
.»

Dia 9
18 horas

22,00 hs,

Dia 11
10 horas - Visita oficial a Erveira Mater. (Rua Getulio Vargas),

Oferecimento do Mate gelado, Discurso pelo Presi-,
dente da Cooperativa do Mate, Sr. Miguel Procopíack.

11 horas - Inauguração do monumento do Rotary Club de Ca-
'

noinhas na Praça Dr. Oswaldo de Oliveira.
Churrasco de confraternização entre os bolonistas de
Canoinhas. Local: Séde do Tiro ao Alvo Canoinhas

/, (Agua Verde). \

14 horas - Jogos de Bolão entre as equipes locais e bolonistas
visitantes na mesma sociedade (Agua Verde)

.

Abertura e visitas a Exposição de fotografias e ob

jetos 'raros. Local: Séde da Associação Comercial e

Industrial de Canoinhas. ,

15 horas - Inauguração .do Circulo de Pesquisas Educacionais de "

,

," Canoinhas (CEPEC). Orador: Dr. Paulo P. Ferreira.
16 horas - Conferencia no Circulo dé Estudos e Pesquisas E-

ducacionais de Canoínhas .

\

17 horas - Campeonato de Chimarrão. (Assocíação Rural de.

Canoínhas) Execução de músicas populares pela Ban
da do Ginásio Santa Cruz Local (Coreto da Praça
LaUrO Müller)"

.

.

20 horas - Sessão Solene na Câmara dos Vereadores. 'Hino de
Canoinhas. Homenagem ao Exmo, Governador do
Estado. 'Homenagem ao Frei Elzeário Schmitt bem
como a Dó Elmy W. Mayer autores': da letra e mú
sica do hino de Canoinhas, ao Dr. Leones Greipel,
idealizador e construtor do Monumento aos pionei-

, ros. Homenagem aos ex-Prefeitos de Canoinhas.
DIa 12.
6 horas -

12 horas

•

Alvorada pela Banda do Ginasio Santa Cruz de Ca
noínhas. Salva de 21 tiros com a cooperação do
Exército. '

9 horas _... Visita oficial aos tumulos de Francisco de Paula Pe
reira e Major' Vieira, lo.�Prefeito de Canoinhas.
Orador Dr. Cyro Elke.

10 horas - Desfile da Banda de Musica da Policia Militar, esco

lares;' ,associações desportivas', sindicato e entidades
de classe, passando em frente ao (palanque oficial

(Praça Lauro Müller), e estacionamento na Praça/
) Emiliano Abrão Seleme.
11 horas - Inauguração ao monumento aos pioneiros de' Canoi-'

nhas e busto de Emiliano Abrão Seleme. Oradores:
, Dr. Orty de Magalhães Machado e Deputado Dr.
Aroldo Carneiro de Carvalho.
Inauguração do Asilo de Velhos "Dr. Lourenço Ro
lando Mal1uceli". Homenagem à "Pia União de Sto.
Antonio" de Canoinhás� Orador: Dr. Haroldo Ferreira.

17 horas - Desfile das Rainhas e Princesas (Praça Lauro Mül

ler). Coquetel encerramento após o desfile.
20 horas -'- Cantos Orfeonicos pelo Coral Canoínhense.
22 horas Inicio do Baile de Gala no Clube-Canoínhense, Posse

da nova diretoria e apresentação das debutantes do

Cinqüentenárib. Traje: Gala. +Orquestra. Baile nos,

demais CI�b�. �:_
Gincana (Praça' Lauro Müller):
Desfile das inaquinas agrícolas do Município, partin
do da Associação Rural e. percorrendo as principais
ruas da cidade, tendo em frente a Rainha. dó Cin

qüentenário e demais Rainhas presentes.
Retreta (Praça Lauro Müller) pela Banda do Ginasio
Santa Cruz. Entrega de prêmios no' palanque da Ex-

'posição (Associação Rural).
20 horas ,- Teatro no Salão da Comunidade Evangélica, .

Dia 14 - Pela manhã, visita a lugares pitorescos da cidade e

interior, bem 'como estabelecimentos de ensino, co
merciais e industriais.

17 horas - Encerramento da Exposição. Orador Dr. João Colodel.
19 horas'- Te Deum em ação de graças pelo cinqüentenario.

Presença de coros orfeonicos.

Comissão Diretora dos Festejos:
Dr. João Colodel, Dr. João' Rodrigues de Araujo

e Alfredo de Oliveira Garcindo

15 horas

Dia 13
10 horas
1� horas

17 horas

'r'
L

"

\
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Conced�da segurança
a Fiscais de Fazenda

concursados
-O egrégio Tribunal- de Justiça

do' Estado, julgou' quarta-feira
última, dia 9, o mandado de

segurança impetrado pelos Fis-'
cais de Fazenda, demitidos de
seus respectivos cargos, por ato
do Governador do Estado, em

vista do Grupo de trabalho de-

'signado pelo Chefe do Poder
Executivo, ter julgado . o con

curso realizado pela GF.SPE,
ilegal, e assim tornado sem e

feito pelo Executivo, com evi
dentes prejuízos dos" candidatos
aprovados e nomeados para "e�

- I '

xercerern aquêles cargos.

Apreciando o recurso inter

posto pelos Fiscais de I Fazenda
prejudicados com a medida go
vernamental, o egrégio Tribuna]
de Justiça, concedeu a seguran
ça impetrada, por maioria ab-l'
soluta de votos em sua sessão

de quarta-feira última,

_

Funcionou como relator do

feito, o sr. des. Osm;undo Wan

derley da Nóbrega, tendo os im

petrantes como patrono de sua

causa, o distinto advogado con

terrâneo, sr. dr. Paulo Henrique
BIasi,

-

."

Tendo em vista a segurança
ter . sido concedida' por unani

midade, o ato acima apreciado
é irrecorrível, devendo' os Fis
cais de Fazenda impetrantes se

rem reintegrados em seus res

pectivos cargos.

Desfile de Máquin,as
A Associação Rural de Ca-

'

noínhas está pedindo a todos
os proprietários de tratores, ín-"
dustríais e agricolas para se

inscreverem declarando a mar

ca do, trator, quando foi adqui
rido e potencia em hp.
No dia 13 de setembro, às

14 horas, todas as maquinas
agricolas desfilarão pelas ruas

1
-de cidade, comandados pela
Rainha e princesas do Cínqüen
tenário, recebendo os lavrado
res e industriais, saudações do,
Governador do Estado e demais

autoridades que aguardarão a

chegada no palanque ofícial
. que será instalado na Praça
Lauro Müller.

Esperamos que todos os pro
prietários de tratores façam
suas inscrições com antecedên
cia a fim de evitar atropelos,
na última hora,

JOÃO S[lfMf , . 'Gerente: IlHASS SlUUt

ClnqUentenarlo de Cal)91nhas Ano 15
.

Prograla dos Festejos Comemorativos de 9 a 14 de
�
Setembro

.

Coquetel oferecido às autoridades, jornalistas, radialis
tas e apresentação das candidatas participantes do
59. Festival do Mate.

.

22 horas - Inicio do 1°. Baile do 5°. Festival do Mate. Clube

'10
Canoinhense. Traje Passeio.

Pia
. .

6 horas _ Clarinadà pela Banda de Música da Polícia Militar.

8 horas _ Saída doa Procissão da Igreja Matriz rumo á Colina <, •

de Sta. Cruz. Chegada: - Canto do Hino de Canoinhas. Diretores : �ROlDO C. Df C��YAlHO AlfRfOO GARCINDO e
Inauguração da Capéla Monumento. Missa com a pre- . CAIXA POSTAL, 2 FONE 128 CIRCULA AOB BABADOS
sença dos RevmoL B�pos DomDa�� HostineDom �����������������.;I_�.'����._�����������������
Afonso Niehues. Sermão do Bispo Dom Afonso Niehues.
Final: Discurso pelo Gal. Alfredo Gomes Sapucaià.

11 horas _ Chegada qe S. Excía, Governador Celso Ramos. Irrigação das \ '

Recepção na Prefeitura Municipal; entrega da chave Ruas da Cidade,da cidade. Discurso do Prefeito João Colodel,' -

.

11,30 hs. - Abertura da Exposição Agro - Pecuaria - Comercial - Dado' o grande número de

Industrial. Orador: Alfredo de Oliveira Garcindo.
. .veículos que teremos por oca-

13,30 hs. -'- Início da tarde esportiva. Partida final entre o Se- sião dos festejos do Cinqüente-
.

lecionado Canoinhense .e o Coritiba F. C. (Estádio nário, esta semana o vereador

Alinor Vieira Côrte).
' '

Guilherme Prust da UDN, apre-
19 horas _;..:. Retreta pela Banda _

de' Música da Policia Militar: sentou, Indicação ao Prefeito
Local Praça, Lauto.Müller.· Municipal solicitando que fosse

20,30 hs. '_ Banquete oferecido as autoridades visitantes. Clube instalado o serviço de irrigação
Canoinhense. Orador. Dr, João Rodrigues de Araújo.

