
Atos da Ditadura Celso ,Ramos

Cruel e Perseguidor
Temos algumas vezes publicado a relação de todos os fun- \,

cionários remunerados ou não. removidos, exonerados e demitidos

pelo atual Governador Celso Ramos, um homem vingativo, crl:1el
e perseguidor. Publicamos mais uma vez a relação agora amplia-
da 'com mais 5 funcionários removidos, muitos -dêles para cida-

des onde não poâJrãp viver com o que ganham.
/

Os Diretórios do PSD e PTB' de Canoinhas são os' que
mandam as relações para Florianópolis. Recordemos em primeiro
lugar que os funcionários removidos foram admitidos no governo

, udenista - só por isso, sofrem agora as perseguições mesquinhas
de um governador que outra coísa não tem feito senão prejudi
car chefes de familias que saindo de Canoinhas, onde tem casa

própria e outro conforto, em outras cidades não o poderão ter.

Já quandó candidato o sr. Celso Ramos -dízía que, o elei
torado de Santa Catarina não esquecesse que ele descendia da
familia Ramos. De fato, eleito, tomou nma série de medidas an

tipáticas, e que estão sendo comentadas desfàvoravelmente contra

o seu Govêrno. E o que mais tem causad�ÍIliração são os pes
sedistas e petebistas de Canoínhas, que dizem não saber de nada,
procedendo como "Pilatos" que enquanto esfrega as �ãos. deixa
que os seus semelhantes sejam-crucificados. ,

I

� .'

Esta é a relação dos funcionários prejudicados. Anotem
os leitores bem, os 'Seus/ nomes; Guardem mesmo os motivos. Ve

jam as nossas razões. Já os apelidamos de "crueis e perseguido
res" os que hoje, por um descuido do eleitorado de Santa Cata
rina terri o' bastão do poder nas mãos. E' como governam mal.

E é'por êsse e muitos outros m�Íivos que inúmeras famílias es

tão se
»<

retirando- de Canoinhas para outras cidades, para outros

Estados. Não querem cont�nl!ar assistindo esse espetáculo fúnebre.

Eis �s funcionários perseguidos:
i: - Pedro Allage Filho,' Prefeito Provisório de Major
exonerado e substituído por Walter Graboskí, do PSD.Vieira,
2' - Emiliano Uba, Prefeito Provisório de Tres Barras,

exonerado e substituido por José Felicio de Souza do PTB.

3' ,- Otto Mainers, revisor de carros, ex\merado e su

bstítuído por Emílio DirschnabeU do PTB.
'

4' � João Reinert,' nomeado Juiz de Paz de Pinheiros,
exonerado ésubstituido por João Sabtak, do PTB.

5' - Antonio Batista, nomeado suplente de Juiz de Paz,
exonerado e substítuido por -L0ão Maria Gonçalves do PTB.

6' -;- Ermelino Veiga nomeado Oficial áe Justiça, exo-
nerado e substituido por Joaquim Víeira, do PSD: I)

7' - Noroé de Oliveira Quadros, Auxiliar de Escritorio
do Serviço de Defesa Sànitária Animal, exonerado.

8' - José Zattar, motorista do Serviço de Defesa Sani-
.

táría Animal, exonerado. ,',
,J '9' _: Francisco Estácio dos Santos, Vacinador do Serviço

de Defes; -Sanitáría Animal, sediado em Papanduva, exonerado.
, '

' \
10' - Matias Ribeiro, Vacinador do Serviço de Defesa

.Sanítárla Animal, sediado em Major Vieira, exonerado.

11' - Dr. Guilherme Scheíde, Engenheiro Residente re

movido para Florianopolis.
"

- 12' - Licio de Oliveira, tratorista do DER, exonerado.
13' - José Bonk, tratorista e motorista da Patrulha Moto

Mecanisada, exonerado.

14' - Odarío Peixer, Fiscal do DER, rerpovido para Por
'to União.

15' - Dr. Roldão C. Barbosa Câmara, Chefe da Patrulha
de Canoinhas, removido para Florianópolis.

16' - Antonio de Barros, funcionário do DER, removido
para Florianópolis.

17' - João Martins, tratorista da Secretaria da Agrícul-,
tura, exonerado.

Despesas de viagem de maior vulto, no período de
maio de 1959 a: dezembro' de 1960, no Instituto Nacio
nal do Pinho' - INP - Gestão P.S.D. - A;istides Largura

Novembro e Dezembro de 1959)
,

4.820.229,60
.,'

5,366.700,00 10.186.929,.60

VIAGEM Á EUROPA: (Janeiro,
Transporte

, Ajuda de .custo e díárías
' �

.-
VIAGEM A, BUENOS AIRES:
Diárias
Transporte
Despesas diversas,

(Março e Abril de 1960)
250.000,00
132,509,90
43,360,00

,,;,

425.869,90
\

VIAGEM A VENEZUELA: (Março e Abril de 1960)
1.257.750,00
290.250,00
551.806,20 2.099.806,2.0 ,

Diárias
Ajudá .de custo

Transporte
VIAGEM À ITALIA: (Agosto de 1960)
Transporte
Diárias e ajuda de custo

198.871,20 ,-
673.421,20 872.292,40

, � I

VIAGEM AO OESTE DO PARANÁ E SANTA CATARINA
(Janeiro de 1960)

" l'ransporte e-despesas diversas
, !

TOTAL
106.761,00

Cr$ 13.691.659,10
Rio de Janeiro, 8 de mar-ço-ide 1961

Feito por
Albertina da Cruz
Guarda livros "F"

..

, ,

Visto:
(Ass.) Valdemar Santos

Çhefe do DOC
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FONE, 12�

.

-

, �erente: n�ASS ,SmM( .

CIRGULA AOS SABADOS

,
I

,-

JANIO' E 'OS
AUMENTOS'
o Presidente [ânio Quadros en-] 'v

viou mem�rando .ao Ministro Lú- \

cio Meira presidente do GElA.
procurando saber dos motivos pe
los quais, a industrie. automobilis
tica tem aumentado sucessivamen-
te os seus produtos. 'Quer o Pre
sidente que lhe seja fornecido um

quadro comparativo de todos os

carros, caminhões, camionetas e u

tilitários, com os preços que vi
goravam em janeiro dé-1960 e os

preços atuais.

O <bilhetinho> já era esperado.
E\ ao redigi, lo o Presidente aten
de 'aos reclamos da opinião pú
blica. Não é só a autoridade má
�ima do, país que quer saber. E'
o povo.

Daqui mesmo desta coluna nun
ca deixamos de criticar cs aumen

tos. de advertir os fabricantes. de'
estranhar o curto prazo que ás
vêzes decorrei entre duas altera

ções nos preços dos' mesmos vei
culos. � ,prim�ira vez que falamos
contraço exagero de certos au

mentos foi em 7 de �lOvembro de
, 1959. De lá para cá não paramos
nunca. Inúmeras vêzes antecipá
mos para o público os novos pre
ços desta ou daquela fábrica in
correndo assim no descontenta
mento de certos dirigentes. M�s
não estavamos aqui para servir a
êstes 'dirigentes. E continuamos
informando. Ainda no dia 3 últi
mo ha três semanas atrás.falavemos
dos novos aumentos da Vemag e

da Volkswagen, dizendo que os

novos preços colocavam' <os vei-
<culos cada vez mais distantes da
.bôlsa do povos.

Do "Jornal do Comércio".
do Rio de Janeiro.

J A N,I O
dará anistia fiscal
Podemos informar com segu

rança; que o Presidente -Jânio
-,

Quadros. no prazo de sessenta
dias, assinará decreto concedendo,
ampla anistia aos contribuintes em'
atraso com os impostos de çon

sumo, renda, sêlo e afins. Está
sendo preparado o texto do ato

presidencial, estabelecendo as con

dições do beneficio. ainda não pu
blicadas. mas que, segundo sou

bemos, terão amplitude que atino

girá a \milhares de ,tontribuio' es
em todo o País.

