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No trabalho anterior, .referrmo-nos e analisamos, alguns
dos tópicos da Mensagem Governamental, encaminhada à Augusta
Assembléia Legislativa do Estado, em que apontamos a falta de

imparcialidade, por parte do Grupo de Trabalho, a quem foi con
fiada a tarefa da verificação da "lisura dos concursos".

Por, falta de espaço, pretendemos a seguir, nêste trabalho,
apontar, com tôda imparcialidade, outros tópicos, da aludida ve

rificação pelo GT, e o fazemos tão somente, para esclarecer ao

· público, que até presente momento, só apreciou um lado da "me
dalha". A imprensa cabe, .esclarecer ao público, a verdade e nada
mais. Vamos, pois, 80 assunto. \

No relatório do GT, apresentado em Mensagem Governa-:
mental, à página 120, fói dito o seguinte: \

"21 - Se a CESPE
não realizou nenhuma sessão \ ordinária ou extraordinária, entre

, outubro' de 1960 e janeiro de 1961, como poderia ter deliberado
sôbre a realização dos 25 concursos, efetuados entre outubro de

1960 e janeiro de 1961? Quem os autorizou, quem baixou nor

mas de inscrição e julgamento, quem elaborou e publicou pro
gramas? Todos os 25 concursos realizados foram determinados

pelo' então Presidente da CESPE,' na época em exercício. Não
somente sua realização foi determinada pelo Presidente, mas tam
bém a fixação das normas de inscrição e julgamento, a aprova
ção das inscrições e organização dos programas, etc. Resulta, pois,
que todos os concursos foram determinados e realizados por quem
não tinha competência legal para realizá-los"

_.--: ,

"
Como nos referimos, no artigo anterior, o Re�ulamento

da CESPE, dá duplos poderes, tanto para Presidente como para
·

Colegiado, de abrir concursos, com autorização do Senhor
Governador. '

Vamos analisar a parte, das inscrições, julgamento, publí
cações, etc.

Se recorrermos aos Diários Oficiais, em que se acham

publicados, abertura de concursos, programas, homologações, etc.

desde 1948, notamos-que não há nenhuma diferênça entre aquê
les atos e os últimos. Os programas, normas, etc. existem de lon

ga data A CESPE, atualmente, ao que se depara, seguiu a rotina.

Houve modificação rio programa do' concurso de fisca( da fazenda,
onde a contabilidade foi substttuida pelas Noções de Direito Cons
titucional e Legislação Fazendária. De tato.. comparando com os

programas de outros Estados, não se poderia conceber a ausência
de legislação fiscal, nesse concurso, onde se exige de um fiscal'
da fazenda, conhecimentos de

\
legislação fiscal. O comerciante em

regra, quando procura a Iiscalização, é para consultar sôbre 1e

gíslação tributária. Sôbre a matéria contábil, procura o, profíssio
nal. Não queremos, neste trebalho.-defender a ausência da ma

téria de contabilidade, nos programas de concursos de fiscal da
fazenda, auxiliar de -físcalização, etc. Fiscais da Fazenda, como'
peritos fiscais, além do profundo conhecimento de legislação. fís
'cal, deverão possuir, conhecimentos de contabilidade e escriturá-

· ção mercantil.

\ Como dizíamos, houve naturalmente, seguimento da rotina.

Nota-Sê, que se limitaram os Membros da CESPE, além, realiza
ção, fiscalização e orientação, aos trabalhos finais de homologa-.
ção dos

. concursos, segundo as publicações oficiais. Estes atos,
forçosamente sancionam as faltas anteriores. Nêsse caso, parece
nos, q'_',= 'cs atos praticados .não são nulos. 'Simplesmente anulá
veis .. Para isso é necessário que alguém se insurja. Para isso o

Regulamento Geral de Concursos, dá cinco dias de prazo, após a

publicação da homologação..� nulidade poderá' ser 'total ou par
cial, dos que praticaram o crime, � nunca de todos como ocor-"
reu. Nenhum dos Membros da' CE�PE, impugnou algum ato. Pe
lo contrárío, contribuiu com a homologação, portanto todos os

atos geraram direitos e obrigações.
Para que então o atual Chefe do Poder Executivo, anulou

os seus próprios atos, sem prova que houve fraudes ou crimes

praticados em prejuízo do Estado e 'terceiros? Perguntamos, o

Estado, atualmente, não está tendo prejuízos, por causa desses

atos praticados? Cremos que .não é sõmente o Estado está tendo
os prejuízos, como também os prejudicados, que na boa fé, se

submeteram a concursos, e escolheram essa profissão.
Com o ato praticado, pelo Senhor Chefe do Poder

Executivo, louvando-se no trabalho do GT, e outros juristas que
por sua vez, basearam-se no trabalho dêste órgão, os prejudica
dos não poderiam crusar os braços ou conformar-se com essa a

titude do Govêrno. Imediatamente acorreram sob o teto do Ju�
diciário, para que reparasse os seus danos, antes que isso ocorra

para o próprio, Estado,
No próximo trabalho, voltaremos, a analisar e comentar

-

outros pontos 'do relatório em tela;

Deputado Arolde Car
-valho denunciaá admi«

(
.

.

nistraçâc do I,Sesi
, ,

Da tribuna da Câmara dos Deputados, o. Deputado Arolde
Carvalho da UDN denunciou o Sesi de Santa Catarina sob a

administração de Celso Ramos.
.

701milhões de cruzeiros custdu o seminárío socio-econômíco
do sr. Celso Ramos, quando -. candidato e em campanha politica.
Em vista disso, foi requerida, a nomeação de interventor para o .

�esi de Santa Catarina o quanto antes. O povo saberá onde foi
parar o dinheiro roubado aos trabalhadores.

A�'·
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CIRGULA AOS SABADOS

Rainha d o Cinqü�nt�nário

a prendada 'senhorita
- Mirian Soare� COJrêa

oba do Cinqüentenário" Mirian
Soares Corrêa: nasceu no dia
7 de agosto de I 194� nesta cida
de .. Filha do dr. Rívadavía Ribas
Corrêa e de dna. Zilda Soares
Corrêa; néta de Manoel Corrêa
de Souza e de dna. Edelmira
Ribas Corrêa; e de Firmino
Soares de Carvalho e de dna.
Zelína Ferreira Soares.

Cursos que possue: Primário
feito no "Grupo Escolar Almi
rante Barroso". Curso Ginasial
feito no "Colegio Sagrado _ Co
ração de Jesus" ambos desta
cidade.. Neste ano, do Cinqüen
tenário, completará o curso Nor-

Eleita

Em uma das mais expressivas
solenidades levadas a efeito pe
la Comissão dos festejos do

Cinqüentenário, pode-se mesmo

destacar o grande baile de sá
bado último na magestosa e.
ampla séde da Sociedade Be

.

neficente Operária, para a elei

ção da Rainha do Cinqüentená
rio. Foi realmente uma festa
que empolgou a opinião pública,
tendo marcado a nota social
mais importante da ép,0ca. Um
baile popular. A população de.
Canoínhas estava tôda alí aguar
dando anciosa o momento. da:
escolha da moça canoinhense

. que seria indicada para em se

tembro proximo; representar a

graça, a beleza, a simpatia e o

glamour da mulher catarinense.

As 23 horas a Comissão dos

Festejos do C,inqüentenário con

forme ficou assentado, escolheu
uma Comissão composta de 15
membros e a estes coube então
a árdua tarefa de escolher entre
as cinco candidatas" qual seria

/ a escolhida para receber a corôa.
de Rainha do Cinqüentenário.
Após o desfile, passou então a

Comissão a votação secreta.