.

das ruas da cidade, principal
Brinde ao Exmo. Sr. Presidente da República. Orador mente no.perímetrourbanc, com
Dr. Zenon Malchitski.

-

inicio no dia 1 de setembro
Início do 2°. Baile do 5°. Festival do Mate. Eleição próximo. A sugestão joi! enca
e coroação d's Rainhas do Mate do Brasil, Paraná, minhada \:ao Poder Executívo
Sta. Catarina. Homenagem a Rainha do Cinqüente- com 8 aprovação de todos os

nário e as Rainhas do Mate. Orador Albino Budant. Vereadores, esperando-se que
Local Sociedade Beneficente Operaria. Tra'je: Passeio: seja tomada em consideração.
Orquestra Banda da Policia Militar.

BaldiosTerrenos
sem

dando
muros, sem

máu 'aspecto
pinturas,
à cidade

É verdade que os preparativos do nosso Cinqüen
tenário deveriam ter sido começados a dois anos .atráz.
E essa iniciativa caberia ao govêrno municipal. Tudo 'po
deria perfeitamente estar, nésta . época devidamente entro
sado, pronto e a cidade embelezada, digna .do

'

séu ani
versário. Iniciou-se tudo muito tarde. Muitas idéias para
muito pouco tempo. Mas, reparemos ainda, algumas la
cunas que po��rão dar um novo aspecto à nossa urbs,
tornando-a limpa � organisada.. Os que propagaram ex

-ternamente o Cinqüentenário ... os que convidaram amigos
e -parentes para visitar o Município, colaborem 'no embe
lezamento. Na rua Vidal Ramos; por exemplo, existem'
datas

.

sem construções e sem muros. E note-se que essa
. rua é uma das principais, com bastante transito _'_ se

permanecer assim, terá o visitante uma péssima impres
são do 'desenvolvimento, da capacidade do nosso povo.

'Estamos informados que' os proprietários dessas
datas têm recursos, e' não se sabe o motivo porque ainda

"

não providenciaram "o' seu fechamento. •

Existem também
muros totalmente sujos; ainda com' propaganda política,
mal feita," que, estão e vão empanar o brilho das 'festivi
dades. Pa"a' a propaganda que foi, feita, teremos muito
pouco o que apresentar. Pelo menos, arrumemos a sala
de visitas da cidade que são as ruas principais, as que
dão acesso ao p�nto di co�vergencia das festividades.

.

-

'\

'"

É um apelo que fazemos aos canoinhenses de bôa.
vontade. É uma colaboração necessária que todos deverão
prestar a uma, data de tamanha significação.

'\:.

Relegado ao Esquecimento
,

.

' I

Grupo Escolar

de .Souza ,Cabral:o"João

o
.

'José
. � de estarrec�r o que estão fazendo com o Grupo Escolar

"João José de Souza Cabral", Iocalísado no alto, da rua Barão do
Rio Branco. Deixou o ex-Governador Heriberto Hülse o predio
construido. Faltavam alguns .retóques finais, o mais' ímportafits
estava pronto.

.

Os moveis comprados" foram interceptados na

v Empreza de Transporte. Já antes do Governador -eleito assumir,
os pessedistas de Canoinhas diziam para que todos ouvissem, o

Grupo Escolar não iria funcionar, alegando que não estava -em

condições. Não se ouvia nenhum deles dizer que iriam colaborar
para o funcionamento ..: antes ao contrário, o magestoso prédio
construido e idealizado no governo udenista, .fazia mal ades.
De forma alguma, poderiam deixar que uma obra tão importan
te, cão essencial, servisse de propaganda 'para a UDN.

Atualmente, vidros foram quebrados, o mato tomou conta de
todo o páteo, pó e poeira estão estragando úma obra que custou
mais de DEZ ::.\1ILHOES DE CRUZEIROS. Não há interesse em

colocar em funcionamento o Grupo Escolar construído no gover
no 'udenista. Alegam falta de verba, mas gasta /0 Governo na

politica' de Major Vieira, mensalment�," o dobro do valor do
orçamento que foi feito para . iniciar as atividades escolares, do
novo estabelecimento de ensino que é um dos melhores do estado,

Reconhece- se que todas essas ocurrencias são frutos da

capacidade de politicas vingativos que com, o bastão de poder
nas mãos, julgam-se donos do Estado v mantém ainda resquícios
da ditadura. possuem o ódio destruidor nas entranhas. Não evo

luíram -. permanecem .pígmeus na politica nacional, Esquecem
que acima dos interesses pessoais, estão os coletivos. Um valioso
patrímonío, uma obra ,cuja planta é a única no Estado se' estí-

I vesse funcionando, seria no' Cínqüentenárío, motivo de orgulho
para o canoínhense.,

'

-, '.

'

't
.

Se o ímpásse é porque' foi a UDN �qüe"m Inaugurou,
reenaugurem novamente por ocasião da ,vis}�á,Íia ,Governador,
é um ver�adeiro crime de lesa pátria, relegár'� "8.0, esquecimento
o que veio do povo para o pov9 e por causa dê{"'ineia�' duzia de
vingativos, privamos a coletividade de beneficios 'aml\lIQs�

Jf:j':.: t1
"I,,' �
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Discurso pronunciado pelo
Dep. A roIdo C. 'Carvalho, na

sessão da Câmara dia 17/7/61

Eng. Ernani Abreu' Santa Rita,
nomeado por concurso, dispensado
da Chefia do DER de Joinville;

Eng. Egon Alberto Stein, dis
pensado da chefia do DER de
Blumenau e recolhido à Capital;
Eng. Renato Arruda. dispensado

da chefia do 'DER de Lajes;
Eng. Ruy Carlos Mayberg, dis

pensado da chefia do DER de
Rio do Sul e recolhido à Capital;
Eng. Aurelio Remor, dispensado

da chefia da Residencia de Tu
barão e recolhido à Capital;
Eng. Guilherme Jorge Scheide,

diapensado do DER de Canoíuhas
e recolhido à Capital;
Eng. Salim Yared, dispensado

do DER de Curitibanos e reco-
lhido à Capital;

,

Eng. Luiz Kamikiti Hokazú,
dispensado do DER de Chapecó
transferido para São Pua lo, tendo
abandonado o serviço público;

Eng, À�tônip
o.

Carloa Werner;
dispensado do 'DER' de' Rio do
Sul recolhido à Capital;'"
Eng. Orlando Monteiro dispen

sado do DER de São Joaquim,
foi recolhido a Capital:

Eng. Lourenço Fáoro, dispen
sado do DER de Caçador foi re

colhido à Capital;
Eng. Orlando Quadros de Melo,

diapensado do DER de Araranguâ
foi recolhido à Capital;' �

Eng. Almiro Pereira Oliveira,
dispensado do DER de São Mi
guel d'Oeste. reverteu à Estrada
de Ferro=Santa Catarina;

Eng. George. G. Wildi, dis
pensado da Comissão de Energia
Elétrica e posto à disposição do
DER Da Capital.

/I

19-8-1961

Hamilton I Luiz Rosa, Napoleão
Xavier do Amarante.Alfredo Goa
çalvea dos Santos, Silda Scheidt,
Aércio Silveira, Leonice Cesarino
da Rosa, Garibaldi Batista Me

rizi, Josê Barreto, 'Senaldir Cirilo
Barcelos.

Há; pendentes de apreciação,
centenas de mandados . de Segu
rança impetrados pelos prejudi
cados. E o Egrégio Tribunal de

Justiça do E, todo já concedeu
.

dezenas de medidas dessa natureza,
reparando injustiças perpetradas
pelo Governador.

,

Agora, Sr. Presidente, levan
tando em todo o Estado uma

onda de . protesto e mobilizando
'contra o Govêrno entidades de
classe e sindicais, o Sr. Celso Ra
mos enviou à Assembléia e fêz
aprovar em quatro dias no regime
(Continúa no próximo número)

------------------_.----------��---------

(continuação do numero anterior)
. ,

Capital, com evidente preiuizo checo dos Reis, Daquir 'Polidoro,
para a conservação e construção Henrique A. Santa Rita, Ademar
das nossas estradas, pelo simples Carlos de Oliveira, Hercilio Ma.
fato de" haverem servido ao Go- noel Marcelino; Flávio Alcino dos
verno anterior, São dazenas de Santos, Genésio Manoel da Silva,
engenheiros, altamente especiali- ,Maurilio Lopee Caldeira, Willianzados, retirados aos serviços rodo- Duarte da Silva, Aldo. Luz,' Joãoviários e encostados aos escritó-
rios do DER na Capital como

C. de M. Sobrinho, Adelino J.
inúteis e inservíveis. Fiquem re- Alves, Ageu Paulo Gomes, Dela-

gistradoa nos anais' da Casa os
mar Vieira, Dino Bortoluzzi, Enio

seus nomes: Luz, Walmor de Oliveira, Mareio
F. de Barros, José Amorim, Fran
cisco Pires. Walter Cruz. Maria
de Lourdes Mafra. Altamiro Mo
raes Matos, Nelson Faversani,

Não, há exagêro. Eis a relação
dos funcionarios. da Assembléia
Legislativa, onde o Sr. Celso Ra
mos obteve maioria, corrompendo
e ameaçando deputados. postos
em disponibilidade remunerada ou

demitidos, aumariamente, pelo cri
me de não partilharem as convic
ções politicas do atual Goveruador..
Funcionários postos em dispo'

nibilidade remunerada - Vânio
de Oliveira (Cr$ 52250.óO; Zury
Machado (Cr$ 9.33600) Cid Silva /

(Cr$ 13.750.00); Vitor Testa. o ••

/ (Cr$ 3.200,00); Waldemiro José
Carlaon, \(Cr$ 7.466,60); Maria
Helena Franzoni (Cr$ 6.933,00);
Laudelino ' Altino Ramos • . .

