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Heroina Anônima
Os números sempre influiram de maneira incisiva nas

atividades humanas. Na história eles se destacam, na sociologia
falam dos-valores e equilíbrios. Em. todos os setores das conquis
tas htfmanas, quer sejam mar a dentro ou na marcha para as

demarcações, quer seja nos elementos geográficos, quer nos la
boratórios onde a ciência perquire e revela novos rumos da cul

tura; sempre houve uma medida, se�pre houve uma soma para
definir.

Com Canoinhas, acontece exatamente o que poderia estar
animando alguem em seus estudos, ou algum engenheiro que faz
as suas somas e procura atender a sígnííícação dos números. Dia
23 do corrente a BfC completou 5 anos de existência. Foi o dia
de seu aniversário. Cinco anos vividos -.Cinco anôs de sofrimento,
-incerteza, incompreensão, críticas é mesmo de sacrifício. Mas 5
anos .de luta vítoríosa em pról de um Município que tornou-se

mais conhecido porque possue uma Bibliotéca da estirpe da BIC.

Todos nós sempre ele�emos os heróis que re(presentam,
em nossa trajetória tEjrrena, exemplo de-coragem e heroismo. São
os donos de nossas horas de aprendizado na dura prova da ex

periência humana. Há entre os humanos aquêles que se destacam

pelo seu valôr de abnegação e renúncia. E representam, por isto
mesmo, lição que sàmente as almas em desfile, neste mundo,
escrevem. �.

Em Canoinhas temos a ventura de conhecer um Orgão
dessa correspondênciax A BlCvLendo-a, achamô-Ia pequenina. Mas
tem todos os predicados de um Orgão tão grande quanto se po
deria imaginar, principalmente para os que a conhecem de perto.
Quem a conhece em todos os seus recantos e setores, a ,elége
logo como a verdadeira "Heroína Anônima". Sim, é heroín� por
que venceu todos os obstáculos e projetou-se' por esse Brasil

afóra, levando o brasão do Município de Canoínhas e exaltando'
a capacídade do catarinense entre os seus patricios de outras gle
bas. E' um orgão cultural-c= fala da inteligencia, da moralidade,
da capacidade; da perseverança e da fé nas coisas nossas, genuí
namente nossa, nacional e sobretudo, canoinhense.

,
Na BIC tem de tudo.Livros para crianças e adultos. Fun

ciona todos os dias. Tem as suas portas abertas para ricos e po-
,bres. Diversão, instrução, orientação e esclarecimentos, também
tem nas muitas paginas calculadas em .maís de milhões. Seria im

possível enumerar todas as obras que lá estão para serem lidas,
conhecidas e divulgadas, Creio mesmo que nem toda!' Canoinhas
conhece a BIC � a Bic de 5 anos. Jovem/ tão jovem como uma

criança' mas, adulta em profundidade, em assistência cultural, em
divulgação que tem levado o nome de nossa querida cidade até

para o exterior.
- !

E quem fala na BIC, fala tambem do seu ídealízador, o

sacerdote que possue o mesmo traço de personalidade heroica da'
sua criação, o frei Elzeárfo Schmitt. Canoinhas lhe deve inúme
ras provas de incentivo no panorama cultural. Deu-nos sempre,
seu voto 'de confiança na concretisação de nobres ideais - a vi
torra da BIC é uma das melhores.

Motivo porque, no ensêjo do 5°. aniversário da BIC, da
BIC de frei Elzeário, o seu verdadeiro animador, não poderia eu

como Redator deste Jornal, deixar passar despercebida tão im

portante data para todos nós desta Casa que conhecemos as di-
. ficuldades, para se conseguir a vitoria do trabalho fecundo. Sóbra
nos entretanto, a alegria de,vermos um orgão do quilate da-BIC

, completar mais um ano de existência:
.

' \ '

Toda Canoinhas se sente feliz conôsco, estamos certos.
Feliz porque a BIC contínúe vivendo e espalhaI,ldo lúzes da sa-

bedoria e da cultura.
-

; ,

'Iniciativa Particular

\

HINO DO CINQrJENTENI\RIO
DE' CANOINHAS

Excelente repercussão
nos meios industriais
estão tendo as nossas

reportagens sôbre ii fa

bricaçâo nacional de
veículos em geral 1

Conforma é - do .conhecimento
público, a nossa reportagem tem
trasido ao conhecimento dos seus

assinantes e anunciantes, porme
nores iadispensáveis ao .desenvol
vimento da indústria nacional de
veiculos em geral. Temos recebi
do diretam;nte das fontes produ
toras, os melhores comentários a

respeito. Nestas paginas já disse
mos do .magestoso prédio que a

firma Pedrassani Ltda, Concessio
narios da Ford em nossa cidade,
está construindo e que brevemen
te! inaugurará. Sábado passado,
publicamos a reportagem da fir-'

I
ma Basilio Humenhuk & Cia
Ltda, Concessionários da Willys,
Owerland 'do Brasil S A. e da

.
iniciativa que acaba de tomar
construindo suas proprÍas instala

ções. E sôbre essa firma fazemos
. aqui uma retificação - de area

coberta, o predio em construção
atingirá 1.200 metros quadrados,

_ Também não dissemos que o sr ..

'NatanieITrevisani, chefe geral das
oficinas e responsável pela parte
técnica e tnontagem dos produtos
Willys. foi um dos fundadores da
firma Basilio Humenhuk &' Cia.
Ltda. <Posteriormente. além de
Basilio Humenhuk que com Na
taniel já eram sócios, começou a

fazer parte da firma o saudoso
Teodoro Humenhuk e que foi
substituido na firma pela sua es

posa sra, dna. ADa Humenhuk.
Esta era a retificação que que

riamos fazer restabelecendo a ver

dade sobre, a progressista firma

Basilio Humenhuk & Cia, Ltda,
concessionários de Jeeps, Rural
Pick-Up. Aero Willys, Dauphine,
produtos da Willys Owerland do

Brasil S. A.

Muifa coisa... empouco.espeço.:

)

Vieram sementes - Faltam
maquinas - Após muito esfor

ço, troca de correspondencia,
viagens e outras dificuldades,
foram conseguidas as sementes
de trigo em Vacaria - RS. Agora
surge outra dificuldade: faltam
maquinas para os lavradores.
Enquanto isso, as maquinas da
Patrulha Moto Mecanísada de

-Canoínhas, enferrujam no Cam

po do Trigo em Marcilío Dias.
O Secretário da Agriculrura'dá
entrevistas nos jornais da Ca

pital dizendo que o governo u
denista' prejudicou o desenvol
vimento da triticultura .em San
ta

.

Catarina. Mas no governo
udenista nunca faltaram semen

tes '-- nem maquinas e foi a

época em que se plantava trigo
em abundancia..

I
- Doutel "Cubano" vem aí

Chega hoje a esta cidade Dou-:
tt!l "Cubano" de Andrade, Vice'
Governador d,o Estado. Dizem

que estas viagens são para

mostrar ao povo "Barriga-Ver
de" que nem só de democracia
vive o homem... O PTB de
Doutel de Andrade', separado
agora do PSD porque' o

-

Celso
quer apagar o seu prestigio, dado
o que está acontecendo com as

declarações após a sua chegada
de Cuba, favoravel a extinção
das Escolas Particulares do Bra
sil, e que teve péssima reper-'
cussão em toda Santa Catarina
tenta explicar porque ajudou
eleger Celso Ramos.

! •

As coisas não andam lá mui-
to bôas. Esse "divorcio" segun
do os entendidos, vai acabar no
isolamento de idéias ...

