
Jorrou Petróleo em SBinta Catarina
Florianópolis, 6 Jorrou Retróleo no Município de

giram 1.700" metros. Não houve comunicação oficial.
Taquara Verde, na Bacia Sul, quando as perfurações atin
E voz corrente ser, lençol superior ao .Recôncavo Baiano.

)

Deputado Catarinense na

Delegação do Brasil à Reunião
,

� ,

de Ponta. Del ,Leste
Nomeado mediante decreto presidencial di' 26 de julho

p. findo, fúi o deputado conterraneo por Santa Catarina, Arolde
•

Carneiro de Carvalho, designado para integrar como Observador
Parlamentar a Delegação do Brasil à Reunião Extraordinária do

Conselho Interamerinano
Eéonomico e Social da Or
garlisação dos Estados A

mefieanos, que em Punta

del Leste, colheu I
impor

tantes informações e dados

politico-economico naquele
conclave dos Estados A
mericanos.

Para Santa Catarina foi
motivo de júbilo ter na

grande conferencia um de
seus filhos, escolhido pelo
eminente Chefe do' Poder
Executivo Nacional, para
observador das '\·,medidas
que foram debatidas.e que
reuniu as mais destacadas
expressões, da politica bra
sileira e internacional.

"Correio do Norte" cumprimenta o ilustre -;.deputado con

terraneo pela enobrecedora missão que lhe outorgou o Presidente
Janio Quaqros.

.:

LISURA DOS CONCURSOS
I I I

Nêste artigo, pretendemos analisar e esclarecer, um" dos
principais tópicos, do relatório apresentado ao Senhor Gover
nador do Estado, pelo Grupo do Trabalho, que procurou "dessecar
a "lisura dos concursos", é a falta da prova eliminatória de sani-
dade e capacidade física.

I

No item 23, página 121, da Mensagem Governamental,
referida em outros artigos, o GT informou que: "EM NENHUM
DOS CONCURSOS'REALIZADOS, OS CANDIDATOS INSCRI
TOS FORAM �UBMETIDOS A �PROVA DE .Si\NÍDADE E CA
PACIDADE FISICA!"

Para o esclarecimento: dos prezados leitores, transcrevemos
o art. 188, da Constituição Estadual, <que reza o seguinte: A pri
meira investidura em, cargo de carreira e em outros que a lei
determinar, efetuar-se-á mediante concurso, precedendo inspeção
de saúde e comprovando-se idoneidade moral".

Notem bem, a .Constituição determina, que o exame de
saúde, deve preceder a investiduta em cargo público.

,

O "GT" informou ao Senhor Governador, que em nenhum
dos concursos realizados, os candidatos não se submeteram ii
prova de sanidade e capacidade Física.

Quando apreciamos o julgamento do mandado de segu
rança impetrado pelos Escriturários do DER, essa parte foi con

firmada pelo Presidente da CESPE, informando o Judiciário, com
um certificado, alegando que os candidatos não se haviam sub
metido à provà de sanidade e capacidade física.

Ora, a nós, qU0companhamos a marcha de' todos êsses
concursos, essa prova apresentada pela CESPE ao Egrégio Tribu
nal de Justiça, não nos convenceu. Não nos levou a reconhecer
essa alegação porque, temos em nosso poder, a cópia fotóstatica,
devidamente autenticada, pelo tabelionato da Capital do Estado,
de um dos-dmpetrantes, que se havia submetido,' como os demais,
à prova de saúde, no Departamento de Saúde Pública. Da referida
cópia consta, haverem efetuado, o exame dos candídáfos aprova
dos, os Drs. Ubirajára Alves de Carvalho, Spíros Dimatos e Léo
Mauro Xavier, membros da Junta Médica Oficial.

- Como então a CESPE poderia informar que não houve
essa prova, se os candidatos empossados no DER, apresentaram
na para preencher as exigências 'constitucionais? Francamente, há
"dente de coelho" nêsse negócio. ,

'

No mandado de segurança, impetrado pelos fiscais da Ia- .

zenda, o Senhor Governador, também, informou haver ausência
de prova. de saúde e capacidade física.

Podemos confirmar com segurança, que essas provas fo
ram realizadas. Uma arte dos candidatos, que se submeteram a

ela, residentes no interior do Estado, 'após do término das mes-'
'mas, incumbiram um dos colegas, que retirasse as cópias dos
respectivos laudos da Departamento de Saúde, e as entregasse à
CESPE. A retirada dos mesmos foi feita, e aquêles laudos foram
entregues à CESPE, cujo recibo da entrega, se acha transcrito no

Registro Público de títulos e Documentos, à fls. 181 V, do livro
n° B, - 18, sob têrmo n". 5.692. Portanto, há prova material; da

(Continúa em outro local)
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'-Veio a

ficação
classi-
arroz

Já se encontra na Associação,
Rural de Canoinhas o resultado
da classificação do arroz. De
um modo geral, pode-se consi
derar õ arroz produzido em

Canoinhas como de qualidade
bôa, pois o produto de outros

Estados como acontece com o

Paraná, 'urna percentagem mi
nima recebeu classificação.

O Banco do Brasil que tam
bem recebeu uma via da clas

sificação, está atendendo os in
teressadas e prestando informa

ções sobre a maneira de aqui
sição do arroz. O que era pre
ciso saber para podet ter-se
uma ideia era a classificação
considerando o decreto que es

tabelece o preço minimo, que
não impede que o arroz e ou

tros cereais, venham no futuro
ter no mercado preços mais e

levados, <j preço mínimo serve

apenas de base. .

Pinturas a Cal nos her

vais existentes ao Iongo
das estradas que deman-

dam à Çanoinhas
A comissão do mate nos fes

tejos da nosso cinqüentenário,
constituída do Presidente da Co

operativa de Mate Canoinhas
Ltda. e demais firmas compra
doras do produto neste muníci

pio, solicita a todos os proprie
tartes de hervais situados' ao

longo das estradas que deman
dam á séde do muicipio, para
que, numa faixa de dez metros

da estrada, pintem a cal o re

ferido herval, dandu assim mais
vida' ás J:lúdidas arvores e um

colorido diferente e bonito a pai
sagem, por ocasião do nosso

jubileu de ouro. A todos que
atenderem o nosso apelo, os

nossos agradecimentos.
.

Exposição de fotografias
. antigas e modernas
Durante os festejos do nosso

cínqüentenárío, a par da expo
sição agro-pecuária industrial e.
ainda de produtos de mate, nos
pavilhões da Associação Ru ral,
haverá tambem uma exposição
-na séde da Associação Comer
cial e Industrial de fotografias
antigas e 'modernas. ASSim, so

licita-se a todos �
que possuírem

fotografias antigas de fatos hís
toricos e de personagens de nos

sa terra para que cedam as

mesmas para serem expostas na

,aludida exposição, da qual é

encarregado o médico dr. Os
valdo .Segundo de Oliveira, a

quem devem ser entregues as

referidas fotos, para posterior
dev olução..

)

Rainha do CInqUentenário

Um
_

aniversário histórico que será
lembrado, por toda uma geração

J

. O clichê que ilustra ,�las. linhas é da gentil senhorita
MIRIAM SOARES CORR�A, dileta filha do casal dr, Rivadávia
Ribas Corrêa e da exma. sra. dna. Zilda Soares Corrêa, que já
eleita RAINHA DO CINQÜENTENARIO de Canoínhas, no tra
dicional baile levado a ef ito no dia 29 de julho, p. findo nos

'salões da Sociedade Beneficente Operária. Aniversariou dia 7 do
corrente, tendo oferecido em- sua r�sidencia as suas amiguinhas
eleitas Princezas do Cinqüentenário, moças e rapazes de nossa

sociedade, um coquetel. Após, ao som de uma música 'de discos
selecionados, uma soirée foi programada que durou até às 24 horas.

Canoinhas através da beleza, da cultura e do desemba
raço da senhorita Miriam S. Corrêa, estará bem representada por
ocasião dos festejos no I nosso aniversário. Na sua pessôa, o visi

tflnte conhecerá a expontaneidade, a simpatia e o fino trato da
mulher canoinhense.

Os inúmeros leitores do "Correio do Norte" e nós da re

dação, cumprímentamos prazeirosamente Sua Excelencia, a Rainha
do Cinqüentenárío, Mirram Soares Corrêa, com muitos votos de
felicidades pela passagem do seu natalício. Extendemos esses vo
tos ao povo de Canoinhas por ter tão bela e culta representante
nas Festas civicas e sociais que se aproximam, e finalmente, aos

seus distintos genitores.
E' sem dúvida, um aniversaria histórico que jámais es

queceremos, pois cinqüenta anos de lutas e progresso, marcàrão
nova época para a nossa posteridade.

