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p----.' ALFREDO GARCINDO ____I.
Nossas páginas, nesta pagina, qúasí sempre se mis

turam com emoções diferentes. Longe de supôr as me

mórias, que prevalecem em nós desde a infancia, desfiariam
em motivos sentimentais para muitas destas crônicas, às

vêzes, êivadas de recalques e complexos. Em menos, de
um lustro, nestas páginas, por dever e gratidão, por jus
tiça e reconhecimento, focalizamos sempre a figura varonil /
de Guilherme Varela, sempre que aniversariava ou co

nôsco se correspondia.

Mas, a crônica de hoje é diferente. E triste. E co

movente. Recebi do seu filho Jucy, um telegrama comu

nicando o falecimento de seu pai GUILHERME VARELA
ocorrido dia 7 em Criciuma. A crônica' oferece uma

oportunidade para vivermos urna -saudade que se inscreve
no coração, dos amigos, dos colegas e dos confrádes.
Guilherme Varela 'fechou os olhos para o mundo físico.
O meu grande amigo Guilherme Varela que ajudou a

fundar este jornal, que foi o primeiro batalh�dor na opo
sição, que escreveu as primeiras crônicas da cidade para
a Rádio Canoinhas. Esse valoroso homem da imprensa
ínterrorana, faleceu. A . sua figura sempre foi expressiva
pela sua constante colaboração em todos, os empreendi
mentos de assistência social. Guilherme Varela tinha mé
todos definidos de homem austero e firme de carácter.
Os que com êle conviveram, souberam tomar-lhe as li-
ções mais otimistas da vida.

I

Guilherme Varela nasceu, viveu e morreu pobre.
Daqui mudou-se' para Tijucas, sua terra natal. Viveu
humildemente. Versava, prosava e até escrevia romances.

Assemelhava-se algumas vêzes.aBelmiro Braga e outras a

Humberto de Campos. Nunca quiz estar no apogeu da
vida literária e teve oportunidades várias: Honesto como

um SANTO corno bem poderia definir o poeta lusitano.
Sofreu

f
duros revezes em stA vioa., No entanto, jamais

alguem o viu sem o seu bom humor próprio e otimismo
elevado. Era assim' como o "amigo da paz".

Guilherme Varela foi um bravo, um herói e soube
cumprir os seus deveres como anônimo humilde que
estificou no seio de sua família, pelos exemplos de
bondade. Tenho certeza que tôda Santa Catarina que o

-, conheceu, sentiu a sua morte. Lamentou o seu desapare
cimento.

Nós do "Correio do Norte" que sempre o tivemos'
como um' dos fundadores, levamos a dna, Adelaide, sua

bôa companheira, ao Jucy e a todos os seus familiares, o
nosso abraço comovido de eterna saudade com as con

dolências mais extremadas de quem tambem perde um

benfeitor: \

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

DEPUTADO FEDERAL
AROLDO ,C. CARVALHO

Aniversaría amanhã o deputado conterrâneo, Arolde C.
Carvalho, atualmente exercendo o mandato em Brasília, como

representante do nosso Estado. Parlamentar brilhante, apesar de
moço, já bastante experimentado da vida pública, ex-Secretário
de Estado por duas vêzes, desde que deixou sua terra natal vem
servindo Santa Catarina.

Seu nome está sendo apontado nos meios políticos nacio
nais como o candidato da União Democrática Nacional a Senador
em 1962 e Governador em 1965. Também por' várias vêzes teve
o seu nome escolhido pelo Presidente Janio Quadros para ocu

par a direção de importantes órgãos, recusou-se preferindo con

tinuar cumprindo o seu mandato de deputado federal, para o

qual foi eleito pelo povo barriga-verde.
'

"Correio do Norte" abraça-o por ocasião de seu natalício,
almejando um mundo 'de felicidades extensivas à sua família.
'I

_

Os Mandamentos do Automobilista10

- Quando caminhares por entre aglomerações, toma o maior
cuidado: todos os que 9S formam se converterão em teste
munhas de acusação.

- Quando um pedestre caminhar à tua frente, admite sem

pre que seja surdo; e, quando em direção aposta à tua"
faze de conta que é cego. ,
Tem

I
cuidado com as crianças acordadas e com os adultos

a dormir.
- Toma cautela com c)s

mens que já beberam.
animais que bebem, e com os ho-:

I,
(Do Almanaque São Miguel, 1961)

)
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CIRGULA AOS SABADOS

acompanhando o desenvol
da . cidade, constroi suas

modernas- instalações

Iniciativa Particular

A FORD
virnento

,. .

propnas
Brevemente ver.emos conclui

do o magestoso prédio da Agen
ciai Ford, localisado à Rua Vi
dal Ramos indo até a esquina
da rua Barão do Rio Branco
com CeI. Albuquerque. O prédio

Só em Vacaria-RGS
./

alguma semente de

trigo ainda em "

,.'

disponibilidade
Depois de muita procura, tra

balho e esfôrço, foi finalmente
localisada a. disponibilidade' de

alguns sacos de sementes de

trigo: em Vacaria, Rio Qrande
do Sul. Quarta- feira seguiu para
aquela cidade o dr. Milton Stra
mares, Encarregado do Serviço
de Expansão do Trigo nesta ci

dade, a fim de verificar a fer
tilidade das sementes e adqui
rir a disponibilidade para os la
vradores de Canoinhas.

Lamentamos que em toda es

sa campanha para a aquisição
de sementes, o atual Secretário
da Agricultura do Estado não
tenha dado siquer uma ajuda,
pelo menos na localização da
fonte produtora. Nos anos an

teriores o Govérno do Estado e,
Secretaria da Agricultura sem

pre _tomavam a responsabilidade,
" da aquisição de sementes. Nun- -

ca faltou. E assim, pregavam os

atuais mandatários da adminis

tração estadual que a "agricul
tura catarinense seria desenvol
vida de forma espetacular e a

tingiria um nivel de crescimento
nunca superado - é o que es-

'

.tamos vendo. Eleitos, mandam
'às «favas» todo o pedido de as-

sistência e ainda extinguem or

gãos que favoreciam e ampara�
vam a lavoura catarinense. Mas,
os lavradores estão anotando
tudo isso e, na ocasião oportu
na saberão responder.

Bodas de )Ouro

e
ocupa uma area total de 3.315
metros quadrados. Terá escritó
rio, oficina, posto de gasolina,
lavagem e lubrificação, enfim,
tudo que uma oficina moderna
pode oferecer de conforto, seção
de peças e local apropriado para
exposição. Todo de alvenaria,
planta moderna com a aprova-,
ção da alta direção da Ford S.
A. de São Paulo, será a maior
oficina mecânica de Canoinhas
e, segundo consta', da Zona Nor-
te do Estado.

"

,

As companhias americanas do
nosso país, principalmente as

distribuidoras de veículos e, que
atualmente todas estão produ
zindo com os nossos operários
e a, nossa materia prima, e que
segundo os ultimos dados esta
tísticos, o Brasil está em 7° lu
gar na fabricação de automóveis,
muito tem colaborado para o

embelezamento
,

e �engrandeci-

\

mento dos municipios 'brasilei
ros, onde têm os seus Agentes
Concessionários. A Agência Ford
de Canoinhas está entregue a.

Comercial .Pedrassanl Ltda. De
propriedade dos irmãos João e

Aurí Pedrassani, Canoinhas deve
a eles a, arrojada iniciativa da
construção de prédio próprio, no
valor de milhões de cruzeiros. E',
um predio que após concluído,
valorisará a propriedade canoi
nhense e servirá de exemplo e

estímulo aos que aqui aportam
e se estabelecem. .�

.

