
Amanhã
Hülse

R.eceberá
Heriberto

.

Empreendimentos Públicos
Major Vieira

Visita dó
I

para Inaugurar
Instalação dos. Municípios de

do Distrito· de Pinheiros

(anoinhas
Governador,

Três Barras,
Cumprindo um programa ex

tenso de inauguração de várias
obras públicas, o Governador

Heriberto Hülse chegará ama

nhã a esta cidade, oportunidade

em que presidirá a inauguração
de empreendimentos de sua ges
tão administrativa. S. Excia, vem

acompanhado dos deputados
conterraneos Aroldo Carneiro

#t2M'smmrr=IW" :g

de Carvalho e Benedito Terezi�
de Carvalho Jo., além do seu

Secretariado e demais membros
do seu Governo.

Cumprirá o chefe do Execu
tivo em nosso Munícípío o se

.

guínte programa:

Dia 22

'17 horas - Instalação do .Munici- .

pio de Major Vieira

18,30 horas .:. Inauguração do

Grupo Escolar "João José de
Souza Cabral".

20,00 horas - Jantar e pernoite.

Dia 23 - (Segunda feira):
9 horas - Instalação do Munící

pío de Tres Barras.

11 horas Instalação da Escola
Profissional Feminina "Dr, Fer
nando Ferreira de Mello".

,

DEPUTADO FEDERAL AROLDO CARNEIRO DE
CA R VALHO,. atual Secretário do Interior e' Justiça,

figura das mais' expressivas na política catarinense, de.
putado mais votado da União Democrática Nacional,
emprestou toda sua colaboração e inteligencia na criação
dos Municípios de. Três Banas ,8 Matar Vieira, doDis
trito de Pinheiros e a criacão do Grupo Escolar. "João'
[osé de Souza Cabral" e Escola Profissional Feminina.
Todas. as' obras do Governo Estadual no MunicíPio de
Canoinhus, tiveram sempre a mais destacada atuação,
quando. não, foi sempre o inspirador. Líder da Zona.
Norte do Estado, hoje seu nome está ligado ao progresso

de todo o Estado de Santa Catarina.

DEPUTADO ESTADUAL
BENEDITO TEREZIO DE CARVALHO JUNIOR,
quem na Assembléia Legislativa foi o defensor depri»

meira linha da criação dos
Municípios de Três Barras e

Maior Vieira, do Distrito de
Pinheiros além de ser o au»

tor
.

do projeto de criação do
Grupo Escolar "[oão José
de Souza Cabral" e Escola
Profissional Feminina que
amanhã se inauguram. Ho»
mem público por excelencia
tem Uma grande folha de
serviços prestados ao nosso

Município. Exs: Vereador,
Prefeito Municipal e atual.
mente ocupando pela segun
da vez o cargo de deputado
estadual, tem sabido se -im»
por à estima e apreço de
seus coestaduanos, dadas as

qualidades que exornam o

seu bondoso coração. Está
presente amanhã, compar
tilhando das festividades

nos novos Municípios.

a

No dia 23 a tarde, o Gover
nador Heríberto Hülse viajará
com destino a Mafra, Oxford,

. I

São Bento do Sul e Blumenau,
afim de inaugurar outras obras
públicas que concluidas, serão
entregues ao povo.

A . instalação do Distrito de
Pinheiros se dará amanhã as 9,
horas com a presença do Exmo.
sr. dr. Juiz de Direito Paulo

Peregrino Ferreira e demais
autoridades. Assim, outras obras
serão inauguradas pelos Secre
tários de EstaêÍo; durante o cor

rente mês em virtude de serem

em municipios distantes o que
não permitirá a presença do
Governador Heriberto Hülse, in
.clusíve o Distrito de Pinheiros.

Votos de Bôas Vindas' do povo
.

de Canoinhas à ilustre Comitiva.
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Difeí�rcs : . AR�lDn C.' Df "CARV�lHO
·CAIXA �OSTAL., 2

AURfOO 6�RCmDO e JOÃO SmMf
FONE, 128

Gerente: IlHASS �H[M[
CIRCULA AOS SABADOS

I

HOMENAGEM
Vereador José Ivan da Costa,
do PSD, autor do projêto-Reso
luçãa que criou na .Camara
Municipal o Município de Tres
Barras, Politico independente
sempre esteve ao lado dos ve

readores da UDN toda • vez
que qualquer iniciativa. viesse
ao encontro do interesse do po
vo tresbarrense.

I

Desde .0 primeiro dia que
apresentou o Projeto de Lei, foi
incansavel. Debateu-se core os

seus companheiros de bancada
!Jpresentou- sugestões- tomou
iniciativas até que viu aprovado
a criação do Municipio.

:E: o atual Delegado Especial
de Policia do Municipio de Ca
noinhas.

Concurso 'de

Engenheiros
Inscreveram-se no concurso

para provimtnto em cargos da

classe inicial da carreira de En

genheiro do Quadro Especial do
D.' E. R, do Executivo Estadual,
os seguintes candidatos senho
res engenheiros:
.

Osny Berreta, Salin Yared,
.

Meuris Damaceno, Cassou, Paulo
Domingos da Nova, João Al

berto Nícolazzi, Ruby
: Aldyr

Keil, Almir Rozak Fiates, Lou
vanyl Deconto, João Maria de

Oliveira, Antônio Siqueira de

Souza, João Gladstone, Acy de
Freitas e Bertoldo Arns.

O concurso realizou-se no dia
16 do corrente, às 9" horas, na

Comissão de Estudos dos Ser

viços, Públicos Estaduais.

ED.ITAl DE CONVOCAÇAO
Câmara Municipal de Canoinhas

Dr. Reneau Cubas, Pre
sidente da Câmara de V.e
readores,

.

no uso de suas
atribuições e de acÔrdo com

o que lhe faculta o Regi
mento Interno em seu pa
rágrafo 10. artigo 55 e Lei

Orgânica dos Municípios em

seu artigo 50, convoca os

srs. Vereadores para reuni-'

rem-se extraordinariamente
no dia 24 do corrente as 17

horas, no local de costume,
para tratar de interêsses do
município. Contando com o

comparecimento de todos
antecipadamente agradece.
DR. RENEAU CUBAS

Presidente

\ I Vereador Alfredo de Oliveira
presidente do Diretóri"o Mu,
ni.cipa/. da UDt:J, com o seu

"

dm,::<,·"'::o
dinamismo e interesse pela . .4gh?