'

Elm-y
.

Wendt
� ,

vencedora da
HIno do

Mayer
,,. .

musica .para
Cinqüentenário

o

Pelo que fôra amplamente divulgado pela rádio e pela
imprensa, procedeu-se, dia �9, às 14 hrs., no Clube Canoínhensé,
por julgamento a composição da música para o hino. Registraram
se os seguintes pseudônimos compositores: 1 - Leão; 2 - V�le; 3 -

Zêquínha; 4 - Ninguém; 5 - Tico-Tico; 6 .!. Oro Lassus; 7 - Malague
nha; 8 - Cadí-r; 9 - Luz; 10 - Musicista; 11 - Planaltino; 12 - Brasíl;
13 - Elmo; 1'4 - Kel; 15 - Sien; 16 - Sabiá; 17 - Calvino; 18 - Freire;
19 - Satélite; 20 - Idur; 21 - Rey; 22 - Catharinénsís; 23 - Grilo.

Para finalistas surgiram n.? 7 - Malaguenha e n.? 8 - Cadí-r.
Feita apuração final saiu vencedor n.? 7 - Malaguenha. Aberto o

envelope lacrado constatou-se ser compositor, no caso compositora:
Dna. Elmy Wendt Mayer. espôsa do Sr. Mário Mayer.

A compositora os parabéns da Comissão lít�ro-musical.
Com relação, ao processo do Julgamento a

Comissão Iítero-musícal . tem as seguintes observações a,

fazer:

A Comissão lítero-musical, usando de suas atribuições,
reservara-se o direito de eliminar as músicas, que, depois de
executadas, apresentassem falhas técnicas, ou tivessem tido detur
pação do ritmo da letra ou da acentuação silábica.

Usando destas suas atribuições a Comissão resolveu ado
tar ,o seguinte critério objetivo, para analízar tôdas as composições:

,- Item 1 - A cadência da música 'deve estar perfeitamente
I de acôrdo com a acentuação silábica dos versos,

devendo estar a música rigorosamente de acôrdo
com as ligações observadas na letra.

Item 2 ,. Não deverão ser permitidos saltos de âmbito
muito elevado, que deslocam a acentuação da pa
lavra.

Item 3 - Músicas plagtadas serão condenadas.
I Este critério, é, por via de regra, observado nos concursos

desta natureza.

A Comissão Útero-musical, depoís de gravar' tôdas as
composições, fez a análise prescrita pára fins eliminatórios. Foram,
'e'liminadas por incurso nos vícios apontados pelos itens os se

guintes números: 2, 3, 4, 5, 6,. 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22
e 23. Salvaram-se as seguintes: 1, 8, 9, 15, 16, 18, 20: Êstes nú
meros, caberia à Camissão levá-los a julgamento definitivo.

, -
.

Para auxiliar o julgamento a Comissão resolveu convocar
uma sub-comissão, como arbitro da platéia. A esta sub-comissão
o Presidente da Comissão leu os itens do critério objetivo, soli
citando-lhe a promessa' do cumprimento dos mesmos, promessa
que a mesma fez. A Comissão Iítero-musícal, por normas de, ética
jurídica, foi declarada suspeita para julgar, pelo que entregou o

julgamento à sub-comissão, composta de nove membros, abstendo-
se a Comissão de interferir.

<,

Por consequência dos fatos a Comissão aponta as seguin-
,tes irregularidades observadas na sub-comissão: como finalistas
'rí.o 7 e 8. fA sub-comissão, apezar de prometer, não observou os

itens do critério objetivo, em relação ao n.? 7, o qual a Comissão,
usando de suas atribuições, com base no mesmo crítérío havia
eliminado. Com relação à norma de ética jurídica de abstenção
no julgamento, tão ardorosamente defendida por membros da sub
comissão, verificou-se pelo resultado, em todo o julgamento, até
a finalista, a presença de membro suspeito. N�a finalista, a' sub
comissão não deu ouvidos a platéia, quebrando a popularidade
cio julgamento

,/

A bem da verdade seja dito que a letra do hino foi �

(Continúa na 3.a página)

EM POUCO ESPAÇO ...

�

COISA ...

Uma Bibliotéca onde ning'uém
Lê - Quasi um milhão' de cru

zeiros em livros. Escondida,
desconhecida pela população de

Canoinhas, é (I! Biblioteca do

Municipio. Por ódio, talvez até

vingança, o ex-Prefeito Haroldo
Ferreira comprou livros só pa
ra encher prateleiras. E o pré.
dio construido para êsse fim,
só serviu mesmo para fins de

magógicos.i.. E Canoinhas assim

vai mal. Nada temos da parte
da Prefeitura para apresentar
no nosso Cincoentão (Que pena).
Enleado na. Di.ida. - O

I atual Prefeito nada tem feito,
administrativamente falando. O
homem está dia e noite na

Prefeitura- e parece mesmo que
o serviço não rende", Mais pa-

.

rece Fiscal da Prefeitura do

que Prefeito, Dizem que levará
dois anos pagando dívidas do
seu antecessor. E dívidas que
não foram' apr.ovadas pela Câ
mara. Vai dar e -àcabar tudo
nutri saco de gatos, tre
mendo, Ainda bem que quem
fez as dívidas, tem com que
responder ....

Perseguição -: A população

anda revoltada com os atos do
Govemador Celso Ramos e com

os Diretórios local PSD/e PTB.
'

Inúmeros funcionários...... do DER
de Canoinhas, foram removidos
e recolhidos para Florianópolis
onde a vida é caríssima e difi
cilmente um funcianário perce
bendo menos de 20 -mil cruzei
ros pode viver.' Mas, à povo
está anotando, v�Q-do e ouvin
do tudo. Aproveitem mesmo os

«anjinhos» dos' Diretórios dos
partidos PSD e PTB e contí-

I
nuem dizendo que nã? sabem
de nada... ", '.

�

,
, cacique

.,1" "', .•.

(�
ft� " ,I 'W;�

"
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Molduras
e Quadros
Grandes Descontos

(
\ para Revendedores

I '

'Procurem

CASA ESM1LTB

Ref�ça suas fQrças, tomando
. � f..

B I G.c A F É
,

. Seboroso até a ultima gota

Em .breve torrado a ar quente
BIG é grande - mas .Çr:n Canoinhas

BIG é O melhor café
Curso Gratuito de Ta

q u ig ratia <por corre�pon�eDcia)
Acham-se abertas as.matrículae ,

para OI cur�os' de taquigrafia' por
'correspondência do Instituto Bra
sileiro de Taquigrafià, orgão f��
dado em 1944 e reconhecido de

I I

Utilidade Pública. O curso corri

põe-se apenas de 12 Iíçõee, após
.'

o que serão conferidos Diplomas
aos alunos aprovados em Exame
Final, também por correspondên
cia. Os interessados deverão es

crever dando -uome e enderêço
para a Caixa Postal n. 893'4., '

São Paulo.
'

-,

Ror:n�nses e ,��livr�s
CASAERLITA

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 � Canoinhas

Atende com Casa Comercial de Secos e Molhados, Roupas
Feitas, Armarinho, Bijouterias, Perfumarías .a

Miudezas em Geral

Anéx,o tambélll com bem montado _BAR, com bebídas, con-\
servas, e doc�s em geral. Balcão Frigorifico e organizado I

SALAO DE BILHARES SNOOC,KER. (

Sérve-se Bem, Para Servir, Sempre.

/
I

... e um veículo WilJys continua a rodar

100%!
\

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

peça que fOI cuidadosamente examina
da. passou por testes ríqorosisslrnos e

só então 'foi aprovada. Sua reposição
foi feita nas oficinas de' um Conces
sionário Willys. por homens treinados
na própria fábrica - homens que conhe
cem perfeitamente os veiculos com que
lidam, Para que seu veículo Willys con

tinue 100%. utilize Serviço Autorizado e'
Pecas Genuinas Wirrys.-

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

��-------------�-----------------�----�.