Nestas linhas, queremos não
só enviar aos irmãos Pedrassani
os nossos parabens, co91o tam
bem registrar essa louvavel ini
ciativa particular no calendário'
dos fatos concretos, que ajuda
ram Csnoínhas a Crescer e a

agigantar-se perante os demíaa
Munícípios catarinenses.

AGRA'DECIMENTO

Para
Prsd.

que
da

servem as

Repú�lica
.

Casal sra. dna. Francelina
sr. Olimpio Bento Pereira

Se avistares na estrada alguma coisa, acautela-te; se na- '\ Comemoram hoje suas Bôdas
da avistares, acautela-te ainda mais. de Ouro, o feliz casal sra. dna.

- A prudência, leva á velhice; a temeridade á morte. Francelina -. sr. Olimpio Bento
� Ao volante �vita qualquer distração: rião guies pensando Pereira que por muito tempo

na morte da bezerra .. ! pensa na tua. " residiram em Marcilio Dias e a-

- deixa passar êsse louco ... talves o alcances lá mais adiante. tualmente em Curitiba, Estado
- Procede 'como se cada carro que vem em direção oposta do Paraná.

à tua' fosse um tanque de guerra.
,

O feliz casal aniversariante �
- Foi a prudência quem iventou $l travão e o orgulho quem sogro dos nossos amigos assi-

ideoú o acelerador. nantes Francisco Moebius e Sil
vestre 'I'eodorovicz, funcionários
da firma Wiegando Olsen S. A.
de Marcilio Dias.

Para comemorar o feliz acon

tecimento estão hoje reunidos
em Curitiba todos os filhos, gen
ros, netos e bísnetós do casal

,_ que, partíciparão dos momentos
de felicidades dos aniversariantes.

Nossos sinceros votos de pe
renes felicidades.

o movimento popular Iânio
Quadros, de Flcrianôpolis, fêz di-:
vulgar o seguinte: -

Foram instalados, em sedes
provisórias / as Sub-Chefias . Civil'
e' Militar do Gabinete da Presi
dência da \-República; a primeira.
chefiada. pelo dr. Augusto Wolf.
no pavimento térreo do IBGE;
a segunda, sob a chefia do Capi
tão de Corveta Arnaldo, Ant8nio
Rizzo Soares. na Escola ,de Apren
dizes Marinheiros.

Qual a verdadeira missão dês-
ses 6rgãos?

'

Simplesmente um prolongamen
to. nos Estados. do Gabinete da
Presidência. facilitando a ação
administrativa, pois que são 6rgãos
apoliticos do Governo Federal. '

Para êste, um pôsto de primei
ra triagem, descongestionando a

central de Brasília" abarrotada de
problemas que lhe são enviados
diàriamente,

Sub-CheFias. da
Para o povo, uma maior aces

sibilidade e nenhuma .parcialidade
no atendimento de, suas' queixas
e de seus anseios .

Para as, repartições federais um

xfator de coordenação, um veicu
lamento mal rápido, mas também

,

uma advertência. sempre preser:t-
ça que reforçará a autoridade de
seus' chefes.

P�ra a burocracia que emper
ra a máquina administrativa. um
solvente poderoso para a endure
cida lubrificação estatal.

Entre mil e uma restrições a-
__

'pontadas contra a inovação, em

sua maior 'parte oriundas de in-
-terêsses inconfessáveis . contraria
dos pela presença da ação' mora
lizadora do' Govêrno Federal aqui
tão felizmente sincronizada 'com
a do estadual - a única que po- ,
derá ser discutível é a de uma

supõsta invasão nas atribuições

I
dos representantes do povo.'

{Conclúe na sexta página)

t
Generoso de Almeida Prohmann, filhos, genros,

nóra e netos, vêm comovidamente agradecer as ma

nífestações de solidariedade ante sua grande dôr, com
,
o falecimento de sua querida esposa, mãe, sógra e avó

HELENA FONTANA PROHMANN.
Agradecem de modo especial aos humanitários e talen

tosos médicos srs. drs. Osvaldo Segundo de Oliveira, Mário
Mussi e Reneau Cubas, desta cidade, e drs. Alceu Fontana
Pacheco e Jorge Tramujas, de Curitiba, pela desvelada as

sistência prestada; ao Revmo. Vigàrio da Paróquia, Frei Cris
tovão, Padre Aluizio,Orzulik, pela assistência espiritual; ao

Côro Santa Cecilia pelo comparecimento à santa missa de
sétimo dia; às bondosas e tão amigas senhoras que até com
sacrifícios atenderam a pranteada extinta em seus últimos
dias; a todos que acompanharam o �epultamento, assistiram
a santa missa, enviaram corôas ou flôres; a este bom povo
de Canoínhas e Três Barras; por todas as provas de amizade
e piedade cristã, em horas tão amargas.

,

Que Deus abençoe a todos.

I. ,/Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.REPElAQUA(
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Repelente de Agua na Alvenaria
.... I.

Protege sua casa/ contra.
as intempéries do tempo
e humidade do chão.

"I

Erlita
.

'e sa
NOTICIÁRIO

. ,

INTERNACIONAL
O' corpo de observadores, correspondentes próprios e envlados

',especiais em várias países, possibilita a O JORNAL manter
seus leitores sempre" bem informados sôbre os. acontecimentos
internacionais de=vulto. Leia o O J0RNAL e esteja.a par do que

" vai pelo país e pelo mundo inteiro. ,

JORNALASSINE
. (Orgão Líder dos Diários Associados)

. SUPLEMENTO: LITERA'RIO - ViDA NACIONAL -

VIDA DOS CAMPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -

, SUPLEMENTO FEMINI-NO� - SUPLEMENTO"

ECONpMICO
, I. 'i �

Peça, h'<;>je mesmo, sua assí->

I'
PREÇOS:

natura, . procurando o nosso 1 azno Cr$ 2.060,00
REPRESENTANTE: 6 m�ses Gr$ 1.200.00

� ,�3�m�es�e�s_C�r�$�7�00�,0�O�

ANTONIO SELEM E
CANOINHAS • Rua Senador Schmidt •. Sta. Catarina

. .',�
-

')
,

As assinaturas' começam e terminam em qualquer dia

o; Maior
-Critninoso

1 .

.

do "Mundo
. Seu o maior criminoso de to.

dos os tempos.
Tenho matado mais homens

que todas as guerras reunidas.

Tenho' transformado o maior
número de homens em brutos.

'

Tenho feito milhões de lares
infelizes.'

"

\

106-1961

PreFeit�ra Munic.ipal de (anoinhas
EDITAL /

,_
�

J

Tenho reduzido �idas jovens e

esperançosas em objetoeperasitas.
Destruo o fraco 'e faço o forte

fraco.
-

Faço o sábio tolo, e afogo o

tolo na sua tolice. Armo o laço
ao inocente. '

Derrogo a lei, quando ela se me

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, torno pú
blico que' durante o. mês de J-unho, se procederá néstà
Tesouraria e nas Intendências

\
de Paula Pereira, Felipe

Schmidt e -Bela -Vista do Toldo, a cobrança dos seguintes -I

impostos;
.

"-

A -:- Imposto Sôdre Inqustria e Profissões (20. trimestre.)
B .- Imposto de Licença (coneinueção pará indústria e comér-

cio) 2.0 trimestre.) ,

,
'

Os contribuintes que não efetuarem seus pagamen
tos no prazo acima referido" estarão sujeitos as multas
de acôrdo com a lei.

Canoinhas, 31 de maio de 1.961

Clementino E. Pieczarcka
Visto: Jo�o eolodel - Prefeito Municipal

opõe.
A

. espôsa 'aba�dona, os filhos
esfomeadós, os pais cujas cabeças
foram cobertas de (lãs pelas ma

goas que lhes causaram filhos, vi
ciosos, todos êsaes que me eonhe
cem.

