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Perseguição pólítica, violenta e brutal

DESESPERO REVOLTAE
no meio das famílias

.\

funcionários públicos
Santa Catarina

dos
de

L

Não ternos mesmo negado críticas severas e condenado
o govêrno do sr. Celso 'Ramos pelas perseguições aos funcionários
do Estado. Nisto temos- sido acompanhados pela imprensa de
'Santa Catarina, jbrnais de outros Municípios transcrevem os nos

sos.artigos: porque tarnbem onde, existe funcionário público, o

atual Governador atravez de seus Diretórios politicas, remove e

exonera. Está assim perturbada a. tranquilidade da família do fun
cionário público do nosso Estado. Desespero e revolta nota-se

entre todos os chefes de famílias vítimas da sanha perseguidora
do Governador Celso Ramos e seus companheiros políticos. Per

seguições e transferências que aumentam o desgáste físico de hu-'
mildes funcionários. Puro sadísmo politico 'que aniquíla a vida

daqueles que sômente pelo simples motivo de terem sido no

meados no governo udenista, sofrem 'agora as consequências. Suas

famílias, desesperadas, rêcebem inocentemente os efeitos' de um

govêrno vingativo,
Em Canoinhas, principalmente os funcionários do DER, na

sua maioria, foram rerÍlovidos para outros Municipios onde terão.
dificuldades de, se manterem com o que ganham. Foram remo

vidos para serem colocados em séus lugares pessedistas e pete
bistas.' O sr. Celso Ramos está sendo manobrado por uma meia

duzia de elementos criados na Ditadura, com instintos mesqu�nhos.
E' caótica a situação em Santa Catarina. E' de pasmar o

que estão fazendo com os humildes servidores públicos. Publica
mos novamente a relação dos funcionários removidos exonerados

e rebaixados em suas funções. São 'agora 24. ...J

Eis a relação atualisada para conhecimento dos canoi
nhenses e de toda Santa Catarina. Examinem bem. Observem o

que foi feito em pouco menos, de 6 mêses de' govêrno aliancísta;
, � -

t: ;_ Pedro Allage Filho, Prefeito' Provisório de Major
Vieira, exonerado e substituido por Walter Graboski, do PSD.

2' - Emiliano Uba, Prefeito Provisório de Tres Barras,
exonerado e substituido por José, Felícío de Souza do PTB.

3" _;;:--Otto Mainers, revisor de carros, exonerado e su

bstituido por Er:qilio_ DÍrschnabell do PT:�.
4' - João Reinert, nomeado Juiz de,. Paz de Pinheiros,

exonerado e substituído por. João Sabtak, do PTB.

5' - Antonio .Batista, n�meado suplente de Juiz de Paz,
exonerado e substituido por João Maria Gonçalves .do PTB.

.

6' - Ermelino Veiga, nomeado Oficial de Justiça, exo
nerado e substituido por Joaquím Vieira, do PSD.

7' - Noroé de Oliveira Quadros, Auxiliar de Escrítorío
do Serviço de Defesa Sanitária Animal, exonerado.

i -

,-

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

. " ,

9' - Erancísco Estácio dos Santos, Vacinador do Serviço
de Defesa, Sanitária. Animal, sediado em Papanduva, exonerado..

,

, 10' - Matias Ribeiro, Vacinador do Serviço de Defesa
Sanitária Animal, sediado em Major Vieira, exonerado.

I

11' - Dr. Guilherme Scheide, Engenheiro Residente re

.

movido pa 1 a Florianópolis.
12' - Licío. de Oliveira, tratorista do DER, exonerado.

13' - José Bonk, tratorista e motorista da Patrulha Moto
Mecanisada, exonerado. .

.

I
�

14' Odario Peixer, Fiscal do DER, �emovido paraPor-
to União.

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

Ú)' - Antonio de Barros, funcíonárío do DER, removido
para Florianópolis.

'

17' - João Martins, tratorista da Secretaria da Agricul
tura, exonerado,

18' -'- Luiz Eugenio Tack, classificador de sementes, re
movido' para Xapecó.

j

, ,

19' - Afonso Wiese, Guarda-Fiscal de Tres Barras, re
mdvído para Abelardo Luz.

I
20' - Silvio Xavier, Guarda-Fiscal' de Tres Barras, re-

movido para Abelardo Luz.

21' _:_ Adernar Godoy, Guarda-Fiscal de Felipe Schmídt,
removido para Capinzal. L

,

22' - Aleixo Pazda, Guarda-Fiscal de Paula Pereira, re-
movido para Lages.

'

.
'23' -- Frederico Brauhardt,Guarda-Fiscal\ de Felipe Schmidt,

removido para Capinzal.
'

24" � Darci Vilanova, Guarda-Fiscal de Paula Pereira,'
removida par� Sornbrío.

�, '

. Perseguição violenta e brutal. Onde estão os
. petebistas

nesta ecasíão que se dizem os protetores dos humildes! Deshu
manos são todos os aliancistas que apoiam essas remoções e per
seguições politicas a funcionários que nada tem a .ver com as
i':úpulas pª,'rtidarias.
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Bemnle: IlHASS 'SmM[
CIRCULA AOS SABADOS

ATIVlDADES Trágico acidente rouba a

da Câmara vida de um I excelente ,v

de', Vereadores profissional
'Projéto de/Lei que isenta do

pagàrnerrto de taxas e conser

vação de estradas:
Acaba, de ser aprovada pela

Câmara de Vereadores um Pro

jéto de Lei de autoria do ve

reador Antonio Maron Becil,
que isenta do pagamento da
taxa e conservação de estradas,

.

" /.

todos os lavradores que pos-
suerÍt menos de 10 alqueires de
terras. O Projéto de Lei teve
bôa repercussão no meio agrí
cola do Municipio, servirá como

estímulo ao desenvolvimento da

agricultura.
Escola 'em I, Rio d'"reia de

Cima - O mesmo 'Vereador
Antonio' Maron Becil apresen
tou uma Indicação para ser en

caminhada' ao Poder Executivo,
solicitando a construção de uma

Escola na localidade de Rio
d'Areia de Cima visando alfa
betisar inuÍneras crianças que
estão com falta de escola na

quela localidade.
,

Lavador da Prefeitura - O
Vereador }i:waldo Zipperer a

presentou Indicação ao sr.'pre
feito Munícípal sugerindo 8

construção de um lavador, pró
prio para atender as máquinas
da Prefeitura que anualmente
'consome milhares dé cruzeiros
com os serviços de lavagem e

lubrificação.
'

- 'J

Abono família para furieio-
nários-operários da Prefeitura:

o

Já está aprovado e devida
mente promulgado pela Câma
ra de Vereadores, um Projéto
de, Lei que aumenta o salário
família dos funcionários e ope
rários da Prefeitura. O referido

Projeto de Lei de autoria do
vereador Alfredo O. Garcindo

equipara o salário na base de

Cr$ 250,00 por dependente. O
atual Prefeito nega- se a pagar
alegando falta de meios. Atra
vez da própria Câmara, está
sendo encaminhado uma autori

zação indicando a disponibili-'
dade que existe no orçamento.

o FILHO
MATOU O PAI
Esta sema�a um crime aba-

I ,

lou a população do' Município:
o benquisto lavrador sr. Angelo
Dardim, residente na Serêia, foi,
morto a tiros pelo seu próprio
filho de nome Darcy Dardim.
Motivos ainda desconhecidos

pela nossa 'reportagem, seja
como fôr, o crime teve requín-.
tes de perversidade .dado a

maneira como foi cometido e

um pai ter como próprio assa
sino o próprio filho. Segundo
estamos informados, Darcy DI'lr
dím sofre das faculdades men

tais tendo iá se tratado em

Curitiba no- Hospital N. S. da
Luz onde 'esteve internado por
vários meses,

O sr. Adielo Dardim foi en- .

contrado morto na carroça e no

princípio supunha-se que hou-

I

Canoinhas nas duas ultimas semanas foi palco de duas
tristes ocorrencias - primeiro Q. menor Euclides de 'Andrade,
vitima de um átropelajmento em frente a Casa Comercial dos
Irmãos Zugmann, quando numa tentativa frustada, tentava pas
sar atraz de um caminhão de transportes. que parado, descarre
gava mercadorias naquela movimentada casa comercial - teve
em consequencia, o craneo esmagado', vindo, a falecer horas depois.

