
Reunião de
):;, /'1

h

:t .Jenic Quadros

Iniciativa Pàrticular

Imponentes Edifí-e Magestósos
Nesta ,Cidade.

CIOS erguem-se
Até o fim do ano veremos concluidos d�i� mages

tosos edifícios na rua Paula Pereira. Um de propriedade
do sr. João Seleme, praticamente cóncluido, todo de al
venario, ,2 andares, com espaçosas salas para escritórios
e lojas. Outro da firma Merhy Seleme e Filhos, onde
será instalada Uma filial daquela firma e Agencia da In
ternacional. Será este edificio dado a sua extensão, um

dos maiores da cidade, construção moderna e completa
mente aparelhado para receber uma grande casa de co

mêrcio. A firma Merhy Seleme & Filhos que possue em

Três Barras uma das principais' casas comerciais, tem
tambem filial na' visinha cidade de, São Mateus do Sul. A
de Canoinhas será a maior das tres e possivelmente .será
colocada aqui a Matría

São iniciativas dessa natureza que ajudam o de
senvolvimento de uma cidade. São comerciantes que em

pregam no embelezamente da nossa urbs o lucro auferido
de suas atividades. São 'iniciativas que merecem os aplau
sos de todos os canoinhenses, dentro das atividades da

-, iniciativa particular.

Em . (anoinhasl
Espetáculo -de Artístico!
Encontra-se entre nós o dan

sarino chileno, de origem' hún
gara, MELLEN, BRAWN, ' que
exibirá sua rara arte logo mais
à noite, no Clube Canoinhense.
Sendo de todo extraordinário o

espetáculo dum artista, que e

xecuta dansas clássicas sobre

patins, certos estamos de que
a Família Canoinhense ,e tôda
a sociedade local se farão pre
sentes e não regatearão aplau
sos a tão refinada arte, tanto

mais que MELLEN BRAWN, a-
,

presentará seus 'bailados sôbre

peças afamadas de Tchaikovski,
Manuel de Fana, Ary Barroso
e Richard Strauss, além de
dansas do folclore espanhol.
"Correio do Norte" apresenta

as suas cordiais boas-vindas ao

famoso artista, de sangue hún
garo - vale dizer: sangue de
dansa - e almeja-lhe _ o mais

completo êxito.

AVISO
Em virtude da alteração' do prêço da farinha de trigo, os

'

Panificadores desta cidade, são forçados a alterar os prêços dos

pães, bolachas de mel e chineque para Cr$ 3,00 ao consumidor
a partir de, 1-4-61.

'

,

Canoínhas, 23 de Março de 1.96l.
.

PADARIA GUARANY
PANIFICADORA PRIMOR
PADARIA PIEDADE

com Presidenteo
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O Presidente .da República, sr. Janio Quadros e

seu Ministério, encontra-se 'em Florianópolis desde as

primeiras horas de quinta feira e permanecerá na Capital
.

do Estado até hoje as 12 horas.

O encontro com os Governadores de Santa. Cata-
rina, Paraná e Rio Grande do Sul, tem por finalidade
$í;lzer� um levantamento das reais necessidades destes Es
tados, fato já largamente ventilado pela imprensa de
todo o país. Cumpre assim o sr. Janio Quadros, uma

das principais plataformas da sua campanha política em

manter contato permanente com tódos os Governadores, Irmão
se eleito fôsse. Santa Catarina foi especialmente escolhida

_

para a primeira reunião. É portanto motivo de satisfação
e interesse para todos os catarinenses, dado a considera
ção que o novo Presidente da República dispensa ao

nosso Estado.

Assuntos de relevante importancia estão sendo
debatidos e -díscutídos nestes três �dias de contáto com .o

"homem da vassoura", a quem a UDN apoiando, levou
ao mais alto cargo da Nação.

Na proxima semana, para conhecimento de nossos

leitores, publicaremos a relação dos problemas debatidos
e qual a solução que 'os mesmos terão por parte da
Presidencia da Republica.

Oirctor�s : AR�WO C. Df CARYAl�O
CAIXA POSTAL, 2

'\

AlfRmO, �ARCI�DO e
FONE,,128

.

I. �erent�: IlHASS SmMF
CIRGULA AOS SABADOS

<ieraldo ' Luiz
Deu-nos o prazer de uma vi

sita, o
.
nosso presado amigo e.

assinante Irmão Geraldo Luiz,
.ex-Diretor do Ginásio Santa
'Cruz e atualmente do corpo
docente do Ginásio de Santa

Maria, R. G. do S�l.
O Irmão Geraldo que foi um

dos pioneiros na construção do
nosso Ginásio, encetou inume
ras -campanhas em favor da

instrução secundaria em nosso

Municipio. Foi o homem que
assumindo a direção do Gina
sio na fáse mais aguda de sua

existencia, soube 'condu:z;i-Io para
o caminho da realidade. O "gi
gante da colina" como já foi

cogminado pelo povo, deve ao

Irmão Geraldo Luiz uma gran
de 'parte da sua vida.

Agradecemos a honrosa visi
ta e desejamos ao Irmão Ge
raldo, feliz estada em nossa, ci
dade.

�

O novo diretor
,

do <iinásio Sta. Cruz
Com o desaparecimento do

saudoso Irmão 'Reinaldo,' tra
gicamente morto num desastre
de automóvel no seu Estado na

tal, assumiu a direção do Giná
sio Santa Cruz o .Irmão Aluisio,
da Ordem dos Maristas do Rio
G� do Sul.

Apezar de ainda não conhecer
a nossa população, dado á sua

simpatia e simplicidade, já 'con
quistou a admiração 'de todos,
"Correio do Norte" que sem

pre ligado ao Ginásio Santa
Cruz desde os primeiros alicer

ces, coloca as suas paginas a

disposição do novo Diretor, para
. toda e qualquer campanha que
vise o desenvolvimento do nos

so educandário de ensino se

cundário.