Bnmenbnk: & Cia. Ltda.Basilio
CANOINHAS - Rua Videl Ra�os,' 203 .. Telef. 145 S. CATARINA

,
'

CASA C,RI,ADOR
A Direção da CASA DO qRIADOR, comunica aos Se
nhores Lavradores e Criadores dos municípios de Canoí

nhas, Major Vieira, �rês Barras e demais Muriicípios
circunvizinhos, queiniciou suas atividades comerciais com I

estabelecimento à rua Paula Pereira, nO.' 476/8, ao lado
.

do Correío.. nesta, cidade.

Consultas e orientação técnica sôbre o emprêgo certo de

Medicamentos e Vacinas contra tôdas
as doenças dos animais.

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

pois é de seu ínterêsse,
/

.,

,

. i:

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

, '.
.

.

Caixa Postal, 76 - Fone, 125

CANOINHAS - STÃ.. CATARINA

Apresenta
. esta' temporada de caça a08 seus distinto freguêaes,
armas e munições de todas âs 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 Lampeões Colemann 500 Watts.
FACAS - FACÕES de mato - TALHERES ARTICULADOS.

Melhores prêços - Melhores condições de

pagamento - Maior estóque da praça.
'"

DR. ARNOLDO PEITER. F.ll,HO
,

'

ADVOGADO

CIVEL COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 ._ Canoinhas

José Yvan de ,COSIa
Bacharel em Direito,

Advocacia em geral, especialmente crime

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

CANOINtlAS -_ Santa Catarina

Adubos Paraná
o melhor que hi

Representante:
.

Z. 8arcindo & Kuüppel'· Ltda.
Caixa Postal 56 Canoinhas S. c.:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'DONA ELMV WENDT MAVER
(conclusão da la página)

também entregue ao seu compositor para reexame e retoque,
.mas depois do julgamento_ E os retoques feitos por
êle não vieram quebrar a métrica imposta pela Comissão. Lapi
dada a letra e publicada, merecia o 'autor da mesma respeito
por ela, por parte dos' músicos. Uma .vez respeitados os direitos
do poeta, entregaria também a Comissão ao vencedor da música
o original, para que êste lapidasse as suas notas, tendo em prin
cípio observado a liberdade do poeta.

Pela Comissão lítero-musical
Pedro ReUz :.. Presidente

P. S. Os interessados no hino, poderão. procurá-lo dentro
do expediente normal, na BIC, com Frei Elzeário, no decorrer
da próxima semana e 'tempo subsequente. ,

c O N' V I T E - -M ISS A
l°. Aniversário de Falecimento

Família Roeder, couvida parentes e amigos,
para assistirem a Santa Missa, que Pela passagem do
1. ano de falecimeuto de seu, chefe,

GUILHERME ROEDER
manda celebrar dia 4 do corrente, às 7,30 horas, 'na

Matriz Cristo R.ei.
A todos que comparecerem, sua eterna gratidão.

'Canoinhae, Julho de 19,61.
\

'.AGRA·OECIMENTO
Famílias Dietricb Siems e Edmundo Tromm,

compungidas com o falecimento de sua mãe,. sogra e

avó

ELLA HARDT
OCOl rido dia 23 pp., vem externar seus agradecimentos
ao esforçado médico Dr. Iêeneau Cubas, a família Ba
silio Humenhúk pejos serviços prestados, ao Rfdo.Pastor Egon Marterer, pelas palavras de consolo, em

,

casa e na -beira do túmulo, aos amigos e parentes, aos
que enviaram coroas, flores e acompanharam o jeretro
até sua ultima morada. "

/

A todos sua imorredoura gratidão,
Canoinhas, Junho de 19.61.

"

Associação

)

de (anoinhas�\
A Diretoria da As,sociação Rural de Canoinhas, '

convida a todos os associados para a reunião .a realizar,
se nc dia 16 de julho p/vindouro na séde da Associação,
ás ,14 horas (duas horas da tarde) para a Fundação
\da Cooperativa de Produção Agrícola do Município
de Canoinhas.
J )

Pelo comparecimento de' todos antecipa agradeci�,
mentos.

Rural

Canoinhas, 16 de Junho de, 1.961.

PI Associação Rural de Canoinhas
, Ewaldo Zipperer, Presidente �\ '

Alfredo O. Garcindo, Secretario.'

\

Livre sua 'casa de paredes úmidas.
com o novo Repelente de Agua

J

EPELAQU
Produto da

.

UNION' CARBIDE

\ Casa Erlita
\ I

I

3x

Ultima Hora

Um bilhão de
zeiros

cru

para o Ser
de Agua
Esgôto

.

ViÇO
e

Da tribuna da Assembléia
Legislativa o deputado.Díb Che- .

rem (PSD), "declarou na sessão
de ontem, que o Govêrno do

Estado, 'conseguiu do Banco
Interamericano de Desenvolvi
mento Econômico, um empres
timo de 1 bilhão de cruzeiros;
para financiar os serviços de

água e esgôto, em 20 municípios
catarinenses, sendo que 510 mi
lhões serão destinados ao Ser

viço de Agua e Esgôto, do Es
treito,

Congratulamo-nos com tão

auspiciosa notícia, que por cer

to, há de trazer ao povo do Es
treito grt0.de conter:tamento,
por essa. era uma nas suas

maiores reivindicações. (EXT).

Nota da Redação:
Espera-se que o Prefeito,

Municipal não deixe o nosso

Município sem tão ímportante
serviço. Se o atual Governador
não quer atender as reivindica-
"ções Municipais que pelo me

nos desse "bilhão" deixe alguns
cruzeiros para o serviço de a

gua e esgotos de nossa cidade. '

Assine! Leia 1 Divulgue 1

Correio do' Norte"

Transformação de
Fábricas Militares em

Fábricas de Utilidades
I

o exército mantém 12 fábri-
cas no país, todas com o obje
tivo da produção militar. P0r
recente decisão do -Minístro da
Guerra, cumprindo ordens do
Presidente da República, oito

,

dessas fábricas passaram a pro
duzir utilidades civís durante
nove meses' por ano, produzindo
peças de automóvel, óleo de
freios, oxígenío e acetileno,' la
minação e fundição, pólvora
para caça, dinamite e ácidos,
armas de caça e muitas outras
utilidades para a vida' civil bra

Isileíra,

Proibição
Os proprietários abaixo assi

nados, dos terrenos sítuados em

.
Colonia Ouro Verde, proibem
terminantemente o transito de

pessoas; caçadas,. pescarias, sol-
tura de animais etc:

"

Os infratores' deste aviso se

rão levados ao conhecimento
das respectivas autoridades e

punidos pela lei.

Gr�g6rio Hantchuk e

José Hantchuk. 4x
;

Vende-se
45 porcos para engor
da. Tratar ,na Granja
Wilson dos Santos Mo-

I

raes, em Taunay. 2x

, ,

Perdeu-se
dia 28-6-61, uma lona branca
gaúcha, no trajéto de Rio dos
Poços a Três Barras.
I Gratifica-se quecl achou en

tregando nesta redação ou ao

proprietário . Sr. O L I V I O
DRANK-Ã.__ 2x

Sementes de Trigo
Dos 697 sacos de, sementes distribuidas
gratuitamente, 100 ficaram para Canoinhas

Dado os constantes e inume- as autoridades no sentido de
ros pedidos e solicitações junto conseguir sementes de trigo para

o plantio deste ano, resultou a

vinda de 100 sacas de sementes,
.

