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Atos da DITADURA

Tres

da
;,:Tras mêses da governo alíancista
mêses da perseguições Fechamento

Escolas, Patrulhas Moto.;.�ecanisadas e Casas

de Colonos. Falta de interêsse dos partidos
políticos de Canoinhas ligados ao'. governo
Celso Ramos 7 Política de "terra arrazada"

\

Canoinhas, a querida "Princeza do Planalto", Canoínhas
"capital da erva mate"; quasí completando o seu cinqüentenário.
Canoinhas que vem perdendo a sua população ano após ano. Ca
noinhas arrependida agora por ter dado uma pálida vitoria ao sr.

. Celso Ramos, atual Governador: chora através de seus filhos.
Derrama lágrimas de sentimento. O atual Governador a chicotêia
despejando sobre tudo o seu ódio como se não estivesse satis
feito com a vitoria que ela lhe deu. O mesmo Governador que
num palanque de sua maior praça, disse em' presença dos cano

inhenses e com o testemunho dos Partidos que o ajudaram, a e.,.

leger-se, que se eleito. Canoinhas seria o Município que ele aju
daría. Ergueu a mão para o céu como que querendo chamar Deus

para testemunha, que o seu Governo não seria de ódio nem per
seguições e que. acima dos interêsses políticos, estava o interêsse
do povo de Santa Catarina;

JO• - Fechou .a Escola Profissional Feminina, com 210
alunas matriculadas em diversos cursos de artes domesticas.

2°.) - Extinguiu a Patrulha Moto Mecanísada. de Cario
inhas. Anualmente mais de 300 lavradores se utilizavam dessa
Patrulha para os serviços de:

Noticias de Florianópolis dizem que o sr. Atilio Fontana,
Secretário' da Agricultura está ajudando _o Governador a fazer a

politica de "terra arrazada".

,

.

3°. - Eis a relação atualizada onde ,Pode-se verificar a

perseguição do sr, Celso Ramos aos udenistas de Canoinhas ou

aos que foram nomeados ou assistidos pelo governo udenista.
Funcionários e operarios, muitos desta relação viviam exclusiva
mente de seus empregos. Outros aceitaram os cargos a titulo de

colaboração, mas não escaparam a sanha perseguidora' do novo

b:. '

Governo: " '.

-----.--1·) - Pedro AUage Filho, Prefeito Provisório .de
, Major

Vieira, exonerado e substituido por Walter Graboski, do PSD

2' - Etníliano Uba, Prefeito Provisório de Tres Barras,
exonerado e substituido por José Felicio de Souza, do PTB

3' - Otto Mainers, revisor de carros, exonerado e su

bstituido por Emílio Dirschnabell do PTB
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JOM SmMf �erente: IlHASS SHfMl
CIRCULA AOS SABADOS

"Correio do Norte" agrade
cendo, deseja ao dr, Scheide
votas' de felícídades e êxito

completo. no novo cargo que
vai ocupar.

Gancheada

Oiretorc�:' �ROW� C. Df CAR�Al��
I

CAIXA POS;rAL, 2

Dr. Guilherme
Scheíde
Trouxe-nos suas despedidas

por ter sido removido para
Florianópolis, o dr. Guilherme
Scheide, engenheiro do Depar
tamento de Estradas de Roda

gem e que durante muito tempo,
foi Chefe da 6.a, Residencia de

Canoínhas. Engenheiro compe
tente com uma grande folha de

serviços prestados ao Estado
durante os governos de Jorge
Lacerda e Heriberto Hülse.

No ensejo do "DIA DO TRABALHADOij." que
transcorrerá dia 1. de Maio, sentimo-nos satisfeitos em

expressar a todos os homens trabalhadores do Brasil,
principalmente os operários, a nossa admiração pelo labor
que vem contribuindo para engrandecer o Estado e servir
convenientemente a coletividade.

,

Os operários tem motivos de sobejo I?ara' celebrar
'uma data assim significativa para a classe. O DIA DO
TRABALHADOR vem, atingindo, de ano para ano maior
brilhantismo nas suas celebrações dados os seus objetivos -

dada a sua causa - uma justissima homenagem ao ho-
\

mem que no anonimatô, constrói a' riqueza do país, o

parafuso mestre de uma Nação, o construtor sem titulos,
da riqueza natural.

Assentam-se os trilhos ferroviários, rasgam-se as

rodovias; propulsionam as usinas elétricas, fabricam-se
veículos motorizados de todas as categorias, mas em tudo
está a imprescindivel mão de obra, em tudo está o tra
bralho do operário, do operário brasileiro, considerado' o

me,lhor do mundo, dado a sua argúcia e inteligência ..

Parabens aos operários canoínhenses, Parabens aos

operários brasileiros, Salve 1. de Maio, e que neste Dia,
possam suas reivindicações !serem aceitas pelos gover
nantes, proporcionando-lhes melhor assistência e amparo.

4' - João Reinert, nomeado Juiz de, Paz de Pinheiros,.
exonerado e substituido por João Sabtak, go'PTB '_;,' '.'

5' - Antonio Batista, nomeado suplente de. Juíz de Paz,
exonerado e substituido por João Maria Gonçalves do�,PTB Segundo já está estabele-

�
\.. cido

.

...:.:.. informa .ao jornalista o

6' - Ermelino Veiga nomeado Oficial de Justiça, exo- Dr. Agostinho Leão Filho 1
nerado e substituido por Joaquim Vieira, dó PSD I sabe-se que o preço fixo (mí-

7' - Noroé de Oliveira Quadros, Auxiliar de Êscritorio nimo) �ara a colheita da erva

do Serviço, de Defesa Sanitária Animal, exonerado. 'mate' ,(cancl;1eada), da produção
.

'do ': nosso Estado, será em Cu-
8' - José Zattar, motorista do Serviço de Defesa Sani-

tária
.

Animal exonerado.
'

, ritiba de Cr$ 185,00 por arroba,
'"

" ,e em 'Mafra, de Cr$ 180,00. O
9' - Francisco Estácio dos Santos.iVacinador do Serviço "preço foi fixado também. para

de Defesa Sanitária Animal, sediado em Papanduva, exonerado. outros pontos, mas acontece que

10' - Matias ,Ribeiro, Vacinador do Serviço de .Defesa não está incluído o preço do

Sanitária Animal, sediado em Major -Víeíra, exonerado. transporte.
'

(
,

11' - Dr. Guilherme Scheíde, :Engenheiro Residente re- Com relação' à fixação da

movido .para Florianopol�s; "
época ,da safra, olprazo, no, Pa

raná e Santa Catarina, será de
,12' - Licio de Oliveira, tratorista do DER, 'exonerado; l0. de maio a 3 de setembro;'
13' _: José Bonk, tiàtorista e mot0J1ista, da Patrulha Moto no Rio Grande do Sul, entre l°.

Mecanisada, exonerado. de ab'ril e 30 de setembro.

Dr. Guilherme Scheide foi
removido para Florianópolis. Não
cábe num artigo como este, a

analise de 'todo o trabalho rea-:

lizado pelo engenheiro canoi

nhense, em pról de Santa Cata-

Eleito,' o sr. Celso Ramos
.
fez estes "beneficios" à rína, Tambem não cábe aqui

Canoínhas: enumerar todas as obras e to

das as estradas construídas du

rante sua gestão a frente da

I Residencia de Ganoinhas. Leva
ele parai Florianópolis, no bojo
de suas 'responsabilidades a de

terminação firme e segura de
continuar dando a Santa Cata-'.

Aração, gradeação, destocamento, plantio e colheita -de rina toda a sua experiencia e

todos os cereais. Por intermedio do Secretário da Agricultura, Oil· inteligencia. Leva a determina
tratores pesados foram doados as Prefeituras do PSD' em- outros ção de soerguer qualquer orgão
Municipios - os de pneus, uns doados aos cabos eleitorais do ou repartição que estiver sob a

PSD x PTB e outros para o Posto de Monta de Marcilio Dias. Os
. sua administração. Porque é

tratoristas transferidos para o DER - Poço Preto e Marcílio Dias. honesto, trabalhador e organí
Em consequen'Cia �disso; este ano até que .os pequenos lavradores sado.
.díríjam suas atividades agrícolas para outros setores dá lavoura,'
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uem com o r. c ei e con-

mecamsa a, a pro uçao rura o nosso umcipio so rera uma -
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quéda alarmante, principalmente a lavoura do trigo. Convern.fri- vdlveu �u. ez '6ua quer e�pe:�e
sar que os lavradores que se utÚizavam dos I tratores e demais el negolclo, tS� e '? qctuanE °t de e
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d
ze ou pe O' pa nmomo o s H o,

maqumas agrlco as, pagavam. Oglco que' as atru, as nao
.
a- .