- E as conta. -(Io ex-Prefeito
não foram ainda aprovadas: A
Camara de Vereadores na sua

maioria, não aprovou ainda as

contas do ex-Prefeito Haroldo
Ferreira. O assunto tem sido
debatido em todas as sessões
da Câmara e os poucos amigos
do ex-Prefeito estão ent; difi-

" J;,

culdades para defende-lo. Cons
ta que mais de Dois milhões de
cruzeiros serão deixados para
que o ex-Prefeito reembolse o

Municipio, de verbas .aplícadas
sem autorisação da Câmara.
Continuam as discussões.
- Onda de empreguismo:

Consta que o Governo Estadual
enviou mensagem a Assembléia

Legislativa pedindo suplemento
de verba para o DER de, Ca
noinhas para poder pagar aos

novos funcionários e operaríos
admitidos ultimamente. Já. 'fo
ram admitidos mais de 6 e na

"fila" ainda aguardam nomeá

ção mais 15. Desse geito, em 5

anos, veremos o maior cabide
de emprêgo dos ultimas tempos
- o DER de Canoinhas ...

- Inspetor arbitrário Está
a população de Anta Gorda em

Paula Pereira, assustada com

os atos do nova Inspetor de

Quarteirão. E' que o homenzi
nho com "ares" de vingança,

\
,

Conforme determinação da Comissão lítero-musíeal,
terminou a . vinte do corrente o prazo para entrega da
música para o hino do Cinqüentenário. Nesta data a Co
missão tinha em mãos 23 composições, a maior parte de
Canoinhas. Registramos músicas vindas das seguintes lo
calidades: Florianópolis, Lages, Caçador" Pôrto / União,
Mafra, Blumenau, no Estado de Santa Catarina, Novo
Hmburgo, f{GS.

- .,

Para, o julgamento a Comissão 'convida têdas as
'=

:pessoas interessadas.
i
Para

_

tanto queiram sintonizar' os
seus aparelhos para a. Rádio Canoinhas, quarta feira, ,4ia
28, às 20 horas. A Rádío Emissora retransmítirá, por :�p
termédio de gravador tôdas as 23 composições, executadas
por um grupo coral, em acompanhamento de píano.; Os
Interessados entra�ão desta maneira em contacto com"os
sons musicais do hino. /

Dia 29, quinta feira, às 14 horas no Clube Canoí-
, nhense, todos os hinos serão outra vez retransmítidos; em
caixa, acústica, _ para julgamento finaL Para o ato convi
damos tôdas as pessoas que desejarem! participar. O ven

cedor, sairá, portanto por aclamação P?pular.
, A Comissão lítero-musical, usando de suas atribui

ções, reserva-se o direito. de eliminar. as músicas, que
depois de executadas, apresentarem falhas técnicas, ou

seja deturpação do \ ritmo da letra 011 da acentuação.
silábica. <,,

�'

Após o julgamento será o hino vitorioso retrans-:
mitido pela Rádio Canoinhas, da qual a Comissão lítero
musical espera amPla' divulgação da presente nota, como

1

sendo já este julgamento parte integrante dos festejos
do Cinqüentenárío.

,
O original' da musica vencedora a Comissão enca

minhará ao maestro da banda militar do Estado para que
sej a .harmonizado à �banda musical, que em triunfo o exe

cutará, no ponto alto dás comemorações, pelas ruas e v

pràças da Cidade.

"
A Comissão estuda também a possibilidade da 'gra- .

vação de um disco comemorativo, na execução, a mais
vozes, do hino; pelo Coral Polífônico de Canoínhas.

Fazemos um apêlo a todos os Estabelecimentos de
ensino da cidade e do interior, que ensaiem com Seus
alunos o hino, para que o mesmo continue vibrando por
longos' anos nos corações dos canoinhenses.

-
.

Pela Comissão lítero-musícal
PEDRO REITZ Presidente.

A Falta d� Intendência
Distrito de Pinheiros

Municipal no.

ocasionando'
_
graves

. .

preJulzos
pleitearmos atravez de nossas co-

,
lunas ao sr. Prefeito Municipal a

instalação da Intendencia na lo
calidade de Santa Barbara de Rio
dos Pardos, séde do Distrito de
Pinheiros já instalado em janeiro
do corrente ano. Tendo os' mora
dores que fazer durante o ano

mais de três viagens a esta cida-
{ .

de para 'pagamento de impostos'
e outras obrigações, ocasionando
com ,�sso sérios prejuisos às suas

lavouras além de: outras despêsas
que são obrigados a fazer. Tudo
poderia ser evitado seJ-'á restiv.es-

f
•

se funcionando a Intendencia,
pois. para .êsse fim é que foi cri-

.

ado o Distrito. .

�

Temos recebido inumeras soli
citações de lavradores e demais
moradores da localidades de Bar
ra Mansa, Rio dos Pardos, S. Emi
dia e Pinheirôs no sentido de'

.move uma perseguíção danada
. contra QS udenistas daquela lo
calidade. Metido a valente pen
sa que é o tal. 'Achamos que
agiu mal o pelegado de Policia'
'em nomear o tal homenzinho I

como representante da Lei sem

nenhum conhecimento de jus
tiça. Consta que vai ser envia
do um abaixo assinado ao Se
cretario de Segurança Pública
já que o Delegado local· fecha
os olhos .a muita coisa ...

Com a palavra o .�s� Prefeito
Municipal que até o presente'
momento, tem somente cuidado
do serviço de rotina interno da
Prefeitura.cacíque

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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e Quadros
'Grandes Descóntos

( para Revendedores
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Procurem

I CASA ESMUTE

.--
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Refaça suas _forças, to�ando

CA F É 8, I G
-

Saboroso até a ultima' gota "

Em breve torrado a ar quente
_"'-""_

, .

BI� é grande - mas em Canoinh'as

BIG é O melhor café
. ,>'

'

,,/

Curso Gratuito de Ta ..

. Iquigrafia <por correspon�encia)
Acham-se abertas as matrículas

para 011 cursos de taquigrafia por
correspondência do Instituto ' Bra

sileiro de ,Taquigrafia" orgão fun
dado em 1944 e reconhecido de
Utilidade P6blica: O' curso com

põe-se apenas de 12 lições,' epôs
o que serão conferidos Diplomas
aos alunos aprovados em Exame
Final, também por oorreepondên-.
cia. Os interessados deverão' es
crever dando nome e enderêço
para a Caixa Postal n. 8934,
São Paulo_

CÁ,SA, L,AN'GER
Rua Paula Pereira, 793 _' Canoínhas '

Ate�de com Casa Com�rcial de Secos e Molhados, Roupas
Feitas, Armarínho, Bijouterias, Perfumarias e

'Miudezas ern Geral

I Anexo também com bem montado BAR, �om bebida�, con
servas, e doe-s em geral. Balcão Frigorifico e' organizado

" ,oSALAO DE ,BILHARES SN90CKER. ;

Sérva-se Bam, Para Servir' SelÍ1pr�.
Romances e Livros
CASAERLITA

",

.-. "",':. , .... ;_ , ',' �

, I"�

�'

I "

.. .e um veiculoWillys continua a rodar

100%!·· �,
lo

,

A peça utilizada fOI Q§_Ç-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- o

sionário Willys, por homens treinados
na própria fábrica - homens que conhe
cem perfeitamente os veículos com que
lidam, Para que seu veiculo Willys con

tinue 100%. utilize·ServiQó Autorizado e

'. r
.

Pecas Genuínas VV.illys�'
. ,

Ond8 �ouver esiã pláca, se�ú veíéu� WILLYS será tratado corno merece i'
' , ',:, s z, ; ..