Dr.: Zaiden E .. Selerne, o novo Dire- '

tor da Escola Técnica de Comércio
-

.Día 17 do Corrente ante a presença de autoridades e

professôres, assumiu a direção da Escola Técnica do Comércio,
de Canoinhas, o dr. Zaiden Seleme que vinha já prestando o seu

concurso Ia referida Escola como professor.
Recebendo a direção do sr. Arnoldo Peiter Filho um dos

fundadores da Escola, disse o, novo diretor entre. outras palavas
que procuraria não medir esforços no sentido de continuar a

obra educandária com o mesmo entusiasmo com que o dr.
,

Peiter
vinha exercendo às suas funções. Falaram ainda o sr. Prefeito
Municipal e o Presidente da Camara de Vereadores exaltando a

personalidade e a dedicação com que todos demonstraram a fim
de- que Canoínhas possuísse um estabelecimento de ensino capaz
de impedir que os jovens da nossa cidade, saíssem a procura de
cursos superiores.

Logo em seguida falou o dr. Arnoldo Peiter Filho, que
agradeceu as homenagens recebidas e a confiança do povo de
Canoinhas, 'Disse ainda que entregava a direção da Escola a um

, filho de Canoinhas e que estava certo de seu interesse pela Escola.
Por fim, falou, o dr. Paulo Peregrino Ferreira, diretor do

Centro de Pesquisas e Estudos Educacionais, autor' e incentivador
deste novo Orgão do Ensino de Canoínhas, destacando a atuação
de todos os homens que colaboraram para a realidade da Escola
Técnica de Canoinhas e 'o CEPEC.

No encerramento das solenidades, foi oferecida aos pre
sentes pelos professôres um cocktall, salgados e doces. E num

ambiente de confraternisação, e amizade, foram feitas as despe-
dídas.>

.

. \

Tabelionato Paula S. (arvalhb - EDITAL
Acha-se em cartório, á rua

.Lauro Müller), para .ser protestada
mento a duplicata seguinte:

Duplicata número 2.534-3.
. Emitente: Abrahão Mussi & Cia.

(- DEVEDOR: GODO DEEKE.

Vidal Ramos, (Praça
por falta de paga-

Valôr: Cr$ 80.000,00 e mais os juros de móra,
Vencimento: 15 de dezembro de 1.960.

Por não ter sido possivel encontrar o devedor, Sr:
Godo Deeke, pelo presente o intimo para os fins de di
reito e ao mesmo tempo no caso de não ser atendida
ésta intimação, o notifico do competente protesto .

Canoinhas, 24 de março de 1.96i. Ix
ALCIDES SCHUMACHER Escrevente Juramentado.

Muifa coisa... empouco espeço.:
IDelegado contra Vereadores

A semana passada um vere

ador recebeu do Delegado de
Policia de Canoinhas ameaças:
se o vereador continuar se me

tendo com os problemas da ci

dade, ele (Delegado) manda

prender não só um vereador
como todos que quizerem to

mar qualquer tníciativa em pról
da coletividade. Paréce que o

atual Delegado não conhece leis
.

ou está muito nervoso, porque
o vereador ameaçado nada ti

nha a ver com 9 peíxe... Ou
tros sim!

x x x

Menores quebram 'vidros 'do

Grupo Escolar "João ]Iosé de

Souza Cabral"
O vidro da porta principal do

Grupo Escolar "João José de

Souza' Cabral" fo.i, quebrado no

fim 'do mês pa!,!�ado. Por .. in- Icrível que, paréçap até agora
. .

ninguem tomou providencias.
Estas cabiam aos atuais repre
sentantes do sr; Celso Ramos
nesta cidade - além de esta
rem torcendo para que as aulas
não funcionem naquele estabe
lecimento de ensino dá a en

tender que eles querem que
quebrem todos os vidros ... Será

porque foi o governo udenista
quem construiu? E' uma pena.
Desta maneira, em pouco tem

po ficará somente a carcassa do
,

maior -Grupo Escolar do Estado

que Canoinhas tem a suprema
honra de possui�

Segundo consta, nem dentro
de um ano os aquinhoados com

'a "bondade" do ex-Prefeito po
derão restituir ao Município 'o

que devem.
x x x

Repercussão de uma má
.

adminisftação
O Município está afogado em

dividas. Situação calamitosa en

contra-se a administração mu

nicipal. As conseguencias de
uma má administração estão re
caindo sôbre os operários e fun
cionários da Prefeitura, para não
dizer tambern o sacrificado po
vo. Diante disso, diz o atual
Prefeito que durantemuito tem
po não poderá 'aumentar os

subsidias dos funcionários,
Foi uma grande administra

ção a de Haroldo Ferreira ...
I

cacique f

Dinheiro adiantado
E' verdade que o ex-Prefeito

Haroldo Ferreira adiantou aos

operarios e funcionários da Pre

feiturâ, mais de 'quinhentos mil
cruzeiros. Colodel ao receber a
Prefeitura 'ficou atônito' com
tanto adiantamento.
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Curso Gratuito, de Ta-.
quigrafia <por correspon�encia)
Acham-se abertas as matrículas

para os curaos de taquigrafia por
cori'é!Ípondência do Iustituto Bra
sileiro de Taquigrafia, orgão fun-'
dado em 1944 e reconhecido deI
Utilidade Pública.' O curso com·,
põe- se apenas de 12 lições, após
o que serão conferidos Diplomas
aos alunos aprovados em Exame
Final, também por correspondên
cia. Os Intereesadoa deverão ea

créver. dando nome e' enderêço
para a Caixa Postal n, 8934,
São Paulo.

..

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

OFERECE:
Artigos para Páscoa
Coelhos, Ovínhos e Es

tojos de Chocolate, Cho-
colates enr'Barras Marcas:
BUSCHLE e' LACTA.
As mais Lindas Cascas
Pintadas da Cidade. Cres
pinhos e Balinhas para
encher cascas, Açucar em
Cores, 'Noz Moscada.