Dia 3 outro rude golpe 'da fatalidade roubou a vida do
estimado cidadão Levino Olenick, mecanico e montador de ma
quinas agrícolas da firma Aristides Mallon desta cidade. Estava o

sr, Aristides Mallon experimentando um tratar com os imple
mentas. Queria fazer funcionar uma roçadeira e para isso era'
preciso que um técnico observasse o funcionamento. Foi chamado

'

então Levino Oleníck. Estava tudo pronto e' já com o' trator fun
cionando, viu que por baixo do trator tinha um pedaço de ara-.
me que podia dificultar o funcionamento da roçadeira. Nesta al
tura, o sr. Aristides Mallon não -ouvíu quando o sr. Olenick gritou'
que estava observando e notando algo estranho debaixo das ma

quinas. Na suposição de que tivesse sido ouvido, deita-se debaixo
da maquina para" retirar o arame e nesse ínterim o sr. Mallon faz
funcionar a maquina, "indo a roçadeira atingir o sr. Olenick na

cabeça, fraturando-lhe a base do craneo.
-

,

Apezar de' serem tomadas as providencias para socorro,'
veio a falecer uma hora depois.

I

O sr. Levino Olenick trabalhava' na firma MaUon desde
a fundação. Otimo profissional, excelente chefe de família, o tra

gico acidente enlutou a família canoinhense .. Seu sepultamento
deu-se na localidade de. Paraguassú onde reside os seus progeni
tores. O sr. Aristides Mallon ficou profundamente sensibilisado
com o ocorrido, pois além de ter no, sr. Levíno um bom operaria,
era particularmente seu amigo. .

"Correio do Norte" envia a família enlutada, votos de'
sentido pezar. •

/Reunião
(':,1 u b eLlons

/

Na Sociedade Beneficente O-

perária, na ultima quinta-feira,
;
em reunião festiva dos Leões e

Domadoras, tomou posse o no

vo conselho deliberativo do ano

leonístico 61/62. É o Lions uma

sociedade internacíonàl, que,' no
Brasil, vem cumprindo progra
ma p,e assitêncía e confraterni
zação entre seus "associados. E'
sem dúvida, uma entidade que
reúne homens de todas as ca

tegorias de classe, para fomen
tar agenda de trabalho que
visa estabelecer entre os ho
mens o espírito de concórdia
'e de solídarídade, aos que ne

cessitam mais do que os que

Atenção � Lavradores!
A Associação Rural de Ca

noinhas pede para reservarem

cereais para a Exposição que
se realizará dia 10 de Setembro
do corrente ano.

Façam suas inscrições no

Escritório da Associação das 8
às 12 e das 14 às 1Jk horas. A

inscrição é gratuita.

'uesse sido vítima de uma em

boscada. No dia seguinte; após
interrogatórios, feitos pela Po

licia, o sr. Darcy Dardim COI).

fessou o crime não dando os

motivos, exatos porque o havia
cometido. �oi preso e' conduzi
do a cadeia.. pública. desta cida
de onde agúardarárjulgamento.

r. :.;_:� :/. ' ,

Fes,tiva do
de 'Canoinhas
se propõe a servir, aliás este é
o «lema» .da instituição. O jan-
-tar de quinta-feira esteve con

corrido, observando-se apre.,
sença de ilustres damas, tam
bém ligadas ao Lions, repre
sentantes do Rotary local e do
Lions de Maringá, que prestigia
ram a Diretoria que se .empos
sava. Durante esta reunião o

Sr; Alcídío Zaniolo, cujo man

dato expirava, teceu comentá
rio, dizendo de suas atividades
à frente da instituição e agra
deceu a seus companheiros
de Diretoria. Logo após deu
posse ao novo conselho Diretor.

.

Sob Calorosas salvas de pal
mas fez uso da palavra o novo

presidente CL Zaíden Seleme,
O Novo presidente em seu

discurso, disse de seus propo
sitos à .frente da instituição e·

'fez o relato do programa a ser

realizado durante o ano leonis-
tico 1961 a 1962.

'

A nova Diretoria está assim,
constituída:

Presidente - Zaiden Seleme;
1°. Vice - José Allage: 2°. Vi
ce - Hugo Peixoto; 3°. Vice
- Luiz Fernando Freitas; 1°.
Secretário - Alcides Schuma
cher: 2°, secretário - Erasmo
Jorje de Andrade; 1 0. Tef;ou�,
reiro - Wigando Fischer; 2°,
tesoureiro ..;.. Adilson Zaníolo;'
Diretor Social - Saulo Carva
lho; Diretor Animador - Ri-

Conclúe na 6a'. página

\
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COR.REIO DO NORTE 8.7·1961

•••• MólduraS
e Quadros;

I

Grandes 'Descontos
, para Revendedores

1 ProcurenÍ

CuÀ ESMALTE
Curso Gratuito de Ta

q u ig rafia <por cOrrBspondenCia) ,

Acham-se abertas as matrículas
para» o.' cu rsoa de taquigrafia por
correspondência do Instituto Bra
sileiro de Taquigrafia. orgão fun
dado em 1944 e reconhecido de
Utilidade Pública. O curso com

põe-se apenae de 12.lições. após
o que serão conferidos Diplomas" F

aos alunos aprovados em Exame
Final. também por oorrespondên
cia, Os interessados deverão es

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

Refaça suas fo�ças, toma,ndo'

i'B I'G
Saboroso até a ultima gota

,

',': Em breve torrado ài ar quente(
: ,'BIG é grande - 'mas em Canoinhas

8'IG é O melhor café

<CASA LANG.ER
, .

Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas
i<;:' j(:. ',' \::' -;.\ -'i' :�" , \ .. : .. -:,

Atende com Casa Comercial de Secos e Molhados.. Roupas
Feitas, Armarinho, Bíjouterras, Perfumarias e '

.

Miudezas .em Geral
..

An,�x_o. também com bem montado BAR; com bebidas, con
sE;fvas. e doe-s em geral, Balcão Frtgoríüco e organizado

.

SAlAO DE BILHARES SNOOCKER.
"

,

Sérve.se Bem, Para 'Servir S."'l)r8.

»

Romances e Livros
CASAERLITA

..
:..

.

\

-

.•. e um veículo WiNys continua a rodar

1 %·lo.
-v

,

, -; A peça unüzada fOI Qec-ª:_genuina WilJys: \
E isto quer dizer: peça de qualidade _-�c
peça que 'foi cuidadosamente exarrilna-"
da, passou por testes rigorosissimós�' �
só então fOI aprovada, Sua reposrcào
foi 'feita nas oficinas de um' Concés-:"
sionário Willys, por homens treinados:
na própria fábrica - homens que conhe
cem perfeitamente os veiculas com .que

,

lidam. Para que seu veiculo Willys con- .

tinue 100%, utilize Servico AutorizadO e

Pecas Ger:lUinas Wirry&'
-

Onde hou�er esta placa. seu veículo WILLYS será tratado como merece I

e-
I. .

