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Vítimas da Perseguicão Política

para, - Seguir
Funcionários

Preparam-se
Viagem, os

( \

Hemovidos
Inúmeros lares canoinhenses choram 'neste momento. De

sespero e revolta contra os atos de um Governador que tornou

se conhecido como o maior perseguidor dos últimos 15 anos. En

trmcheirados atraz do Governador, estão os Diretórios do PSD e

PTB remetendo para Florianópolis a lista dos que terão que ser

removidos e exonerados. Os funcionários todos' irão trabalhar nas

suas novas repartições em outros Municípios, Aqui deixarão 'seus
bens de raízes, suas casinhas e seus parentes. Muitos nem levarão
suas famílias porque não poderão mante-las com o que ganham
tendo obrigatoriamente que se comprometerem com outras des

pesas em terras estranhas.

Trazemos o assunto a público porque queremos que fi

que bem gravado porque o povo precisa conhecer até onde vai

o ódio daqueles que se elegeram com a única finalidade de per

seguir humildes funcionários. Outros foram colocados em seus

lugares.
Preparam-se para seguir viagem os funcionários removi

dos. Bateram em tôdas as portas querendo conhecer os motivos

porque foram removidos, porque foram perseguidos. I Os "donos
do poàer" residentes em Canoinhas apenas disseram em resposta
que sáo consequência da nova administração. Outros esconderam

se com vergonha de enfrenta-los, de dizer a verdade. Mas os

"Pilatos" já estão conhecidos. As pedras cairão justamente nas

cabeças daqueles que embora com um sorriso nos lábios, demons
tram claramente o íntimo que possuem.

Os funcionários removidos não levam ódio deles, apenas
ficaram conhecendo quem são os que outróra eram seus amigos,
pelo menos no rótulo . ...

Cinqüentenário ,

Movimenta - se a Associação
Rural de Canoinhas Montando
a Exposição' Agro- Pecuária

I

Tomando a sí a responsabilidade da exposição agro
pecuária, diante do Cínqüentenário a/realizar-se nos dias 10 a 14
de setembro p. vindouro, podemos hoje informar ao povo de

Canoirrhas que os .trabalhos vão bem adiantados. A Associação
Rural tomou todas as providencias no sentido de apresentar uma
exposição agro-pecuária bem organísada e compativel com o con

ceito que desfruta entre as suas congeneres em todo o Estado de
Santa Catarina. Os srs, Alfredo Garcindo, Ewaldo Zipperer e

Orlando Nascimento estão a frente do movimento devendo con

cluir o seu trabalho no proximo mês de agosto. Sem duvida al

guma, a exposição agrç-pecuária será um ponto de atração dos

festejos do Cinqüentenário, pois' virão a nossa cidade, milhares
de pecuaristas de toda a zona norte do Estado. A exposição co

mercial-industrial está a cargo da Associação Comercial que tam
bem já iniciou a montagem da mesma nas dependencias da As-

sociação Rural.
'

No próximo número citaremos as obras já concluidas e a

relação dos expositores já inscritos.

lniciativa Particular
,r-. .

INAUGURA Mf\IS
'COLETIVO

EWALDO
UM

ZIPPERER,
BARBAQUÃ

Sabado 'último Rio dos Poços passou a contar com mais
uma indústria desta vez de beneficiamento da erva smate, a nos

sa riqueza nativa que tão bem tem conceituado o nosso mercado
fóra de nossas fronteiras. O ervateiro Ewaldo Zipperer inaugurou

.., mais um barbaquá col�tivo de ação contínua ou automática. Com

capacidade para 400 arrôbas diárias de erva cancheada montado
atravéz àe um sistema de sua exclusiva fabricação, baseado num

invento de seu saudoso ,pai Rodolfo Zípperer, a nova indústria
de Rio dos Pocos tem capacidade para atender diàriamente 100
ervateíros.

Além do barbaquá inaugurado sabado, Ewaldo Zípperer
é proprietário de mais dois: um em Parado e outro em Rio
d'Areia.: Avaliados em um milhão e quinhentos mil cruzeiros cada

um, ponderável patrimonio da nossa economia. Tem tambem ins
talados barbaquás do mesmo sistema em outros Estados da Fe
deração. Não se conhece até agora nenhum outro ervateiro que
tenha com tanta eficácia e conhecimento, industrialisado a nossa

erva mate, de forma tão satisfatória.

Para comemorar o acontecimento, Ewaldo Zipperer dedi
cou à inauguração do seu terceiro, barbaquá como uma justa e

merecida homenagem aos seus valorosos operarios oferecendo-lhes
uma churrascada. Foram tambem convidados para o ato da inau
guração os srs. Herbert Ritzrnann, Alfredo de Oliveira Garcindo,
dr. Saulo Carvalho, Basilio Humenhuk, Nicolau Humenhuk, Antonio
Moreschí, Nataniel Trevisani, Walmor Furtado e Rafael Boeing.
Todos assistiram o funcionamento dessa indústria que desde 1924,

.: época em que' foi montada a prirneífã em nosso Municipio por
Rodolfo Zipperer, vem sendo aperfeiçoada por Ewaldo Zipperer,

o if:lumentando-Ihe a �apacidade d� produção. E assim, a .índustrta
da erva mate amplia-se, conqmstando, novos mercados para o

progresso e bem-de Canoinhas Cinqüentenaria.

\ \
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Oiretorc� : AROWO C.' Of CAR�Al�O
CAIXA POSTAL, 2

AlfRfOO �ARCm�O e JOÃO S[l[Mf
FONE, 128

�erc�tc: n�A�S SmMl
CIRCULA Ads SABADOS,

ALVINOVOGT
Repercutiu pesarosamente nes

ta cidade, o faleeimento do sr.

Alvino Vogt, industrial residen
te rio Campo d':Agua Verde.
Desfrutava de sólidas e mereci
das amizades em nossos meios
sociais e filantrópicos, 'dadas as

qualidades de seu 'boníssimo

côração. Nátural de Blúmenau
neste Estado, o sr. Alvino Vogt
'chegou em Canoinhas em 1924,
estabeleceu-se com indústria de

cerâIljica no bairro d'Agua Ver
de. !l;.o falecer, sua indústria
encontra-se em franco desen
volvimento conhecida em todo
o Estado pelas qualidades de
seus produtos. Descendente de
numerosa família, seu nome fi
cou gravado na história indus
trial de Canoinhas como ho
mem progressista e de iniciativa.

Deixa o extinto, 3 filhos, uma
filha, 16 nétos e 1 bisneto.

A família enlutada as expres
sões de nosso imenso pes�r.