"

·�.I�f ".ôl;'i.tt.',:',: '1i ';,'�.1_'1';;'"1--r-�
.

I
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Basilio · Humenbuk . & ela. Ltda.
r' ,_
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CANOINHAS S. CATARINARua Videl �amos, 203 Tel�f. 145
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24.6.1961

CASA DO CRIADOR
.. \"

A Direção da CASA DO CRIADOR comunica aos se
nhores Lavradores e Criadores 'dos "municípios de Canoí
nhas, Major Víeíra, Três Barras e' demais Municípios
circunvizinhos, que iniciou suas atividades comerciais com'

estabelecimento à rua Paula Pereira, n". 476/8, ao lado
do Correio, nesta- cidade.

Consultas e orientação técnica sôbre o emprêgo certo dei
Medicamentos e Vacinas contra tôdas ti

as doenças dos animais.

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

pois, é de seu interêsse .

.fi:}
, '

J.
, "

CÔR.TE

.ro
o"� {:

I I

Praça Laura Müller,3,51 (ao lado do Banco INCO)
Caixa Postal; 76 - Fone, 125

CANOINHAS - STA. CATARINA

Apresenta esta temporada de caça 80S seus distinto freguêsea,
armas e munições de todas às espéci�s: "

Espingardas Naeioueis ROSSI. BOITO • LERAP de um e

dois canos, mochas e de cão.. - Espingardas ,de procedência
eatrangeira"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-oerbureto e Lampeões Colemann 500 Watts.
FACAS. FACÕES. de mato - TALHERES ARTICULADOS.

Melhores prêços - Meftu:)res".condíções da

pagamento - Maior estóque da praça.
,

.

--

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
,

A,DVOGAD'O
CIVEL COMÉRCIO 'TRABALHO

Rua Major Vieira, ;490 - Can9i�has

José, Yvan da COSIa
\

'

Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especiálmente crime

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

;A d ub 0'5
O melhor

-

que há
R-e p r e 5 e n t a nt e:

Z. 8arcindo & 'Ioüppel Ltda.
, 'Càixà Postal 5i( ',: .' Canôíhhas' 'S:"C.·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Noticias do Municipio' de Três i Barras
Do torrespondent�

. I
o

o/Amanhã a tradici�nal Festa de São João patrocinada
pela Matriz local

Em homenagem ao padroeiro do novel Muniêipal de Trel
Báuas, realisar-se-â a tradicional Festa de São João Batista.

Um bem organizado programa será levado a efeito pelos fel
teiros. A festa terá. de tudo, desde diversão para as crianças até a

parte soeial recreativa' para adultos. Quem quiser pasear um domin

go agradavel, não deixe de participar dOI festejoI de São João ama

nbã em 00110 Municipio.
x x x

/

(

Sociedade Amigos de Tres Barras
/

Tão' logo foi Instalado o Municipio de Tree Barras, com o
.

intuito de reunir todos 09 homens de . bôa vontade e interessados do
progresso e desenvolvimento do novo Município, uu{ grupo de homens
decididos e unidos formaram 11' Sociedade Amigos de TresBerraa, com
finalidades de essiatencia fillantropica, eaaistencie social e, colaboração
com 8S autôridades constituidae do Município, Estado e União, OI
..ecursoa pora a manutenção da' nova Sociedade, Ião retirado. dOI

prpprios sopios. Inicialmente foi feita uma rifa com doi li premios -
uma biciclela e um faqueiro, que correrá pela Loteria Federal de São
João. O dinheiro errecadado se destinará a compra de uma cadeira
de rodas para um invalido residente na sêde do Municipio, A Socie-

c dade tem como presidente o .sr. Pedro Merhyc'Seleme o batalhador
do progreeo do Município e a quem devemos as bôes iniciativas .... 011
seus companheiros de Diretoria sãp os mesmos'; na sua maioria, que
lutaram e batalharam pela criação-do Muaicipío. '

Os tresbarrenses com a formação da nova Sociedade, deram

um. Dobre e àlto exemplo de união, prova inoonteste de que Tres
Barras será em futuro não muito distante, um Municipio mais pro
gressista da Zona Norte do Estado, pricipalmente entre os recém
criados. ;.- 'I'

A Sociedde Amigoa de Tres Barras, está esssím coÍlstituida:\
Presidente de Honrar Ciriaco Felicio de Souza; Presidente:

Pedro M�rhy Seleme; Vice Presidente: Ten .. Benur AUgU8tO Munis:
10; Secretario: Felix Kalempa: 2°. Secretario: WladislauTrela; 1°. Te
sóureiro; João Bedretchuk Sobrinho; 20. Tesoureiro: Ricardo Gon
çálv8!l de Oliveira; Orador: Padre Aloisio Urszulik: Acessor Técnico:
Boleslau Polanski: Conaelheiroe: Emiliano José Uba, Manoel Ferreira
Ramos, Pedro Arbus dos Santos, Abrão Becbara Seleme, João Far
jan, Cipriano Neyel, Cornelio Bussmann. Gabriel EI�Kouba, Pedro

I\oteleski, José Felieio de Souza, Euzebio Farjan, Francisco C. de
Souza e Paulo Jenzuee,

Graças a iniciativa do Presidente da Sociedade

Amigos de Tres Barras, os aposentedos e' encostados
do IAPI receberão na séde do Municipio' \
O assunto ê realmente'de suma importancia. Do mês que vem

em diante, os segurados do IAPI receberão, seus auxilioa no fim de
cada mês, na propria Sêdé do, Municipío de Tres , Barras, não, haven
'do�Plais necessidade de se locomoverem para Cá�oinhas. Foi uma lou
vavel iniciativa do sr. Pedro Merhy Seleme, presidente da Sociedade
Amigos de Tres Barras e de seus amigos de .diretoria, Transcrevemos
abaixo. as correspondencias trocadas entre a, Sociedade-e: o Delegado
do Instituto em Florianopolis:

._ .

Trel Barras,' 10 d� junho de 1961
limo. Sr. .

Delegado do I. A. P. l.,_ Florianopolis '>L.
Presado Senhor

) ,

Z-, '.;)_;
Estamos de pôsse de. vI' oficio nO ESCf):195/61, deY12 de

maio p. findo, no qual V. Sa. atendeu nossa solicitação formulada em

. carta de" 9 do mesmo mês, autorizando a Sub-Agência de Canoinhas
" a restabelecer o pagamento dos beneficios nesta cidade, 'Pelo' que tios
confessamos muitíssimo gratos.

Entretanto decorrido um mês e, na aupoaição de "que dita
eorrespondêncie não tenha chegado às mãos do Sr. Sub-agente, pois, o
mesmo continúa a efetuar os pagamentos em Canoiuhas, vimos, mais
uma vês apelar para os' bons oficios de V. Sa. o que de, positivo se

oferece a respeito. porquanto continuamos recebendo insiatentemente
solicitações a respeito, dos beneficiados do' IAPI.

Certos de merecermos a oostumeira atenção de V. Sa., apro.'
veitamo·nol do enseio para apresentar nosaas

\

\ Heapeitosas Sandações
Felix Kalempa, Secretário Pedro Merhy Seleme, Presidente

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários
Florianópolis, 12 de maio de 1961.

Senhor Presidente: i

o

Em atenção a vossa carta de 9 db corrente, apraz-me eomu-
nicar-voa que autorizei, na data de hoje,.à Sub-agêneia dêste Insti
tuto em Canoinhas a restabelécer o pagamento de benefícios, direta

I mente, Da sede dêsse município.
2.