Tenho arruinado milhões, e,
se me permitirem, arruinarei .mi-
lhões de milhões.i.

'

-- Eu BOU o alcooll

'\

Molduràs
e Quadros
Grandes Descontos

I,
'

para Revendedores
'

Procurem

Or. Wafdomi'fo' Kravchychyn
Cirurgião Dentista

CONSULTÓRIO: RUA CAETANO COSTA, 745

II ,HORARIO � Manhã: das 8,30 às 11,30 hrs.

, I
Tarde: Exclusivamente c/hora marcada

'CISA ESMHTE

Progr.,amação Social" para C? "mês de Junhó
Dia 10 • Sábado "

,

,

�oirée Dançante -,20.30 horas - Club Canoinhense
Dia II _ Domingo ,f'

Discos Dance • 16 �01:.as - Club C;anoinhense
,,' Dia 18 . Domingo I

Discos Dance - 16 horas • CIub Canoinhense

Dia 24 • Domingo
Discos ,Dance . '16 horas - CIub Canoinhense

. NOTAS: São convidados os associados do -Club Canoinhense, So
ciedade Be�eficente Operária e E. Tênis Club,
Auxilie o "Asilo",) votando na candidata do Grêmio a

Rainha das Crianças:' menina Izabel,Cristina Seleme',
I ) \

. Antecipamos nossos ogradecimentos pelo indispensável
comparecimento de todos.

.

�

(Colaboração do Correio do' Norte) A DIRETORIA

aR i...
\

',de
Resultado

N.Premio �9 (um
/ ,

. ,

�

'.2',." Prernlo' N.
.

, .

...
'

3. Premio N.
."

..

Sorteio de M�I\IO
.

de 1961

Rennf3r)' -Aloisio Pieczarka
Amadeu Ferreira

mensalidades) Gustavo, Priebe
. I

,1 mensalidade) lalú
/

93/, (Isenção.
32

'do

traje

'de 2

(Isenção de

"')

Ribeiro

na Cooperativa' de
/

Roupas I RENNER
'

e,...
.

vista-se de GRAÇAlnscreve-se também
) I
. ,

I ,
'-'
(

. ,

Próximo, , Sorteio dia. 28

RE1vendedores

de junho __pela.
\

11-' .•..

LOTERIA I?EDERAL

RENNER nesta cidade

A CAsA D_l\ BOA ROUPA

10 .ÁNOS VESTlNDO_ CANOlNHAS

"f.

RUA GETOLIO VARGAS, 882 FONE, .298

,\ �
1
.•

' �
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ALÓIIl
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
Telefone para 305 e será

prontamente a tendido.

PELOS I.A.RES
e .ffaJ O ��§ �

A/'v'IVERSARIANTES DA SEMANA·

I CONV.ITE - MISSA 1°. Aniversário
.

Vva. Victoria Gonçalues e filhos, vêm por nossas
colunas, convidar parentes e pessõas de suas relações
de amisade, par a assistirem a Santa Missa do. 10.
ániversário de passamento de seu inesquecitiel chete
Nicolau Gonçaloes, que mandarão celebrar em intenção
de sua alma, dia 12 do corrente, às 7,30 horas,' na
Matriz Cristo Rei. '.

. Por mais este ato de ré e bondade cristã, antecipam Iag,�decitnentos. .

CASA ESMALTE
ANIVERSAR.IAM.SE

, � Hoje: as s�as. dnas. Ber-
Assine! Leia! Divulgue! nadete-esp, do sr. Aleixo Bren-

C
.

d N
' ny e Olga esp .. do sr. Clau,

O r re IO o o rte dio Lourenço de Lima; os me"

CONVITE - MISSA 30°. DIA
A tamilia de

,

M./lRIA DEOUÊCH SECEME.
convida parentes e amigos por a assistirem a Mj,�"a de
300. dia que mandará celebrar no dia 17 de Junho às
7 horas na Matriz Cristo Rei.
Pormais esse ato de fé cristã, agradece antecipadamente.

Ouça, de 2a a
i

6a feira.. às 12. horas

na RADIO CANOINHAS LTOA.,

INFORMATIVO .INCe
Uma síntese dos principais acontecimentos
econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

.. '
Traje R E N N E R

Cinquentenário
\ Características:
Paletó tipo leve, com
2 .eu 3. botões lape
la esportiva com

ceseementc ficticio
levemente cinturado
ombros.. modelados

I com e n c h i m e j, to
mangas tombadas
ao contrário beira e

bolsos com pesponto

especial
lançamento

comemoração ao

Encomende agora o seu traié

··/?ENNER
CINQUENTENÁRIO "pronto"
ou "sob medida" e pague em

I

II1II

O5PREST
IGUAIS..

\

aPROVEITE EST'1l ESPETaCUlaR OFERTIl

Ca!!O
a casa da beo ,roupa

Calça tipo leve mo
dê lo comum OL! es

porte. Padrões
-

95
modernas côres em

casemiras, tropicais.
'linho e trifibra.

10 INOS VESTINDO CINOINHIS COM

RENNER a Boa Ro,�pa PONTO POR PONTO.
r:

Rua Getulio Varga�
A- Rua da Erveirc Mater, 882

•

\

/

..
' "

" ,'"".. .l;
.

,.

ninos José fiziw "do s�. José
B. Nascimento e Altamir Wal
d�mar filho do sr, Augusto .

Pzlaty; as meninas Gonda fi;
lhado sr. !Villy Gorseltz; MaF
'ria Tomazia filha do sr, Her-
cilio Ivlllller; Luzia Margaret
filha do "sr. Estetano . Wru#
bleskí e Rosangela Bernadete
filha do sr. Oswaldo Rengel.
Amanhã: os srs. dr. Amido

Carneiro de'Carvalho,' João
Nelson Grittens e Licinio Cor
nelsen; a sra.' dna. Guiomar
esp, do sr Fideiis A. Dadalt;
o jovem Décio Bronze de AI"
meida; o menino Gabriel fiLho
do S1'. Üêbrael ElKouba; as
srtas. Juventina de Barros e
Rosiclér Casamajou .

Dia 12: a sra. dna. Maria
d� Lourdes, esp, do sr. Leo»
nidas Ouebert; o sr. Pedro
Grittens; o jovem Haroldo
Tremi; Maria Bernadete filha
do s_r. Estanislau KnQJ'8k; os
memnos Antonio Cezar filho
do sr. Leones Grittens de
Sereia e Antonio Orlando fi,.
lho

\
do sr. Lucio 'Bialeski.

,

Dia 13: as meninas Marli
filha do sr, Theodoro Tat»
chrski, de Paula Pereira' Ma-
.' ,

rtuone filha do sr. Roberto
Olsen e Marilete filha do sr,

José Szcevgtet; o menino Ari
tonio Sérgio filho do sr. Elpi..
dio Borges da Silva; as sras.
dnas. Rosa esp, do sr. Adolar
Stratmann, res.Jar. do Sul e
Norberta esp. do sr. Arthur
de Souza Caldas; os srs. An.
tonio da Silva e Souza e A
tonio Karoat.
Dia 14: as srtas. Nilséa'

. Wendt e Jacy Godoy; a me
ntna Leila Maria filha do sr.
Azie JOSé Seleme; O sr. João
Belem- Fernanaes, de [oinuil
le; os meninos Letry -filho do
sr. João B Pacheco e Luiz
filho . do sr. Valério Silva.
Dia 15: os meninos Antonio

Sérgio fiLho do sr. Alcidio
Zaniolo e Antonio Carlos fi
lho do sr. dr.Jose Pedro Men- .