(Cr$70S20.dO); Mário Gomes Cal
deirâ (Cr$ 5.900,00); João Lucas
Pereira (CI$ 40666,60); Sinésio
Duarte (Cr$ 17.453.00�

Fnncícuaeíos exonerados: An
gusto José Alveti,' Léo Alberto
Ramos Cruz,' Aristides Diener, U;
biratan Brandão, Nelson Antunea
Martinl, Moacir V. Cardoso, Wal·
demar J. da Silva Filho, Milton
Melo, Helio Olinger, Arnaldo R08a,
Mário Isolani de Oliveira, Robine
Fatuch, Silvio Soncini, Ernesto
A. Neves, João A. Silva, Michel
Cury, Waldir Vieira. Aldo Pa-

,

. i
;.

".I

especial
lançamento

Encomende agora o seu traie

/?fNNER
CINQOENTENÁRICl "pronto"

I

ou "sob medida" e pague em

IlPROVEITE ESTIl ESPElIlCULIlR OFERTa

COrJ(J •

a casa da boa roupe
(

10 aNOS VESTINDO CaNOINHIS COM,

RENNER n BOI Roupa PONTO POR PONTO.

Rua Getulio Vargas
,A Rua. de ,Erveita',Mate" l 0882 � �.'.

, ,

ATENÇÃO
Lavrado'res e criadores (de aves, gado, cavalos, por

cos, carneiros, cabritos, etc), preparem-se para a exposição
agro pecuária, levando s�us produtos para inscrição. na

Associação Rural de Canoínhas.
Colabore com o 500. Aniversário do teu Município.

Mostra quanto sômos capazes. Demonstra a fertilidade de
nossas terras, apresentando o teu produto selecionado. Leva '-'

para 8 exposição tudo quanto POSS,8 prestigiar o teu
Município.' 2x

CASA
DE CARVALHO & NASCIMENTO LTOA.

. Produtos, Veterinários e Agrícolas.

,,-. ,

VACINAS (cristal violeta) contra peste suina,
raiva dos cães e bouba aviá ria.
Sementes de hortaliças, etc.

Traje R E N N E R

Cinquentei'lário
Caract�rísticas:

,

Paletó tipo leve, com
2 ou 3 botões lepe
Ia esportiva com

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

ma'ngas tombadas
ao contrário beira e

bolsos com pesponto,

I

Calça tipo lev� mo
dêlo comum ou es

porte. Padrões
-

95
modernas côres em

casem iras, tropicais,
linho e trifibra.

J /

I
...
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'Dias
\

Bernardo e Cobertura'" da Nova Igreja
Haverá churrasco, galinhas assadas, maionese, saladas, caté, doces, cerveja, refrescos, e o já famoso Chops Loefflsr

Haverá
I

ónibus especial Três Barras" (anoinhas e \Marcílio Dias

/

'

..

/

Amanhã 'Grande
,

Em
_

Louvor a

Festa em Marcílio
. t

'

/ I
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No Cineminha "São Fràr;lciscO"
AMANHÃ E SENUNDA.FEIRA

"A CANÇAo DE
B,E R N ,A O E T E"·
com JENIFFEª-.· JONES

ONDE O CINElílA 'CANTA UM HINO DE

GLORIA A RELIGIAO\.

, ,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

.

-

HOJE • álil 20,00 hora. -. Impróprio a,té 14 ano.

o BAMBA, DO REGIMENTO
,

. I

•

e] Jerry Lewis, David Wayne, Phyllís Kirk, Peter Lorre,
Joe Nantell e Gene Evans \

Uma espetacular comédia . " rir a valer ... I

\

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

'� ,

.

Uma big matinada - A Odisséia do Oeste
/ -

Em Ginemascope
.

cl Fess Parker, Kathleen Crowley e. Jeff York

"Ação! Lutas �\I Traição-! Um sensacional faroeste

DOMINGO - á. 14,00 hora. - Cen.ura Livre

O BAMBA. DO REGIMENTO"
e] Jerry Lewis, David WaYD:e, Phyllís Kirk e outros

Uma espetacular comédia... rir a valer ...

DOMINGO
á. 17,00 hs,
ás 20,00'h..

-

I

,C;nlura Livre
Imp, até 14 ano!,

A FLOR QUE NÃO M'ORREU
Em Cinemascope'

el : Audrey Hepburn e Anthony Perkins'
Um grandioso drama, baseado �a novelaI'a M�nsão Verde",

, tendo como cenário a nossa perigosa "Selva Amazonica"
, ,-----

28. Feira - á. �O,OO hora. - froib. até 14 anos » REPRISE
<,

3a. Feira - á. 20,00 hora. -' Imp, até 14 anoa
,

EU T'E PEGAREI - Unica Exibição

cl George Raft e SaHy Gray
Um sensacional drama policial, que manterá a

I

platéia em suspense

4'. Feira - ,à. 20,00 hora. - lmp. até 14 ano.

Unica Exibição

TRAGICA AVENTRA
cf George Brent, Marguerite Champan e Diana' Dors

Um sensacionaLdrama.!

5a. e 68. Feira - á. 20,00 horal lmp. até 118 ano.

O Homem, a 'Sesta e a Virtude
cf Totó, Orson! Welles, ViviaDE� Romance, Clelia Matanja,

,

Franca Faldini e Mario Castellani

Uma comédia para grandes platéias! Três grandes nomes

do cinema nu� filme diferente em tudol

i \

Santa Cru'z E.C. 3· x Seleção L�cal 1
Domingo ultimo o público de 008811 cidade, teve a oportuni

dade de presenciar um encontro futebolistico dos mais atrativos do
ano do Cinqüeotenário. Mediram forças as equipes do Santa Cruz

. E.C., Cam.peão Invicto de 1961 versus Seleção da Liga Esportiva
Cauoinherise, em cuja partida desfilaram verdadeiros craques do es

porte mór, ou coroo ,poderemos dizer a nata dovpebôl canoinhense.
Conforme estava. programado, antes do, inicio da partida principal
foi- feito a entrega des faixai de campeão de 1961 80 Santa Cruz
E.C., clube que fêz iúz ao referido titulo. Receberam as faixas de
Campeões 011 atlêtaa Gato - Àmilcar - Cito - Almir - Milt�n
- Mario -, Esidio - Coringa _

_;_ Alceu ..:... Lourival - lrineu':::_
Melado \: Jpão -

.

Gaúcho' -:'- Arno - Técnicos: - João Alipiu!I
Jacobus e Erneeto Mayer: Massagista: Alexandre Steilein; Presidente

. Dr. Saulo Carvalho; Diretor Esportivo: - Guilherme Prust e o Mai.
cote do clube Paulo E. Carvalho. Faixa,,\ essas que foram entregues
pela Rainba do Ginqüentenário Srt. Miriam Corrêa. Autoridades Lo
caia, repreaentantes dOI' clubes de nossa cidade e da imprensa falada
e escrita. Fizeram-se ouvir na ocasião diversos oradores inclusive o
Dignissimo Promotor Publico Dr. Zenon Malschiski, Dr. José Yvan

Os abaixo aasiuados, proprietá- da Costa, Snr. João Seleme e Dr. Rivadavia Corrêa, exaltando a

rios de terras na localidede de brilhante carreíra levada'a efeito pelo Campeão do Cinqiientenârio,
Serra dali Mortes, pelo presente

Na ocaslãou Canoínhaa E.C. prestou signifiçativa homenagem ao

proíbem terminantemente, trânsito Campeão presenteando por intermedio de um atlêta daquela agre

de pessôaa, caçadas e pescarias I miação uma' bolB oficial com dedicatórias' do Campeão do Torneio

em seus terrenos, em vista dos Inicio. Ap6� ali homenagens prestadas, teve inicio o grande match

prejuizos que vem 'sofrendo. / comandado pelo arbitro Sor. João! Camargo Martins" o qual cuími-'
nou com mais uma vitôrià do Campeão pela contagem de treis ten-':

Os infratores deste aviso, serão tos a um. Os goals foram consignados por Moacyr eos 12 minutos'
.

denunciados à autoridade compe- da primeira faze para a Seleção e Almir de penalidade máxima aos
tente e punidos de acôrdo com 21 minutos, Irineu a08 30 e, João aOI!! 41 minutos todos da faze
a leil'

" "

complementar. Venceu o Santa Cruz, fazendo. mai� uma vez iúa, 80
Ass.: Miguél Dobrychlop titulo de Campeão Invicto, e colocando em se'o quadro -de honra

.Edvino Szymczeszim mais uma significativa vitôria.. OI!! -quadros formaram aesim: - San-
,ta Cruz: Gato....:... Ezidio - Cito e Milton - Almir e Mário-

Valentim Niedgel.ki Arno (Lourival) - Gaúcho � João - Melado - Irineu (Coringa)
e Davi Bialeekí,

,
-"- Selecão: Cesar - Hibas (Barriga) - Nery e Scheuer - Dom.