( Outrossim, informo-vos de que, enquanto não for autor]
�ado, pela Presidência do Instituto•. a despesa de viagp.� ent�e Ca.
noinhas e Tres Barras, a condução será ,fornecida pela Prefeitura des·
sa localidade, conforme entendimentos que mantive, n�sta data, com

o Prefeito José Felicio de Souza. -.: /.
I,

. Sendo \ o que se me oferece' no momento, apresento protestos
de elevada conSIderação.

.

'..

Amaury Cabral Neves, Resp. PI Expediente
,
l.,

Abrahão Mussi &
Rua Senador Felipe Schmidt n. 695

"
Caixa Postal, 123

Canoinhas Santa Catarina

ConcessionáriOs da Fábrica Nacional deJMotores s. A.

Coletoria Federál de
(anoinhas
'/A v I S o

Por determinação do Ilmo,
Snr. Delegado Fiscal do Tezou
ro Nacional em Florianopolis,
esta Coletoria não aceitará mais
a partir desta data, cédulas di
laceradas com o uso de fitas: /
adesivas (Durex ou semelhantes)
devendo as partes� utilizarem
um pedaço de papel fino (papel
manteiga) colado com goma a

rábica. Também não serão acei
tas cédulas que contenham ins

crições a lápis 'ou a tinta, e

ainda cédulas novas danificadas

propositadamente, ou que se
/":':-- ,.- _

note terem sido deliberadamen
te dilaceradas. Estas só poderão
ser aceitas nas CC,.FF, median
te requerimento da parte inte
ressada à Caixa de Amortização
solicitando a troca, capeado por
requerimento dirigido ao Snr.

o

Delegado Fiscal, pedindo
encaminhamento de petição
á Caixa de Amortização.

Francisco' Zaziski.
CoI. 'Substituto.

,',

Apêlo ao Público
o Sr. Prefeito Municipal, ape

la a, todos os habitantes desta
cidade, para que au�iliem[na,
manutenção da limpeza das cal
çadas e das ruas,

Outrossim, tendó em vista o

Cinqüentenário de Canoinhas,
solicitar a todos que puderem,
mandar pintar of! muros e fren
tes de suas casas', afim de apre
sentarmos a' cidade com melhor

aspéto possível. \

Csnoínhas, 15 de junho de
1961.

,Dr.' João Colodel
.

.

prefeito Municipal

Co'nfecções finas
para; senhoras'

Casa Erlita
, ....

.

Dançando Suavemente
Nilo Sérgio e sua orquestra
\

porkas e Pasodobles
Pepe Villa e Mariachi Mexico

,

A voz e o Violão
Luiz Bonfa e Norma SueIy

. Rio - Música e Amor'
cf Gaúcho e seu' conjunto

(
Duelo
Banda Nacional de Brasília

Portugal
Bett Kaempfert e sua orquestra

'-.._

MoSCOU com Amor
Jo Basile e seu acordeon

Alpes Românticos
Alfons Bauer e 'sua orquestra I

I
'

Bienvenido Grand�
com acompanhamento de conjunto

\

Um Minu.to de Amor
Fernando Torres e sua orquestra.

Os melhores discos em Alta Fidelidade
•

Casa Erlit a
,

. '.
-

Agora V. já não pode mais errar. Si V. por qualquer motivo
não pode criar "PINTOS DE UM DIA''', então adquira-os
por pouco mais, com uma, duas ou três semanas. Não im
porta pelos quais V. se dícíde. Importa que V. substitua .as
suas "caipiras", por aves de raça fina, para ter carne sabo-
rosa e ovos em abundância em qualquer época do ano.

Faça pois uma visita hoje mesmo 80 AVIÁRIO LEGHÓRN
e adquira pintos com a idade de sua preferência.

O AVJÁRIO LEGHORN está a sua disposição para
servir e orientar.

AVIARIO LECiHORN I�CANOINHASU
19 anos criàndo e selecionando aves de raça pura..

Rua Roberto Ehlke, 331 -'Cx. Pstl., 100 - Calióinhas

I

,
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O \nosso pionei
rismo no comércio ban

cário _começo� em San

ta Catarina.

Hoje o "INCO" dis- '

põe de 105 agências'
.

�m,A }estqdos brasilei

ros, mas· 60 delas se

situam", no território co

tarinense.

Isso, significa que, além

de tôda segurartçaF �ri
unda dêsse crescirnen
to" onde 'quer q�e o

I

cctorinense se encon-

fre, contará sempre
com a pr�sença certa

de seu"'amigo de' tô
d'�s as ho'�'as:"O INCO

, :z

:'.�

v

..

BANCO INOÚSTklÂ E COMÉRCIO,
, DE ,SANTA CATARINA' S.A.

o
'O
c:
o
C)
o
a.
o
..

A••

c:
o' .

-

C)
c:

:c
...

o

�

\

MAIS . DE 25 ANOS CONTRIBUINDO PARI O PROGRESSO DE SINTA CaTARINA

PIRA fERIDas;
Eie Z E M n S,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRA_S,
F R I EI R n St
ESPINHAS, ETC.NUNCA EXISTIU IGUAL

"li,
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CORREIO DO NORT'E 24·6.1961

Edital de Citação
com o .prazo 'de
vinte (20) dias
O Dr. João Rodrigues de A

raujo, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de

S�nt� Catarina, - na fórma �
leI, etc. .

, .

_

.: FAZ SABER a qúem interes-
/

sar possa, que por parte de
JULIA DE ANDRADE me foi
épresentado o seguinte pedido:
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito
da Comarca de Canoinhas. JU·
LIA DE ANDRADE, brasíleíra.>
solteira, doméstica, residente
nesta cidade, .por seu advogado
nomeado infra-assinado, vem

com ,o devido acatamento à
presença de V. Excia. expôr
para afinal requerer o que se

gue: f) - que a requerente vi
veu maritalmente com DARCI
DE LIMA, pelo tempo de 6
(seis) anos; 2°. - que desse
convivio nasceram 3 filhos, Ma
ríe de Fatima Lima, nascida' aos
7 de janeiro' de 1957;, Darcy
Frencisco de Lima, nascido aos
25 de julho de 1959 e João
Maria A ndrade. nascido 80S 7
de março de 1961; 3°. -- que
sómente os dois primeiros filhos
foram inscritos BO Cartório do
Registro Civil, por declarações
doI próprio pai" como provam
as' inclusas certidões de nasci
mentos (documentos 2 e 3); 4°,)'
que seu companheiro faleceu
em 22 de janeiro do corrente
ano, conforme faz certo a in
clusa certidão de óbito. Assim
é a presente para requerer à
V. Excia. seguido os' trâmites
de direito, com observação ao

que preceitua o artigo 355 e

seguintes do Código Civil, ou-"
vido o representante do Minis
tério Público e citados os inte
ressados incertos e não sabidos
declarar por sentença a pater
nidade de seu filho 'João Maria,
como' sendo fi1ho de Darci de
Lima, e determinar o respécti-
vo registro no Cartório compe
tente desta circunscrição com

as formalidades legais. Protesta
provar o alegado por todos os

meios em direito permitidos, tais
como juritllda de documentos,
ouvidas de testemunhas e ou

tras que sirvam aos interesses
da causa. Ganóínhas, 31 de
maio de 196L a) "Moacyr Bu
dant, advoga-do nomeado. DES
IPACHO: A. voltem conclusos.
Em 2/6/61. (a) João Rodrigues
de Araujo, Juiz de Direito.' O
ipresente edital será afixado no'
lugar de costume e publicado
uma vez no' «Diário Oficial» do '

Estado e duas vêzes no jornal _)
Iocal «Correio do Norte». DA
DO E PASSADO nesta cidade
de Canoínhas, 80S vinte dias
do mês de junho de mil nove
centos e sessenta e um. Eu,
Zaiden Seleme Escrivão, o es

crevi.
� ,

Dr. João Rodrigues' de Araujo
Juiz de Direito -,

-

Está conforme o original. do
que dou fé. D'ata, supra.