P 'bl'
,

t b
' , .."-,::.:.:;y,::.:.:.,.

causa u tca, e am em um i.AKU'::f:f:'Í-

��: =�:2S��it�:aI1�i��"'L
as obras públicas que ama- ::tr::::::::::':':""
nhã veremos inauguradas.
Homem de elevada capaci- ,

dede de trabalho e. responsa- I
bilidade, a União Democrd- í
tica Nacional tem nele um

dos seus mais fortes esteios
para tõda e qualquer even

tualidade. Líder na Câmara
Muniç,ipal, presidente da As:
sociacão Rural -de Canoinhas
e Diretor deste Jornal, toda
a sua vida pública é ponti- .......

lhada de interesse em pról da %J:
causa do pooo. "'8':?::.: ... ::

Ciarcindo
.....

Domingo próximo
NO CINE

A VOLTA
TEATRO VERA CRUZ

AO ·MUNDO EM 80 DIAS

.
,
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LOUÇAS
PYREX
Aco:, lnoxidavel�

.

,

Casal Erl1ita
t
r Para que se irritar com óS Pernilongos!

Trate-os amàvelmente, miAs ��o com fortificante!

vs. A CASA LANGER'
RUa Paula Pereira, '793 - Canoillhas

e compre a qualquer 'hora (até 10 hrs, da noite) ESPIRAIS
�as afamadlls, [nârç.�<DVRM� BEM (.·p}\X\, qu� são a

.

cor
tIna protetora do seu sono. iFp�ETAS: a,' ,�l1maç8 qye mata
no duro mesmo. t um mode,t:.� ,inseticid,a �\ilttâ: p.od,er9!i0 ':"

Simples - Eco�m,co e E:fica�.
.,

(Raticida Tomorim a Cr$, 19,00). . ,,'

Neocid liquido e em pó - Bomba" ,I,)ara fUtar. '

. .. � ,
;,

-

; .:'

DR. ARNOLDO ,PEIT�R FI'LHO
,ADVOGAD10

CIVEL - COMí::RCIO
-

"-TiRABA,�H'O

J. CÔRTE
, ')

Comunica a todos os PESCADORES E CAÇADORES
que já recebeu, um estoque apreciavel de artigos de pesca e

caça para a temporada deste ano.

VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS. 2 e 3 pedaços • LINHAS
DE NYLON de todos os tipos • ANZOIS NOROEGUESES •

CHUMBADAS de todos os tamanhos • ANZOIS com iscas ar
tificiais - FISGAS. pequenas, médias e grandes - REDES de
fio URSO e de NYLON • TARRAFAS de vários tamanhos e

tipos • ESPINHEIS com ou sem empates em vários tamanhos
de anzois • CANTIS. FACAS. FACUES - LANTERNAS A
PILHA. LANTERNAS A CARBURETO E QUEROZENE.

CAMAS DE CAMPANHA - MOSQUITEIROS, etc.
.

I

Os melhores prêços da praça, no maior
'sortimento de artigos de caça e pesca.
Praça Lauro Müller, 751 - Cx. Postal, 76 - Fone, 125

CANOINHAS - STÀ. CATARINA 3

o pOVO precisa fiscalizar suas compras
exigindo d sua Nota Fiscal.

(

AVISO • PROIBiÇÃO" Exigindo as suas, NOTAS ;FJSCAIS
J)s abaixo aesinedoe. proprietâ- d C frioa de terrenos em RIO DOS e ompras os comer.cientes icario

"ru����' :::j:í!!:n����dO�: ;:f� obriga'dos a", recolher ';q 'Jmpôsto' :'::;;;,:
pallagem de pessoa!,. InvaSRO de,

.,

' 'I

'

", _. , •

'

�:i'fe:h�,��:!�i:,e e�::c:;I:O;��' i;; 'i ,,_ q�.c Y�., S! ..�s,�á .,pag'a�g4?
sente avilo ao público. proibem :

"

;
,

' "
. ,

terminantemente a pS.lagem pelai :
, ,

lual propriêdades. ' ' , -I
,,' " '

L0UçaS-,'MAUA�'
Jogos pI c,afé
Jºa�s pI jaílt.r

, jogos pI c,r;anças iY ,". ),

", ,'hicara's vt coleção.' ,

.
' .... ' :", :..'"

,fAQUEIROS: Elmo :� 'Wolff -, Ebe·rle

Tal,he.r�s inoxidavei�:e t'r�ta,_W9�fF

!, J. Côrte
'na Vil. ,de fM.jor Vieira:

,

,

Uma 'propriedade novís-]
'1iPla com 130 m2, uma ter- i'
rana cQPlpl��a com 1 alqueí-]
re de chão todo cercado no ;
quadro urbano; mais um',
terreno fechado COID ,ql,la�ro ,

fios de arame com 6 alqueí-.
rés de caíva 'e erval e mais

'

16 alqueires na mesma gleba
sendo' ,:8 1/2 de' terra de .

planta, lx
'

PROIBIÇAO
Otavio Costa, proprietá

rio de terrenos em Arroios,
"

Palmital, Lageado Lizo e'
Rio da Serra, em virtude
de sérios prejuizos que vem
tendo com incursões, tendo
até' sido cortados o arame',

das cercas, originando com
isso extravio de criações,
proibe o trânsito à todas
as pessôas que o fazem com

,o intuito de caça e pesca,
tomando medidas que re

queira o caso aos transgres
sores dêste aviso. 2x

"
Dado oonhecimento desta proi- I

'

bição à autoridade competente"
não se responsabilizam pelo que :
veoha a acootecer aOI in(ratorel, :

bem como, • animais daniehoe .

encootrados 00. di,o. terrenos.
:

Caooinh.1 SC., 12-1960.

Antonio Moreschi
Adautilio Munhoz

.

.

Arthur Künzel. 3x. '

VENDE-SE

Tratar com 'o proprietário i
Fr,�,ncisco;Lucachinski

I

Material" elétrico
�

"

\

CASA ERLITA:

Olaria à Venda i

Vende-se lima completa,"
2 barracões, perto da Esta
ção de Felipe Schmidt.