.

\ brovski e Lolongue - Ibanes - Pereiriuha - .Moacyr - Tréla

elétrico (Oscar) - Tatú (Mário), (,'
Na preliminar venceu a Seleção de Allpirantes da L:E.C. aOIl

ERLITA Aspirantell do Santa ,Cruz E.C. por 1 tento a zero, goal marcado na.

segunda faze.

Verdadeiro Milagre
de entidade

.---1/

cooperativista
,

o Deputado Aroldo ' Carvalho
(UDN - SC) - discursanndo no

pequeno expediente, chamou a

atençãcl da Câmara para o' Re
latório da «Caixa Rural União

Popular de Bela Vista», no mu

nicípio de Concórdia, em Santa
Catarina, documento de maior
significação e que deye ser .do
conhecimento das autoridades
federais. A entidade, revelou o

parlamentar, fundada e admi
nistrada por agricultores, autên
Iticos colônos, conta com 1594
associados e movimentou ano

passado cêrca de cento e qua
torze milhões de cruzeiros, sem
deposites oficiais, sem ajuda de

qualquer espécie e talvez igno
rada do Ministério da Agricul
tura, do Banco Nacional de Cré
dito Cooperativo, ou do serviço
de Econômia Rural. Realizou- em
1960 mais de trezentas opera
ções de crédito em favor de as

sociados financiando a compra
de glebas coloniais para 156 a

gricultores, a aquisição de veí
culos para 15 assocíados e fi
nanciando também, a construção
de linhas de transrrííssão 'para
outros nove associados. Ao todo

. foram realizados :i l.l. emprésti
mos no valor de dezessete mi
lhões de cruzeiros. Depois de
manifestar o 'seu entusiásmo
pela modesta entidade que pode

'

ser apontada como exemplo à'
estabelecimentos oficiais, o ora

dor concluiu revelando o lucro

líquido obtido pela Caixa Rural
no exercício objeto do Relatório

, Cr$ 530.:W8,00, verdadeiro mi:
lagre do cooperativismo e da
honesta gestão dos Diretores.

Ses. 19-7-961

.Pr o l b lç
ê

c

Máteric;l
CASA

·Vendem-se Datas
"

Vende-se diversas datas
localisadas entre o Ginásio
e a Rua Roberto Ehlke.

I

Ver e tratar 'com

Dr. Erwih Sch.WartZ
a Rua Major Vieira-em "

f,\ente à Oficina Mussi.' 4x

Lãs para Tr.�éot
Casa �rlita

/.,,_

De. Utilidade Pública
Estudos e

o Centro de
Pesquizas Educacionais

que vem recebendo das autorí
dades de todo o Estado de San
ta Catarina, aplausos pela ma
neira como vem conduzindo a

cultura do povo de nossa terra.

Está na presidencia a inteli
gente senhorita Yolanda Treví
sani que não tem poupado es
forços no sentido de conduzir
áquele Orgão, dentro da mais
�ígida norma de interpretação
cultural. Reconhecendo a Ca
mara de Vereadores o CEPEC

. de Utilidade Pública, presta SUá_,
homenagem de reconhecimento
,a todos os professores que tan

\to tem trabalhado nêsse tão im-
.

portante setor de orientação pe
dagógíca,

A Camara de Vereadores a

?aba de aprovar um projéto de
lei- de autoria do Vereador- A'
fredo Ide Oliveira Garcindo tor
nando de Utilidade Pública o

Centro de Estudos e Pesquizas
Educa:cionais (Cepec).
O aludido projéto de .leí me

receu aprovação de todos os

Vereadores dado os inúmeros
serviços que vem prestando ao

nosso sistema educacional, ten
do já atingido finalidades pára
o "qual foi criado. De iniciativa
do -dr. Paulo Peregrino Ferreira,
o único no Estado, hoje graças
ao esforço e (trabalho dos pro
fessores das 'nossas instituições
escolares, o CEPEC é um orgão

. ../
-

Csnoinhes E.C, X qperário F.C.
Deverá receber a visita do Operário \ F.C, da vizinha cidade

de Mafra, amanhã, a valorosa equipe do Canoinhaa E.C. ' de nossa
cidade, Conforme se vem verificando o Campeão do Torneio Inicio
encontrã-se com sua equipe em grande 'faze de'progresso, t'end� con

tratado ultimamente para seu quadro diversos "cobres" e tudo fará
para levar de vencida a equipe mafrense. Portanto uO:: ótimo espe
táculo para a tarde esportiva de amanhã.

\
,

BOLA0
Em partida realizada' sábado 'Último Da Cancha da· Sociedad'e

de Tiro ao Alvo Conoinhas, lIagrou-se vencedora a equipe do C.B.
Fantasma de nOS8a ,cidade frente aos Mosqueteirol!!, do Bolão,.,dil Ca
pital Paranaenlle pela diferença de 253 pontoll em '/12 melhores' joga
dorell cla8sificados. "Bolão à noite é melhor a' oportunidadE) para
Fantasma!!".

I

,
,

",.:...,,,,_
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.•.mas,/. o nosso pionei
rismo" no comércio bon

, cário ,começou em San-

te Catarina.

Hoje o "INCO" dis-
�

põe de 1 05 agênci�s
em 6 estados brasilei

ros, mas §O delas se

situam no território'co-

t
, .

Isso significa que, fatér,n'
de tôda segurarÍ'çà 'ori
unda dêsse crescimen-

to, onde' �ue'r' qu� o
�,

tarinense. '\ cctcrinense se encon- _

I
'

'-'1'

tre, 'contará' sempre "
'

com o- pres�nç9' cerf\a'
de seu amigo/' de tô-,y
dos os horas: O INca

'I
\

,,_,

\

�
I
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o
-o'
e
O
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o
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o
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MAIS DE ,25 aNOS
/

CONTRIBUrlNOO PARI �O PROGRESSO ,DE S-ANTII) CATARINa
)

NUN CA EXISTIU 16UAL

PARA FERIDAS,
E C Z E M a' S,
I NFLa MAÇ01S I

C o C- E I R ft S,
'

f R/I E I R A' S I.
. ESPINHAS, ETt�

i '
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VENDE-SE
Refaça 'suas forças, - tomando

CAFÉ BlG-
I

Duas Estufas de Tabaco, apare-
lhadas com todas às Ierramen
tas

I
necessârias.

�/
Um Trator "FAHER", 25 HP

com � arado, carreta e demais

pertences.
32 alqueires de terra de cul

tura e erval, em Sereia, Dist.
,

de Paula Pereira.
, ,

'

Saboroso até a ultima gota

Em bre�e, torrado a ar qt.ente Ver e tratar com

Noé Nepomuceno Pinto
em Sereia Ix

BIG é grande - mas .en:t Canoinhas

BIG é O melhor café
'Mold:uras
e Quadros
Grandes Descontos
pata Revendedores

i J
Procurem

ESMALTE

CASAERLITA

CA,SA LANGER
'Rua Paulà Pereira,' 793 - Canoinhas

-,

(f "

,

Tem a grata satisfação de comunicar, que recebeu di
retamente 'da «Casa, do Canto» a quarta encomenda de
SEMENTES, feita no, corrente ano, constando das seguintes
variedades:

Repolho de séte semanas; Roxo; Coração Boi, Crespo;
Chato Brunswíck e Chato Breunachweíg;

:

Salsão; Quiabo,
Agrião; Nabo Japonês; Couve Manteiga, Melão; Acelga;
Almeirão; Espinafre; Alho Pórro; Chicórea; Pimentão, Bage;
Alcaxofre; Couve-Flôr; Couve N�bo Amarelo, Cquve,.Rabano
Branco e Rocho; Cenoura; Alfa.ce�Cebola; Rabanete; Pepino;
Melancia; Abóbrinha; Tomate; Ervilha Beterraba, e -aínda
SEMENTES DE FLORES.

/

I
CASA
Romances e Livros

J

.

,:(

)

\ ,

1 ,

/

.... e umveículo .Willys continua a rodar
<, '1100%!

·'1
\

"
.

!