' ,

------�--�--------------�-----------�,
\ht, "c-

Basilio· ·Bumenbllk &. Ela. ',LIda.
S. G:ATARINA

ÂVIC.ULTOR ,ArJlIGO
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 dicíde, 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 ao'AVIÁRIO lEGHORN
e adquira 'pintos com a idade de sua. preferência,

O AVIÁRIO lEGHORN .está a sua disposição para
servir e orientar .

!

.

A \fIARIO lECiHORlf Il(ANOIHHAS". .

19 anos criando e selecionando aves de raça pura.
Rua Roberto Ehlke, 331· - Cx. Pstl., 190 . Canoinhas

J) •
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado do Banco INCO)'

Caixa Postal. 76. - Fone, 125

CANOINHAS - STA. CATARINA.

Apresenta esta temporada de caça. 808 seus distinto freguêses,
armas e munições de todas às 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 08 calibres. - Balas el munições em geral para armas .

Espingardas de pressão pi esporte e caça. _:;: Espingardas pica
pau • PUXA FROUXA e de CÃO. - Camas de Campanha,
Lanternas a pilhas-carbureto e Lampeões Colemann SQO Watts.
FACAS - FACÕES de mato -, TALHERES ARTICULADOS .

. 'Melhores prêços. - M�lhore� condiçôes çe
'pagamento', - Maior estóque da praça.

,

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
ADVOGADO

CíVEL COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Viêira, 490 Canoinhas

\ -José
.

Yval1 da Costa
Ba'ch�rê( �m

..

Direito'

Praça

Advocacia' em )geral," especialmente crime

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

.

Ad u b 0'5
I

Para n á
o melhor que há

Representante:
Z. Oarcindo. I: Knüppel Ltda.

\
' .t

CatxaPostalõô, ;(,',Canoinpa�l;S. c.

�..

'

\

.C(
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NOBREZA CANINA ...

NEOFITO

/

(

á noite tinha sido molhada, por uma chuvinha miuda,
que coira pela madrugada... o dia se apresentava morno, como

carícia de mulher [ovem . . . o relógio ma,rcava nove hora! ••• Fido

tambem não voltara à estação, nessa morna e linda manhã • . •

. Quando a prosperidade for um sonho na tua vida, devido
c..... • .. �_��, que tenham surgido, quando a miséria for a tua" compa

nheira diária, contemplarás triste e melancólico a deserção de todos

011 teus amigos . . . mas por mais que te abandonem,' sobrará sem

pre ao teu fado, um amigo fiel. que nada pede e nada reclama • . .

esse animal admiravel que é o Cão.

Numa análise' fria, sôbre a reação animalesca do HOMEM.
em relação a desgraça do seu semelhante, é que me veio' a mente, a

história verídica de FIDO . . . o cão. que passou a fazer com [usti
ça, parte integrante de urqa comunidade italiana, como exemplo edi

ficante de gratidão edé nobreza; de reconhecimento e de fraternidade •.•

si me não falha a memoria, foi ha mais de quinze anos. que num

jornal francês. deparei com essa história triste e comovente. . •• a

história de Fido . . .

Em princípios do ano de 1942, residia numa localidade da

Itália, Cario Soriano •.. numa noite escura e tempestuosa, retor
nava a sua casa, altas horas, Soriano. A chuva caía a cantares, inun

dando todo o leito da estrada. Numa das curvas. em que a margem

do Rio mais se aproximava, Sariano ao chegar ali. ouviu um gemido
triste e prolongado. Cario que desconhecia o medo, não vacilou e' se
abeirou mais do rio ... o gemido era angustiante e funebre, como

si partisse da própria morte . .
. o italiano com a ajuda de-sua lan

terna, conseguiu divisar na correntesa um animal. que se debatia

desesperadamente, contra uma morte quasi certa. O italiano que era

dotado de um grande coração. desprendeu-se de suas roupas e jogoU:
ae a aguà, em busca do animai que já não possuia mais forças para
vencer a correnteza. Cario Soriano de posse do pequeno animal, seno

tiu invadir-lhe uma. calma interior, como uma recompensa pela boa

ação que acabara de praticar; com o cãosinho a� colo, seguiu dire

temente a sua, C8&a, para alimentar e procurar aquecer o pobre
animal.

Fido, como fora apelidado pelo seu salvador. passou a ser o''

amigo inseparavel de tôdas aa horas. Soriano, que devido a sua pro

fissão. trabalhava efastado do centro da cidade; tendo que fazer o

percurso de onibus. Diâriamente \rído o levava a estação rodoviária,
e. a tardinha lá retornava a espera de seu salvador, quando então

) alegres, retornavam a cabana que lhes servia de lar.

A guerra, como autentica devoradoura de vidas. Dão popou
Soriario . . . fazendo consertos 'e reparos nas estradas. Cario e mais

UnB patriotas foram surpreendidos, por um raide inimigo e, um esti

lhaço de r:;ranllid�'oubou a vida desse nobre italiano .•. Fido como

sempre, à" dezessete horas, aguardava o retorno do seu amigo no ui.

timo carro . . .. e Soriano não voltou l '. Fido, triste:; cabisbaixo,
retornou à caS8 . . . ao amanhecer do dia imediato, os vizinhos. de
pararam com o cão de pé a frente da casa, cabeça baixa, triste; como
se prenunciasse alguma desgraça . • . ao entardecer do mesmo dia, a
triste noticia chegou ao povoado. confirmando a atitude do nobre cão.

Fido, fiel ao seu salvador, tornou-se indiferente aos chamados
e afâgos, que lhes eram' feitos e" por mais de dez anos, continuou a

ir diariàmente a estação na esperança de que o seu salvador retor
. naase ... jamais falhou um dia siquer.

... que lhe importava a chuva, o frio ou o calor sufocante,
se aquela hora tinha um dever a cumprir .. , o .dever de ser'grato .•.
Os anos passaram, Ficto continuou na sua rotina, e, tôdas as tardes.
retornava triste, acabrunhado, cabeça baixa. olhos parados e cauda ar-

_ riada, como se uma grave preocupação o perturbasse.
Com o correr do tempo, seu pêlo se tornou esbranquiçado,

suas pernas duras, mas, mesmo com o andar tropêgo, permaneceu

grato; persistia na sua ida a estação numa demonstração insofismevel,
de que li gratidão é uma das msiores virtudes.

Nêle tudo mudou _ • . 08' 'pnsso@ ... os pê'lo!!... a idade ...
somente não mudou o elevado e nobre sentido de gratidão, que o

guiara por tantos aDOS ... naquela linda e morna manhã. Fido tam

bem não voltara a Estação . . •

A população. ao sentir, o desaparecimeuto de tão leal amigo.
comoveu-se ... e diante de tanta dedicação, elegeram Fido "CIDA
DÃO HONORÁRIO", num gesto de reconhecimento humano .. _

Poucas pessôas �aberão honrar' tão nobremente, a memoria
do seu, benfeitor . _ . poucas. serão capazes de enaltecer e elevar tão

alto, um, gesto nobre. _. que Fido, com a sua nobreza canina. atin

ja fundo no coração humano . '. ;

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

vai pelo país e pelo mundo inteiro.