Ao senhor Abrahão Mussi

e à sra'dona Nura Mussi

a B I C agradece'
Por ocasião do 5°. Aniversário

da Biblioteca Infantil, a senhora
Dona Nura Mussi, acompanhada o

do Sr. Abrahão Mussi. não desde

nhou, em que pese à sua saúde
combalida e ao esfôrço que lhe
custou subir á BIC:, af.im.d: cumiJ
primentar a novel insfituiçâo, ver
o animado movimento dum sàbado
de tarde, e subir mesmo até ao

2° andar. para conhecer o' salão
de jogos. A senhora dona Nura

na ocasião. entregou ao Diretor
elevada soma em dinheiro: como

donativo da F.irma Mussi. A esta

insigne benfeitora. a Biblioteca
desvanecida. agradece, com o rico

presente, tão honrosa visita: ,

Apresentação de "Miss

Luzes da Cidade" no Baile

dó "Grêmio 15 de Julho"
Hoje às 22 horas no Club

Canoinhense o monumental bai
le do nóvel "Gremio 15 de

Julho" para a !\presentação das

candidatas ao título de: "Miss
Luzes da Cidade". Concorrem ao

título' as gentís senhorinhas de

nossa sociedade: Marli Burgardt,
Cerise Rosa, Ilze M. Nunes Pi

res, Stela Marilú Nader, Wal

qutría Matoso; . Raquel Olsen,
Maria Auxiliadora FreítaaNílva
Waltrick, Denise Rosa, Emilinha
Müller Paraguassú, Jucira Rei

nert, Lucila Stoeberl, Natália
C.Wendt, Liria Hauffe e Dagmar
Koehler.

O jornal "Ultima Rora" de

Curitiba fará a cobertura do

baile e desfile por interinédio
do cronista social Aramis Mil-

o

larch. Breno Sauer e seu con

[unto, considerado o melhor do
Brasil em 1960, animarão as

dansas. O "Gremio 15, de Ju

lho" é um esforço da mocidade

canoinhense tendo como � Presi

dente o jovem Castro Pereira

e secretariado pelo jovem Ru
bens Stulzer.

Deputado Aroldo Carvalho," da
bancada ,da' UDN,

o

trdbdlha por -,
:

Cdnoinhas cumprindo promessas
feitas quando candidato!

5

Acabamos de 'receber' o seu 40.
número. Orgão interno dos estu

dantes de Florianópolis, tem como

um dos Diretores a gentil senho
rita Regina Maria Carvalho. filha
do casal conterrâneo- AroIdo Car
valho. Bastante' noticioso, O nú
mero que recebemos traz na pri
meira página um artigo intitulado
"Canoinhas e seu Cincoentenário"
de autoria da canoinhense Direto
ra do jornal Regina Maria,Carva
lho., onde num estilo admiravel,
resumido, mostra Canoinhas, sua

gente e suas riquezas.
B8a propaganda da nossat'Capital
da erva mate". Nossos

�

agradeci
znentos a brilhante jornalista que
desponta Regina Maria Carvalho
pela remessa da Marcha Estu
dantil, Exito desejamos 11 tod� o

corpo editorial

O senhor João Seleme, Presidente do Hospital Santa Cruz,
acaba de receber do nobre deputado canoinhense o seguinte te-

legrama:
-

"Brasília - Informa presado amigo Hospital Santa
Cruz alem dotações ordinárias será- .contemplado no orça
mento de 1.962 com verba de hum milhão de cruzeiros
destinada pela bancada catarinense a Hospitais escolhidos
como Regionais pt Ocasião escolha Hospitais Regionais
excusado dizer lutei e obtive inclusão nosso nosocomio a

ser contemplado ano que vem conformidade plano ela
borados em conjunto pt Referida verba será paga pelo
Presidente Janio que em nada se parece com' seus,mais
recentes antecessores pt Cordial abraço Arolde \Carvalho
Deputado

o Federal.
o

Não temos a menor duvida quanto ao recebimento, da
.r-eferida verba na, oportunidade, porquanto o atual Presidente da
República, tem demonstrado maior compreensão com as coisas
que diz respeito diretamente com a saúde do Povo Brasileiro.
Não temos \ duvida quanto ao seu recebimento porque Canoinhas,
tem junto à Camara de Deputados um batalhador incansavel, por
esta terra, que é AROLDO CARVALHO.

Todos os contribuintes
'Previdência
melhor assistência' o

�ma extensa r êde hospitalar
e ambulatorial vai prestar uma

assistência mais ampla aos, be- ,

neficiários -da Previdência So
cial em número aproximado de
10 milhões de pessoas em todo
o território nacional, de acôrdo
com o novo sistema de' comu
nidade de serviços assistenciais
determinados pelo presidente
da Republica,
Deu esta informação o sr.

Décio Pacheco Pedroso, presi
dente do Grupo de Trabalho
que estudou a organização -rné
dica comum entre' as autarquias

- de pensões e aposentadorias.

'Planejamento e economia
v
-- A redistribuição planejada

da assistência médica - disse
em seguida o Dr. Décio Pache
co Pedroso - proporcíenará, a-

!�
.

A Marcha Estudantil

da
Social vão' ter

médica
"

I

lém dos benefícios referidos, a
centuada economia aos Instítu
tos, evitando, ainda, o parale
lismo dos serviços médicos. A
cidade de Parnaíba, no Piauí,
por exemplo, possui nada me

nos de quatro ambulatórios de
quatro diferentes institutos. Ou
tras cidades, e algumas popu
losas, por outro lado, não têm
serviços

I

assistenciais, contras
tando, assim, I com a, do Piauí,
que conta, corno foi ldíto, com'
vários ambulatórios para aten
der a uma população beneficiá-
ria relativamente' reduzida.

'

Órgão consultivo '

," .

O dr. Décio Pacheco Pedroso
que exerce, presentemente, as

funções de diretor' do Departa
mento de Assistência Médica

I do IAPC, esclareceu, em segui
,ªa, que o Conselho de Medici
na da Previdência Social é o

órgão do, DNPS que exerce
funções consultivas sôbre a as

sistência médica previdenciária.
Já se encontra êle em pleno,
funcionamento, integrado dos
diretores dos seis departamentos
médicos dos lAPS, e represen
tando o SAMDU, Ministério de

I
Saúde, Associação Médica Bra
sileira, Conselho Federal de -
Medicina e do Sindicato
Médico.

,
'

Esse órgão supervisor - de
clarou finalmente o diretor
do DAM do lAPC -- evitará,
com a competente fiscalização,
a criação desordenada e preju
dicaI, em todo o país, de hos
pitais, ambulatórios e postos.

SAIAS, última moda t

e(J,t$(J, , �ttit4,
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COR�EIO DO NORTE

Proibição

Perdeu-seOuça, de 2a a 6a feira, às 12 horas

na. RADIO CANOINHAS� LTOA.,

INFORMATIVQ 'INCQt t
dia 28-6-61, uma lona branca
gaúcha, no trajéto de Rio dos
Poços 'a Três Barras.

Gratifica-se quem achou en

tregando nesta redação ou ao

. proprietário Sr. O L I V I O'
DRANKA. Ix

Uma síntese dos principais acontecimentos

econômico-financeiros. do Brasil e do Mundo!
.

"

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

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

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

preço,S. ótlmos

J; Côrte

Os proprietários abaixo assi
nados, dos terrenos situados' em
Colonía Ouro' Verde,

�

proibem
terminantemente o transito de

pessoas, caçadas, pescarías, sol
tura de animais etc.

Os infratores deste aviso se
.

rão levados ao conhecimento
das respectivas autoridades e

punidos pela lei.

Gregório Hantchuk e

José Hantchuk. 2 x

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

CANOINHAS STA. CATARINA

. \

Especialmente fabricado para aquêles que desejam um

caminhão com a versatilidade de camioneta, com uma

capacidade de carga maior, ou ainda maior ãrea

útil de transporte para mercadorias relativamente leves.
e volumosas. Se as suas necessidades estão. enquadra�;� .. ,

nessas especificações, há agora um caminhão ao seu dispor
- o Ford F·350, agora lançado no mercado brasileiro.