Propostas para ' Antonio
Atamanczuk em Felipe Sch
mWt. �x

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

versos modelos

'Relogios de Parede;
Bonitos presentes para
Natal é .Fim de Ano.

I

Na Relojoaria Suissa
,'de Guilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

Livros e, Romances
CASAERLITA

/

Procure o agente autorizado nesta praça.:
JOSE A. PEREIRA

nos Escritórios da Canoinhas Força e Luz S.A.

Super Cestas de, Natal 'Colomhos

José Yval1' da Costa
Bácharel em Direito

Advocacía em geral, especialmente crime

Praca Dr. Oswaldo d'Oliveira :
- Fones 236 e 314

r CANOINHAS -_ Santa Catarina

,J -:

Pr._ça Lauro MOller, 751
F�ne' J 25" � iCai;� Postal 76
". . .. '.

, I"
.

.

Cano:jnha. '" St,. Catario. '

JORNAL SEMANARIO - PUGLICA.SE AOS �ÁBADOS
Rua Paula Pereira. 755/761 - Fone, 128 - C.ooio,bas. S. C.
Àssinatura Anual (52 números) Cr$ 150,00

A partir de março. serão suspenses todas as' assinaturas gratuitas
/'

e ,as que .não forem postas em dia.

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
, Anúncio.:: Por vez e por' centímetro de altura de coluoa:

ÚLTIMA PÂGI'NA
"

'PÁGINAS tNTERNAS
1 vez Cr$ '12,00 1 vez Cr$ 10,00
I' vêzel 9,OQ , '4 vêzes '. �'." 7,00, ,':-:.' 8 ou mail 7.00 8 o,� ,mais 5,00
Publicaçõe. em destaque ou lugar determinado na pagina

\

tem um ecrescimo de 1O%.�
"APedido" ou "Seções Livres" serão cobradoa pelo

espaço ocupado, com o acrescimo de 50%.
A Redação não endossa conceitos emitidos em artigos assinados.

NOTICIÁRIO INTERNACIONAL
o corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especiais em vários países, possibilita a O JORNAL manter
seus leitores sempre bem informados sôbre os acontecimentos
internacionais de vulto. Leia o O JORNAL e esteja a par do que

_

vai pelo país e pelo mundo inteiro.
'

ASSINE O· JORNAL
(Orgão Líder dos Diários Associados)

SUPLEME'NTO �LITERA'RIO - VIDA NACIONAL -

VIDA DOS C>\MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -
SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO

/ ECONÔMICO

Peça. hoje mesmo, sua assi

natura, procurando o nosso
, R,EPRESENTANTE: '

PREÇOS:

I1 ano Cr$ 1.200,00
, 6 meses Gr$ 650.00
3 meses Cr$ 350,00

ANTONIO SELEME
CANOINHAS • Rua Senador Schmidt • Sta. Catarina

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

. (
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CASA ESMAL,TE
\

Rua Paula Pereira, 362 - Fone, 305

To�na público que mantem anexo, uma

,SEcÇAo DE VID,RAÇARIA
onde 'serão encontrados

Vidros planos de 2" 3 e 4- mm. .. Espelhos,
Quadros .. Molduras .. Massa para vidracei

ros e tudo o mais concernente ao ramo, 2x

\

Em JUNHO 8 NOVEMBRO de cada ano,
V. S. sêi'á um provavel 'felizardo Ida campa
nha "Seu Talão Vale Um Milhão" bastando

simplesmente;, exigir ,a sua NOTA FISCAL
,

das compras efetuadas.

�---------------------------------------------------�/�'.--------�

�

SAIAS, última moda

e,4f4a �t,tita,
Lãs para Tricot
Casa Erlita

.quclquer que se]o a carga ...

qualquer que seln o
-

estrada!

um pneu • dois serviços.
.. borras duras e robustos que mordem

o terreno poro máximo tração nas

más estradas.

• nervuras centrais espessos osseqe-.
rom mínimo desgaste nos estradas
pcvimentcdes,

para eeminhêes e cam'inhóneres.
que não escolhem estradas

Pneus Firestone
- máximo quilometragem por cruzeiro

r

PELOS !lARES
e ./IalD <D�e·§ �

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

VENDE-SE

rAZEM ANOS:

Em Piedade uma data
cercada, poço e alguma ben
feitoria.

.

Prêço de ocasião.

Tratar com o sr. Walde...

mar Frantz a Rua Paula Pe
reira, 689, ou na Cervejaria
Loeffler. (4x

Hoje: a SI ta. Ind fa. do sr.

Quintino Furtado; a menina
Eunice ta. do sr. Sebastião
Grein Costa; o sr. Engelbe» t
Zierhut; o menino Silvio fo.
do sr. Esiefano Lucachinski.

Amanhã: as sras. donas
Ignez esp. do sr.· Roberto
Ronrbacher; Ilda esp do sr:

Ernesto Herõst
,

e Maria esp.
do sr. foão Reinert; o jovem
José Sempkowski; os garoti
nhos Ivo Roberto to. do sr.
Friedrich. Brauhardt e Ro»
berto fo. do senhor Eloy Su-
,dowski. '

Segunda feira: a sra. Vva.
dna. 'Maria Tabalipa; a sita.
Elvira Greffin; a menina Es»
tetania ta. do sr. Paulo Zapp;

,

os jovens Waldir to. do sr.

João B. Rudol{; Nivaldo to.
do sr. Paulo Zapp e Eloir
Carlos fo. do sr. Ladislau
Stascouian.

Terça {eira: as sras. dnas.
Hildegard esp, do sr. Harry
Wunderlich e Sara Littsamer
esp, do sr. Saul Zugman; as

ALOIII
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
.TelefonE:: para 305 e será

'prontamente atendido.

CASA ESMALTE

Venho conhecer o extraordinório Pneu A T e fado

o nosso completo estoque de Pneus Firestond

pára todos os tipos de veículos, bem como uma

equipe especiolizada, à sua disposiçêo, poro servi

lo com presteza e conezia.

MERHY SELEME & FILHOS
TRÊS BARRAS - S., ,C.