Artigos Diversos

Camisas, Calças, Gravatas, Meias
Nylon e Unico, Calções, Toalhas, "
Sombrinhas, Lenços, Camisetaa,
Óleos e Perfumes, Diversos tipos
de Canetas e Isqueiros, Variedade
em Brincos, Colares e pregadores,
Gaitas de Boca, Carteiras para

Dinheiro e Documentos.'

(

:" :� I ','. �

modelos novos,

Proibição
VICENTE NOVAK, proprie

tário do. terreno sito em Salto

Agua Verde, proibe a invasão
do mesmo por estranhos, que
além de percorerem ou caça- .

rem sem autortzação, fazem es

tragos nos pinheiros.
Aos infratores do presente

aviso. que rapanhados ou deà
nunciados serão levados ao

conhecimento das autoridades

competentes. 3x

P·a r a n áAd u b 0-5

o melhor que há! .'
Representante: '

, .

/

Z. 8arcindo & J{uõppel Ltda.
/

Canoinhas S. C.Caixa Postal 56

elétrico
ERLITA

Material
:CASA

ReFaça suas Forças, tomando

CAFÉ BIGALOUI
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
Telefone ,. para 305 e será

prontam�nte atendido.

Saboroso até a ultima gota

Em· breve torrado a ar quente
BIG é grande - mas em Gan()inhas

BIG, é O .melhor café

�, .;

.. CASA ESMALTE

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

versos modelos

Relógios de Parede,
Bonitos presentes para
Natal e Fim de Ano.

Na Relojocuia Sulssa
de Guilherme. J. A. Souza

Rua Eugenio dê Souza

"'-

CORTE,J.
, Co�unic�.a todos os PESCAD'OR.ES E CAÇADORES

que já recebeu úm
.

�íioque apreciável 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

tificiaia - 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 - FACOES • LANTERNAS A
PILHA - LANTERNAS A CARBURETO E-OÚEROZENE.

CAMAS DE CAMPANHA - MOSQUITEIROS, etc.

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

CANOINHAS - STA._ CATARINA 3

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
,

ADVOGADO
CíVEL COMÉRCIO TRABALHO

\

Rua Majbr Vieira, 490 ..L Canoinhas

..

,

Lãs para \ Tricot
Casa. Erlita.

\

José Yvan de Costa
Bacharel em Direito

\

Advocacia em geral, especialmente crime

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

Assine! Leia 1 Divulgue!

Correio do Norte

...é O Aero-W�lIys
o' grande carro brasileiro

.
'

Possante, económico, de linhas sóbrias e dis

tintas, o AERO-WILLYS é o único grande car

r� brasileiro construido especialmente para o

nosso pais. [V1otor de 6 cilindros e 90 H. P. - o'
. famoso motor Willys. Grande altura livre do solo,
Estrutura monobloco. Amplo espaço parà seis

pessoas. Porta-malas espaçoso. Visibilidade pa
norâmica. Bom gósto e distinçâo nas córes, que
combinam córno luxuoso acabamento interior.

VENHA ADMIRA-LO EM

elA. LTDA.BASILIO HUMENHUK &
Rua Ui�al Ramos, 2�3 -:-- le19100e, 145 STA. CATARINACANOI�HAS

o alto índice de' nacíonaltzacáo 'do .AERO·WILLYS é a melhor garantia de completa assistência técnica.

, \Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Aniversaríantes <, da
ANIVERSARIAM.SE:

Hoje: os srs. Irineu Bor»
nhausen e Felix Rudolt; a srta.
Maria ReginaWendt; as sras.

dnas. Therezinha esp, do sr.

Ademar de Olioeira Godoy;
Zenilda esp, do sr. Waldo
miro Silva e Julia Jungles
esp, do sr. Frederico G. de
O/íveira.
Amanhã: as sras. dnas. Ma

ria esp, do sr. Unioaldo Al
tage e Vva. Elvira de Paula
Vieira; o menino Gelson Aécio
filho' do sr, Waldemar Nader;
o sr. Antonio Zsczvgiel, as

meninas Maria filha do sr.

Roberto Rohrbacher e Marcia
Regina filha do sr. Horst Bol
lmann.

Segunda teira: os srs. Frie
drich Brauhardt e Euclides
V. Simões; a srta. Joana
Metzger; o menino teor filho
do sr, Hugo Peixoto; as sras.

dnas. Laura esp. do sr. Igna»
cio lmianouski e Ivanir esp.
do sr. Theodoro Tarcheski.

Te1ca feira: a sra. dna. El
frida esp. do sr. WaldemtJr
C. Stange; os srs. Osmindo
Waldmann; Rudolfo 'Salo
mon: Antonio Sconhetzki: Es
tefano Lucachinski e Conrado
Grittens; as meninas Myrna
Maria filha do sr. Henrique
Neustaedter; . Rosny filha do
sr. Carlito Krautchechen; Te.
rezinha filho do Antonio Hol
ler e ClaTice de ratima filha
do sr. Antonio Rodrigues; os

gemeos Eugenio e Eugenia

filhos do sr. Estetano Miretzki;
a srta. Fridolina Guebert; os
meninos Augusto Veiga Lou»
renço e Nelson filho do sr.

Afonso C. Kohler.
Quarta teira: as sras. dnas.

Maria esp. do sr. Calil Cador
e Cafa esp. do sr. Adib S.
Sakr: os meninos Moacir filho
do s;. Theodoro Tarcheski e

Otniel filho do sr. João Be
dretchuk Sobo'; o jovem Pau
lo rrank; a menina Nancy
filha do sr. .Antonio Nasci
mento; as srtas. Olga, Mire.'
teki; Alia Cador e Judite
Hartmann.