Equipado com um possante motor Ford v·s de
167 H.P., bloco em Y, oferece mais rapidez e precisão
nas entregas. Chassis super-reforçado, de excepcional
resistência, garante serviço ininterrupto. Cabina com .

pára-brisa panorâmico, de quase 2 metros de vísibilidaJi:;
proporciona maior confôrro e seguran�a!

á
. FORO F·3S0 para

H um
,

· d
.

ecessidade. .
.

ca a n
d tos farmacêuticOS ou

• Transporte de cigarros. pro
u

pequeno� engrad�dos. adarias e confeitarias.
• Entrega de encomendaS de p

.

.

lojaS e armazéns bano e rural, em

• Serviço rápido de transporte �; pessoas ou mi

,peruas com capacidade e�::�
erõnibus, para 17 passag

geral. Fácil adap-
• Mudanças. carretos

e fretes upo de carroceria de
_ do chassis a qualquer 1

teçao. lata[orma e grades.
madeu8 com P

inches e reboques, furgões
e .a�·

• Carros-soçorro. gu bel s e transporte policlal..
_. rros de bom erro

bulanc18S. ca
. da série F _350 são

IMPORTANTE: Os cltasStS FO�dna e rodas duplas
malmente fornecidos, com ca. t.s ilusiradas, assim

::: traseira. As :arr�Ce!la�:��:c�: rodagem 'simples
camo a tLtiti�açaO deste de évio entendimento com

. dependem e pr
114 tT'a&etTa

F d Autorizados.
ar Revendedores ar

� VISITE O SEU REVENDEDOR

Comercial Pedrassani Limitada
Rua Getúlio Vargas Canoinhas Santa Catarina

\

15-7-1961
• e

"

-,

Dr. Waldomiro Kravchychyn
Cirurgião Dentista

.
Clinica - Cirurgia e Prótese

Upecialidade: Odontcpediatrla (tratamento duulária de crianem
CONSULTÓRIO: RUA CÀETANO COSTA, 745

. ( Manhã: das 8,30 às 11,30 hrs •

HORARIO ( Tarde: Exclusivamonte c/hora marcada

VENDE:SE
Ótimo terreno pI indtiÚria ou residência, medindo'

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

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

.

,J?rêçrl dê ocasião.
Vende-se de, preferência o conjunto.
Informações com o sr.. Rimon Seleme, ou na

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

Da Secretaria
.

da Agricultura
Comunicação

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

taria, como segue:
tipo «Pires» (semi-duro) a Cr$ 21,00 o quilo
tipo 'pires «Ceres-13» (mole) a Cr$ 27,GO, o quilo
aproximadamente.

- Os pedidos deverão ser encaminhados àquela
Secretaria ou á Diretoria de Produção V .;get�l. em i
Florianópolis. I

Dr, JOÃO COLODEL, Prefeito Municipal

& 1 i

a mo!cr:et'"
funcional
para o

tranlpol1O
IndMdual

V. adquire a sua VESPA em

condições facilitadas nas

revendedores autorizados.

ECONOMIA.
faz 5,s km com, 1 litro

e 370 km sem reabastecer.

CONFÔRTO BELEZA
porqu� é a �nic:a qDe lu.

,

linhás aerodin6micas.
porque é Q ú,nico

que lem suspensão dupla.
�

SieGURANÇA
porque é a única

que tem chassis monobloco.-

\.

UM PRODUTO DA PANAUTO S.A. - RIO

Distribuidores .:

Praça Lauro Müller, 204
.....

Paulo Jarschel
Bar e Churrascaria

_ , ..
Avisa seus amigos e frequentadores, que mudou

se para 8 Rua Paula Pereira, (Bar Ideal), onde espera

_c_o_nlltillln_u.a••rlllm_elllllre_c_e.n_dilllo_allllp_r_e_f_er_êllllinmC_ia_.IIIIIq.u.e_Slliae.m.p.r.e_lh.e_dlllliSIll-.�I"pensaram.
Diàriamente churrascos de :

GADO, CABRITO E LEITAO
_---= J'IJIP9 *
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Cine ·Teatro Vera' Cruz
APRESENTA:

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

OESTE SELVAGEM
cf George Montgomery e Dianne Brewest

\

Sensacional Faroeste

Sua palavra era tão decisiva'como a bala de seu revólver.

G'AVIÃO NEGRO,
e] Gerard Zandry e Mizanon Bsrdot
A pirataria para salvar uma cidade.

./

DOMINGO • à. '10,00' hs, da manhã • Censura Livre
,

Grande Matinada - Desenhos Animados
A saber: O Caçador Caçado, o Gato Faroleiro, etc.

�---

DOMINGO -, b 14',00 hora•• Censura Livre

O GAVIÃO NEGRO

ás 17,00 hs, Censura Livre
DOMINGO - ás 20,00 hs,

-

Irrrp, até 14 .anoa

Yul Brynner e Deborach Kerr - no seu sensacional filme:

CREPUSCULO VERMELHO
2a. Feira v ás 20,00 hora... Proib. até 14 ano•• REPRISE

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

A Pequena mais Sabida de Pari�
e] Martine Carol, Michel Piccoli, Lise Delamare

e Jess Hahn
--------.- I

5s. e 6a. Feira - á. 20,00 hor�. - .Imp. até ,14 anos

I CR�IADOR DE MONSTROS
el Peter Dyneleye e Jane Hylton ".

,
.:

instituto de Beleza IIG .' "

uremar
Com mQderníssimo�' aparelhos para permanentes,'

manicuri, cortes de 'cabelo' - última moda, penteados, etc.

Atende diàriamente
das 8 às 12 horas e. d�s 13 às 19 horas.
Portanto Senhoras e Senhoritas prefiram o

INSTITUTO DE BELEZA "GUIOMAR"
Sob a direção de GUIOMAR SCHAIDT

Rua Paula Pereira n." 976 �- Telefone, 202
(Pertínho da;Rádio Canoinhas)

- Dia' :15 -

.,.'-

As 20
J
horas

Em Benefício d� BIC e do Asilo

Dr. Rolando Maluc�lli
INGRESSO 'Cr$ 5,00

HHÔ BELARMINO e HHA <iABRIELA
PROF. MANOEL
E Seus Câes Amestrados

e Suas Acrobacias

NELI MARIA
Com suá voz privilegiada

e seu acordeon

Presente exclusivo das Famosas Máquinas de Costura

VIGOf\ELLI
Exclusivista nesta· cidade

i
,.

CASA ESMALTE

Vende-se
I '

.

ou troca-se. por uma. c�minhonet�
Um caminhão "Dodge" ano 194;6 em perfeito éstado.

Tratar cpm

Norb�rt� 'Fiedler" � 'Fone, 138
/"

Edital de Citacão
,

com . o \prazo de
vinte (20) .dles
O Dr. Joãô Rodrigues de A

raujo, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na fórma da
Lei" etc.