,',

_

srtas, Heloisa Helena {a. do
sr. Dr. Aroldo C. Carvalho e
Liria 1ereeinha la. do sr.
Aty Hau.be; o sr. Antonio
Cordeiro Maciel; o' menino
Paulo fo. do sr. Alberto War
dendi.

Quarta feira; a menina 'l
re�e ta do sr. Afonso Knop,
o lovem Arnoldo Q. de Oli-
veira.

.

,
I

Quinta teira: a sra. dona
Dalva esp, do sr. Waldemiro
Schlltzler; os srs. José Sto
ckler Pinto; Basilio Hume ..

nhuk,Silvino Radke; Nicolau
Furtado e Gabriel Niediif'lski;
o jovem JOSé to. do sr. Oa..
briel Niedzielski; os meninos
Marcos Léo to. do sr. Dago
berto Schramm; Cesar to. do
Sr. Alvino Bolauf e Raimundo
TO. do sr. Edmundo Hartmann.

Sexta feiro: as sras. dnas.
Haidee� esp, do sr. Benito
Gastão Bastos e Angelina esp,
do sr. Juliano Wendt; a srta.
Ogar ta. do sr. João B. Pa»

che�o: os srs. Adolfo Voigt;
Guilherme Prust e Waldomi-
10 Schützler; O jouem Leoni
das {o. do sr. Francisco Wil
tuchnig; os meninos Vitor TO.
do sr. Vitor Tomaschitz e.

Rogério José to. .do S1. OS..
uiatdo Iêengel.
Nossos, parabens aos ani

uersariantes e votos de felici-
dades. .

----

Ajuste fde Núpcia$
Unem-se hoje, dia 21, P'"

los tacos sagrados do matri
mônio, a sria. Wilma Edithe,
filha do casal sr. Wiegando
e Helma Wiese, com o sr.

Rubens Seara, filho do casal
sr. Targino 'e Alipia Seara.

- Realiza-se hoje o enlace
matrimonial da srta. Gertru
des, filha do casal dona Páu ..

la e sr, João F. Siems, com
o sr. Leomar filho do 'sr: Pe
drD fung/es ,e dona. Isolde
Stang» Bonetes.
Aos noivos e stus dignos

genitôres, nossos parabens com
votos de felicidades.

'

Nave Sideral Soviética
Descerêna Lua em 1961
Bochum, Alemanha, 6 (IF) -

Os soviéticos provàvelmente já
_ iniciaram as experiências com,
naves especiais novas,. segundo
disse hoje Heiuz Kaminski, di
retor do observatório da Bo
chum,

Explicou, como base de suas

declarações, o fatode haver in
terpretado, em data recente; si.
nais soviéticos Kaminski acres
centou que uma das três expe
riências soviéticas com veículos
espaciais, foram coroadas de
êxito, :Este foi o 'projeto do -

"veículo especial, nr. 2" que OI

soviéticos lograram fazer ater'
rar ,num ponto previamente in
dicado depois. de haver navega
do pelo espaço com cães a bor-'
do. Disse Kaminski que outras
duas provas foram dificultada�
por talhas mecânicas Da direção

O diretor do observatório
prognosticou para 1961 a realí'..
zação de dois projetos espaciais,
importantes: o primeiro, a cha
mada descida da nave sideral
na Lua; segundo, navegação.
duma nave com tripulação
humana. \

\
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PORQUE
I

O VIClO DE
DEVE SER

FUMAR
CORRIGIDO

BRASILINO DE CARVALHO

"Para viver para sempre é preciso deixar de fumar" - afir
ma o cientista Linus Pauling, prêmio Nobel de Química - e acres
centa: "A fumaça de um maço de cigarros por dia diminue de' um
quinto a duração da vida", Quer dizer: enquanto o indivíduo que
não fuma vive 50, o que fuma, além' dos sobressaltol causados pelo
vício, .vive apenas 40 anos.

.

"O homem moderno cava sua própria sepultura com o ci
garro". Isso é o que o Sr. Pierre Theil do Conselho Superior de

. Higiene, de Paris, procurou demonstrar em seu artigo de advertência
publicado 00 último número .da revista "Medicina Prática", sob o

título, "O Tabaco é um Assassino". O seu quadro estatístico ê imo
presaionantet anualmente, 11 mil franceses morrem em consequência
do vício. Os cigarros, diz o famoso higienista francês, provocam mais
danos nas funções do organismo humano do que o álcool, mais do
que a tuberculose ou mais ainda do que 08 acidentes da circulação.

"A nicotina do fumo e o monóxido de carbono são tóxicos
veneoosos, de ação lenta mas infalível no organismo humano, No
sangue dos fumantes há excesso de óxido de carbono, prova que jus.
-tifíca . a proibição a aviadores e alpinistas o uso do fumo durante a

ascençãc à grandes alturas. São tôxicoe a. nicotina e o óxido de car

bono, além de uma substância residual do' alcatrão encontrada no

cigarro � denunciada nas pesquisas clínicas de Lickint".

"4 diminuição do oxigênio causada pelo fumo concorre para
intoxicação., Irritação das vias digestivas, tosse sêea, gutural. escarro

'

constante, ardor na faringe, são sintomas comuns decorrente do uso
do fumo. A irritação das mucosas provem da criminosa industriali
zação do produto à base de glicerina e tabaco. A substituição da
glicerina pelo dietileno-glicol confirmam os mesmos resultados 00
metabolismo dos fumantes. O fumo ataca o coração: acelêra os bati
mentos, produz palpitações e extrasístoles. O vício do fumo altera o
seu ritmo, aumenta o volume, eleva a tensão arterial, produz dis
túrbios de natureza funcional. com espasmo quase sempre das arté
rias coronárias". afirma o Professor Clementjno Fraga.

No Congresso de . Patogenia do C�I,JCer. recentemente reali
zado nos Estados Unidos, ficou provado - em têrmos científicos -
que quase a totalidade dos casos de câncer nos pulmões provêm do
uso imoderado do fumo.

Na opinião do Professor Shsber, o fumópode agravar ou

precipitar as crises de angina do peito. Além da leucoplasía, a ulce
ração malígna de oatureza cancerosa é atribuida à ação irritante do
fumo.