1
'

tri
.

d I
vam lucro e não poderia ser diferente, pois o Governo tem obri- file o 'dPa tru:�omo, � filovdo. eSso

-

d '1'
.

It f ·1·.:Ii<d' , e eví en e no comercio e a-

gaçao e auxi lar a agncu ura, aCI h ..n o os meIOS. .

h D' S heid ' '

-. 'n01n as. r. c el e leva esse

Além da Patrulha de Canoinhas,i a _ de Joaçabà, Xapecó, .

atestado puro de honestidade
Joinville e Florianopolis foram todas fechadas inclusive a Casa passado por todos que com êle

do Colono de Xapecó, uma, obra de assístencia agrícola perina- mantiveram negócios. Não per
Rente e que custou aos cofres estaduais mais de dez milhões de mitiu nunca que o dinheiro

cruzeiros. público fôsse desbaratado. Foi
severíssimo nêsse particular. Pa
ra as grandes realizações, as

muitas obras que construiu, dei
xou direção da Residência em

ótimo estado.' Zelou por tudo.
Deixa Canoinhas com destino a

,

Florianópolis com a fronte er

guida. Deixa um nome a zelar

por todos que trabalharam com

êle.

M:uita Coi,sa... em Pouco Espaço.•.
Neste 'Governo o impossivel

acontece - O BV do dia 19
corrente publica um Edital do
Prefeito, Provisorio de Major
Vieira sobre roçadas - assina o

Secretário e o Delegado de p�
licia passa o «visto», Fato ine
dito nos Municípios Catatinen
ses. Quando e em que época dele
gado de Policia tem' alguma
coisa com Editais Municipais?
Q}lalquer semelhança com «di

tadura» é mera coincidencia ....

\

x J{ x

-:- Dinheiro do Povo para ca

luniar - E' verdade que a

imprensa do Palacio do Gover
no pagou avultada importancía
pára caluniar o ex-Governador
Heriberto Hülse, chamando-o de

«Lupion> de Santa Catarina. Fa
lando atravez da Radio Diário
da Manhã disse o sr. Heriberto
Hülse que já existem provas
que o PSD catarinénse pagou
aó jornal «Ultima Hora» avul
tada importancia para calunía
lo e desprestigia-lo p'erante ó
Presidente da RepUblica e ten
tando impedir a sua eleição para
Presidente da Cia. Siderurgica
Nacional,

x x x

Campo de concentração den
tro do Estado -- E' o que di
zem os viajantes. que passam
por Florianopolis. As Reparti
ções estão superlotadas de fun-

.

cionários que foram recolhidos
do interior. Consta que só na

Secretaria da .Agrrcultura tem
mais de 10 agronomos. Na E-

.

ducação, Inspetores e Delega
dos de Ensino não tem nem onde
sentar-se. Um verdadeiro campo,
de concentração comandado pelo
sr. Celso Ramos e seus Secre
tários. E' a face atual da nova

administração aliancista.

E assim vai o sr, Celso Ra
mos mostrando de quanto êca
paz. O sr. .Heriberto permanece
em Santa Catarina e mora em

Floríanopolis. E porque os jor
nais catarinenses nada publica
ram a respeito?

x x x

Gov:e�no do Edado e o cin
coentenârío - Vae viajar o

Prefeito Municipal para conse

guir um auxilio para os feste
jos do Cincoentenário de Canoi
nhas. Em 1953 o governo ude
nista auxiliou a segunda exposí
ção com trezentos mil cruzei
ros, jeep e funcionários a dispo
sição da Comissão, além de ínu-

meros premios aos lavradores
• •

I

particípantes. Somando tudo, im-.
portaram em mais de um milhão
de cruzeiros, naquela época. Es

pera-se que o atual Governador
auxilie agora com mais de um
milhão de cruzeiros, principal
mente tratando-se de um' cín
coentenário de um Município.

",

Volkswagen
poderia ser vendido

por 300 mil '

RIO, 24 (Asapress) .

Se�
gu.pdo a "Noticia da Indústria"
o carro de passeio Volkswagen
poderia ser colocado. no merca
do por pouco mais de trezentos
mil cruzeiros, A falta de finan
ciamento, o exagêro tributário,
a especulação baseada na eleva
da procura e mesmo a conside
rável margem de lucros dos
fabricantes, tem conêorrido'para
que o veículo' seja cotado de
maneira desproporcional ao seu

custo de produção ..
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CGRREIO DO NORTE

Prefeitura Municipal' de Canoinhas
"'�E,DITAL

De ordem do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, torno público
que durante o corrente mês de Abril, se procede nesta Tesouraria
e nas Intendências Distritais de Felipe Schmidt, Paula Pereira !:'

Bela Vista do Toldo, a cobrança dos seguintes Impostos e Taxas:

A) - Imposto Predial - 1.0 Semestre.
B) - Imposto Territorial - 1.0 Semestre.
C) - Taxa de Limpeza Pública.
D) - Taxa de Assistência .Social.
E) -, Taxa da Bôa Vontade.

Outrossim. comunico os Srs. Contribuintes que se acham
atrasádos com os seus Impostos de veículos em 'geral, CO!!lO sejam,
caminhões, automóveis, bicicletas, carroças, etc., bem como. com
o Imposto sI Indústria e Profissões, continuação de Licença,
calçamento, etc, poderão fazer o pagamento no corrente mês com

a multa de acôrdo com a Lei.

Fill"do o prazo acima referido, serão extraidas as certidões
para � devida cobrança executiva.

Canoinhas, 10 de Abril de 1961.

.

CLEMENTINO E. PIECZARCA, Tesoureiro,
Visto: Dr. JOÃO COLODEL, Prefeito

r

J.
A

C··ORTE
<'

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

caça para a temporada deste ano.

VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS, 2 e 3 pedaços • LINHA.S
DE NYLON de todos os tipos· ANZOIS NOROEGUESES •

CHUMBADAS de todos os tamanhos - ANZOIS com iacae ar

tificiais - FISGAS, pequenas, médias e grandes • REDES de
fio URSO e de NYLON. TARRAFAS de vários tamanhos e

típoa.. ESPINHEIS com ou sem empates em vários tamanhos
de anzois • CANTIS - FACAS - FACUES - LANTERNAS A
PILHA. LA.NTERNAS A CARBURETO E OUEROZENE-

.' 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 STÀ. CATARINA. 3

...é O Aero-WiHys
O grande carro' brasileiro
Possante, econômico, de linhas sóbrias e dis

tintas. o AERO-WILLYS é o único grande car-.

ro brasileiro construído especialmente para o

nosso pais. Motor de 6 cllindros e 90 H. P. - o

famoso motor,Willys. Grande altura livre do solo.
Estrutura mohobloco. Amplo espaço para seis

pessoas. Porta-malas espaçoso. Visibilidade pa
noràrnica. Bom gôsto e distinção nas côres, que
combinam com o luxuoso acabamento interior.

1:::::.Jfliúy S

BRASILEIRO

Molduras,
e Quadros
Grandes' Descontos'
para Revendedores

Procurem

CUA ESMALTE
Curso Gratuito de Ta

q u ig rafia (pOr correspondenCia)
Acbem-se abertas as matrículas

para OI curios de taquigrafia por.
correspondência do Instituto Bra
sileiro de Taquigrafia. orgão Iun
dado em 1944 e reconhecido de
Utilidade Pública. O curso com

põe-se apenas de 12 .liçõee, após
o que serão conferidos Diplomas
80S alunos aprovados em Exame
Final, também por correspondên
cia. Os interessados deverão es

crever dando· nome e enderêço
para a Caixa Postal n. 8934,
São Paulo.

:Material
.

elétrico
,CASA E,RLITA

ALCIU
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema�
Telefone 'para 305 e será

p\ontamente a tendido.