ASSINE o JORNAL
_ (Orgão Líder dos Diários Associados)

SUPLEMENTO LITERA'RIO - VIDA NACIONAL
VIDA DOS CI\MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
ECONÔMICO

Peça, hoje mesmo, sua assi

natura.' procurando o nosso

REPRESENTANTE:

PREÇOS:
1 ano Cr$ 2.060,00
6 mes-es Gr$ 1.200,00
3 meses crs 700,00

ANTONIO SELEM E
,CANOINHAS - Rua Senador Schmidt - Sta. Catarina

As assínetureã começam e terminam em qualquer dia
.

,

I
(

Registro Civil
Pedro Veiga Sobrinho, Escre

vente Juram. em exercício do
Oficial do Registro Civil de

Major Vieira, Comarca de Ca

noínhas, Estado de Santa Cata

rina; etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Francisco .Kachímareck e

Aracy Ribovski. Ele, natural
\

deste'Estado, nascido em Pula

dor, neste Município, no dia 27
de março de 1939, lavrador,
solteiro, filho de Estanislau Ka

chimareck, e de Dona Laura
Kachímareck.resídentes em Pu

lador, neste Município. Ela, na
tural deste Estado, nascida em

Pulador, neste Município; no

dia 18 de fevereiro de 1,945,
doméstica, solteira, filha de
Francisco Ribóvski e de Dona
Clara Ribóvski residentes em

Pulador, neste Município.
)
Apresentam os documentos

exigidos pejo Código Civil art.

180. Si alguem tiver conheci
mento de existir algum im pe
dimento legal, acuse-o para fins
de direito.

E para constar e chegar êste

ao conhecimento de todos la
vrei o presente que será afixa
do no lugarxpublíco deste Car
tório e publicado pelo Jornal
Correio dô Norte, que se edita
na Cidade de Canoinhas.

Major Vieira, 28 de junho de
1961.

ALÓIIl

Pedro Veiga Sobrinho

Escrevente Juram. em exerc.

Registro
I

Civil
Maria Goss Clínski Oficial

do Registro divil do Distrito de

Paula Pereira, Ccmarca de Ca

noínhas, Santa Catarina.

F8z saber que p,retendem ca

sar: Pedro Silveira Padílha e

Therezínha Belloto. Ele solteiro

lavrador natural deste Distrito
.....

nascido a 26 de novembro de

1.939, résidente neste Distrito,
filho de Julio Padilha dos San
tos e de Julia Padilha Silveira
dos· Santos, residentes neste

Distrito. Ela solteira, doméstica

natural -de Anta Gorda deste

Distrito, nascina a 8 de abril
de 1.940, residente neste Distri-

to, filha de Agostinho
. Belloto

e de Catharína Bilski Belloto
residentes neste Distrito.

\

Carlos Rudolpho Schimidber

ger e Veronica Zórek. Ele sol

teiro, natural de Anta Gorda
deste Distrito, lavrador. nascido
a. 24 de janeiro de 1.935, resi
dente neste Díst. filho de José

Schimidberger já falecido e de

Maria Wibbell Schimidberger
residente neste Distrito. Ela

solteira, doméstica, natural de

Encruzilhada desta Comarca nas
cida a 10 de junho de 1.943,
residente neste Distrito, filha
de Inácio Zórek e de Francisca
Oliscovicz Zórek, residentes nes-

te Distrito. .

.

•

Apresentaram os documentos

exigidos pelo art 180. do Códi

go Civil. Quem souber de al-.
gum impedimento legal deve
acusar na forma de lei.

Paula Pereira, 26 de junho
de 1961.

Maria Goss Glinski

Oficial do Registro Civil.
(

Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
Telefone para 305 e será

prontamente atendido.

CASA ESMALTE

o .

•
;li,

Ano 15 . CANOINHAS· S. Catarina, 8 de Julho de 1961 • N. 648

Subscriçã.o de Ações
PETROLEO BRASILEIRA SIA - ePETROBAs» avisa '

que, a partir de 10 de julho até 31 de agôsto vindouro,
efetuará, nesta cidade, por intermédio do Banco Indústria e

Comércio de Santa Catarina S;A, 8 subscrição pública de
suas ações preferencíais.

A referida subscrição é facultada a todos os interessa
dos, desde que se ob:r!er"[em as condições estabelecidas no

artigo 18 da lei nO. 2.004,' de 3 de outubro de 1:953.

O valôr das ações subscritas deverá ser integralmente
.

realizado, no ato da subscrição, em dinheiro ou em obriga
ções ao portador com os cupões de juros de ns.13 e seguintes.'

Canoínhas (SC), 3 de julho de 1961.

Banco Indústria e Comércio de ses, Catarina S.A

LUIZ D. DE :'.URANDA, Gerente \

HUGO PEIXOTO, Contador.
,

Associação Rural de (anoinhas
A Diretoria da Associação Rural de CanQinhas,

convida a todos os associados para a reunião a realizar
se no dia. 16 de .julho p/víndouro na séde da- Associação,
ás 14 horas (duas horas da tarde) para a -Fundação
da Cooperativa de Produção Agrícola do Município

.

de Canoinhas.
.

Pelo comparecimento de todos antecipa agradeci
mentos.

Canoinhas, 16 de Junho de 1.961.

P/· Associação Rural' de. Canoinhas
Ewaldo Zipperer, Presidente

Alfredo O. Garcindo, Secretario. 2x

,FUNDADO EM 27/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. Doc. sl«. 844 .

JORNAL E?EMANARIO - PUBLICA�SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira. 755/761 -e-r- Fone, 128 - Canoiuhas . S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 200,00
(A partir da 1

..
da julho do cor�ente)

, TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE'
Anuncios: Por vez e por

ÚLTIMA PÁGINA
Ie vez Cr$ 25,00
4 vêzes 20,00
8 ou mais 15,00
Publieaçõea em 'destaque

tem um acreseimo de 10%.
"A Pedido" ou "Seções Livres" serão cobrados pelo

espaço ocupado, com o acrescimo de 50%.
A Redação não endossa conceitos emitidos em artigos assinados.

centimetro de' altura de coluna:
PAGINAS INTERNAS

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

ou lugar determinado na pagina

Paulo Jarschel
Bar e Churrascaria �

A
. .

f
\

_

VIsa seus amigos e requentadores, que mudou-
se para a Rua Paula Pereira, (Bar Ideal), onde espera
continuar merecendo a preferência que sempre lhe dís-
pensaram.

Diàriamente churrascos
GADO, C'ABRITcY E

de

LEITAo

RÁDIO
'

O melhor vendedor do mundo.

Anuncie na RADIO CANOINHAS
o

.

melhor som do planalto catarinense.

C A N O I N H A 5 Capital da Erva M�te,
no ano de seu cincoentenárío.

.'C',
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I

INFORMATIVO' .INCe
Uma síntese dos principais acontecimentos

econômico-financeiros do, Brasil e do Mundo!

Ouça, de 2a a 6a feira, às 12 horas

na. RADIO CANOINHAS LTOA.,

Atenção Caçadores!
Em breves dias a firma J. Côrte irá receber as

.afarnadas espingardas de um cano em todos os calibres
MOCHA de fabricação ROSSI e B�RETA, orgulho da
Industria Nacional. Ampla Garantia.

Receberá também, as afamadas 'pistolas automáticas
BEHETA nos calibres 22 e 6,35 (com pente)

I

Prêços ótimos

J. Côrte
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado do Banco Il'ifCO)

Caixa Postal, 76 - Fone, 125

('ANOINHAS STA. \_,ATARINA

VENDE:S.E
I

Ótimo terreno pI indústria ou residência, medin.do
40x40, situado à Rua Felipe Schmidt, esquina Rua Curi
tibanos.

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

Prêço de ocasião.

