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Herbert
Diretório Nácional'
e 'Arol'do'

Levy, Presidente' do
UDNda

SecretárioCarvalho,
A Convenção Nacional da UDN que o sr. 'Maga

lhães Pinto batizou' de "Convenção da Vitoria", teve lugar
em Recife no dia 30 'de abril últímo com a presença de
Convencionais de todos os Estados!

Após um pleito que decorreu dentro da verdadeira

democracia, sendo na ocasião apresentados vários nomes
para a formação da chapa, foram finalmente escolhidos
os que 'deverão dirigir o Partido nêstes dois próximos

,

anos. De início, já se fa-
lava no sr. Herbert Levy,
deputado federal por São
Paulo para presidente.
Presente a Convenção vá
rios Governadores do Nor
deste eleitos nas últimas
eleições, foram favoráveis
ao candidato paulista pa
ra a Direção da, UDN
nacional. Assim, por una-:

nimidade, foi eleito o sr.

-JHerbert Levy para presi
dente. Umas das Secreta

das, coube ao deputado
Arolde Carneiro de Carvalho que recebeu de todos os

convencionais, apôio integral e votação maciça.'
Com a eleição do deputado conterrâneo para a

UDN nacional, ficou mais uma vez assegurado o seu

, I' prestígio mesmo dentro dos .quadros udenistas de, todo o

país, Sendo tambem Vic{-lider da UDN na Câmara Fe

deral, Aroldo Carneiro de Carvalho conquista com a sua

popularidade, inteligência e competencia, mais um posto
de honra na vida pública de Santa Catarina.

'História verdadeira da. Patrulha Mecanlsada

Prefeito d� outro Muni'dpio, por ordem
do Secretário da Agri(ultura retira
T�ATOR DA NOSSA LAVOURA
Não convenceu a desculpa "esfarrapada" do "Barriga Ver

de" alegando que a Patrulha Moto Mecanisada de .Canoínhas era

'um montão de ferro velho.) ,

'

,

Desconhecendo por completo os multiplos e inúmeros ser

viços que os tratores e' maquinas' vinham prestando a nossa agri
cultura, não disse a verdade, pois desde que assumiu o Governo
do Estado o sr. Celso Ramos querendo perseguir Canoinhas, de
terminou que todas as maquinas agrícolas fossem recolhidas no

sílo da Xarqueada. e em nenhuma hipotese fossem as mesmas u

tilizadas nos serviços da lavoura. Sabedores da ordem do' novo

Governador, os Prefeitos do PSD e PTB, aproveitaram a ocasião

para juntos ao novo Secretário da Agricultura, sr. Atilio Fontana,
requisitarem os melhores tratores - os tratores de esteiras. As

sim, 'o Prefeito de Porto União com ordem, veio a Canoínhas a

companhado de um mecanico levando de arrásto um trator que
estava sem funcionar desde dezembro.' Consta que esse trator fi
cará na Prefeitura para serviços de estradas.

O Prefeito de Itaiópolis ficou com um trator marca «Han

nomag>, em ótimo estado. Duas maquinas combinadas para a co-.
lheita 'de trigo e ',arroz, estão 'sem funcionar. Nove tratores de

pneus; ceifas-atadeiras, arados, grades e discos, funcionando re

gularmente podendo ainda por muitos <anos, prestar bons servi

ços a agricultura, foram todos recolhidos. Se essas maquinas Ios
sem montão de ferro velho, não teriam interessados. ,Ninguem
queria a sua guar-da, maquinas ímprestayeís, Se o �r. Atilio Fon
tana fosse mesmo o que se dizia antes de assumir a pasta de

agricultura, um homem imparcial e interessado no desenvolvi-,
mentci da agricultura catarínenses;não teria doado maquinas agrí
colas as, Prefeituras do seu Partido. Se o sr. Celso Ramos fosse
um verdadeiro -Governador e quizesse ajudar Q agricultura, não

teria permitido que esse tremendo «mal» a nossa lavoura fosse
efetuado. -:

Quatro tratores de pneus, ferramentas da Patrulha e ou

tras maquinas foram recolhidas ao Posto de Monta sediado em

Marcilio Dias, como se fosse facil para o lavrador residente em

Salseiro, por exemplo, ir a Marcilio Dias para alugar uma ma

quina. A culpa não cábe aos funcionários subalternos. O novo

Chefe do Serviço de Engenharia Rural que aqui esteve e deu en

trevista ao' «Barriga Verde», talvez não saiba que os seus «Che
fes» extinguiram as, Patrulhas méramente por vingança - mera
mente porque foi O' governo udenista quem as criou e durante 6

longos anos, com o intuito de ajudar a mecanisação da, lavoura,
as conservou. em perfeito funcionamento.

Diàriamente, uma média de W lavradores ainda procuram
a Patrulha de Canoinhas. Desestimulados, sem recursos para a

aquisição de maquinas, abandonam suas terras. vindos para a ci

dade em busca de empregos nas indústrias.' E essa, é, a situação
criada com a extinção da Patrulha Moto Mecanísada de' Canoinhas
e provavelmente com a extinção das demais. Esses são os objetivos
do sr. Celso Ramos para a agricultura catarinense.
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iEleicões
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,

Três
de. - .

nos' novos murucipros
Barras e Major Vieira

A Justiça Eleitoral catarinen
se, através de seu órgão com

petente. o, T. R. E. resolveu
fixar para 1°. de outubro as

eleições para as Câmaras de

Recife, 29 - O sr, Carlos La

cerda, que não pôde comparecr
pessoalmente, 'enviou á .Conven

ção da UDN uma mensagem de
17 laudas, e na qual o governa
dor da Guanabara alude inicial
mente à formulação udenista,
segundo' a qual o partido' con
sidera superada, no mornento.ra
idéia de que as pessoas e as or

ganizações que elas constituem,
devam necessariamente optar
entre socialismo e capitalismo,
como unicas soluções que real
mente se apresentam aos povos.

Depois de fazer uma analise
suscinta da expansão do impe
rialismo sovíetíco e de seus a

tuais objetivos, o sr. Carlos La;
cerda afirma. q�� a UDN, ,que
não tem. «a rigidéz dos partidos
meramente doutrínaríos», deve
analisar a fundo a conjuntura
e dela extrair, não apenas no

ções de um atavismo superficial,
mas uma linha de conduta po-,
litica consentanea .com as' suas

beses.as suas origens e os seus

objetivos parmanentes", Afirma
depois que «o materialismo não
.J-deve ser seguido pela UDN»,
que como partido, não sendo
nem devendo ser partido con
fessional, «é e deve ser um par
tido cristãç>.
, Refere-se depois Lacerda ao

que denomina de «economicis
mo» (que, diz, «não foi uma in

venção de Marx e Engels»), a

«tendencia a exagerar o papel
da economia com menosprezo

'por outros angulos, como a psi
cologia social, que explica in

clusive muitas posições e mui
tas deformações, apossou-se de
nosso País _e por falta de defi

nição, acabaria por se apossar
de nosso partido. Sobretudo pela
confusão entre ec.onomicismo ,e

economia, como já se confunde
,a economia politica. 'Corremos
'o risco de mudar de bachare
[ice para a economice».
I, :
,

Mais adiante, ocupa-se o sr.