.r», ZAIDEN E. SELEME

Escrivão.

lãs
-

para Tricot
- Casa. Erli1a

AL;ÓIU
Vidraçás quebradas em sua

casa? Não é problema,
..

Telefone para 305 e será
prontamente atendido.

CASA ESMALTE

d

/

Municipal de
EO'ITAL

De ordem .do Sr, Prefeito Municipal, torno público
que durante o mês de Junho, se procederá nésta Tesour-aria'

,

e .nas Intendências de Paula Pereira, Felipe Schmidt e

Bela Vista do Toldo," a cobrança dos seguintes impostos:

Paulo Jarschel
Bar e Churrascaria" '

Àvisa seus amigos e freqüentadores, que mudou-
se para a Rua Paula Pereira. (Bar Ideal), onde espera
continuar merecendo a preferência que sem'pre lhe dís

:
pensaram.

Diàriamente churrascos
GADO, CABRITO E

PreFeitura
-,

-,

(anoinhas

de
LEITAOA - Imposto Sôdre Industria e Profissões (20. trimestre.)

B ..:._ Imposto de Licença (continuação para indústria e comér-
cio) 2.0 trimeatre.) .

I '

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

Canoinhas, 31 d� maio de 1.961

Vend,e-se
ou troca-se por uma caminhoneta

Um caminhão "Dodge" ano 1946 em perfeito estado.

Tratar com

Norberto Fiedler - Fone, 138

tos
de

Clementino E. Pieczarcka

Visto:· João Colodel - Prefeito Municipal

especial
lançamento

Traje R E N N E R

Cinquentenário
Características:

Paletó.tipo leve, com I

2 o,", 3 botões lape-)
I,

Ia esportiva com

eesecrnente ficticio
levemente cinturado
ombros modelados
com enchimento
mangas tombadas
ao contrário beira e

bolsos com pesponto'

\

Encomende agora o seu h'aie

CINQÜEN1ENÁR�O "pronto"
ou "sob medida" . e pague em

a, casa da boa roupa
.4

Calça tipo leve me
dêlo comum ou es

porte. Padrões
-

9S
modernas côres em

eesemircs, tropicais,
linho e trifibro.

'

10 INOS VESUNDÓ CliNOINHIS COM

RENN,ER II BOa. ROUPA PONTO POR PONTO.
,

.

Rua Getulio Vargas
A Rua da Erveita Mater, -882

'I
'_/

, ,
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CORREIO DO NORTE:

.Jânio: 5 dias em,

Florianópol is· .

o pr�sidente [ânio" Quadros'
pretende passar cinco dias em

\ ,Florian6polis. com Iseu Ministério,
atendendo pedidos! dos governado
res da região do extremo-sul do
país e repetindo o que realizou
em São Paulo na última semana.

,-A_ informação foi fornecida pe
la

"
assessoria da Presidência da

República. Antes da permanência
do Presidente Iânio Quadros em

Santa Catarina, o Chefe da 'Na�
ção irá juntamente com seu Mi·
nistério durante 10 dias em Por
to Alegre.

Servi�o Militar-
(Edital de Convocação

2. Turno
I - Os conscritos abaixo,

devem comparecer na Junta de
Alistamento de Canoínhas, afim
de serem .íneorporadós.
II -=- Os convocados que dei

xarem de se apresentar nas

'datas abaixo declaradas ficarão
considerados INSUBMISSOS.

,Ponto de reunião: PREFÉI
TURA �'IUNICIPAL (Prédio Bi-
blioteca)

,

Data apresentação: Dia 10�
de julho de 1961, até li h••
Unidades deaignadas: Policia

,da l la, RM - Brasilia; BtI.
" Policia (PE) - Rio: Wigando
Metzger, Paulo Tokarskí, Adria
no Ribeiro Guimarães, Alvacir
Alberto Fedalto, André Lonien,
Celestino Píeczarckà,

-

Donaldo \

Ivan Fleith, Gregório Bay e

Waldemiro Didek.
,

UNIDADE designades 2°. BIt.
Ferroviàrio -. Rio Negro,
Oab de apr�sentação:. 8 -de
julho de 1961, até 11 horas,
na Prefeitura: Adolfo Falkevicz
Alcides Lemos, Alfredo Sousa
de Oliveira, AQgelino Carvalho,
Antonio 'Rezende Filho, Antonio
Teixeira da Silva, .Arístóteles
Santos, Carl Heínz Sobotka, E
midio Natalio de Sousa, Euge
nio Neves Rodrigues, Francisco
de Assis Schiessl, Francisco Lis-

.

bôa,' Francisco Miranda, Jorge
Quadros, José Carlos Jakí, José'
Felícío Adriano, José Raul Teles

I
/ Rodrigues, Miguel Kurutz; Mi

guel de Oliveira, Nailor Ayrton
Munhoz, Otacilio Cordeiro, Pe
dro Vieira, Reinivaldo Corrêa,
Adilio Fernandes, Francisco An
tonio de Lima, Pedro Senczuck

"

e Antonio de' Jesus Sampaio'
Santos.

Agenor Flores
I

12°. Ten. Del. 14a. DR.

Xi X X X X
.\

EDITAL' APRESENTAÇÃO
I - Devem comparecer nes

ta Junta de Alistamento Militar
de Canoinhas, os cidadãos abai
xo, afim de retirarem seus do

cumentos militares.

II '- Os documentos não pro
curados no prazo de trinta (30)
dias, serão restituidos à 16a.
CR. para, incineração.
Marcilio Alves Müller, João

Chechelinski, Brazilio Alves de
Lima; Gabriel Corrêa, Gonçalo
Leite, Aristides Pereíra.. Anto
nio Tchaick, Pedro Rodrigues,
Vitorino Pereira, Juventino de
Almeida, Boleslau Blodkovski,.
Milton Kíenas, José Antonio
Hach, Alínor Alves Ferreira,
Casemiro Szczerbowski, Ricardo
Vieira, Pedro Alves' Moreira.

C�noinhas. 15-6-6,1.
Agenor Flores

2°. Ten. Del. 148. DR.

24.6·1961

Servidores' 'da
estende

Justiça do
os Estados

Rio
de Sta.

do 2°. Tabelion�to; Srta. Ivani

Bley, Aux. do 2°. Tablto.; Srta.
Ivete de Paula e Silva, Escrev.

Jur. do Cart. do Cível.

Agradecendo a comunicação
e a visita com que fomos hon

rados, apresentamos .à distinta

classe dos Serventuários, nossos

cumprimentos' c o m votos de

bom êxito no mistér a que se

propuseram.

Associação dos
I

do Sul, agora se

Cat�rina e Pafaná
para

C. Côrte, Oficial do Registro
Civil.

..

.

Abaixb a Relação dos Asso

ciados inscritos até o presente
momento:

Dr. João Rodrigues de Ara
ujo, Juiz de Direito; Dr. Zenon
Torrens Malchítzckí, Promotor

Público; Dr. Saulo Carvalho, A�

dvogado; Dr. Nilo, Rio Bastos,
Advogado; Dr. José Ivan da
Costa, Advogado; Dr. Zaiden
Seleme, Escrivão do Cível; Sr.
Alcides I Schumacher, Escrivão
do l°. Tabelião; Sr. Alfredo Pe

reira,Of. do R. C. de Bela V. do
Toldo; Sr. Nazir Cordeiro, Of.
R. de Imoveis; Sra. Paula' Sele
me Carvalho, 1a.' Tabeliã; Sra.