Vende-se de preferência o conjunto.
Informações com o sr. Rimon Seleme, ou na

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

"

Perdeu-se
dia 28-6-61, uma .lona branca
gaúcha, no trajéto de Rio dos
Poços a Três Bar�as,
Gratifica-se quem achou en

tregando nesta redação ou ao

proprietário Sr. O L I V I Q
DRANKA_ 2x

(

Proibição
Os proprietários abaixo assi

nados, dos terrenos situados em

Colonia Ouro Verde, proíbem
terminantemente o transito de

pessoas, caçadas, pescarias, sol
tura de animais etc.'

Os infratores deste aviso se

rão levados 80 conhecimento
das respectivas autoridades e

punidos pela lei.

Gregório Hantchuk e

José Hantchuk. 3x
I

\
(

fORD F-3S0 para
..á um

. ,

d ecessadade.ca ii n, dutos !artnacêutlcOS ou

• Transporte de CIgarros. pro

pequenos engradu,dos.
adarias e conftáterias•

a. Entrega de encomendas de p

lojas e arm�z��s transporte urbano e rural. e�
o Serviço raptao de

12 pessoas ou nu

.peruas com capacidadae e��:a .

crônibus. para 11 pass g
m geral. Fácil adap-

• Mudanças. carretos
e fretes tipo de carroceria de

tação do chassis a qualque:
ues.

1 taforrna e gre
madeira com p e

boquee furgões e am-

o Carros-socorro. guinchos � Te

e tra�sporte policial.
rOS de bombelros

bulãnciaS. car
. Ford da série F-350 são

IMPORTANTE: Os chasstS
bina e rodas duptas

'dos com ca .

normalmente fornecl
speciais ilustradas. ussen

na traseira. As �a��C�Tl�:t:sstS com rodagem simples
tomo a utilizaça.o es e

d évio entendimento com
, de endem e pr

1\0. trosetra P
d AutoTizados.

o. Revendedores For

Espacialmente 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 �. 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

pãra-brisa panorâmico, de quase 2 metros de visibilidade,

proporciona maior confôrro e segurança!

VISITE O SEU REVENDEDOR

Comercial Pedrassani
.Rua Getúlio Vargas Canoinhas

\

,.Ij,-,

Santa Catarina

Dr. 'Waldomiro Kravchychyn
Cirurgião Dentista. '

Clinica - C.irurgia e Prótese
fSOICialidade: Odontopediatria <tratamenlo ,dentário de crianeaS)

CONSULTÓRIO: RUA CAETANO COSTA, 745

( Manhã: das 8,30 às 11,30 hrs,

HORARIO, ( Tarde: Exclusivamente c/hora mareada

Da Secretaria da Agricultura
Comunicação

MILHO H'BRIDO
Encontra-se 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$ 27,00, o quiÍo
aproximadamente.'

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

Florianópolis. <,

Dr. JOÃO COLODEL, Prefeito Municipal

m LI

a motoneta

funcional
para o

transporte
individuai

\

'v. udquire o suo VESPA em

condições facilitadas nos

revendedores autorizados .

ECONOMIA
foz 55 km com 1 ,litro

e 37.0 km sem reabastecer.

CONFÔRTO BELEZA
porque é a única

que tem suspensõo duplc;
porque é a único que lem

linhas aerodin8micas.

SltGtJRANÇA
porque é a único

que tem chassis monobloco.

UM PRODUT'O DA PANAUTO S',A, - RIO
/-....,

Distribuidores.
/

Praça Lauro' Müller, 204'
- MM I .0 -ijAM' 'ti =

ANUAR
MÉDICO

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

, <- /
-

CIRURGIA E CLfNICA GERAL,"

I. l

----_.--------------�----------------

Cons,ultório: Rua Getúlio Vargas, esq, Rua Paula
Pereira Fone, 380
Residênci,,: Fone, 263

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PELOS

A:NIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM"SE

.

sr. Vitor TomaschitZ e Rosi
.

. Hoje: os srs. Seleme Isaac filha d� sr. Evaldo Brand
'.

Seleme; Edmundo Hartmann Dia 11: -os srs; dr. Lauro
e Orondés R.ibeiro, tarmaceu» Côrte e LauroFernandesLuis;
tico em Monte Castello; as q, sra. dna. Ecilda Mariá esp,
sitas. Aracy Mülbauer e la- do sr, Osmindo Waldmann;
quelina Cernelsen; os meni- os meninos Leomar filho do.
nos Edison Roque filho do sr. Leonardo Brey e Hamilton
se; Waldemar Simm e Wan- filho do sr.: João Alves) Ri"
derley José filho do sr. Alcyr beiro; os jovens Fábio Fuck;
Woitexen; as meninas [udite Joãozinho e Pedrinho R.udey;
filha do sr. Antonio da Silva; a srta. Sebastiana de Lima.
Virginia e Elisa filhas do sr. � Dia 12: as sras. dnas. Nellv
Frederico Werdan. -Ó, esp. do sr. Lamartine Augusto
Amanhã: os srs. Leopoldo e Cecilia esp, do sr. [oão A.

Wõehl; Alcides r. Luiz e A- Brauhardt; os sr«. Antonio,
loisio Wibbelt; os meninos Mi- Machado de Souza e Nelson

iu,el filho' do S1. Antonio J. Hoeptner; a srta. Carmelina
dos Santos e Procopio filho .N. Pinto; o jovem Otavio
do sr. José Aréndartchuk; a Herbst; o meuino Edgard fi"
sra. dna. Leonor Pietruka esp, lho do sr. Affonso Knopp.
do sr. Cirilo Medeiros; a srta. Dia 13: as senhoritas Cata
Agacir Ieneura; o jovem E- tina Maria filha do sr. Ithass
waldo Franz, as meninas E� Seleme; Eunice filha do sr.
deltraudt filha do sr. Ditrich João Triertoeiler e Margareth.
Siems e Melânia filha do sr. filha do sr. Edgard K. Pe-.
laroslaw Sidorak: reira; a sr a. dna. Maria da
Dia 10: as sras. dna. Frida Luz esp. do" sr, Carlos

esp. do sr. Adolfo Voigt; Edithe Schramm; O menino Hipolito
esp, do sr. [oão Schadeck e filho do sr. Alberto Wardenski;
Irene esp. do sr VicenteFlau- os srs, Ivo Humenhuk; Adol
zino; o -sr. Max Ziemann, a

. to de Oliveira Godoy e Clau»
Isrta. Cecilia Linemann; o me" dto Vieira.
nino Nelson filho do sr. Bru- Dia 14: a menina Rosely
no Wardenski; as meninas. Maria filha .do Sr. Odiual R.
Zilda filha do sr. Friedrich dos Santos, res. em Bitime
Brauhardt; Ondina filha do nau; o jovem Aleixo-Tchqika.

I
�,
I

r

II'
/

TOCOS OS 'TIPOS
-

TODAS AS

\ PNEUS

/

Dia 15: ás sras. dnas. Vva.
He/ena Bastos: Irmengarda
esp, do Sr. Oswaldo Soares, .

res. em Xapecá; Rosinha esp,
do sr. Zl3no C. Zippel e Fran
cisca esp. do sr. Narciso L.
Ruthes; o sr. Miguel� Lefcha»
cki; o' jovem Mario Rudey; o

menino Aleixo filho do sr.

José Wardenski.
Nossos porabens.