'des de Almeida; a srta. Dirce
Hottmann; os srs. [ehannes
Rothert; Angelo Alberti e'Â'

-' , ronso G. Lutke.
\

Dia 16: a sra. dna. Adelia
esp. do sr. Carlos Spies; a

meninaOnorina filha do isr.
Herciio Müller; o menino Pe
aro filho do sr. Estetano Mi
retzki; os srs. Emiliano I. Uba

.

e Nery Waltrick.
Nossos parabéns.
NASCIMENTOS

Acha-se em festa, () lar do
sr. Aluizio Marcinichen e sra.
com o nascimento de seu filho
Aluizio, ocorrido em Lajes a

26 de Maio.
'

- Foi enriquecido dia 27
do. mês passado o lar do sr.
Fernando e dna. Nair Frei
berger, com o nascimento. de
seu filhinho Fernando Luiz.
Nossos cumprimentos. ,

FALECIMENTO'
Faleceu dia I: de [unho, ntJ

Hospital Sta. Cruz, onde se
achava internado o sr.Miguel

- Schulka, balconista e auxiliar
de escritorio, ha muito resi
dente entre nós.
Seu sepultamento realizou

se em Iraputã, muno de lia
iopolis, de onde era natural
e residem seus.pais 'e irmãos.

A� familia enlutada, nossas
condolencias.
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Depósito Sto. Antonio
de Domingos Coelho

Compra e venda de ferro

velho, bronze, cobre, metal,
baterias, chapas, Trilhos, etc.

Peças avulsas para todos
os tipos de Automóveis e

caminhões.

Fone, 248 � Ix
Canoinhas Sta. Catarina

,.:1.
Refaça suas forças, tomando

/
-

CAFÉ BIG
Saboroso at� a ultime gota

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

alG é O melhor-café
Curso Gratuito de Ta

q u ig ratia <por corresponoeucia)
Acham-se abertas as matriculas

para 08 curaos de taquigrafia por
correspondência_do Inatituto Bra

sileiro de Taquigrafia, orgão fun-
dado em 1944 e reconhecido de
Utilidade Pública. O curso com

põe-se apenas de 12 lições, após
ó que serão conferidos Diplomas
aos alunos aprovados em Exame
Final. também por correspondên-

f
cio. Os interessados deverão es

crever dando nome e enderêço
- para a Caixa Postal n. 8934"
São Paulo.

f

Romances e Livros
CASAERLITA

CASA LANGER
\

Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

C arnísas- para passeio, Brancas com colarinho e em

cores sortidas tipo Esporte - Ca-misas especialmente
para serviço - Calças para homens - calções - cuécas -

camisetas fisicas.

(Novamente "MAÇÃS" sempre frescas) !
"

-:

... e um veículo WiUys continua a rodar

100%!/

A peça utilizada fOI Qec-ª._genuina Willys.
E isto quer dizer: peça de qualidade -

peça que foi cuidadosamente examina
da. passou por testes rigorosissimos e

só então foi aprovada. Sua reposição
foi feita nas oficinas de um Conces
sionário Willys,· por homens treinac:l-a$'
na própria fábrica - hõrnens que conhe
cem perfeitamente os veiculos com que
lidam. Para que seu veiculo Willys con
tinue 100%, utilize Sérvico AutorizadQ ·e

Pecas Genuinas Willys ..

t .

Onde houver esta placa, seu veiculo WILLYS será tratado como merece!

. -
.

�-��--------------�-----r��.----------.--"'"
, \

& Cia. Ltda.HumenbukB'asUio
CANOINHAS Tele], 145 S. CATARINARua Vidal Ramos, 203

Apresenta esta temporada de caça a08 seus distinto freguêses,
armas e munições de todas as espécies:

Espingardas Nacionais ROSSI. BOITO - LERAP de um e

dois' canos, mochas e de cão. - Espingardas de procedência
estrangeira de cão e mochas. - Revolveres ROSSI - TAURUS
de todos os calibres. - Balas e -munições em geral para armas.

Espingardas de pressão pi esporte e caça. - Espingardas pica
pau • PUXA FROUXA e de CAO. ..,- Camas de Campanha,
Lanternas a pilhas-carbureto e Lempeões Colemann 500 Watts.
FACAS. FACÕES de mato - TALHERES AR!fICULADOS. ('

, Melhores prêços - Melhores condições de

pagamento .;. Maior estóque da praça ... ,

CASA DO CRIADOR
A Direção da 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.
t. Medicamentos e Vacinas contra tôdas

as doenças dos animais.

Senhores Criadores, quando vierem à cidade, nãó deixem
de fazer uma visita ao nosso estabelecimento,

.

pois é de seu interêsse.

·�u� ��,/.�" i."

"

I

J. CÔRTE
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado do Banco INCO)

-. \

Caixa Postal, 76 - Fone, 125

CANOINHAS - STt\. CATARINA

�DR. ARNOLDO PEITER FILHO
A'DVOGADO

CíVEL COMÉRCIO· TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

,

Advocacia em geral, especialmente crime

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

Ad u b 0,5 Paraná
o melhor que há

I (

Repr.esentante:
Z. 6arcindo & Knüppel Ltda.
Caixa Postal 56 Canoinhas S. C.

c»
.v

,\
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Portaria N. 448 de 7 de, Abril de 1961
Considerando que essa me-

dida objetiva estimular a produ
ção e não' poderá ser objeto de
especulação (lU de acréscimo inde
vidos aos lucros dos intermediâ
rios;

ta PORTARIA, por parte de
quem comerciar, possuir ou tiver
sob sua guarda a' real situ�ção
dos estoques dos produtos meu

eionados no artigo anterior, dis
criminando:

a) - Os de conta própria:RESOLVE:
Art. 10. _ Ficam incluidos no

regime da fórmula CLD, na con

formidade do disposto na alínea
«a» do art. lo_ da Portaria n", 12,
de '} de janeiro de 1959. os pre
ços de venda dos estoques rema

nescentes de arroz feijão e milho,
que não foram beneficiados pelo
decreto n=. 50.411, de 5 de abril
de 1.961.

Parágrafo único: - A medida
atingirá as diversas classes de ar

roz e suas variedades. variedades
de feijão e grupos de milhos e

suas variedades.
.

Art.. 20. - É obrigatório a apre
sentação á COFAP ou COAP ou

COMAPS dentro do prazo de 72

horas, a partir da publicação des-
/

b) - (Js de conta
beneficiados pelo
50,411- 6:

c) - os de conta de terceiros
não beneficiados pelo decreto
50.411 - 61.

de terceiros,
decreto n",

d) - Localização dos estoques
com'os respectivos endereços; )

e) - quantidades em trânsito,
sua origem e denominação iden
tificadora dos meios de tronspor
tes utilizados.

Art. 30; - A. obricatoriedade
de que trata o artigo anterior 8�
aplica, também. aos responsáveis
por qualquer espécie de locais
utilizados para armazenagem dos
produtos menciouados no art. pri-

•

..

Edital de) Citação Com o Prazo
de' Trinta (30) Dias

O Dr. João Hodrigues de Ara.
uio, Juiz. de Direito da Comarca
de Cenoinhas, Estado de Santa
Catarina, na fórma da lei, etc.