Depois de todos votarem, vol
tou a Comissão patrocinadora,
composta do dr. Juiz -qe Direito
da Comarca, Prefeito Municipal
e Presidente da Câmara Muni

cipal a se reunir para a aber
tura da urna e contagem dos
votos. Apurado o resultado, cou
be' a' vitória a distinta senhorita

M I R I A N SOARES ('ORR1!;A
que surgindo pela primeira vez

na passarela, notava-se que Se

ria a vencedora dado os aplau
sos que recebia de todos os

presentes. Foi sem duvida algu
ma, eleita a candidata que des
de o seu' .lançamento foi a favo
rita. Tinha a seu favor a graça
natural e a beleza ímpar' da

moça eanoinhense, reunindo to

dos os dotes para representar
a "prmceza do Pfa:nalto" nas

festas do nosso Cínqüentenárío.
Feliz foi o novel "Gremio 15

d� Ju'lho" que com a vitoria'
de MIRIAN SOARES CORR1!;A
cumpriu a parfornance de con

duzir 'até o final sua candidata,
colaborando de todas as formas

-,

pata o brilhantismo, invulgar
que teremos por ocasião das

festas de aniversário do Muni

cípio. As princesas: Stela Marilú

Nader, Dirce Tokarski, Elvira
Kock e Zenita Novak que junto
com a eleita participarão de to

dos os desfiles, foram também
bastante aplaudidas e mesmo

elogiadas pela compacta assis
tencia que lotava as dependen
cias do Salão da Sociedade

Operária, pela maneira como s�
conduziram diante da eleição
da candidata do "Gremio 15 de
Julho".

'

!

Eis os rapidos dados biográ
fícos da formosa e linda "Rai

,ii

mal no Colegio Nossa Senhora
de Lourdes" (Cajurú) de Curi
tiba.
"Correio do Norte" que fez

parte da Comissão julgadora e

'que colaborou com todos os

meios para o exito do grandio
so baile, leva a Rainha e suas

IPríncezas, os' mais efusivas pa-'
rabens. Agradece tambem aos

Clubes Canoinhense, Gremio 15
de �Julho, Santa Cruz Esporte
Club, Botafogo E. Glub, Lions
Club e Sigilo, pela colaboração I

que emprestaram para maior
brilhantismo do Cinqüentenário
do :Município de Canoinhas .

�

o Presidente atento Câmara
I

o deputado Aroldo Carvalho (UDN-SC), que secundou
na tribuna o deputado José Dias, da representação goiana, como
o primeiro, frízou que o Presidente Jânio Quadros está atento
aos trabalhos da Camara e, na medida do possível atende aos re

clamos que chegam ao seu conhecimento por intermédio dos re

presentantes do povo.

O fato citado pelo deputado goiano, adversário do sr.

Jânío Quadros, relativo ao' pronto atendírnefito de uma reclama
ção sôbre \0 serviço de! micro-ondas para Goiânia, não constituiu
exceção, eis que o Presidente têm atendido inúmeros outros ape
los feitos na tribuna parlamentar. Ainda recentemente, face á uma
solicitação que fizera, relativa à SOTE-LCA, em Santa Catarina, o
Presidente ao tomar conhecimento da situação exposta" determi-
'nau providências urgentes. ,

'

, /

O orador, concluiu fazendo ao Ministério da Fazenda
apêlo sôbre a instalação .da Coletoria de Urubící, em Santa Ca
tarina, já criada pela lei.

Sessão 21-VII-961

Em vias de conclusão a exposição
agro-pecuária e industrial-comercial'
o recant? mais pitoresco da considerando a produção erva-.

cidade que é o local onde está teira de Canoinhas. Está a car

instalada' a Associação Rural de go do Instituto Nacional do
Canoinhas nesta semana foi bas- Mate, Cooperativa dos Produ
tante visitado. E' que ali se .tores de Mate Ltda.: e do, sr.
levanta pela] terceira vez a Ewaldo Zipperer, construtor de
construção da exposição agro- barbaquás automáticçs.
pe cuácía industrial-c'omercial. Já
está -ern vias de conclusão a

Pela Comissão Pró Festejos
parte destinada à exposíçâo de

do Cinqüentenário está sendo

elaborado o programa que no
animais de todas .as espécies próximo número publicaremos.tendo já um grande numero' de
criadores inscritos, Foi tambem

-Toda a festa está sendo orgení-
sada sem nenhum auxilio dos

iniciada a construção dos stands
governos estadual e 'federal. O

sob a direção da Associação
Comercial, tendo a Associação povo de Canoínhas é quem está

Rural cedido um, de seus paví- aguentando tudo sózinho, o que
é de se -lamentar.

lhões para êSSE: fim.

Ambas as exposições serão o
0 parque da AssociaçãoRural

ponto central. de atração, mes-
está pronto. Até um tanque foi
construido e todas as providén-

mo sendo de menor enverga- fcías oram tomadas [unto aSe-
dura do que a segunda realiza- cretaria da Agricultura e Defeza
da em 1957, espera-se entretanto d P d

-

A' I tíde ro uçao mma no sen 1 o
\ que durante os festejos do Cin-

qüentenãrio, nosso Município
de conseguir marrecos de pe-

posa' dar uma demonstração da quim e peixes para enfeitarem
ó tanque. O horto florestal' foi

sua capacidade industrial. O que
d reequipado podendo apresentartemos, p�o uzimos e quanto exposição de essências florestais. I

ainda, poderemos dar em
.

pról
do desenvolvimento econômico.

Todas as construções que já e

xistiam, foram remodeladas in-
.

O stands do mate que será clusive a churrascaría que está
colocado no pavilhão numero 1 sendo coberta com telhas «E:'
da Rural será bastante visitado , .. ternít».

'
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CORREIO DO NORTE,

Á ,MARGEM DA HISTÓRIA CÁNÓINHENSE

DA
Delegacia Auxiliar

I

de'
de

(anoinhas:HISTÓRICO
, ' .' ",CircuI'àf riO. l.S76!61/GNK". ;

Por:
, ç Y R (i)

,

E H LK ,E gerência do Sr. Nilton J. Ba·
yerstorJf e 8 redação dêste e Floríeuópolís, 13 de julho de 1961.

e direção do já brilhante e ain- d
'

d.
,

d
'

o seu diretor-proprietário, jor- Senhor Delegado,a Jovem estu ante Orty de nalísta Albino Raul, Budant. (

Magalhães Machado. 'D
'

" \

'

e suas páginas, colhe-se cêrca Para ? c�nheCi�eI)to de v.s., e fiel observancia, a seguir
O «AVANTE�, exalaria seus

de um quarto de século de transcreve o Inteiro teor do Decreto n", 50,620 de 18 de maio de

últimos suspiros 4 anos depois porfias políticas, e lutas em 1961: -
, ...

e no Interregno que vai de prol da grandeza de Canoinhas COPIA DO D
L

, e .de. seu povo.
'ECRETO N°. 50.620, de 18 de maio de

1.934 a 1.937 t�rão aparecido 1961, publicado no Diário Oficial do mesmo dia. - Proibe o

«O ALBOR»' (3) e ainda «O Não menos -destacada foi a f�n:i0f:lamento das rinhas de "brigas de galos!' e dá outras pro-

'l'RIUNFADOR» (4), êste qual; atuação de "Correio do No�t�" vidências. O Presidente da' República, usando, das atribuições que

.

W
desde o seu aparecimento em lhe confere o art. 87, n", 1, da, constituição. -- Considerando'

impresso por itt e dirigido t d

por Líbero 'de Camillo. plena reconstitucionalização do que o ?s os animais existentes no País são tutelados do Estado;
I País. Seu proprietário fundador

- Conaiderando que as lutas entre animais estimuladas nelo ho

Dr. Aroldo Carneiro de'Carva- mern, constituem maus tratos; - Considerando que os· centros
'lho, tem' desempenhado inten- onde se realizam as co�petições denominadas "brigas de galos"
síssirr:a atividade política. Já convertera,m-se em locais públicos de apostas e jogos proíbídos,
foi deputado estadual e um dos ' DECRETA: art. 1°. - Fica proibido em todo o território nacio

constituintes de 1 946, Secretá- nal, realizar o,: p�omover "brigas de galos", 'ou quaisquer outras

.rio de Viação e Obras Públicas lutas entre animais da mesma espécie ou de espécie diferente.

no govêrno, Bornhausen, de- Art. �o. -- F�ca proibido realizar ou promover espetáculos cuja
sempenhando, atualmente, o ,atraçao con,stItua a luta, de animais de qualquer espécie. Art. 3°,

honroso mandado de represen-'
- As autoridades promoverão o imediato fechamento das "rínbas

tante catarinense .na Câmara de galos" e de outros quaisquer locais onde se realizam espetá
Federal, em cujo mesmo cargo culo.s _desta i_latureza, e cumprirão as disposições referentes li

recentemente desempenhou as pumçao dos infratores e demais medidas legais aplicáveis. Art
4° O