Afirmam as cientistas Langlei e Bivet que o tabaco perturba
o sistema nervoso» tremor, vertigem, tonturas. cefaléia, insônias, que
excitam ou deprimem, são causadoa pelo fumo.

'

,O tabaco d,esvitalis8 li nutrição, denúncia em sua clínica o

nutricionista Earo. .

"

. A ambliopíe visual e a surdez pelo catarro da faringe, atine
gindo a orelha média, são causados ou agravados pelo fumo, adverte'
o Professor Clementina Fraga,

Exames clínicos têm provado que os filhos das gestantes que
fumam pão nascem com a' mesma robustez dos filhos das gestantes
que não' fumam.
o.

•

.',�'':'
.

Aos danos provenientes dos vícios do cigarro, assim le' ma.
nifesta o Professor Lester M. Morrinson, Presidente e Diretor médico
do Cresnshaw Hospital de Los Angeles: "O fumo é um, vp.neno.·· Sua
planta está relacionada' diretamente à mortal família da beladona. A
nicotina é substância que produz o efeito mais prejudicial sôbre os
vasos sanguíneos do homem E' causa frequente da gastrite; ou in
flamação local do estômago. O fumo afeta o cérebro, o coração e ou
tros orgãos vitais. O monóxido de carbono, o arsênico e as substân
cias do alcatrão de hulha, contribuem para a produção do câncer da
bôca, do estômago, das vias respiratôrias, incluindo a laringe, os bron
quios e os pulmões". .

Os adoleoentes ...;... por espírito de imitação pr6prio da idade
� resistem à ação anti-higienica do fumo e deixam-se logo' dominar
pelo vício. Sôbre êles e, particularmente sôbre as mocinha. modernas
8 vigilância dos pais, deve ser, permanente, porque - como ensina a

experiêocia - as mulheres. como "parte fraca". amoldáveis a todos
08 figurinos, a todos os estilos. à todas as normas sociais conhecidas
por "bossa nova". aferram-se ao Ialso tabú de que ser esbelte é ser

elegante e se envenenam pelo UBO imoderado do fumo, esquecidas de
que não pode haver elegância sem saúde.

'

Sôbre a ação do fumo como alternativa ou como terapêutica
para determinados estados de alma, diz o contrário a seguinte quadra
de dança negra citada por Martins Fontes:

"Dizem que o cigarro tira
Tristezas do coração,
E eu pito, pito e repito,
Tristezas nunca se vão".

-,

SEU TALÃO VALE UM MILHÃO
CONSUMIDOR, exija do seu fornecedor f:I Nota

Fiscal ou talào correspondentes às suas compras,
iguais ou superiores a cr$ 3000, colecionando-as,
á partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e parti
cipe do grande sorteio a realizar, no dia 3.0 de junho
da 1.960, concorrendo assim, aos cr$1.700.000,OO
em prêmios oferecidos pelo Estado.

, PORTARIA N·.
OS SECRETARIOS DE ES

TADO DA FAZENDA E DA
SEGURANÇA PÚBLICA, no -uso
de suas atribuições e de acôrdo
com o que prescreve o artigo
92, do Decreto nO. 515, de 10 .

de dezembro de 1957, que re

gulamentou a Lei na. 1633, de
20 de dezembro de 1956

RESOLVEM:
Art. 1°. - Fica isento do pa

gamento .do Impôsto do Sêlo, a
primeira operação anual de
transferencia, quando efetuada
por motorista profissional que
prove: I ,

I

8) -- mediante certidão pas-
sada pela Diretoria de Veiculo
e Trânsito Público de que pos
sui um só veiculo;

b) -- utilizar o referido vei
'culo em serviço de lotação de

passageiros (automoveis de pra
ça), incluindo-se os ônibus e ca

minhões paratransporte de car

gas;

c) - que viva dos proven
tos dêsse trabalho;

d) - ser sindicalizado há
mais de seis meses;

e) - que possua e esteja em

Já Se Póde
"Fabricar" ...
(Conclusão da última página)
nar com exatidão como o es

permatozoíde penetra no óvulo
e fertiliza-o",

A informação do "Paese-Sera"
dizia que no 29 dia' o embrião
começou "a desenvolver-se cla
ramente para o monstruoso" e

sugeria que, Intervieram _ "pre
conceitos de natureza religiosa".

,-O MOTIVO

A dra. De Paoli afirmou que
êsse não era o caso, disse: "Não
é correto falar de monstruosioa
de. O que observamos "foi uma
divisão do óvulo que possível
mente era precussora 'da dete
ríoração de todo conjunto.. Por
isso suspendemo-Ia.. mas não
foi por motivos ou escrúpulos
religiosos" .

Cientistas italianos informaram
que médicos norte-americanos
fizeram experiências semelhan
tes.

"A respeito dos norte-ame
ricanos - disse a dra De Pao
li - suas experiências, pelo que
sabemos, foram feitas com água
vivas e portanto em condições
totalmente diferentes e apenas
durante um tempo muito limi
tado por causa da rápida dete-
rioração do óvulo".

Acrescentou que a experiên
cia italiana poderia conduzir a

"outros importantes resultados
diagnósticos e talvez algum dia
seja possível predeterminar o

sexo do embrião humano",

A informação sôbre a expe
riência despertou enorme inte
rêsse na Itália.

O "Paese Sera" deu â infor
mação em um artigo de primei
ra página escrito por seu cro

nista de questões médicas, com
um grande titulo. Dizia o ar

tigo que a experiência foi repe
tida 40 vezes e que sues diver-

. sas fases foram fotografadas
em filme cinematográfico de
cores e tambern em branco e

preto. Tambem dizia o artigo
que a experiência coroou qua
tro anos de trabalho do citado
grupo de pesquisadores.

pleno gôzo de seus direitos sin
dicais, atestado pelo Presidente
do Sindicato que estiver filiado,
sob pena de responsabilidade_
Art. 20. - A presente Por

taria entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.

Secretarias de Estado dos

Negócios da Fazenda e da Se
.

gurança Pública, em Floriano

polis, 22 de dezembro de 1960.