CASA ESMALTE

V. S. poderá comprar re
logíos moderníssimos

. anéis e brincos de di
versos modelos

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

Ha Relojoaria Suissa
di 6uilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza I'

Lãs para Tricot
Casa Erlita

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

�
4

�========'�======================================J

./
\

OLEOS PARA CABELO: Lavanda, de Lima, de Ovo, A.dm i.'
�ravel, Palmolive, Colgate.. Glostora, Gessy, Dirce, Camevel,

.

Baboza, Brilhantina em Potes e em Tubos. Brylcreem e outros

fixadores, Quina Petwleo, P�RFUMES E.EXTRATOS EM
ESTOJOS; Cashemere Bouquet, Royal Briar, Damosel, etc.

CREMES: De Alface, Rugol, Antisardina. OUTROS ARTIGOS:

Loção Brilhante. Loção Pindorama, Juvenis, Juventude Ale
xandre Leite de Colônia e de Rosas, PÓ de Arroz, Houge, Es
malte 'Baton Talco, Sabonetes. Agua e Creme para Barbear,
'Apar�lhos G{Uete. Pinceis, Produtos Johnson, e outros variados

.

. artigos, V. S., encontrará na

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoínhas

Adubos .P a r a n á
o melhor que há!

R e p r e se n t a nt e :

Z. 8arcindo & Inüppel Ltda.
Caixa Postal 56 Canoinhas s. c.

ReFaça suas forças, tomando

CAFÉ BIG
Saboroso até a ultima gota

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

B�IG é O melhor café

..

\

DR. A�NOLOp� PEITER FILHO
ADVOGADO

CíVEL . COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

..
,

José YV�l1 da Costa
,Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

VENHA ADMIRA-LO EM

BA.SILIO HUMENHUI< & elA. LTDA.·
':ANOINHAS Rua Uidal Ramos, 203 -:.- Jel�lone, 145 S'TA� CATARINA

o �Ito lndlce de nacionalização do AERO-WILLYS é 9 .rnelhor garantia de completa assistê� técnica.
i:

. i
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Primeiro Grande Manifestação Cívico
Religiosa do Jubileu A 'ureu de Canoinbas

Soubemos que na têrça-feira proxirria, ou, se o tempo
fôr desfavorável, em outro dia bem próximo" a Cruz histórica de

Canoinhas, que no momento se encontra na igreja Matriz, será
reconduzida à Colina da Santa Cruz, bêrço de Canoinhas. Con
cordamos em que esta procissão, por certo imensa, de todo o

povo desta cidade cincoentenária, marcará um dos fatos mais sig
nificativos de todos os nossos festejos jubilares: aquêle que, com

as maiores credenciais de receptividade, vem de encontro aos an

seios mais íntimos de um povo cristão; aquêle que, pela sua . na

tureza mesma, vai contar, desde o ínícío, com a maior e a mais

'espontânea participação destá gente cristã, tôda ela cristã, que
sabe como a Santa Cruz está na origem da História do Brasil, e

a esta altura já deve saber também o que significa a Santa Cruz
na História de Canoinhas. Não há como fugir a esta, manifesta
ção! Seria ignorar, totalmente, o mais profundo sentido das nos

sas comemorações jubilares; seria, portanto, fazer injustiça ao sen

timento coletivo mais elevado e mais belo de todos quantos se

possam achar, próprios para despertar, na� crianças e nos adul
tos canoinhenses, entusiasmo legítimo; pois nossa mais rica e va

liosa relíquia histórica é uma relíquia cristã. 'O inumerável povo
que veremos nessa Procissão, a qual, por isso mesmo, será um

.

cortejo histórico, virá prová-lo a, nós todos. Voz do povo, voz de
Deus!

I,

VENDE:SE
Casa residencial, grande, de

madeira, com terreno. pomar
bem organizado, antiga proprie
dade de Gernod Bollmann.

Informações nesta redação ou

com Alfredo Paulo em Alto das
Palmeiras.

Facilita-s:- o pagamento. 3x

Programa para o mês de maio de 1961
Dia 17 - Grandioso baile abrilhantado pela reno

mada orquestra "CASSINO DE SEviLLA", com início às
22 horas.

RIO, 12 (Transp) - É as

sustador o montante de ver

bas desviadas pelo SPVEA.
A comissão -de sindicância
verificou a existência de
casos escabrosos no maltra
tamento do dinheiro público.
Somente na construção da
Estrada Belém-Brasília foram
desviados cêrca de 350 mi
lhões Ide cruzeiros. Outras

irregularidades foram regis
tradas nas operações de Ba

nanal, na Fábrica de Papel
de Parantins, na Fábrica de
Peixe Enlatado do Maranhão.
O relatório secreto vai ser

enviado ao presidente Jânio

Quadros nos próximos dias.

Clube

Mesas Cr$ 600,00 e Cr$ 500,00.
Dia 23 - Desfile de modas de inverno organizado

por MODAS SOULIN.

Grande baile com "TOBIAS TRaIS! E SUA OR
QUESTRA MELÓDICA", com início às 22,30 horas.

Mesas - Cr$ 500,00 e Cr$ 400,00.
A reserva de mesas para ambos os bailes poderá

ser feita a partir do dia 20 de abril, na Casa Erlita,
durante o horário comercial.

CONVITE
O CLUBE CANOINHENSE tem a grata satisfação

de convidar seus distintos associados e dignas famílias
para as festas acima programadas,

Convites especiais com a diretoria,

Instituto
nal do

Nacio
Salário Sociedade de Tiro ao 4,lvo Vanoinbas�

CONVITIRIO, 12 (Transp) - Será
criado o Instituto Nacional
do Salário. 'I'eráa finalidade
de fixar os níveis de salá
rio mínimo em todo' o país
de seis em seis meses.' A

revelação foi feita por Dirceu
Cruz, presidente da previ
dência social.

v--w_

EM QUALOUER
ATIVIDADE,

no, trabalho ou no esporte, a proteçõo
ideal contra as intempéries.

P_RÁTICOS
IMPERMEABILIZADOS

ABRIGAM REALMENTE, SEM

T:OLHER ()S MOVIMENTOS.

lO
('<

CAPAS-jAPONAS-CAPOTES lêENNER
REVENDEDOR AUTORIZADO PARA

,

TRES BARRAS E MAJOR VIEIRACANOINHAS

CASA PEREIRA
A CASA DA BÓA ROUPA

10 anos vestindo Canolnhas

/

A Diretoria da Sociedade de Tiro ao Alvo
Canoinhas, convida seus associados a partíciparem dos

I festejos que serão promovidos nos dias 29, 30 e' 1.0 de
maio, em sua séde no Campo d'Agua Verde.

Os festejos terão inicio dia 29, sábado a tarde,
com TIRO AO ALVO, Bolão e outros atrativos. Valiosos
brindes estarão em disputa. Sábado à noite no Salão
Bechel grandioso Baile abrilhantado por ótimo, conjunto
musical especialmente contratado.

Domingo e segunda feira (Feriado Nacional) con

tinuação dos festejos.
Haverá completo serviço de bar e casinha.

( ,.
.

As mesas deverão ser reservadas no salão Bechel,
Pela presença de todos antecipadamente agradece

A Diretoria 1�

'1 - * ....,

el Eva Dahlbeck, Gunnar Bjornstrand, Harriet Anderson
'Um drama do &�nema frances" ...

E para domingo - dia 7 -

AFRODITE, A Deusa do Amor
em I CinemaScope

Cine Teatro I Vera Cruz
APRESENTA:

,

HOJE • á. 20,00 hora•• Impróprio até 14 ano.
,/

VA Iou ou RACHA
em Technicolor

et Jerry Lewis, Dean Martin, Pai Crowley, �
Maxie Rosenbloon e ainda Anita Ekberg

Uma sensacional comédía.. rir a valer ...

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

OU' V AI ou RA'(HA
DOMINGO _

á. 17,00 h•• .....:_ Censura, até 10 anos
.

á. 20,00 h.. Irnp, ate 14 anos
l

no Papagaio Verde
"

Noites
em Technicolor

cf Marika R6kk - o torvelinho louro do cinema alemão!!!
Dieter Borche, Renate Ewert, Gunnar Môller e ainda o

Ballet Hanburger, Bluebell Girle e o grandioso conjunto
musical "Brasiliana"

O maior filme musical da atualidade!!! Musica!!! Ritmo!!!
Danças!!! Mulheres!!! e muitas gostosas gargalhadas ...