Lacerda «da: palavra, mais abu
sada de nossos dias, o naciona

lismo». Afirma o governador da
Guanabara: «Direi logo que não

sou nacionalista e não creio que
o seja a UDN»; «admito que
haja nacionalistas na UDN�>, diz
mais adiante, mas observa que
«o que não admito é que se

pretenda falar pela UDN como

se toda ela fosse de doutrina
nacionalista». E adiante: «Eu não

coloco a Nação acima de tudo

I e considero.o nacion,slismo, isto
é, a Ideologia que VIsa colocar
a Nação acima de tudo, uma no
ção totalitaria. A Nação está'

abaixo da Pátria e até abaixo
do homem».

Governo Vai Efetivar, Seguro Agrícola
BRASÍLIA, 29 (Transpress) - o sr. Janio Quadros

determinou. ao ministro da Agricultura a constituição de

grupo de trabalho para apresentar relatório dentro de 40
dias sôbre a efetivação e. generalização do seguro agrícola .

, O Grupo será integrado por um representante do
Ministério da Agricultura, um do Instituto' de Resseguros,
um do Ministério da Fazenda, um da Companhia Nacional
de Seguro, Agrícola, um.ida Carteira de Crédito Agrícola
e Industrial do Banco do Brasil, um da Confederação
Rural Brasileira' e 'um da Federação das Cooperativas
Tritícolas do Rio Grande do Sul.

Vereadores e Prefeitos, nos mu

nicípios de Três Barras e Major
Vieira, recém-criados.

A decisão foi tomada por una-

• de
Passa depois o sr. Lacerda a

afirmar que «aqui é tempo de
dizer com franqueza que a luta
contra o comunismo não foi ain
da encarada como um, dever 'da
UDN. No entanto, se um partí-:
do como a 'uDN fugir a essa

luta, que outro poderá fazê-lo
em melhores, condições que o

nosso?>, pergunta o autor, para
observar adiante que «o PSD

<não sabe bem o que conservar,
e o PTB é, hoje, o Jllbergue
diurno dos comunistas"».

Ocupa-se depois de Cuba, afir
mando que «vemos chamar-se
autodetermínação o direito que
s·e arroga 'um tirano, numa di
tadura sanguinaria, de fuzilar
centenas de pessoas sem culpa
formada».

nimidade de votos, consoante
as informações prestadas pela
secretaria do Tribunal Regional
'Eleitoral e o parecer do Procu
rador daquela côrte.

Lacerda
Mais adiante, depois de dizer

que «a maiorcoragem, nestemo
mento, é a de uma definição»,
conclama seus companheiros de
partido a fazer da UDN «o par
tido da reforma social cristã.
De uma politica, de paz com to
dos os povos, mas de nitida
preferencia pelos povos que não
agridem, que não ocupam ter
rítoríos nem pela força das ar

mas nem pela força da traíção";
Depois de exortar seus com

panheiros ao otimismo, o sr.

Carlos Lacerda termina dizendo
, que "com alguns meses mais de
esforço ingente, teremos recupe
rado .o equilíbrio para continuar
o caminho, o grande caminho

que este País terá d'e percorrer
pela mão de seu grande pre
sidente Janió Quadros".'

MUITA COISA ... EM POUCO ESPAÇO ...

,

� Calçamento mais caro do
mundo - A maioria dos con

tribuintes, residentes no peri-
'metro urbano da cidade" não

podem pagar o novo preço do

calçamento. Acontece que as re-:

clamações procedem justamente
dos contribuintes que têm' seus
vencimentos assentados no salá
rio mínimo da Região. . . .

Cr$ 6.720,00 brutos. Poderão pa
gar prestações de Cr$ 3.000,00,
mensais? E as outras obrigações?
Corno Irão se vestir e comer? IAssim não sr. Prefeito, cobrar

'

calçamento e taxa-lo no mais
caro do mundo não é adminis
tração. x x x

-Aumento'Justo? Será? -
Este "cantinho" de pagina tem
recebido tambem solicitações
para qúe façamos reclamações
junto aos Diretores da Canoi
nhas Força e Luz que não é

justo o aumento da força e luz
imposta pela Empreza. Quais .I3S
razões? Será que a 204 forçou
aumentos superiores a 10%? A-
'chamos que não, de vez que

"

nem só 'de gasolina vive o ho
mem ...

x x x,
- Suspenso depois de morto

- E' verdade. O saudoso Os-
valdo Wolkan já na mira do
Governador Celso Ramos para
ser removido, depois de morto
foi suspenso por 30 dias, publi-

,
cado no Diario Oficial do, Eso:'
tado. Será que nem os mortos

escapam à sanha perseguidôra
do novo Governante? O impos
sivel acontéce neste governo de
ditadura.;

x x x
- Taxa da Bôa Vontade:

A lei é clara e lógica. Paga e

contribue para os' festejos do
Cíncoentenárío quem quer. Está
certo que devemos todos nós
esforçárnos o mais que puder
'mos para que Canoinhas se a

presente bem vestida no seu
aniversário mas, obrigar o Con
tribuinte a pagar o que muitas
vezes não pode, e não quer, está
completamente em desacordo
com a Lei aprovada pela' Ca
mara de Vereadores. Fica aqui
o alerta.

I

cacique
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CORREIO' DO NORTE

/,

6·5-1961

'PRESEN-TES I

PARA O

Dia das Mães
14 de Maio

Casa· Erlita
, (

J.
"

,.

C'ORTE
Comunica a todos os PESCADORES E CAÇADORES

que j� recebeu um, estoque apreciável de a'rtigoll de pesca e

caça para a temporada deste ano.
"

VARAS DE PESCA lNTEIRIÇ'AS, 2 e 3 'pedaços .' LINHAS
DE NYLON de todos os tipos - ANZOIS NOROEGUESES _

CHUMBADAS de todos os tamanhos"- ANZOIS COm iscas ar

tificiais � FISGAS,
.

pequenas, médias e grandes - ,REDES de
fio URSO e de NYLON - TARRAFAS de vários tamanhos e

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

GAMAS 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

...éo Aero-Willys
O qrande carro brasileiro

, ,

Possante, econômico, de linhas sóbrias edis-

tintas, o AERO-WILLYS é o únicogrande car

ro brasileiro construido especialmente para o

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

famoso motor Willys. Grande altura livre do solo.

Estrutura monobloco. Amplo. espaço para seis.

pessoas. Porta-malas espaçoso. Visibilidade pa-
'

, norâmica. Bom gósto e distinção nas córes, que
combinam com o 'luxuoso acabamento interior. co

\

I}
..

. .

8/UJ#
.

,_ fuLys
o GRANDE CARRO
BRASiLEiRO '

·Proi·�ição
Waldemiro Póspor
Ernesto Bayersdorff''
João Rodrigues Silva
Paulo Müller e

Siegfried Olsen

Avisam que não permitirão ca-
. çadas em seus terrenos, situa
dos em Barra Grande.
,

Aos infra tores do presente
aviso, que apanhados ou denun
ciados serão levados ao conhe
cimento das autoridades com

petentes. 4x

Molduras
e Quadros
Grandes Descontos

para Revendedores
.