(as.) Laerte Ramos Vieira

Elias Adaime

Muita Coisa... em
'- o Prefeito Municipal

viajou hoje para Floriano
polis afim de não participar
da recepção ao Governador
Heriberto Hülse nem da ins
talação dos novos Municipios
e inaugurações. Bom coope
rador e ainda quer a cola
boração de todas as classes
conservadoras... Não com

êsse exemplo! (

- Correm rumôres que os

Aviso - Proibição
o abaixo assinado, em

vista de prejuizos que vem

sofrendo em sua lavoura, si
tuada nos terrenos do Dr.
Clemente Procopiak, divi
sando com Campo de Trigo,
Pangratz, Todt e Rio Negro,
torna público que não mais

permitirá passagens para ca

çadas e pescarias no Rio

Negro, não se responsabili
zará pelo que 'possa acon

tecer aos que desrespeita
rem êste aviso.

Marcílio Dias, janeiro 1961
JOÃO SKUDLAREK

Fnc. do terreno. 2x

,

I

Pouco Espaço
Prefeitos provisórios nomea
dos pelo Governador Herí
berto Hülse serão exonera

dos logo após � posse do
sr. Celso Ramos. Não que
êsse desça "tão baixo" mas
os aliancistas de Canoinhas
é que. querem ... Vejamos.
Funcionario da Prefeitura

colocou lona no caminhão
do Municipio, gasolina do

t f
.

"f t "

povo e e C. e 01 es ar

em Rio Novo. Tem Prefeito
nesta terra ou não?

Continuam as perseguições
nos Distritos de Paula Pe
reira e Bela Vista do Toldo.
Certos elementos julgando
se de prestígio, ameaçam os

udenistas até de morte ... O
ambiente é dos mais desa

gradaveis. Lavradores e in
dustriais querem deixar o

Municipio até que a UDN
volte a governar.
- Continua o descalábro a

dministrativo na Prefeitura

Municipal. Vai ser inaugurada
Biblioteca Pública Municipal
antes do "Prefeito I{elam

pago" deixar o Governo ...

cacique

AI VEM
com Renato Restier, Sonia Marned, Carmem Verônica,

Francisco Negrão e outros.

A AJ�EGRIA

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - á. 20,15 hora. • Impróprio até 14 ano.

"Um filme do cinema nacional" .

OOMINGO'!. á. 14,00 hora. - Censura Livre

Aí VEM. A ALEGRIA,
á. 17;00 hs, Cen.ura até 10 anos

OOMINGO -:- á. 20,15 h••
-

Irnp, até 14 anos
..

MARCHA DE HEROIS
em Technicolor

com John Wayne, William Holden, Constance Towers,
Althea Gibson e Hoot Gibson.

Um espetáculo de gigantes invade a tela! Um grande
elenco! Aventurasl Perigosl e um colorido de rara belesal

2a. Feira • ás 20,15 hora. 4 Proíbo até 14 anoa > REPRISE

: 38. e 4a, Feira - á. 20,15 hora. - Proib. até 14 ano.

ESCA'PADA
com Louis Jourdan, Dany Carrel e José Lewgoy.

"Um policial do cinema frances"

5a. e 6a. Feira - á. 2�.15 horas - Imp, até 14 anos

Ao Amanhecer da' Glória
com James Cagney e outros

"Um espetacular filme da United Artists"

E Não Percam Para Domingo Próximo:

CANTINFLAS EM JMA V�LTA AO MUNDO E:':":AS =-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I
! '

era prenuncio de um frio intenso; As árvore. deixam des
prender de seus galhos as últimas folhas já amarelecidas; ao se des

ligarem são acompanhadas pelo extrernecimento de suas irmãs", seno

'tem-se no' ar, a próxima despedida do mundo. é chegada 8 hora da
Morte.;

,

Os ramos que outrora eram belos e verdejantes, iâ não são

,mais do que, arcabouços esqueléticos, despidos de tôda a imponência
.natural das grandes arvores.

'

As folhas do outono desaparecem ... as aves como que escoro

raçadas abandonam os velhos troncos' a procura da prima vera em ou

tras pla [as ... para onde irão? Ninguem sabe ...
As frondosas' arvores iá com os corações dilacerados, movi·'

mentam seus braços nús, deixando-os ao rigor do tempo (a serem fuso
'

:tigados pelos' ventos' e açoitados pelas tempestadea, enquanto que .as
'

'sUas folhas, iá' caidas, representam a mortalha de uma estação' que
Ii d

' ,

h _lO. 8...
,.

No eôração da 'mata, 'agora maltratada, esfa'rrapàda, o vento
uiva e ameaça de.. destruição completa ... com a ventâoia as Iolhas ca· ,

idas. rolam de um para' outro ·Iado sem encontrar um ninho' que as
,

abrigue, iá não leatein mail a legurança que lhes dava.o velho caule •
.

,
' -". ... ." ." r ,. _

Que reprelenlam ••tal pobre. folhas� Nada mail do que 10m· .

hra de uma atividade qUA iamail voltará... pobres e iníelisee folhas ... :

ij'" não' Ião 88 filhai' dilêtas daquelas arvores, onde as \avezinhas cona- !

ltruiram seus ninhos e ali desfrutaram em franca primavera, a prima. '

iveta de todo um amor; hoie .nada mais Ião do que restol mortais de
:'l1ma feliz existência.

,,' ,
,
".

, "., , .

i
j . Tudo é triste... Tudo é'morte..� Tudo passou...

.

j Quando Ol'- primeiros fios prateadó, ',urgem, OI sonhai da :

'j'elPerança murcham e perecem Da;.8rvore�,dã vida: •• e como 8S folhas
,Ião levada! pelo veoto da ilusãe», 09� risol como aI avezinhas, pro- .

,lcuram em labios jovens lugar para seus novos ninhos, enquanto que
iDO céu da existência nalcem 88 primeiras l'ugal, como. nuvenl de tem-

'. .-

•
.. l' � j

ipeltadel, preDuncio de angultJal e delesperol.
I ",

,. . ..'.
'

j, Cad� dia que pal!a
-

'�epre8ent. li folha 'que cai... cada dia

'�que nesce meia DO. aproxima do fim••.

;' _ ,,;; _:" l'.,! U'!� , - ,: '_' ,':'� ,I -,;
:

.

