr.

Henrique Neustaedter; as me
.

ninas Regina filha do, sr. dr.
Haroldo Ferreira; Iria, filha
do sr, Afonso Linzmeier e

Marly filha do sr. Alex Michel.

,

Dia 24:; os srs. Alfredo de
Oliveira' Garcindo, Diretor e

!?edatpr'desta folha; Antonio
,CubC!s � Demetrio Rudey; a

é

\'f1'leuz'l'fa MqristeJa filha do sr.

Norberto riedler o jovem LeI'
onardo Franz; o menino An.
tonio Ovande filho do sr. Os
mario Davét; as sras. dnas.
Maria esp. do i sr.. Horacio
Costa, res. em Xanxere e O.
tilia esp, do sr, João Gros
koPf Sego.

'

Dia 25: a menina Marilú
Paula filha do sr. Arno C.
Hoftmann, o menino Osvaldo
filho do sr, José Ignacio dos
Santos; os.srs. Kaissar Sakr;
Vitor Tomaschite e Ludooico
Olinski; as sras. dnas. Vva.
Marinha Costa e Santina esp.
,do sr. Jacob Drzeoieski, res.
em Campo do Marão.

Dia 26; (J menina Leonor
filha dlJ sr. Carlos Czek; os,
meninos lefter:son Luis" e Au- '.

gusto Sergio filhos do sr.Wal· ,

demiro Krawchychyn:
Dia 27: a srta. Ztrkie 5ele

me; o jovem Nelson D. da
Silveira; (J menina Ana Ioa
quina filha, do' sr. Edmundo
Knorek; ,o sr: Aristeu de OH"
veira; os meninos Lourival

filho do .sr. Bernardino Fe
dalto e Reinaldo filho do sr.
Pedro Holler.
Dia 28: os srs. Artur Bur

gardt e (Iustaoo Thiem; o me"

nino [onathas filho do sr.Ioão
Iaporâski; "o jovem "Oswaldo
Küchler asmeninas EdithTe» ,

rezinha filha do sr.WillyHaufte ,

e Nair filha do 'sr. Carlos
Mii.lbauer. Y

Nossos parabens.

Nascimenfos
Com o nascimento de um

robusto garoto, ocorrido dia
18 deste, está em festas o lar
do casal dna. Lourdes � Dr.
Anual Selem e, residentes em

Ipumirim, Concordia.

Está dei parobens, o lar do
casal sra. Air � Dr. José Bo
nifácio da Silva, com o nas

cimento • de sua 'primogênita
que nas aguas lustrais do
batismo receberá o nome de
Lie Mefind, ocorrido na ca»

pitai puranaense, no dia 20
do corrente, mês.

<'

Cf Randolpli Scott e Virginia Mayo,

Desejamos felicidades.

F.elecimento
Faleceu dia 19, em Pinheiros

EM ·VlGO'R
nov o salário

, .

mimmo
,

o Decreto, que terá' vigência
por tres anos, estabelece os se

.guíntes níveis: Guanabara -

Cr$ 9.600,00; São Paulo -

c-s 9.440.00; Estado do Rio:
Cr$ 9.12000,' Minas Gerais -

Cr$ 8..180,00; Rio Grande do
Sul - Cr$ 8 000,00; Território
do Acre - Cr$ 7.p80,00; Pará
- Cr$ 7.680,00, Bahia, Espirito
Santo, Pernambuco, Paraná e

Santa Catarina - Cr$ 7.200,00:
Amazonas e TerritÓrio de Ron
donia - Cr$ 7.040,00; Territo
rio do Rio Branco e Amapá -
Cr$ 6.400,00; Brasília e Coiás
- Cr$ 6.240.00; Mato Grosso
Cr$ 6:080,00; Ceará- c-s 5.920,00;
Rio Grande' do Norte, Paraíba,
Alagoas e Sergipe - Cr$ 5.730,00;
Maranhão - Cr$ 5.440,00 e Piauí
- Cr$ f.OOO,OO.