�gro
3a. Exposição
Pecuária Industrial

Continúam ativos e já em fase de conclusão os trabalhos
da Associação Rural e Comercial da montagem da 3a Exposição
Agro-Pecuária Industrial. As construções destinadas à apresenta
ção da suinocultura, bovinocultura, avicultura e agricultura estão

pràticamente prontas, faltando apenas os retoques finais. Os pa
vilhões totalmente reconstruidos, o, bosque da Associação Rural
completamente remodelado, oferecem um aspecto encantador.·
Terão os visitantes por ocasião dos. festejos do Cinqüentenário,
um local aprasivel para passarem algumas horas deslumbrados.
Será o bosque da Associação Rural o ponto de atração maximô
que poderemos oferecer, em setembro próximo.

.

, '

A exposição' industrial será exclusivamente local. Não.

(continúa em outro local)
�"

, (
.. ,
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CORREIO DO NORTE / 12·8-1961

" Ouça, de 2a a 6a feira, às 12 horas

na RADIO CANOI�HAS LTOA., Uma ótima casa de mo

.rada medindo' 8xl0 com

com frente de alvenaria, e

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

gua encanada, situada à Rua

Major Vieira, s/n."
, Negócio de ocasião.
Tratar com o proprietário

na Loja Favorita. 2x

INFORMATIVO ,INCO, (
Uma síntese dos principais -aconteci.nentos

.

, '/<: econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

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

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

'

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

Prêços ótimos

J. Côrte

Confeç_ções finas
", para senhoras

Casa Erlita
(

;., i; Praça Lauro Müller, 751' (ao lado do Banco INCO)
Çaix'a Postal, 76 - Fone, 125

,CANOINHAS \ STA. CATARINA

Assine! Leia! Divulgue!
,

Correio -do Norte
I

\
Especialmente fab�icador para aquêles que desejam �riJ
caniinhão com a versatilidade de camioneta, com uma

capacidade de' carga maior, ou ainda maior' área
útil de transporte para mercadorias relativamente leves
e volumosas, Se as suas necessidades estão enquadradas
nessas especificãÇões, há agora um caminhão ao seu 'dispor
- o Ford F-350, agora lançado no mercado brasileiro"

Equipado com um possante motor Ford V-8 de -.
'167 H.P" bloco em Y, oferece mais rapidez e precisão
nas entregas, Chassis super-reforçado, de excepcional ,

resistência, garante serviço ininterrupto, Cabina com

pára-brisa panorâmico, de quase 2 metros de visibilidade.
proporciona maior confôrro e segurança!

. FORD f.3S0 para
Ha utn

,

d eéessidade •

ca a n \ farmacêuticos ou

t de cigarrOS, produtos
• Transpor e

\ '\
pequenos engradados.

adarias e confeita�1s •

• Entrega de encomendas de p

lojas e armazêns
"� I

urbano e rural, em!
, CD Serviço rápido. de transporte

12 pessoas ou mi-

eruas com ca,pacidade .para
.

.p 17 passageiros. ...

crônibu:i, para
e fretes em geral. Fãcil �dap· .

Mudanças. carretos t' o de carrocena de
•

_ chassis a qualquer tp
tacao do

1 ta forma e grades. "

.ma0eira com p a

. chos e reboques, furgôes
e .a�

• Carros-socorro. gum bei s e transporte pobclai.,

bulâncias. carros
de bom eiro

" F 350 são
'h.assis Ford da $eT1�

-

,/

IMPORTANTE: = Cs �om, cabiM. e rodas dU.pt.�
normalmente fornecldo. eciais ilu.stradas, aSSlm

na traseira. As �arr�cena�::.�s com rodagem simples
como a utHizaç�o deste dC} r�vio entendimento com

dependem e p
na traseira

d Autorizados. .

os' Revendedores For.
>

VISITE O SEU, RE�ENDED9R
/

/

Comercial Pedrassanj Li!,nitada
Rua Getúlio,Varg�s .. Caneinhas '\,�. '���t��à:ta:rinâ

;'/,

Dr. Waldomiro Kravchychyn
Cirurgião Dentista

Clinica - Cirurgia e Prótese
fSpecialidado: Odontopediatria, (Iralamento denlário de crianças)

CONSULTÓRIO: RUA CAET�NO COSTA, 745

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

/

VEN,DE:SE
Otimo terreno pI indústria ou residência, medindo

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

. I

BENFEITORIAS: Um barracão de madeira, iOx�o'

I'

!.e uma casinha velha.
P\\ di .-

, _reço., e ocaSIao.

Vende-se de preferência o conjunto.
informações com o sr. Rimon Sel91T!e, ou na

Fábrica de Vasos de Xaxim à Rua 12 de Setembro, �57.

Da Secretaria' dá Agricultura
Comunicação

MILHO HIBRIDO
Encontra-se, a

_ venda, pOI intermédio desta Secre
taria, como segue:

tipo '«Pires» (semi-duro) a Cr$ 21,00 o quilo
tipo pires «Ceres-13» (mole)' a Cr$ �7 00, o quilo
aproximadamente.

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

Florianópolis. " I

Dr. JOÃQ COLODEL, Prefeito Municipal

2RO�AS QUE VA� P.OIiR ...

,

a motoneta

funcional
para o

transporte
individuai

"

v, adquire a ;ua VESPA 'em
condições facilit�das nos

revendedores autorizados.

ECONOMIA
• faz 55 km com 1 litro
e 370 km sem reabastecer,

-

A

CONFORTO 'BELEZA
porque é a única

,

que Iam suspensão duplo,
porque é a Onico que tem

'

linhos aerodinâmicas,

SEGURANÇA
porque é a único

que te"! chassis monobloco,

)

UM PRODUTO DA PANAUTO'S.A. - RIO \
,

Dístnbuldores .

Praça Laurq Müller, 204
I

\

Paulo Jarschel
/

Bar e Churrascaria '

..
.

' , ,

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

pensaram. ,

,

Diàeiamerrte
GADO,

,

CABRITO
churrascos de

E; LEITAO
---_.....---------_._-� \
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Peito Sensacionalr Cosmonauta! Russo Passa um Dia. em Órbita!,
MOSCOU, 6 - Através das

emissoras desta capital, a Agên
cia Tass anunciou que às 9
horas de hoje (4 horas do Rio),
o Major -de aviação German

Stepanovitcp Titov, de 26 anos,
foi lançado em urna órbita em

tôrno da Terra, a bordo do

"Vostok II" (Oriente II"), que
/

'

já deu det" voltas em tôrno do

planêta, devendo descer em 'um

ponto não revelado da U.R.S,S..

às 9 horas de amanhã, depois
de dar o 'total de dezessete
voltas na Órbita e de permane-

cer no espaço' aproximadamen
te 24 horas. A rádio acrescen
tou que Titov é casado e na

tural da 'localidade siberiana de
Verkheneie Zlulino. "O lança
mento de "Vostok II" tem a

finalidade de permitir o estudo
dos vôos cosmícos prolongados,
sôbre o organismo humano, e-

dos efeitos que 'nêle causam .ao
voltar à Terra. A capacidade
humana de trabalho sob as

condições existentes nos fogue
tes também será um dos assun

tos estudados", disse a emisso-

ra, acrescentando que .a órbita
coberta .por Titov circunda o

plánêta 'com a inclinação 'de
64° 56' em relação ao Equador,
I que seu apogeu fica a 293
kms. de altitude, e o perigeu
178 kms. O período de revolu
ção em tôrno da Terra é de
88 ms. 6s. O satélite pesa 4731

kg. O Maj_ur Titov .está em
constante comunicação radiofô
nico com a Terra: e já percor
,reu 410'000 kms., a 28.400 kms.

por hora.

\

,SO(iedàd� de Tiro ao Alvo Canoinhas
-,'

CONVITE
A Diretoria convida seus assocíados a participarem do

seguinte programa a realísar-se nos dias 26 e 27 de agosto c\br-,
renh:- I

Dia 26 - sábado à noite grandioso baile nos salões do
Sr. Francisco Bechel, animado por um -ótímo conjunto musical.