I

D
' ,.

funções de Secretário do Inte- : -_ presente ecreto entrará em vigor na data da sua pu-

ríor e Justiça, na governança
blícação r:vogadas as disposições em contrário. - Brasília, D.F.,'

de Heriberto Hu"lse. DI'rígtu' o' (13 de �a�o de 1961, 140°. da In�ependência e 73°. da República.
ass.), Jânío Quadros - Hoscar, Pedroso Horta. - Cordiais

"Correíô do � Norte", em séus saudações. (ass.) Ari de Melo Mosimann, Diretor de Admínístracão.

primeiros números, o Sr. Sylvio
A. Mayer. Na redação achava-se

(contínua no próximo número)

(cont. do número antertor)
_;, iii. -

levá-lo avante, por todo o sem

pre .. Muitas vêzes padecia do
mesmo mal -dos seus antecesso
res; aparecia «meio adoentado,
com dores pelos bolsos, mas

semanalmente, com pontualida
de matemática, (resguardando
as excessões para' confirmar a

regra); Aderiu o «AVANTE» ao

movimento revolucionário de

1930, -do qual foi impertérrito
defensor. Nele brilhou a pena
do então ainda estudante Osny
Duarte Pereira. Ao seu, tempo,
ou seja, em 1.931, apareceu,
ainda «O PERU», redatoriado

por Osny Duarte Pereira e ge
renciado por Evaldo Carneiro'
de Paula.' Foi um Jornalzinho
crítico é humorístíco, repetindo"
até certo ponto, 8 linha de «O
L:E':QUE». Instituiu em nosso

meio um originalíssimo «Con
curso de Fealdade», entre os

. varões, Existiu até o número
ui; seguramente e dos exem

plares remanescentes, é conser

vado p de número 16, de, 24

d,� ..�8io de 1.9:U,·então já di

rigido pelos Srs. Jucondino Pe
reira e Pedro Gobbi.

! Noticiou o «AVANTE» o a

parecímento ainda em seu tem

� <O ESTUDANTE», "um
dos primeiros jornais éstudentís
'de Canoínhas, soo a inspiração

'\
·'i .,.

Lidio João Ferreira

Delegado Especial de Policia

'IMPRE'NSA

Finalmente em 1937,) l°. de

sgôsto, apareceria o primeiro
jornal de vida estável, em Ca

noinhas, que é o atual �BAR
RIGA-VERDE», fundado e �té

hoje dirigido por Albino R. Bu
dant, seguindo-se a êle, em

,1.947,1°. de maio, o «CORREIO
DO NORTE», do Sr. Aroldo

. Carneiro de Carvalho. Militam
em planos opostos, na vida po
lítico-partidária, jnas ambos
difundem e exaltam Canoínhas
e suas coisas.

Assim, pela ordem de apare
cimento, «Barriga-Verde e

«Correio' do Norte» represen
tam a, imprensa canoinhense
atual, de _�ir8gem periódica e

regular. O primeiro dêles, teve
a colaboração dedicadissima de,
Timóteo F. Bojarski e Orty de

Magalhães Machado como um

de seus redatores. Hoje, tem a

Material
CASA

elétrico
ERLITA

te

(3) ,iCanoinhas", Monografia estatís
tico-descritiva, de Osmar R. da

Silva.:pg�. 69, ano de 1941.

.
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PNEUS
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\

\

\
\

TODOS OS
TÔDAS' AS

TIPOS
MEDIDAS

o MAIS COMPLETO e:STOQ.UE DE PNEUSTí'rt$tont'i
l .

��

\..

Para atendê-lo 'com a máxima rapidez - funcio
,nários com muita prática, Para" sua segurança
e economia - pneus que \he garantem máxima

quilometragem por �r'!lzeir.o: FIRESTONE L

,/
\

, i TR�S BARRAS CANOINHAS SANTA CATARINA

EDITAL
Sebastião Grein Costa, Escrí

vão de Paz e Oficial do Regís
tro Civil de Major Víeíra, Mu
nicípio e Comarca de I Canoí

nhas, Est. de Stà. Catarina etc,

Faz saber, quê , pretendem
casar: =', Hugo Werner Sobri
nho e Tereza Schroeder." Ele,
natural deste Estado, nascido
em Mafra, no dia 21 de julho
de 1937 lavrador, solteiro, do
micilia·do "neste "Município e ,re

sidente em Rio Cla�o, n/Mun.,
filho legitimo de Leopoldo Wer�
ner ve de Dcna Anna Werner,
domiciliados e residentes em

Rio Claro, neste Município.
Ela, natural deste Estado,' nas
cida em Rio Claro, n/Muníc.
no dia 21 d� dezembro de 1936

'

doméstica, solteira, domiciliada
e residente neste Município,
filha' legítima de Frederico
Schroeder, felecido, e de Dona
Maria Simões, domiciliados', e
residentes em Rio Claro, neste

Município.
.

'

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Cívíl art.
180. Si alguern tiver conheci
mento de existir @lgQn:l tmpe
aline'rito legal, aéuse-o pál'à fins
âe dl'reito.

.

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de', todos la
vrei o presente que será afi
xado no lugar de costume des
te Cartório e publicado uma

vêz pelo Jornal Correio do
Noíte, que se edità na cidade
de Canoinhas.

Eu, 1 Sebastião Grein Costa,
0ficial do Registro Civil que
escrevi, dato e assino

Major Vieira, 24 de Julho de
1961.

'Pedro Veiga Sobririho
Esc. Jur.

�ALÓIII
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
Telefone para 305 e será

prontamente atendido.

CASA ESMALTE
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Juizo de Direito da Co
marca de Canoinha'l!I,

Santa CÍltarina

Tribunal do Jú�i
Edital de Notif icaçâo
dos 'Jurados sorteados

O doutor João Rodrigues de A

raujo, Juiz de Direito da Comar
ca de Cenoinbas. Estado de Sta,
Catarj'na, �a forma

.
da lei, etc ...

T d M tor-Ist s Indistin Faz saber aos que o presente vi
O OS OS O a r .

...
rem, pu dele conhecimento tive-

,

rem que, de acôrdo com" a lei

t t poderêo procurafr' na' que regula, o serviço do Juri no
amen e, I Territorio Nacional, designou o

, dia 17 de agosto prôxirno en-

B IC FI A 'I de Sa-o trante, às n horas, para li ins-
a sua amu a .' talação da terceira (3&.) sessão

ordinâria do Tribunal do Juri

Cris_tóvão� Nada lhes 'custará �:S::oCO:����'id:Óa�or:��tt:io a:��
Jurados que ,funcionarão na reíe
rida seeeão, foram sorteados os

cidadãos seguintes, os quais inde
pendentemente de intimação pes
soal deverão comparecer no dia,
hora. e local supra designados.
80b aa pensa da lei:-

l°.) - Antonio Vailatte
2°.) - Antonio Berton
3°.) - Alcidio Zaniolo"
4°.) - Claudio Lassance de Oli-

veira (dr.)
,

5°,) - Csrlos Benkendorff Junior
6°.) - Felix Kalempa
7°.) - Ialú Alfredo Ribeiro
8°.) - João José Pereira
91;>.) - Jurandie Araújo Figueredo
10°) - Mario de Paula Soares (dr.)
n°,) - Mieczeslsw Boiarski

I

120.) _ Nelson Ludka
13°.)' - Nestor Novack
14°.) - Nelson Zipperer
15°,) - Nelson Bosêe
16°) - Orlando Pires de Souza
17°.) - Oacar Píau
18°.) � Pedro Alves Vieira
19°.) _;. Ruprecht Loeffler
20°,) -, Silvino Voigt J

21°.) - Waldemiro Bubniak (dr.)
A todos os quais. a cada um

de per si, convida para compa
recimento no dia, hora e local

supra designadcs, incorrendo o

jurado faltoso, na multa prevista
.em lei, se intimado' deixar de

comparecer. Dado e passado nes

ta cidade de Canoinhes, 80S 17

julho de 1961. Eu, Zeno Benedi-.
to Ribeiro da Silva Escrivão o

datilografei e subscrevi.