CASA, RESIDENCIAL

�nde )residia, O sr. Wilson
Wendt, que ha muito achaoa»
se com a saúde debilitada.

Deixa viúva e tres filhos.
A tamilia enlutada apre.

sentamos condolências.

Cineminha "São Francisco"

Amanhã� ás 14 e 20,15 horas

Segunda feira, ás '20,15 horas
, I

_

Um homem
�", .

de coragem

I

Ano 15· CANOINHAS - S. Catarina, 22 Je Outubro de 1960 • N.613

J

Tinha "Plano Perfeito";
•

para assassinar o

PRESIDENTE ELEITO
Rio, 18 (Transps.) - A polí

cia paulista, prendeu o indivíduo
IAntonio Celestino Santos, autor
de um "plano perfeito" para e

liminar o president'e eleito Janio
Quadros e que ofereceu' por
módica ímportancía .ao capitão
Leite de Almeida, superinten
dente da CMTC eínírmgo poli
tico do homem da vassoura. O
capitão denunciou o fato á po
licie, que está submetendo o

acusado a interrogatório, já ten
do ficado provado que não se

trata de débil mental.

I Joaquim Leite Almeida, supe
rintendente da CMTC, .confír
mou a notícia de que foi pro-
curado pelo cidadão Antonio
Celestino dos Santos, que se

ofereceu para assassinar o .pre-
: sidente eleito, sr. Janio Quadros,
Disse o diretor dos transportes
damunicipalidade paulistana que
o indivíduo em questão, natural
de Ourínhos,' procurou-o no sá
bado, desejando cento e vinte
mil cruzeiros para levar a cabo

o assassinato. O capitão Leite
de Almeida conduziu o cidadão
á polícia.

I

s. Paulo, 18 (UPI) O capitão

Cine Teatro Vera Cruz'
APRESENTA:

,

HOJE - ás 20 horas � Impr6prio ��é 14 anos

RESGATE DE BANDOLEIRO
Em SupérScope tecnicolor

C! Randolph Scott.v Richard Boonee Màureen O'Sullívan
"Um Iormídavel faroeste!!! Ação... Lutas... Aventura ... !!!

DOMINGO. áll 14 horas ,- Censura Livre

RESGATE DE BANDOLEIRO
'.-----

DOMINGO
� á. 17 horas Censura até 10 anos'
-

ás 20, hora.
-

Imp, até 14 anos

OS M IS E.R A V'E I S
,

Em Cinemascope Tecnicolor

C/ Jean Gabin - Daniele Delorme .l Serge Reggiani
"Um sensacional drama, baseado na famosa' novela

de VITOR HUGO" ..

28. Feira -, ás 20 horas - Proib, até 14 anos » REPRISE
,-----

3a. e 4a. Fei�a - á. 20 horas - Imp, até 14 anos

A' TENTADORA
Cf EIsa Aguirre - Carmem Montejo - Ramon

\ Gay - Eduardo Noriega
"Um filme selecionado do cinema mexicano"

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

A ,Dez Segundos do Inferno
Cf Jeff Chandler - Jack Palance - Martine Carol

O orgulho! A cebiça! e finalmente, uma mulher, causaram
o ódio entre dois bons amigos!!!

PARA O PROXIMO DOMINGO:
O grandioso filme 'do cinema alemão:

"AS GEMEAS DE ZILLERTAL"
Não percam êste maravilhoso filme!!

,

.

'waauu _ WRWM*"�.e ,...,

_____..=IIlI!R"'GM'IlII_IfI§iWRV?'_.�iW F

Aiencão
, -,

Ouçam todos os sábados, pelas ondas

amigas da Rádio Çanoinhas, das 17 .às 17,:10
horas, o Programa ",Mepsagem de Paz" sob

. \ ','; ; \

a, orientaçã'o da Igreja Evangélica Assembléia

de Deut=i, na pessôa de seu presbítero
João Eduardo de Carvalho. 8x

'"

,

,

i
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