FAZ SABER a quem interes
sar . póssa que procedendo-se
no Cartório dó' Escrivão de ór
fãos 'desta Comarcevo Arrola
mento dos bens _)deixados por
falecimento de JOSÉ FERREI

. BA DE SOUZA, fica o herdei-
ro ERNESTO FERREIRA DE
SOUZA, residente em lugar in·
cérto e não sabido, CITADO,
por êste Edital com o prazo de
vinte (20) dias, contados da

primeira publicação, para den
tro de cinco (5) dias, dizer sô
bre as declarações de herdeiros
e bens e valor atríbuído . e se

guir até a decisão final o -refe
rido arrolamento, sob pena de
revelia. Para os devidos fins,
mandou o MM. Juiz de Direito,
expedir o presente Edital. que
na fórma da Lei, será afixado
no lugar de costume e publica
do uma vez no «Díárío Oficial do
Estado» e duas vezes no jornal
.local «Correio do. Norte». DA
DO e passado nesta cidade de
Canoinhas, aos seis (6) dias do

, mês de julho de mil novecen
tos e sessenta e um (1961). 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. Zaíden E. Seleme

Escrivão. '

I
/

_Ano 15 - CANOINHAS • S. Catarina, 15 de Julho de 196(. N. 649

Santa Cruz E. C. Campeão do Cinqüenta
nário - Batido Fragorosarnents o' Três

Barras .E, C. pelo Campeão
. pela alta contagem de 7xO

$i'

4xO no' pr'irrreiro tempo-v .Melado (2) _ J'rião (2) _ Arno
(2) _ Izineu (1) os goleadores _ Bôa arbitragem de
João Camargo' Martins _ Preli�inar ê outras notas.�

Prosseguiu na tarde de domino
go último o Campeonato da Liga
Esportiva Cenoinhense', pela, 68.
rodada do returno, onde prelia
.ram em nossa cidade, no Estádio
Municipal Alinor Vieira Côrte as .

equipes' do' Santa Cruz E. C. e'
Três Barras E. C. da cidade que
lhe empresta o nome. O resulta
do final acusou 8 vitoria arrasa

.dora do clube azurra pela eleva.
da contagem de' 7 t�ntos a zéró.
Vitória justa � insoafimavel do'
clube da Cruz de Malta. Assim
com essa magnifica vitória o San
ta Cruz E. C. iá é o Campeão
do oínqüenterlário, titulo êsse
ganho com todos os méritos. Fal,
,tará apenas uma partida para ,o
Campeão ou seja' no

. dia 23 de
julho próximo, com a equipe do
Palmeiras E. -C. a qual embora
perdendo tá estará elàssificado
para fi titulo máximo de 1961.

, Oi! quadros jogaram assim cons

tituidos: Santa Cru'z E. C. - G�.
to - Almir, Alceu, (Cilo), Mil
ton - Ezidio e Mário - Arno,
Coringa. Melado, João e Irineu.

Três Barras E. C. - Jung '
Pão, Mandico, Jonko - Joriel e

Lauro - Aluyr Trelinha, Pereí
rinha, Fiolék e Tatú.
Foi arbitro da peleja o Snr João'

Camargo Martins, com bôa atuação.
auxiliado. pelos . Snrs. Oady Nader e
Salvador' Fernandes.

.

Na preliminar o Santa Cruz

Confecções finas
para senhoras

,Casa. Erlita

AGRADECIMENTO
Familia Vogt, sob dolorosa impressão causada com

o talecimento �
de seu chefe

ALVINO VOGT
ocorrido dia 9,,7 àS /5,15 hs. vem de publico trazer seus
agradecimentos aos parentes e flmiggs, que durante todo
o tempo de sua enfermidade o visitaram e confortaram,
especialmente os medicas pelas esperanças dispendidas
'n'o tratamento do extinto; aos Rud. Pastores Egon �

Marterer e Werner Brunken pelas visitas e palavras de
contorto pronunciadas em casa é a beira do túmulo;
a diretoria da Soe. Tiro Alvo Canoinhas, pela homena»
gem postumá com acompanhamento da Bandeira, ao seu

fundador e sacio de honra; aos que estiveram no guar
damento; acompanharam o feretro; enviaram coroas; tlõ
res ou telegramas, ou de qualquer maneira se solidari-
zaram com sua dôr.

" -,

A todos sua eterna gratidão.

Subs�rição de-Ações
PETROLEO BRASILEIRA SIA - «PETROBAs» avisa

que, 8 partir de ,10 de julho até 31 de agôsto vindouro,
efetuará, nesta cidade, por intermédio do Banco Indú�tria e

Comércio de Santa Catarina S/AI a subscri,ção pública de
suas ações preferenciais.

.

A refertda subscrição é facultada a todos os interessa

dr;>s, desde que. se ob!!erveIIi as condições estabelecidas nO

artigo 18 49. lei nO. 2.004, de 3 de outubro de 1.953.

Ó 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.

Canoinhas (SC), 3 de j�lho de 1961.

Banco Indústria e Comércio de Sta. Catarina S.A

LUIZ D. DE MIRANDA, Gerente

HUGO PEIXOTO, Contador.

J

E. C. venceu 'Ó Três Barras pelá
contagem de 2 tentos a 1, elassi
ficando- toe, assim ntrpelmeiro pôs
to da categoria de aspirantes com

4 pontos perdidos, seguido pelo
Três Barras e Botafogo com 6'�
pontos perdidos.'
Canoinhas x Palmeiras ama- .

nhã no Estádio Municipal: -
Pela 7a. rodada do returno do

Campeonato' da L.E.C. jogarão
amanhã DO Estádio da Baixada.
as ,equipes do Canoinhas E.. ·C. e

Palmeiras E. C. -

Partida .essa de 'interesse" para
o público esportiva de nossa ci
dade. pois ambas as equipes de
verão se apresentar em cancha
com seu plantél completo e tudo
farão para exibir ao público pre
sente um futeból de primeira ti
nha, . já que 'uma derrota para
suas eôres significará uma má
posição da tabela do Campeo-'
nato ou seja a do último pôs to,
ou da lanterninha. Na preliminar
preliarão 8S equipes aspirantes
de, ambos os quadros.
Foi escalado para arbitro da

"peleis o Soro João Camargo
Martins, auxiliado I pelos Snrs.
Salvador Fernandes e Alexandre
Steilein.

Campeonato' Catarinense
de futebol:

Jogarão amanhã pela ultima 1,

rodada do Campeonato Catari
nense de Futebôl as equipes do
Marcilio Dias, x

/

Metropól em

Itaiaí e Comercial x Caxias em

Joaçaba, ,"
A claslificação do' certame' é '

a seguinte: -
.

t-, lugar: - Metropól de Criciu
ma Com 3 p. p,

2°, lugar: .;...,- Caxias de Joinville
e Marcilío Dias de Itajaí
com 4 p:-' p.

30. lugar: Comercial de Joaçaba
com 9 p. p.

I

Campanha de sócios do San
ta Cruz E. C.

'O Santa Crúz E. C. iâ Cam
peão do cinqiientenário, iniciou
sua Campanha de Sócios, presti
gie você também amigo esportis
ta fazendo- se sócio, do «Mais
querido».

'

c_J Hoje \

Na Sociedade Beneficente Operária
. S E N S'A C,I.O N,A L

Ganhadores . d� Sorteio
"SEU TALAo VALE

UM' / MILHAo"
Premios de Cr. $2.000,00

Narciso Ruthes - Canoinhas.
Américo Araldi - Ganoinhas.
José Porfírío - Canoinhas.
'José de Lima - Canoinhas.
Dr. Arnaldo Peiter' Filho -

Canoinhas.