Quinta feira: a sra. dna.
.Clara esb. do sr. José Prim;
a srta. Tecla Lozovey.
Sexta feira: o sr. Alvaro

Uhlig; a menina Lzailda filha
do sr. Romão Nideielski; os

meninos Teodoro, filho do sr.

João Tchaika e Marcos ROI
meu filho do sr. Mm ia Mo»
ebius.

Dia l: de; Abril: os srs . .Ar.
Lindo Jonkoski, de Curitiba;
Frederico Otto Straube, de
Valôes e João Vicente de Lima,
de Pinheiros; a menina Lisia
filha dó sr. Pedro Negromonte,
de São Francisco, a sra, dna.
Maria Cabuba esp. do sr. Mi
guel T. Isphair; as srtas. Na
gibe Cador, de Paciencia e

Eliza Pereira.

Dia 2: as sras.' dnas. Ilma
esp. do sr. Ernesto Riecke; ROI r

sinha esp. do sr. Friedrich

CASA
DE

AGRO-PECO ARIA
CANOINHAS

Será instalado nésta cidade, dentro de alguns dias
a CASA AGRO-PECUARIA DE CANOINHAS, com ex

clusividade em produtos veterinários e agrícolas, com

consignações, representações' e conta própria.
Esta casa contará com um serviço de assistência

técnica com orientação sobre o emprego de todos os

medicamentos ao combate das principais doenças dos
animais.

'

Semana
Brauhardt e Thereza esp. do
sr. José Pedro Vailatti; as

srtas. Carmen Scheide; Alice
Herbst e Edite Michel; Dom
Daniel Hostin, Bispo Deoce
sono, de Lages; as meninas
Wilma filha, do sr. Friedrich
Bruubardt e ala ides Maria
filha do ir. Claudio Lourenço
de Lima.

Dia 3: os meninos Carlos
Magno filho do sr. lthass Se..
leme; Alcides filho do sr. An·
tonio Tomporoski e Luiz Anto
nio filho do sr, Antonio Cubas;
os srs. Anastacio Buba e Wi
egando Wiesse; o jovem Al
tavir [enzura; 'as sras dnas.
Natalia esp, do sr. Raulino
Pereira; Catarina es-p, do sr,

Noé'N. Pinto e Sofia esp. do
sr. Antonio Grosskopt: a me»

nina Marila Yeda filha do sr.

Gustavo Maes, de Joinville.

Dia 4: as sras. dnas. Ja ...

comina esp. do sr. Firmino de
Paulo e Silva e Paula esp, -do
sr. Bruno Schroeder: a meni»
na Marlene filha do sr. Frie
drich Brauhardt; o jovem An
tonio Oliskovicz; os srs. A,
fonso Koch e José Meister.

Dia 5: os ers. dr. Saulo
Carvalho,' Francisco Kõhler
e Valdemiro Koller: a srta.
Mafalda Wiltuchnig; as sras.
dnas. Irene esp, do sr. Ma.
noel Jungles; Vva. Chams
Seleme Sakr e Herta esp. do
sr. Joaq?tim Gomes.

Dia 6: as sros. dnas./oana
esp. do sr. Rodolfo Bayerl e

Ema esp. do sr. Luiz E. Tack;
ti menina Marize filha do sr.

Ludovico Bóra,' os srs. Tutti
Kalil Sphair; Sezefredo Voigt
e Djalma Benkendorf.
Dia 7: os meninos Amadeu

filho do sr. José �Poloniski;
Rolf D. Siems filho do Sr.

João F. Siems e Cezar Luis
filho dOI sr. ldalino F. Tulio;
a srta. Silvia Struzik,' a sra.
dna. Estefânia es/). do sr. João
F. Siems; os srs Silvio Aran·
tes; Rufino GrosskoPT e Car
los Dolla.

Nossos parabens.

BUMMI
I

I
•

I
I

Aproveitem a oportunidade e venham hoje mesmo fazer uma

I visita sem compromisso a loja de

I Irmãos Trevisani Ltda.
I à rua Paula Per.eira, 807 em Canoinhas. I
�

"

.
����������m.�m.���������m.aB����.��••

• • • • ••

Estourou a bomba na cidade.
Verdadeira queima de m�rcadorias.

A Firma IRMÃOS TREVISANI LTDA., completando quinze anos de

bons serviços e desejando brindar seus freguezes, justamente agora em

que Canoinhas, a capital da erva-mate festejará seu cinqüentenário, re

solveu expôr a venda os seguintes artigos por prêços arrazadores.
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Santa Cru»Espote Clube
Cauolnhas, 8 de Março de 1961.

limo Snr.

Ithass Seleme

MO. Gerente do Jornal "Correio do Norte"

Presados Senhores:

Pelo presente temos a satisfação de levar ao conhecimento
de V. S. que em Assembléia Geral Extraordinaria realizada em 8 de
Março de 1961, ficou eleita a nova Diretoria deste Clube, a qual irá
reger os destinos desta Agremiação para o ano de 1961, a seguir:

Presidentes de Honra: Francisco BecheJ, Azis José Seleme,
Waldomiro Bubuiak: Presidente: Dr. Saulo Carvalho; Vice Presidente:
Alcidio Zaniolo; Secretário-Geral: Haphael José Boeing; l° Secetário:
Alcides Schumacher: 2° Secretário: Amo José dos Santos; Tesoureiro
Geral: Hugo Peixoto; l° Tesoureiro: Rui Seleme; 2° Tesoureiro: Adhe
mar Schumacher: Diretor-Esportivo: Guilherme Prust; Oradores: João
Seleme e Alfredo de Oliveira Garcindo; Supervisor.Técnicos: Ernesto
Mayer e Euduardo de Almeida; Têcnico-Esportivo: João Alípio Ja
cobus; Departamento Médico; Drs. Mário Mussi e, Reneau Cubas:
Conselho.Fiscal: Luiz Damasco de Miranda, Edgar Mayer e Rubens
Ribeiro da Silva; Suplentes do Conselho Fiscal: . Dr. AJaor Motter,
Basilio Humenhuk e Evaldo Vogt; Conselho Deliberativo: Francisco
Raphael di Lascio, Hellmuth Prust, Henrique Bertnick, Francisco Za-.
siski, Orlando Olsea, Osmârio Davet, Dr. Paulo Farias. João Weodt,)
Wiegando Fischer e Zeoo Benedito Ribeiro da Silva; Sup. Cons,
Deliberativo: João Pedrassani, Mário Sprotte Filho, Boleslau Woi
jeko!1ki, Waldemar Brandes, José Cador, Cados Nunes Pires, Miguel
Otjkosk, Nelson Zipperer, Affonso Lütke e Antonio Prudencio do
Nascimento.