BODAS DE PRATA
.

gratuitas, que serão emprestadas
para devolução o ano que vem.
A distribuição ficou a cargo do
SET, conforme radiograma rece

bido que transcrevemos abaixo:

Brasília, 1301 26-6-61 :_ Em
àtenção vosso telegrama comu

nico-vos que Inspetoria Regio
nal serviço trigo .ern Floriano
polis ínforma haver 'adquirido
697 sacas sementes trigo certi
ficados para distribuição regiões
triticulas nesse estado vg cujo
plantio será fiscalizado pela re-

"Correio do Norte" cumpri- ferida inspetoria pt Sds Romero
menta-os desejando felicidades. Costa Ministro Agricultura

Festejaram . suas Bodas. de
Prata dia 27 próximo findo, o

distinto casal Sr. João e Dna.
Rosalia Treml, Após celebrada
a Santa Missa, o casal festivo
recepcionou os convidados em

sua residência, sende ali muito

cumprimentados por todos que '

lhes são caros.

o casal possue os seguintes
filhos: Wa!ly, Alvino, Haroldo
e Maria Madalena.

Carta" recebida do Diretor da B I C, a quem no

número anterior, exaltamos pelo trebelho vitorioso'
em pról de uma organização que orgulhe nosso povo'

Canoínhas, em 27 de junho de 1961.
Ao Senhor .Redator do
"Correio do Norte".
Nesta.

Prezado Senhor Redator:
Venho agradecer-lhe as palavras elogiosas e de estímulo,

com que V. S., num longo artigo de. jornal, comemorou a data
do 5°. aniversário d!l BIC. Nem sei o que dizer-lhe: ando meio
tonto, os pensamentos me afluem QO� jorros, e "o santo", geral
mente, é o último que acredita no milagre. Ma!! algum milagre
deve ter acontecido ...

O título de seu benevolente artigo já não corresponde
bem à realidade. Posso provar-lhe que,' no Brasil, existem hoje
muitas pessoas, muitas, que pão conheceriam o nome geográfico
de Canoinhas, se não conhecessem a BIC. Mas vamos deixar
destas.coisas.

'

Enfrentando o desprêzo formal da maior parte da nossa
mocidade estudantil. acima de 12 anos, para quem-foi 'criada; con
tando com o, descaso' também formal da maioria do magistério
da cidade. para quem foi, sonhada como auxiliar poderosa - a
Biblioteca Infantil de Ganoinhas aí está!_Não procurada por aquê
les aos quais se destinava em primeiro lugar, nem por isso seus
livros estão mofando. Pelo contrário: tenho de segurá-los e pro-,
tegê-los de várias precauções, E procurada por tantos outros, que
descobriram a riqueza do livro - riqueza sem a qual, para uma

pessoa realmente educada, a vida seria incompleta. Hoje, olho
com satisfação para esta obra' que Deús fêz, servindo-se da ge-
<nerosídade de alguns Governos e da bondade comovente de uma

dúzia de Firmas desta cidade, .sern esquecer a solidariedade eficaz
de alguns leitores e a presença constante, fiel e primaveril de
muitas crianças. Somente para adultos; temos para mais de 4.000
livros; daqui a 'pouco serão 10,000. Andei até descuidando-me um,
pouco da parte infantil; para acabar com o mito, malicioso na

boca de algumas pessoas sem nobreza, segundo o qual a BIC é
só mesmo "infantil". Digo sem nobreza, .porque, sea tivessem

.

visitado um dia, ter-se-Iam certificado' da realidade. )
. Porém, senhor Redator: não contam as amarguras indi

zíveis. Contam, isto sim, as conquistas, a concretização de um
sonho! E que concretização! Se há 30 anos passados me tivessem'
feito adivinhar, sôbre o mapa estendido, a cidade do Brasil em

que meu sonho de mocidade haveria de realizar-se, eu só poderia
ter um sorri&o. para. tão ingênuo pensamento. E agora, quando
completo meus 50 anos de idade, junto com os 50 de Canoínhas.,
onde a BIC fl!z 5 - como havemos de encadear estas coincidências?
Bendito seja Deus! E só o que posso dizer.

E.V. S., senhor Redator, que nem sequer comunga sen

tímeptos católicos, vem exaltar a Bl'C' e dizer que é obra dêste
pobre sacerdote, cheio de mancadas. Já disse quem é o Autor da
BIC. E disse quem são os Seus auxiliares. Tudo o que fiz, foi
escolher, com o dinheiro que me deram, o presente para o povo
de Canoínhas no Cinquentenário da sua cidade Se não fui feliz,
que êste povo me perdoe! Se me faltou inteligência, não deixei
de colocar no lugar dela o coração. A BIC é uma obra de ,coração!

,
Ela venceu. Com 5 anos, está firme.) Pelo que V-. S. es

creve, e� devia merecer mesmo um bôlo. Mas não mandei fazer,
e não houve festa.' Mesmo assim, afluíram os ramalhetes ,e cartões
dos meus pequeninos, que nem a garrafa de vinho não esquece
ram . .. Nada neste mundo me comove tanto, como o carinho
daqueles e daquelas, para quem foi escrito o livro "Marcelino,
Pão e Vinho", e cujo autor, Sanchez Silva, na introdução ao

segundo volume, achou útil declarar: "NADA MAIS PERTO DU
MA CRIANÇA DO QUE UM FRANCIS€ANO". E o bôlo ficouI,

•

para setembro. Faltava-me um Ingrediente. Em setembro o terei, \
� com certeza.

Por' fim, senhor, Redator peço vênia para d�sviar\os s�us
atenciosíssimos parabéns longe de mim: vão para Canoinhas. Pe
lo que me dizem tantos visitantes ilustres, os parabéns têm de
ser para Canoinhas. -;

Confessando-me . gratíssimo pelo seu profundo senso de
justiça, e benevolência, ao exaltar, com tamanha louvação, uma
obra da Igreja Católica, a mesma que em Canoinhas plantou a
Santa Cruz,

-1

subscrevo-me,
de Vossa Senhoria, mui sinceramente

frei Elzeário Schmitt, ofm,
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.•.mas, o nosso pionei-'
rismo no comércio ban

cário começou em San

ta Catarina.

Hoje o "I�Ce" dis-

põe de 1 05 agências Is�o significa que" além
.

em Ó estodos brasilei- de tôda segurança ori-
.'

undo dêsse crescimen-

to, onde ,quer que o

-
.

! ros, mas 6,0 delas se
I it

. , .1
, SI uam .no terntono co-

. tarinense. catarinense se encon-
, I,

tre, contara. sempre
com a presença certa

r de seu amigo de tô

das as horas: O INce

o
-o
c:

--o.
'OI
o

'

o.
o

ct

! •

, ,

BANCO INDUSTRIA I COMERCIO
DE SANTA CATARINA S.A.

c:
o

.g..
:c
...

o -

�'

•

MAIS' DE 25 IINOS CONTRIBUINDO PARI O PROGRESSO \ DE SINTI' CITA-RIMI
\ .

.(

,.

\

".�

, J,

PARa FERIDAS,
E C Z E MaS,
'INFUMACOES,
C o C E I R a S,
FRIEIRas,

NUNCA ,EXISTIU IGUAL
� ESPINHAS, ETC. TÔNICO CAPILAR ,POR EX(E:LÊNCI,A

• l,- i},�
�. ,

t# 'ttt: f. ... = ! .. ) A. ".,� 1 .. .. .

+
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Agradecendo desde já a com

preenção comercial de todos.
femamos em alta estima;

Canoinhas, 15/6/961
P/ Marmoraria, São Carlos Ltd.

,

Waldemar Carlos Stange
Diretor - Gerente.

Dr. Waldomi'ro 'Kravchychyn
Cirurgião Dentista )

CONSULTÓRIO: RUA CAETANO COSTA, 745

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

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 salda
rem seus compromissos, dar por
escrito c motivo dei Sua falta,
etc. Findo este prazo somos 0-

brigados, embora' contra nossa

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

atrazo.

•

Atenção Caçadores!