, Dia 27 -- domingo - Tiro 80 Cervo referente ao ano
1

de 1961. A reserva de mesas para o baile deverá ser feita com

o' Sr. Henrique -Bartník na Casa Bartnik.
'

Contando com o comparecimento de todos, antecipa a

gradecimentos.
" A Diretoria

CONVITE/
A Sociedade Esportiva Recreativa Eaperançâ tem a gra

ta satisfação de convidar todos os seus associados, bem como

8,08 s}mpatizaJ,1tes do tiro ao alvo, para tomarem parte no sensa

eíonal Tiro ao Premio, a realizar-se! amanhã, dia 13 do corrente,'
em sua Séde Social (Churrascariá Michel), com inicio às 9 ho
ras. - Os vencedores serão contemplados com atraentes premias.
Pelo comparecimento' agradece antecipadamente. 2x

A. Diretoria

1/3
,

M A·I O"DEE��S C O L�
A' Comissão da Escola "3 de Maio" de Serra Preta agra

dece 90S Srs. Festeiros de Canoinhas que, contribuíram expon
taneamente para a festá cujo montante atingiu a bela ímportan
cia de Cr$ 9.750,00 e lambem aos. Srs. Clementina Pieczarka e

• Alfredo Alves Martins que colaboraram fazendo a coleta.
\ '

Pela comissão: Eduardo Gelinski - Presidente.
.

I

FUNDADO EM 27/5/1947 - Reg. no -Cart. Tít. Doc. sLn. 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA-SE AOS SABADOS
Rua P8918 Pereira, 755/761 .; Fone, 128 - Canoinhas - §. C.

As�inatura Anual (52 números) Cr$ 20.0,0.0.
(A partir de 1. de julho' do co,".nte)

TÀBELA DE' PREÇOS DE PUBLICIDADE
/ AilUociol!: Por vez e por centimetro de altura, de coluna:

ÚLTIMA PÁGINA PAGINAS INTERNAS
1 vez \-:r$ 25,00 1 vez Cr$ 1&100
4 vê,!el, 20,00 4 vêzes 15,00
8 ou mail 15,00 8 ou mail 10,QOi
Publicações em destaque. ou lugar determinado na pagina

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

espaço ocupado, com o acrescimo de 50%.
\

A Hedação não endossa conceitos emitidos em artigos assinados.

dr. Adir Seleme -
, dr. Aouar Seleme

.

"

. MÉDICOS �

" /
Consultório.:

Rua Getulio Vargas, 639 - Telefone, 380

Residência:
63,9 R. Vidal, Ramos, 1100

- Telefone 246.

R. Getulio Vargas,
Telefone, 380

CANOINH'AS -:� Sta. Catarina

�CNOSSO BAR"
de BALILA DAL BÓ

BAR E CAFÉ
Bebidas nacionais e estrangeiras, conservas, balas,

frutas, salsíchàs, salames,' etc.

A,oéxo: Posto de Venda da Paoificadora Primor
Rua Paula Pereira Canoinhas

f ,I

/'

Erva Mate.
para o

Uruguai
BRASILIA, 5 (TP) - O pre

sidente . da República aprovou
os entendiméntos mantidos en

tre o Ministério da Indústria e

Comércio e autoridades do U-"
ruguai para uma solução con

ciliatória sobre a exportação
de erva mate cancheada para
aquele _país� \ '

.

'Novol /Mínimo:
Ministro
é contra
SAO PAULO. 7 (Meridional)

- O ministro do Trabalho, ao

desembarcar em São Paulo, pro
cedente de Brasília, declarou
estar convencido que a Câma
ra não aprovará o projeto do
PTB que eleva o salário míni
mo da primeira região para

.

. \
Cr$ 17.00p,00. Acrescentou que
.a iniciativa é ilegal, visivelmen
te contrárias aos interêsses dos

próprios trabalhadores.' Recor
dou ainda qUt; I a iniciativa da
revisão dos níveis de salários
compete ao Exee:útivo.

,

EDITAL
Sebastião Greín Costa, Escri

vão de Paz' e 'Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Co,..
marca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc.

Faz saber "que pretendem ca

sar: Artur Carlos de Castro e
\ Mariá .Auta Ribeiro. Ele. natu- '(
ral deste Estado nascido em

Serra Lucinda, n/Municipio, no'
dia .14 de fevereiro de 1921,
lavrador., solteiro' e residente
neste Municipio, filho de Miguel
Carlos de Castro, falecido e de
Maria Medeiros, domiciliados e

residentes em Rio d'Areia, nes

te Munícípío; Ela, natural deste
Estado, nascida em Rio d'Areia,
neste Municipio, no, dia ,24 de
outubro 'de 1,930. doméstica,
solteira, domiciliada e residen-.
te neste 'Municipio, filha .de

-

Antonia Tibes Ribeiro, falecida.

Apresentaram os documentos
exigidos 'pelo Código Civil art.
180. Si a!guem tiver conheci
mento de algum impedimento
legal, acuse-o pata 'fins de di
reíto,

Major Vieira, 7-8-1961.

Pedro Veiga Sobrinho
Esc, Jur.

Organizações de Firmas Co
merciais Individuais, Coletivas
e Sociedades Anonimas.

PR0CURE A

Organização Jurídica Contábil
(EdifiCio MEÚL)
/ J

"
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Govêrno e o povo ganham
na Loteria � 5J bi Ihões

/

e

bilhetes mais baratos
, I

Um lucro de Cr$ 5 bilhões
anuais para a União e bUhetes
muito mais baratos para o pú
blico, é o que resultará da res

cisão do contrato do govêrno
federar com 8 concessionária fia
Loteria Federal, rescisão basea-

.

da em «gravíssimas irregulari
dades apuradas» segundo pala
vras do sr. Edmílson Arrais
procurador geral da fazenda.

Representantes da concessío-'
náría e das principais casas
distribuidoras estão-se reunindo
diàriamente, temerosos de per
der o monopólio que detêm hã
mais de 30 anos, e pretendem
impetrar mandado de seguran
ça logo após a decisão formal
do Presidente da 'República,
até agora apenas anunciada.

.

I. COMO DEVE SER

O govêrno federal ainda não'
decidiu a questão, que poderá
ter duas soluções: abertura de
nova

.
concorrência ou direção

completa pelo Ministério da
Fazenda.

Se adotar a primeira. deverá
seguir o rnodêlo das Loterias
estaduais de Minas' Gérais e

-Estado do Rio: venda direta ao
público e aos agentes. Pelo do
mínío direto do govêrno, have
rã queda do preço de venda:
no Uruguai onde-isto [â se faz,

o preço é bem inferior ao da
qui; o govêrno poderia vender
os bilhetes a Cr$ 200, pois tem
imprensa própria, meterial ,e
pessoal especializado. Assim, ao
publico chegaria a cêrca de
Cr$ 300 ou Cr$ 400.

O' atual preço é justificado
pela concéssionãria com

-

gastos
e impostos impressão e distri
buição, esta feita pelos sub..a

gentes, que pagam os..égíos à
Agência Central e os impostos
pagos pelo estabelecimento co

mercial embora consideradas

«margi!lais» nos direitos.

Quando Covernador de São
Paulo, o sr. Jânio Quadros a.

cabou com a Loteria Estadual,
que era controlada pelo senhor
Ademar de Barros .

I

TU90 CONTRA .

Todos os aspectos juridicos
da questão atual são favoráveis
ao govêrno; à concessionária
nãõ poderá sequer mover ação ,

judicial por perdas e danos,
pois seus livros acusam prejuí
zo: Além da evasão de taxas
devidas à União (mais de 50
por cepto), os prêmios pagos
aos veâcedores não correspcn
diam à percentagem estipulada
em contrato.

.,

.Extr. Cruzeiro do Sul.

) \

Assunto de interesse de todos os lavradores
.F e i j ã 0- - S o' j a

Os dados' das' variedades de Soja precoce\
\ '

Variedades Quilos de Semente
por Ha. (10.000m2.)

'Época
plantio

.

Data Reodim.
colheita lacas p/ Ha.

Hill \.
45 1 8 20/11 25/3 48

Hood 50 60 1 a 20tH 7/4 45

Dortchsoy ..67.8 60 70 1 a 20/11 5/4, 42
Dorman 60 ,.--J . 75 1 � 20/H 2/41 40
Lee ,i, (' , 60 75 1 8' 20/11 28. dezenait

"
� �<

de Abril 40

Ogden 65 80 1 a 20/H Idem 40

Dortchsoy-St 6i 80 1 a 20/11 Idem 40
Jackson 65 80 1 a 30/111 25 de abril 38

As vantagens ,dás .. variedades precoces
acima telaciônadas

1°. Bem mais rústicos e produtivos do que as variedades' A-..

marela Rio Grande. ,

•

2°. _\ A soja sendo precoce, com ciclo mais' curto. diminúe o
.

risco de praga, doença, e outras consequências climáticas.
.