'

Cordialmente

Saulo Carvalho
Presidente

RaPhael José Boeing
Secretario-Geral

Atenção! VENDE-SE
por motivo de mudança, uma ótima propriedade
com 1.600m2, com excelente casa' de mor_�da,
poço e forno coberto�, pomar com diversas árvo
res frutíferas_ e ainda aos fundos ótimo tanque.
Melhores informações com o proprietário, à Rua
Marechal Deodoro, 908 ou nesta redação 4x

, 1'

Cine 'Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

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

Watusi o Gigante Africano
com George Montgomery, Taina Eig �

David Farrar.

DOMINGO • á. 14,00 hora. - Censura Livre

'Watusf o, Gigante
I

Africqno
DOMINGO _

á. 17,00 h..
_

Censura até 10 ano.
á. 20,15 h.. Imp. até 14 anos

Maldição da 'MontanhaA
com Spencer Traicer

2a. Feira • ás 20,15 horas - Proib. até 14 ano•• REPRISE
o

-'--
1

38. e 4a. Feira - á. 20,15 hora. - Imp. até 14 anos-

de JulhoAconteceu a 20
com' Bernhard Wicki, Karl Ludwig Diehl

,e Carl Wery.
58. Feira - á. 20,15 horas - Imp. até 14 ano.

üNICA EXIBIÇAO

I
A CO�B�:tte B�:���ean ���ete

e, Isabelle Pia.
,

\.�..e H'_"IWiiiflfbi-FHW8H*MHHE5WM'_'
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Ministério: Já/

Entre todos os ministérios
que o presidente Jânio Quadros
recebeu no início de sua ges-

tão, um destacou-se pela sua

nulidade: o Ministério da Agri
cultura.

AGRADECIMENTO
José Guzinski e família, ainda sob a dolorosa im

pressão causada com a morte de seu filho e irmão
)

ROMÃ01• GUZINSKI
ocorrido no dia 22 deste mês, vem de público agradecer 80S
medicas Drs. Haroldo Ferreira e Mario Mussí a presteza
e 'dedicação com que sempre atenderam ao extinto, aos

Rvdos. Frei Cristóvão vigário e Frei Menrado pelo conforto
espiritual e palavras de Consolo que lhe aliviaram o desen
lace; aos srs. Braulío Ribas, Miguel Pe rcyak e João Grosskopf,
pelas viagens de automóvel e caminhão; enfim aos parentes
e amigos e vizinhos que de qualquer forma os auxiliaram e

c'lnfortaram no pesado momento por que passaram.

A todos Indistintamente o seu Deus lhes pague.

CONVITE MISSA
Convidam outrossim, para. a missa de 7°. dia, que

em intenção de sua alma, será celebrada na Matriz Cristo
Rei, terça feira, dia 28 às 7,30 horas.

Aos que comparecerem, desde já se confessam agra-
decidos.

'

Canoinhas, março de 1.961
!

------------------------------------------
25 ..3-1961

Acordar
desfazer as suas últimas ilusões.

A fixação dos' prêços míni
mos antes da colheita, para que
o produto pudesse realmente
se beneficiar dos mesmos e "e
laborar os seus planos em ba
ses seguras, foi reclamada com

uma insistência inútil e jamais
atendida.

O emprêgo de meios mais e

ficientes no trato da terra, no

alto de semear, na colheita,
etc., ficou apenas no papel dos
folhetos dístríbuldos pelai S.IA.,
elaborados nos gabinetes buro
cráticos e ineficientes pela falta
de meios para que o 'lavrador
pudesse alcançar aquele objetivo.

Omitiu-se o Ministério da

Agricultura em tudo, criando
no homem da enxada, já' es
magado pelas tristes condições
sanitárias e físicas de existência,
uma descrença de maléfica in
fluência no próprio trato diário
de suas plantações ou de seus
rebanhos.

Desestimulados e poucas vê
zes incentivados pela iniciativa
de governos estaduais, chegaram
criadores de São' Paulo ao ex

tremo de pedir, numa reunião
realizada em São Paulo, a ex-fê

SEJA
QUAL fOR

Tempo de

Que fêz o Ministéri.o da A

gricultura nos últimos cin,co
anos? Onde os frutos da sua a

tividade? Que ajuda deu ao a

gricultor, ao pecuarista? A não
ser o café, que teve voltado
para si não a atenção merecida,
mas a única atenção, não se

encontra, fora das parcas e in
trincadas publicações que a ma

ioria não consegue decifrar, uma
única medida que viesse ao en

contro .das reivindicações do
homem da terra.

Ao lavrador, negou-se o cré
dito reclamado e, quando par
cialmente atendido, o labirinto

hurocrátíco- encarregava-se de

Essa, por certo, a razão peta
qual tem sido o mais dístin
guido com os famosos "bilhetí
nhos", que no caso..fazem o pa
pel de óleo canforado a um

organismo em agonia.
Num país de extensão terri

torial imensa como o nosso e

de terras férteis, o poder que
devia cuidar da agro- pecuária
foi, na hipotética prestação de
contas do período governamen
tal que se findou a 30 de ja
neiro último, o poder esquecido,
numa expressão bem lembrada
do seu novo titular.