VEN'DE-SE
Uma ótima casa de mo

rada medindo 8x10 com

com frente de alvenaria, e

mais um rancho de' 5x6,
construç�o recente, com a

gua encanada, situada à Rua
Major Vieira, s/no
Negócio de ocasião. ,

.

Tratar com o proprietário
na Loja Favorita. 3x

.\

•
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r ...mas, o nosso pione!
rismo no comércio bano

cérle. começou em San

ta Catarina.

Ho]e o "INCO" . dis-

põe de. 105 agências Isso significa que," além
em 6 estados brcsilei- de tôda segufa'nça ori

ros, mas 60...- delas se unda dêsse crescirnen
situam no território cc-

'

to,. onde quer que o
• I •

torinense. catormense se encon-

tre, contará sempre.

,com a presença certa

de seu amigo de tô

das as horas: O INCO

..

(
..,

.. \

\

BANCO INDÚSTRIA E CO' ÉRCIO
I

DE SANTA ,CATARINA S.A., .

o
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MIIIS DE' 25/ INOS CONTRIBUI'NDO PIRI O PROGRESSO DE SJlNTA CITARINI
\

NUNCA EXISTIU IGUAL

PARA FER·IDAS, .

E C Z E MAS,
INHAMACOES,
C O C E I R A S,
F R.I E.I ft, AS,

. ESPINHAS, ETC.
.Ór

•

J
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/ Vitori,oso O Projeto do Oe"putado Aroldo Carvalho,
, �

destinando Cinco Mi1hões de Cruzeiros � festividadesas

do
,Cinqüentenário de Canoinhas

CÂMARA DOS DEPUTADOS
Proje'to N. 1.831.A - 1960

Autoriza o Poder Executivo- a abrir, pelo Ministério da
Educação e Cultura, o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00 des
tinado às comemorações do ciriqüerrtenârio da Fundação de
Cànoinhas, Santa Catarina; tendo pareceres: da Comissão de
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; favorável, da
Comissão de Orçamento e Fiscalização Financeira; e da Comis
são de Finanças, com substitutivo.

bril de 1960. - Aroldo Carvalho.PROJETO N° 1.831-60, A QUE
SE REFEREM OS PARE."

CERES .:

I
\

Justificação
.

A cidade de Canoinhas. na re·'
o_ Congresso Nacional decreta:

gião norte catarineuse, limítrofe·
Art. lo. Fica o Poder Executi-

com. o Paraná é das mais impor.
vo autorizado a abrir, pelo Mi- tantes do Estado. O Municípionistério da Educação e Cultura. grande produtor de mate, de pi.crédito especial de Cr$ 5.000.000',00 nho e de trigo, exerceu papel de
(cinco milhões de cruzeiros) para., relêvo também no passado quan-,auxiliar a Prefeitura Municipal do serviu de sede ao Quartel Ge.de Cauoinhaa nas comemorações neral das Expedições militares man
do cinqüeutenário da fundação dadas ao Sul na chamada «Guer
da cidade a verificar-se em 12 I ra dos' Fanáticos» que durante 3
de setembro de 1961.

anos ensanguentou o solo pàtrio.
Art. 20• Do auxilio previsto no Victor Konder, ex-Ministro da

artigo anterior Cr$ 3.000,000,00

I Viação'
foi. Juiz de Direito da

(três milhões de cruzeiros) serão Comarca de Canoinhas. O Sena.
deaeinadoa

à

conclusão do edifí- I dor Ivo d'Aquino iniciou a sua
. cio do Ginásio Santa 'Cruz, à vida pública em Canoinhas, na
edificação da Biblioteca Infantil qualidade de Superintendente Mude Canoirihas e a construção do nicipal eleito para o período de
Asilo de Menores Rolando Malu- '

1922 _ 1926.
celli, em partes iguais.

Para que se .aquilate da im-
Art. 30. O crédito de que tra- portância' da comuna, basta queta a presente lei será automàti-

se assinale que a maior Coopera.
camente registrado no Tribunal tiva ervateira do país é a de Co.
de Contas, distribuído ao Tesou- noinhas com três mil 'aBsociado�,
ro Nacional e pôsto à disposição aproximadamente. A Associaçãoda Prefeitura Municipal de Ca- Rural 'local é das principais do
noinhas que dêle prestará coritas país, atingindo o seu quadro soo
no prazo de 120 dias. cial mais de três mil e quinhen-
Art. 4°. Revogam- se as dispo- tos lavradores. '

'

sições em contràrio, O importante evento - a pas-
Sala das Sessões, em 13 de a- sagem do cinqiientanário da cria-

r
"

ção do município, a verificar-se em

12 de setembro de 1961 - .deve
ser comemorado, não apenas com

discursos e Iesteioa mas sim com

a edificação de marcos que aten
tem o desenvolvimento da cidade
e do município. Nada melhor que
concluir- se as obras do Ginásio.
da Biblioteca e do Asilo- a fim
de assinalar a gratidão -dos con

temporâneos à magnífica obra
dos antepassados.
Sala das Sessões,' em 13 de a

bril da 1960. - Aroldo Carvalho.

COMISSÃO DE CONSTITJJI
çÃO E JUSTIÇA
Parecer do relator

!

Êste projeto autoriza o Poder
Executivo a abrir, pelo Ministêrio'
da Educação e Cultura, o crédito
especial de Cr$ 5.000.000,00 des
tinado ás comemorações do cin
qüentenârio da Fundação de Ca
ncinhas, Santa Catarina.

Nada temos a objetar quanto
à constitucionalidade ou conveniên
cia dessa proposição, motivo por
que somos pela sua acolhida.

Brasilia, 25 de abril de 1961.
Croacy de Oliveira, Relator.

Parecer da Comi.são
A Comissão de Constítuíção e

Justiça, em reunião ordinária de
'sua turma B, realizada em 24·5-
61, opinou, unânimemente, pela,
constitucionalidade do projeto nO.

1.831-60 de acôrdo com o pare
cer do relator. Estiveram presen
tes os senhores deputados: Olivei
ra Brito - Presidente, Cr<?BCy de
Oliveira -, Relator, San, Tiago

. Dantas, Geraldo Freire. Pedro
Aleixo, Barbosa Lima Sobrinho,
Bias Fortes, Raymundo - Brito,

Martins ,Rodrigues, Arruda Câ
mara, Joaquim Duval, Ivan Bi-
chara e Almino Affonso., I
Brasília, 24 de maio de 1961.

,
Oliveira Brito, presidente. - Cro
acy de Oliveira, Relator.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO
E FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA.

\ ,

Parecer do Relator
Diatrihuiu-me Vossa Excelência

o projeto nO; 1.831-60, de autoria
do nobre representante por San
ta Catarina, Sr. Aroldo Carvalho.

O projeto autoriza a abertura
de um crédito especial.' de Cr$
5.000,000,00, destinados às come

morações do cinqüentenário da
Fundação de Canoinhas, Santa
Catarina."