Procurem

CUA ESMALTB
Curso Gratuito de Ta

i

q u ig rafia (pOr corresp08�eDcia)
Acham- se abertas as matrículas

para OI cureos de taquigrafia por
correspondência do Instituto Bra

sileirç de Taquigrafia, orgão fun
dado em 1944 e reconhecido de
Utilidade P6blica. O curso com

põe-se apenas de 12 lições, apôs,
o que serão conferidos Diplomas
aos alunos aprovados em Exame'
Final, também por correspondên
cia. Os iriteressadoa deverão es

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

Material
CASA

elétrico
ERLITA

ALÓIIl
Vidraças quebradas' em sua

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

prontamente atendido.

CASA ESMALTE

Lãs,,' para 'Tricot
Casa Erlila

Assine! Leia I Divulgue L,

Correio do Norte

OLEOS PARA CABELO: Lavando, de Lima. de Ovo, Admi
ravel, Palmolive, Colgate, Glostore, Gesey, Dirce" Carnaval,
Baboza, Brilhantina em Potes e em Tubos, Brylcreem e outros
fixadores, Quiná Petroleo, PERFUMES,E EXTRATOS EM_
ESTOJOS; Cashemere Bouquet, Royal Br iar, Damosel, etc.

CREMES: De Alface, Rugol, A-ntisardina. OUTROS ARTIGOS:
Loção Brilhante, Loção Pindorama, Juvenis, Juventude Ale
xandre, Leite de Colônia e de Rosas, PÓ de Arroz, Rouge, Es- .

malte, Baton, Talco, Sabonetes, Agua e Creme. para Barbear, <

Aparelhos GiIlete, Pinceis, Produtos Jobnson, e outros variados,
artigos, V. S., encontrará na

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793
\

Canoinhas

Adubos ·Paraná
o melhor 'que há I

-

R e p r e s e n t en te:

Z. 8arcindo & Knõppel L1da.
Caixa Postal 56 Çanoinhas S. c.

" ,

\ \

Refaça \
suas forças, tomando

CAFÉ BIG
S'aboroso até a. ultima gota

Em breve torrado a ar quente
-

BIG.é gra'nde - mas em Canoinhas

. BI·G é, O melhor café

DR. ARNOLDO' PEITER fiLHO
ADVOGADO

,CIVEL COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 .Canoinhas

,
'"

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

r.

Advoca�ia em geral, especialmente c;ime
Praçe Dr. Oswaldo d'Oliveira -,o Fones 236 '. 314

CANOINHAS _,;, Santa Catarina

VENHA ADMIRA�LO EM

BASILIO, HUMENHUK & o-, LTDA.
CANOINHA� - Rua Ui�al Ramos, 203 -:- Ielelone, 145 _. STA., CATARINA
o alto tndlce de "n'aêio'nalização 'do AERO-WILLYS é, a melhor' garantia de completa aS,'sistéllCi!:l, técnica,
,f. "

.

\
, "1,1 �;,;.... ", f ._,

.
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM..SE

Hoje: as sras. dnas Zilda
esp. do sr. Francisco Fernan-

. des Luiz e Etna esp.. do sr.

Gustavo Siratmann, rés. em

Curitiba;o jovem Sezinio Wal",
dmann; as meninas lza Ma
ria filha do sr, Ney s, Ma
chado; Relindes ludite filha
do S1. Oswaldo Verka; e Yeda
M: Wiese; o joo. Alvino Tremi.

Amanhã: os srs. Bento da
Rosa Menezes e Alvino Bor
laut; as - sras. dnas, Hulda
�sp. do sr, Gustavo Thiem:
Leonor esp. do sr. Angelo Al
berti: Inês esp, do sr. José
Lauer e Carmelina eso. do sr.

ldalino F. Tulio; a menina
Ivone filha do sr, Iaroslaw

. Sidorak; o menino Hamilton
filho do sr. Epaminondas Si
mões; as srtas élli Todt e
Maria Petrintchuê.

Segunda fei» a: a sra. dna.
Paula esp. do sr. Alfredo
Paul; o sr. Iêoberto. Iêohr»
bacher; o jovem Glauco loâo
Bueno; a menina Irene filha
do sr. Jovino Roesler.

Terça feita: os srs. Gilberto
R.itzmann; Wiegando Olsen;
Luiz Krliguer e José Pereira
do Valle; os meninos Karel
filho' do sr. Hugo Peixoto e

Lourival José filho do sr. Leo»
nardo Brev: a menina Maria
de Lourdes filha do sr, Miguel
Procepiak; as sras. dnas.
Gertrudes Gredt e Maria al
ga esp, do S1. Julio . Marei
nichen.

: Quarta feira: o menino
Aroldo Paulo filho do sr.

Jacob Seleme; a sra. Vva.
Ana Koeh Behling: srs. Raul
Tremei e [uuenal Tavares. .

Quinta feira: os srs. João
Nelson Grutens; Guilherme
Mohr; Jurandyr Ferreira e

Henrique Gonçalves Sob. os

meninos Gethardt filhodo sr.
Paulo Voigt e Willy filho do
sr. José Wardenski; a sra.

Registro Ci v iI
Alfredo Pereira" Escrívãox de

Paz do Distrito de Bela Vista
do Toldo, Municipio de Canoí
nhas Est. de Santa Catarina:

Faz saber que pretendem ca

sar: José Hanchuk e Estefana
Muchinski. Ele nascido em Ca-I

.

noinhas no dia 12 de Janeiro
de 1939, lavrador, solteiro, filho
de Gregorio Hanchuck e de D.
Sofia Hanohuck, domiciliados e

residentes em Colonia Ouro Ver·

de, neste Distrito. Ela nascida
em' Canoinhas no dia 4 de Fe
vereiro de 1940, domestica, sol
teira filha de Pedro Muchinski
e de D. Anastacia Moissa, re
sidentes em Colonia Ouro Ver-
de neste Distrito;

M d .. V d Apresentaram os documentos
ora ia a en a exigidos pelo Código Civil art.

Vende-se uma casa de mo-
. 180 etc.

rada na Rua CeI.
-

Albuquerque, Bela Vista do Toldo, 28 de

.defronte ao Posto Esso. Abril de 1961.

Tratar na Casa Fischer. 2x Alfredo Pereira, Escrivão de Páz,

dna. Cecilia esp. do do sr,

Edison Kuroli; os jovens AI.
tiair Ferreira e [oão H. Siems.

Sexta feira: as meninas 50 ..

longe filhu do sr. Tuti Nader;
Marilda filha do sr. Osmario
Davét; Cezarina filha do sr.

Antonio J. dos Santos; Ilda
filha do sr.' José Tarcheski;
Vitória filha do sr. André
Czarnik; Ana Maria filha do
sr, Jacob Drzéoieski: Lucia
filhq do sr. Alfredo aros ..

skopt e Terezinha lrani filha
do sr. Leopoldo Kraus; o jo
vem Osmar Kohler; o menino
Eleuterio filho do sr. Manoel
E. Furtado.

"Correio do Norte" cumpri
menta, desejando felicidades.