2a. Feira - ás 20,00 hora. � Proib, até 14 ano•.. REPRISE

'38. e 4a. Feira - á. 20,00 horas - Imp, até 14 anos

Brotinho do 'Outro Mundo'
c; Brígítté Bardot, Louis .Jourdan e Micheline Presle
"Um divertidíssimo drama do cinema frances" ...

5a. e 6a. Feira - áll 20,00 horas - proib. até 18 ano.

Sorrisos de Uma Noite de Amor

, 1
�'

/

\ �
,
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Cincoentenárias /

- II Hegistro Ci vil
EDITAIS

A's 'sete e meia começa o movimento. O denso nevoeiro da
manhã pontilha.se de luz, enche-se de vozes. Por tôdas as ruas, atra
vés as duas praças, o alarido dos estudantesinhos desperta a cidade.
O branco das blusas e das camisas confunde-se com a neblina dêste
precoce comêço de inverno. Lá vão, sobraçando a mochila; em ban
dos, aos pares, isolados, em demanda da sua escola. Aqui como alhu
res, marcam a cidade, pauta da sua alegria, com as semi-colcheias do
seu hino à vida. E' magnífico. São muitas centenas. Todos às pressas,
todos vivos, todos com a cabeça cheia, se não de sabedoria, ao me

nos de idéias. A maioria vai ter sessenta anos, quando Canoinhas fôr
centenária. Contarão aos netos como foi antigamente ...

X X X

Ano 2.011. "Antigamente havia barro ... No centro. tinhamos
umas ruas calçadas. Havia outras cascalhadas, até longe, bastante lon
ge do centro. Mas em nosso caminho de escola _. eu tinha então 10
anos comó vocês hoje -, havia uma passagem, no centro. que a

maioria das crianças gostava de usar, por ser mais curto o caminho
por ali. Quando chovia, desistíamos. Ficava perto da igreja; do lado
'oposto havia um galpão de festas. Por ali, em dias festivos e nos do
mingos, passava muita gente, muita mesmo. Mas era um nunca-acabar
de barro. Nenhum prefeito via aquela necessidade. Mesmo os motivos
mais justos, êles não escutavam. Êles não passavam por lá. HjiVia lá
também Um cinema· público de 16 milímetros. nada ruim. Mal' a

,

gente só poucas vezes podia ir. devido àqueles últimos 50 metros' de
barro. Se não me engano, foi sómente 20 anos mais tarde que veio
um prefeito compreensivo, e acabou com aquilo, quando tôdas as ou

tras ruas já tinham calçamento, água, esgotos e tudo. Muitas cente
nas de pessoas, que usavam aquêle salão para as suas reuniões, usa

vam o galpão para as .suas festas, daí por diante deixaram de xingar
os prefeitos de Canoinhes ... Ah] meus meninos. os tempos (mudam, e

não mudam os homens] Ou mudam tão pouco] Vocês hoje, com ês
ses botõezinhos elétricos que vos põem a comida na mesa. com os

helicópteros cruzando sem parar os caminhos celestes da vossa grande
cidade, com os vossos automôveisinhos particulares quando vos levam
ao colégio num instante, não sabeis que tempos eram aquêles, quan
do Canoinhas era pequenina, Mas, não pensem que não havia movi- _

mente. Havia. Clubes de diversão, uma penca.' Só de bolão, havia uns

dez nó mínimo ... Mas dessas coisas falarei outra vez."

.X X X

O vôvô do ano 2.011 derrama sôbre a cabeça dos netos sua

sabedoria de infância, quando êle andava de uniforme escolar, em

1961. no cincoentenário, pagando o pato nos desfiles comemorativos
e torrando- se ao sol durante os discursos que êle não entendia.; ,

X X X
.

.• I

Hoje, o de que êle entende é de barro na rua. E' um pia.
Um piá de Canoinhas; Sabe que, se são Pedro não tiver piedade. ha
verá mais uma festa de Santa Cruz no barro. Como sempre. A znaior
festa da cidade. E agora vai tarde' para tirar do Cincoentenário essa

mancha. Mancha? Talvez não. Talvez uma simples implicância.
X X X

Se a gigantesca Comissão dos Festejos não se fragmentar em

sub- comissões realmente eficientes, adeus boniteza, Aliás. é cedo. A
guardemos, E, para colaborar eficientemente, com tudo o que. puder
e souber, aqui ti .'

Cigarrtrrho.

BUMM • •

Alfredo Pereira, Escrivão de
Paz do Distrito de Bela Vista
do Toldo. Mun. de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina.

Faz saber que pretendem ca

sar: Hercilio Kucarz e Helena
Milcheskí. Ele, nascido em Ca
noinhas no dia 25 de Outubro
de 1938, lavrador, solteiro, filho
de José Kucarz e de D. Maria
Sudoska, residentes em Colónia
Ouro Verde, neste Distrito._Ela,
nascida em Canoinhas no dia
17 de Março de 1941, domés
tica, solteira, filha de Alexandre
Milcheski, falecido, .e de Dona
Francisca Soupinski, residente
em Colonia ,Ouro Verde, neste
Distrito. --,

Apresentaram os documentos

exigidos de acôrdo com 11 lei.

Bela Vista. do Toldo, 20-4·61.
Alfredo Pereira,
Escrivão de Paz

I

Sebastião Grein Costa, Es-
crivão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil de Major Vieira,
Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Pedro Visniévski le Geno
veva Guttervill. Ele, natural
deste Estado, nascido no dia 1°.
de Fevereiro de 1936, lavrador,
solteiro, filho de Miguél Visni
évski e de Dona Saloméa Vis

niévski, residentes em Pulador,
neste Município. Ela, natural
deste Estado, nascida no dia \5
de Agosto de 1938, doméstica,
solteira, filha de Francisco Gut
tervill e de Dona Maria Gut
tervill, residentes em Pulador,
neste Município.
Apresentaram .os documentos

exigidos de acôrdo com a lei.

Major Vieira, 20-4-61.

Pedro Veiga Sobrinho
.

Esc. Juramentado

SAIAS, última moda
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Aproveitem a oportunidade e venha hoje

meLsmtOdfaaze.r
uma·

visita sem compromisso a loja de

Irmãos Trevisani

'I à rua Paula Pereira, 807 em Canoinhas.

•••�m��EaEE�••�.m.m���m••�m�B�••mm

• • • •

Estourou 8, bomb�, na cidade.'
Verdadeira queima de .me,rcadorias.

A Firma IRMÃOS TREVISANI LTDA., completando quinze anos de
bons serviços e desejando brindar seus I freguezes, justamente agor? em

,

que Canoinhas, a capital da erva-mate festejará seu cinqüentenário, re-
solveu expôr a venda os seguintes artigos por prêços arrazadores.

Calçados para homens ao prêço de Cr$ 450,0
Botas tipo aviador a Cr$ 720,00 o par;
Sapatões de 1a. a Cr$ 420,00 o par;
Chinelos de tira a Cr$ 100,00 o par;
Chinelos fechados a Cr$180,OO o par;

Calçados fechados para senhora a Cr$ 320,00 o par;
Calçados tipo balé a Cr$ 250,00 o par; e\ muitos outros

artigos por prêçds nunca vistos em Canoinhas.

o par;

Maratona Cinqüentenário
o Círculo de Estudos e Pesquisas Eduoacionaie de Cancinhas

(C.E.P.E.C.), em homenagem ao Cinqüerítenário da Cidade, fará rea

lizar Maratona Intelectual (eotre os alUOOB do curso primario : dos
grupos escolares e escolas reunidas e isoladas do Município.

'

\
.

, A finalidade dêsae movimento educacional é, primordialmente,
estimular os alunos a estudar.

Duas verificações do aprendizado serão feitas entes do Cio
qüentenário, época em que os pequenos estudantes terão oportunidade
para dar mostras do aproveitamento geral adquirido.

Em atenção aos Senhores pais e ao bom povo canoinhenae
que, compreendendo o esfôrço dos elementos dessa instituição em e

levar o nível de ensino nessa cidade, tão generosamente os têm auxi
liado para. a realização do referido certame, apresentamcs nosso reco

nhecimento e simultaneamente o programa a ser desenvolvido.

\
\

Da classificação
- haverá, no cômputo geral, um primeiro colocado em cada classe
para cada tipo de escola;
- a apresentação dos primeiros colocados ao público Iar-se-á durante
'os Iesteios.