João Rodrigues de Arauio.
, ''fJuiz de Direito

Confere e dou fé. Data supra.
o Escrivão \

Zeno Benedito Riheiro da Silva

I
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Movimento "Sã9 Cristóvão'"

RECEITA:
LISTA DOS €HAUFFEURS:

DESPESAS:

Manifestos
Flâmulas
Imagem cj seguro
Fretes
Telegr. e correspond.
500 santinhos
Edificadora Confiança
Pedreiro

"

Placa de mármore
Csuoinhas Fôrça e Luz
.Casas Erlita e Esmalte

TOTAL/

Cr$

1.650,00
27.000,00
12.000,00

743,00
292,00
720.00

3,000,00
1.300\00
1.500.00
570,50

1.39800

50.173,5�
, 3,7'51.50

53.923,00

Pô,to\Atlantic
Pôsto Esso
pôst.o Mallon
Pôsto Hnmenhuck
Agência Chevrolet ,

,

\ Agência João Seleme

Agência F0rd
Oficioa Mauá
Of. Wicb(Íie�ki,
Of. E. Dams
Of. Prit:be
Of D. Coelho
Sr. Egídio Caernick

FIRMAS:
Aristides Mallon
Ind. M"d. Zaniolo SjA
Jacó & Joãó Cararo
Comere Pedrassani
Basíüo Humenhuck
Sr. João Vicente
Irmãos Zugmsnn
Sr, Jt·àQ Wendt (Esso)
Wiegan�o 018en SIA
Ahrahão MUBsi & Cia.
Alfr. Mayer & Filhos,
Banco Inco
Vários
Delegacia de Polícia

TOTAL

Cr$ 1.440,00
3,755,00
11.815,00
1.625,00
200,00
240,00

650,00
500,nO
410,00
100,00

,

1.065,00
1.495,00·

2.000.00
2 000,00
2.000,00
2000,00
2000,00
1000.00
2.000,00
1000;00

,

2.000,00
2' 000,00
2,000,00
'2.000.00

630,00
8.000,00
53.925,00

(

O Baldo de Cr$ 3.751.50 ficou reservado para mJlhoramentoll
no nicho e para a estatueta de São Crist6vão, 'prêmio para o Pôsto
Mallon.

"

./

.Canoinhas; l°. de agôsto de 1961.
frei �Izeá·rio Schmitt� ofm. ,- pela Comissão

Prefeitura Municipal de Canoinhas
E.D I T A L

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, torno público
que durante o mês de Agosto se procede nesta Teseu
raria e nas Intendências de Bela Vista do Toldo, Paula
Pereira e' Felipe 'Schmidt, as cobranças das seguintes
TAXAS;

A - Taxa de
B - Taxa da

tenárío).
,

/

Os contribuintes que não efetuarem seus pagamen
tos no prazo acima referido, estarão sujeitos as multas
conforme 'as leis. 3x

/ Canoinhas, 1.0 de Agosto de 1961.

Clementino, E. Pieczarcka - Tesoureiro Municipal

Conservação de Estr�4àas;.-,(Pastorial)
"Boa Vontade", (Taxa do Cínqüen--

"

,Di\a· do '·Papai
13 :DE AGOSTO

.

Os melhores presentes você

encontrará na

Ca.sa ErJita
; � ',-,.

(

"

•

EDITAL
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Regís
tro Civil de'Major Vieira; Mu
nicípio e Comarca de Canoí
nhas, Est. de Sta. Catarina etc.

Faz saber .

qu� pretendem
casar: Clemente Niepiçue e,

Mariana Jientara. Ele, natural
'deste Estado nascido em Serra

Preta, n/Munícípío, no dia 11
. d� agosto de 1935 lavrador,
solteiro, domiciliadõ neste Mu

nicipio, filho legítimo de João

Niepicue e de Dona Ladislava
Lavandóska domiciliados e re-

,
sidentes êm Serra Preta, neste

MuniciRio. Ela, natul1al deste

Estado, nascida em Agudos,
n/Municipio, no dia 14 de ju
lho de 1942 doméstica, solteira,
domiciliada neste Municipio, fi
lha legítima de João Jientara
e de Dona Estefana Jientara
domiciliados e, residentes em

Rio Claro, rieste Mun�cipio.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Si, alguem tiver conheci
mento de existir algum impe
'dimento legal, acuse-o para fins
de direito.

'

Major Vieira, 24 de julho de
1961.

Pedro Veiga Sobrinho
Esc. Jur.

,
•

Ainda
da

- .

nao veio

classificação
O resultado
do arroz

A fim .de tranquílíssr os la
vradores que' aguardam o re

sultado da classificação das a

mostras levadas para o Serviço
de Acôrdo e Classificação do
Estado do Paraná, informamos
que dada a grande quantidade,
ainda não foi possível concluir
todo o trabalho de seleção, pro
vavelmente na próxima semana,

a Associação Rural de Conoi
nhas jâ terá os primeiros re

sultados e fará Ii'entrega de
todos os certificados ao Banco
do Brasil.

A demora é justificada pela
falta de ainda não ter o nosso

Estado um Posto capacitado
-

para atender o serviço de clas
sificação. O único recurso é

recorrer aó vizinho Estado do
Paraná que acumulado com os

seus problemas internos, ainda
procura com extrema boa von

tade atender aos nossos.

Tenham paciencia os nossos
lavradores principalmente os

rizicultores. A. direção da Asso
ciação Rural' de Canoínhas está
envidando todos os esforços no

sentido de atender a todos mes
mo diante das Inúmeras difi
culdades que se apresentam

; para a classificação total dos
cereais tabelados pelo decteto
,do Governo Federal que visa

acima de tudo, amparar de for
ma satisfatória a classe rural
nacional. \ ,

Goleado o Perí Ferroviário /
- 4 x O a contagem

favoraveL ao Santa Cruz Esporte Clube
Domingo último, no Estádio! Municipal o público esportivo

eanoinhense. teve a oportunidade de assietir um encontro inter-ma
nicipal, o qual revesriu- se de suma importância para os fanático. do
pebôl de nosea

' Canoinhas Cinqüentenária. O Santa Gruz E C. tão
logo, encerrou o Campeonato cidadino de 1961, não parou, e não so·

mou esforços afim de apresentar para o público, um clube dos mais
'categorizados do Estado. ou seja o Perí Ferroviário da vizinha cidade
de Mafra. Clube esse que V'inba de uma carreira das'mais brilhantes
no Campeonato Estadoal de '1960. Equipe que chegou à Canoiõhas,
com um favoritismo imparcial, certa de uma vitória implacável freno
te aos azurras.

,

No entanto, não aconteceu, a equipe comandada por Melado.
soube opor- se, Com categoria total frente aos favoritos, chegando ao

ponto de golear pela alta contagem de 4 tentos a zero. O' Perí Fer
roviário somente moatrou-se um antagonista a altura dos rapazes de
nossa cidade IlOS primeiros 15 minutos, ocasião em que daí 'para

-

frente, o time aaurra passou a comandar inteiramente a partida.
O primeiro tempo, finalizou com a contagem de 1 tento a

zero, goal consignado por intermédio de Irineu, com um belíssimo 1

tento olimpico, por ocasião dá cobrança de um etlcanteio. Na faze
complementar marc,!'lram ainda Irineu, Gaúcho. e' João, '

A equipe do Santa Cruz E C: formóu e venceu com Gato
(Amilcar) - A�no - (Codnga), - Cilo e Milton - Almir e Mário
- Gaúcho, - Pereirinha - Melado - João e Irineu.

Na arbitragem funcionou o Snr, Pedrinho Correia, com ar

bitragem regular. Renda: Cr$. 12.100,00,' Iraquissima portanto para
um embate importante como o que foi realizado.

Na preliminar 08 Aspirantes' doi Santa Cruz E.C. sairam-se
vitoriosos contra 81 equipe mista do Canoinhas E.C. pela contagem
de 5 tentos a dois;

I

João' e Melado ficarão no Sânta Cr�z E.C.
Ficou assentado definitivamente/ a permanência dos atlêtas ,

João e Melado em nossa cidade, pelo Santa �ruz E.C. Os referidos
jogadores haviam sido pretendidos -pelo, Iraty E.C. da cidade que
lhe empresta o nome. tendo mesmo prestados testes Daquela cidade
paransense. Embora tenham aprovado com méritos. rcshlveram per.
manecer no plantél do time azurra. parabéns, portanto à João e Melado.