\, I
3°. - A geada cedo de Abril, não causará prejuízo às variedades,

porque elas estão maduras naquela época.
"

4°. _ .... As que amadurecem no .fím de Março até Abril, propor
cionam tempo sufíçíente à: preparaSão do solo para plan
tação de' trigo, e mais folga para a colheita de soja.

5°. - Têm resistencia â diversas doenças.
�o. Contém '2,5% mais de óleo d� que ,a variedade Amárela

Rio, Grande, por isso, alcançerâ futuramente, melhor prê-
ço no mercado.

,

7°. -- Espaçamento para plantio: 70 cm. x 35 cm. I

Para aquísíção de .sementes seleçionadas façá O( seudído Da ASSOCIAÇAO RURAL DE CANOINHAS. .,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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••.mas, O nosso pionei
rismo no comércio ban
cário .começou em Son-
fo Catarina.

"" ,"

I

Hoje o "INCa:' .d,i,s-
põe de f] 05 agências

" ....
..

\ em o-estados 'brcsilei-
ros, mas �O delas, se
situam no território cc

tarinense.

Isso significa que, 'al�m
.

"'.i ' ,

de tôda segurança ori-

unda dêsse crescirnen
to, onde quer que o

catarinense se encon

tre, contará sempre
com' a presença certa

de seu amigo de tô

das as horas:' Q, INca

:
'�

. ..

•
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. CORREIO DO NORTE,

'VE�N DE-S'E
Duas 'Estufas de Tabaco, apare- /
lhadas com todas as ferramen-'Refaça suas forças, tomando

CAFÉ B IG
tas necessárias.

, Um Trator "FAHER", 25 HP
_
com 'arado, carreta e demais

perteçces,
32 alqueires de terra de cul

tura e ertal. em Sereia, Dist.'
de Paula Pereira.

Ver e, tratar com

Noé, Nepomuceno Pinto
em Sereia _- 2x
\

"Saboroso até a ultima gota'

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

BI,G é o melhor café
'Molduras

C__�����_�����L�/�
� Quadros

CASA LANGER' Grandes Descontos
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

.

para' Revendedores
a grata satisfação de comunicar, que recebeu di- Procurem

I ràtamente da «Casa do Canto» a quarta encomenda de
,

SEMENTES, feita no corrente ano, constando das seguíntes
variedades:

Repolho de séte semanas; Roxo;
.

Coração Boi, Crespo;
Chato Brunswíck e Chato, Braunschweig; Salsão; Quiabo,
Agrião; Nabo Japonês; Couve Manteiga, Melão;' Acelga;
Almeirão; Espinafre; Alho Pórro; Chicórea; Pimentão, Bage;
Alcaxofre; Couve-Flôr; Couve Nabo Amarélo, Couve Rábano
Branco e Rocho; Cenoura; Alface; Cebola; Rabanete; Pepino;
Melancia; Abóbrínhe: Tomate; Ervilha Beterraba, e ainda
SEMENTES DE FLORES.' í /

_/.
,

CASAERLITA

I
CUA ESIALTE
Romances e' Livros

\

... e um veículo Willy�, continua.a rodar

1000%J"

. O.

(

(
,

A,peça utilizada fOI �-ª-genuina Wilfys.
E isto quer dizer: peça de qualidadé -

peça. que foi cuidadosamente -exarnnia
da, passou por testes rigorosissimos e
só então foi aprovada'. Sua reposição
foi feita nas· oficinas de um Conces
sionário Willys, por' homens tremados
na própria fábrica - homens que conhe
cem perfeitamente os veiculas com que
lidam. Para q,ue seu veiculo Willys con

tinue 100%. utilize Serviço Autorizado e

fuas Genuina.s Willys,
", 1 I

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

\

.':}

.-----------------------:j".�t;�,-:------)----�---
'

Bumenbnk '&Basilio
,

.

Cia� . -Ltda.
CANOINHAS Rua VidaLRamos, 203 Telef. 145 :-, S. CAlARINA

í

.,'

'12.8-1961

Agora V. jã 'não pode mais errar. Si V. por qualquer motivo
não pode .críar UPINTOS DE UM DIA", então adquJr�-o!l
por pouco mais, com uma, duas ou três semanas. Não im
porta pelos quais V. se dicide. Importa que V. substitua as

suas "caipiras", por aves de raça fina, para ter carne sabo
rosa e ovos em' abundâncía em qualquer época do aDO.

Faça pois uma vísíta hoje mesmo ao AVIÁRIO �EGHORN.
e adquira pintos com a idade de sua preferência.
r:

O rAVIÁRIO LEGHORN está a sua disposição para
-

servir e orientar. ! 2x

AVIARIO LECiHORN' "(ANOINHAS"
19 anos criando e selecionando aves de raça pura.

R�a Roberto Ehlke, 331 - Caiu Podal, 100 - Canoinha. I

{"J '.
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado do Banco INCU)

éaix8 Postal. 76 - Fone, 125

CANOINHAS'- - STÃ. CATARINA

Apresenta esta temporada Ide caça aos SIlOS distinto freguêses,
armas e munições de todas as espécies:

Espingardas Nacionais ROSSI. BOITO '_ LERAP de um e

dois caues, mocha. e de cão. - 'Espingardas de procedência
estrangeira de cão e mochas. - Revolveres ROSSI· TAURUS
de todos �s calibres. - Balas e munições em ] geral para armas.

Espingardas de pressão pi .esporte e. caça. - Espingardas pica
pàu • PUX.A FHOUXA e dé CÃO. -' Camas de Campanha,
Lanternas a pilhas-carbureto e Lampeões Colemann 500 Watts.
FACAS. FACÕES de mato P- TALHERES ARTICULADOS.
Melhores prêços - Melhores condições de

, pagamento - Maior estoque da praça.
-,

."- ,

DR. ARNOLDO 'PEltER FILHÓ'. '

ADVOGADO
---

CIVEL COMÉRCIO TRABALHO
'Canoinhas •Rua Major Vieira, 490

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito ',

Advocacia em geral,
.

especialmente crime

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

Inst.ituto de Beleza "Guiomar"
Com moderníssimos aparelhos para permanentes,

manicuri, cortes de cabelo _ última moda, penteados, etc.
Atende diàriamente'

das 8 às 12 horas e das' 1·3"-às 19 horas.
, r '

,

Portanto Senhoras e Senhoritas prefiram o

INSTlrrUTO ,DE 'eELEZA ·,iGUIOMAR"
,

Sob- a direção de GUIOMAR SCHAIDT
.

Rua Paula Pereira n.· 976 - Telefone, 202.
(Pertínho da fÜtdio Canoínhas) ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NàlHE 12-8-1961

LISURA DOS CONCURSOS'
(conclusão da primeira página)

realização dessas exigências.
,

Diante tal fato, chegamos a seguinte conclusão: O' Chefe
do Poder Executivo informou ao Egrégio Tribunal de Justiça, que
essas provas de seleção não se realizaram. Os impetrantes estão
em seu poder, com provas provadas,

.

que tais exigências foram
preenchidas. Pergunta-se: Em que foi, que o "GT" se baseou para
prestar tais informações?, Será, que essas provas" os laudos da
Junta Médica Oficial, antes da constituição do "GT, pelo' Senhor
Governador do Bstado, foram destruidas? Ou em vez de se acha
rem na CESPE, estão em poder das repartições,'onde os con

cursados tomaram posse?
.'. A ata do concurso de fiscal da fazenda, aduz o seguinte:
"Térmínadae as provas escritas;' foi determinada a prova de ins
peção física; exigida pelo regulamento?

Cremos que com os dados supra, os nossos leitores esta
rão suficientemente esclarecidos, sôbre o caso tão rumoroso, da
"lisura dos concursos", que tanta celeuma provocou na opinião
pública no Estado, enormes incómodos e prejuízos tem causado,
aos concursados, ao Poder Executivo, é especialmente tem roubado
o precioso tempo, do nosso Poder Judiciário.