Maratona Intelectual do Cinquentenário
Sensibilizados agradecemos as valiosos colaborecões já recebidas

pelo CEPEC para a Maratona Intelectual, do Cinqüenteoario.

Agenor Vieira Côrte 1.000 fôlhas de papel
Benedito Terezio de Carvalho Neto idem
Oldemar Mussi

.

Cr$ 1.000,00
Dr. Beneau Cubas 7.000,00
Basílio Humenhuk & Cia 3.000,00
Vitor Golanoski 50,00
Janete Boeing 50,00
Milton Humenhuk 200,00
Olinda Schroeder 20,00
Virgílio Trevisâuí 500,00

pelo CEPEC
Iolanda Trevisâni

Concurso Público para a composição da Letra' do
Cinqüentenário de .Canoinhas

A Comissão lítero.musioal, coordenando os seus trabalhos com
o Cepec, publica, na presente' edição, I

as Instruções para o Concurso
supramencionado. Para melhor esclarecimento estas Instruções se des
dobram em quatro partes:

Is. Parte: TEMA'RIO

O Tema da letra deverá versar sôbre o

a) Origem historica (os cinqüenta anos)
b) Riquezas naturais
c) Ativijades da gente canoinhense.

, '2a• Parte: FORMA'

seguinte:
.,

/
'

A forma deverá ter cinco (5) estrofes, contendo cada estrofe
40 versos. A segunda estrofe formará o Estribilho.

s-. parte: VERSIEICAÇAO
OS versos obedecerão à rima alternada, contendo nove (9)

sílabas cada um, com acentos obrigatórias na 3s•• 68• e 9s• sílabas,
conforme, o seguinte exemplo:

, "O' guerréiros da tába sagrádà,
(O' guerréiros da tríbo tupí,
Falam déúses' no cánto do piága,
O' guerréiros. meus cántos ouví.

4a• Parte: PROCESSO

Tôdas as lavras dev-erão ser encaminhadas à Direção do CEPEC.
Os originais devem ser datilografados e assinados por pseudônimo
ainda não conhecido, em envelope fechado.

Dentro do envelope maior um menor lacrado, contendo o

nome real do pseudônimo. )
Contemplada a letra vencedora, pela comissão julgadora, ve

rificar-se-â o nome real do concorrente. Os demais concorrentes fica
rão com as suas producões arquivadas no CEPEC, sendo os' envelo

pes lacrados cremados em presença da comissão julgadora
,

l "

,

A seguir a imprensa publicará a poesia contemplàda co� o

pseudônimo e seu nome real, sendo imediatamente aberto novo con-

curso para a música.
.

O prazo máximo para a entrega das lavras será até o dia 15
de maio do cor/ ano,

Prof. P E D R O R E I T Z • Presidente da Comissão Lítero
musical para o cinqüent. de Cenoínhas.
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o ••más, O nosso pionei
rismo no comércio ban

cário começou ern San

ta Catarina.

Hoje o "INCO" dis-
, põe de 1 05 ag�ncias Isso significa que, além

\ em 6 esta_dos brosilei- _ de tôda I segurança ori-
\

ros, mas 60 delas se undo dêsse crescirneri
situam no territó.rio co- to, onde quer que o

.

- tarinense. cctorinense se encon-'

tre, contará sempre
com a presençGl certa

de seu amigo de tô

das as horas: O INca

o
'"O
r:
o
tJ)
o
Q.
o
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A-

r:
o

C,
r:

:c
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o

�
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BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
,

'

DE SANTA CATARINA S.A.
MAIS DE 25 INOS CONTRIQUINDO PARlO' PROGRESSO DE S-INIII' CaTARINA

I
..

NUNCA EXISTIU IGUAL

PARA FERIDAS,
E C Z.E MAS,
INFLAMACOES,
C o C E I R A S,
f R I E I R a Si
ESPINHAS, ue .. ,
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Radio Canôi�has
Ouçam diàriamente a Rádio Canoinhas, o maior veículo
publicitário da região, em ondas médias de 15601 Kilociclos,

apresentando a seguinte programação a ter início
dia primeiro de maio próximo:

Das 6 as 7 hrs.: Hora do chimarrão na capital da herva
mate, a cargo dos Irmãos Küchler, num brinde das
Casas Pernambucanas, Carlos. Tischner, Hotel Popular,
Alfaiataria Preferida. Irmãos Theodorovicz, Basilio Hu
menhuk & Cia. Ltda., Comercial Pedrassani Ltda. e

J. Côrte., Com. Ind. H. Jordam., E. G. Nóvak, Produtos
Antartica.

Das 7 as'9 hrs.: Programa de estudio com gravações.
Das 9 as 10 hrs: Intervalo nas transmissões.
Das 10 as 10,30 hrs.: Ritmo das Américas.
Das 10,30 as 11 hrs.: Cada Dia um Compasso.
Das 11 as 11.30 horas: Movimento Social, patrocinio de

Foto João e Casa das Bicicletas de Irmão Thiem &
eia Ltda.

Das 11,30 as 12 hrs.: Almoço com Música, oferecimento de
Çomércio e Indústria H. Jordam S.A.

Das 12 as 12,30 hrs.: Grande Informativo Inca.
Das 12;30 as 12.45 hrs.: Marcha dos Acontecimentos, em

cadeia com. a Rádio Diário da Manhã.
Das 12,45 as 13 hrs.: Bazar de Melodias.
Das 13 as 13,10 hrs.: Correspondente Renner \

.Das 13,10 as 13,30 hrs.: A!bum Musical, 'patrocínío da Loja
Favorita

Das 13,30 as 14 hrs.: Cantinho Sonoro, oferecimento de
Farmácia Oliveira, ,

Das 14 as 16 hrs.: Programa Gentilezas.
Dás 16 as 16.30 hrs.: Informativo do Hospital. Santa Cruz,

sob os auspicios de Irmãos Trevisani Ltda. e Farmácia
Allage.

Das 16,30 as 18.55 hrs.; Programa variado em gravações.
Das 18,55 as .19 hrs.: Correspondente do Cínqüentenárío,

pstrocinío da Gasa Mayer.
.

.

Das 19 as 19,30 hrs.: Programa de estudio
.

com gravações.
Das 19.30 as 20 hrs: Informativo da Agência Nacional.
Das 20 as 22 hrs.: Programações diversas.

Observação: Todas as terças feiras e sábados, das 19 as

19,30 horas, Antena Esportiva, patrocinio de Lojas I Unidas
Ltda. Redação e responsabilidade de João Jacobus, com

reprise tO,dos os domingos, as 12 horas.
-

Todas as terças, quintas e aos sábados, das 20 as 22 horas,
preferencias musicais, Todas as quartas feiras, das 17 as

17,30 horas. Dupla Cenoinhense, com programa de auditório,
oferecimento de Alfaiataria Popular, Bar Guarani, Gabinete
Dentário de Dr. Romeu Ferreira e Churrascaria

\
Mascote.

Todos os sábados das 17 as 17,30 horas, Mensagem da Paz,
a cargo da Igreja Evangélíca Assembléia de Deus, Das 18
as 18,30 horas, Ave Maria, a cargo da Schola Cantorum
Santa Cecilia, patrocínio das Lojas' Unidas Ltda. e Casa
Santa Terezinha, Todos os domingos, das 9,30 'as 10,30 horas,
transmissão da Santa Missa, diretamente da Matriz Cristo

Rei, num oferecimento desta emissora á familia
: católica de Canoinhas.

'

Àgradecimento
Família Gonchorowskí, ainda transtornada

com a irreparável perda de seu marido, pai, filho,
irmão e cunhado

•

;'

ALFREDO GONCHOROWSKI
vem por intermédio destas colunas externar seus

profundos agradecimentos ao distinto médico Dr.
Reneau Cubas, pelos esforços dispendidos,' ao
Revdmo. Vigário da Paróquia pelo conforto espiri- (
tual, aos vizinhos e _ ao povo em geral, que nesta \

triste hora, foram levar' sua solidaridade e auxilio,
compareceram ao guardamento e acompanharam
o extinto até sua última morada.

A todos indistintamente sua eterna gratidão.

Canoinhas, abril de 1961.

........................--..--...............

Corte· e Costura CASA
Vende-se uma casa comercial

bem localizada, no Perímetro
U r b a n o da Vila de Felipe
Schmidt, com 2000 m2 de ter
,>feno.