.
. \

,

repele
do

ataques
PSD

Ajuste de Núpcias
Com a gentil srta. Juraci,

filha do casal dna. Elzira-sr.
Paulo Soares, contratou, dia
1. do corrente, suas.prâximas
núpcias o sr. Pedro Frank,'
filho do casal dna. Hitda-sr.
R.odolfo Frank.
À Juraci e ao Pedro, nosso

abraço, com votos de muitas
felicidades.

catarinense

Corte e Costura
Atenção Senhoras e se

nhoritas interessadas.

Aulas serão abertas

dia 15 de maio

Informações na ..

. I

LOJA FAVORITA.

. RIO, 29 {"Estado" - Proceres
da UDN catarinense, de passa
gem por esta Capital rumo a

Recife, esclareceram que a cam

panha desfechada pelo Serviço
de Imprensa do Palacio do Go
verno de Santa Catarina e pelo
deputado estadual Joaquim Ra
mos contra o ex-governador
Heriberto Hülse foi calculada
mente preparada e coincidiu
com a eleição da nova diretoria
da Cia, Siderúrgica Nacional,
que se realizou ontem, quando
o ex-governador foi eleito vice

presidente. A' campanha surgiu

Confecções finas

para senhoras
,

Casa Erlita

FABRICADO

Trator FORD

DIESEL

BR-8

NO ,BRASILI

-
I

o Trator Ford' Diesel BR-8 começa com" o elevado índice de 70% de nàeíonalizaçãol
Isto assegura aos proprietários de Tratores Ford Brasileiros assistência técnica pronta

e perfeita, peças e acessórios sempre disponíveis, através da

COMERCIAL
Rua Getúlio' Vargas

PEDRASSANI
CANOINHAS Santa Cat�rina

Possúe em estôque, para demonstrações aos interessados,· o primeiro 'trator

fabricado no Brasil, projetado para as condições do nosso solo:

o TRATOR FORO DIESEL BR·8

HULSE
;

. •
. -'.... l�
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logo após o noticiário de jor
nais, que adiantaram estar o

eng. Heriberto Hülse cogitado
para o cargo, eleição que não

agradava aos membros do PSD
ca tarinense.

As concessões de terras em

S. Catarina - que foram bas
tante exploradas pelo PSD
são absolutamente regulares,
conforme afirmou o próprto sr.

Heriberto Hülse e· na sua ma

ioria são pequenas áreas já o

cupadas' e cultivadas pelos co

lonos, principalmente na região

do Oeste, "onde - afirmou ele
-- fui pessoalmente entregar
mais de uma centena de titulos
aos colonos posseiros dessas
terras".

.

Sobre a área de Bertier de
.

Almeida, disse o ex-governa
dor: "Trata-se de uma área em

letigio desde antes da criação
do Território do Iguacú,' Quan
do da criação deste Território,
o Govêrno Federal quis ficar
com essa área naquela ocasião
e Bertier de Almeida (coloniza-

{Continúa na 6a pàgina}

No Cineminha "São Francisco"
Domingo, às 14 hs. e às 20,15 hs.
Segunda - feira, às 20,15 hs.

,------------------------.,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

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

Sensacional Sessão' Oupla

1 PINTANDO O SETE
com Oscarito, Sonia Mamed, Cyll Farney, Ilka Soares,

Maria Petar, Zelia Hoffmann e outros.

2 - Sem Talento Para' Matar
com Glenn Ford e/Debbie Reynolds,

Duas sensacionais comédias ...
·

Rir a valer, ..
-----

DOMINGC;> . �s 10 hrs, da manhã. UMA MATINÀDA,
apresentando o filme

Sem Talento Para Matar
,
-----

DOMINGO, • á. �4,00 hora. - Cen.ura Livre

PINTANDO O SETE -'comOscarito

DOMINGO � á. 17,00 h••
_

Censura 'até 14 anos

.

.
á. 20,00 h.. lmp. até 14 ano.

AFRODITE, A Deusa do .Amor
em CinemaScope

com Belínda Lee, Massimo Girotti, Jacques Sernas,
.

Claudio Gora e Elli Parvo

Uma grandiosa produção Halo - Francesa - Vivida na
.

Grecía Antiga. Lutas de Gigantes... Amor... e mil
maravilhas filmadas em Technicolor

�a. Feira - á. 20,00 horae-« Proih. até 14 anos .. REPRISE

3a. e 4a. Feira \" á. 20,00 hora. - Imp, até 18 anos

MORFINA - (Das Letzte Rezept)
Um filme alemão ...

com O. W. Fischer, Hildemarie Hatheyer, Peter Czeike,
Carl Werre, Rene Deltgen e Hilde Koerber

Realismo! sobre os viciados na droga maldita! Degradante
ação do pó que leva ao ceu e ao ínfernoll!

-----

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

POSSUIDA PELO DESEJO
com Erika Remberg e Dietmar Schoenherr

Ela queria viver internamente, mesmo -que para isso
tivesse de seguir o caminho do pecado!!!

E PARA DOMINGO - dia.14 - I

Angústia de Um . Pequeno Coração'
Ury grandioso filme alemão!

I

,I....I...../--..------�....--I
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Aprovada nova discrimineçêc de' rendas aos municípios
BRASILIA, 28 (V.A.) -'- A

Câmara dos Deputados aprovou
hoje em primeira votação, por
221 votos contra -2, a emenda I

constitucional número l:'A de
1959, que institui nova' Di'scri- ,

minação de Rendas em favpr
dos munícípios. A emenda, que

recadação 'do Imposto de Con
sumo aos municípios; 3) -
Transfere aos municípios o Im

posto Territorial Rural e o Im

posto. de Trànsmissões Inter-
, Vivos; 4) - Inclui as capitais
nas vantagens do artigo 15, da

Constituição,
"

terá sua segunda votação em

maio próximo, dispõe entre ou

tras coisas sôbre .0 seguinte: 1)
_:_ Aumenta de 10 para 15 por
cento 8, Quota do Imposto ,de
Renda destinada aos municípios;
2) - Dá 1'0 Dor cento da ar--

"', 'l'

BUMM • •• • • .'

Estourou a bomba. na cidade.
. Verdadeira queima de mercadoriás.

A Firma IRMÃOS TRÉVISANI LTDA:, completando quinze anos de
bons serviços e desejando brindar seus freguezes, justamente agora em

.

r J -

. .,

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

s�lveu expôr a venda os seguintes artigos por, prêços arrazadores.
. Calçados para homens ao prêço de Cr$ 450,0 o par;

Botas tipo aviador a Cr$ 720,00 o par;
.Sapatões de la. a c-s 420,00 o par;
Chinelos de tira a Cr$ 100,00 o par;

,

Chinelos fechadas a Cr$ 180,00
.

o par:
Calçados fechados para senhora a Cr$ 320,00 o par; /I

Calçados tipo balé a Cr$ 250,00 o par'; e muitos outros

artigos por prêcos nunca vistos' em Canoinhas.