FAZ SABER a quem interes
sar possa que procedendo- se no

Cartório do Escrivão de Orfãos
desta Comarca, o Inventário dos
bens deixados por falecimento de
MERHY BECHARA SELEME,
fica o herdeiro - LUCAS MOS
COVIN, residente em lugar incêr-

o presidente da Comissão Fe
deral de abastecimento e preços,
usando da atribuição que lhe
confere o art. -a5" da lei n° 1.522
de 26 de deze�bro de 1.%1,
combinado com o disposto no art.
10 da lei Do .3.084, de 29 de de
zembro de 1.956, DO art. 1° da
lei n°. 3.344 de 14 de dezembro
de 1.957, no art. r-, da lei n".
3.415, de 30 de junho de 1.9"56,
e no art. l°. da lei n°. 3.590, de
22 de julho de 1.959, revigorada
pelo art. 11, da lei 3.782, de 22
de julho de !.960;
Considerando que vem de ser

fixados preços básicos nnmmoa

para as operações de financia
mento ou aquisição de diversos

produtos agrícolas. entre êles o

arroz, feijão /e milho;
-

Considerando que essa fixação
dos. preços- mínimos é extensive!
aos remanescentes do ano agrícola
de' 1960 - 1961 em poder dos
lavradores ou de suas Cooperati
vaso

meiro desta Portaria selam de
natureza particular, públlca, au

tárquica ou paraestatal,
Art. 4°. - A presente Porta

ria entrará em vigor na data de
sua Pudplicação, . p,r<})luzin�o efleitosem to o o território nacional, re

vogadas quaisquer disposições em

contrário.

Major Maurício Cibulares,
Presidente da COFAP

Especialmente fabricado para aquêles que desejam um

caminhão com a versatilidade de camioneta, com uma

capacidade dé carga maior, ou ainda maior área

útil de transporte para mercadorias relativamente leves
e volumosas. Se as suas necessidades estão enquadradas
nessas especificações, há agora um caminhão ao seu dispor
- o Ford F-350, agor� lançado no mercado brasileiro.

Equipa�o com um pqssante motor Ford V·8 de

167 H.P., bloco em Y, oferece mais rapidez e precisão
nas entregas. Chassis super-reforçado, de excepcional
resistência, garante serviço ininterrupto. Cabina com

pára-brisa panorâmico, de quase 2 metros de visibilidade.

proporciona maior confôrro e segurança!
\

H. um FORO F.350 para
a

d '

d ecessida e.
ca a n

d tos farmacêuticOS ou

• Transporte dr cigarrOS, pro.
U

pequenos engradados.
d rias e confeitarias.

Entrega de encomendas de p�
a

., ,

lojas e arm�z�ns. e transporte urbano e rural. e�
• Serviço rápido d. ara 12 pessoas ou m

peruas com capaCIdade e�os
'crónibus, para 1'1 passag .

geraL Fácil adap-
fretes em . d

• Mudanças. carretos
e

tipo de carrocena e

h sis a qualquer
taçâo do c as

t forma e grades.
madeira com pla a

b ques furgões e am

o Carros-socorro. guinchOS � re � tra�spoTte policial.
. .. rros de bombelfOS A

bulanclas• ca
I' F 350 são

hassis Ford da scrte .

IMPORTANTE: �.s c

com cabina e rodas dupl.as
normalmente fornectdos.

s eciais ilustradas. asStm

na traseira. As �a-r:r�ceTl��:s�s com Todagem simples
como a utitizaçao deste

de prévio entendimento com

'na traseira depende; Autorizados.
os Revendedores For

VISITE, O SEU REVENDEDOR'

Comercial ,
..

' Pedrassani
Rli'a Getúlio Vargas

Limitada
Canoinhas - :l.Santa Catarina

)

to e não sabido, CITADO por
êste Edital com o prazo. de trin
ta (30) dias, contados da publica.
ção dêate, para dentro de 5 (cin
co) dias, dizer sôbre as declara
ções de herdeiros e bens e valor
atribuido e seguir até a decisão
final o referido Inventário, sob
pena de revelia. Para os devidos
fins, mandou MM. Juiz de Di
reito, expedir o presente Edital,
que na forma .de lei. será afixado

- no lugar de costume e publicado
uma vez no Diário Oficial do
Estado e uma vez no jornal lo
cal «Correio do Norte». DADO
e passado nesta cidade de Canoi
nhas, aos viote e dois dias do
mês de maio de mil novecentos e

sessenta e Um. Eu. Zaiden Seleme,
Escrivão, o escrevi.
Dr. João Rodrigues' de Araujo

Juiz de Direito.
Está conforme o original, do que
dou fé.
Data supra.

Dr. Zaiden E. Seleme

Escrivão.

Críticas à
candidatura
Kubitschek
GOIANIA, 27 - O deputado

Estelita Campoa criticou hoje, 0-

cerbamente, o lançamento da can

didatura do seu adversário ao Se
nado, afirmando que teve origem
eepuria e decorreu da criação da
abertura de vagas em dois Car

gos, quatro nomeações para tri
bunais e uma' série de irregulari
dades praticadas pelo sr Juscelino

"Kubitschek, quando presidente da
República. O sr. Estelita Campos
fez estas declarações às 16 horas,
em entrevista coletiva á impren-
88 local.

1

O candidato do PDC fez uma

explanação' minuciosa sobre o

lançamento de sua candidatura,
sintetizando que ela

.

representa
uma atitude de protesto, uma 0-

portunidade de manife8tação e

uma comprovacão do regime de
mocratieo, O sr Estelita Campos
declarou aos jornalistas, além de
outras coisas, o seguinte: não
acredita que o sr. Juscelino Kuhi
tsehek transformará Goiás num

o centro da politica aaclonaí, por
que ele procura exclusivamente
imunidades. Acredita que o man

dato do sr. Juscelino Kubitschek
será exercido pelo seu suplente.
As coniiseêes de inquérito do go
verno do sr, Janio Quadro. vão
trazer dificuldades 80 ex-preaíden-

_
te da República.
Não sabe da opinião �o -sr,

.Janio Quadros sobre sua candi
datura. Acredita que 8S caloroaaa
recepções que Juscelino Kubits
chek vem obtendo em Goiás de
vem-se ao fato de o povo �ão ter
sido esclarecido, em tempo, dos
processos escusos que resultaram
em sua candidatura .

AVISO
Fica

bida a

expressamente proi
passagem. - caça

da de qualquer espécie e as

pescarias na Fazenda São
Sebastião em Santa leo
cadia. Forma-se, essa proi
bição extensiva aos particu
lares e aos próprios agre
gados da Fazenda.
Será solicitada a confis

cação da arma, aos contra
ventores que por denuncia
forem encontrados desres
peitando. o .presente avizo.
A... Ismael de Almeida Garret
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Tem.po de PrOtllessas
Já temos quase ás portas uma nova campanha eleitoral, pre

paratória do pleito em que procederá nas urnas o renovação dos
quadros do poder legislativo da Nação, dos Estados e Municípios.
Em .breve os atuais parlamentares. desejosos de uma renova

ção dos mandatos, e os que estão ,de fora e são candidatos a

sabstttut-Ios, começarão a aparecer com grande assiduidade nos
seus supostos redutos eleitorais, a cumprimentar e abraçar co
nhecidos e desconhecidos, indagando das necessidades gerais, dó
povo, e das particulares, de cada um. Os caderninhos de anota-
ções estarão em atividades constante.

.

.

Todo o homem de bem é um
salvador do. mundo. Reti�� a

casca de banana da calçàda; toU
terra o caco' de vidro ponteá
gúdo; auxilia a velhinha a' car

regár o fardo; .segue, amparan
do, a criança; planta a semente

nutritiva; esgota a água infeta;
apaga o incêndio devastador;
corrige o maldizente; estimula o

aprendiz; conserta a ferramenta;
afervora o descrente; aconselha
o viciado; semeia, limpa, une, en
caminha, socorre. Onde quer que
se encontre, tem um dever a

cumprir.
J.T.S.