O Projeto está aesim.rjustifica
do: a cidade de Canoinhas, na

região norte catariuense, limítrofe
com o Paraná, é das mais im
portantes do Estado, O =Muuicí
pio .grande produtor de mate, de
pinho e de trigo, exerceu papel
de relêvo também no passado
quando serviu de sede ao Quar
tel General das Expedições mili
tares mandadas ao Sul da cha
mada «Guerra dOI 'Fanáticos»

. que durante três anol énaaugiien
tou o solo pátrio. i
, Victor Konder, ex-Ministro da
Viação. foi Juiz de Direito da
Comarca de Cauoinhas. \ O Sena
dor Ivo d'Aquino iniciou a sua

vida qública em Cauoinhas, na

qualidade de Superintendente
. Municipal, eleito para \0 período
1922-1926.

Para que se aquilate da impor.,
tância da comuna, basta que se

assinale que' a maior Cooperativa
ervateira do País é a de Cenoí
nhas com três mil aasooiados, a

proximadamente. A Associação
Rural local é das principais do
País, atingindo seu quadro social
mais de três mil e quinhentos la
vradores.

O importante evento - a pas
sagem do cinqiieutenârio da cria-,
ção do município; a verificar- se
em 12 de setembro de 1961 - deve
ler comemorado não apenas com

dieeuraos e Iesteioa mas sim com

a edificação de marcos que ates
tem o desenvolvimenta do cidade
e do município, Nada melhor que
concluir- se as obras do Ginasio,
da Biblioteca e do asilo a fim
de assinalar' a gratidão 'dos con

temporâneos a magnífica obra
dos antepassados.
A Comissão de Constituição e

Justiça afirmou pela constitucio
nalidade do proieto,
A finalidade da propósição é a

mais justa e a' mais nobre.

O crédito não é daqueles que
possam sf:lr consignados . no Orça
mento mediante inclusão nas re

lações dos Srs, Deputados. As
sim, não fere as normas consa

gradas nesta Comissão.

Ante o exposto, aomos de pa
recer que esta Comissão aprove
o projeto de lei' na. 1.831·60. I

Sala da Comissão, em 8 de
iunho de ,1961. - Antônio Caro
los, Helator.

Parecer da Comissão

A Comissão de Orçamento e

Fiscalização Financeira em SUa

Continúa no próximo número

, '

c O O P e r a t i v a,
, um !IA iQ4WA".;

Resultado

1. Prêmio
,

N. r 66' (um
IN. 55.2. Prêmio

3.

de Roupas
JUNHO

Trevisani

mensatldade) Tte. Agenor Flôres
Clemente Bay

GRAÇA

Premio N. 10 (isenção de 1
�

do Sorteio- " de

traje Renner) José Maria Furtado, Primo

(isenção de 2 mensalidades) .Darcy
T�deu

,

Inscreva-se
\

também na . Cooperativa' de Roupas RENNER
-,

-,

e.. � vista-se
J

I Próximo Sorteio 26dia
'.

I\evendedores
/

\

RENNER n.esta cidade
)ç'

,A CASi� DA . BOA RO[JPA�'
A.NOS VESTINDOf CANOINHAS

de julho pela

10

LOTERIA �FEDERAL

de ]961

e

Wiese

de

I

RUA GETULIO VARGAS, 882 - FONE� 298'
l'

"J'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(

Refaça suas forças, tomando'

CAFÉ 8,1 G;�!,:, '
,

Saboroso até a ultima gota
-

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

BIG é o, melhor café

CASA LANGER
'Rua Paula Pereira, 793 -:- Canoínhas

Atende com Casa Comercial de Secos e Molhados, Roupas
Feitas, Armarinho, Bijouterias, Perfumarias e

Miudezas em Geral

Anéxp também com bem montado BAR, com bebidas, con
'servas, e doces em geral. Balcão Frigorifico e organizado

,

SALAO DE BILHARES SNOOCKER.
Sérv8-se Sem, Para Servir Sempre.

Molduras
e Ouadros

.....,

Grandes Descontos
,

para Revendedores
Procurem

CUA ESMALTE
VEN'DE-SE
2 lotes scl>urbanos de

4.500 m2 cada um, com

40 e 75 metros de frente

respectivamente, localizados
à Rua Dr. Haroldo Ferréíra,
"Raia", bem em frente da

propriedade do Sr.' lrineu
Budant.

Ver e tratar com o pro-
prietário

/ 3x

PAULO SOARES
J

CANOINHAS' - Rua Vidal Ramos" 203 - Tele]. 145 S. CATARINA,
.

I

Romances e Livros
CASAERLITA

I

A peça utilizada fOI ºec�genuina VVillys.
E isto quer dizer: peça de qualidade -

peça que foi. cuidadosamente examina
da, passou por testes rrgorosissimos e

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

tinue 100%, utilize Serviço Autorizado e

Pecas Genuínas Willys,
'

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

I'

-------------------------------------_

� /

Basilio Uumenbuk & Cia. Ltda.
, ,

,

Associaç�o Rural (anoinhasde
A Diretoria tia Associação Rural de Canoinhas,'

convida a t6dos os, associados para a reunião a realizar
se no dia 16 de julho' p/vindouro na séde da Associaç�o,
ás 14 horas (duas horas da tarde) para a Fundaçao
da Cooperativa de Produção Agrícola do Município,
de Canoínhas.

Pel� comparecimento ,de todos antecipa agradeci
mentos.

Canoinhas, 16 de Junho de 1.961.

PI Associação, Rural de Canoinhas

EwalçJo Zipperer, Presidente

Alfredo O. Garcindo, Secretario. Ix

iI

J. CÔRTE
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, mocha. 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 pilhes-carbureto e Lampeões Colemann 500 Watts.
FACAS - FACÕES de mato - TALHERES ARTICULADOS.

Melhores prêços .. Melhores condições da.,
pagamento - Maior estdque da ,praça.

'

�/'

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
A.DVOt3ADO

CíVEL COMÉRCIO TRABALHO "

Rua, Major Vieira, 490
.

Canoinhas

José Yvall' da Costa
Bacharel em Direito'

,
"

Advocacia em geral, especialmente crime

'Praça Dr. Oswaldo d'0liveira - Fones 236 e 314
CANOINHAS -- Santa Catarina

A d.u b O s Paraná

J '.1.

/

o �u��hor que há
Representante:

,
z. 8arcindo & Knüppel Ltda.
Caixa Postal 56

'"

Canoinhas S. C.

,,'
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura Municipal
r de Canoinhas
Apêlo ao Público
o Sr. Prefeito Municipal, ape

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

manutenção da limpeza das cal

çadas e das ruas.

Outrossim, tendo em vista o

'Cinqüentenário de Canoínhas,
solicita a todos que puderem,
mandar pintar os muros e fren
tes de suas casas, afim de apre
sentarmos a cidade com melhor

aspéto possivel. (

Canoinhas, 15 de junho de
1961.

Dr. Jóão Colodel
Prefeito Municipal

Edital de Citacão
)

com o prazo de
vinte (20), dias
Dr. João Rodrigues de Arau

jo, Juiz de Direito da Comarca
de Canóinhas, Estado de Santa

Catarina, na fórma de Lei, etc.