Cincoentenárias :
- U

Festa da Santa Cruz no barro. O sr.. Prefeito foi lá atraves
sar "aquilo" � Causa espécie o fato de estar S. Excis .. 'cascalhando e

endireitando ruas na periferia' da cidade, deixando esquecidas algumas
no centro, como essa que na quarta-feira passada todos viram, com
transito intenso, completamente ensopada. Quem' nos' explica tais mis- '

.

térios da admínietração l' Enquanto isso, continua com a razão o vovô
canoinhense do ano 2.011. Tombem o Carequinha, Da sua paródia da
cançoneta "Se esta rua fôslle minha ... '"

X X X
, (

Em boa hora, O concurso da letra para o Hino do Cincoen
tenário. Em que pese à rigidez das -normas, não se deixem tolhêr o '

vôo, condoreiro nOS80S vates e nOSSa8 poetiaae. Nem signifique. côrte
de asas o fato de não haver prêmio outro, senão o de. uma duvidosa
imortalidade... Como está pobre, realmente, o nosso Cincoentenáriol
Porém, se' nisto se distancia de outros concursos congêneres o de Ca·
noinhas, poderá quebrar a praxe também no que toca a um proces
so mais democratizado' de iulgamento. Pois. mediante a colaboração
da Imprensa e da Radio Canoinhas, nós todos poderíamos ser cha
mados a' dar uossa opinião a respeito de um dos três poemas melho
res, selecionados pela Comissão reaponsavel, mantendo-se até o fim, é
evidente, o pseudônimo. Assim, despertariamos interesse púhlico pelo
hino e, atalhariamos, 80 menos nêste pontu, as críticas de quem afir
ma que as coisas obedecem ao toque-de caixa apenas de uma "cúpula".

�X X X

.' E' tem�s ainda o" caso da "Casa do Chá das Cinc�", digo,
da monumental "Biblioteca", obra de teimosia A ressentimento; Com
a palavra os Senhores Vereadores. ; Lá está o dinheirinho caríssimo
do povo, até que se prooe :o contrário. Mofo estragá livros! E se

tudo, o que desagrada é "politica", prove-se, com fatos, também isto.
Legislativo e Executivo estão, na verdade, calados demais. Poucos
eleitores afortunados sabem o que se passa nesta democracia local.

/

,

Hepresentantea do povo, por favor: dêem satisfação a séu povo. Fala
se tanto de "povo"! Até' o Fidel fala do povo cubano .••

Cigarrinho;

RADIO

A \ .

nuncie

O melhor vendedor do mundo.

na RADIO CAHOINHAS
'o melhor som do planalto catarinense.
/1",-

C A N .0 'I N H A 5 Capital da Erva Mate,
.

no ano de seu cincoentenárío.

Cooperativa de Ro u pe s
\

\
I

."

1.

2.

Resultado do

(um traje
N ..26' (Isenção\

55'

.Sorteio de ABRIL- ',de 1961

Renner) Olávio Soares.

2 mensalidades) Guida

1 mensalidade)
e Tadeu Trevisani

Premio N� J3
Premio,

.

Prernlo-N,
,
'.

de

(Isenção de
(

Wiese
3.

DarcyI ,
\ ,

.,
.

inscreve-se também na Cooperativa / de ·R\�upas /Rí�NNER ··,e ...
· vista-se de GRAÇA

Próximo Sorteio dia 31 de ,
maio

, pela
\

. I

LOTERIA" FEDERAL

(
Revendedores R'ENNER' nestâ cidade

.
.

A
10 ANOS

CASA DA BOA ROUPA
VESTlNDO CANOINHAS

I
f

RUA GETüLIO VARGAS, 882 FONE, 298
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HERIBERTO
dor da região) propôs ação [u
dícíal que obteve ganho de cau-

"sa na Justiça. O saudoso go
vernador Jorge Lacerda deferiu
a concessão na, parte que cabia
ao Estado, tendo mandado ela
bcrar um contrato 'de coloniza
ção que foi submetido ao Trí
bunal de Contas do Estado.
Quando assumi o Govêrno o

caso achava-se como acima des
crito. O Tribunal de Contas com

minha aprovação mandou dois
de seus ministros em compa

. nhia de vários funcionários vi
sitar a região, entrando em con

tacto com os posseiros 'que e

xistem na citada área. Ficou
então acertado que o contrato
de colonização seria aprovado
com a 'clausula de serem res

peitados os direitos dos possei
ros, que. receberão as áreas o

cupadas pelo mesmo prêço ce

dido ao concessionário. A área
no seu todo tem cêrca de 50
milhões de metros quadrados,
devem ser descontadas as áreas
ocupadas pelos posseiros que
abrangem uma área apreciável.
Todos os posseiros ficaram sa

tisfeitos e não'houve qualquer
reclamação, apesar da explora
ção que se quis fazer antes das
eleições de outubro".

"Quánto ás áreas concedidas
fi Otavio Ribeiro de Castro e

-. Luís Sampaio Corrêa, esclareceu
o eng. Heriberto Hülse que ela
abrange um total de 240 hec
tares e não de - 2 milhões e 400

-6.5.1961

HOLSE... (Conclusão)
mil hectares, como foi divulgado. '

Trata-se de uma área de ba
nhados, que para ser aprovei-
tada será necessário proceder 8
retificação do rio da

'

Penha e

depois drenar todo o terreno,
para o plantio de arroz. .Nessa
concessão foram obedecidos to
dos os tramites legais e nenhu
ma reclamação foi apresentada".

IBGE' cuida

"Finalmente, posso esclarecer
que não receio qualquer devassa'
na minha adminístração, quer
na parte de concessões de ter

ras, quer nos demais setores. A

acusação é apenas uma indig
nidade dos meus adversários
políticos, que usam da calúnia
para evitar minha eleição para
a vice-presidência da CSN".

"Vivemos em Santa Catarina
num clima de intranquilidade
e insegurança", afirmou o ex-.

governador Heríberto Hülse. "'0
atual govêrno preocupa-se ape
nas em perseguir seus advers
sários políticos, usando de todos
os meios. Não respeita lEtis nem
a Constítuícão. Demite' funcío
nários com estabilidade para no

mear correligionários seus. Con
vocou para a 'Capital todos os

engenheiros do DER e os de
legados de Ensino, pagando os

vencimentos e diárias, e desig
nou correligionários para, as

mesmas funções no Interior,
pagando assim duas vezes. O

próp7ic filho do governador

Anuncia a presidência doIBGE
haver sugerido ao sr.' Jânio
Quadros medidas para o paga-.
mento de quantia superior a

Cr$ 400 milhões, que o Serviço
Nacional de Recenseamento de
via, ao iniciar-se o novo período
de govêrno, ao pessoal empre
gado nos serviços de coleta, em
todo o país.
A solução pára o caso de-

SAIAS, última moda

ea�a �ttlta
Celso Ramos, engenheiro Celso
.Rarnos Filho, sendo funcíonárío
federal e não podendo acumular
vencimentos, está recebendo Cr$
57.00'C100 mensais pela verba
Eventuais do Palacio, vencimen
tos estes de secretário de Es
tado e desembargador. Os fun
cionários prejudicados com as

medidas arbitrárias do gover
nador têm requerido mandados
de segurança e todos' já foram
concedidos liminarmente para
que os funcionários voltem aos

seus cargos. Foram anulados
todos os concursos e marcados
novos, porém o Tribunal de
Justiça determinou a suspensão
de novos concursos e mandou
que os funcionários demitidos
voltassem aos seus cargos. Essa
a situação em S. Catarina".