A peça utilizada f9; gec-ª.,_genuina Willys.
E isto quer dizer: peça Ide qualidade -

peça que foi cuidadosamente examina
da, passou por testes nqoroslssimos e
só então fOI: aprovada. SOa reposição
foi feita nas oficinas, de um' Conces
sionário' Willys, por homens tremados

.
na própria' fábrica - homens que conhe
cem perTeitamente os veículos com que
lidam .. Para que seu veiculo Willys con

tinue 100%, utilize Serviço Autorizado e

Pecas Genuinas W·illys.
Onde houver esta placa. seu veiculo WILLYS será tratado como merece I'

( , ;. ,

/
J'

�----------------------------�-------�"

BasUio
CAN'OINHAS

•

I

Humenbok &, Cla. Ltda.'
Rua Vidal Ramos, 203 Tele�� 145 '\_ S., CATARINA

')

/

AVICULTOR AMIGO
Agora V. [á- não pode mais errar. Si V. por qualquer motivo
não pode criar "PINTOS DE UM DIA", então adquira-os
por pouco mais, com uma, duas ou três semanas.' Não im

porta pelos quais V. se dicide. Importa que V.' substitua as

suas "caipiras", pqI: aves de raça fina, para ter carne sabo
rosa e ovos em' abundância em qualquer

'

época do. ano.

Faça pois uma visita hoje mesmo !la AVIÁRIO lEGHORN
.

e adquira pintos com a idade de sua preferência.
, O AVIÁRIO LEGHORN está 'a sua disposição para

servir e orie-ntar. 1x

AVIARío' LECiHO�N "(ANOINHAS'"
19 anos criando e sel�ci(jnando aves de raça pura.

Rua Roberto Ehlke, 331 • Caixa Postal, 100 • Carioioh•• '

A

C·ORTEI

.

\

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

'\
CANOINHAS - STA.. CATARINA

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

Eepingardes Nacionais ROSSI. BOITO - LERAP de um e

dois' canos; mochas e de 'cão. - Espingardas de- procedência
estrangeira de cão e mochas. - Hevolveres ROSSI. TAURUS
de' todos- os calibres. � Balas e munições em geral para armas.'

. Espingardas de pressãn; pi esporte, e caça. - Espingardas pica
pau • PUXA FROUXA" e de CAO. - Camas de Campanha,
Lanternas a pilhas-carbureto e Lampeões Colemann 500 Watts.
FACAS. FACÕES de mato - ,TALHERES ARTICULADOS.

Melhores prêços -\ Melhores condições de

t' ,

pagamento - Maior estóque da pr=aç=a="====
"DR. ARNO,LDO' PEITER FILHO"·,
",
,.

\

ADVOGADO
-,

,

COMÉRCIOCíVEL TRABALHO
.
/- \

-Rua -Major Vieira, 490 Canoinhas

Jose Yvan da' Coste
I '

.

Bacharel. em Direito

,

Advocacia i
em geral, especialmente crime

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

1,. ;

Institllto' . de Beleza .

tiGuiomar"
,

J

Com moderníssimos aparelhos para 'permanentes',
manicuri, cortes, de' cabelo - �ltima moda, penteados, etc..

.

'.

Atende dlàrlarnente " '.

I'
�

�

das 8 às 12 horas e 'das 13 às 19 heras,
Portanto Senhoras e Senhoritas prêfiram o .

'

c

INSTITpTO DE BELEZA HGUIÓ'M,,(�t'
Sob a direção de GUIOMAR SCH:AIDT '

Rua Paula PerC!ira n.· 976" Telefdne, 202 .

.

(P,�'rt:iriho' da Rádio ,Ganotnhas)
.

'"(f- "','",t' .

.

"4

\,,, :!

:t}'
'\\

I

\
.

I <

. Jj' ..
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Câmara de Vereado-.
\ res dá Canoinhas
Resolução n", 26 de 14-8·1961

I

O Cidadão Alfredo de Olivei
ra Garcindo, Presidente da Câ
mara Municipal de Canoinhas,
Es(ado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições, e na

conformidade no
'.

diSposto no

Artigo 66 paragrafo 4°. dEI Lei
I nO. 22 de 14 de Novembro de

1947, (Lei Orgânica dos Muní-'.
cipios), faz saber que a Câmara

Municipal) decretou e eu pro
mulgo � seguinte

RESOLUÇÃO
Artigo 1°. '- ..Tem direito a

vantagens das, variedades isenção dà taxa. de calçamento
. precoces para um de 'seus bens imóveis,

/ acima relacionadas situado neste municipio, todo

'10 B funcionário ou operario desta
, .

- em mais rústicos e produtivos do que as variedades A-

','

.

marela Rio Grande.' \
Municipalidade, bastando para
tanto que uma vez que possua

,;2°. - A soja sendo precoce, com ciclo mais curto,' 'diminúe o mais de um bem imovel, re-

I
. ,rIsco de praga, doença, e outras consequêncías climáticas. queira a Prefeitura indicando

3°. - A \
geada cedo de Abril, não causará prejuizo às variedades, para \ o qual deles pretende a

. porque elas estão maduras naquela época. 'refertdâ' isenção; tendo direito
,

a . iseâcão independente' de ,'re-
4°. -- 'As qUE: amadurecem no fim de Março até Abril, propor': querimento no caso de possuircíonam tempo suficiente, à preparação do solo para plan- apenas um bem imovel.

,
' 'taçã? de trigo, e .maís folga para a colheita de soja.

50 r .

t ')á d'
I Àrtigo 2°. - Esta Resolução

.
- em resis encraa iversas doenças. entrará em vigor na data de

6°; - Contém 2,5% mais de óleo do que a variedade Amarela •
sua publicação, revogadas as

,

Rio Grande, por isso, alcançarâ futuramente, melhor prê- . disposições em contrario.
ço no mercado. .,.., .' . I

Sala das' Sessões -, tia Câmara7°. � E�paçamyer.ito para plantío: 70 cm. x 35 cm. Municipal em 14 d�' agosto de
Para aquísíeão de sementes selecionadas faça o seu pe- 1961.

dido na ASSOCIAÇÃO RU;RAL DE CANOINHAS. 9x Alfredo de OliveiJ;'a GarFindo

,

Casas de Morada
Vende-se .duas casas de

;:---..;..---...;__......-
.

morada, 'cercadas, com luz
.

e poço, à Rua Curitibanos,
(perto do Hospital e Colégio:
Preço dé ocasião.
Tratar 'com o proprietário,'

à Bua Paula Pereira, 1172.

Feijão
Os dados das variedades

Soj a,
de Sola precoce

Vat:iedades Época
plantio

Quilos. de Semente
por Ha. (ÍO.00Gm2.)1

.

Data Reodim.
colheita sacas,pj- Ha,

Hill
Hood.
Dortchsoy.67.a
Dorman
Lee

45
50
60.
60
60

65
6i
65

1 a 20/11
1 a 20/11

--1 a 20/11
1 a 2Q/1l
1 a 20/11

1 a 20/11
1 a 20/11
1 a 30/11

25/3 48
7/4 45
5/4 42
2/4 . 40

2a. dezena
de Abril 40
Idem 40
Idem 40

25 de abril 38

60
70
75

7�

80
80
80

Ogden
Dortchsoy-31
Jacklon /

As

"

, FU�DÀ.DO EM '27/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. Doe, 8/n. 844
;,JORNAL SEM-ANARIO '- PUBLICA.SE AOS SABADOS

.

R�a Paúle Pereira, 755/761 --- Fo�e. 128 � Canoinha� - S. C.
Assinatura Anual (52 números) Cr$ 200,00

, ,(A partir de 1., de júlho do corrente)
;' TABELA/DE PREÇOS DE PUBLICIDADE'
AmJDcios: Por 'vez e por ceotimetro de altJra de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA PAGINAS INTERNAS
1 ves Cr$ 25,00 1 vez Cr$ 18,00
4 vêzes 20,00 4 vêses 15,00
8 ou mais 15,00 8 ou mais 10,00

<'

Publicações em destaque!' ou lugar determinado na pagina
tem Um ac1escimo de 10%. • -

.

'''A I Pedido" ou "Seções Livres" serão cobrados pelo
espaço ocupado, com .0 acrescimo de 50%. 1

'A Redação não endossa conceitos emitidos em artigos assinados.

r

dr. Adyr Seleme - d.r. Annar' Seleme
MÉDI.COS
Consultório:

Rua. Getulio Vargas, ,639' .- Telefone, 380

Residência:
639 R. Vidal Ramos, -1100
\ Telefone 246

R. Getulio Vargas,
Telefone, 380

CANOINHAS .

,�.- Sta. Catàrina

CCN O S S O",B A R"\

, ,de BALILA DAL BO
BAR E CAFÉ.· "

') ,IBebídas nacionais e estrangeiras. conservas, balas,
frutas, sals�chas, salames, etc.

Anéxo� Posto de Venda da Panificàdora Primor
Rua Paula Pereira Canoinhas

Dr. Wal,domiro_ ,Kravchychyn
Cirurgião Dentista

Clinica - Cirurgia e Prótese
fSPleialidade: Odbntopediatria (Iralamenlo dentário de criancas)

CONSPLTÓRIO: RUA CAETANO COSTA, 745

( Manhã: da.s 8,30 às '-',30 hrs.·HORARIO ( Tàtde: Exclusivamente c/hora marcada

Presidente.