I
I

Em breves dias a- firma J. Côrte irá receber as

afamadas espingardas' de um 'cano em todos os calibres
MOCHA de fabricação ftOSSI e BERETA, orgulho da
Indústria Nacional. Ampla Garantia,
Receberá também, as afamadas pistolas automaticas

BERETA nos calibres' 22 e 6,35 (com pente)
I '

"

.' Prêços ótimos

J.-' Côr í

e
\

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

CANOINHAS ,/ STA. cATARINA

I
'I

Especialmente. Fabricado para aquêles que desejam um

caminhão COlI) a versatilidade de camioneta, com uma

capacidade de carga maio�o 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.o bloco em Y, oferece'mais rapidez e precisão
nas entregas. Chassis super.refo�çadoo de excepcional
resistência, garante serviço ininterrupto, Cabina com

pãra-brísa panorâmico, de quase 2 metros de visibilidade.
proporciona maior confôrro e segurança!'

,

I
'

Há -um fORO f-350 para
. ..!I cessidade!-cau3 n�. rodutos íarmacéuticos ou-

-Gt Transporte de clgarros. P

pequenos engradados- "d 'as e confeitarias,
• Entrega .dê "encomendas de pa an

lojas e arm�z�ns. t;ansporte urbano e rural, e�
o Serviço rápido de

,12 pessoas ou rm

5 com capacidade pa�a r '

per,ua assageiros.
'

crónibus- para 17 P
gera}. Fácil adap-

• Mudanças. carretos
e fretes uoc de carroceria de

tação do Ghassis a qualquer�;':o
. lataforma e gra es.

madeira corri P
, furgões e am-

• Carros-socorro. "guinchOs � rebO��:�sporte policial.
_
.' nos de bombelros e

bu laneIas. C3

. rd da sêrie F_350 são

IM'PORTANTE: 0,5 chcssts FOb'na e rodas dupl,asdos com ec t

normalmente foroecl pedais ilustradas. ussrm

na traseira. As caTr�cena� e;:tS com rodagem simpl.es
comO a utilização deste c a

'.0 enteJl(iimefl.to com
. dependem de prevt

na trasetra
d s._.Ford AutoTizados.

os Revende are
.., .

VISITE O SEU REVENDEDOR
I

Comercial Pedrassani Limitada
/

'Rua Getúlio Vargas Canoinhas Santa Catarina
I,

SE
Ótimo terreno pI indústria ou residência, medindo

40x40, situado à Rua Felipe Schmidt, esquina Rua Curi
tibanos.

BENFEITORIAS: Um barracão de madeira, 10x20
e uma casinha velha.

Possue motor de energia elétrica de 8' H.P.

MAQUINAS: Uma circular marca Invicta,
destopageira c] mesa, ambas motorizadas.

Prêço de ocasião.

e uma

Vende-se de preferência o conjunto ou. parcelada-
mente.

Informações com o sr.

F âbri d V d'\ X . ,

a rica e asos e axim a

Rimon Seleme, ou na

Rua 12 de Setembro, 757.

D S da) Ia ecreterie Agricu tura

Comunicação
M,ILHO- 'H'BRIDO

Encontra-sê a venda, por intermédio. desta Secre
taria, como segue:

tipo «Pires» (semi-duro) a Cr$ 21,00 o quilo
tipo pires «Ceres-13» (mole) a Cr$ 27,OQ� o quilo
aproximadamente.

- Os' pedidos d�verão ser encaminhados áquela
Secretaria ou á Diretoria de Produção Vegetal, em

Florianópolis. tl

Dr. JOÃO 'COLOOE�, Prefeito Municipal

roo t I

I
a motoneta

funcionei
para o

transporte
indl�idual

V. cdquire a sua VESPA em

condições facilitadas nos

revendedores autorizados.
\

CONFÔ�TO
,

porque é o único 'porque é a única que lem

que" tem suspensão dupla. linhas aerodinâmicos.

SEGURANÇA ECONOMIA
porque é a única faz 55 km com 1 litro

que tem chossis monobloco,' e 370 'km ,�m reabastecer.

, UM PRODUTO DA PANAUTO S.A. - RIO

Distribuidores .

Praça l.euro Müller, 204

/DR'. ANUAR. SELEME
� MÉDICO

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

, ,\
CIRURGIA E, CLlNICA GERAL "-

r

Consultório: Rua Getúlio Vargas, esq. Rua Paula
Pereira � Fone, 380
'Residência: Fone, 263

' I
Material
CASA

elétrico'
ERLITA

,

SA I A S, últIma· moda

e(l,d,� �tJ,Ü4
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Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina'SIA

AUMENTO .. DE. ·CAPITAL
MANIFESTO

A Diretoria do Banco Indústria e Comércio de Santa Cata
rina Sociedade Anônima «INCO», em obediência à deliberação to.
moda lpela Assembléia realizada em data de ontem, de aumentar o

capital social de Cr$ 300.000000,00 para Cr$ 500.000.000,00 (qui
nhentos milhões de cruzeiros), vem comunicar aos senhores acionistas
que o referido aumento Iarse-â da seguinte forma,

a) - 50.000.000,00 (cinquenta milhões de cruzeiros) mediante
a incorpóração ao capital, de igual importância tirada das reservas,
sendo Cr$ 20.000.000,00 'das reservas livres já tributadas, dentro das
vantagens da Lei nr. 3.41,0, Cr$ 30000.000,00 pelo aproveitamento
de outras reservas, distribuindo-se 80S' acionistas, como bonificação e

gratuitamente 50.000 (cinquenta mil) ações, sendo 37.500 ações ordi
narias e 12.500 ações preferenciais, todas, nominativas, do valor no

minal de Cr$ l.000,00 (um mil cruzeiros) cada uma, na .proporção
de uma (1) ação nova para cada grupo de seis (6) ações que pos
suiam na data da referida Assembléia, devendo os senhores acionistas
pagar além do sêlo proporcional devido, o respectivo imposto de ren

da na proporção de 3/5 dá bonificação recebida, ou seja a parte
provinda de reservas ainda não tributadas;

b) - Cr$ 150,000.000-,00 (cento e cinquenta milhões de cru

zeiros) mediante subscrição em. dinheiro por parte dos acionistas, seu

do Cr$ 112.500 000,00 (cento e, doze milhões e quinhentos mil cru

zeiros) em 112.500 ações ordinarias, comuns, e Cr$· 37.500.000,00 (trino
ta e sete milhões e quinhentos mil cruzeiros) em 37.500 ações prefen
ciais, na proporção de uma (1) ação nova para cada grupo de duas
(2), dentro de cada classe de ações que poasuiam na data da referida
Assembléia, com '! entrada inicial de 50% (cinquenta por cento) e o

restante em uma ou mais chamadas a critério da Diretoria e obede
cidos os preceitos legais, devendo o acionista pagar o sêlo proporcio
nai devidos

c) - O acionista que desejar exercer seu direito de preíéren
cia na subscrição das novas ações, deverá proceder a subscrição' a
partir de 15 de junho até ti dia 15 de julho vindouro, inclusive, .na
�litriz. em Itaiaí, ou em suas agências sediadas em outra. prBç�s na

hora normal do expediente, preenchendo' para êste fim os documentos
neoessarios. Poderão, ainda, os atuais acionistas cederem seus direitos
8 subscrição, desde que os cessionários os exerçam dentro do prazo
referido: -

d) - As frações decorrentes, quer da bonificação, quer da SUo

bscrição, bem como as ações que não forem' subscritas dentro do

NOTICIÁRIO IHTERNA(IO�Al

o jornal ULTIMA HORA, se
ção do Paraná. fará a cobertura
jornalística désta noitada que con
tará, com a presença do cronista
social Aramis Millarch.