Nereida C. Côrte, Oficial do Re
gistro Civil; srta. Ivanita Schí
wínski, Auxiliar do 1°, Tablto.;
Sr. Alfredo Ivo Paul, Oficial do

Regist. Civil de Pinheiros; Srta .

Alzirinha da Silva Corrêa, Esc.
JUr. do Of. do .Reg. Civil; Srta.
Maria Tereza Stulzer, Esc. Jur.

Segunda feira 19-6":61 insta
.lou-se nesta cidade na sala do

.

Forum, na Prefeitura Municipal,
às 11,30, com a presença do M.
M. Juiz de Direito da Comarca,
Dr. João Rodrigues de Araujo;
Promotor Publico, Advogados e

Serventuarios da Justiça, o Nú:::__
,cleo da Associação dos, Servi
dores da Justiça.
Esteve presente a instalação

o sr. João Müller Filho, orgão
. daquela entidade com séde em

S. Maria - R. G. do Sul.

Para representante da Asso
ciação nesta comarca foi apre-'
sentado o nome da sra. Nereida

,

Agra.decirtlento
ramília Antonio Becker e Familiá Borges,

fortemente contristadas com a prematura _morte
de sua esposa, mãe e irmã

.

I

-ISAURA BORGES BECKER,
ocorrida domingo} dia 18 em Major Vieira, vem de pú
blico agradecer aos distintos médicos desta cidade e às
Irmãs do Hospital Santa Cruz, o -desoelo com que ira»
taram da extinta, aos vizinhos} patentes e amigos que'
com eles sentiram a ir reparável perda; aos que acom

panharam 4 extinta à sua ultima morada, enviaram
corôas e telegramas.

Que Deus, em sua infinita bondade, recompense
a��&

-

t

Canoinhas, [unh» de 1961.

.' I'

HOSPITAL \SANTA CROZ
Movime'nto de Assistência Hospitalar
durante - o mês de maio de 1961,

Assístencia a enfermos ,

Ambulancia /)

Departamento Maternidade extra.

Aplicações e curativos extras.
Donativos
Ambulancia
Mantimentos diversos
Despesas Gerais
Compra de um Manometro
Pago medicamentos (farmacia Hosp.)
Pago por conta fogão a Gaz
Funcíonarios

\

Rouparia

170.678,00
6.400,00
4.800,CO

\.
4.000,00
1.000,00

7.200,00-
58.900;00
25.000,00,

( 5.0QO,OO
40.387,00
1.850,00

41.750,00
6.79\1,00

1,86.878,00186.878,00

MOVIMENT.O DE INDIGENTES
Assistencia e medicamentos a 12 indigentes com

311 diarias 92.700,00
MOVIMENTO DE ENFERMOS

Existiam 15 - Entraram 92 - Faleceram 3 - Saíram 75 - Ficaram 29.

Canoinhas, 3 de Junho de 1961.

João Seleme - Presidente Ithass Seleme - Tesoureiro

TODOS\ OS TIP,OS'-
. \

MEDIDAS'

o MAIS COMPLETO ESTOQUE O-E

)

IUS

"

-

TODAS AS

'.

,/'

'"

I

'/

PN,EU� ,i,tt$tont
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

MERHY . ELEME & FILHOS ....
.,....q.-
,

TRÊS BARRAS E CANOINHAS SANTA CATARINA
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Dr. Waldomiro Kravchychyn � ..
Cirurgião Dentista

CONSULTÓRIO: RUA CAETANO COSTA, 745

( Manhã: das 8,30 às 11,30 hrs.
HORARIO ( Tarde: Exclusivamente c/hora marcada.

Caçadores'!
�

.

Em breves dias a firma J. Côrte irá receber as

afamadas espingardas de um cano em todos os calibres
MOCHA de fabricação ROSSI e BERETA, orgulho. da
Industria Nacional. Ampla Garantia.

Receberá também, as afamadas pistolas automaticas
BERETA nos calibres 22 e 6,35 (com pente)

. Prêços 'ótimos

J. JCôrte-

Atenção

Praça Lauro ,Müller, 751 (ao .lado do Banco INCO)
Caixa Postal, 76 - Fone, 125

CANOINHAS STA. CATARINA .

AVISO

Especialmente fabricado para aquêles que desejam um

caminhão com a versatilidade de camioneta, com uma

capacidade de 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, agora lançado no mercado brasileiro.

Equipado com um possante motor Ford v-s 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!

VISITE; O SEU REVENDEDOR

1..11' um FORO F ..350 para
na

d t
..Il necessida e.

cau8 .' .odutos farmacêuticoS ou

• Transporte de cIgarros. pt

pequenos engradados.
.

d adarias e confeitarias.
• Entrega de encomendas ePI:
lojas e armazêns.

te urbano e rural. em

Q Serviço rápido de transpor
12 pessoas ou mi

peruas com capacidade .par.a
.

'11 passagelfOS.·crônibus. para. � geral Fácil 'adap-

• Mudanças. carretos
e fre:es t�r: de �arroceria de

tacão do chassis a qualquer" �
1 taforma e gra es.

madeira com p a

b ues furgõe! e arn-

• Carros-socorro. guinchos� � re o�ra�sporte policial.
bulâncias. carros

de bombe�ros e
�

. F d da série F-350 sua

IMPORTANTE: OS ehas,,' 07'b."" e rodas dupla-
f 'dos com cc 1 .

normalmente ornecl
�ciais' ilustradas,

assnJ\

na traseira. A" carroceTta� e_
cam Todagem simples

como � utilização déste c �SSl�. entendi1"!1.e:nto com

na tTaseira dependem de P'=s
os Revendedores FOfd AutOT .

de Citação
\

)

A firma que abaixo subscre
ve, pede a todos seus clientes
em atrazo a mais de 90 (no
venta dias) a comparecerem até
o dia 30 de junho p.v. a sàlda
rem seus compromissos, dar por
escrito. G motivo de sua falta,
etc. Findo este prazo somos o

brigados, embora contra nossa

vontade e ainda forçados pelas
sircunstancias a procurar meios
de cobrança dentro da lei, tra
ta-se de todos os freguezes em

atrazo.

Agradecendo desde já a com

preenção comercial de todos.
frmamos em alta estima;

/

.Cenoínhas, 15/6/961
P/ Marmorafia São Carlos Ltd.

Waldemar Carlos Stange
Diretor - Gerente.

Comercial· Pedrassani Limitada
Rua Getúlio Vargas . Ganoinhas

-

Santa Catarina

�;. ,

,\
,

�', . 24-6-1961

Ótimo terreno pI· indústria ou residência; medindo
40x40, situado à Rua Felipe Schmidt, esquina Rua Curi
tibanos.

. BENFEITORIAS: Um barracão de madeira, lOx20
e uma casinha velha.

Possue motor de energia elétrica de 8 H.P.

MAQUINAS: Uma circular marca Invicta," 'e Uma

destopadeira cf mesa, ambas motorizadas.

Prêço de ocasião.

Vende-se de preferência o conjunto ou parcelada
mente.

Informações com o sr. Rimon Selem., ou na
f

.

Fábrica' de Vasos de Xaxim à Rua 12 de Setembro, 757.