Novos Csnotnhenses
Estão em testas lares ca ..

noinhenses, comos nascimeu»
tos de mais três lindos e ro»

bustos pimpolhos:
,SANDRA MARA; fiilha do
casal sra. Cecy - sr. Adauto
Nunes Allage, nascida 1J:__0 dia
30 de Junho p. tindo; "-

LUCIANE, filha' do casai
sra. [anette-sr. RafaelBoeing,
nascida no dia 3 do corrente;

I ;

MOACIR, tilho do casal
sra. Euanira- sr. Mario Licir
Ferreira, nascido dia 5 do an
dante.

,

Aos distintos casais, nossos
parabens com muitos votos
de teticidades.

Enlace Matrim�nial
Realizou-se sábado último,

em Curitiba, o enlace matri»
monial da srta. Elvêti, filha
do casal sr. Silva)dávio AI.
meida Medeiros, com o sr.

Aramis, filho do casal sr. José
Demetérco, ambas as famílias
lá residentes.

Embora tardiamente, apre,
sentamos nossos parabéns.

Ed ições Pau l inas

MEDIDAS
. \

CARISSIMAS FAMILIAS DE CANOINHAS!

Encontra-se entre vós uma Irmã Paulína, Missionária da
,Bôa Imprensa, visitando vossos lares com bons livros e,
renovando as assinaturas da «A FAMILIA CRISTÃ» e «VI,A
VÉRITAS ET VITA». Procurai possuir bons livros em vos

sos lares. Dai a 'vossos filhos urna formação sadia,
adquirindo livros das EDIÇOES PAULINAS.

RÁDIO

Anuncie na

O melhor vendedor do mundo.

RADIO (ANOINHAS
I

o 'melhor som do planalto catarínense.

C A N O I N H A 5 Capital da Erva' Mate,
no ano de seu cincoentenárío.

"�e
.

k liSORT�LO de
Vale Um

Os Felizardos

Talão3. I�

Milhão"
do dia 30

Consoante fôra amplamente
nôtícíado, realízou-se, sexta

feira última, dia 30 de julho p.
findo, no Teatro "Alvaro de
Carvalho" às 18 horas, o ter

ceiro sorteio do concurso insti
tuido pelo Govêrno d; Estado,
"SEU TALÃO 'VALE UM MI
LHÃO".
Grande' era a espectatíva em

tôrno dêsse 3.0 ,sorteia,. estan-

do o teatro repleto de assis
tentes, ávidos por conhecer

qu�m seria o terceiro milioná
rio do concurso e o primeiro'
do corrente ano.

Dando início os trabalhos,
foram os seguintes os felizes

ganhadores dos prêmios maiores:

Prêmio de Cr$ 1.000.000,0'0
Certificado ..n" 861.908. Possui- I

dor sr. Vigando Diener, resi
dente em São Bento do Sul.

Prêmios de Cr$ 100.000,00 (2
Certificados n. 606.280, perten
cente ao sr. Sebastião Freitas,
residente em Blumenau; e o

n. ,914.351, pertencente ao sr.

Wàldil' Albaní, residente à rua

São Jorge, 43 nesta Capital.
Prêmios de Cr$ 50.000,00 (2)

Certificados ,p ns. 438353, per
tencentes ao. sr. Júlio

r Lopes,
residente fi rua Itapuí, em Blu

menau; e 349.650, pertencente
ab sr. João Ramos Júnior, re
sidente em São João Batista.

o M.AIS COMPLETO ESTOQUE- DE PNEUS ,irt$t

Prêmios de c-s 20.000,00 (5)
Certificados nrs. 973.374, per-,
tencente a sra, Valesca Bona,
residente em Timbô; 444.741,
pertencente a sra. Ivanilda dos

Santos, residente em Caçador;
476.741, pertencente ad sr. dr.
Renato Ramos da Silva, resi
dente à rua Vitor Konder, n.

25, nesta Capital; 515.08�, per-
\ tencente ao sr. Renato Gelhart,
residente em Blumenau e ...

541.350, 'pertencente ao sr, Jair

Marcolíno, residente em Capin-
�l.

.
,

'

Afora êsses prêmios há ou- '"

,tros menores, os quais serão
dados a conhecer ao público,
dentro em breves dias.

A . entrega dos prêmios ma

iores \ acima. citados, será feita,
em data que será oportuna-v
mente .�nunci,ada pela imp�en- \.
sa escrita e falada da Capital.
Aos felizardos do 3.0 sorteio

de "Seu Talão Vale Um Milhão",
"Correio do Norte", cumpri

.

menta, augurando felicidades.

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
, Reunião Festiva

do Lions Club local
(Conclusão da 1 a página)

mon Selerne; Vogais - Isaac

Zugmann -- Ruy Seleme

,
Yalú Ribeiro - Edgar A. Ma
yer.

No final desta reunião foi
feito um sorteio de brindes en

tre 8S senhoras presentes.
TRÊS'BARRAS-E CANOiNHAS S�NTA CATARINA

/' ,
. .

.
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JAVA
SEMENTES11 1/2 IH. P.

em exposição e para pronta entrega; .na Loja
I

LOURENCO BUBA
.' �

CANOINHAS - Rua Páula Pereira, - Sta. Catarina
de FLÔRES

e HORTALiÇAS

DO- CRIADORCASA
DE CARVALHO & NASCIMENTO lTOA.

,Produtos Veterinários é Agrícolas
VAqlNAS [cri stalvioléta] contra peste sulna,

�

,

raiva dos càes e bouba aviá ria.
S'ementes de hortaliça$,' etc.

___III!!!iiIi!!!!lJi�_��".t.i::.:::����JMtmjlls::&l:O�;""",,"&ocn.3ii' -----__ • _

'especial
lançamento

)
'

.;

Traje ,R E N N E R I

Cínquentenário
\ Características:
I Paletó tip,o leve, com
2 ou 3 botões lapa-',
Ia e sp o r t l v e com

,caseamento fidicio
levemente cinturado
ombros modelados
com e n é h i m e n to

mangas tombadas,
ao contrário bei(i'a e

bolsos co'm pesponto

!

cornerncreçêo ao

, Encomende agora o seu traie

I?_ENNER
CINQÜENTENÁRIO
ou "sob- medida", e

"pronto"
\

pague em

/
.

,

'\
\

a casa da boa roupa
Calça tipo leve mo
dêio comum ou es

porte. Padrões' 9S
modernas côres em

casem iras, tropico'is.
linho e trifibra.

,

ii

10 INOS YESTlNDO ClINOINHIS COM

RfNHUt I �oa ROUPI PONTO POR PONTO.

R�a Getulio Vargas
A' Rua da Erveil'a Mater. 882

I

,
-' 'y

Prefeitura - Municipal
de Canoin'has

• Apêlo ao, Público
.
o Sr. Prefeito Munioipa], ape

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

,

manutenção da limpeza das cal-
çadas e das ruas.

Outrossim, tendo em vista o

Cinqüentenárío de Canoinhas,
solicita a 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.

Dr. João Colodel
Prefeito Municipal

� .

Edital de Citacão
)

com' o prazo de
vinte (20) dia�,
Dr. João Rodrigues de Arau

jo, J·uiz' de Direito da Comarca,
de Canoinhas, Estado de Santa'
Catarina, na fórma de Lei, etc..
FAZ SABER 8 quem interes-"

sar possa que procedendo-se'
no Cartório do Escrivão de or

fãos desta Comarca, o Arrola-:
mento dos bens deixados por
falecimento de BRUNO KIEN,
fica o herdeiro FRANCISCO
KIEN S�BRINHO, residente
em lugar incérto e não sabido
ClTADO por êste

-

Edital co�
o prazo de vinte (20) dias, con
tados da primeira publicação,
p�ra dentro de cinco (5) dias,
dizer sôbre as declarações der
.herdeiros !:! .bens e valor atrí-
buido .e seguir, até a decisão
final' o referido arrolamento '

sob .pena de revelia. Para, o�
devidos fins, mandou o MM. l'
Dr. Juiz de Direito, expedir o

presente Edital, que na fórma
da Lei, será afixado no lugar

/

de costume -

e, publicado uma
vez, no 'Diário Oficial e duas
vezes no jornal local «Correio
do Norte». DADO e passado
nesta cidade de Canoinhas. aos

vinte e seis (26) dias do' mês
de junho de mil novecentos e

e sessentã e um (1961). Eu,
Zaiden Seleme Escrivão o es-

crevi.
Dr. João Rodrigues de Araujo

Juiz de Direito. ..:....