Ao 'par de tudo isto. BRENO
SAUER E SEU CONJUNTO, será
o responsável pela movimentação
do baile. Este conjunto. oriundo
do Rio' Grande do Sul. Apesar
de novo já conseguiu firmar-se
entre os melhores do Brasil. ten
do em 1960 recebido menção

l

honrosa no computo geral das
classificações dos «mais» e em São
Paulo, onde apresentou- se na Rá
dio TV Record, os cronistas es

pecializados como Lúcio Rangel e

Mary Wynne, o consideraram per-
feito no gênero. /

Estão de parabens os rapazes
do eIS de JULHO»,

o corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especiais em vários países, possibilita a O JORNAL manter
seus leitores sempre bem informados sôbre os acontecímentos
internacionais de vulto. Leia o O.JORNAL e esteja a par do que

vai pelo país e pelo mundo inteiro.
-'"

OASSINE JORNAL

UMA VEZ
POR SEMANA ...

Cachimbinho

Amigos, bom dia. Começa a ci
dade a movimentar-se para b gran
dioso baile inaugural do GREMIO
15 de JULHO, que será a eavant

premiére s das festividades do
Cinqíientenário, pois .teremos a a

presentação das candidatas à cRaj.
nha> do dito e também a escolha
da <Miss Luzes da Cidade»,

x x x

Para o dia 21 de Agôsto, o

Clube Canoinhense já está anun

ciando a presença da orquestra de
RAUL DE BARROS. Outro su-

cesso.

x x x

Simplesmente notável a seção
cCinqüentenário (IX): O seu res

ponsavel é verdadeiro «doutor»
em p'ortuguês,

x· x x

Este ano poderiamos chamar de
ANO DE OURO DE ÇANOI
NHAS, pois vejamos: Inaugura
ção do Grêmio 15 de Julho. Cin
qüentenário da Cidade e 30°. ano
de vida do Clube de Bolão De
mocrata, que por sinal. está desde
já se preparando para suas festi-

. vidades que serão em Novembro.
x x x

Está de parabens o casal Usn,.
Edyth Vieira, com o nascimento
de um garoto. Felicidades.

. \
X x x

A Cegonha também fez visita
no lar do casal Adir.l,mengardt
Prohmann, trazendo também um

garoto que na pia batismal rece

berá o nome de Generoso de Al
meida Prohmann Néto. Parabens
e felicidades,

\ x x X

O Paraiba noivou
alegria, plantou uma

com o jeep inclusive;
x x-'x

Definitivamente assentada �a

realização do FESTIVAL DO
MATE em Canoinhas, como par
te integrante das festividades do

, Cinqiientenário,
x x x

Não tenho nada com isto, mas,
é uma verdadeira vergonha o pro
cedimento Ide certos rapazes e até
mocinhas no nosso cinema. Vamos
moralizar isto?

x x x

Por hoje é só e até a proxim�

···.PNEUS

, ,y.;

.>

. .

(Orgão Líder dos "Díários Associados)
. SUPLEMENTO LITERA'RIO - ViDA NACIONAL
VIDA DOS CI\MPOS - O MUNDO DAS CRIA�ÇAS

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMÉNTO
ECONÔMICO

Peça, hoje mesmo, sua assi

natura, procurando o nosso
. REPRESENTANTE:

PREÇOS:
1 ano Cr$ 2.000,00
6 meses Gr$ 1.200.00
3 meses crs 700,00

ANTONIO SELEIVÍE
CANOINHAS - Rua Senador Schrnidt - Sta. Catarina

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

'-.

praso marcado. serão vendidas- em Bolsa, e o que se apurar será ore

ditado, proporcionalmente, aos acionistas a que pertenceram os res

pectivos direitos, deduzidas as despesas que foram feitas:

e) - As àções pertencentes a Espólios, menores e interditos, .

ou pessoas a êles equiparadas•. deverão ser integralizadas no ato da
v

subscrição e as acionistas casodas deverão ser assistidas pelos seus

maridos.
\.)

f) - Tanto o aumento de capital relativo à bonificação. como
o resultante da subscrição, dependerão da aprovação dós poderes c?m
petentes.

Itaiaí, 3 de junho de 1961.

Genesio Miranda. Lins
-

Diretor-superinteudente
.

Dr. Bodolfo R. Bauer �- Diretor-gerente
Dr. Mario Miranda Lins Diretor-adjunto
Hercilio Deeke Diretor-adjunto
Irineu Bornhausen-Diretor Otto R. Henaux-Diretor

A ntonio Hamos-Diretor

TODOS OS ·TI-POS
-

TODAS AS

o MAI-S COMPLETO ESTOQUE

/ ,

IYIEDIDAS'
Iiy

I

DE PNEUSTã"$tontl
....

Para atendê-lo com a máxima rapidez - funcio
nários com muita práttca. Para. sua segurança
e

.

economia - pneus que lhe garantem máxima
,.

quilometragem por cruzeíro : FIRESTONE

"

y
TRÊS BARRAS.E CANOINHAS SANTA CATARINA

;- \

....,,:.
. ,

, ,

�
.

e de tanta
'bananeira,

semana.

Negócio. d. Ocasião

Vende-se
83 alqueires de terras' de

cultura,
.

com herval, madei
etc. 4 datas urbanas no pe
rimetro urbano da cidade ..

Informações com Z. Gar
cindo & Knüppel Ltda.,
Cx. Postal, 56, nesta cidade.
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/

Edital de Citação
com o prazo de

\ vinte (20), dias
O Dr. João Rodrigues de A

raujo, Juiz de Direito da Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, na fórma da

lei, etc.

FAZ SABER a quem interes
sar possa, que por parte 'de
JULIA DE ANDRADE me foi

apresentado o seguinte pedido:
Exrno. Sr. Dr. Juiz de Direito
da Comarca de Canoinhas. JU·
LIA DE ANDRADE, brasileira,
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: 1) - que a' requerente vi
veu maritalmente com DARCI
DE LIMA, pelo tempo de 6

(seis) anos; 2°. =- que desse
convivia nasceram 3 filhos, Ma
ria de Fatima Lima, nascida aos

7 de janeiro de 1957; Darcy
Frencisco de Lima, nascido .aos

25 de julho de 1959 e João
Maria Andrade, nascido aos 7
de março de 1961-; 3°. -- que
sórnente os dois primeiros filhos
foram inscritos no Cartório do

Registro Civil, por declarações
do próprio pai, como p�ovam
as inclusas certidões de nasci
mentos (documentos 2 e 3); 4°,)
que seu companheiro faleceu
em 22 de janeiro do corrente

ano, conforme faz éerto 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 filho de Darci de

Lima, e determinar' o respecti
vo registro no Cartório compe
tente desta circunscrição com

as formalidades legais. Protesta

provar o alegado por todos os

meios em direito permitidos, taisL \
como juntada de documentos,
ouvidas de, testemunhas e ou

tras que sirvam aos interesses
da causa. Ganoinhas, 31 de
maio de 1961. a) Moacyr Bu
dant, advogado nomeado. DES
PACHO: A. voltem conclusos.
Em 2/6/61. (a) João Rodrigues
de Araujo, Juiz de Direito. O
presente edital será afixado no

lugar de costume e publicado
uma vez no «Diário Oficial» do
Estado e duas vêzes no jornal
local «Correio dó Norte». DA
DO E PASSADO nesta cidade
de Canoinhas, aos 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. Data supra.

'\
Dr. ZAIDEN E. SELEME

Escrivão.

·Lãs para
Casa Erli1a

Tricot
•

ALÔIIl
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
Telefone para 305 e será

prontamente atendido.

CASA ESMALTE

Encomende agora o seu treie
!

�NNER l

.r:
,

CINQÜENTENÃRIO "pronto"
"sob medida"

}

ou e pague em

;

Paulo Jarschel
Bar e Churrascaria

\

FUNDADO EM 27/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. Doc. «[«. 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA. SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755i761 - Fooe, 128 - Canoiohas· S. C.

Assinatura Anual (52 números)
-

Cr$ 200,00
(A parlir de 1. de julho do corrente)

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

Avisa seus amigos e frequentadores, que mudou
se p�ra a Rua Paula Pereira.. (Bar Ideal), onde espera
continuar merecendo a preferência. que sempre lhe dis
pensaram.