-", O 'outO'oo é 8 idade madura, o fim da expanlão dai "nossas
'fa6uidade's;'a"eiperiência', 'vivida' nos "mostr'a'.,Uma� ola r idade suave e

doeetx o tempo nos ensinou que a próxima estecão-é o fim, dê, uma!
'luta, o -término do Tempo, o inverno nos mostra que a tarefa foi!
'culllprida;-e- quem-apecveitou-e-vida dentro. .. dos .... seUIl,., enslnementos
básicos, aguarda o fim como uma VItoria, pois a Morte será o leu j
:reDá.cimelito�;��""�' z-:- ""':c,' ...

'

. 'o,. '",'.a.,'" ."',".'.' > 'T ',oec<

No leio d�(Cji�aràhilll',capare�e,a,lembra,nça da primavera, a ,

idede infantil que .foi �esfrutÍl�a, '-enquanto que a deepedida do ou

tono fa,z brotar a'09" olhos uma" lagrima. furtiva' Dum mixto de triste. ,.

zal e saudades ... o outono desaparece e com ele os sonhos e alegrias....
debalde se busca fazer reviver as. fantasias do amor .. , debalde se bus- ;

.

ca as folhas mur�has da mocidde, que foi Q estio da nossa existência.

Assim é o destino de tôdas as coisas; no Crepusculo da Vida
a morte. é na realidade. a única 'verdade.•• .com o Outono... tudo se foi ..

( .

Confecções finas

p�'ra .
senhorast

Vende-se um terreno com

área de 4.000m2 situado' em
Agua Verde próximo à Raia
"Julio Budant".
Prêço de ocasião.

Tratar com a proprietária
Vva. Maria Marcinichen em

Agua 1 Verde. 3x

, ,

I
CaSa Erli,a/

\

Assine! Leia I Di�\�lgue I
Correio do Norte

,
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Inscre�a-se na IiÇ:OOPE�RATtvA/I de Rtil.pàs �ENNFIl

que em 1961' distribuir� \TRtS Prê�ios mensàl�ente. 'Escof�â a ,pr�staçã9'
que mais lhe: convêm: cs 500,00, Cr$ 600,00 ou Cr$"7ÔO,oo por '��e�"
Os sorteios serão feitos �elc1' última' e�trc1çãó de é:ad�'�n,es dà: Loteria Fed�ral.

,
, � .

: .� �, _ . .., : :

Inscrlç�es e prospectos ri� ,e,R, E V E H 'D E o o "R
",

;i?ENNER. desf� êIdad�
1 ...... ""'."

., "::
,..

� .• ,�"

CASA 'PEREIR'A
a casa da bôa roupa

,

Rua Getú,lio Vargas, 882 -, .' 1!IFon., . 298 ":i�,

TRAÇÃO NAS 4 RODAS: VENCE BARRO E AREIÃO .. AMPLA CAR

ROÇARIA: GR1\.NDE VOLUME DE CARGA lliI! MOTOR DE 6 CILIN
DROS E 90 H.P., O FAMOSO MOTOR WILLYS .• CHASSI' REFORÇADO
E ÇABINA FOLGADA PARA 3 PESSOAS EI)NCOMPARAVEL PARA

TRANSPORTES E ENTREGAS RApIDAS NO CAMPO, E NA CIDADE

VENHA Vt:-LO EM

PiCK-UP ".JEEP". - ÁGIL COMO UM CARRO, VALENTE COMO UM ".JEEP"!

, j
BASltlO HUMENHUK & (IA� LTDA.
Rua Vidal Ramos, 203 - Telefone, 145
CANOINHAS .... SANTA CATA'RINA

Um produto da WILLYS�OVERLAND DO BRASIL S.
\

5 ..

;,�
A·e

'Iv
.'k

.. ' "fi
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Comenta-se nos E U A o
I

Governo �de Kubitschek
WASHINGTON, 9 (AP) - A

revista "U. S. News and World
Report" diz, em seu último nú- PE.DRO ALLAGEmero, ser corrente no Rio de
Janeiro que o presidente JK

EM' ILIANO UBA"estabeleceu um recorde, o de
Imaior gastador da História do _

Brasil". Nomeados dos \. MunicípiosReferindo-se ao fato de o

������o d:o K���sc�e\e��!�: Major· Vi,eira. e Tr,ês Barras
acrescenta:

Circulo de Estudos
Ed�cdciondis de

e Pesquisas
Canoinhas'

.

FILHO
Prefeitos

de
"'Curso de A fei

'

per eíçoamento do Ensino Prim.ário"

(Programação)
HORAS MATÉRIAS SÉRIESJ)IAS

23/1
PROFESSORES

,8,45 Abertura
9 - JO Geografia '20. ano
10·11 Linguagem lo. ano
14·15 Portugu�s
15. 16 Geografia 30. ano

9.10 Conhecimentos.40. ano
10.11

.'

Aritmética
14. 15 Portugu�s
115 - 16 Hist6ria

9· 10 Geografia
10 - 11 Linguagem 20. ano
14· 15 Linguagem lo. ano
15 - 16 . História 40. imo

9· 10 'Trab. Manuais
10·11 Aritmética
14.15 Português
)'5· 16 Gêografia 40. ano

.Atos do governador do Estado datados em 13 do
corrente, nomearam os senhores Pedro Allage Filho e

José Emiliano Uba, para prefeitos interinos: dos Municípios
de Major Vieira e Tres Barras, respectivamente, que ama..

nhã se instalarão com a presença do sr. Heriberto Hülse,
Governador do Estado.

Prof. Vanda Ribeiro
Prof. Lady Bastos
Prof. Sálua Seleme
Prof. Norma Wiese

Prof. Saloméa Bp.jarski
Inspetor Altino Rocha
Prof. Sálua Seleme
Prof Iolanda Teevisani
Prof. 'Norma Wiese
Prof. Vaóda Ribeiro

'

Prof. Lady Bastos
Prof. Iolanda Trevisani

Prof. Saloméa Bojarski
Insp. Altino Rocha
Prof. Sálua Seleme •

Prof. Iolanda Trevisani

"Novos funcionários civis são

juntados ã folha de pagamentos
aos lotes. Aumentos sem limite
são eutorízados, com pagamento
extra para os que trabalham
em empregos perigosos - in
cluindo-se, nesta eategoría, ti

pografo e guarda livros. Diz-se

'que o maior' projeto de Kubits
chek, a nova Capital, Brasília,
foi orçada em 600 milhões de
dólares..