FAZ SABER 8 quem interes
sar possa qúe 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 SOBRINHO, residente
em lugar incérto e não sabido,
CITADO por êste 'Edital com

J o prazo de vinte (20) dias, con
tados da primeira publicação,
para dentro de cinco (5) dias,
dizer sôbre as declarações de
herdeíros e 'ben. e valor atri
buido e seguir até a decisão
final

.

o referido arrolernento,
sob pena de revelia. Para os

devidos fins, mandou' o MM.
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 sessenta e um (1961). Eu,
Zaid�n Seleme ,Escrivão o fS-
creVl. '

Dr. Jo o Rodrigues de Araujo
,

Juiz de Direito. -

I'

Atenção' Criadores
A Associação Rural de Ca

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

Negócio. de Ocasião

, 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, medindo 6x9, com

terreno, situada à Rua Ro
berto Elke.

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

Lõs para Tricot
Casa Erllla

'Discos... Última Novidade I
Motocíctetas JAVA

111/2 H. P.\

Billy Vaughn, no cinema
em exposição e para pronta entrega; na Loja

Beer Garden Musik
Will Glahe and his orq. LOURENÇO ,BUB,A

CANOINHAS Rua Paula Pereira, - Sta. CatarinaA espetacular Caterina Valente.

Malaguefia
Orq, Casino de, Sevilla DO -CRIADOR

10s Cantantes de Casino de Sevilla 'DE CARVALHO & NASCIMENTO LTOA.

,Produtos Vetàrinários e Agrícolas
VACINAS (cristal violeta) contra peste suina,

raiva dos cães e bouba aviá ria.
Sementes de hortaliças, etc.
"

Cielito Lindo
Los Zorzales Guaranis

Carnaval da Cidade Maravilhosa (1961)

Alguém me disse
, Anisio 'Silva cl orq.

Organização _ Jurídica .Contábil
I Encarrega-se de Escritas Contábeis � Fiscais, Contratos e

Distratas de firmas individuais, coletivas e sociedades a

nônimas; Defesas Fiscais (Fazenda, Impostos dé Renda e

Consumo); Ações Trabalhistas.
Mantém Correspondente em Florianópolis para atender todos e quaisquer
serviços junto às repartições públicas, inclusive na Junta Oomercíal.

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/Gefulio Vargas, 643 fdificio MfUb
(anexo ao fscrilório' da Construlora "APfW' Lida.)

13x CANOINHAS - Santa Cataril'}a

e a frauleín dançou
com a orq. de Adalbert Lutter

Adernar Silva "um gaucho forasteiro"

I
e mais uma infinidade de discos sertanejos"
acaba de receber a

I
,J

,
\

Casa Erlita

PNEUS

)

-
, I

\,

::TODOS OS "TIPOSi
TÔDAS, 'AS' MEDIDAS

o MAIS COMPL�:rO ESTOQUE DE PNEUSTi rt$to'''t
..;}
'.

. �

'"

,
, )

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

"

/

.\

SANTA .CATARINATR't::S BARRAS,�E CANOINHAS .... '

,

.
.. I

,., }* I
,
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ANIVERSARIAM-SE
Amanhã: os srs. Ciro O.

Bastos, res. em Lapa;Altamiro
R. da Silva e João Maria
Rodrigues.
Dia 17: os 51'S. Helmar A.

Seleme; Aleixo' Brenny e Ar.
naldo José Machado; a srta.
Babete Wegger, rés. em, São
Paulo; as sr as. dnas.Laurecy
esp. do. sr. Carlos Dolla e

Cecilia esp. do. sr. Antonio
da Silva e Souza,' as meninas
Edite filha do sr. Dionizio
Andromico Orgecoski e Cleu
sa Reginà filha do sr. Hora-
oio H. dà Silva.

'

, (

Dia,J8: as srs. dnas. Ve#
ronica esp. do, sr, Miguel
-Lessak e Edite esp, do sr.
Pedro dos Santos Correo; o

sr. Carlos Koehle».
Dia 19: as sras. dnas, Ma

ria Silvia esp, dó sr. Dialma
Tabalipa; Nelli esp. de sr.
Elias .Seleme Netto e Maria
Madalena ,esp. do S1. Aluisio
iâaroinichem; a srta. Evani
Vieira; os srs. Elias Seleme

Net(o,' res. em Caçadore Leo
cadio Pacheco; as meninas
Madalena filha do sr. Henri"
que Üoncaloes Sobv, resc em
Papanduoa; Erica filha do sr.
Jacob Scheuer e Norma Eli»
sabete filhà do sr. Waldemar
Carlos Stange; o jovem Al..
tredo filho' do sr. Alfredo de
O. Garcindo, o menino lf er..
'ner' filho do sr. Rupprecht
Loettter.
Dia 20: a menina Julia fi.

lha do sr.: José lnacio dos
Santf!S; o senhor .José Boni
tacio Furtado; os meninos
Paulo/Henrique filho do sr,
limo Buss; Elias' filho do sr..

- Ãntonio Sconhetzki e Fer
nando filho do. sr.

'

Elias' Se»
leme Netto;' os srs. lft.'odolfo,
Wibbelt e Sergio Gapski;' as
sras, dnas. Adelia esp, do sr.

Orlando Nascimento. e, Elisa
esp: do sr. Antonio Sconhetzki.·,

I

f '

,

,/

Dia 21: a sra. dna. Ana
esp.. do sr., Pastor Georg
Wegger, res. em São. Paulo;
a senhorita Hilda filha do sr.

Walfrido Gonçalves; Maria
(iorétte filha do sr. Manoel G.
Costa e Ola/lis Regina filha
do. sr. Oswaldo Werka; ome
nino Roberto filho do SI. João
A. Brauhardt; os srs. Luiz
Flores; Waldomiro Schulka e

Tanus-�M. Isphatr.
.

Nossos parabens.

ALÔ, MOTORISTA$
DE CANOINHASI
'A Comissão dos Festejos de
São Cristóvão tem a satisfação
de anunciar que já está em Ca
noinhas A grande Imagem do Santo
Padoeir do Trânsito. e que a ca

pelinha, já em .construção, .estará
pronta no dia 25. O senhor Nélson
Marzall, gentilmente, forneceu a

,

planta do nicho, de estilo tosco mas

digno, condizente com a arquitetura
majestosa das escadãrias da igreja
matriz ao lado direito das quais
ãlmagem vai ser colocada. ,Á Fir
ma 'Estefano Wrubleski agradece
mos a doação dos tijolos: A Fir
ma Construtora Alfredo Scultetu
agradecemos a doação do cimento.

Centro Catarinense
de São Paulo

o Centro' Catarinense de, São

Paulo, acaba de eleger em as

sembléia' geral, a sua nova di
retoria para o bienio 1961(.1962,
'cujo mandato irá conseqüente
mente até dia 2� de novembro
de 1.962, a qual ficou assim

constitui,da:
I

...... '

Presidente: Luiz Espindola;
10. Secretario: Alberto Macedo;
20. Secretario: Henry Kaese-

model;
-,

'

, 10. Tesoureiro: Lauro Vieira; 20.
Tesoureiro: .Armirio E.' Hennel:

-"AGRADECIMENTO
Viuva, filhos e demais familiares' do saudoso

'OLIVINO 'OLENIK,

pesar
!