Da· Secretaria da Agricultura
Comunicação

MILHO HJBRIDO·
Encontra-se a venda, por intermédio desta Secre

taria, como segue:'
tipo «Pires» (semi-duro) a Cr$ 21,00 o quilo
tipo pires «Ceres=Ld» (mole) a Cr$ 27;00, o . quilo

1 aproximadamente.
.

- Os pedidos deverão ser encaminhados áquela
Secretaria. ou á Diretoria de Produção Vegetal. em

Florianópolis.
Dr. JOÃO COLODEL, Prefeito Municipal

Dl D.

2- QUE VALEM

PORa_atl-

;I -

SA I A S, última moda

(!'á,fI,tJ, �.tUa

a mc10neta

/ funcional
para o

transporte
Individual

CONFÔRTO BELEZA
porque' é o único

que tem suspensão. duplo.
porque é o única que tem

linhas aerodinômicas. '(-
. I

ECONONUA
foz 55 km COf(l 1 litro

e 370 km sem reabastec�r. ,

SEGURANÇA
porque é a único

que tem chassis monobloco.

V. adquire o sua VESPA em

condições facilitadas nos

revendedores autorizados.
\

I

UM PRODUTO DA PANAUTe S.A. - RIO

- Distribuidores.

Praça Lauro Mullerl 204

ANUAR
MÉDiCO

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

CIRURGIA E' CLINICA GERAL
Consultório: Rua Getúlio Varga., esq. Rua Paula

Pereira :- Fone, 380
Re.idêócia: Fone, 263

DR. SELEME

I
Material
CASA

elétrico
ERLITA

\

:,',;

( ,
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PelosLares e Sal6es
-,

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Meu caro Garcíndo.
Quando recebi a notícia da

,
morte de meu pai. a primeira
pessoa que procurei para con
fortar-me foi você. Depois de
transmitido o telegrama que re

cebeste.· rumei para Tijucas,
com a família.
Entretanto, não assisti o se

pultamento do velho Varella.

,,- 1_...' Nem encontrei mais minha mãe.
\ que há poucas horas tinha re- .

gressado à Criciúma.
Fiquei assim, no vácuo.
Fui ao cemitério. Lá.. um

monte da terra de Tijucas que
êle tanto amou, agasalhava o

corpo do meu pai. Chorei, então,
Garcindo, não o chôro do pesar,
nem o da saudade, mas aquêle
chôro do desamparo, de saber-,
se impossibilitado de voltar a

conversar com o velho, ouvir
histórias' de lutas épicas, histó
rias engraçadas.
Perdi o meu companheiro, o

meu correspondente, cujas car

tas eram um bálsamo para as

dores da vida.
Tinhamos concertado, há um

mês, 8 sua vinda para minha
.

casa, desêjo êsse de longa data.
Até a mudança havia mandado
para cá. Em Cricíúma estava
fazendo um estágio. Depois, já
acostumado, fada a transferên
cia definitiva. Não deu.
É um d'!'ver de consciência,

dizer-te do g:-ande trabalhu que
o Aldo fez para o meu pai.
Além de dispensar. lhe todo o

confôrto em Criciúma, cuidou de
que fôsse enterrado em Tijucas.
E o meu pai não pediu, pois

morreu instantâneamente, sem

ter 'podido dizer uma palavra.
Nem "tampouco alguém da fa
mília alvitrou tal.
Tem, (I' Aldo, o nosso reco

nhecimento profundo:
Ainda em Tijucas, recebi o

teu telegrama de condolências.
Agora, aqui, recebo o nosso

"Correio do Norte", que estampa
tua memorável crônica. dedica
d,s ao meu pai. E' uma página
comovedora, cheia de saudade,
que só poderia ser tscrita por
uma pessôa da estatura espiri
tual de um Alfredo Garcindo.
Como o Varella te admirava! E
come eu, que tenho o prazl;!r
de te contar meu amigo, te
admiro.

, "

Recf'ba, Garcindo, da parte
de nossa família, e de mim, em
particular, os maiores agrade
cimentos.

'

Transmita aos teus âs minhas
homenagens.

Abraços do JUCY·

ANIVERSARIAM;SE
Hoje: a menina Maria das

Graçasjilha dó sr. João Sil»
veira/ eis sras. dnas. Frida
Maria esp. do sr. Rodolto
Wibbelt e Dauria esp. do sr,
Jair Lessack, os srs. [oão
Clemente Kuhn e Elvino Q.
lenik;os meninos Nylson João
filho do sr. Rodolfo Auerbaeh.
e [oão Francisco filho do sr.

Erqldo, Spitzner. -,

Amanhã.os sis. Waldemar
Nader e Boleslau Kioiscien;
as sras. dnas. Celestina esp.
do sr. Antonio Borek; Nair
es'b� do sr. Hildegar Imiano
vski e Vva. Rosa

.

Bollmann;
a menina Edeltraudt filha do
sr..Atonso Knopp; os meni
nos Fernando filho do sr,
Eugenio Fischer e Pedro Sal
vio filho do sr, Antonio Borek.

Dia 26: o sr. Altavir Za
niolo; a sra dna. Iracy esp.
âo sr. Ludovico Bôra; O me"
nino Pedro filho do sr. Nico
lau' Burgardt; as meninas
R.osiclér Maria filha do sr.

Ia}zyr Damaso da Silveira e

A�r.e(J" Juceii filha do si. AI.
tamiro Léski.

J .
.

. Dia 27: as sras. dnas. Her
cilià esp. do sr..Emilio Lemke
e Odete

.. 6SP. do sr. Rodolto
Fr.cfI1,tz; a 's�ta. Ludovina Ni»
d�i.elsk-i; Q" menino. Luiz Car
�o�,,filhl!,do sr. Gabriel Costa;
o sr. Eurides Tremi.

/-1 [ .

Dia 28: a menina Lidnéia

Escandalos
DOMINGO • ál 14,00 horaa - Cenlura Livre

na Cõrte

Cirre Teatro

filha do sr. Pedro Pe
. Portes;

as srtas. Laureei RigheUo e

Yolanda Trevisani; os meni»
«no» Alceu filho do sr. Carlos
Mülbauer e Vilmar filho do
sr. Marcus Franz; a sra. dna.
Paulica esp. do sr. José
Grettin.
Dia 2g: a srta. Silvia Pau

lina Lmemann: a sra. dna.
Maria esp. do sr. Artur Bauer:
os srs. Ladislau Cubas; Pedro
Carlos Negromonte e Pedro
Paulo Koller; a menina Eli
sabete Adelaide filha do sr.

Felix Icudolt; os jovens Mi"
guel Czamik e Daltro Peixer.

Dia 30: o sr. Norberto Fie
dler; as sras. dnas. Selma
esp. do sr, Alfredo Carneiro
de Paula e Ieabel esp, do sr.

Antonio da Silva.

Nossos parabens.

falecimento
Faleceu no Rio de [aneiro,

após longos padecimentos, a
exma. sra. dna. Irene D'Eça
de Aquino Fonseca, digna es-

.

posa do dr. Ivo de Aquino
Fonseca, ex-Prefeito Munici
pal desta cidade e que atual
mente ocupa as altas funções
.de Procurador' Geral da Re»
pública. O. corpo foi trans
portado de aoiõ« para Floria
nopolis, onde foi sepultado.

Votos de sentido pesar do
(ICorreio doNor te".

.

APRESENTA:
Vera Cruz

Escandalos

,

HOJE • áa 20.00 horaa - Impróprio até 14 anal

Côrte
em Cínemsscope

com Marianne Koch, Michael Cramer e Linda, Geiser
"Uma deliciosa comédia do cinema alemão".