Diàriamente churrascos
GADO, CABRITO E

de
LEITAO

• Anuncias: Por vez e por
" � �

ULTIMA PAGINA
1 vez c-s 25,00
4 vêzes 20,00
8 ou mais 15.00

ceotimetro de altura de coluoa:

PAGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 18,00
4 vêzes 15,00,
8 ou mais 10,00'

lugar determinado na pagina

Vende-se
ou 'troca-se por uma caminhoneta

Um caminhão "Dodge" ano 1946 e� perfeito estado.

Tratar 'com

Norberto Fiedler' -. Fone, 138

Publicações em destaque ou

tem um aorescirno de 10%.
"A Pedido" ou "Seções. Livres" serão

\

cobrados pelo
I
esp�ço ocupado, com o acreseimo de 50%.
A Redação não endossa conceitos emitidos em artigos assinados.

especial
\ lançamento

Traje R E N N E R

Cinquentenário
Garacterísticas:

Paletó tipo leve, com
2 ou 3 botões lepe-

'

I
. ) .

a e s p o r t I V a com

caseamento ficticio
levemente cinturado
ombros modelados
com e n c h i me" to

mangas tombadas
ao contrário beira e

bolsos com pesponto

/

J,

JlPROVEITE ESTJI ESPETnçULIR OFERTII

Carl(J •

a cas,a. da boa roupa
Calça tipo leve mo
dêlo comum ou es

porte. Pad1rões
-

95
modernas côres em

casem iras, tropicais,
linho e. trifibra.

10 IINOS V.ESTlMDO CIINOINHIIS COM

RENNER � BOI ROUPII PONTO POR PONTO.

.,

Rua Getulio Vargas
A Rua da Erveita Mater, 882

I

\

/.

,

,

I

1

I

.•

,_"" �,............A_._._
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Amanhã: os srs, Alcides
Schumacher; A lfredo Carneiro
pe Pqul(l; f.ridolino A.,Mayer,i

res. em Pomet ode; Francisco
B. Ferreira e Cirilo Medeiros;
II sra. dna. Carolina' esp. do'
sr. Ricardo de Oliveira;' o
"m�nin{J Walrrido filho do sr, i

,

Jlau;us Franz; as 'meninas i

M�tia lzolde filha do sr. Bel
miro Alves e Olga Iracema
filha do sr. AntonioSconhetzhi.

Dia 3: as sras. dna« Pau.
lina 'esp. db sr. Bruno W en
dler; Hãldd esp.' do' sr. Ro
dolfo Auerbach, Maria esp.

AGRADECIMENTO
, foana Scheremeta Poloniski e' mais membros da ta-
milia, agradece do intimo da alma ao querido e eminente,
medico Dr." Cubas os cuidados e incansaveis desvelos que,
dispensou ao 'seu se'mpre lembrado esposo Francisco Polo- ,

niski, quando prostrado por insidiosa epertinaz enfermidade"
dll"que' veio a falecer. Estende ainda Seus agradecimentos ao i

Rev. Vigario da Paroquia
-

pela' assistencià religiosa presta"
da ao tinado. Não' deixa tambem de PI estar eterna gratidão
a todas as pessoas e famílias de Bela Vista do Toldo que,
»deuma ou outrd forma, acompanharam, assistiram e aju»
daram nesse transe amargo e doloroso que anuueou um lar
onde reinava a mais terna amizade 'cristã. 'A todos um mui»
to O,�tigado, e qye' Deus o� pag�e.

,/

',e i
,;,:-

\
,

PELOS LARES
.ffeo O CD�<e §

.

�
ANIVERSARIANTES DA SEMANA'

1<" -". •

(!

�4NIVHRSARIAM.SE:
'H�je.; � sra. dna. Le�';ii esp..

do
,
sr. 'dr. Romeu Ferreira; o'

menino Teodoro filho do sr.
Antonio Sconhetzki; os srs.
Alcino Franz; Adernar de 0-
liueira Oodoy e João Otavio
Furtado.

'

'.

do sr. Francisca Rodriguef e
Bronislaoa esp. do sr. Arlindo
Lourenço Oonçalves; as me-,

ninas Miriam Adelaide filha
do sr. [dão B. Iêudol] e Tereza
filha do sr. Claudio Lourenço
de- Lima; a sita. Teresinha de
Almeida,'! os meninos Alceu
filho do sr, Antonio Sconhe-"
tzki, e tsor Boris filho do sr.

Bogodar Kuczinski. os srs.

Willy, Bolauf e Almerindo '

hhlke.

Dia 4,: a menina lanete fi-
'

lha do sr': Alcyr W'oitexen; os
srs. Miguel Olisfrovicz e Nereu
'O. de�Oli�ei,.�. ,

Di,a 5: o sr. Kur.t Wolter;
o 'jovem Edgar Soares.

,
!

Dia 6: as sras. dnas. Betty
esp, do sr. José Allage; Matil
de esp..do sr. Peres Mansur
a menina Arlete Neuza filha
do sr. Atonso G. Liitke; os srs.

'I------.I,��-.-.." ..,\ .•..�"�·--,

Cine Teatro Vera
\

Cruz' '\

APRESENTA:
� ,

!'

HOJE'. á. 2�,00 hora•• Impróprio até 14 an08

TROPICANA
�� ���js�op�' I.�Fni�qI9r

,
�I �qe §�r��� �é��, :Apel S�lazar: e pu�ms .'

"Uma grandio§a coinêdia musical do �inerr.a mexicano"

ÓOL\tI�99 • �, 1º�º9 ��. d� m,�hã • qe�sura Livre

Pr.pde l.»�tip",,�a, apr�8e,�tq,��o q� festival de
.

aesenho's Animados..

, �... �

Preço único Cr$ 10,00
, --_-_...::::::..__ �

POl\1INGO • á. 't4�00 hora. -::- Oen.ura Livre

TROPICANA _. 't�"fi��e �e��c�P:'2
DOMINGO
;, "

"" j

ás 17,00 hs� \ Censura Livre
á. 20,00 h..

-

Ilmp. aié 14 ano.
.

\ ,"

O cantá do Rouxi,nol'SAETA lIIi

cf Joselito, o menino da voz de ouro e ainda, Iby J;3les,�,
Arohibaldi Liall, Viky Lagos e 'Manolo Zarzo

'.U;� sens'acional drama, que alegrará todos os coraçõ,es",
"J -

�
_

__'_-_'_-

�8. Fe!ra - á. 20,00 hora. � Proib. até 14: ano. � �EPRISE'
3a. e 4a. Feira - á. 20,00 horas - Imp. até 14 anos
�. ,
,.' •

.'
-

,'\ I.

A VOLTA DEJ AN'DY HARDY
cf Mickey Roone'y, Patricia Breslei, Fay \Holden,

Teddy Rooney
"UJ:ll,a eomédia para todos... Rir a valer... um �ilme d,a
/

'

,

'

Metro Goldwin, N1ayer" ,

__-__'_,'

58. e 6a. Feira - á. 2,0,00 hora. - Imp. a�é 1.4 ano.
I

�1\N:rI eH�Q' MA,�QrFq.'
,,'

cf:, id� I,.llph;ld, Ste�e" Cochra�. How,ard Duff,
J

,

,," D�!lQ 'Jpgger e, DQrothy Mldone, .

'�tim grandioso flIme policial ..."
__-_'_

As

.'. ,

E PARA DOMINGO DIA 9
'

". ;} r" ,. _

1-,;" ,
,.

.7 � '. \
"

' �, .

Minas do �ei) Salomão
cf St�rw�rt Gr8'qger e, Pebo�áh ��r"r,- t .