Grande" Baile do BotaFogo E. C�
O' Clube da Estrela Solitária fará realizar grande

baile, na noite, do próximo dia 1'7,' em sua séde social
(Salão Lauro' Michel), para o qual convida todos os seus

sócios e distintas famílias.
Esta noitada dançante terá as seguintes características:

1 Traje a caipira; )

2 ,.... Concurso de sanfoneiros e violeiros;
3 - Eleição da ESTRELINHA botafoguense. A

,

eleita terá a responsabilidade .de representar o

clube, no concurso da Rainha do Cinqüentenário
e, por esta razão, o Clube se interessará menos

pelo resultado financeiro que possa ter, do que
pela escolha de um "broto" de real beleza - e

que possa se constituir em séria candidata ao

'cetro cidatino.
Canoínhas, 5

Atencão
I�

_

E o_ afável candidato, b�ijocando crianças sujinh�s_ ,e apertan- Perdeu-se um revolver dedo maos calosas e encardidas de trabalhadores, irao tomando, <

bolso,
�

tipo isqueiro, desmontánota de tudo quanto cada um deseja � daquilo a que todos as-
vel, que está registrado o portepiram.
de arma, sob nr. 4317l58, cali-As promessas mais generosas, os planos mais mirabolantes
bre 6,35 marca Galand Paris,.serão formulados, Todo o burgo terá sua sonhada ponte, sua es-
pertencente ao dr. .Cubas que.'trada asfaltada, seu hospital, sua escola � todo o cidadão eleitor
gratificará muito bem a pessôapoderá contar com um emprego público rendoso e de pouco
que o encontrou.trabalho.
Trata-se de",um objeto de es-

Se essas previsões podem parecer irreverentes, não há timação e bastante conhecído
dúvida que são acertadas. Infelizmente a mentalídade de muitos por grande númeto de pessôas.
homens que fazem política no pais aindâ não mudou, como não O dr. Cubas já levou ao co-.
evoluíram seus - métodos, Acreditam no poder da lisonja e da nhecimenio' da Delegacia de
promessa e não têm suficiente consciência das \ próprias respon- (Polícia para as devidas provi
sabilidades para dizer a verdade ao povo. dencias.

'

.: Sàbem perfeitamente que 90% das coisas que prometem
são irr<;i:llizáveis. Não ignoram que se quizessem e pudessem dar
a um município todos os benefícios que oferecem aos seus eleí
tores., teriam que causar prejuízos da mesma amplitude a outra
comuna e a outros tantos cídadãos também eleitores. Mas, não
se embaraçam com essas consíderações. Vão prometendo tudo e

�uito mais até do gue lhes seja pedido.
.

Depois das eleições, acabam-se as beijócas, os apertos
'de mão, o!' abraços. E as promessas' ficam em promessas. Mui
tos dós candidatos, eleitos, não. chegam /a cumprir nem siquer
os deveres inerentes ao mandato que pleitearam, \como ,está
acontecendo agora na Câmara Federal, onde, para que haja quo
rum pelo menos durante 15 dias em cada mês, concertaram en-

. .tre si os deputados uma série de benefícios próprios, entre as

quais o recebimento, do jetton .e outras vantagens mesmo quan
do não compareçam às sessões e um próximo e substancial au
'mento de subsídios, para que, como êles próprios, explicam, os

nobres, representantes menos endinheirados. possam continuar
no ver-e-vem entre' Brssílía e Rio, sem prejuízo da bolsa tão

_,mal provida ...

.

São coisas dessa ordem que estão avolumando dia a dia
desprestigio do poder legislativo, em que o povo já não pode
confiar, por, ver os seus integrantes tão profundamente absorvi
dós _nos ínterêssas próprios e tão ostensivamente alheios aos' da'
Nação. '"

Infelizmente esta é a realidade e a nova Campanha -eleí
toral que se aproxima não traz esperança de melhoria no seus
métodos primários nem nos' seus resultados. Serão apenas mais
promessas e novas desilusões,' até que o povo, aprendendo sua

líção, possa ensinar seus deveres aqueles que o querem repre-
sentar nas' casas Iegíslatívas. \)

r

Ext. de. «A NOTICIA,., 4/6/61.

Petróleo Brasileiro SIA IIP�trobrásu
Entrega de Obrigàções.
Petróleo Brasileiro S/A - "Petrobrás" comunica que, a

partir de IOde junho e até 31 de agôsto vindouro. por intermé
dio da Agência do Banco Indústria e Comércio de Santa S/A., fará
li entrega de obrigações 80 portador correspondentes às contri
buições recolhidas' nésta Cidade. no exercício de 1957, por pro
prietárIof de veículos automoveis.

A entrega das obrigações referidas se fará nas -seguintes
.condições:

"

1 - Inicialmente, sómenté serão atendidos os contrtbu
, intes, seus representantes legais ou cessionários, que se apresen
tarem com as respectivas' guias de recolhimento.

2 - Depois de 30°. dia, a partir do ínícío da entrega e

até 31 de agôsto também serão atendidos os que não possuírem
o comprovante de recolhimento. "

3 - Após êsse prazo, a entrega dos títulos será feita na

/séde da PETROBRAS, no/estado da Guanabara.

,
4 - As obrígâeões 'serão entregues diretamente ao con-

tribuinte, seu! representante legal ou cessionário mediante com

provação de identidade e, quando fôr o \ caso. do instrumento do
mandato ou cessão.

'

Simultaneamente com a entrega dos títulos, será efetua
do O pagamento dos juros, à razão de 7% ao ano e relativos aos

semestres já, vencidos; deduzindo. se nesse ato, de acôrdo com a

Lei, .a importância correspondente ao ímpôsto de renda, na base
de 21%.

I

Banco Ind. e Comercio de Sta. Catarina S. A.
,

Luiz D. de Miranda
Gerente'

Hugo Peixoto
Contador

Amigo Avicultor
A r enç,ão
Não compre pintos de prece

dencia desconhecida, expostos aI

venda 'a preços reduzidos nas

calçadas âa cidade. pois com

prando estes V. estará arriscando
a introduzir em seu aviário do
enças perigosas, tais como a,
New-Castle, a Pulorose e outras.

\

Alem. disto, os pintos. ofere
cidos em tais condições, vindos
geralmente de lugares longícuos
(S. Paulo) passaram pelos incon
venientes de longa viagem, como
sejem: frio, fome. e. sêde e são
em sua quasi totaltdade do sexo

raãsculíno: 95%, pois as femeas
são vendidas já na granja da

�

produção, a preços elevados (a-"
tuslmente Cr$ 40,00 cada) pouco
mais ou menos,

_ Quando pois, quizer compJ;:8r
pintos ou outros produtos aví

colas, dirija-se a uma granja
idonea como já temos algumas
em Canoinhas e confie a esta o

seu pedido, 8 qual certamente
tudo fará para bem servi-lo. V.
assim de momento gastará um

pouco mais, mas logo será com

pensado, pela. certeza do pro
duto adquirido.

Para� que servem ...

,

(Cone I usâo da la página )

Mas. regime presidencialista,
não te.nos aquela, força demoli
dera do cQuestion Time». dai o

Governo necessitar conhecer. a

realidade sem as di-torções aos
prismas partidários para que pos
sa administrai' lealmente para o

bem do Pai,

Com êsse objetiv« pediu êle
a uma entidade extra- partidária,
um nome capaz de realizar a ,ta
refa acima apontada e o l\1ovi·
menta Popul�r Tânio Quadros.
agora sua segunda missão de a

poiar R política administrativa do
seu I vitorioso candidato não teve
a menor dificuldade, indicando o

nome do dr. Augusto Wolf.