"
s

•••••• *********�****************�

\

\
,

CAPOTES

<O

lO
"

EM QUALQUER
ATIVIDADE,

no, trabalho ou no esporte, d proteção
Ideal contra as intempéries.

PRÁTICOS
IMPERMEABILIZADOS

,ABRIGAM REALMENTE, SEM

TOLHER QS MOVIMENTOS. "

C A P AS - J A P O NAS - C A P O TE S 1?E'NNER
REVENDEDOR AUTORIZADO PARA

CANOINHAS

CASA
TRÊS BARRAS E MAJOR VIEIRA

PEREIRA
,.

-

A CASA DA BOA, ROUPA
10 anos vesíindo Canoinhas

do aos Recenseadorespagamento
pende, no entanto. de aprovação;
pelo Congresso Nacional, de

crédito especial pedido para
custeso de Recenseamento Ge
ral de 1960, o qual já se acha em

pfluta na Câmara dos Deputados.

Assegura o IBGE, em nota
ontem distribuida à imprensa,
"que está dispensando a maior

atenção ao problema do paga-

mento dos serviços de coleta do
Recenseamento Geral de 1960, \

não poupando nenhum esfôrço.
.riesse sentido, preocupado tam
bém como está em restituir a

instituição à sua antiga e inve

jável posição no conceito pú
blico".

(Do Diário de Noticias", de

Rio, de 27-4-1961).

FAR:PA,S •••

Sabemos, por documentos antigos, que certo rei
de Portugal escrevera a São Francisco Xavier pedindo
lhe noticias. das Indias. E o que 0 Santo respondera de
lá foi que, por aquelas bandas, se conjugava o verbo
RAPIO em todos os tempos, modos, números, pessôas e

vozes. Portanto, na voz ativa, passiva e 1 eflexa. :B.APIO
é o nosso conhecido roubar; São Francisco Xavier falecera
em 1552. Já nêsse tempo, pois, manejava-se, com ma-

estria e desembaraço, o malfadado verbo RAPIO. Na

linguagem de Rui, seus esgrimistas tomam os nomes de

prevaricadores, peculatarios, estelionatarios, concussioná-
" rios, malversôres, LADRÕES PÚBLICOS, negocistas. Agora
Jânio mais atualizado e menos técnico, numa linguagem,

-

rasa e positiva, clara- e limpa, despida de eufemismos,
lhes chama de deshonestos, de malandros, de safados e

corruptos. Daquêles tempos recuados até o presente muito
se andou. Mas atente-se' em que o progresso científico,
intelectual,' técnico, ou coisa que o valha, por mais ex

tenso que tenha sido, e profundo, jamais conseguirá al

cançar o
.

coração e a vontade, tornando o homem bom
e arrastando-o ao bem. É o que ensiná o sabio jesuita
Leonel Franca, nêste tópico: "Um olhar mais profnndo,
mostra-nos, com efeito,' que se o valor moral dos indivi
duos não lhes substitue a competência técnica, condiciona,
contudo, a sua eficiência real". Um plano' de guerra não
se elabora sem' contribuição de todas as ciências militares,
mas ficará letra morta na inutilidade do papel sem a

disciplina, a 'coragem, a fidelidade e o heroismo dos sol
dados. A deshonestidade

.

dos Iseus funcionários compro
meterá todos os esforços de saneamento financeiro de
um pôvo. Toda a técnica juridica do imperio romano não
o salvou da .ruína no dia em que se corromperam os

costumes. Por isso, podemos ainda
-

inferir, onde baixa a

consciencia do dever, prepara-se
-

o caminho à dissolução ""\.social. Descristianização significa "decadência", porta aberta,
acrescentamos, à, onda revolucionária dos comunistas e,

simpatizantes e de toda essa farandulagem de
,

cretinos,
cabotinos, tartufos e efeminados que engrossam as fileiras
interminaveis dos caráteres amolecidos e índiferentes, ir-
responsaveis e venais. J.P.M.

Rural, de C'anoinhas;Associação
" Atenção Criadôres e Lavradôres

Grande Liquidação de Produtos Veterinários e

(IAgricolas na Associação Rural de Canoinhas
Arados reverssiveis marca Padilha Cr$ 5500,00
Capinadeirss fixas n' 3. cl 3 enxadas 4.500,00

. Machados Siguiereli e] 3 e 3lh Lbs �50,OO
Foices Laranjal 180,00
Alfanges marca AGROS 20 R. 330,00
Superfosfato Triplo adubo pi tonelada 16,000,00
Hiperfosfato simples «.« 8,00000
Hiperpotássico «« 11,500,00
B H C a 2 e a 3% (pó de gafanhoto) kilo 26,00
'Bibe Tox latas de 400 gramas 130,00
Minersal para bovinos kilo 40,00
Vípen B·12 latas de 1,500 kilos lata 350,00
Sal Alimentar Prado pacote... 75,00
Sal do Oriente pacote 90,00
Vacina Antíbecterrana Porcina (batedeira)

frasco de 50 cc. 20 doses frasco 11000
Míxíod Vacina Porcina (curativa) 110.00
Gurmina 50 cc. (Garrotilho) 110,00
Ganazeg 1/2 grama (tristeza) 60,00
Escurocíline 4/ referçada 20,00
Iskatoks Iormecida'. granulado 45,00
Perícal 100 cc. (calcío injetavel) I 160,00
Avícol 100 cc. (especial pi aves) 85.00·

NOTA: Os prêços acima são exclusivamente para
associados quites com a tesouraria, para
pagamento à vista.

Canáinhas, 23 de Abril de 1.951.

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENDE" -- S.E·;
Casa -residenciàl, grande,

.

de

,mad�ira, 'com terreno, pomar
bem organizado, antiga proprie
dade de Gernod Bollmann.

Informações nesta redação ou

com Alfredo Paulo em Alto das

Palmeiras.
Facilita-se o pagamerito.· 3x

Louças MAUA'
I Jogos pI café

Jogos pI jantar
Jogos pI crianças,
Chícaras pI coleçào.

.
.

FAQUEIROS: Elmo - Wolff - Eberle
Talheres inoxidaveis e PraJa WOLFF'

J. Côrte Praça Lauro Müller, 751

Fone ] 25 - Caixa PostalTf
Canoinhas - Sta. Catarina

Campanha de.
Canoinhas

Sócios do
I

Esporte Clube
Desportista:

Esperamos a tua colaboração para ampliar o nosso

quadro soeíal pelo engrandecimento do. esporte da "Ca

pital da .Herva Mate", auxiliando o clube que precisá de tí.

Procure a diretoria do quadro "mais querido" dá
.

cidade. o CANOINHAS E. C., . a qual agradece o teu

auxilio.
/ ..

(Continuação)
ao 'emprêgo correto dos verbos e

pronomes mais usados. sem cansá
l� com regras e explicações que
ela não entenderia.

O emprego da pontuação. as

sim como dos sinônimos e antô
nimos. poderá ser exercitado, a

proveitando.se as oportunidades
surgidas nas aulas de linguagem'
oral, 'composição, etc.