.

i

)

\

,)

para LANTERNAS
e TRANSISTORES

Casá' Erlita
. "ESPORTES"

Santa Cruz E. C. X Seleção Local
Finalmenta amanhã o público esportivo de nossa cidade, te

rá a poasibilidade de assistir no . Estádio Municipal Alinor Vieira
Côrte, o encontro que reunidas a nata do futebôl de f'anoinhaa. Sta,
Cruz E.C., Campeão Invicto, de 196t, versus Seleção. Local, com

posto de elementos dos clubes Botafogo, Três Barras, Cenoinhss' e .

Pelnieiraa, Peleja es�a patrocinada pela Liga Esportiva Canoinhense,
afim de mostrar, aos simpatizantes do peból canoinhense, um verda
deiro desfile de: craques. O Santa Cruz E.C. deverá desfilar em

cancha Com a sua equipe completa, form�ndo
.

com Gato ou Amilcar
- Almir Cilo ou. Alceu e Milton -" Ezidio e Mario - Arno ou

Coringa - Gaúcho - João - -Melado e Irineu. A seleção local até
a presente data ainda não escalou definitiva'rente seu plantêl, po
rém sabemos que deverão apresentar- se pelo Botafogo: Ney, Nery
Serdâ, Lolongue, Guido, Dombroveki, Kali, "Moacyr - pelo Três
Barras: Mandico, Lauro, Aluyr, Trelinha, Pereirinba, Fiolek - No
Canoinhas: - Cêzar, Scheuer, Oscar, Tavico, Ibanez. No Palmeiras:
Wi�t,

\

Perucoi, Witinho.
.

.

'

. Na preliminar deverão dar encontro' as equipes dos aspiran
tes do Santa Cruz E C. Campeão dessa categoria e seleção de aspi
rantes de Cenoinhes, também um espetáculo a parte. Antel do ini
cio da partida principal, marcada para as 15,30 horas, serão entre
gues a. f�iX81 de Campeão de 1961, à equipe' do Santa Cruz E.C ..

estando convidadas pela LEC diversas autoridades locais para esta
cerimonia.
•

Wlllys E:C. 1 X Zugmann F.�. O
Defrontaram.se sábado último em partida tira-teima, as e·

quipes amadoras, da Willys E.C. e Zugmann F. C: Após os 90 mi·
nutOI! decorridos, o IDarcador assinalava uma vitória para o clube
da tração dupla, pela contagem minima, tento consignado por inter
médio de�João aos 20 minuto!! da primeira fase. A equipe vencedo·
ra formou com a seguinte constituicão. e sem modificações, pois seus

participantes souberam manter· se, em forma até o termino da "pela
da": Rafael - Salvador - Vitor e Reny, Heins e Miro, Canário,'

, Nereu, João, Milton e Zeno. Parabéos pois a rapaziada da Willys
com mail elsa lensacional vitória.

\

Coritíba F. C� X Seleção' Cahoinhas
Está nefinitivamente alsent�do a vinda dó Coritiba F.C.

para OI festeios do Cinqüentenário, cuja partida deverá ser realizada
no dia 10 de setembro contra a Seleção de nossa cidade. Não resta
menor dúvida, será' um ótimo espetaculo que desde iá chama a a·

tenção dos desportistas de noslla Canoiohas Cinqüentenária, e· tam
bem dos visitantes, que naqueles dias estarão aqui presentes. Sabe.se
tambem que deverá ingressar na Seleção .

de Canoinhas, o magnifico
ponteiro Teixerinha, velho conhecido das Seleções Catarioenses. Como
técnico do Coritiba 'F,C., d�verá vir à Canoinhas, o conhecido Garcia
antigo goleiro do, Flam!:lngo F.e. dQ Rio de Janeiro, o qual acredi.
tamos deverá ser homénageado pela enorme torcida flameoguista de
oossa cidade. Portanto e�portistas, aí está: o gran�e e�petaculo fute-.
hoHstico p:ua 118 festividades do Cinqüeotenárió. ,

.

'Pelos Lares e Salões
ANIVERSARIAM.SE

Hoje: os gémeos Lauro, e

Laura filhos .' do sr. Nivaldo
G. Padilha; a sra. dna..

. Viuva Clara Olenik; a me

nina Marílene. filha do sr.

Walmor Fur tado. �

Amanhã: o sr. Eroino Fleith;
a sra. dna. Vitalina esp, do sr.

João (Ireinert; a srta. Natalia
Krisan; os meninos Walmor
filho do Sr. Artur Bollaut;
'Wiegando filho do sr. José
Greffin e João R'einaldo lfi;lho
do sr. ldaliná F. Tulio; O jovem'
João Piechontcoski .

.

Dia 14: o menino Carlos
Henrique filho do sr. Walde
mar C. Stànge; os srs. Lou
renço, Buba; 'Ioão Orgekoski;
Dirceu de Oliveira; e Miguel
Arendartchuk; as sras. dnas.
'Estetania esp, do Sr. Anto»
nio Sconhetzhi e Madalena
esp. do sr. Kaissar Sakr; a stte.
Hilda de Paula e Silva; os
jovens 'W aldemarHaure e Flo-
riano Grosskopt.

' .

Dia 15: as sras. dnas. Rosa
'esj>. do sr, [oão Maria Cor
rêa; lzabel esp. do sr. Hono
rato B. Pacheco; -Apolonia
esp. do sr. André Czarnik e

Donatilid' esp. do sr. Alcides
Gomes.

Dia 16: os srs. Honorio Cor.
rêa; Liberato José Gonçalves;
André Czarnik e Donaldo
Hoffmann; o jovem Daoino'
,Roque Gonçalves; a sra. Vva.
dna. Rutina Kretzer; o menino
Wilmar Roque fiilho do sr.

Waldem'ar Frantz,
.

Dia 17: o jovem Ali G.Pa.
dilha; as sras. dnas -. Laude
lina esp. do sr. Pedro Paulo
Koller e Helena esp. do sr.

Vítor Burziaki. os sts. Fidelis
Carvalho dó Prado e Alfredo

. Grosskopt.
Dia 18: as sras. dnas. Pau

lina esp. do sr. Carlito Crau.
tchychvn e Divair esp, do sr.

Max Wachtel s=, os srs. Nel=
son Azeredo Coutinho,' Ary
Cornelsen e Alinôr Adamski;
a menina Angelo Raquel filha
do sr: Juliano Wendt, os me.

ninas Aldo filho do .sr. Horst
Wintér; Irineu filho do S1.

Rodolfo Froehner e [osé Ro
berto filfzo do sr.. Cpnrado
(irittens; a.srta. Alice Helena
Kreleer. .

'.

Nossos parabens.
/

/

Campeão do Cinqüentenário
O Santa Cruz Esp.
Club receberá amanhã,

"

I ,

I

a Faixa de Campeão
Amanhã no Stadio "Alinor

Vieira Côrte", os jogadores do
Santa Cruz. E. Clpb, campeões
do Cinq'Q-entenário, receberão as

faJxas que serão entregues pela
Rainha do Cinqüentenário, srta.'
Miriam Soares Corrêa, autori
dades) e presidentes dos Clubs.
Na mesma' ocasião, a Diretoria
do Santa Cruz, receberá a linda

taça "Deputado Osmar Cunha"

que foi o'fertada ao. c1ub que
neste ano fosse o campe'ão.
Cumprimentos do "Correio do

Norte".

Casas de Morada
Vende-se duas casàs de

morada, cercadas, com luz
e poço, à Rua Curitibanos,
(perto do Hospital e Colégio ..
Preço de oc!ásião.
Tratar co�; o proprietário,

à Rua Paulà; Pereiril; 1172.
.,..

ATENÇÃO
.

Lavradores e criadores (de aves, gado, cavalos, por
. êos, carneiros, cabritos, etc), preparem-se para a exposição
agro pecuária, levando seus produtos para inscrição na

Associação Rural de Canoinhas.
,

Colabore com o 50°. Aniversârío do teu Município.
Mostra quanto sômos capazes. Demonstra a fertilídàde de
nossas terras, apresentando -,(2 teu produto selecionado. Leva
para a exposição tudo quanto possa prestigiar o teu

Município. 3x

ORO/EM DO DIA _

1) - Deliberar sôbre o Balanço, Relatório do' Conselho de
Adminístraeão e Parecer do Conselho Fiscal

_

2) . Eleição de novos membros do' Conselho de Administração
e seus Suplentes.

3) . Eleição de novos membros do Conselho Fiscal e seus

Suplentes. ,

4) - Outros assuntos d� Interêsse da Cooperativa.
Não havendo número legal para instalação da' Assembléia em .,

primeira convocação fica, desde já, feita a

SEGUNDA CONVOCAÇÃO,

de Produtorea de Mate Canoinhas Ltda.

DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Cooperativa de Produtores de Mate

=Canoinhee Ltda., usando dali atribuições que lhe conferem os Es-
tatutos Sociais. resolve:

.

Cooperativa
'EDITAL

CONVOCAR
a Assembléia Geral-Ordinária dos Associados, e realizar-se na respec
tiva sêde social no dia 29 de agosto próximo às 7 horas, em PRI.
MEIRA CONVOCAÇÃO, a; fim de tratar dos aasuutos constantes

. da seguinte

para às 3 horas do mesmo dia. Se ainda desta vez não' houver
número legal, fica feita a TERCEIRA e ULTIM_A CONVOCAÇÃO
para às 9 horas, ou seia uma hora após a segunda.

E para. que chegue ao conhecimento. de todos- OI!! interessa
doa, passou-se o presente edital que será afixado na sêde da Coope
rativa, seus postos e armazéns -bem c�m::l em locais públicos habituais
dentro de sua área da ação e remetidos aos associados por proceseoa
<DIe comprovem remessa e recebimento, na medida do possível,
/

Cenoiúhas, 30 de julho de 1961��

Miguel Procopiak" Presidente

, . 1'

Cine Teatro' Vera Cruz
APRESENTA:

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

1 A ODISSÉIA DO OESTE
/

c; Fess Parker, Ksthleen Crowley e Jeff York

Ação! Lutas! Traição!.,. e homens/intrépidos atiravam-se
contra as cruezas das selvas inóspitas e traiçoeiras !

.

.

.

2 TRES, ALMAS DANADAS
e] NeviHe Brand, Alan H�le, Bruce Bennett

(e José González Gonzalez�
Um sensacional faroeste
--.----

DOMINGO - à. 10,00 h•• da manhãv· Censura Livre
..

,.
,

Grande Matinada com o filme:
l�RES At;_MAS DANADAS

DOMINGO -- á. 14,00 hora. Cenaurà Livre

Á ODISSÉIA DO OESTE
em Cinemascope

DOMINGO
á. 17,00 h._
á. 20,00 h••

-

Censura Livre
Imp. até. 14 anos

o VENTO NÃO SABE LER
\ '

cf Dlrk Bogarde, Yoko Tany, John Fraser, HORald Lewis

Um amor proibido... Sua chama inestinguivel de8truiu
. dois �il anos de preconceitos.

-----_

2a. Feira - á� 20,00 hora. - Proib. até 14 a:go•• REPR1SE

3a. e 4a. Feira \" á. 20,00 hora. - Imp. até 18 anos

DORMITÓRIO DE MOÇAS
ci Françoise Arnoul, Jean Marais e Jeanne Moreau

"Um grandioso drama do cinema fránces"

5a. e 6a. Feira - á. 20,00 horaa - lmp. até 14 ano.

Os Últimos serão os Primeiros
(Die Letzten Werden Die Ersten Sein)

cf U11a: Jacobssen, M. Shell e O'. E. Hasse

"Um sensacional drama do novo cinema alemão"
,

E PARA DOl\lINGO,' Dia 29
Á FLOR· QUE NÃO MORREU

�I--_.---------------------'

(�
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Discurso. proFerido -pelo Deput�do
,Aroldo ,C.. de Carvalho, na Sessão

da Câmara em 1'7-7-1961

.'f

CORREIO DO NORTE

Á MARGEM DA HIST,ÓRIA CANOINHENSE

\

HISTORICO 'DA -IMPRENSA
l(conc1usão�
IV

«O ALBOR» e «o TRIUNFA-
.

DOR», entre 1.934 li 1.9,3:6;,
«BARRIGA-VERDE», em 1.9;37;
e finalmente «CORREIO DO
NORTE», em 1.947. Ao todo

poís, 15 periódicos, exclusive
cA SEMANA de Três Barras.

o Sr. Aroldo Carvalho:

(Lê. a seguinte comunicação)
,

- Sr. Pr'esidente, ,V. Exa. é
testemunha, apenas os proble
mas administrativos do Estado
que represento têm -feíto com
Ique ocupe a atenção da Câma-
ra. Hoje, entretanto, forçado
pelas circunstâncias profiro dís
curso, meramente político para
fazer revelações. à Nação sôbre
o império de iniquidades e de

injustiças instalado em Santa
Catarina pelo Covernador Cel
so Ramos.

Por: CYRO EHLKE\

nhas, de Sta. Catarina e do Brasil.

Eis, portanto. alinhavados, os

jornais qU,e circularam ou ain
da circulam em Canoinhas.
Pela ordem de aparecimentos.

I

«O CANOINHAS», em 1.902;
-o LEME», em 1.914; «O IM
PARCIAL»" em 1.915; «O TI
MONEIRO DO NORTE» e cO
T,..EQUE», em' 1 917; «O DEMO
CRATA», em 1.918; «JORNAL
DO �OVO»" em 1.921; «OURO
VERlJE», em 1 925; «O cRU
ZEmO», em 1 929; «AVANTE»,

I

i em 1 93.0; «O PERÚ», em' 1.931;

� jornalista G. Varela e na ge
rêncla o Sr. Agenor Gomes.
Outros destacados jornalistas
igualmente já o dirigiram, sen

do que hoje, à frente do, mes
mo, estão os seguintes direto

res: Aroldo Carneiro .de Carva
lho ,(proprietário e fundador),

.

João Seleme e Alfredo Garcin
. do. Na gerência, o Sr. Ithass

SeleljIle.' Já atingiu, portanto, os

seus 14 anos de existência, e

tanto quanto o «Barriga- Ver
de», vem hoje batalhando em

prol dos ínterêsses de Canoi-

ALOIH
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
r.

Telefone para 305 e será

prontamente atendido.

C",SA ESMALTE
, )

!
\ Traje ,R E N N E ,R
Cinqu�ntenário
Características:

Paletó tipo leve, com
2 ou 3 botões lape
la e s p o r ti v a com

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

mangas tombadas
·00 contrário beira e

bolsos com pesponto

especial
lançamento

\

comemoração ao

Encomende agora o seu traie

f?çNNl'R
"

CINQÜENTENÁRIO/ "pronto"
.

. �

ou "sob medida" e pague ém

,

APROVEITE ESl� ESPETACUlaR OFERTD

/ /

/

a casa da boa roupa
I

10 IlNOS VESTINDO' CANOINHIS COM

Calça tipo leve mo
dêlo comum ou es

porte. Padrões
-

9S
modernas cô�es-e';"
casemiras, tropicais,
linho e trifibra.

'Ó; ,

RÊNNER II BOIl·ROUPA PONTO POR PONTO.

Rua yetulio . Va��as
. A R\fQ qça ,�nl�itQ, Mpte,. a�2.

1 \
\

Com efeito, Srs, Deputados
- fato doloroso para o povo
catarinense - os atuais diri
gentes do meu Estado reduzi
ram-no a um dos mais atrasa
dos da Federação, quanto à
prática do regime democrático.
Houve cerno que um retroces
so; em Santa Catarina vig9r�m
os métodos do Estado Novo.

....

Depois de seis meses de go
vêrno, . não se conhece uma

iniciativa" uma obra, um em

preendirr.ento a prol da coleti
vidade. Realizações do anterior'
Govêrno foram paralisadas,
registrando-se mesmo/ a depre
dação de algumas delas, como

� o c,e,SQ do Grupo Escolar
«Prof,�ssor ·J.oão José Cebral»,
na cidade de Canoinha•.

� Providenciada na - imprensa
do Rio e de São Paulo campa
nha preparatôría contra o ex

Governador de Santa Catarina,
dirigida é estipendiada pelo
Palácio do Govêrno, entregou
se o Governador Celso Ramos
às perseguições mais mesquí
nhas de que se têm notícia na

história política do Estado. Con
cursos públicos. realízaoos com

estrita observância da Lei, fo-
I

ram anulados. Nomeações para
o provimento vitalício de car

gos foram tornadas sem efeito.·
A escolha de juizes de paz, que
em Santa Catarina têm man

dado certo e resulta de indica
ções feitas pelos juizes de di
reito das comarcas, foi deres
peitada pelo Governador, tgno-

. ra?-te da ordem jurídica. Esco-
/

las- profissionais femininas fo
ram fechadas, com requintes
de perversidade, porque criadas
pelo Govêrno anterior. Contam
se às centenas as demissões
sumarias de' humildes servido
res que pagam o. crime de não
haver votado nos candidatos
do PSD. Sobem as centenas,
tambem, às transferências, 'os
recolhimentos, as disponibilida
des as substituições de caráter
estritamente político e determí
nadas apenas pela vingança,
pelo ódio, pela discriminação.
Num dia. o)Governador exo

nera, alegando contenção de
despesas, como fêz na Adminis
tração do PÔdo de São Fran
cisco do Sul; no dia seguinte,
preenche os claros com a no

meação de 'correligionários po
liticas.