.'

Botafogo E.C. 5 x Itaiópolis F.C. 1
Excursionande domingo último a cidade de Itaiôpolis o clu

be da estrela solitária. cumprindo uma partida em pagamento á pas
,se de diversos iogadores cedidos pela Agremiação. daquela cidade,
saiu· se vencedor pelo ,alto escore de 5 tentos a 1.

Santa Cruz E.C. x �eleção Local
I .

É elperado com alto int�re88e pelo públic? eSIi'0rtivo. �e
nossa Cidade, o embate que devera Ber levado a efeito no próximo
diai3 de agôsto e[\tre o Campeão de 1961 e Seleção Local. Todas
as quartas e sextas, feiras. são levados a efeito treinamentos dos atlê·
tas que deverão 'formar a Seleção de n088a cidade.

AVISO
Os proprietáriós' abaixo assinados, da . "FazeÍl'da

do Bugre". situada em Bugre, Município de ITrês Barras
avisam que há 40 anos é proibi�a a caça nessa F'azenda,
continuando em pé a proibição.

'

Aos contraventores não se responsabilizam pelo que
acontecer' dentro' da, lei.

Vva. Pedro Pacheco dos Santos Lima.
João Feliciano Pacheco dos'-Santos Lima.

3x Francisco Calisto facheco dos Santos Lima.
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.•.mas, O nosso 'pionei
rismo no comércio ban- ,

cá rio' começou �m San-

",ta Catarina.' .

Hoie o "'1'NCO"�dis-
, ,põe .de, 105 agências , Isso sig,nific'a que, Q,rérri

"

em.6 estados brdsilei- dtt tôda segurtonça ori�1
-'\1:' • • " �. •

(
l

( '.ros. mos 60 delas s,e ,unda dess.e crescimen-

situam no território co-
.

to, onde quer que o
"-

.

cataranense se encon-

tre, contará sempre
com a presença certa

de seu amigo de tô-
. das as hóras: a INca

:' "

I

J
-\�-'

.

'-
.

I(

tcrinense.

'"

'I

\.

'\

vBANCO INDÚSTRIA E 'COMÉRCIO'
DE' SANTA� CATARINA S.A.

MIUS DE 25 '. INOS ,CONTRIBUINDO� PloRII O PROGRESSO. _' ,DE SANTA'·CITARINI
,

-

,fi CASPA [ QUEDA O[ SIU� CABHOS' US.ftNDO

I I � .y
'-�

PARA FERIDAS,
E C Z E M rs.

I •
_

INFLftMACOES,
C.O C E I R A S,
FRIEIRAS.

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHAS, ETC. PARE! [ TÔNICO CAPILAR. POR

.
. ,

.

"
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CORREIO DO NORTE

\
, Refaça suas forças, tomando

081. G
Saboroso atê' a ultima gota

Em' breve � torrado a ar quente
..

\ BIG é 'grande - rnas
'

em Canoinhas
"

,

,I \j ,

BIG e "O melhor cafe

CASA ';L,ANGER
, Rua Paula Pereira,' 793 ..;_ Canoinhas '

, Tem 8 grata satisfação, de comunicar, que, recebeu di
retamente da, «Casa do Canto» li quarta encomenda' de i

SEMENTES, feita no cQ,rr�nte ano, constando das seguintes
variedades:

'

,

Repolho de séte semanas; Roxo; Coração'Boi, Crespoj
Chato Brunswíck e -Chato Braunschweíg; Salsão; Qui'abo,
Agrião; Nsbo Japonês;' Couve Manteiga" Melão; Acelga;
Almeirão; jEspinafre; Alho Pórro; Chicórea; Pimentão, Sage;
Alcaxofre; Couve-Flôr: Couve Nabo Amarélo, Couve Rábano.

'

Branco e Rochq; Cenoura; Alface;' Cebola; Rabanete; Pepino;' ,

Melancia; Abóbrinha; Tomate; Er.�i1ha Beterraba" e ainda'
SE;MENTES DE FLORES.

Duas .Estufas de Tabaco, apare
lhadss com todt� as ferramen
tas necessárias.

Um Trator "FAHER", 25'._HP
com arado, carreta e demais

pertences.
32 alqueires de terra de cul

tura e erva I, em Sereia, Dist.
de Paula Pereira.

Ver e tratar com'

Noé Nepomuceno P'into
em Sereia 3x

Molduras
e Q'uadros

I

'Grandes' [j"escontos
para Revendedores

,
\

,

, Procurem

I
CnA ESMALTE
I.. '.

'Romances' e .Liv'ros
(

,

,CASA ERLITA

... e�um,ve{cul,o'WjUys continua a rodar
"

�.

"

,'1, 'Oé':Q'.. 0'1" ,lo.

/

�A peça utiíizada tal �-ª-genu;na Willys,
E isto quer dizer\.;,' peça de qualidade -

peça que fói cuidadosamente examina
da. passou por testes (rigorosisslmos e

só então foi aprovada, Sua reposição
foi feita' nas oficinas! de um Conces
sionário 'Willys, por homens tremados
naprópna fábrica - homéns que conhe
cem perfeitamente os veiculas com que

,'l'idam, Para que. seu veiculo Willyscon
tinue 100%, utilize Serviço Autorízado e ��',
'Pecas GeRuinas Vvillvs.

'

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

\ .
.

. "

,

.�
('

&
. , ,

-------�-----------------------------�
-

'l'

Bnmenbnk'· Cia •.Basilio
CANOíNHAS Rua VidaL Ra�os� 203", - 'Iele]. 145 •

_' 5: CATARINA/

/'

" 'I'

\j ..

/

}' 5·8-1961

AVICULTOR AMIGO
v

i

Agora V. já não pode mais errar. SiV. por qU8lque� motivo
.não pode criar "PINTOS DE UM DI/f',. então adquira-os
por pouco mais, com uma, duas ou três semanas. Não I ím-

, porta pelos quais V. se dícíde.: Importa' que- V. substitua 8S

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 suá, preferência.

'

O AVIÁRIO LEG,HORN está a sua' dísposíção para
servir e orientar. 3x

AVIARIO LECiHORN "(ANOINHAS",
19 anos crísãdo e selecionando aves de raça pura.

Rua Roberto Ehlke, 331 .. Caixa Postal, 100 ... Canoinh••
,-! o

J.
- A

C�O RT E/
Praça Lauro',Müller, 751 (ao lado do Banco INCU)

"

Caixa Postal, 76 _ Fone, 125'
CANOINHAS -"' STt\. CATARINA

,
\,

.

Apresente 'esta temporada de caça a08 seus distinto freguêsee,
,
armas e munições de todas 8S espécies:' •

Espingardas Nacionais HOSSI �. BOITO : LERAP 'd"e um e

dois canos" mocha. e de cão. _ Espingardas: de procedêocia "

estrangeira, de, cão e mochas, - Revolveres ROSSI - TAURUS
de' 'todos bs calibres. _ Balas e munições eof geral para armas,"

Espingardas de pressão pj esporte e caça.' - Espingardas pica
pau - PUXA' FROUXA e de CÃO. _.fCamas de Campanha,
Lanternas a pilhas-carbureto e Lampeões Colemann 500 Watts.
FACAS - FACÕES de mato - TALHERES ARTICULADOS.

,
,

Melhor�s
'

prêços - Melhores condições de

'pagamento Maior' estóque da praça...

DR� A,RNOLDO PEITER fiLHO \

ADVOGADO'

COMÉRCIO TRABALHOCIVEL
Canoinha'sRua Major Vieira, 490

\
_./

José Yvan da Costa
'Bàch�rel 'em' Direito \

Praça

Advocacia em geral, especialmente crime
,

- I

Dr. Oswaldo d'Oliveira ...... F�nes 236 e 314
CANOINHAS -_ Santa Catariila/ ,

l,

... �

I
I

d B I I/G . "

nstituto' e e eza ,Ulomar
, I, '

I Com moderníssimos aparelhos para permanentes.;
manicuri, cortes de cabelo - última' moda, penteados,': 'etc.