DOMINGO • à. 10,00 h•• da manhã' • Censura Livre
Grande Matinada <'

Diversos desenhos para rir a_ valer......
I

Um filme alemão - Em cinemascope
-----

/

na

DOMINGO __ r�' 17,00 hs • ...:_
, a. 20,00 h••.

Resssurreiçã.o

Censura Livre
Imp. até 14 aDO'

com Myriam Bru e Horst Bucholz
"Filmado em soberbo technicolor, que realça os ambien

i tes faust080s e as planices nevadas da Russia, onde tem
,

lugar.a amarga história de amor de uma mulher'
e um homem!!!"

,2a. Feira - á. 20,00 hora. - Proib. até 14 ano. - REPRISE
,

-----

3a. e 4a. Feira - á. 20,00 hora. - Imp. até 14 anos

A Onça de Oklahoma
em Superscope

com Richard Denning, Peggie Castle, Cathy Downs_ e'
,

Tudor Owen
, "Rainha dos Malfeitores!!! Imperatriz do Pecado!!!"

5�•• 6a. Feira - á. 20,00 hora. _: Imp. at'é 14 ano.

��,Mulher que Comprou a Morte
c?m Alan Ladd, Carolyn Jones, DÜ,lne Brewster,

Charles Mc. Gray e John Lupton
"A esposa sumira! Quando a encontraram,'morta, ele
fôra acusado do crime I Seria mesmo o assassino?"

Um Drama Suspense!
._----

E para domin�o' próximo: dia 2

SAETA o CANTe DO ROUXINOL
com Joselito

"

,,------------------------,

.

i

.)

De Jucy Varella ao nosso Redator

Um filho que perdeu um pai, amigo
e companheiro e que infelizmente
não ouviu suas últimas palavras ,

De Caçador, o nosso Redator
Alfredo O. Garcindo recebeu
esta semana a carta que trans
crevemos abaixo. Pelo seu con

teúdo, verifica-se que o saudo
so Guilherme Varella, um dos
fundadores deste jornal, jorna
lista que viveu no anonimato
e que nunca quiz aparecer en-:

tre os grandes pensadores cata
rinenses, foi mais do que isso
,foi um pai, amigo e companheiro.
Foi desses homens que se reti
ram da vida agitada e mal com

preendida que é a vida dos que
escrevem e fazem jornal no in
terior deste nosso querida país
para se homisiar entre as qua
tro paredes de um lar e recor

dar as lutas vividas,
-
o sofri

mento moral e não ter podido
alcançar o que as grandes penas
alcançam com muito menos tra
balho. Mas, apezar de tudo, dei
xam uma saudade na lembran
ça dos amigos, do que com eles
trabalharam' e ajustaram idéias.

Eis a carta recebida do jor
nalista Jucy Varella, atualmen
te alto funcionário do Instituto
Nacional do Pinho, em Caçador: .

Caçadór, 14 de Junho de 1961.
--

.,-;" .'"..... ......,._
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Cinqüentenárias-IX
«Miss Cínqüntenário». Dentro das normas da maior de

cência e do maior respeito à família canoinhense, vai a nossa' ci
dade realizar êste Concurso, que, se não prima pela originalidade
faz justiça a uma onda nacional, para expurgar o movimento de
qualquer sabor duvidoso, convencionou-me chamar o certame de·
«Rainha do Cínqüentenário», Apresentadas pelos clubes as «rai
nhas», que agora já devem somar meia dúzia - tamanha a sa-
fra em Canoínhas , provecto júri, em cerimônia de certo con-

corridíssima, pronunciará o veredicto de Paris: a maçã, digo, 8,

coroa para a mais bela! Os gregos só pesavam beleza física. Nós'
outros, dois mil anos avançados sôbre êles, consideramos tam
bém, teóricamente, as qualidades da pessoa humana da candidata:
cultura, coisas de cozinha, música, etc. Não iremos ao excesso, é
óbvio, de pedir alguns conhecimentos sôbre Pitágoras, já que as

matemáticas, na verdade, não f01'8m feitas para as mulheres.'.
Porém, alguns rudimentos de História e de coisas pátrias deve
riam ser anotadas na ficha intelectual das «misses». Stop. O as-

sunto requer maduro estudo.
.

X X X X X
A Música do Hino: o a-ssunto mais empolgante. das pró

ximas semanas, exceção feita apenas ao Concurso da «Rainha».
Entraram nada menos que 22 composições. Como enxameiam
músicos numa terra de' escassa poesia! Posso revelar, sem trair
anonimato absolutamente sigiloso, que a maioria é mesmo de

. Canoinhas. Entretanto, houve envelopes com o carimbo postal de
Blumenau, Lages, São Leopoldo e Petrópolis... Portanto, compo
sitores dé 4 Estados, até agora. Por onde se vê que os jornais
de Canoinhas vão longe. Com êles, nossa fama. Agora, aguarde
mos o julgamento e a gravação.

X X X X X
A Comissão csão Cristóvão> mandou confeccionar 1.000

flâmulas, no Rio de Janeiro, para distribuição GRATUITA aos

motoristas de Canoínhas, Todos os donos' de carros que desfila
rem na Procissão, receberão sua flâmula. Também a grande
imagem de São Cristóvão, com o Menino Deus aos ombros, estai
a caminho de Canoinhas. Soube-se que a Comissão vai apelar
agora aos senhores Arquitetos da cidade, para o <maquette» ou

desenho d� nicho em que, a Imagem vai ser colocada.

X X X K X
O cinqüentenário promete. É raro vermos na cidade' um

veículo, que já não ostente a flâmula festiva. Agora, estão apa
recendo os cinzeiros. E maiores coisas _ veremos. Catharinensis

sernper, e ainda bem.
"". XXXXX

Albino, o Trêfega, buliu. comigo. Eu [á estava admirado
de êle tardar tanto. Não perde por esperar. Vou-lhe pespegar
uma crase em cima do cocuruto, que êle vai ficar lindo com ela.
Por ora, um lembrete: deixe de incensar o «muchacho» de Fi
de l Castro que vem aí, todo derramado em sorrisos ... Latet an
guis in herba.,. E veja lá se descobre isto no velho Ovídio, en

quanto espera. Albino, o Trêfega.·
OQ.C.

Rural de (anoinhasAssociação
A -Diretoria da Associação Rural de Canoinhas,

convida a todos os associados para a. reunião a realizar:
se no dia 16 de julho p/vindouro'na séde da Associação',
ás 14 horas (duas horas da tarde) para a Fundação
da Cooper�tiva de Produção Agrícola d<;> Município
de Canoinhas. \

Pelo comparecimento de todos antecipa agradeci
mentos.

Canoinhas, 16 de Junho de 1.961.

PI Associação Rural de Canoinhas
Ewaldo Zipperer� Presidente I

Alfredo o. Garcindo, Secretario. 4x

MISSA DE
(.

30. DIA
Generoso de Almeida Prohmann, Adir Fontana Proh-
mann e familia, Benedito Therezio de Carvalho Neto e .."

ramilia, Acyr José de Sousa e Senhora, irmãos, irmãs
e Cunhados, convidam seus parentes e amigos para a

Santa missa em intenção da alma de sua' saudosa e

querida espôsa, mãe, sogra, irmã, cunhada e avó

Helena "Fonfana Prohmann
a ser celebraqa ":la 19,eia Matriz Cristo Rei segunda",
feira dia 26 de junho fluente às 7 ho,as.·

,. Por mais este ato de fé e amiiade cristã, a'l'fteci-'
pam seus sinceros agradecimentos.

..

"
,
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