HÁ UM TIPO EXATO DE PNEU

Batem todos os recordes de quilometragem, durabilidade e, economia I
Provados nos mais rigorosos testes feitos no asfalto, no cascalho cortante
das estradas, na lama, no areião e na terra I Gigantes GOODYEAR -

os melhores em sua closse l

SUPER-CUSHION SUPER BANDEIRANTE
mais confôrto e segurança o pneu de caminhão para

para as carros de passeio I qualquer serviço de estrada I

PAPALÉGUAS
maior quilometragem

no asfaltai
'

CORDONÉIS exclusivos dos Pneus GOODYEAR resistem muito mais aos impactos,
estouros e fadiga! PNEUS GOODYEAR - maior número de recapagens!

CONQUISTADOR
"

p'ara transportar cargas
pesadas I

LAMEIRO CENTRO
ABERTO mais tração para

o seu trator I

MERHY SElEME e; FILHOS
Três B.:lrras - Caixa Postal, 1 - Sento Catarina

•
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Anunciou o ministro da a

gricultura que "os pequenos
lavradores terão financiamento
direto do governo, sem os pre
calços burocrá ficas e as dificul
dades que até agora impediram \

um efetivo auxílio ao homem
do campo".
Acreditamos nessa promessa,

muito embora, em questões cre ..

diticias, o ministto da Agricul
tura possa apenas opinar.

A maior parcela dos generos
da subsistência vem da pequena
agricultura, que, porém, conti
núa atrasada, sem assimilar as

normas agronômicas modernas.'
Isso porque lhe falta crédito

para empregar fertilizantes, se

mentes selecionadas'> e outros'
elementos que elevem a produ,":
tividade agricola.

Se a promessa ficár em pa
lavras, não haverá o aumento
da produção de generos espe
rada pelo presidente JQ como

meio de compensar as dificul
dades que o país atravessará,
nos próximos anos, para pagar
as, dividas assumidas no último
quínquenio pelo governo.

E como promessa não pag�
dividas, então a situação não
se alterará, nem para o agri
cultor, nem para a Nação.

\

Que as barreiras burocráticas
devem ser extintas e que esta
é a orientação do governo, me

lhor do que ninguém tem pro
vado 'o próprio Presidente da

República ao inaugurar um no

vo processo de relações com

seus ministros. Aí estão os "bí
lhe tinhas", diretos, urgentes, sem
meios termos.

Por que, pois, um assunto de
tamanha importância como o

crédito à pequena lavoura deva
demandar maior espera? Que o

crédito chegue ao homem ,do

campo, sem demora, já, a fim
de que possa logo o país se li
bertar das dificuldades a que
foi arrastado pela omissão go
vernamental na chamada ba
talha da produção.

r

tincão pura e simples do poder
omisso.

Em verdade, extinto êle já
praticamente .estave.

'

Agora, é começar tudo de,
novo: revigorando-lhe as verbas
(de, 302 bilhões, no exercício de
1961, ao Ministério da Agrícul
tura foi destinado apenas 14,6
bilhões), organizando- o de mol
de a dinamizar sua' atuação

_ num contacto estreito como e
,

dono das terras e com seus tra

balhadores, dando-lhes a neces

sária cobertura de uma equipe
técnica em prejuízo da equipe
de gabinete, não limitando sua

função à simples publicação do
que o lavrador deve fazer mas

dando-lhe os meios de fazê-lo,
transformando-o num instru
mento de fomento, de pesquisa,
de ajuda, de orientação, de in
centivo, de assistência, o M. A.
será o instrumento capaz de

,

servir aos objetivos que carrea

rá para O< sr. Jânio Quadros o

voto do lavrador: o incremento
da produção e, em consequên
cia. a baixa do custo de vida e

a .melhoria do padrão de vida
das populações do campo e das
cidades.

•

Credito I,

Direto ao

Pequeno
lavrador

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SAIAS, última moda

eatta,
.

e.lita,
Alistamento

Classes - de 1943
Militar
e 1944

Livros e Romances
CASAERLITA

Devem comparecer à Junta de Alistamento Militar de
Canoínhas, para altstamento, os jovens nascidos nos anos de
1943 p. 1944, os quais deverão comparecer. munidos da certidão
de nascimento (com firma reconhecida) e uma fotografia 3x4.

Os jovens que já completaram 17 anos e meio de idade,
estão sujeitos à multa de acôrdo cem o art. 127 da Lei do Ser
viço militar.

Canoinhas, 10 de março de 1961.

LUDOMILA BOJARSKI - Secretária da JAM

Confecções finas
para senhoras

Casa. Erlita.
r
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Além de sua extensa linh�' c:t'e tecidos, para tôdas as

estações do ano,e de �adronagern renovada, agora,
especialmente para os dias· de calor, apresenta;

VISCOLIN

,Wp4d
PURO LINHO

.

.
.

V. vestirá bern.com qualquer dêstes;tecidos no verão. )
,

- .,

a boa. roupa

VISTA-SE DE GRAÇA

Ínscreve-se na IICOOPERATIVAli de Roupas /(.ENNER

que em 1961 distribuirá TRÊS Prêmios mensalmente. Escolha a prestação
.

,

que mais lhe convêm: Cr$ 500,00; Cr$ 600,00 ou. Cr$ 700,00 por mes.

Os sorteios serão leitos pela última extração de cada mes da Loteria Federal.

Inscrições e Ptospectos no R E Vi E N o E o e R , RENNERI desta cidade

� / <,

CASA PE:REIRA
a casa da �ôa roupa

.