Atende" 'diàriamerite
�as 's às 12 horas e 'das 13 às 19 horas.

I Portanto Senhoras" e §enhoritas prefiram o

INSTITUTO DE "BELEZA "GUIOMAR"
j

. , ,
.

Sob a 'direção de GUIOMAR ,SCHAIDT ,

',' I

Rua Paulá' Pereira n.' 976 Telefone, 202
(Pertinho da Rádio Canoinhas)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



PELOS ernplo apôio
Municípios

!.A. IR IES J.ânio dará
en D <D�<e§ �

ANIVERSARIANTES DA\ SEMANA
ANIVERSARIAM.SE

Hoje os srs, José Fernan
des Pedrosa e Revd. Pastor
Egon Marterer, os jouens Os
waldo e Sergio filhos Esteta
no. Wrublevski o menino AI..
berto Getulio fiilho do sr.

Waldemar C. Stange a sra.
dna. [ulieta esp. do sr, Ilbal
do R. da Silva a menina Te
rezinha filha sr. Ananias Pe ..

trintchuk: •

. Amanhã: os srs. Dr. Mario
Mussi, Francisco Sochache
wski, Alfredo Roesler, Lidio
João Ferreira e João G de
Oliveira; os meninos Gustavo
Aparecido filho do sr Gusta»
vo Bueno, Rogerio filho do
sr. .Nicolou Humenhuk. Carlos
filho do .sr. José Greffin; as
sras. dnas.

M�'
tes Terezinha

esp. do. sr. Her lio Novak e

Lia esp, do sr. O lando Tremi
a srta. Evanilda Tremi.

Dia 7: o sr. Otto Caetano
. Grosscopt; o jovem João AI..
,/berta Borges da Silva; o me..

nino [oão W. Siems filho do
sr, João F. Siems. a srta Mi
rian . Corrêa, eleita Rainha,
do Cinqiientendrio do Municí"
pio ..

Dia 8; os srs, Francisco
Langer, Alberto Casamajou,
Leonardo Brei, Candido A.

/ Rocha, [oão Grosskop] Sego.-,
e José Wardenski; o jovem
Rogério Furtado; os meninos
Guilherme filho do sr. Afonso
Orosskopt, Sérgio Tomas (i.
lho do sr. Bernardino Cres
tani, Aldo Cândido filho do
sr. Pideles A. Dadalt, Hercilio
filho do sr. Hercilio Müller e
Amauri filho do sr. Arthur
Bollaut; as meninas [uracy
das Graças filha �o sr. JQsé
A1aria Furtado Primo, Hil
a/'Irard filha do sr. Francisco
Wiltuchnig e AZvine filha do
Sr. Paulo Voigt.
Dia g a sra. dna. Ana.

esp. dr; sr) Francisco Langer;
as meninas Editb filha do
S'·. José Fernandes Pedrosa
e Eliane Regina filha do sr.
[csé Prim, os meninos Mi
gUt<1 filho do sr Otavio Pe»
chebelu, José Silvio filho do
Felix Bialeski e Bernardino
Cezar filho do sr. Bernardino

.

Feaalto.
Dia 10: os srs. Silvio L.

Iêeinert, João' Werka. Sico
Seemczuk e Antonio da Rosa
Mpnf'zes; a S1a. dna. Maria
esp. do sr. Henrique _ Wald
mann a srta. Esmenia VOÍF(t;
as meninas Irmengardt filha
do Sr. José Frantz fi Eneida
filha do sr. Sergio Gapski.
Dia II: os srs, Walter Prust,

[oão Cornelsen e .Pedro Ko"
tlevski o menino Osmar filho
tl0 Sr. Edmundo Hartmann;
as sras dnas. Nilza esp. do
sr. I/mo, Buss, res. Rio de
Janeiro, Zulmira' esp. do sr,
Luiz de Paula e Situa e E- /

milia esu. do sr. Demetrio
Rudey a srta, Darcy Em,aKnoll, res. Joinvile; as meni
nas Regina Maria filha do

Atenção Lavradores!
A Assqciação Rural de Ca

noínhas pede para reservarem
cereais pa�a 'a Exposíção que
será realizada dia 10 de Setembro
do corrente ano.

Façam suas inscrições no

Escritório da Associação das 8
às 12 e das 14 às 18 horas. A
,inscrição é, gratuita.

" /

aos

Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
Telefone para 305 e será

prontamente a tendido.

CASA ESMALTE

Mãterial elétrico
CASA ERLITA

dar tôdo o apoio aos Municipios
brasileiros. ' Canoinhas que tem
tantos problemas a solver, tam
bem está incluído entre os de
mais que serão beneficiados pe
lo grande Presidente Quadros.snr. Mario Mayer e Clara

filha do sr. Iaroslaw Sidorak;
.

Cumprimentomos a todos
desejando felicidades.

Do sr. José Vitorino de Lima,
Acessôr Técnico do Serviço
Nacional dos Municípios, rece

beu o sr. Alfredo O. Garcindo,
nosso Diretor, o seguinte tele

grama:

"Tenho práser levar conhe
cimento presado confráde estou

organísande serviço imprensa
do interior do SENAM da pre
sidência da República sentido
fornecêr oportunamente notícia
geral de inte'iesse dêsse Muni
cipie vg através coleta todos

orgãos subordinados presidencia
da República vg Ministério vg
Congresso Nacional vg onde e-

xistem oficiais ligação junto
SENAM pt Solicito enviar', re
gularmente vg para SENAM e.
Palácio Planalto vg quarto an

dar vg três exemplares jornal
para exposição na casa dos Mu
nicípios e dar conhecimento ao

Presidente da República dr .• Jâ
nio Quadros reivindicações lo
cais pt Saudações vg José Vi
torino de Lima, Acessôr Tecni
co do Serviço Nacional dos Mu
nícipíos pt

"
.

Pelo conteúdo dêsse telegra
ma, vê-se claramente que o

atual· Presídente da Republica
está vivamente interessado em

ALOIII
,

DESPEDIDA
Candido Freitas e família,

tendo triinsterido residencia
para Lages, e na impossibi
lidade de despedir- se pessoal.
mente de todos os seusl ami
gos, o fazem por meio deste,'
Oferecendo seus prestimos em

aquela cidade. .

Canoinhas, Julho de Ig6t.

/

'/ Traje R E N N E R

Cinquentenário
Características:

Paletó tipo leve, com
2 ou 3 botões lcpe
Ia e s p o r t i v a- com,
caseamento ficticio
levemente cinturado

\ om·bros modelados
com e n c h i m ii! n to

mangas tombadas
ao contrário beira e

bolsos com pesponto

especial
lançamento

/

/

..

ccrnemoreçêc ao

<, Encomende agora o seu traie
, /?ENNER

CINQÜENTENÃRIO "pronto"
ou "sob medida" e pague em

-

P E T' O
ISU 'IS

aPROVEITE ESTR ES�ETnCULIlR OFERTO

Caf1fJ
Calça tipo leve nio
dêlo tomum ou es

porte. Padrões
-

95
modernas côres em

casemiras, tropicais,
linho e trifibra.

a casa

10 INOS VESTINDO' CIlNOINHAS COM

,RENNER O BOn ROUPD PONTO POR PONTO.

Rua Getulio Vargas
A Rua da Ervei'ra Mater, 882

I.

I

.

,..
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CORREIO DO NORTE:

b__ ��'=_=====�====================�============�==�

Ouça, de 2a a 6a feira, às 12 horas
,

na RADIO CANOINHAS LTOA.,

INFORM'ATIVO INCO
Urna síntese dos principais acontecimentos
econômico-financeiros do Brasil � do Mundo!

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

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

\

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

Prêços ótimos

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

Caixa Postal, 76 - Fone, 125

"CANOINHAS
'

STA. CATARINa

VENDE-SE
1 -reprodutor suino cor

{preta) natural de São Pau

lo, com 2 anos de idade.

Informações com

Eduvirges 5tein
em Campo d'Agua Verde.