Um hábito 'que deverá ser !DI

ciado, nesta série, é o de .

recor
rer a fontes 'de informação como

dicionários, índices e enciclopédias.
para resolução de dificuldades de
classificação gramafical das pala
vras, de ortografia, pesquisa da

significação dos têrmos,' etc. A fim
de que os alunos aprendam a u

tilizar-se convenientemente, des
sas fontes de informação, o pro
fessor os levará a realizar exercí
cios preparatórios sôbre as abre
viações usadas e sua significação.
disposição das palavras em ordem
alfabética, etc.

da Erva

COLUNA DO .CEPEC

G - ORTOGRAFIA

Tendo" aprendido a escrever,
I;l0 1 0. e no 2°. anos, grande nú
mero das palavras de seu voca

bulário e rio livro de leitura, o

aluno do 3°. dispõe dé elementos
para induzir regras simples de

ortografia (usar m antes de b e p,

CASA PEREIRA

'Saúda

'Roupa
ANIVERSÁRIO

A Casà
\

Bôa.da
NO p\NO DO SEU

Canoinhas A Capital
I

CCCinqüentenário·'Pelo Transcurso do'

E
.

APRESENTA

M' '

LeI
�. Ff '

,

1",1 ,

10

seu

A

LIN·HA BRITÂNICA --DA NOVA
ROUPA RENNER

-

I 'EQUilíBRIO PERfEITO

ele elegância-masculinidade - sobriedd.dê

BffiTISH
190K

e

PARUAMENT

o boa roupa 'ponto por ponto

ANOS
\

VESTINDO -(ANOINHAS

1--."

Mate

I '

j,/
"

ç no início dasnunca empregar
palavras, etc.).
Exercícios de ortografia podem

ser feitos através dos ditados, que
não devem ser impostos, mas

realizados aproveitando-se as opor
tunidades surgidas em 'classe e

aplicados de acôrdo com a orien
tação já recomendada.
É interessante fazer, de vez

em quando. um ditado sem. pre
paro prévio, para aquilatar do
desenvolvimento das crianças,

O aluno poderá continuar man
tendo o se? caderno de palavras
difíceis, em que serão anotados
os erros e os vocábulos mais com

plexos, que forem encontrados em

suas leituras.
I

O professor deve persistir com

a classe nos, exercícios de. visua
lização, articulação e divisão de
palavras em sHabas, dada a sua

grande importância no estudo da
ortografia.' .:

Sugerimos outros 'exercícios que
.poderão ser dados ao lado da
queles aconselhados· nas la. e 2a•
, .

.

serres.

a) .
exercícios de ortografia, com

família de palavras;
b)' exercícios com homônimos:
c) ditado de poesias e dê: tre

chos bonitos dos livros de lite •

r�tura;
d) ditado de palavras difíceis,

trazidas pelos alunos;
e) concurso de ortografia;
f) uso, em composiçoes,

.

das
palavras comumente erradas pelos
alunos.

Sugestões para a 48• Série
\ do Curso Elementar

1.. OBJETIVOS ESPECíFICOS
Incentivar o gôsto pela boa

literatura, despertando o interêsse
dos alunos pelos autores nacionais
e levando os à fixação po hábito
de leitura independente, para re

creação e informação.
Aperfeiçoar \ a capacidade de ler

bem e desenvolver a habilidade
de escrever com maior velocidade,
habilitando as crianças a eliminar,
gradativamente, os- erros da lin
·guagem falada e escrita, recorrendo'

. a.os conhecimentos gramaticais e

regras ortográficas ao seu alcance.

Enriquecer o vocabulário dos
alunos, habituando.os a falar com
boa dição e desembaraço e a re

digir com clareza, simplicidade e

elegância.
.

2. MíNIMOS A' ALCANÇAR
Ao completar a 4a. série,' o

alun� deverá demonstr�r. que:
expressa suas idéias com cla

reza, -concatenação e fluência. sa

bendo mante'r uma conversa com

naturalidade;
conbece . as melhores obras de

literatura infantil acessíveis ao seu

meio ambiente:
é capaz de ler independente

mente. sabendo utilizar. se de fon
tes de informação '(índices, diciô
nários, enciclopédias, livros espe
cializados. etc.) para solução de
seus problemas. e dificuldades;

lê oralmente com expressão,
correção e fluência. em classe ou

auditório, trechos em prosa e
..
em

verso;

lê silenciosamente, com ba"stante
rapidez e boa interpretação, livros
adequados ao SIlU grau de desen-
volvimento; :

apresenta, na escrita a lápis e

a tinta, boas normas de legibili
dade (regularidade nas letras, na

inclinação. no espaçamento de sen

tenças, palavras e letras) e boa
disposição nos trabalhos (margem.
títulos, parágrafos);

.

.'
• t

escreve, corretamente, palavras
de seu' vocabulário comum, sendo'
t�mbém capaz de escrever pala
vras desconhecidas, lançando mão
dos recursos gramaticais e' regras
ortográficas ao seu alcance;
emprega, em suas composições,

sentenças gramaticalmente certas,
escrevendo cartas, familiares, con

vites, telegramas, etc., nas formas
de estilo;"

.

. tem conhecimento da função do
advérbio, das preposições e con

junções, além de empregar, con
. venientemente as �oções grama
ticais adquiridas' nas séries an:
teriores;

usa, adequadamente, a pontua
ç,�o necessária às suas composicões
(Continúa no proximo número)

CASA COMERCIAL
Vende-se uma casa comercial

bem localizada, no Perímetro
U r b a n o da Vila de Felipe
Schmidt, com 2.000 m2, de ter
reno.

Vende-se inclusive o estoque'
existente. .

'

Ver e tratar com o propríe
tário sr. Pedro Goslar em Fe
lipe Schrnídt.. 4x

'.

.CASA DO' CRIADOR

. por motivo de mudança, uma ótima propriedade
com 1.600m2, com excelente casa de' morada,
poço e forno cobertos, pomar com diversas árvo
res frutíferas e ainda aos fundos ótimo tanque.
Melhores informações com. o proprietário, à Rua
MarechalDeodoro, Q08 ou nesta redação' Ix

Atenção!

A Direção dk CASA DO, CRIADOR comunica aos Se
nhores Lavradores e Criadores dos municípios de Canoi
nhas, Major Vieira, Três Barras e demais Municípios
circunvizinhos, que iniciou. suas atividades comerciais com

'estabelecimento à rua Paula Pereira,' nO. 476/8, ao lado
do Correio, nesta cidade.'

Consultas' e orientação técnica sôbre o emprêgo certo de
Medicamentos e_Vacinas contra tôdas

as doenças dos ,animais.
Senhores Criadores, 'quando vierem à cidade, não deixem

de fazer uma visita ao nosso estabelecimento,
. pois é de seu interêsse.

, .

li .1
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Jovem, já se alistou para o Serviço Militar?
É muito -fácil o Alistamento Militar

. Bast_a procurar a JUNTA DE' ALISTAMENTO MILITAR
DO MUNICIPIO, com a Certidão de Nascimento (firma reconhecida),
ou prova 'equivalente e uma fotografia .de 3x4.