Vende-se inclusive o estoque
existente.

Ver e tratar com o proprie
tário sr. Pedro Goslar em Fe
lipe Schmidt. 4x

COMERCIAL

Atenção Senhoras e sen

horitas interessadas.

Aulas serão
\

abertas
dia 15 de maio

Informações na

LOJA FAVORITA.

"Colaborando com o governo
federal no programa de amparo ao

agricultor, mediante adoção de
medidas encoraiadoras, que o in
centive a incrementar de maneira
acelerada a produção de cereais e

outros produtos agrícolas, com vis- Rumores, aqui e acolá, dizem não haver exposição nos feste

tas não só ao melhor atendimento jos do nosso cinqtíentenário. Cremos, não passar apenas de rumor,

das necessidades internas, como
como cremos tambem na realização da nossa já tradicional exposição,

tambem á formação de excedentes. no aprazivel parque da Associação RuraL E que, a nossa Associação

exportaveis, resolveu a diretoria do Rural, bem como a Industrial e Comercial do nosso município, é for

Banco do Brasil enviar circulàr mada de homens, lideres autenticos da lavoura, pecuária, ,tflaústria e

ás suas agencias recomendando: comércio de Canoinhas. E não seriam êles, então, que iriam faltar

para esse importante cometimento. A comissão diretora do cinqiiente-
a) difundir entre os agricultores nário, bem se houve quando da convocação dos mesmos para o di

as operacões com produtos ampa- fícil mistér. E -eles, temos absoluta certeza, acudirão ao apelo da co

rados pela garantia de preços mi- "missão, bem como, aos anceios de todos os munícipes que qmerem,
nimos de que trata a lei n, 1.506, realmente, ver e se orgulhar de sua exposição. E diga se de passagem,
de 19-12-51.. Para _tant?,-deverão todo o insano trebalhoeerá, como esperamos, compensador, C?mo já .

dar ampla divulgação, d!ret_amente por diversas vêzes dissemos, aguardamos que os nossos festejos não

80S. produtores e.através �a� a�- seja apenas uma festa. bonita para os olhos e alegre para o coração,

tond�de! eataduais e mUDlCJpal�, mas sim, alem disso, uma verdadeira promoção comercial do nosso

assoCJaçoes. de c�asse e coo��r�tI- municipio. Tenhamos a coragem e franqueza de admitir, embóras com

vas, da existencia e das cODdl�oe!l tristeza d'alma, que a nossa Canoinhas como que parou estando por
em que se processam as refendas isso. estagnada. Chegou então, para gaudio de todos, o momento de
operações; acorda-la, aproveitando no máximo o seu

\

jubileu de ouro. Façamos

b) elevar para 180 dias o prazo então, mesmo com sacrifício. a exposição e o festival -:10 mate e mos

de 60 dias até então concedido tremes aos que nos visitarem, que ainda ternos condições varias para

para os financiamentos da lei 1.506 progredirmos. A lavoura, mormente agora com os preços. mínimos e

relatiuos a arroz em casca; garantia de venda. terá um grande impulso e terras Férteis não nos

faltam. O aproveitamento melhor da madeira poderá ser �xplol'ado.
c) dilatar o prazo dos contratos A soinocultura em grande desenvolvimento, carecende apenas de um

de financiamentos de custeio de O 1"frigorífico, que já está em estudos. problema energia e étrica, apos
entressafra de lavouras, quando 08 amplamente debatido. segue seus transmites legais, estando haje. ao

agricultores dispuserem de posaibi-
que nos informaram, já no novo Ministério de Energia e Minas, para

lidades de boa .armasenagam no breve solução. Dito isso, esperamos que não passem apenas de rumo-

proprio imovel rural, facultando
res a não ser realização, da ex-posição, porquanto, com bôa vontade e

ainda liberação de parte da co- conjugação de esforços tudo se conseguirá. É imprescentivel, então,Iheita uma vez que a parcela ar-
que confiemos na vontade. no dinamismo e no acendrado amor a

mazenada baste qara garantir o terra de homens como: Herbert Ritzmann. Wilmar Friedrich, Miguel
saldo da divida, guardada .a mar- Procopiak, Oldemar Mussi, Arno Hoffmann, Saul Zugmann, Basilio
gem regulamentar de 60%. Trata Humenhuk, Paulo Fischer. Sady Seleme, Firma Irmãos Trevisani,
"se de medida que visa evitar a Pedrassani, Agenor Kreiling. Rafael Di Lassio e outros no., set r in-
superlotação dos 'armazena e silos I dustrial e comercial e ainda Ewaldo Zipperer, Agenor Pacheco. Alvaro
das praças de escoamento e mesmo Malan, Alf�edo Garcindo. João Selerne, Guilherme Prust, João Alfredo
maior concorrencia na obtenção R

.

C 'b B I' Rib d C b itMatoso. dr. eneau u as, rau 10 I as a ruz e tam em mui os

dos meios de transporte, na epoca .

outros, no setor A�sociação Rural que, temos certeza. I udo farão para
das 8af�.ail; que haja, e com o sucesso esperado, a nossa já tradicional exposição.
-

d) difundir os financiamentos mesmo que esta tenha cara ter ap_enas local. Esperamos. outrossim,
que a Carteira de Crédito Agricola que a capital da erva mate seja palco. realmente, durante os festejos,
e Industrial concede ás coopera- do primeiro festival do mate. Esses os nossos. votos e nossas osperansas.

tivas para "Adiantamentos aos

cooperados por conta dos produ- .

tos entregues para venda", auto

rizando desde logo a elevação de
70 pata 80% das bases de adian
tamento sobre penhor mercantil;

e) atualizar os adiantamentos

por .unidade de srea relativamen
te aos novos financiamentos de
custeio de entressafra dé lavouras,
levando em consideração os novos

preços minimos fixados pelo Go
verno Federal através do decreto
50.411, de 5·4-61;

Rio, (Estado) - O Banco do
Brasil divulgou os termos de cir
cular enviada ás agencias reco

mendando uma série, de medidas
que visam o encorajamento á pro
dução agricola no -sentido não só
mente do abastecimento normal
como também de estimulo a pro
dução exportavel.
As medidas tem. ligação' direta

com o recente decreto presidencial
que estabeleceu novos uiveis para
os preços minimos de alguns pro
dutos agricolas.
E' o seguinte na integra o co

municado i divulgado, pelo Banco
do Brasil:

Banco do
incentivo

\ f) sejam os egriêultores orien
tados sobre as possibilidades de
tHmbém obterem 8 aseisteucia da
CREAI na Iase de escoamento e

comercialização de seus produtos,
quer atreves dl:ls operações da h;i�
1 506, quer atraves de suas coo

pertivas (financiamentos a que
alude a alinea "de") e ainda atra

ves de emprestimos que aCartei·
ra concede para "( lonserveçâo",
Trausporte e Armazenagem "de
Produtos 'Agricotes". As normas

sobre essas ultimas operações fo
ram alteradas para permitir a ele
vação do limite de adiantamento
de 70% para \80°/0; ampliação

Brasil:
/ lavoura

medidas para.
destinados a guarda de suas

colheitas, em locais' proximos a

pontos de embarques ferrovia
rios ou rodoviarios:

i) dispensar nas operações de

valor até 500 mil cruzeiros �

apresentrção de certidões e

comprovantes normalmente exi

giveis, bem como o registro dos

respectivos contratos, medidas

que se traduzem em elevada

economia para os pequenos e

medias produtores, e dinamiza

ção na concretização das opera
ções, permitindo aos clientes'

inclusive, o levantamento das

primeiras "verbas do crédito, lo
go após a assinatura dos con

tratos".

das alçadas das agencias; excenção
dos financiamentos aos produtores
não financiados pela Carteira;

g) rigoroso cumprimento das
Instruções internas que visem ca

pacitar os agricultores de maior

porte 8 armdzenagem' em seus

imoveis pelo menos 25% 'da pro
dução estimada;
h) conceder aos egrioultores que

cultivem lavouras cujos produtos
disponham de garantia de preços
mínimos, financiamentos para a

construção de armazens e silos,

Haverá por certo, exposição
o grande serviço para organiza-Ia, mesmo

sacrifício, será compensador
Escreveu: GUALACHO

com

Rural de Canoinhas
de Convocação

o presidente da Associação Rural de Canoinhas, usando das

atribuições que lhe confére o íten 1°. do Art. 30 dos Estatutos So
CiaIS resolve:

Associação
Edital

CONVOCAR'
A Assembléia Geral Extraórdinária dos associados a realizar

se na respectiva séde social, no dia 21 de Maio do corrente às quin
ze horas (três horas da tarde) em 'primeira convocação, afim de tra-

tarem dos assuntos constantes da seguinte '

ORDEM' DO DIA:
1.0 � Alteração dos Estatutos Sociais; ,

2,° - Criação da Cooperativa Agro-Pastoril-Extrativa;
3,0 - Outros assuntos de idterêsse da Associação.
Não havendo número legal para a instalação da Assembléia

em primeira c.mvocação, fica desde já feita a segunda para às quinze
horas (três(horas da tarde) do dia 4 de Junho do corrente.