\

Uma ótima casa, de mo

rada medindo 8,x10 com

com frente de alvenaria, e

mais um rancho de 5x6,
construção' recente, com a

gua encanada, situada à Rua

Major Vieira, s/no
Negócio de' ocasião.
Tratar 'Com- o proprietário

nlil Loja Favorita. ,2x

Especialmente fabricado para aquêles que desejam um

caminhão com a versatilidade de camioneta, com -urna

capacidade de carga maior, ou ainda maior área I,
útiLde transporte para mercádorias relativamente leves
e volumosas. Se as suas necessidades estão enquadradas
nessas especificações, há agora um caminhão ao seu dispor
- o Ford F-350, agora lançado no mercado brasileiro.

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

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

proporciona maior ccnfôrto e segurança!
\ FORD F·3S0 para

'Hã um I_,

d necessidade!ca a
,dutos farmacêuticOS OU

• Transporte de cigarrOS, pro

pequenos engradados. . "as e confeitarias,
• Ent;ega de encomendas de paasn . �,
lojas e arm�z.�ns transporte urbano e rural, 'e�

I

• Serviço rapldo de
12 pessoas ou rrn

.peruaS com capacidade e��:a
c:cônibus. para 17 passag "

m geral Fácil adap

'e Mud8nças� 'carretos e fretes t�po de �arroceria de

tação do chassis a q:!q�e�redes.
madeira com platafor

b ques furgões e am-
o hosereO. "1

• Carros-socorro. gume belIos e transporte pOhC18 .

bu\âncias. carros
de bom

.. F_350 são
�

. Ford da sene

IMPORTANTE:, Os chasstS
abi';' e rodas dURlas

dos com c
"m

normaLmente jorneo as especiais ilustradas, asst

na traseira. As �aTT�ceTt hass1S com rodagem sim�tes
como a utilizaçao_ deste: révio entendimento com

� "traseira dependem �to�S.
os Revendedores Fard A

VISITE O SEU" REVENDEDOR

Comercial Pedrassani'
\

Rua Getúlio Vargas ,Canoinhas

Limitada
Santa Catarina

Dr. /Waldomiro KravchYch�'n
'-

Cirurgião Dentista,
. '

.

Clinica - _Cirurgia e Prótese
.

fSPICialidade: Odontopediatria <tratameniO denlárlo' de crianem
CONSULTÓRIO: RUA CAETANO COSTA, 745

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

Õtimo terreno pI indústria ou, residência, medindo
40x40, situado à Rua Felipe Schmidt, esquina Rua Curi-
tibanos. "

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

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.

Da Secretaria da A'gricultura
Comunicação

.

MILHO HIBRIDO ./

Encontra-se' a venda,' por intermédio desta. Secre
taria, como segue:
tipo «Pires» (semi-duro) a Cr$ 21,00 o quilo ,

tipo pires «Ceres=LS» (mole)' a Cr$ 27,00, o quilo
aproximadamente.

.

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

Florianópolis.
.

Dr. JOÃO COLODEL, Prefeito Municipal

RODAS QUE VALEM POR

�

a motoneta

funcional
para o

transporte
Indhlidual

V. adquire o suo VESPA em

condlçô es facilrtadas nos

revendedores autorizados.

r
... -

CONFÔRTO BELEZA
porque é a única

que tem suspensão dupla.
porque é a única qoe tem

linhas cerodlnêmlccs,

. SEGURANÇA
porque é a única

que tem chassis monobloco.

ECONOMIA
faz 55 km com 1 litro

e 370 km sem reabastecer.

UM PROOUTOt)O'A PANAUTO S.A. _ RIO

Distiibui�ores :

Praça Lauro Müller, '204

Paulo JarscheI
Bar e Churrascaria

Avisa seus amigos e frequentadores, que mudou-
se para a Rua Paula Pereira, • (Bar Ideal), onde espera
continuar Il}erecendo a preferência que sempre lhe dis,\

I'peqsaram. I '

,

\
Diàriamente churrascos de

.

GADO, CABRITO E LEITAO
'

\', -----III!II----------...--....__Ii
,\ "

J �_: ,N
"

....... . ;Zi ".
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Preocupado com a adequada expressão musical de seus versos,
o autor da letra do nosso Hino recorreu aos maestros' Mário Garau

'

�'Gedeão Martins, regentes da orquestra e Cor�l da Universidade do
Paraná, cuja fáma invadiu o País. e cujo primeiro LP, gravado pela
Odeon, em prodigiosa revelação ártística, está ao, nosso alcance. Sob
sua única e exclusiva responsabilidade, sem conhecimento das Comis
sões, o autor da letra enviou àqueles dois compositores quatro das
nossas músicas, acompanhadas de um questionário. �

Mário Garau 'e

Gedeão Martins tomaram conhecimento das músicas, respondendo,
cada, um deles separadamente, às perguntas que seguem:

1. - Qual é a música 'de maior efeito méiódico?
2. Qual a que faz maior justiça ao 'caráter da letra?

,

'3. - Qual a mais perfeita, do palito de vista da composição
musical?

4,. - Em "Malaguenha", é admissível a pausa no início do
compasso?

,

No sábado nroximo, êste jornal publicará as respostas, jun-
tamente com a carta gentilíssima enviada pelo Maestro Garati.

. .' �
\

MA'RIO GARAU, .regente do Coral da Universidade do
Paraná, é natural da Itália. Desde 1957 trabalha em Curitiba, con

tratado pelo Departamento de Educáção da SEC .e pela Reitoria da

Univer�idade. O maestro Garau teve sua consagração nacional, quando
o seu Coral se apresentou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro,
no ano passado.

. I
CinqUentená.rio de Canoinhas

, \

',Dois' Maestros de Curitiba
'Dão Parecer Sôbre a Música

do i Nosso Hino

,
GEDEÃO MARTINS, natural de Curitiba. fundou a Or

questra Estudantil de Concertos, Entre outros possui os seguintes
ti�u.1013;, "Master of ,Music'!, "Major in Violin" e "Bachelor ofMusic"
pelá Universidade de Louisville, U. S. A.

'

AMBOS conhecem música. E como conhecedores. pronuncia.
ram o seu surpreendente' veredicto.

,------------------------,
Cine Teatro Vera Cruz

HOJE
APRESENTA:

á. 20,00 hora. • 'Impróprio até 'Í4 ano.
.

UMA COLOSSAL ssssxo DUPLA

Meu Reino Minha Vida1 -

- em Tecnicolor - ,

- ,

com Dirk Bogarde, Stanley Barker, Michael Craig,
Barbara Murray - Baseado na novela de Hammond Innes.

"O Reino de Campell"

2 - Tod,as as Mulheres São Minhas
com Walter Chiari, Aldo Fabrizi, Bíanea Maria' Fusar],

Dorían Gray, Peppino de Felippo
c

"Uma 'gosadissima comédia.'. Rir a valer, .."·
----'--

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

Todas as 'Mulheres São Minhas
OOMINGO - á. 14,00 horas • Cenaura Livre ...

Meu Reino Minha Vida
em Tecnicolor

com Dirk Bogarde, Stanley Baker, Michael Craig e
,

Barbara Murray.I

"Um sensacional filme de aventuras"

DOMINGO _ �a 17,00 hs,
_

Censura Livre
a. ,20,00 h.. 'Imp. até 14 anos

VEN EZA, A LUA E - VOCÊ
, '/) EM TECNICOLOR

com Alberto Sordi, Marísa Allasio, Inge Schoener,
Niki .Dantíní e Ríçardo Carroni.

"Uma espetacular comédia do cinema italiano,
num cenário gr/ndioso!!!" .

'.

28. Feira > á. 20,00 hora•• Proib, até 14 anol • REPRISE

3e. e 4a. Feira - á. 20,00 horas - Imp, até 18 anos

A MAIS BEM DESPI DA
com' Agues Laurent, Dora DoH, Philippe Nicaud e

Simone Paris.
" )'

Nada mais belo do que um belo 'corpo de mulher.. ,
Musica, amor, danças, intrigas e muita alegria ...