Rua Getúlio Vargas, 862 Fone, 29�

25.3-1961

Associação Rural de Canoinhas
Edital. de Convocação

o Presidente da Associação Rural de Canoinhas, usando
das atríbuíçõess que lhe confére o item 1°. do A rt. 30 dos Esta
tutos Sociais resolve:

CONVOCAR
A Assembléia Geral Ordinária dos Associados a realizara

se na respectiva séde social, no dia 26 de março àsquinze hora

(três horas da tarde), em primeira convocação, afim de tratarem
dos assuntos constantes da seguinte

ORDEM DO DIA:

1°. - Deliberar sobre o Balanço, Relatorio do Conselho de
Administração e 'Parecer do Conselho Fiscal;

.

2°. - Eleição de novos Membros para os Conselhos de
Administração e Fiscal;

3°. - Outros assuntos de interesse da Associação .

Não havendo numero legal para a instalação da Assem

bleia em primeira convocação, fica desde já, feita a segunda para
às quinze horas (três horas da tarde) do dia 9 de Abril.

\

,E, para que chegue ao conhecímênto de todos os interes

sados, passou- se o presente Edital que será afixado na sede da
Associação Rural de Canoinhas, seus Núcleos, bem como em 10-
cais publicos habituais dentro de sua area de ação, e publicado
pela impreensa falada e escrita désta cidade .

Canoinhas, 17 de Fevereiro. de 1.961

ASSOÇIAÇÃO RURAL DE ·CANOINHAS

Alfredo O Garcindo - Presidente. Ix

I ,

(anoinhasPrefeitura Municip�1 de
EDITAL ""

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno público
que durante o corrente mês de Março, se procederá nésta Tesou
raria e nas Intendências Distritais de Paula Pereira, Bela Vista
do Toldo e Felipe Schmidt, a cobrança dos seguintes Impostos e

Taxas:
A - Taxa de Fiscalização _.:.. Emolumentos e Álvarâ de

Licença,
B - Imposto si Indústrias e Profissões (lo. Trimestre)

,

C _.,: Imposto de Licença (Continuação para Comércio e

Indústria - 1°. Trimestre).
.

. \

Os contribuintes que não efetuarem seus pagamentos no

praso acima referido, serão extraídas as certidões para. a devida
cobrança executiva..

Canoinhas, 8 de Março de 1961. j

Clementino Pieczarka - Tésoureiro Municipal
Dr. João ColodeI ;_ Prefeito

RADIOS
A vista e em suaves prestações

PA 2 PT 3 Transistor

J.; Côrte
PA 12
Praça Lauro Müller, 751
Fone 125 - Caixa Postal 76

. Canoinhas � Sta. Catarina

;

PARA FUIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C O C E I R.A S,
F fi fi R n s,
ESPINHAS, ETC.NUNCA EXISTIU IGUAL POR EXCELÊN(IA
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a Velhice
do Bingo pró

/IAsilo
Lourenço Malucellitt da Pia

de Santo
c

Antonio .

Ajudai a

quirindo
Rolando

abrigar
bilhetes

•iW

Ano rs - GANOINHAS'· S. Catarina, 25 de Março de-1961 - N. 634

Comissão Pró - Festejos
Cinqüentenário de', Canoinhas

CONVITE

do

o Snr. Prefeito Municipal, na qualidade de Presidente
da Comissão Diretora, pelo presente convida a todos os membros
das comissões já organizadas na forma do Ofício enviado a cada'
um, para uma reunião na próxima terça feira (dia 28), às 20 ho
ras, na séde da' Comissão (séde da Associação' Comercial e In
dustrial) a fim de serem tratados os seguintes assuntos:

a) - aprovação do projeto para construção do monu

mento .aos pioneiros de Canoinhas,

b) -:-' designação da Comissão para a construção do re-

ferido monumento.

c) - designação de novas comissões.

d) Outros assuntos de interêsse para' o' Cínqüentenárío.
Contando com o comparecimento de' todos, antecipo os

I agradecimentos.

Canoínhas, 22 de março de 1961.

João Colodel Presidente da Comissão Diretora

Ullla Vez; Por Semana ...
;

(CACHIMBINHO)
Amigos, bom dia. Depois de umas longas Iêriss, aqui estou

novamente.

,
X X X

/ O assunto que está na, pauta, é o que diz respeito ao cin
qüentenârio da cidade. Na,minha opinião, está sendo morosa a or

ganização das diversas comissões, porquanto, o tempo que nos resta
é pouco e temos praticamente tudo ainda' por fazer.

',X X X
No Canoíuhense, teremos em Maio duas grandes aprêsenta

ções. A primeira dia 17 - CASSINO DE SEVILLA - orquestra'
"lR conhecida e que, vem de uma recente excurção pela Colombia, onde
alcançou pleno sucesso.

Dia 24 do mesmo mês, veremos TOBIAS TROIS!. Com res

peito a este conjunto, a imprensa especializada, não tem poupado
elogios. Suas, gravações tem tido bôa aceitação e a exemplo da
C�SSINO DE SEVILLA, sua apresentação vem despertando o mais
vivo interesse em nossa Sociedade.

X X X \

E' cOf!:! prazer que registro a fundação do "Clube 15 de Ju
nho", que congrega a mocidade canoinhense. Seu idealizador, Càstro
Pereira, iá tem li programação para o mês de fêstss dêsta agremie
ção. O Baile inaugural contará com 8 presença de ,BRENO SAUER
E SEU CONJUNTO, atração da TV de Curitiba, tendo também se

apresentado com raro sucesso na Radio e Televisão R�cord havendo
inclusive gravado um LP; A orquestra KING'S CCilritib!l) também
deverá se apresentar em Junho, ainda como parte dos festejos do
Clube 15. "

,
X X X

O Mário é indiscutivelmente o "Disc-Jockey" da cidade. Gr'a
ças, a ele aquela gravação do Zê-Fidêlis (Lionori), andou de bÔC8 em

bôca, Agora, dado a popularidade alcançada, '0 "baixinho" está revi.
vendo um velho eucesaso de umcarnaval passado. Trata-se da famosa
"Nega Maluca", com um arranjo todo especial para "rock",

X X'X
Mota, vê se me conta uma certa história de um domingo à

tarde em Três Barras. Até você hein i'
X X X'

Possivelmente em Setembro ainda, tenhamos oportunidade de
'apreciar Q fabuloso conjunto de WALDIR CALMON, que fará uma
apresentação em Curitiba e talvêz se desloque até a .nossa cidade.
Vamos aguardar.