Sem filiação partidária. môço
mas prudente, sereno mas firme,
capaz e responsável. pensa e certo'
está o movimento, ter dado a

Santa Catarina a tranqüilidade
de uma ação justa, imparcial e

eficiente.

junho de 1961.
A DIRETORIA

\

'"

'/

Aviário Leghorn "Canoinhas"
Rua Roberto Ehlke, 331 Caixa Postal. 100 - Fundado em 1942

AVISO
Este aviário avisa aos Interessados, que terá disponivel Pintos d�s
raças LEGHORN e HAMPSHIRE (de 1 dia), nas seguintes datas: <,

Junho 9,. 15, 21 e 27. Julho. 3, 9, 15, 21 e 27

Agosto 2, 8, 14, 20 '8 26 ;.; Seto. 1, 7, 13, 19 e 25.

, Disponivel também' pintes de outras idadàs.
Faça', hoje mesmo. uma visita a este aviário, para apreciar com? são
produzidos pintos fortes e sa�i<?s, por mod�rna Incubadora, agora

com capacidade para mais de 3.000 píntos mensars.

Faça seu pedido hoje, para receber pontualmente na

j . data I de sua. prejerência.
, A V lA R I O L E G H O II N

Quase 20 .anos criando' e selecionando aves de raças puras -.

(RECORTE E GUARDE ,ESTE ANUNCIO)

I

O melhor vendedor do mundo.

RADIO, ' (ANOltfHAS
RADIO ..:....

Anuncie' na

, '-\

t""
.,

o melhor som do planalto catarinense.

CANOINHAS Capital da Erva
,

Mate,
no ano de seu cincoe'ntenárío.

_/

I

\.... ,-

"

Paulo
I

JarSchel/"Bar e
-

Churrascaria,
Avisa seus amigos e frequentadores, que mudou

se para a Rua Paula Pereira, (Bar Ideal), onde espera
c,ontinuar merecendo a preferência que sempre lhe dis-

pensaram.
Diàriamente churrascos

GADO, CABRITO E

de

LEITAO

··�im��cc..!_�_!_� =:11
FUNDADO EM ;2'7/5/1947: - .Reg. no Csrt. Tít. D(l('�.: �/n 844.
JORNAL SEM.ANARIO - PUBLICA.SE AOS SABADOS

Rua Paula Per�ir.a. 755/761 - Fone, 128 - Canoinhas· S. C.
'

'Assinatura Anuaí (52 números) Cr$ 200.00
(A partir de I, de julho do corrente)

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
AnuDcj()�: Por vez e por centímetro de altura de 'coluna:

ÚLTIMA PÁGINA PAGINAS INTERNAS

Cr$ 18,00
'

15,00,
10,OQ

Cr$ 2�,(l0
20,00
15,00

1 vez

4 vêzes
8 ou mais

vez

,I 4 vêzes
8 ou mais

<

Publicações em destaque ou lugar u-terminadojra pagina
tem uOm acrescimo de 10%.

"A Pedido" (J� "Seções Livres" serão cobrados pelo
espaço ocupado, com o acrescimo de 50%'

_ �

A Hedaçã» lião endossa conceitos .emitid«- em' artigos asaiuadoa.

ANUAR
MÉDICO

Ex - Cirurgião residente da Casa de Saúde "São Miguel"
. Serviço do Prof. Fernando Paulino Rio de Janeiro

CIRURGIA E CLlNICA GERAL

Consultório: Rua Getúlio Vargas, esq. Rua' Paula
/ / Pereira Fone, 380

Residência: Fone, 263

DR. .SEL,EME

-
_
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..:mas, o .nosso pionei
rismo no comércio bano

cário começou em Son-
I

ta Catarina.

Ho,je o "INCO" dis-

põe de 1 05 agências Isso significa que, além
em 6 'estados brcsilei- de tôdo segurança ori

ros, mas 60 delas se 'unda dêsse crescirnen-
.

. ,
I

situam no território co-
\

to, onde quer que o

tarinense. catarinense se encon-
, ,

tre.: contará sempre
com a presença certa

,

a'é seu amigo de tô

das as horas: O INCO

, \
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BANCO. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
.DE SANTA CATARINA S.A.

I
,

,

M�S DE 25 aNOS CONTRIBUINDO PARI O PROGRESSO
-1,.

DE SI,HIII CITARINI ;, , .:' -

;\

I ,I I · r
'I'

"

L.:::::::::PA=,=R=E=!�(:::=To=�,N=I(=0=(A=P=IL=AR="=PO�R=,=EX=(=EL='ÊN�(=IA=.J ::\
. ,. � I

n Eü�pn f QUfOA Df SfUS CA8[lOS USnNDO-
•

\ \t�

'-

NUNCA EXISTIU IGUAL

PARA FERIDAS,
E C Z E M � S,
IHfUMAÇÕES,
C o C EI R A S,
f R IE I R A S,
ESPINHAS, ne.
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Cinqüentenádas -
Uma crase. Urna crase' supérflua numa flâmula e numa

placa. Supérflua não. Erro gravíssimo contra a sintaxe da língua.
É incrível como um «sujinho» tão pequeno sôbre o ,«a» pode
revelar, êl., sóztnho, grande_;ng.,nuidade em conhecimentos gra
maticais. Mas o pior é a propaganda «cultural» que o sinalzinho
vai fazer lá fóra. Que pena!

/

X X X. X X

Nosso telégrafo. No dia 28 de maip último domingo, ás
. 15,30 hs. em ponto, apresentei-me gara expedir um telegrama.
Não havia vívalma no correio. Esperei 10 minutos batidos e con

tados, até às 15,40 hs. Não havia vivalma no Correio. Voltei às

� 17,10 hs. em ponto. Não havia vivalma no Correio. E daí? - Há
uma conclusão prática: para conhecimento doscidadãos ignorantes,
seja afixado no vidro um bilhetinho, com' 'o /horário do telégrafo
aos domingos, Pois o horário JQ ainda não cessou de atrapalhar ...
Bilhetirrho a Jânio! X X X X X

Aos dois jornais de Canoinhas .foi sugerida uma edição
especial em setembro, sôbre Canoinhas urbanístíca, industrial e

cultural. Sob êstes três aspectos, nossa cidade tem alguma coisa
.de original para apresentar. Tôdas as cidades do mundo possuem
alguma originalidade. O capricho maior do trabalho precisaria
concentrar-se na clicheria perfeita: muitas fotografias, textos
poucos, 'mas incisivos. A queixa cio benemérito jornalista sr. Al
bino Budant, contra jornais e revistas que, a trôco de reporta
gens sôbre Canoinhas, vêm-nos extorquir dinheiro, não se [ustí-
'ficará, se a Imprensa local nada fizer! O fato de havermos perdi
do o próximo Festival do Mate, "logo no cínqüéntenárío, é humi
lhante, é picada ardente, traz o travo das derrotas inesquecíveis.

i I
Mas-de quem a culpa, senão da NOSSA displicência? Podemos
morder a cauda. A cauda é nosssa. Muitas cidades do mundo
aceitam e pagam reportagens sôbre suas coisas em [orriaís e re

vistas de cidades 'maiores, onde os veículos da divulgação pene
tram mais; pois as publicações .das cidades menores, por melho
res e patrióticas que sejam, não podem pretender mais do que
realmente podem. Porque continuaremos teimosos e improduti
vamente bairristas? Já não esteve aqui, em tempos idos, .o sr.