'

O Alistamento fora dó prazo legal, ocasionará a aplicação da
multa prevista em lei.

Ouça, de 2a a 6a feira, às 12 horas

na RADIO CANOINHAS LTOA.,

INFORMAT_íVO IN.CO
Uma síntese dos principais acontecimentos
econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

Clube Canoinhense
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.

Mesas - Cr$ 600,00 e Cr$ 500,00.

.

'"Dia 23 _. Desfile de modas de inverno organizado
por MODAS SOULIN.

Grande baile com "TOBIAS TROISI 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 fei,ta a partir dó dia 20 de abril, na Casa Erlita,
durante o horário comercial.

CONVI·TE
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.

PNEUS

'1

. .

PERDE U-SE
N as proximidades 'do Ho

tel Scholze a caderneta da
Caixa Econômica N.o 67.241
da La Série, pertencente ao
menor Estanislau Benigno
Urbaneck.
Gratifíca-se a quem achar,

entregando-a na Caixa Eco
nômica ou ao proprietário.

Recebemos e agradecemos a

seguinte comunicação:

Major Vieira,' 28-4-1961
Exmo. Sr. Diretor do Jornal

ÇORRElO DO NORTE:
\

Cumpre-nos o dever \ de co-

municar-vos que em data de
23 de abril de 1961 foi eleita e

empossada nesta Cidade a. Di
retoria Provisória da Sociedade

Esportiva Major Vieira a qual
ficou assim constituida:

Presidente, Antônio Maiéski;
Vice Presidente, Guido Davét:
1°. Secretário, Francisco Krisan;
2°. Secret., Fabiano Malicheski;
1°·. 'Tesoureiro, Hugo Grosskopf;
2°; Tes., João Batista' Ruthes;
Técnico Juiz, Wilson Luiz Woj
ciechoski.

Subscrevo-me atenciosamente
Agradecido

Fabiano Malicheski, 2°. Secr.

Sociedade
·MAJOR

Esportiva
VIEIRA

Livros e Romances
CASAERLITA

TODOS OS
- ,

TODAS AS
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í

H
/ .

.' oje/, a Santada Cruz'Procissão
,

Hoje finalmente, se o tempo permitir, sairá a Procissão
da Santa Cruz, às 19 hs, Partindo da Igreja Matriz, onde há 10
dias está exposta, a mais preciosa relíquia histórica da cidáde
a Santa Cruz de Ca\noinhas -, percorrerá. umas ruas centrais,
acompanhada de imensa massa de povo, que a conduzirá à San
ta Colina, onde será idepois, edificada a capelinha. Ao ser o Sa

grado Lenho novamente -colocado em seu lugar, o revdo. frei
Elzeário pronunciará o sermão alusivo ao histórico acontecimen

to, que assinala um dos pontos das comemorações do Cincoen
tenário. Por intermédio dêste jornal, o rvdo. Padre Vigário frei
Cristóvão convida. todo o pov!t. católico de Canoínhas para a gran-
de 'Procissão desta noite: .

Em caso de mau tempo, ou persistência do barro, a ce

rimônia se realizará amanhã à noite, domingo.

VI,SIT A

I
BIC

Grande foi a nOS9a 88tisfaçã0 ao

receber, dias atrás, honroso con

vite para visitar a Bic.

Acedendo ao gentil' apêlo, na

tarde do dia 16 de abril, domingo,
.

€) internato Sagrado Coração de

Jesus, em pêso, para lá se dirigiu.
Acompanharam-noa a Revma. Ma
dre Carolina e 88 dignas proíes-

. sôras Hevda' Irmã, Maria Nívea
.

e Revda. Irmã Maria Cacilda, bem
como 8. Revda. Irmã Maria Ire
nita, mestra do internato.

Lá chegadas, fomos cortêsmente
recebidas pelo boníssimo fundador

daquela instituição, Revmo. Padre
Frei Elzeário Schmitt.

Não foi pequeno o júbilo das
iutemas ao se verem naquele ma

raravilhoso recinto, oásis de paz,
de luz e de beleza. Tamánha foi
a sensação de bem estar experj
mentada aí, que uma gauchinha,

.
vinda, neste ano, pela vez primeira,
·00 nosso internato. saui-se com esta:
- Aqui; sim, as saudades / desa

pareceml.;
Descrever, porém, esta linda

Biblioteca é-me realmente impos
sível .. Não deixo,' entretanto, de
convidar a todos para visitarem
êste tesouro cauoinhense, desco
nhecido ainda por muit�s.
Quatro amplas salsa estão in

teiramente ucupadaa com livros e

outros objetos bastante curiosos.
No andar superior, uma ,espaçola
sala de jogos e.stá à disposição da
petizada.' Entre outros, há ali' u"�à
muito interreseantes e realmente
atrativos, como o ping-pong, o.
football e o snuque em miniatura.
Todos êles puseram as internas
em alvôroço •. A sessão 'infantill é
simplesmente espetacular! U!! li
vros, a discoteca e, sobretudo,
ós animaiziohos .. brinquedos, eo

cantam o espírito, não só da cri
ançada, mas até dos adultos. A
sessão de adultos é esplêndida.
Lindas côleções ali dormem, piá.'
cidamente, há anos. Poucos co

nhecem o valor dêsses compêndios;
e, por isso, poucos' 08 procuram.
Um bom livro é como, um bom
médico, cuia receita poderá' sanar
muitas doenças. E nos, canoiuhen
ses, deveríamos recorrer, frequen
temente,' a essa fonte abundante.

Só o R vmo, Púdre .Frei Elzeá
rio saberá dÍ�er quantos sacrificios
iâ lhe custou esta Btc., O .que
mais n(JB chama a atenção, ao pe
netrar naquele meio, é a estêtica
e bom gôsto na'decoração das sa

las. Um primor I As cortinas tão
bem adaptadas ao ambiente, 08

inúmeros enfeites e bibelôs, os

quadros, as folhagens; tudo. con
vida a passar aí algumas horas
agradáveis. Que doce enleio entre
tanta beleza!...
Antes de encerar estas pobtes

linhas, que, nem sombra. são do
que seja a Bic, apelo, novamente,
.a todos, para melhor aproveitarem
esta mina, cobiçada por tantos ío
rasteiros.
E vós, juventude, que sereis os

homens de amanhã, recorrei mui.
..

te à Bic que emana tanta luz;
bebei' a taça deliciosa do saber, e,
dêsse modo, teremos um homem
melhor para um mundo melhor.
Aqui tendes, dignissimo Frei EI
zeârio, o nosso "Muito obrigado".
Deus vos proteja e võs dê fôrça
e saúde para sustentardes obra

.. tão benéfica e de tão grande monta.
Como vimos, a Bic iá está com

� seu traje de gala para a festa do
cincoentenário. Parabensl

Marlene Míich; aluna do Colê
gio Sagrado, Coração de Je8UI.

rTI·POS
MEDIDAS

Para 'atendê-lo com a máxima rapidez - funcio
nários com muita prática. Para sua segurança
e economia - pneus que lhe garantem máxima

quilometragem por cruzeiro: FIRESTONE

o MAIS COMPLETO ESTOQUE DE PNEUSTi ,'t$tO"t,
'-'

"

,
'
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