Tufi Nader 1°. ,Secretario
,

João Augusto 8rauhardt
2°. Secretario.

Para a sua segurança e tran

quilidade, confie os seus serviços
à Organização Jurídica Con
tábil -(Edificio MEÚL:) que
dispõe de. excelente corpo de

Profissionais corri' longos anos
I

d� prática na especialidade.
I

•

SAIAS, última moda

e(J,�(J;' �",tit(L

Atenção Criadores'
A Associação Rural de Ca

noínhas já está aceitando pedi-,
do de inscrição de' animais (bo-

,

vinos, equinos, suínos, caprinos
e etc.) para a Exposição que,
realizará no dia 10 de setembro
do corrente, ano. '.,.....

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

I
. .

\ PROCURE A

Organização Jurídica Contábil
(Edifício MEÚL)

ALOIII
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
Telefone p;ira 305 e será

prontaIllen�e a tendido.

CASA �SMALTE
.,

,
, Cooperativa d� Produtore. dê'Mate Can()inlÍ'aá Ltda,

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Cooperativa de Produtores de Mate

=Canoinhae Ltda., usando das atribuiçõea que lhe conferem 011 :Es- ,

tatutos Sociais. re8o�ve:
'.

, ,CONVOCAR
a AlIsembléi� Geral Ordinária dos AS8oci!ldos, a realizar-se na respec
,tiva sêde social no dia 20 de agosto próximo às 7 horas, em PRI
MEIRA CONVOCAÇÃO, a fim de tratar dos assuntos. constantea
da seguinte

.

/ ORDEM DO DIA
1) -) Deliberar sôbre o Balanço, Relatório do Conselho de

Admlnístracão ' e Parecer do Conselho Fiscal

2) - Eleição de novos membros do Conselho de Administração
e seu li Suplentes.

3) - Eleição de novos membros do Conselho Fiscal e S�UII
Suplentes.

'4) - Outros aeàuntos de interêsse da Cooperativa.
'

Não havendo número legal para instalação da ASlembléia em

primeira convocação fica, desde já, feita B

SEGUNDA CONVOCAÇÃO, .',

para às 8 horas "do mesmo dia. Se ainda desta vez não houver
nú'mero legal, fica feita a, TERCEIRA e ULTIMA CONVOCAÇÃO
para àa 9 horas. ou seia uma hora após' a segunda., \,

E para que chegue ao conhecimento de todos os interessa
dos, passou-se 'o presente edital que será afixado na sêde da Coope
rativa, seus postos e armazêus bem como em locais públicos habituais
,deotro de sua área da áção e remetidos aos associados por processos
que comprovem remessa e recebimento, na· inedida do posaivel.

,

Cilnoinhas. 30 de julho de 1961.

Miguel Procopiak" Presidente

,CLUBE CA'NOINHENSE
v�E D I T A L

De ordem do Sr. Presidente e, de acôrdo com o Artigo 25
'capítulo IV dOI Estatutos Sociais, ficam convocados os senhores as

aóéíadoa para, em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no prôxi
mo dia 27 de agosto, às 15 (quinze) horas, elegerem a Diretoria para
o ano social 1961/1962.,

,

,

De acôrdo corri § 2°, do Artigo 25 - .Capítulo IV dos
mesmos Estatutos, ai chapaa.contendo a anuência dos candidatos
deverão ser registradas Da secretaria 'do clube até àl 1$ (quinze) ho
r8,S, do dia 19 (dezenove) do corrente.

,

Não havendo número legal (dois terço;),' a Assembléia Geral
reunir-se-á uma' hora mais tarde com qualquer número, para o que
fica. desde iâ, convocada. '\

, .. �

.Danoinhaa (SC) 10 de agosto de 1961.
I Mario Arthur Ferraresi - lo. Secretario

.

'\

CONVITE
A Ditetoria do Clube Canoinhense tem a grata satisfação

�

de
convida' seus essociados e distinta" . faromá" para o baile social a

realizar-se no dia 21 do corrente. com
j

início às %2 horas ao som da
, ,�

Orquestra "RAUL DE BARROS".
Mesas 8 venda Da Secretaria do CIQbe a partir do dia 14

às 19 'atê 21 "horas, ao preço de Cl$ 300,00.
'Traiee de Passeio.
Convites especiais com 8 Diretoria.

" C' O .N V I T E)
A Diretoria do Clube Canoinbense tem a eatisfação de con-,

vidar seus associados e distintas famílias para o
_

Grandioso Baile de
Gala a realizar se em seus Flllões no dia 12 de Setembro próximo
com a apresentação;dall "DEBUtANTES DO CINQüENTENARIO".

, Os proprietários abaixo a-ssinados, da "Fazenda
do Bugre". situada � em' Bugre, Município de Três Barras
avisam! que há' 40 anos é proibida a caça nessa Fazenda,
continuando- em pé a proibição.

J

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

,

Vva. Pedro Pacheco dos Santos Lima.

,João Fe'Jiciano Pacheco dos Santos Lima.'
2x Francisco Calisto Pacheco, dos, Santos Lima.

, 1

Prefeitura M:unicipal de Canoinhas
EDI'TAL

De ordem do Sr. Prefeito Municipal: torno público
que durante, o (mê� d7 Agosto se p.rocede nesta Tesou
raria e nas IntendencIas de Bela VIsta do Toldo, Paula

'.
.

I

Pereira e Felipe Schmidt, as cobranças. das seguintes
TAXAS; I

-
. .'

A - Taxa, de Conser\váção de' Estradas; (Pastorial)
B - Táxa da "Boa Vontade",. (Taxa do CinqÜen�

tenáJio).
Os contribuintes, que não efetuarem seus pagamen

tos no prazo acima referido, estarão sujeitos as multas
conforme' as leis. 2x

f

.Canoinhas, 1.0 de Agosto de 1961.

Clementino E. Pieczarcka - Tesoureiro Municipal

\,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



••

CbRREIO DO NORTE
'.�- .. r.. .

19·8-1961 '

Ouça, de 2a a 6� .feir�, .às l�' horas
na R.ADIO' CANOINHAS LTOA.,

ilNFORMATIVO INCO
proa síntese dos principais acontecimentos
e.conômico-financeiros do. Brasil e do Mundo!

'
,

) ; I
i

Ate,nção Caçadores!
I

Em breves dias a firma J. Côrte irá receber as I
afamad"a:s esping�rdas" ele um cano em todos os' calibres,

" L ,', '\ ,I I

MOCHA de fabricação ROSSI e aERETA, orgulho 'da '

Industría Nacional. Ampla Garantia.
'

Receberá também, as afamadas pistolas automaticas .

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

Pr.çÇ)s ó�im.ps

J.' 'Côrt/e
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado do Banco INCO)

'caixa Postal, 76 - Fone, 125

CANOINHAS STA. CATARINA

VENDE:S.E
Õtimo terreno pi indústria ou residência, medindo

40x40, situado à Rua Felipe Schrnidt, esquina Rua Curi-
'

tibanos. "', ."
BENF�ITORIAS: Um barracão de madeira, lOx20

e uma casinha velha.
'

Prêço de ocasião.

Vendê-se de preferência o conjunto.
_ Informações com o 'sr. flimori Seleme, ou na

'

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

.

Sociedade" �e Tirol ao" Alvo ,,(a,npin,h,as
"CONVITE;

'.

'. �"
, .

(\ 'D,ir�,tpria c(;>nvida seus' essçeíades a participarem do
seguinte programa a realísar-se nos dias 26 e 27 de' agosth cor�
rente: -

,<

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

•
.. ', ..._', 1

Dia 27, ---: domingo ....- Tiro ao Cervo referente QO ano

V, E N· O � _SE' ! de J961. 'A r�serva de mesas para o'baile -dev�rã �er feit.l" coI};
!:. o Sr. Henrique Bartník na Casa Bartnik.

.

.'
',. ,I

Uma ótima casa de
I

'

çqqt'1p.do ,CQm,. P comparecimento de' todos, antecipa a-
mo- ,

gr:�decime>p�o,�. ADiretoria 1"rada medindo 8xlO com; , , ; . u�
com frente de alvenaria, e' ,

:�:tr��o �:����e. ���5X:�; Legislaçâo Trabalhista
�:;�rnc;���:,' :/��ada à Rua Para o Trabalhador Rural
Negécío de ocasião.

,
Tratar com o proprietário

na Loja Favorita. Ix

,

Contratos,' Di�tr�tos
',Comerciais, Requerimel1.