"

r

ainda compungidos pelo desgraça que os »atingiu. vem
de publico externar os seus, melhores agr adecimenlos a

todos quanto' direta ou -indireiaf!lente prestaram seu au-'

xilio, seja no momento da tragédia Ou depois do,
desenlace, especialmente aos srs. ars. Segundo de ali",'
veira e. Mario Mttssi, que' atenderam ao extinto, às boas
Irmãs=do .Hospital S. CIUZ, ao reudo. Vigario, pelo con

Torto espiritual, aos que, tomaram a si o. encargo de
'avisar e trazer os porentes mais proximoe, aos colegas
de seruiço e. demais pessoas que enviaram corôas, tlo»

\ res e acomponhàram o fereiro. r
'

\ Muito particularmente consignam um agradeci
mento todo especial ao sr. Aristides Mallon, que não
pouoou

-

esforços, nem mediu sacriticios, providenciando
o necessario e pondo a disposição da famila todos os

recursos para que nada faltasse naquela circunstancia.
A todos, indi$.tiptamente, sua imorredourà gratidã�.

CASA ,DE MORADA
Vende-se uma' casa de mora

da, estilo bangalô, à Rua Co
ronel Albuquerque, em -ôtímo
êstado de conservação.

Ver e tratar, com
ELIMAR O. FIEDLER

na firma Scultetús.
<,

4x

Assine! Leia! Divúlgue!

Correio do Norte

�"""""""""""""""''''=---''''''''''''''''''''''''''''''''''''·I

HOMEt'lAGEM PÓSTU-MA
.

.

'

• I

,A Soc�\edade de Tiro ao Alvo Canoinhas vem mariifestar seu profundo
)pelo falecimento de s�u "Presidente' de Honra", Fundador e

1 compan1ieiro sempre prestativo
\ ,r ',t

-

.
"

Sr. AL\lIN,Q VOGT'
� :ttrest,ª"!lhe sensibilizada esta última home�a��w. A

�o' centro o homenageado, por ocasiã.o de 1.0 Tiro ao REI,
da Sociedade de Tiro ao Alvo' Canoinhas:)
\j ..

�••"'''BW�''''''I''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"._""""""""""
..

." �,
"
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Cinqüentenárias - XII
Parabéns, Dr.) Colodel! A Praça Dr'. Osvaldo de Olíveíra

ficou de roupa nova, vistosa e brilhante. Todos os globos que
brados foram substituidos, e os que estavam inteiros foram sub
metidos a um banho em regra. Como seria de lamentar, se os

irresponsáveis soltos desta cidade, os pusessem novamente na

mira Ide, sua má-criação! Aquela praça agora só espera por uma

vegetação mais crescida, para fazer pesada concurrêncía à, Lauro
Mueller. r

X X X X X
Cachimbinho. Não escreva «uma vez por semana», Es

creva «uma vezl em dois meses». Assim não. Seu «esprit de .fi
nesse» está fazendo falta na coluna. semanal. Dímínua sua lista
de bailes. Lá fora vão pensar que nós aqui não temos outra coi
sa. Faça crônica. E, muito 'obrigado pelo cumprimento! Não che
guei a doutorar-me. Rolei por duas Uníveráídades européias,
mas o Dr. Hitler me abreviou o estágio. Mesmo assim, conheço"
Camões e Racine, mestres da expressão literária. Dá para o gasto.

X X 'X X X

Crases... 'Sob censura.
X X X X X

.
Bossa nova no Telégrafo. Na mão esquerda, a cuia de

chimarrão, na direita, o lápis para taxar telegramas. Resultado:
telegrama pàra Caxias do Sul, no recibo é Pôrto Aleg·re... Se ao

'

menos nos oferecessem a cuia! Mas quem sabe, no Paraguai é
assim.

x X X X X
Aquele bondoso e amigo senhor, que' me enviou uns nú

meros de jornais velhos da Canoinhas de hã . 40 anos. li minha
gratidão. Muit-a coisa edificante já se escreveu nesta terra.

X X X X X

Mas... a «Mãe do Cinqiientenário>? Uma das boas
idéias que não pôde ser aceita, Era «alheia»; Nenhum jornal lhe J

fêz eco: Nenhum clube _.8 estudou. Compreende-se, e" eu não

posso estranhar: estão com suas rainhas, misses e princesas. É
mais «interessante». A multíplicídade, a fragmentação 'de esfor- /

ços, qu resultará em diminuição de resultados; estão absorvendo
a atenção total de muitos, para quem o Cinqüentenárto será a

penas cisto». Para aquela parte-do nosso público, que eu cha
maria de basbaque, é 'um assunto deveras apaixonante êste pa
rágrafo «luxo» dos nossos festejos. E essas «misses»' que virão
de.fóra.', Será um deus-nos-acuda! Meu receio é de que, com
tanta faíxa.vmofa a erva-mate �. esfria o chimarrão ... Entretanto,
com tanta pancada, a portinha do meu otimísmo não cede. Com
ou. sem «milhares» de visitantes, tendo nós êste Prefeito que
não faz política, hom,em justo, sensato, equilibrado. quase um

filé§.Rfo, malabarista éôbré. um cofre vazio, prodígio de tenacida
de, bondoso, accéssível e austerg a um tempo, filho da terra

(snova raça de heróis viu surgir», etc. etc.), que a Imprensa não :

_glorifica em consagração s'emanal, 'porque dela não pre,cisa
tendo nós um tal Prefeito, nossas esperanças sobem alto. Dr.
Colodel, coragem! . J

X X X X X

\
.

VAMPIRO, DA NOITE".
..

. t '

" Em 193,6, vejo peleiS jornâis da época, a cidade celebrou
o seu jubileu' de prata. Mas foi a 6 ,de dezembro ...

X XXX X
Do ,meu flórilégio. «O que é preciso, é 'que n,esta hora

avançada pela aproximação dos festejos, cessemos, todos n6s, as

críticas, até aquelas críticas justas e merecidas� .. O acêrto de contas
: pessoais, deve ficar para depois... (<<Barriga�VeFdell>, 11. 6. 1961.)
i Entendido. "

'

'

�"X�XX
,

Canoinhas tem pafa Jamentar uma semana, realmente
trágica em acidentos de trânsito. Eql consequência, com ansieda
de maior, bom

_

número de cidadãos desejam para imediatamente
a �apelinha de São Cristóvão. Está em construção: encostada
numa rua da cidade, de fácil acesso, em ãlrea Cimentada, convi
dará todo motorista para uma súplica de pr�teção. A Imajeu{já
ch_egou, rica, majestosa e

� grande, para a ProcissãO do dia 25.
Estou certo de que todo o possível será feito para tornar ines

quecível aquela noite. Depende, entretanto, também, da colabo:'
ração de todos. O. Q. C.

com Christopher Lee ("Drácula")
,em TECHNICOLOR.

As culminâncias do Terror num filme de Ímpeto selvagem

Drácula, o Vampiro da Noite, conta mais de seiscentos anos,
e inDinito é o poder maléfico que 'acumulou durante êsse

·tempo. A seu chamado, acorrem tôdaSr as feras e todos os

vermes. Eh> também' se transforma em névoa fina, impl:il
pável, entrando pelas mínirpas frestas dos aposentos das suas

vítimas, que, ao morr�r exangues, também se transformam
em "vampiros". Só, há um meio de eliminá-lo: surpreender
o monstro d'urante o dia na sepultura em que se oculta, e

cravar-lhe uma estaca no cbraç�o. Quem o fará?

(Ingre.so rigorosamente proibido a menorea de 10 ano.\
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