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessados,
passou-se o presente Edital que será afixado na séde da Associação
Rural de Canoinhas, Seus Núcleos, bem como em locais públicos ha
bituais dentro de sua área de: ação. e publicado pela imprensa falada
e escrita désta cidade.

.

Canoinhas, 15 de Abril de 1961

ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAS

Ewaldo Zipperer Alfredo de Oliveira Garcindo
Presidente Secretário

,i.'(.;.
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CORREIO ,DO NORTE 29.4-1961

Alpes Romanticos
Alfons Bauer e sua orq,

Connie Francis
interpreta'boleTos e

, canções espanholas

. 'J

Offenbach
Gaité Parisiense'
com a London Philarmonic .Orchestra ,

Bob Fleming
interpreta bcleros
uma seleção de 24 boleros-

Numa cervejaria alemã
'

Joseph Holzer & his Woodchoppers
.Os fabulosos Românticos de Cuba
(24 sucessos) �

Viennese Waltzes
Jo Basile, his acordion and orq.

A volta ao mundo em 80 dias
da trilha sonora do mesmo filme

i '

Samba 707
Simonetti e Orq. RGE

os melhores discos LP em HI6H flffLIIY
VOCE ENCONTRARA NA

Casa Erlita

E

LlJ

cai

10

Proi bicào
�

Waldemiro Póspor
Ernesto Bayersdorff
Paulo Müller e

João Rodrigues Silva

Avisam que não' permitirão ca

çadas em seus ter renas, situa
dos em Barra Granoe.

Aos infratores do presente
aviso, que apanhados ou denun
ciados serão levados 80 conhe
cimento das autoridades com-

tentes. 2x

\

Máquina de Escrever

"Shrriidt-,Corona II
VENDE-SE UMA

Tratar .nesfa Redação.

Vende-se urna casa de mo
rada na Rua CeI. Albuquerque,
'defronte ao Posto Esso.

Tratar na Casa Fischer. 3x

Livros e Romances
CASA ERLITA

Moradia ...

a Venda

CASA PEREI
A Casa da Bôa Roupa

'NO ANO DO SEU 10°, ANIVERSÁRIO

Canoinhas

A

da Erva Mate

o boa roupa ponto por ponto

ANOS' VESTINDO CANOINHAS�
\

P,elo 'Transc�rso do seu c·CinqUentená.rio"
A (apitai

PDíÇ- ��\II;,.TT '.

A Jii:...., �;;_� ,� ,_-... I � ,A. A
-:.._--

EQUILíBRIO PERfEITO

de elegância - masculi?idade - sobriedade

BmTISH
I90K

e

PARllAMENT

SERViÇO MILITAR
,Nova Data de apresentação

Atenção Convocados
Classe de 1942

da

Relação dos conscritos designados para
-

contigentes espeorars
da Policia da U8• RM de Brasília, BTL de Polida do Rio (PE),

que deverão. ser incorporados no mês de Julho de 196h

Wigando Metzger, Paulo T;lkarski, Adriano Ribeiro Guima
rães, Alvscir Alberto Fedalto, Aodré Looieo, Celestino Pieczarka, Do
naldo Ivan Fleith, Gregorio Bay e Waldemiro Didek.

Data da Apresentacão na J A M de Canoinhas SC - Iode
Julho de 1961 até ás 1l,00 horas.

Relação dos conecritos do Municipio de Canoinhas .que deverão
ser incorporados no 2°. Batalhão Ferroviario - Rio Negro em

Julho de 1961:
Adolfo FaIkevicl, Alcides Lemos, Alfredo S�uza d� Oliveira,

Angelino Carvalho. Antooio Rezende Filho, Antonio Teixeira da Silva,
Ari .. toteles Santos, Carl Heiz Sobotka, Emídio Natalio de Souza. Eu
genio Neves Rodrigues, Francisco dé Assis Schiessl, Francisco Lisboa,
Francisco Miranda. Jorge Quadros. José Carlos Jaki. José Felicio A
driano. José Raul Teles Rodrigues. Miguel Kurudz, Miguel de Oti
veira, Nailor Ayrtun Munhoz, Otacilio Curdeiro, Pedro Vieira, Rei
nivaldo Correa, Aditio Fernandes, Francisco Antonio de Lima, Pedro
Senczuck e Antonio de Jesus Sampaio Santos.

'Data da Apresentação na JAM de Canoinhes 'e- 8 de Julho
até às 11,00 horas.

-

Canoiohas,,6 de abril de 1961.

Agenor Florps
2°. Teu. DeI. 148, DR.

0·0 CRIADORCASA
,

A Direção da CASA DO CRIADOR
comunica aos Senhores Lavradores e cria
dores do município de Canoinhas, Major' Vi
eira, Três Barras e demais Municípios cir
cunvizinhos, que já iniCIOU suas atividades
comerciais 'com estabelecimento, á rua Paüla
Pereira ao lado do Correio nésta cidade,

Consultas e orientação técnica sob
"prêgo certo de medicamentos e Vacinas
todas as doenças dos animais.

Senhores' criadores, quando, vierem á' cida
de não deixem 'de fazer uma' �isita dO nosso

estebelecimento, pOIS é de seu interêsse.

Canoirrhas, 12 de Abril de 1.961

Q- ern-:

contra

Campanha de
Canoinhas

SÓCi0S'

Esporte,
do
Clube

rie�poefiatas , I

.'

c • Esperamosa tua ,colaboração para ampliar o nosso
'quadro social pelo engrandecimento do esporte da "Ca
pital da Herva Mate", auxiliando o clube que precisa de tí.

Procure a diretoria do quadro "mais querido" da
cidade. o CANOINHAS E. C.; a qual agradece o teu
auxilio.

Atenção! ,VENDE-SE
por motivo de my.dançá, uma ótima propriedade
com 1.600m2, com excelente casa de morada,
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, 9.08 ou nesta redação -2x

Ouça, de 2a a 6a fe�ra, às 12 horas
t . "I'

na RADIO CANOINHAS ,L.TgA., \'.

INFO'RMATIVO ,1'NC�O�ú:
Uma síntese dos principáis acontecimentos
econômico-financeíros do 'Brasil e do Mundo I

\
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grande porfia
e BOTAEOGO
de

no Estádio Alinôr V.
entre SANT1\ CR UZ

Campeonato da LEC \ no ano

Haverá preliminar' entre as

Côrte
E. C.'

futebolística
E. C. pelo

posso Cinqüenteuário .

de r Aspiran teso
•

equipes

!.4!RES Fiscalizacão do Trabalho
.:n D ([)�e��� o Delegado Re�ional do Tra- '__1 _

UA
,

� .. balho em S.anta Oatari_na bai-
Ano 15

'
\

'

- CANOINHA:-- . S, Catariné 29.te Abril de 1951 . N.638
xou a seguinte Resolução: ,

,

PELOS

f!

ANIVERSARIANTES D,4 SEMANA
ANIVERSARIAM"SE

Hoje: a sra. dna. Julia esp.
do sr. Eliseu Barcellos,' o sr,

Darcy Wiese; a menina Ma ..

ria. Odete filha do sr. Antonio
J. dos Santos,' o menino Sil
vio Carlos filho do sr. Wal
domiro Medeiros.