'

tos, Cartas e Recibos. '

" 1 �
,

,

-

i Procure a

Organização Jurídica tontábU
(Edlficio MEÚL)

Foi aprovado pela Camara
Federal em segunda discussão, ,

o projeto de lei que Institui o
.

regime [uridíco do trabalhador
rural, na forma- do substitutivo
proposto pela Comissãp de Fi
nanças daquela Casa. O proje-

'

to - que [á foi encamínhadç
ao Senado, - institui a Cartei
ra Profissional do Trabalhador
Rural, cuja inscrição será obri
gatória ou nacionalidade. Trata,
tambem, da Jornada de traba
lho, que "poderá ser 'ampliada,
conforme as exigencias das ati
vidades .exeretdas, de forma a

não exceder êm cada semes

tre do ano civil, o número de
-horas correspondentes a 8 por
dia útil dé trabalho". O excesso

de horas extraordinárias não
compensadas no transcorrer do
semestre, será pago com acrés
cimo de 15%' ao trabalhador
rural.

.r

TODOS OS TIPO'S
.-

TODAS AS 'MEDI,DAS
, j ,

'

Confecções finas
para -senhoras

Casa Erlita

Para Despesas Fiscais,
,

Só a

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)

Assine! Leia I Divulgue I

Correio do Norte

I'·

PNEUS

)

f'

o MAIS COMPLETO E:S1:.0QUE DE PNEUSTi rt$tont
Para atendê-lo com a máxima rapidez'- funcio
nários com muita prática. Para sua segurança
e economia - pneus que lhe gararitem máxima

quilometragem' por cruzeiro: FIRESTONE
'

.. 0

Sôbre o salarío diz I} projeto
que para todos os homens-do
campo maiores de 16 anos,

�

não
poderá ser inferior ao salário
mínimo da respectíva reg�ã?
Por sua vez o� menores 9� ,16
anos deverão' receber niêtad'e
do estípendío dos adu,ltos.

�"

O repouso semanal remune
rado, regalia de que goza há
vários anos o trabalhador dos
centros urbanos, tambem será
concedido ao homem do

.

campo.
Ele terá direito ao descanço se

manal remunerado bem' como
a um periodo de férias de 1'5
dias por ano de trabalho, O
trabalhador com dez anos, ou
mais de serviço no mesmo es

tabelecimento fará jus à €sta
bilidade, o que deixa claro que
o projeto agora encaminhado
ao Senado após aprovação em

segunda discussão pela Camara
extenderá ao homem do campo
a legíslação trabalhista' que a
tualmen,t!,! l>�nefjciJl .p,llQ.a� p
trebalhador das cidades.

' '

..-� �t -" :4. "

�

'-":.... 1'1-
)

Serâ criado, de acordo com
o projeto, Um Fundo de AsSi��
tenda e Previdencia do Traba-:
lhador Rural, para ,o qual re

verterá 1% do valor de todos
os produtos agropecuários ven

didos, que deverá ser recolhido
pelo produtor 'ao IAPI, quando
da primeira operação até 15
dias após a venda. O IAPj re
colherá essa cota pelo' prazo
de 5 anos.

'

.

"

Os trabalhadores rurais tam
bem -serão beneficiados com a

aposentadoria.
,

EDITAL
<

Sebastião Grein Costa; Escri�
vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Co:
marca de Canoinhas, Estado
de S,aI?,t_a C,ataril)a, etc.

Fa� saber que pretendem ca
sar: t-licolau' Wozníak e' -'Rb�a
Fernandes. Ele, . náturàl

'"

éio
Estado do Paraná, nascido em

Fluviópolis, Com. de São MQ
teus, no dia 2 de maio de 1932,
operário, solteiro, residente em
Rio ,�oyo. -;'11�Y,n., 'fUl],o }i�
T����l ,Wp�Dl* te ,de, ,J?pnt
V1t0.fltl l,{ogU,t residentes em
Rio d'Areía de Cima, neste
Municipio. Ela, natural deste
Estado, .n,aSciçi,a e� �aiQ�iJlR-0'
l'4unicipip de :f>8pand�va, no dia
15 de março de 1942. doméstí..
ca, I solteira, residente" em Riô
Novo, n/Mun" ,filhft' de Joaquim
F�:n�.ndés "e .de ,pona ���r.ià.
Flhsb�na ,d.� :�,alir,r,o r��i�e�t�,s,
em RIO Novo, neste MuniciplO., ,

:). ,,,:,,I:,/(�
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código"Civil art.
180. 'Si a!guem tiver conheci
m�nto 'de algum impedimentó,
legal, acuse-o para fins de ',dl-,
reito.

", "";
>:':

>�,��r N���f;'� �-:f1��9l.. 1"

,:��dr� �·e.iga $o}?l'inhoJ>
,Esc; "]u;:' ".,. .. ,

"

,Ji ,

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



ANIVERSARIANTES DA SEMANA,
ANIVERSARIAM.SE Jumar Antonio filho do sr:

Hoje: a sra. dna. Norma ,Antonio de Barros e José
esp. do sr. Darcy Wiese; os

Tarcisio filho do sr. Ioão
meninos Jorge Ricardo filho (Irosskopt Seg"; as sras. dnas.
do sr. Alvaro Mtlllon; Hila- N'azira esp, do sr. João Se

rio fillzo do sr. Donato Haack; leme; Emitia esp. do sr. Sico

Jairo João filho do sr. João
.Szemcruk e Luiza esp, do S1.

Taporáski e Romeu filho do
Gebrael EI'Kouba; o jovem

sr, OUo Hoepfner; a menina Jayme Buba; os srs. João
, Célia filha de Leones Gritte!}s;

Batista, Adamski e Donato

IJS srs. Erminaldo Pieczarka; Haa�kl .

Emilio Guebert e Sihmâaoio Dia 21: os jooens Geruasio '

de Almeida Medéiros. ,

Priebe e Monir Cador; as sras.:
_.

"

' dnas. Odete esp. do sr. Oadv
Amanha. 0$ menz'}os C":a1-. Nader e

_

Umbelina esp, do sr.
les filho do sr. Eruino Wzese; Antonio Rodrigues; o menino,

Comissão Diretora' dos, Festejos do
Cinqüentenário de (anoinhas

Solicitação
Na qualidade de Prefeito Municipal e Presidente da Co

missão Diretora dos Festejos. solicito aos Srs. possuidores de ar

��s �n!igas e animais empalhados, e que desejam participar da
exposrçao de armas e taxidermia" que entreguem êsses objetos
80 Presidente da Comissão especial Sr. JAIR CORTE mediante

lb
\'

reei o, sendo que os mesmos serão devolvidos após a exposição
que terã lugar de 10 a 14 de s�tembro pI vindouro.

'

Canoinhas, 16 de agosto de 1961
I ,"

Dr. João Colodel - Presidente da Comissão Diretora

\
,

TINTAS

•

tinta óleo, esmalte
todas as cores

Casa Irlita
,

"

JURISPR{]DENCIA
Ciovêrno' não pode ANULAR (ONCURSO

FUNCIONaRIO PUBLICO - Nom�ação por concurso.

Demissão antes de 2 anos de e,xercício. Quando se torna possível
Mandado'de Segurança. i

Não pode o poder público que aprova os at�'s de um con

cUrso e nomeia os candidatos, revogar o seu ato sob o funda�
':Dento de irregularidade daquele.

'

O funcionário nomeado por concurso contando menos de

�ois anos de função pública, somente poderá ser demitido por
]u�ta �ausa apurada em processo regular em que seja assegurada
ampla defesa.

-

.
.

ACORDÃO de 29 de novembro de 1960, publicado em 7
de dezembro de 1960. Rec. Extr. n. 45.803 - Relator Ministro
Ribeiro da Costa - 2a. Turma. ./

(Oiário de Justiça de 17 d�e julho de 1961 - 2a. Feira
- pág. 167).

",.

R�comendação aos Triticultores
. .

Nesta époc�, 'do ano, comumente começa a aparecer nos'

trigais, manchas amarelas (clorose), exparsas por tôda a lavoura, ,

causadas mais frequentemente por deficiência de elempnfos, nu

tritivos da, terra. O trigo atacado pouco ou nlada produz, ocaosio
fIando sérios prejuizos à colheita, por isso devendo-se combatê-
la, o que é muito simples: I

COMBATE

Espalhar de 100 a 150 Kg .. de SALITRE DO CHILE ou

SULFATO DE AMONIO por hectare, sómente nas manchas
amarelas ou onde o trigo está mais fraco, em cobertura (semeando
sôbre o trigo), prefer.entemente em dias de chuva fraca ou após
chuva abundante, quando a terra estiver bem molhada.

"

Para melhores detalhes procurar o �scritório do SERVIÇO'
'

DE EXPANSÃO DO TRIGO,:- 6a. RT. - Canoinh,as.' '5x

I
,.

Nelson filho dó sr. Este/ano
Lucachinski; as meninas Ja
nete T'erezinha filha do sr.
João Aloe« Ribeiro; Ingrid
Etieobet e Rosiclér filhas do
sr. Wiegando Knopp: os srs.

Paw,lo ruck; Carlos Schramm
e Gustavo ,Bueno;' .

Dia 22: o sr. Antonio Le
andro' Gonçalves; o menino
Francisco de Assis filho do
sr. Alberto Wardenski; as me
ninas Nanci Terezinha filha
do sr. José lnacio dos Santos,
e' Leila Maria filha do sr.

Benedito Terezio C. Neto.