',." , _ M

H6W'",,·,tIM ••

Louvores e palmas, antes de tudo, à Comissão Lítero
.Musícal que, no .desernpenho de. sua, árdua missão, passou umas

noites ensaindo ,23 composíções musicais, .para gravação e ulteri
.or julgamento público. Cansaram-se. Enrouqueceram Sacrificaram
sua voz. Vínte e, três, cantigas, algumas de execução complicada.
Se alguém trabalhou .pelo- Cinqüentenárío, foram ,êsse�anônimos
heróis cantores da nossa cidade! Não queremos esquecê-los na

hora, -em .que se exaltar o esfôrço comum de um punhado, que
trabalhou de verdade pela nossa festa. -Declinem-se-Ihes os no
mes, com ,admiração! Da minhà parte, para êles, o meu abraço

Oerll ,: de reconhecimento:
'

x x x x x x

Quarta:"feira passada tôda a gente escutou as gravações.
O difícil mesmo Séria a escolha, entre tantas músicas marciais,
algumas épicas, algufuas doces, algumas exóticas, algumas agra
dáveis, outras menos boas. É evidente que nosso público se di
vidiu, conforme o gôsto de cada um.

Por determinação do Ilmo.
, Snr. Delegado. Fisca,Ldo Tezou-
ro Nacional em Flor�anopoli�,
�sta Coletoria não aceitara mais
a partir desta rIata, cédulas di
laceradas com o uso, de fitas
adesivas (Durex ou semelhantes)
devendo as partes, utilizarem
um pedaço de papel fino (papel
maqteiga) colado com goma a

rábica: Tambem não serao acei-
, tas cédulas que contenham ins
. crições a lápis ou a tit;1ta, e:
t ainda cédulas novas danificadas
\ propositadamente, ,

ou que se

, 'note, terem, sido d�l�beradam,�,n- (

!:�,�!�e���:d::� E��.�;� ����:;t' AVIARIO, LE(jHORN "CAHOU�HAStt �

tE' r�querimento da, parte ''inte,- 1

'

19 anos criando e selecionandoc aves dE' raça pura.
ress,ada à q���� de, Amortizaç�q l Rua Robe�to EhU(8, 331 - ex.' Pstl.', 100 , Ca'�oinh,as
'solicitando,a, troça, capeado por r t- ��------------
requerimento dirigido 80 SI)r} � c-

D!,!legadq, 'Fispal" p'�dtQ.,d·Ó! ,;,i."================r======='=======], '

encaminh���nto de, p�J.çãQ" 1

I,':.á Caixa' de Amortização. � "-" "'�.' '
'" 'c' '<'"

'R, x,DIO - O,,', melhor vendedor do mUn,", do,�
,

F,r�ncjsco,; 4.azi��••
'

fi
_
�

, •
' \,

Colo Substjtuto: 1 Anuncie na c RADIO (ANO,INNAS"r';s
i ' o melhor som do planalto, catarinen.�e., '""I'
1 t

� fl C A N'O I N H A 5 Capital da' Erva Mate�
ii no ano de seu dncoentenárío.
1 I

, Prefeitura, f'Mun i'cipai
-de (anoinhas
Apêlo ao Público
o Sr. Prefeito Municipal, ape

la a todos os habitantes desta
cidade, .para que ,auxiliem na

manutenção da .Iímpeza das cal-'
çadas e das ruas.

Outrossim, tendo em vista o'
Cinqüentenário de Canoinhas,
solicita � todos que puderem,
mandar pintar os muros e fren
tes de suas casas, afim de -apre- ,

sentarmos a cidade com melhor
aspéto possível.

'

Canoinhas, 15 de junho de'
1961.

D.r. João "ÇplQdel
Prefeito Munícípal

,',

"

Ludovico Piecearka e

mano ifoeptner.
Dia 7: os srs. [ooino Taba

,lipa e Miecislqu Bojarski; as

sras. dnas. Frieda esp. do sr.
Guilheme Thoma e V�a. Da
lila Kama: as meninas Raquel
Aparecida filha do sr. Aluizio
Marcinichen e Marüsa filha
do sr. Jahyr Damaso da Sil-
-veira; as srtas. Adaira Veiga;
Juraci Soares e Nilva Wal.'
trich:

,,� ,

Nossos parabens.

Gente Nova
O lar do sr. Osny e dna.

Editti Vieira acha-se enri
quecido com o nascimento de

,

mais um robusto garoto, o",

corrido dia 24 de junho.
'Nossos cumprimentos.

çotivite»Missa
A tamilu: 4e

wMIGUEL SCHULKA
convida pa,rentes' e amigos
para assistirem a Missa de
30. dia que por intenção de
sua alma será celebrada no
dia 6 do con ente, (quinta
feira) às 7 horas, na Matriz
Cristq, Rei.

"

p(jr mais e�s� ato, de t� lf
'caridade cristã,' agradecem
a,ntecipadamente.

'

éoletoria Federal' de
Canoinhas
A\(I�$Q

--"

'i CQnfe,cçcÕ'�S, f:inas
,.

.

",
-

� .

parà senhor·as

Casa. Erlita

I!/t�",.

"
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Cinqüentenárias�'X

x x x x x x

Venceu Malaguenha. Após julgamento dificílimo e demo-
/

rado, que' durou mais de três horas, e que, logo de início, teve
de' recorrer à criação duma Sub-Comissão julgadora, no Clube
Canoinhense, algumas pessoas dessa Sub-Comissão se decidiram
pela melodia �MalagueI;\ha». Os outros membros-da Comissão e

da -Sub-Comíssão concordaram, votando na mesma. Revelou-se,
logo após, aberto o envelope de identificação, que «Malaguenha»
encobria e np@e di} senhora D. Helrny Wendt Mayer. Parabéns
à ilustre dama canóínhensel I

x x x x x x
\ ...

'-..-'

«O PERU:., 24 - 5 - 1931, traz «Despachos da Prefeitura».
- Helio Pereira, requerendo licença para usar luvas, Como re

quere. -- wmy,Castellsens, requerendo licença para pernoitar
fora de casa. Despacho: Ao, Sr. Delegado de Policia para infor
mar. - Olympio Murara, pedindo licença- para se ,estabelecer
cem casa de la. classe (bananas, lenha, jornaes e carne, de bode)
nesta cidade. Despacho: Como requere, pago os respectivos emo

lumentos. - Alfredo A. (Wagner, Alfredo Stange e Alfredo Stul
zer, pedindo licença .para se estabelecerem' com uma Colletoria
Estadoal dê la. ordem, nesta cidade, prometendo baixar os, im

postos, Despacho: como requerem. - ANÚNCIOS, no mesmo

número: EWALDO CARNEIRO vende phílosophia engarrafada a

1$300 p metro., - FELIX ROpOLFO (Policia. Secreta): Professor
em Direitos e Tortos; Curso Superior. Aulas a 5$000 por mez.

Nota: só aceito candidato competentemente analphabeticos,» -

Outro anúncio, em o nO,. de' 14.6.1931. «Sou/ curador das velhas.
Se ellas saram, as filhas 'me pagam. Se ellas morrem, os genros
m� PQgag:p

o. Q. C.I

Ouça, de 2a d 6a feira, �Si 12 horas
,

, - ...

RADIO CANOINHAS LTOA.,na
,-

,.

INFORMATIVO INC'O
Uma síntese dos prin'cipais acontecialerftos, .

econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

AVICULTOR 'AMIGO
Agora V. já não pode mais errar. Si V. por qualquer metivo
não pode criar "PINTOS DE UM DIA", então adquira-os
por pouco mais, com uma, duas ou três semanas. Não i�
porta pelos quais V. se dicide. Importa que V. substitua as

suas "caipiras", por aves de raça fina; para ter carne sabo-
rosa e ovos �m abundância em qualquer época do ano.

Faça pois uma visita, hoje mesmo ao AVIÁRIO LEGHORN,
e adquira' pintos com a idade de 'sua preferência.

O AVIÁRIO LEGHORN esta: a- sua disposição para
servir e orientar.

),'

'\"
I
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