5e. e 68. Feira, - á. 20,00 hora. '\- lmp. até 18 anol

L I A N E EM TECNICOLOR

"Líane ,das Mãdchen aus dern Urwald" ,

com Marion Michael, Hardy Krüger, Irene GãIter,
Peter Mosbacher e Ruàolf Foster. ' ,

\"Venha ,conhecer a vers�o "loura e de olhos azuis" da
Brigitte Bardot". Os mistérios e perigos da Africa, num

espetáculo pleno de romapce e aventuras!!! \
,.4..�q �

cá P I A
,

Carteira de R�descontos
do Brasil S. A.B�nco

/
Rio de

1961.
Janeiro, 14 ,'de julho de

....

Senhor Presidente:

Apraz.me responder seu ofício
de 23 de junho último, em que
Vossa Senhoria - diante das di
ficuldades financeiras em que se

encontra a classe madeireira -
solicita a colaboração ,desta Car
teira no sentido de s'er estabele
cid� uma taxa, extra de redescon- ,

tos, alcançando os, Estados', do
Paraná; • Santa' Catarina e, Rio.
Grande do Sul.

•

A propósito, tenho a satisfação
de informar que o pedido mere

ceu o máximo 'de minha atenção
e apreço, tendo sido aprovada
pelas demais Autoridad,es Mone
tárias minha proposta de admissão,
nesta Carteira, do redesconto de
títulos oriundos de operações
que beneficiem produtos agrí
colas exportáveis, dentre os quais
obrtgatóríamente se inclui a ma

deira para exportação.
As agências do Banco dó Bra

siI e aos estabelecimentos ban
cários da região madeireira já
foram expedidas as necessárias
instruções facultando aos ban-

,

cos 8 utilização de substancial
margem ,de limite I especial de
redescontas para aquele fim.

Certo de haver atendido o

justo apêlo de Vossa Senhoria,
valho-me da oportunidade para
'apresentar-lhe os protestos de
minha alta estima e consideração.

Ass. Júlio de Souza Avellar

A Sua Senhoria o Senhor Doutor
Paulo Konder Bornhausen
Presidente do Instituto Nacional
do Pinho

A Carta de Paulo Stu-art
Wright à Celso Ramos
.Senhor Governadcr. ,

Solicito de v. Excia. minha

'exoneração do cargo de Diretor
da Imprensa Oficial do Estado
de Santa Catarina, em caráter

írrevogavel. Diante do propósito
manifestado por Y Excia. de
dispensar-me do cargo em vír-.,
tude de uma ordem que não
recebi; diante dos boatos, das

insinuações que circulam livre

menté, em tôrno de .mtnha a

tuação à frente, da I. O. E. e

atribuidos ao govêrno dirigido
por V., Excía., sem serem des

mentidos; diante da falta de so- ,

'Iidariedade do meu partido e da
carência absoluta' de apóio a

uma administração honesta, e·

ficiente e humana,' como tem
procurado ser a administração
da Imprensa Oficial, sob minha

díreção.. sou forçado a tomar '

esta' dícisão. Esclareço, na opor
tunidade, a V. Excia, tendo em

conta que, por parte de alguns,
os motivos ou pretextos apre
sentados em relação à minha
eventual saída desta direção se

riam de órdem ideológica. que
sou trabalhista que nunca fui
e não sou comunista, mas qUI>
ao .mesrno tempo, não admito
e não admitirei que, govêrno
algum, e muito menos este go
vêrno presidido por 'y Excia.,
ao qual ajudei a eleger, faça
qualquer restrição à liberdade
de pensamento, direito êsse as

segurado pela Constituição Bra
sileira a todos os cidadãos.

Tendo em vista,' Senhor Go
vernador, o' bem estar do povo
cataríhense, desejo-lhe um bom

desempenho nas elevadas fun
ções de' V. Excia. pelo tempo
que ainda resta do mandato.

Subscrevo-me respeitosamen
te. As. Paulo Stuart Wright
Diretor da Imprensa Oficial.
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Cinqüente'nárias - xv
Patentemente. está- sei embelezando a cidade. Os pintoresnão

têm mãos a medir. \Para alguns, surgiu até uma oportunidade de tra
balho. Não raro. esbarramos pelas esquinas com cidadãos carregando
escadas e potes de tinta. Pelos telhados, ao longo dos muros, subindo

e. des<;._e'ndo �elàs paredes, reluzem .macacões .é l?incéi�. no �o!, magnifico destes dias que Deus nos envia. Azul. Rosa. Verde. Lilás, Ama
relo. Uma sinfonia. de festa. E a' lição aproveita aos vizinhos. Estando
o outro com a casa bonita, mais feia destoa a casa .da gente ... ,Bem
feito. Pois temos ainda muito barracão horrível por aí. Até em ruas

já�. pavimentadas. Que beleza tem um vestido de baile com nódoas?
X X X

Já se esticam as peles dos tambores, E mal recomeçaram as

aulas, Vai Ser um semestre folgado de�
aulas. Alguma coisa as. festas

explicam; .mas nem tudo justificam. As vezes, com' pretextos vãos,
"enforca- se" a formação patriótica das crianças, que têm por obriga
ção primeira/aprender nas aulas. Organizem-se passeatas, com flores
e vivas, MaS deixem-se estas quase "estúpidas exibições marciais, em

que até as' meninas de 8 anos se sacrificam e sacrificam o saber. Como
se mesmo elas'';.fôssem para a guerra ... Isto pode sér "ineereesante"
em Cuba e na' China: E depois de tantas semanas de ensaio, depois
de tantas lições não executadas, que' "marcha" resulta? Quem é que
jamais levou a sério esta brincadeira de tantas escolas? Depois, ainda
como agravante no dia do alvorôço infantil, essas. horas de espera
pelo início da patriotada, no sol e, no 'frio. amaldiçoando discursos
'que niuguém escuta... Pobrezinhosl Tornâr-se bom brasileiro não é
fácil.

X.X X

Nossos jornais, viram? Estão-se transformando em fôlhas ilus
tradas. Não há dúvida, são formosuras. Mas Canoinhas ainda possui
outras. Foto João está exibindo umas fotografias coloridas da cidade.
dignas de qualquer álbum. As edições festivas, que nossos dois jor
nais anunciam, serão, de certeza: e assim esperamos. um' �lL1iili da
nossa cidade. Deverão levá-lo os forasteiros - a melhor propaganda
nossa. Não esqueçam nossos fotógrafos de caprichar nas vistas que

xdestaqliem a largueza das nossas ruas: pertence isto ao que temos de
_melhor. Muitas cidades populosas. também no Estado. invejem-nos
êstes ares 'de, cidade ampla e pródiga de espaço, Já viram Lages e

Florianópolis? Se a isto aliarmos �"limp_eza e o brilho das casas, po-
demos, convidar gente. \

o.o. C;

No Cineminha "São' Francisco"
AMANHÃ
cc
A

e Segunda- Feira: I'

I
,

Mú,mia ",

-. com' Peter CUSHING e Christopher LEE.

'9 MESMO ELENCO E O MESMO "CLIMA"
DE "0 VAMPIRO DA NOITE".

"Depois de 4.000 anos, a Múmia se levanta de sua tumba, nas ter-ras mis
teriosas do, Egito, para cumprir o' diabólico mandato de um antigo Faraô"

'"

dr. 'Adyr Seleme - dr. Annar Selemc
MÉDICOS

'_ \

Consultório:
Rua Getulio Vargas, 639 - Telefone, 380

Residência: /

R. Getulio Vargas, 639 R. Vidal Ramos" 1100

Telefone, 380 Telefone 246

CANOlNHAS
/'

.-:-.
-,

Sta� Catarina
I J

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

lugar determinado na, pagina

FUNDADO EM 27/5/1947 - Reg. DO Cart. Tít. Doc. s/n •. 844
, JORNAL SEMANARIO' - PUBLICA-SE -AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, '128 - CaDoinhas· S C.

Assinatura Anual (5� 'números) Cr$ 200,00
, (A partir de 1 de julho do corrente)
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

A,nuncios: Por vez e por centímetro de altura de' ooluna:

ÚLTIMA PÁGINA PAGINAS INTERNAS
1 vez os 25.0p
4 vêzes 20,00
8 ou mais 15,00
Publieações em destaque ou

tem um acrescimo de 10%.
"A Pedido" ou' "Seções Livres" serão cobra408 pelo

espaço ocupado, com o acrescimo de 50%. '

, \

A 'Redação não endossa con'cleitos emitidos em artigos'-assioados

/'

--
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