Dia 23: a menina Marinete .

filha do sr. Paulo. Olsen; o.:
sr.Waldemiro Ktichler; os me
ninos Marcelino Frederico fi.
lho do sr. Bernardino Fedalto

'

e Sergio Luis filho do sr: Al•.
vino Koehler.
Dia 24: as sras. dnas. Ani

ta esp. do sr. Sergio Gapski
e Olga Maria esb, do sr, Ma ..

rio Ferraresi; o jovem Anator
.

Bialeski; as meninas Eliane
filha do S1. José Schmitt e

Lidia filha do sr. Dionizio A.
Orgekoski.
Dia' 25: os meninos Luiz

Edmar filho do sr. Bernardo
Wendt 2°.; Vilson filho do sr.

Afonso Knop e Luiz Fran
cisco filho do sr. Idalino F.
Tulio; os srs. Antonio de Bar.
ros; Jacob Seleme e Rodolfo
Frante; o jf)veln Janil Cador;
as meninas' Terezinha filha
do sr. Antonio da Silva; Re.
gina filha do sr, Pedro Paulo
Koller e Célia Maria filha do
sr. Pedro Kotleoski.

Nossos parabens:

Gente Nova
I

O lar do dr. Getulio José
Uba e de suo, exma. esposa
sra. dna. Mara, está em tes
tas com o nascimento de um
robusto Pimpolho que na pia
batismal recebeu o \nome de
Getulio tose. O nascimento
ocorreu dia 28 de julho p.
rindo, em Flortanopolis .

Acha- se enriquecido () lar do
S1. Pedro é exma. sra. dna.
,Olga Oliscovicz Takars'ki com
nascimento "de seu filho, dia
14,8..61 que na pia batismal
tomará o nome de Angelo
Alberto,

Felicidades são os desejos
do " Correio do Norte".

Câmara de Vereadores
de Canoinhas

Resolução nO. 27 de 14.8-1961

O Cidadão Alfredo de Olivei:.
ra Garcindo, Presidente da Câ
mara Municipal de Canomhàs,
Estado de Santa Cjitarina, no

uso de suas atribuições, e na

conformidade no disposto no

Artigo 66 parágrafo 4°. da Lei
nO. 22 de 14 de, Novembro de

1947, (Lei Orgânica dos Muni

cípios), faz sàbér que a Câma
ra Municipal decretou ,e eu

promulgo a seguinte

RESOLUÇÃO
Artigo 1°. - Ficam isentos

de pagamento da "Taxa de

conservaçao de Estradas", todos
os propriet8rioS rurais. de área
inferior a 242.000m2, ou sejam
10 alqueires.
Artigo 2°. - Esta Resolução

entrará em' vigor a partir de

)0. de Janeiro de 196'2, revo

gadas as disposições em con

trário.

Sala das Sessões da Câmara

Municipal em 14-8·1961.

Alfredo de Oliveira Garcindo
Presidente

Tufi Nader 1°. Secretario

,João Augusto Brauhardt
2°. Secretario.
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Cinqüentenárias - XVII
Estas quixotadas pretenciosas vão ter seu fim inglório. impre

terívelmente, e para sossêgo geral, na Semana do Cinqüentenário, com
a publicação da "Mensagem ao Senhor Governador", na qU81 ameaço

perpetrar algumas reverentes má- criações. tão -do. gôsto de alguns lei
tores. Aliás. de leitores, as Cinqüentenárias têm vários milhares, sem

contar
\
mulheres e crianças. Para crianças, por sinal. é leitura imprópria.

X X X
Conselho para algumas estudantes católicas: não ir ver 'iA

Canção de Bernadete"l Não irl1 Para estudante católica, há coisas
muito mais interessante.

"

X X X

Suas Excelências Heverendissimes, Dom Daniel e Dom Afonso,
respectivamente Bispo Diocesano e Bispo Auxiliar' de Lages. virão

para o, Cinqííentenário. Que dirão' êles, quando souberem das noven

ta e' sete "misses" que a cidade terá de hospedar? .. Algum8s exigin
do automóvel à porta, como pretende, "Miss Paraná"] Muito obriga
dosl Isto aqui não é Long Beach. E os Senhores BIspos?

X X X

Gente que se prepara para a nova campanha eleitoral deseja,
ao que se soube. falar com dom Daniel. Depois eu conto.

X X X'

Soube-se pelas esquinas, que a Biblioteca Infantil está in
conformada com a "justiça" que preside ao' processamento das verbas
estaduais consignadas no Orçamento Desfossilisaram um decreto-lei de
1942, que regula a concessão de subvenções. e que, no § 5°, do ar

tigo 5°., veda expressamente 8 interferência de terceiros no desen
tranhamento de auxílios estaduais às instituições. Sucedeu. no entanto,

que polpudas verbas foram' entregues, inclusive em' Canoinh!!!:1, sem

que os institutos beneficiados necessitassem satisfazer a um parágrafo
-

sequer dos longos 16 artigoa do exumado decreto. defuntissimo há 19
anos e que, desta forma. vem repetir a façanha gozadissime do Joa
quim Berro d'Agua do último livro de Jorge Amado Mas exigiram
da-BIC, na Contadoria Geral do Estado, em +perecer de Victút F-er
nando Sasse, Consultor Contábil Substituto. cumprimento do decreto

lei, êles que o infringem . . . Em compensação. porém, num gesto de

benevolência, e para,' simplificar. enviaram depois todo o Processo BIC
à Delegacia do Ensino em Porto União. que está bem informada a

respeito da Biblioteca Infantil de Canoinh8s.· porque dela ouve falar
todos os, dias. . ' De Pilatos a Herodes. como os fariseus e os dou

tores da lei no Evangelho, que também vociferavam: "Legem habemus
- nós temos uma Leil" (João. 19,7.) Entretanto, a RIC cumpriu a

Lei. Acha que na verdade, '�odo poder vem de Deus" (Rom., 13.1.)
Mas com a Justiça Divina terão dese avir u� dia os que do poder
abusam para cometer injustiçesl

X X X

Já no Govêroo ,Estadual passado. não foi menos escabroso o

calvário desta instituição de Canoinhas. O Estado. 80 menos em Santa
Catarina, pelas aparências, mostra crúeldade inflexível contra 08 que

nã�. levam' na testa o seu signol Cairam sôbre nós os tempos, parece,
erri que todo o mundo precisa levar o sinal da Bêsta do Apocalipsel
Aliás. desde que, em 1956. na Câmara dos Vereadores. a criação da
BIC foi s8ud8da com 11 votos a favor e 1 (1) contr8, ela ficou sa

bendo o que lhe estav8 reservado. Pequeno grupo de 'sapadores have

ria de minar· lhe o campo, 81gUns deles inocentes út'ei!!. Foi o que;
desde o início; atiçou na BIe a febre - uma ânsia de "teaiizar·se e

de vencer, que só mesmo a palavra febre' explica. E se ela não fosse

obra duma chama patríótica inextinguível, haveria em Canoinhas uma

placa a menos. Agor8. -só esper8 Branca de Neve e os Sete Anõe8,
uma surprêsa. Vamos embelezar isto, para cobrir os espinhos.

X X X'

,Mas,... de que me queixo eu? Não está entre nós essa obra
'fàiitástica !10 Asilo. desafiando minha petulânci8? Precisamos, antes,
deix8r que esta ber.óica senhor8 da nOSS8 sociedade. Cidadã Benemé

rita Número Um de Canoinbas. Dona IS8ura de Lima, descreva o

gólgota duma instituição particul8r também. sem puBlicidade. eminen.
temente -mais digna, mais patriótica. mais merecedora e mais neces-,

sária do que a BIÇ. Compar8do à glória niml?ada de e�pinhos duma

heroína assim, o que significa o narizinho'brilh8nte dessas três deze-'

nas de "misses". (óra as nossas. que a inconigível f8tuid8de de gente
grisalba pretende tr8zer a um8 cid8de. que mal tem acomorj'8ções para
os p8rentes. e . as qU8is outro mérito não possuem senão êsse palminho
de rosto que foi Deus quem lhes deu?'Que vêm fazer em Canoinb8s

essas senhorita�? Uma obra de bem? ... Antes disso, diapte disso, de

pois di!!so, bem nos fic� essa cara de, palermasl
frei, Elzeário Schmitt, ofm.

PreFeitura Municipal de
A V I S O

(anoinhas

O Sr. Prefei,to Muni/cipal, ainda [1a qualidade de Presidente

da Comissão Diretora dos Festejos, da qual fazem parte os Exmos..

Srs. Dr. João Rodrigues de Araujo - Juiz de Direito e Alfredo

de Oliveira Garcíndo - Presidente da Câmara de Vereadores,
torna público que tendo em vista o Cinqüentenário, esta Prefei

tura somente s.e responsabílisa pelas despesas que forem expres
samente autorisadas com as assinaturas do Presidente e pelo me

nos um membro da Comissão Diretara.

Canoinhas, 16 de agosto de 1961

Dr. João Coledei - Presidente da Comissão Diretora
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