Há uma verdadeira caçada
nos quadros do funcionalismo
estadual visando a eliminação,
dos elementos' vinculados às
fôrças políticas que apoiaram
o atual Presidente da República.
Houve .no passado, em Santa

, Catarina um comandante san

guinário Moreira César, que
no doloroso episódio de 93 elí- •

minou os seus 'adversáríos, en
tão passadas pelas armas. O
atual Governador deslustra' as

tradições dos seus maiores
comprometendo-'as ante os olhos
estarrecidos de. quantos obser-'
vam a vida pública no meu

EStlldo. Filho sangüíneo de Vi
dal Ramos, erigiu, todavia, \ o
matador de triste mernóría-am
patrono e guia, preferindo-o ao

ser progenitor.
, Não, não há- exagêro.. Eis a

qui para conhecimento da Nação
a lista dos perseguidos no De
partamento de Estradas de Bo
dagern, -para apenas. \ citar os

engenheiros, t�C,rirCQS p%'Qv�dos
na administração, recolhidos â

. (contip", QO IlfÓ�fQQ' número)
\
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Os' Maestro�"'do Coral da Universidade
do Paraná julgam músicas do nosso Hino

Depois' Ido que publicamos. no sábado passado, sôbre 08- ma.
estros MARIO GARAU e GEDEÃO MARTINS, estão nossos leito
r�s esclarecidos sôbre a autoridade inconteste dos compositores in'
signes e afamados, cujo pronunciamento tive motivos de solicitar. O
maestro Mário Garau assim respondeu' a meu pedido:

"Curitiba, 26' de julho de 1961.

Reverendo. Frei Elzeárib,
• I

Devolvo as 9uatro parfituras do Hino' do Cinqüentenário de
Canomhas com relativos pareceres do Maestro Gedeão Martins e meus.

�ão pudElmos. fazer uma aná�ise. mais detalbada porque a visita impre
vista do Presidente da República, marcada para o. dia 5 de agôsto
nos obriga a um trabalho diário muito intenso .. Agradeço a honra com '.

�ue me di.stinguiu, e também, ao Ma'estro Gedeão. e.n nome �o qual
agradeço, Igualmente. Para nos será uma honra, tôdas as vezes que
pudermos ser- lhe úteis em alguma' coisa. Cordiais saudacões,

(ass.) Mario Garau"_
Eis agora as respostas aos 4 quesitos, publicados na edição

anterior dêste jornal.
Parecer do mõestro Gede60 Martins

__

L. - A música de ,maior efeito melódico é Malaguenha.
2. --:- A que faz maior justiça ao caráter da letra é Ca-

tharinensis. . .'

3. - Melôdicamente falando, a mais perfeita do ponto
de vista. da composição musical é Malaguenha.·

.', ,4:
o
Melhor seria suprimir a la. pausa, adicionando-se,

final, mais um compasso, preenchido com uma semínima ligada
à nota anteriór.·

,

(Ass ) Gedeão Martins_

Pa1l."ecer do rn\,aestro Mario Gar'au
1. - A música de .maíor efeito melódico é Catharinensis ..

� 2. - As que fazem�mais justiça ao caráter da letra são.
Catarinensis e Malaguenha. _

3. - A Mais' perfeità, como composição musical, é Mala-
guenha. .

A

4. - Na composição Malaguenha são necessárias e jus- .

tas todas as pausas no começo do' compasso, excetuando-se a de
1°. compasso.

Conclus6o�, Parece-nos
/

'que as duas melhores
composições são Malaguenhaj- Catharínensís.. Malaguenha é a

mais perfeita, musicalmente, mas de uma .símplícídade às' vezes

�Ilnal que, d.esv�loriza, A melhor de tôdas é Catharínensís, cuja
linha melódica é muito mais nobre e ágil"

. '\ (ass.) Mario Garau_

, ._

A carta e os pareceres' autografados dos dois maestros
conservam-se nos arquívos da BIC, e poderão ser/éxaminados
por quem o desejar.

,

No�sa Sub-Comissão teve sorte ... Só o que nela critico é
sua afoba�ao. Alguns. de 'seus membros, impulsionados por idéia

c preconcebida, e �om julgamento já pronto antes de julgarem as

musicas, desprezaram minhas razões, públicamente expostas a
favor da melodia Catharinensis, não chegando essas pessoas nem
mesmo a. tornar conhecimento dos méritos daquela música, a cujo
favor se ínclína.a pesadíssima opinião de Mário Garau. Folgo regis
trar, com indisfarçada satisfação, que o meu parecer acaba de ser

�po�ado ao men_o� por .alguém.; De� q",-alquer maneira, depois dêste
. Julgamento posítívo e excelente sôbre Malaguenha, Canoinhas está
de parabéns!

Resta-me, por fim, .revelar que "a melhor de tôdas" de"
!\IIestre Gar.a� é da autoria qe. fti

.

ODORICO DUHIEUX, O. F. M.,\
de Blumenau, um dos maiores organh.tas que' conheço, compositor

I
. e profess(Jr de Música. De todos os concurrentes, fei o que apresen
tou a partitura mais· completa, perfeitíssima, onde pelo dedo. se-_,
conhece o gigante...

. J ,
•

.'

"

frei Elzeário Schmitt� ofm.

. i A,VISO'
Os proprietários abaixo assinados,' ,da "Fazenda

do' Bugre". situada ,em Bugre, Município de Três Barras
avisam que há 40 anos 'é proibida' a caça nessa ll'azenda

,
,

continuando em pe a proibição.
.

.

Aos contré{ventores não se. responsabiliza:m pelo que
acontecer dentro' da lei. . .".

Vva. Pellro Pacheco dos Sántos Lirba. \

João Feliciano Pa'checo dos Santos Lima.
Francisco Calisto Pacheco dos 'Santos ILima.3x

. j
" ·f

Cinqüentenário
3a. Exposiç�o Agro Pecuária Industrial

,(Conclusão da primeira)
hoq.ye verbas para. uma regionais.
Apezar disso, os nossos indus
triais participarão, em sua ma

ioria. O setor agro pecuário
desta ,vez foi ampliado. Teretipos
ce�tament� 'uma 'exposição .Qe
animais selecionad6s. .

'.

, 'It ' ..

No local.da' exposição, ."tere
inós ainda m�i,t�s." .noviaades
como sejam: b.a�raq1)Jinhas tí
picas' com '�spec'ialtQ:ades come

mo�ativas' �d�,\, éinqüentenário,
•

.

. :",,:�,�" ':. f

,." ,} ..
' "T.:' ,

.

\ .,'�"
;

. ".' .",,*t, ,f,' A"

um .coreto será construido ainda
êste' mês para a B�nda da Po
lícia Militar que permanecera
,no recinto da exposição durante
os 3 dias.

.

Espera-se' qUe no dia 29 do
corrente estt:ja tudo pronto
podendo a Comissão d'os Feste
jos deliberar sôbre os' retoques
finais.

. Solicitamos dos lavradores e
criadores quê' façam /antecipa-

xxx

Chapa Branca
.

Jipe. "chapa branca'" (o que
pet:tencia a patrulha de Canoi
nhas)' .

caminhões motonivelado
ras e.Jóperários'(jo DER, estão

acampatlos em 'Majot Vieira,
em' franca campanha ,politica. E D I T' A L

_.

Consta que só de gasolina, o·' De ordem do Sr. Pres,id�nte e, de acôfdo com o Artigo 25
Governo do Estádo gasta dia- Capítulo IV dOI Estatutos .sociais, ficam convocados os senhore!! all

riamente nesse serviço, mais de sociados parIJ. em Assembléia Geral Ordioária ,a realizar-se no pr6xi-
-dez mil cruzeiros sem compu- mo dia 27 de agosto, às 15 (quinze) líoras, elegerem a Diretoria para
tar despesas com mão de obra o aoo social 1961/1962. '� \

e 'outras. I

'

De acôrdó com § 2°, QO Artigo 25. - Capítulo IV dos
É' realmente como diz!� o

,mesmos Estatutos, a� chapas contendo a anuência dos candidatos
"Barriga Verde". um governo ,deverão Sfr registradas na secretaria do clube até .às 15 (quinze)' ho·

"
de moral�ação êsse do Celso

_
/ras, do dia' 19 (dezenove) do corrente.