I

Amanhã: os srs. Nestor da
Cunha Ramos; Ernesto No
ernbérg e Raul Roesler a srta.
Anéte Scheidt; as meninas
Ivete Marilda filha do sr. Vi
cente Gapski; Rose Mary fi- ,

lha do sr. Pelix Demikoski e

Ingrid Celeste filha do sr, [ean
Edmond Pierrard; a sra. dna.
Elvira esp. do sr. João Hes
set; o menino Osmar filho do
sr. Juuenal Gonçalves.
Dia r de Maio: as sras:

dns. Zilda esp. do sr. dr. R.i::
uadaoia Ribas Corrêa e Her
minia esp. do sr, Oito Hoe»
pfner; as meninas MariseMar
ta filha do sr. Felix Rudol/;
Roseliane filha do sr. Erimar
Olímpio Fiedler e Rosane Ma»
"ia filha do. sr. Erotides Pa
checo Prates e Ursula filha
do sr, Frederico Werdan; os
meninos Osiris Renê filho do
sr. Üad» Nader e Osmar fi::
lho do sr. Bernardo Wendt
.20.; os jovens .Altino Kretzer
e Pedro Frank; os srs. Pedro
Grosskopt e João (Ireinert.

Dia 2: os srs. Pedre Paulo
Fernandes e Theodoro Tar
cheski; a menina Dó., a Beatriz
filha do sr. Adolar Stratmann;
(1 menino Elov filho do sr.
Paulo Olsen;a sra. dna.Isol
de esp. do sr. Alvíno Frantz,;

as srtas. Adelia Kreteer e Ze
nilda Kosouski.

Dia 3: os srs. José Pedro
Mendes de Almeida, Juiz dê
:la. Vara, de Lajes; Saliba
Nader; Nelson Bannach:Ma
noel [ungles; Antonio Gros
skop]; Felix da Costa Gomes
e João Gonçalves; a srta.
.Anna Zélia Dauét; a menina
Rose Mary filha do sr. Quin;
tino Furtado; os meninos Val»
trido filh()' do sr-Erneeto He1'-,
bst é Luiz Rogério filho tio sr.

Alex MicheZ; as sr as. dns. 1#
sarina esb, do sr. Aristides
Guebert; Lenira esp, do sr,

Estanislau Séhivinski e Vva.
Ezildà Pacheco.

rna 4: os S1'S. UbaldlJ R. da
Silvà;losé Freitas Fo. (Ç [osé
Poloniski Sobo; a menina Ro
sette filha do sr. Felix Demi-

I' koski;
a srta. Leny Schiuinski;

o menino Walter filho do sr,

Horst Winter, de Porto União;
as SI as. dns. Maria Dolores
esp. do sr. Pedro Carlos Ne

gromonte, de São Francisco
do Sul; Tiburcia esp./ do sr,

Dionizio A. Ürgekoski e Qlga
esp. do sr, Pedro Tokarski.

Dia 5: a srta. Iuete de Paula
e Silva; a menina Maria filha
do sr. Ananias Petrintchnk: o
menino Valnir Elcio filho do
sr. Waldomiro Novak; o sr.

Willy Priebe; as S1 as. dns.
Iracema esp. do sr. Bedret
chuk Sobo. e Angelina esp. do
sr. Joaquim Dias Pacheco.

Nossos parabens com votos
de muitas felicidades.

"O DELEGADO REGIONAL

DO TRABALHÓ NO ESTADO

DE SANTÀ CATÀRINA, te�do
em vista a orientação, que "vai

prevalecer nu tocante li físcalí

zação das leis dó trabalho, para
o real cumprimento da Conso

lidação das Leis do Trabalho,
(Decreto-lei n", 5.452 de 1°.-5-

1943), e confiante no. espírito dt'

colaboração dos empregadores,
RESOLVE

'

a) Determinar aos srs. Inspe
tores do Trabalho desta Dele

gacia, que suspendam as físca
lizaçães rotineiras, a partir do
dia 17 dêste mês, pelo prazo
de 10 (dez) dias, nos municípios
estaduais;'

'

b) Qué durante êsse prazo
improrrogável; atendam a todo
o empregador que lhes procurar,
orientando-os no sentido de

que suas firmas se normalizem,
no que tange ao exato cumpri
mento das leis trabalhistas, po-

Gei1�e Nova
OOC011eu dia 21 de Abril

no Hospital Santa Cruz, o

nascimento da 'menina Gladis
primogenita do casal dn. Elia
sr. Guilherme Lohse.

O lar do casal dna. Nilda
e sr. Waldema1 Knlippel foi
enriquecido dia 23 de Abril,
com o nascimento de sua. fi
lha Marylim, no Hosp. Sta.
Cruz.

Cumprimentamos as novas

canoillhenses, desejanriolllhes
felicidades.

'...." eH
•

PLANEJADO" PARA O BRASIL!

Trator FORO
DIESEL

BR-8.

A. concJiçõe. especiais do elima, do soJo e da agricultura do País estavam a exigir um trator
mail pe••do, mais potente qne o's convenci:onais. Por isso, o -Trator Ford Brasileiro é mais

re.i.tente� leu motor é mais poderoso, Possi'llilitando "a..im o máximo rendi'menio
"

ett:l qualquer condição dé trallaJllol

C'OMERCI�AL
, RUa Getúlio Vàl!gàs

Po••úe

PEDRASSANI
CANOINHAS -- Santa Catarina

trator

c) Determinar 'aos srs. Inspe
tores do Trabalho que findo
êsse prazo se "reinicie a diária
e rigorosa fiscalização que lhes
é afeta. em todos os locais de

trabalho, lavrando- se os autos

respectivos:

d) Determinar aos Inspetores ,

que, no fim do prazo constante
na alínea "a", apresentem um

Relatórío sóbre o comporta
menta dos estabelecimentos Pa-

,
tronais de, suas jurisdições, ci
tando nome, natureza e situação
em que as firmas orientadas se

encontravam antes e depois do

prazo dado:
..,

e) Determinar, por fim, que
os srs. Inspetores do Trabalho

cientifiquem por todos os meios
possíveis essas determinações,
"solic'uando inclusive a colabo

raçãô das Estações de Rádio" ê

Jornais das respectivas locali
dades.

Dê-se ciência" e cpmpra-se

Florianópolis, 15/4/1961.
MOACYR DE MESQUITA

, Delegado Regional do Trabalho
I '

em- est6que, para' demonstrações aos intere'ssados, o primeiro
fabricádo DO Brasil, projetada para as condições do nosso solo:

O TRATOR FO"RD DIESEL BR-8
I

dendo mesmo antecipar-se a

essa procura, indo, se fôr ne-

I cessário, aos próprios estabele
cimentos comerciais e indus
triais para os devidos esclare-'
cimentos;

Tarde
I

Dancànfe
"�

A Sociedade Esportiva, Esperança convida seus

associados e os das demais' Sociedades familiares para
mais duas tardes dançantes a realizarem-se nos dias 30
do corrente e 1.0 de maio.

,

Ótimo conjunto musical abrilhantará a dança.

'" Edital de Convocação
Alfredo de Oliveira Garcindo, Presidente da Câ

mara Municipal, dando cumprimento ao disposto na Lei

Orgânica dos Municípios, convQca os senhores Vereadores
a comparecerem as, Sessões Ordinárias do segun4,0 perío
do 1.egislativo do corrente ano.

O próximo período Legislativo terá InICIO na: ,pri
meira terça-feira -dia 2 de Maio, às 17 horas; no ldcal
de costume.

'
•

ri�

Contando com o comparecimento de todos anteci

padamente agradece.
Alfredo) de Oliveira Garcimio, Presidente

Atiradore'sAtencão
.,

A Diretoria da SOCIEDADE ESPORTIVA ESPE-

RANÇA -convida todos os seus associados, bem como os

simpatisantes désta sàciedade, para- as grandes festivida
des' previstas para o dia 6' de maio próximo, com o

seguinte programa:
14 horas - Concentração dos atiradores na séde, social.

Desfile dos atiradores até a casa do atual Rei, sr.
I _ ��

Guilherme Prust, acoD;lpanhado de, uma banda de

músiça. l
16 horas - Disputa de Tiro ao Rei- e Ga'valheiros, que

serão distinguidos C0m belas �edalhas.'
A Noite· Grandioso baile no salão Míchel,; aprilharitadõ

pelo sensacional conjunto ELOY, de Mafra.
Cartõe"s para novOs sócios serãO' fornecidos n6
dia da festa.

A re�ervâ de mesas está à cargo do sr Laura"
n'a Churrascaria Michel.

-

Pelo comparecimento de todos nossas

Saudações Esportivas. A DIRETORIA
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