"O salarío -minímo no Brasil
foi recentemente aumentado
em 60% para ajudar' os traba
lhadores a fazer face á inflação.
Resultado: uma nova onda de

inflação. Durante os cinco anos

de mandato de Kubitschek, o

custo de vida subiu 275%. O
cruzeiro perdeu recentemente
seu valor, caindo de 193 para
213 em relação ao. dólar.

"O pouco que resta ao presi- '

dente Quadros é o total de 400
milhões de dólares que o Bra
sil 'tem em reservas ein ouro e

dólares. As dividas da balança
.

de pagamento sugarão, em bre-
<

•

ve, metade disso. \

"Mas de qualquer forma, ca

berá a Quadros pagar pelos
gastos de Kubitschek",
Transcrito do Estado de São

Paulo 10/1/61.

24

Dois nomes ligados a vida comercial e industrial
de Canoinhas, os novos Municípios do dia �2 em diante,
serão' entregues a sua administração. Moços e empreen
dedôres, saberão 'conduzir a vida pública' municipal pelo
caminho do progresso a fim de que sejam importantes
células do Estado dê Santa Catarina.,

\

"Correto do. Norte" felícíta-os com votos de exító
na nova' caminhada do porvir.

.;;.

25

26

27 ' 9 • 1'0

�•.
. 10. 11
14. 15
15. 16

28 .9.10
lO·H
14 ·.15
15.16

Aritmética 20. ano Prof. Vanda Ribeiro
Aritmética lo. ano . Prof.. Lady Bastos
Conhec, Cerais 30. ano Prof Ncrma Wiese
Português Prof. Sálua

.

Seleme
Já Pôde "Fabricar"

Vida Humana' .em
, .

Laboratórios

Se
Trab. Manuais Prof. Saloméa Bojarski

Prof Leonor Lezan
Insp A Itino

.

Rocha
Dr. Paulo Peregrino

Aritmética
Encerramento

rPaulo Peregrino Ferreira
\

"

Diretor Presidente

ANO DO CINQUENTENÁRIO DA CIDADE

Realizada com êxito óa' Itália experiência para
fértilizar óvulos fora do corpo humano

Bolonha, 16 (UP!) _. Um
membro de um grupo de cien
tistas italianos' afirmou hoje
que êle e seus colegas fertiliza
ram um -óvulo humano fora do

corpo e desenvolveram-no du-
\

rante 29 dias, para destruí-Ia
depois.

.

A experiência, que se disse
ter sido a primeira pela dura

ção e por se tratar de sêr hu
mano, foi anucíado esta ma

nhã pelo diário local "Paese
Sera".

!
ReFaça' suas forças, tomando

B I G A V I 50
,

O jornal disse que o profes
sor Daniele Petrucci, doutora
Laura de Paoli e o dr. Raffaeie
Bernabero, lograram "pela prí
meira vez", a inseminação arti

Iícial fora do corpo humano.

COMUNICAÇAO
Petrucci estava hoje "de via.

gern, de modo que não foi pos
sível comunicar-se com êle pa
ra obter declarações Mas sua

esposa afirmou que a noticia
era exata e que há seis meses

se havia apresentado urna co

municação científica 8 respeito
a um congresso médico de Tu
rim .

A dra, De Paoli informou á
. UPI· que se havia realizado' com
êxito uma experiência do tipo
descrito. Acrescentou; previa-se
a experiência para estudar a

capacidade de inseminação do
espematozoide humano. Pelo
que sabemos, fizeram- se expe
riências' desta classe, mas não
com óvulo ou espermatozoides
fora dp corpo humano:

"A caracteristíca interessante
é que 8 experiência pôde pro..

Iongar-se por 29 dias, durante
os quais se conseguiu determi-

(eonelue
'

em página interna)

"

Em virtude das constantes altas havidas nos produtos
que entram na fabricação do pão, os panificadores desta cidade

sentem-se na contingência de alterar os prêços de seus produtos
cómo segue:

.'.

Para o, varejo: Pães miudos, bolachas de mél

e \thinéques Cr$ '2,50 cada.

Para o atacado (Bares, Hotéis, Negócios) os

mesmos artigos Cr$ 2,00 cada.

Para melhor atender aos consumidores e seus funcioná-·
\

rios, os panificadores avisam que:

1) - Aos domingos só haverá ,pão fresco e distribuição da pa
dada Guarany, sendo que as segundas feiras ésta só terá

.

pão fresco após o meio díaj.

2) ....... As segundas feiras até ao meio dia só haverá pão fresco
.

e SUé distribuição da Panificadora Primor.;

3) - Aos domingos a Panificadora Primor atenderá sómente no

balcão das '7,30, as 10 horas;
.,

4) - A padaria Piedade sómente fará entregas a tarde excluí
dos os domingos.

Os prêços e horários acima entrarão em .igor
a partir do dia 1. de Fevereiro próximo.

Canoinhas, 15 dê Janeiro de 1961.
.

PANIFICADORA PRIMOR
PADARIA aUARANY
PADARIA PIEDADE.

Saboroso até a ultima gota

Em breve torrado, a ar I quente
BIG é grande - mas. em Canoinhas

BIG é O melhor café

Dia 4.de Fever,eíro· o
.

Grõndé Baile;

80S'SA NOVA
(

A Sociedade Esportiva Esperança, convida' os seus

associados para o grandioso' baile "UMA VALSA AO
iLUAR", que será abrilhantado por ótimo conjunto musi
cal de -RIO NEGRO� numa colaboração toda especial 'de

COCA
A reserva :de mesas, incl�sive mesas ao ar livre,

poderá ser feita .a partir do dia 20, com o sr. LAURO
MICHEL. 2x

(

fi caspa f QUfDn Df S'EUS CftOflOS USANDO

I

.

PARA FERIDAS,
E C l E MAS;
INfLAMACOES,
C o c f ,I R A S,
f R I É I R A S,
JSPIHHAS� ETC.PARE! ( TÔNICO OAPILAR POR EXCELÊNCIA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