Ramos... cacique Não haveodo número legal '(dojs terços), a Assembléia Geral·
reunir-se-á uma hora mais tarde. com qualquer número,' pa�a o que
fica, desde já, convocada.

Canoinhas (SC) 10 de agosto tie 1961.

Mario ArthllT Ferraresi ,- l°. Secretario

MUITA ·COISA ... EM
POUCO ESPAÇO ...

AUllílio Insignificante '\ .

Consta que o Governador
mandou quinhentos mil cruzei
ros para auxiliar "8S festas do

Cínqüentenárto, ,depois de muita
insistencia. I Ha quatro anos

· atraz, para u,ma exposição Irineu
.quando Governador deu tresen-

· toâ-míl cruzeiros. Caberia ago
ra no .aníversárío do Município,
que fosse recebido pelo menos
um -mílhão de cruzeiros, prin
cipalmente tratando-se' de 50°
aniversário. Consta ainda que
da parte dos pessedistas de

Canoinhas, nada foi feito nem

pedido para os nossos festejos.
·

Celso Ramos diante do que te.:

mos publicado, viu-se na contí

gencia de dar alguma coisa.

"x x x

Candidatas
'0 confráde do lado de lá

tem feito' uma excelente pro

paganda/do 5° Festival.do Mate.
Muito bem. Será maís úma festa

para abrilhantar o nosso� Cin- .

qüentenárío. Tambem estamos

de acôrdo com a candidata a

Rainha do Mate que com ex->

clusívídade apresentou, mas não
teria sido mais simpático se

junto com a escolhida outras

moças de nossa sociedade fos
sem também consultadas? Por

que essa escolha de "portas fe

chadas't.se existe uma Comissão'
de Festejos que não está saben
do de naâa? Afinal de contas,
se o povo, e autsrtdades estão
colaborando ativamente para o

exito das festas, não é· justo
que UM s6 coadjuvado por mais
uns DOIS, queiram 'estragar o

entusiasmo e trabalho de muitos.

É uma pena que isso esteja
acontecendo,

xxx

Validade dos Concurlo.
Dizem .extra-oficialmente que

o Egregio 'I'ribunal de Justiça
de Santa Cararina, por maioria
absoluta, julgou favorável aos

Fiscais da Fazenda. o mandado
de Segurança impetrado pelo
mesmos, contra ato do Gover
nador Celso Ramos que anulou
o .concurso realizado em .dezem
bro.
Se a noticia tiver veracidade, é

mais uma vitória' dos funcioná
rios públicos contra 'os atos' do
tirano ditadbr Celso Ramos.

Perdido
Perdeu -sé um o�ulos de

.

Gráu trajeto Rua Paula Pe
reira e Felipe Schmidt -

Pede-se a pessõa, .,que o

encon.trou o favor entregar a
seu dono Vale rio Silva.

"

damenle suas inscrições. A ex

posição áe produtos agrícolas é
inteiramente gratuita, tendo

apenas os lavradores que se.

registrarem para efeito de con

trole. A de animais, é cobrado
do criador ápe,'nas' uma taxa

para a manutenção durante os

três dias de pe.rmanencia dos
animais em expQsição .

\

r
..__

I.

.. \ \
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� .

.

-' 'XVI
Ilustre médico de Brusque, quando aqui esteve há quinze

�ias, e colocado a par das tendências 'festivas" nossas. declarou que
no Centenário da fundação de Brusque as comissões começaram a

trabalhar com 'um ano de antecedência. e eliminaram dos festejos. de
antemão, quaisquer concursos de beleza. realeza, principado e quejan
das febricitantes manifestaçõea.Tdispersivas de fôrças, de união e de
dinheiro. Dispersivas de união, sim senhores1 O pai que gasta vinte
mil cruzeiros para vestir uma 'filha desclassificada. jamais se confor
mará com a "política -grossa" dos vencedores! Se esta mocidade e 09

seus dignos .pais gastassem a
.

metade dos esforços e do entu�iasmo_
endinheirado

_

numa obra de bem. outra seria, meus senhores, '

a glória de Canoinhasl Aqui nesta cidade existem moços, cuja con-

"duta, neste ponto. é um atentado ao. bom-senso.
.

Mas ai dos -mais
velhos que lhes apontam as loucurasl \

X X XX X·
\

Tambores. "Enforcamento de aulas. Marchar! Leiam bem:
n;larcha de crianças. como na ,Cbina Comunista. "Uni
forme de gala". Sim. Mas quantos dêsses pobrezinhos 'de Deus rião
têm nem mesmo o que comer? ... Com' que "galas" hão de vestir-se,
se até aos domingos andam esfarrapados? Mas, voltemos à "marcha".
Veremos aqui a Banda da Polícia Militar

.

de Florianópolis. Vai tocar
marchas. Estas marchas, com instrumentos possantes, nunca vistos em

Canoinhas nem pelos adultos, que efeito produzirão sôbre as crianças
embasbacadas, digo, assustadissimas e maravilhadas, que para a hora
solene tiveram de ensaiar seus passinhos tímidos, durgnte sacrfficadás
horas, que·melhor teríamos empregado" em fazer deles bons brasileiros
na escola? Que "marcha" podeeão' executar estas nossas crianças
ao compasso duma Banda Marcial. que não ensaiou com elas? ..

\ X 'x x X X

_
Eu sei que 09 senhores não gostam disso. Estou simplesmente

usando minha soberana liberdade de opinião, para expor minhas
idéias, quando os senhores estão Impondo as suas' ai várias cen-> /

tenas . de famílias. O que é peior?
\

X X X. X X .

Enquarito- isto sucede aqui em baixo, lá em. cima o no""o

Grupo Escolar está apodrecendo. Uma indignidade, que' enche de mal
sopitada revolta a, tório cidadão canoinhense. aqúi nascido ou residente.
,Quem já foi lá ver o estado daqueles muros, daqueles vidros, daquela
imundície em que se jogou' dinheiro do povo catarinense? Que Cin·
qüentenário mais digno poderíamos nós imaginar. senão o das "galas"
daquêle Grupo pronto e funcionando? Ainda bem que a capoeira es

conde esta vergonha aos-olhos dos forastei-osl Nem se culpe a UON,
o PSD ou coisas parecidas. ,A culpa, (jmplacaveI. pesada, tremenda e

Funestíssima é a dos dois Governos, do passado e dó atual. Ou já
. viram também em que condições estª funcionandoiaquêle Grupo no

prédio do Sindicato? Neste caso de grande '''g�la'' do nosso,
,Cinqüentenário só lavam alL,mãos os fariseus. Um brasileiro não1

X X X X X

A I· h" . 1/ C' h t'
.

) d
.

C IC erra na . mprensa ano lo ense es a ca a vez mass

"interessante", Agora, apareceu uma santa de "maiô"" ... Ainda bem
que não foi santa de casal E istô na hora exata em qUE> o Presidente
dá República proibiu desfiles dessa edificante espécie. Não precisava]
"Pois NOS. católicos, apostólicos, romanos, estamos <:lm túdo com a

Moral da Igr_eja Cat6lical" Em tudo! Ouviu, m�nina?_
Üei Elzeário\ Schm;tt, ofm.

v· /
,

.

\

CLUBE CA.NO.INHENSE,·

\

c O N V I T'E
A Diretoria do Clube Caooinheose tem a grata satisfação de

convidar seus associados e distintas famílias .para o baile social a

realizar·se no dia 21 do corrente, com início às 22 horas ao som da

Orquestra "RAUL DE BARl!0S".
Mesas a venda Da Sectetaria do Clube a' partir do dia 14

às 19 até 21 hora., 80 preço de Cr$ 300,00.
Tra1es de Passeio,
Conv'ites especiais com a' Diret�ria.

.1

"'CONVITE
,

\

A Diretoria do Clube CanoinheDse tem a' latisfação de con

vidar' seuS associados e distintas falÍlílias para o _Grandioso Baile Ide
Gala a realizar se em .

Réus salões DO dia 12 de Setembro pr6ximo
com'a apresentàção dai "DEBUTANTES DO CINQUENTENÁRIO';;
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