X X X
Por hoje é so e até a proxima semana."'"

\

ad
Dr.

União

Desamparada,

COLUNA

versos; (

c) coleção! de 'trechos bonitos Observação: - Não havendo número legal na hora marcada.
'de poesias, etc.

'
a Assembléia funcionará meia hora depois com qualquer número de,

"

sócios presentes. I
O professor procurará levar a

criança a empregar. quando opor· As chapas a concorrerem às eleições, deverão ser entregues
tuno, nas composições, as expres- à Diretoria, para fins de 'inscrição, .no mínimo com 72 horas de
sões poéticas selecionadas. habi- antecedência.

c

tuando-a, desta forma, a expres
sar-se com vocabulário mais rICO

e elegante.
'I

C - LEITURA
No 3°. ano, o professor encon

tra ainda entre os alunos diferen
ças indrviduais bem sensíveis quan-
.to às habilidades. hábitos e ati
tudes fundamentais da leitura. As
deficiências reveladas devem ser

anotadas pelo professor. para que
possa ser realizado um trabalho
inteligente e cuidadoso de cor

reção, sempre que possível dentro
das atividades normais da classe.

I Poderão ser aproveitadas- as su

gestõe� apresentadas para o' 4°.
'

ano, utilizando se material mais
abundante e desenvolvido, no que
se refere a vocabulário e comple-
xidade, de sentido.

'

Dever� merecer especial aten-

Ix

-

Além -do que foi sugerido ante-
riormente, podem ser realizadas,
pelos alunos. as seguintes ativida
des:

a) seleção das poesias do seu

agrado; ,

b) organização do caderno de

Continuação do número anterior

um vocabulá�io mais amplo e

apreciando histórias mais comple
xas, aS dramatizações poderão ser

bem desenvolvidas e largamente
usadas.

Será interessante dramatizar
histórias, lendas. acontecimentos
históricos simples,' tendo-se. neste
último caso. cuidado para que
seja mantida a veracidade dos
fatos.

Nas dramatizações. a criança
deverá' usar sempre a Sua lingua
gem natural, construindo ela mes

'ma as frases, sem nunca memo

rizar diálagos.
Como ficou recomendado nas

séries anteriores, o professor ori
entará os alunos na crítica do'
trabalho levado a efeito.

É importante. porém, não con
fundir dramatização com dramas
ou pecinhas escritas, mesmo que
o sejam pelos próprios 'alunos.

Na dramatização. o aluno apre
senta com suas próprias palavras.
um assunto que- foi compreendido
sentido e vivido por ele. desen
volvendo-se. por esta forma, a

fluência e propriedade de sua

linguagem. '

POESIAS - As poesias cons

tituem fator que concorrerá pata
o desenvolvimento do senso artis
tico infantil.

, Nesta série, a técnica emprega
da no ensino das poesias será a

mesma recomendada para as séries
precedentes. devendo-se, todavia.
empregar poesias de mais difícil
interpretação.

-'

DO
ção a deficiência revelada- por
alguns alunos na compreensão do
conteúdo dos parágrafos. São vá
rias as suas causas: pobreza de

vocabulário; atitude inadequada
na leitura de palavras e sentenças;

falta de treino de leitura; poucas
\,

experiências de vida. proporciona
das pelo meio familiar e social em
geral; capacidade mental pouco
desenvolvida, o que impede o

Continúa no pr6ximo número

Sociedade Benefieente Operária
CON VITE BAlLE

'I

A__,Sociedade Beneficente Operária, pela sua Diretoria. tem a

máxima satisfação de convidar os seus Associados e Exmas. Familias,
bem como os associados das demais Sociedades locais, para o gran
dioso Baile de Páscoa, que fará realizar na noite de 2 de abril pró
ximo e para à soirêe dansante na noite de 3 de abril. ambos com

início às 21 horas, e abrilhantados por Moacyr e sua Orquestra.

TRAJE: - Passeio

RESERVA DE MESAS: - A partir do dia 25 do, cor
rente, na séde social.

todos, de1sde já agradece.Contando com a presença dê

A D!RETORIA Ix

,

melhor vendedor do mundo.RÁDIO ··0

Anuncie, na RADIO CANOINHAS
o melhor som do planalto catarinense.

Capital ,da Erva
-,

Mate,CANOINHAS
no ano, de seu' cincoentenárío.

Sociedade Beneficente'Operária
\, -" I.

Assembléia 'Geral Ordinária
I

De ordem do sr. Presidente e em conformidade com os Es
tatutos Sociais, convido os srs, Associados para ia Assembléia Gena]
Ordinária, a ser levada a efeito em data de 9 de. abril próximo, na

séde social. pelas 10 horas, obedecendo a seguinte
I ORDEM DO DIA

Eleição da nova Diretoria e Consêlho Fiscal
de mandato.

por término

Canoinhas, 20 de março de 1961. -

Osvaldo Koch - Secretário

I CONVITE - rVlISSA
Francisco Bojarski e família, vêm, por intermédio dês

te jornal, convidar parentes e amigos para assistirem a missa

que mandarão celebrar em intenção da alma de sua espôsa,
mãe, sogra e avó

WLADYSLAWA BOJARSKI,
dia 3 de abril, às 7,30 horas, na Matriz Cristo Rei, pelo
transcurso do 1°. 'ano de falecimento.

Por mais êste ato de caridade e

zados, antecipam agradecimentos.

Canoinhas, 20 de março de 1961.

fé cristã,' sensíbílí-

, I
.,...Il!!
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