Germano \Veege, de Pomerode, para comprar um grande terreno

Jmprodutivo ás portas da cidade, para nele instalar uma fábrica
importante de lacticínios, e o terreno não lhe foi vendido? Já
não estiveram aqui recentemente, uns índustrtaís holandeses, pa
ra instalarem possante indústria de madeira, com màquinas ím-
xpressíonantes, - e ninguém os quis? Se há repórteres e jornais
aproveitadores, que talvez agora nos queiram' explorar, havemos \
de expulsar também aos que, honestamente, em bases' razoáveis,
queiram divulgar Canoinhas em centros maiores? (Ou será .que
suas Orquestras Estrangeiras e as companhias de Cinema levam
menos? X X X X, X

\ ProIJaganda custa dinheiro. Níngém sabe melhor disso
do que os donos de jornais... Se Canoinhas, não quer gâstar di

nheiro, não terá propaganda. Se não tiver propaganda, de quem
se queixa? Seremos eternamente a cidadezinha romantica, onde
suas dandorgas brincam no azul, o rio Canoínhas corre mansamen

te, d61císsimamente - ai! -:-, onde o sol e a amplidão têm seu

ninho -.Lf ó Princesa gentil do Planalto! .

-,

X X X X X
, J

Aos namorados da terra, meus parabéns pelo dia] 2. Que
.Santo António os façá chorar menos e rir mais! E às meninotas
namoradeiras de 13 anos, lhes dê .uma surra, /se o pai não faz, e

lhes ponha a cabeça no lugar, isto''''e; sôbre as lições e os deve
res escolares! Amén.

\
-, I O.Q:C.

Hoje
.

Cdipir�,Grande
C'O N V ITE

Convidamos todos os associados das sociedades

canoinhenses, para o "Grandioso Baile Caipira" que rea-.

lizaremos hoje, com início às 21 horas.
T' Local: Salão Bechel - Traje: a carater.

Res�rva de mesas pelo telefone, 112.
, Haverá Comes e Bebes.

Antecipamos nossos agradecimentos pelo
cimento de todos.

compare-

Grêmio 15 de Julh<i.

\ I

Festa em louvor a -Santo Antonio

'11IlIIIÍII --------IIl---*,

Cine Teatro, Vera Cruz
APRESENTA:

• á. 20,00 hora. • Impróprio até 14HOJE anoe

,

, A Comissão Organisadora da Grande Festa da «Pia União de Santo Antonio», cuja,
renda será aplicada na construção da «Casa Dr. Rolando Malucelli», de Canoinhas,
tem o grato prazer de convidar a todos, para a tradicional festa a realizar-se amanhã

dia lt de Junho de' 1961.
Contando com Q seguinte program�:

DIA 11 A'S ,10 HORAS - jSanta Missa em louvor a Santo Antonio.

Apos a Santa Missa das 10 horas, haverá grande festa popular no

Pavilhão frei Cristóvão, ao lado da Matriz Cristo Rei, com Chur
rascada, Assados. Pastéis, Doces, Leilão. Bebid�s em geral, - .Parte

recreativa com Aviãonzinho, Role..tÇl, Bingo, Lucas, etc.
Tudo a preços populares para que todos possam fazer caridade.

Dia 13 às. 7,30 horas -' Santa Missa e. distribuição do· pão dos pobres.
A's' 19 horas (7 da' noite) ', procissão .

AuxiUai a construir o "Asilo Dr. Malucelli", comparecendo à' grande festa de Sto. 'Anlonio.

liA Mãe, do

,

\.-" TORPEDO

'.':'."

CinqüentenárioUp
I

,

Porque não' se faz um Con
curso dêsses?

Porque" tôda viria, as jovens
têm de ser "rainhas" de tudo?

Porque, as Mães não têm vez?

Eis as perguntas que sempre
desejei fazer à sensibilidade dês
te povo, à sensibilidade das nos

sas camadas dirigentes, Clu
bes, Comissões Cirrqüentenárias
e senhores pais da nossa socie-
dade.

'

Estarão todos os cidadãos de
senso que constitui imitação ba
rata, já u,m pou�o manjada, me- I

termo-nos nós aqui 'também,
várias veZES ao ano, com "rai
nhas'! moças, exclusivamente
moças. Na .imitação, nem se

quer chegamos a copiar o exem

plo magnífico de outras cidades,
que elegem a Mãe do Ano. No
segundo domingo de maio, nem
para isso atínamosyaínda; nem

mesmo no, Ctnqüentenárío. Con
venbamos também em que, vai
dade por vaidade, é de muito
maior sentido e, principalmente,
de muito maior significado, a

MÃE DO CINQÜENTENARIO,
do que, em ciumeiras de clu
bes e clubinhos, sabermos se

nhores sofrendo êsses pru
ridos vaídosós, que I prefe
rem veF sôbre o trono a moça
sopesando cetro duvidoso em

.. vez do livro de estudos, a ver

sôbre ó trono do Mérito real
a mãe de seus filhós. Uma,
que pelo seu sofrimento, sua de
licadeza, seu amor ao lar, suas

virtudes de. mulher, esposa e

mãe, põe díàriamente sôbre o

altar do sacrifício a sua saúde
e as suas fôrças inteiras. Rainha

por rainha, qual é a que me-

rece? '\.
\ . Vão-me dizer que isto é fi
losofia sizuda de padre. Que di
gam.Nunca pedí que me reconhe
cessem méritos em Canoinhas.

,

Não sou rei de nada. Mas podem
condescender I comigo, sem des

lustre para seus brios, em que·
I:t MÃE DO CINQüENTENARIO
seria, 'pelo menos, um Concurso

mais original.
E aqui �stá a ídéía,

frei Elzeário Schmíte, ofm.

"em Cinemascope
-com Glenn Ford, Ernest Borgnini, Diane

Brewster e Dean Jones

"Um'<grandíoso fílme da Metro Goldwin Mayer"

DOMINGO. às 10.,00 horas da manhã· CeJ;}sura Livre

G,RANDIOSA MATINADA
,

com diversos desenhos

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

T o R p' E O O - e� Cinemascope
com Glenn Ford, Ernest Borgnini, Diane

Brewster e Dean Jones

DOMINGO -�. 17,00 h•• ___;;_ 'Imp ate' 14 anosas �O.OO hs, •

'PEUS SABE Ql)AN�O;.AMEI
.

_

,em Cinemascope '�')
com Frank Sinatra, Dean Martin, Shirley Mc. Laine,

Martha Hyer e Arthur Kennedy
"Sensacional' drama, baseado na novela de James Jones

_

e apresentado pela Metro Goldwin Mayar"
----_\

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

3a. e 4a. .Feíra - á. 20,00 horas - Imp, até 14 anos

ELE, ELA ... E O OUTRO,

"

em Tecnicolor
co� Françoise Arnoul-e' Gilbert Becaud'"
"Um filme do riovo .cinerna francês"

.

_, 1

5a. e. 6a. Feira - á. 20,00 �or�a - Imp até .14 ano.
. \.

Um grandioso filme a ser programado
E para dornirigo próximo: dia 18

A DOCE VIDA - O filme do século!
com Marcello Mastroianni. Anita Ekberg e Anouk Aimee
I

.

\

"1__• 11M z 'UM

Vende-se'
\ --.

'ou troca-se por uma-
-

caminhoneta
Um caminhão "Dodge" ano 1946 em�erfeito estado.

Tratar com

Norberto Fiedler
r Fone, 138

PARA DOMINGOMÁRCELLOMASTRO/ANNJ
A.NITA EKBERGANOUK 4./MEfMAGALI

NJO,'
EL,

.

NAD/A GRA\? .

YVONNEFURNE4UX
,

\

p}.2 fEIRA
."

DIA� 18

No CINE 'TEAtRO
VERA ','ERUZ

� Ill:
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