V-ende-se
I

45 porcos para./ engor-
da. Tratar na Granja
Wilson dos Santos Mo-
raes, em 1aunay. 1x

Negócio de Ocaaláo,

Vende-se
83 alqueires de terras de
cultura:, com herval, madei
etc. 4 datas urbanas no pe
rimetro urbano da cidade.

-. uma casa de madeira,
nova, .medíndo 6x9, com

terreno, situada à Rua Ro
•

.. berto Elke,

Informações com Z: Gar.
cirido. & Knüppel Ltda.,
ex. Postal, 56, nesta cidade.

'I�
______.......... --"-.i

Lãs' para Tricot
Casa Erli1a
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Decretada Intervenção Federal
SENAI e Confederação da

RIO 5 (Transp) -- A fim de

garantir o funcionamento regu
lar dos três órgãos 0- Govêrno
decretou a intervenção Federal
no Sesi, Senai e Confederação
Nacional da Indústria, seriamen
te comprometidos pelas conclu
sões . das sindicancias que pro
vocaram demissões e revelaram
írregularídades internas,

,

I

no SES I,
Indústria

Atenção Criadores
A Associação' Rural de Ca

noinhas já. está aceítando pedi
do de inscrição de animais (bo
vinos, equinos, suinos, caprinos
e etc.) para a Exposição que
realizará no dia 10 de setembro
do corrente ano.

Organização Jurídica Contábil
Encarrega-se de Escritas Contábeis e Fiscais, Contratos e

Distratos de firmas, individuais, coletivas e sociedades a

nônimas; -Defesas Fiscais (Fazenda, Impostos de Renda e

Consumo); Ações Trabalhistas.
Mantém Correspondente em Florianópolis para atender todos e quaisquer

, serviços junto às repartições públicas, inclusive na Junta Comercial.
. '-

Para sua segurança e tranquilidade, confie seus serviços
à nossa organização que, dispõe de excelente corpo de
profissionais com longos anos de prática na especialidade.

Escritório: Rua GefuJio Vargas, 643 UiJieio MfUL
-

7. (anexo 'II fscritóril da Construtora "APfX" Ltda.)
14X CANOiNHAS ..... Santa Catarina

�
.

Vende-se
ou troca-se 'por uma caminhoneta

Um caminhão "Dodge" ano 1946 em perfeito estado.
Tratar com

Norberto, Fiedler - Fone, 138

• •

Cine Teatro Vera Cruz IAPRE�ENTA:
HOJE á. 20,00 horas - Impróprio até 14 ano.

0/

--'---

M O N PT I em Tecnicolor
"

cl Rorny Schneider

,Um filme do novo cinema alemão ll l

DOMINGO - às 10,00 h•• da manhã - Censura Livre

Grande Matinada - Desenhos Animados
DOMINGO - á. 14,00 horaa - Censu-ra Livre

M'O N PT I - com Romy Schneider

DOMINGO _
á. 17,00 hs.
á. 20,00 h••

Cen!lura Livre
Imp, até 14 ano.

As Minas do Rei Salomão
cl Sterwart Granger e Deborah Kerr

"Apaixonados e em perigo nas selvas bravias do

\
'-. continente negro!"

. Um filme totalmente filmado na África

28. Feira - á. 20,00 horas � Proib, até 14 ano. � REPRISE
-'----

3&. -e 4a. Feira - á. 20,00 horas --: Imp, até 14 anos

Alô Paris ... Alô 'Amôr
em Tecnicolor

cf Dany Robin, Daniel Gelin e George Reich
"UIria deliciosa revista do cinema frances",

5a. e 6a. Feira - á. 20,00 horas - Imp. até 14 ano.

Os Espiões Tarnbérn Amam
_ e] Martin Meld, Nadja Tlller e Walter Giller

"A audaciosa aventura do espião n.,l da, Alemanha!!!"

E PARA DOMINGO - Dia 16

CREPUSCULO VERMELHO

�,l." C.I.Y.u.I..B.ry.n.e.r..e.D..e.bo.r.a.h..K.e.rr .

Um espetáculo cem por cento
,

.

fi

MUITA COISA. .. EM
POUCO ESPAÇO
Chapa branca:
Em Major Vieira é bonito de

ver. Jípe, trator, motoniveladara
e funcionários do DER, tudo

I

"chapa branca", trabalhando

"pro bem da politica do PSD".
Celso disse a alguém do PSD
de Canoinhas: temos que ganhar
as eleições em Major Vieira de

qualquer maneira. E com can

didato do nosso Partido. Mobi
lizem todo o DER mas ganhem
as eleições.. Estão fazendo de

tudo, ameaças, empreguismo e

etc., mas não' vão ganhar não,
p povu já conhece q�em são
esses lobos em pele de carneiro ...

x x x x

Perseg:Uiçã.o:
Reina indignação no meio dos

operários do DER de Canoinhas.
Consta que o Engo.· Residente
aumentou recém nomeados, e
diminuiu os antigos. Insatisfação
entre os prejudicados que até
ameaçam entrar em greve ou

dirigir petição ad' Ministério do
Trabalho. Como é que \ pode
estar acontecendo isso, ou' não
será como dizem os operários
que se queixam em todos os

recantos da cidade? Não será

por acaso, perseguição política
também contra os humildes

trabalhadores ?
xxxx

Traiçã.o:
Dizem que os "ventos" lá

pelo Campo de Trigo não sibi
lam muito bem. Os comentários
todos são feitos, na base da

traição, de um colega para ou

tro. Tudo isso chama-se "ga
nancia de poder", mas' quem
nunca comeu melado, quando
come, suja os dedos ... Tomâra

'que tudo<, acabe bem, são os

meus votos ...

x-x X x

(APl:
Não há assistência do IAPI

aos operários do DER. Consta

que O Governo 'do Estado não

paga lia Instituto e que a Resi
dência de Canoinhas está atra
zada no recolhimento, Qual é a

verdade, é o IAPI, culpado ou' o
DER? Como está não pode ficar.
O operaria paga a sua contri

buição e quer receber os bene
fícios que à Lei lhe garant.e.

Cacique

VENDE-SE
2 lotes suburbanos de

5 1/2 datas cada um, com

40 e' 75 metros de frente

respectivamente, localizados
ã Rua Dr. Haroldo Ferreira,
"Raia", bem em frente da

propriedade do Sr. Irineu
Budant.

Ver e tratar com o pro-
prietário 4x

PAULO SOARES

\

CASA DE MORAD'A
Vende-se uma casa de mora

da;'. estilo bangalô, à Rua Co
ronel Albuquerque, ern ótimo
estado de conservação.

Ver e tratar com

ELIMAR O. FIEDLER
na firma Scultetus, 4x

Material
CASA

elétrico
ERLITA

.

SAIAS, última moda

e4�4 ettit4

Cin,qüentenárias -XI
A CRASE. - «Desta vez êle dormiu 00 ponto». Assim se

expressou Albino, o Trêfego, ao estranhar não houvesse eu dado por
êrro histórico no preâmbulo dum projeto

-

de lei, reconhecidamente
alvicareiro para a cidade cinqíientona, mas da autoria de um seu de
saíeto, e por isso incapaz de qualquer mérito sem graves restrições.

Não. Ainda que o tivesse descoberto, não podia, sem indig
nidade, criticar o Deputado pela «mancada:'. Nem Albino, o Trêfegó,
esperava jamais que o fizesse. Pandor.ga de menino brincalhão, para
atrapalhar. Peguei-lhe do fio, e dsr-Ihe-ei uns cocorotes. (Ai, menino:
nesta cidade, quem é que «manca:' mais do que nós dois, em tôdaa
as coisas?) Continuemos. Numa <finezas que se descasca em grossei
ria faz-me a insinuaçâo bréjeira, porque, , pelo projeto de lei, 'se

aprovado, receberão auxílios o Asilo e a Biblioteca Infantil. Desta
.

forma. ficou a benemerência de tão feliz descoberta para quem, pelo
visto, com mais penetrante faro olha os eerrinhoss do próximo. Tão
acentuado é o faro. 'que julga feito glorioso assinalar, com grande tí
tulo, em primeira página. no jornal de maior penetração em todo o

sul do mundo, um cochilo de Homero dentro dum pedido. quase
fantástico de arrôjo nos dias que correm; e por cuja aprovação 'final
nós todos, esinceramente>, <torcemos», porque é de Canoinhas que
se trata, tralali, tralalá. E tudo isto na hora em que, à música ine
briante de belíssima pregação envangélica, 'alguém nos manda esque
cer <as arestas que dividem os homens ... :>

-

I

Assim, -já não há necessidade de aceitarmos os «conselhos»
de algum sacerdote" impertinente. Basta aceitarmos nossos próprios.
E' preferível; pois 'um padee impertinente que autoridade moral te
rá para aconselhar-nos? Aceitemos, portanto, humildemente. nossos

próprios conselhos, a menos que se destinem ao uso exclusivo dos ...
outros. E' em obediência a êsses conselhos que bem poderíamos ter

perdoado o' eerrinho> do Parlamentar Canoinhense, em atitude tanto
mais de 'exaltar. quanto se tornou necessário preservarmo.nos do

contágio dêsse «fruto indesejável resultante de certas prevenções e

antipatias pessoaiss. (cBarriga - Verde:', 11.6,1961.) Como é linda tua
Bíblial -- Medice, cura te ipsum.

X X X X X
CRASE N°, 2. - Mexeu comigo ... Doravante, «o que é

bom para o ganso, é bom para o patos, .disse Dante.vcitendo Camões.
Eu estava quietinho como o bom menino do Carequinha. Aí

veio o bote. «Nós, através do nosso nome. somos vistos... :' Que van

tsgeml Teu nome é �obra. Cobra na estrada. «Patet:.. E eis- o aca
lantor «Há na imprensa local um cronista de estilo primoroso, e

muito vivo. dificilmente deixa passar algo (isso é de _
letreiro de ci

nema) sem comentar err inhos, até de crase. «Barriga - Verdes, 21.
6. 1961.) Isto está na mesma página em que me tece rasgados elo

gios. num artigo eprimorosos. Patet anguis in herba. Nem procede à

argumentação farisaica, supinamente farisaica', baseado no «late!:.;
pois tôda a' cidade sabe o que êle tem prazer sádico em revelar: a

identidade da vítima. E o farisaimo cresce de estatura, quando está
patente, «patet», que a citação .nem de longe a êle atingia. Ou será

que é <muchacho» cubano tambémZ
. .

"

'

«Muito vivo» é- apôdo que tem meu enderêço. Chamei-lhe
<trêfego» .. Mas depois, só depois. São sinônimos perfeitos. Estamos

quites, e queixa-se da «impertinência». Quites? Ainda não. Se o me

xerico da «clandesfinidede» .não possui consistência, não tem por on

de se lhe pegue. outrossim, aquilo dos «errinhos> que dificilmente
me escapam. Já vimos que há' «cronistas» mais atentos. Porém, se

me penetrasse pelo cocoruto duríssimo a idéia de arrolar, em cadas-

1
tro <ad hoc», um elenco dos erros de português. que em nossa im

prensa enfeiam, digo, enfeitam o cinqiientenário e outros anos, be'lo
catálago teríamos - magnífico bestiário gramatical. E porque não o

fiz, não procede o «louvor». Ainda não. Critiquei. isto sim. crase suo

pérflua, 'isto é. erradissima, em legendas que serão, lidas por muita

gente de fora. Mas, nas legendas. quem colocou a crase não foi Al
bino, o Trêfego. Que tinha êle com isso, mais uma vez? Ele a colo
ca errada .sôbre outros «aa», E quando. com ademanes de mofa. se

refere aos errinhos «até de crase», revela, 'no «até», desprezo pela
linguagem esc�rreita. E quem tal f��. mau brasileiro é. Ninguém es

tá dispensado de escrever em bom português, Jornalista, muito me

nos, E muito mais, quando é lido em todo o sul do mundo. 'A

imprensa local' pedi melhor português duas ou três vezes, ainda sem

ferir detalhes. Portanto. o «dificilmente deixa passar algo» pertence a

�étodos de alei�osia. .

'

X X X X X J
CRASES N°. 3 e- 4 e outras. A seguir.

X X X X X
Cachimbinho. Tenho Uill recado para «si». Queira pacientar

até sábado, Não vê como já esbagoei?
X X X X X

A Música" do Hino. Se não nos entendemos aqui dentro,
'

talvez aiDd� seja possível enviar tôdas as. composições a um maestro
.

de banda ou compositor credenciado, DO Estado de Santa Catarina
'bu em Curitiba, E' um palpite. A resolução trar-nos-ia duas vanta
gens: sacrificaríamos ao bem público e à glória de Canoinhas nossa li

preferências pessoais, uma vez que nós todos em Cauoinhas, humil
demente.lnos dizemos «amadores» em música; 2°. vencerá provávélmente,
li melodia que, dentro dos cânonea da composição musical correta,
mais' justiça tiver feito ao caráter da letra. Pois não se trata de
selecionar melodia «egrâdâvel»: trata-se dum HINO. E o Hino
musical tem suas caratêristicas, corno as tem o Hino poéticu. Poe
sia romântica não é,_ Hino E uma «Lied ohne Worte> de Schu
bert não é Hino, E aqui, sinceramente. os meus renovados cum

primentos 8 exma. sra. dona Elmy Meyer, cuja melodia tanto

agradou a tantos. Não a conheço ainda, Por isso não posso dizer

se, na minha opinião, é realmente um Hino. Também a minha

opinião, o que valeu � O de que precisávamos é duma opinião re

almente coletiva. Não a conseguimos. Daí o e-lvitre �t:1'Jj �Pfl. _. __ � o'.
XXXXX'

A Imagem de São Cristóvão. Perdeu-se na geografia de
Santa Catarina ou do Paraná. A firma fornecedora, não atendendo
a ordens de Canoinhas, confiou o transporte à Blumeneuense. Es
sa Transportadora nem responde a telegrama com respcsta paga ...
A qualquer Motorista de Canoinhas, que vai a Blumenau, ou pas
sa por Blumenau, a Comissão dos Festejoa, por intlIDDédio das =cin

qüentenárias>, pede 8 gentilíesime fineza de indagar Da Blumenauen-
se. (Rua Sete de Setembro, 1596). O. Q. C-
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