
o Diário Oficial do Estado, de 18-08-61, publica a sanção
da 'Lei nr. 2814, em que reajusta os vencimentos da Magistratura
e do Ministério Público.

.

Pelos qua�ros anexos à referida .lei� . os) senhores �esem
bargadores, 'passarao a perceber os vencimentos de 75 mil cru

zeiros mensalmente. Os senhores juízes' de direito, pela nova lei,
perceberão, mensalmente, os vencimentos de 35,40;45,50 e 60 mil

cruzei�os, respectivamente, juizes substitutos, de la, 2a, 3a e 4a.
entrância.

.

Os membros do Ministério Público, passarão a perceber,
mensalmente, tiO e 75 mil' cruzeiros, Sub-Procurador e Procura

dor Geral do Estado, respectivamente. Os vencimentos dos pro
motores públicos, serão iguais a de .juízes de direito, nas respec-

�

tivas entrâncias,
.

'\ O aumento concedido, é mais do que justo, tendo em vis-

ta o' elevado custo de vida que chegamos. Os magistrados que
vivem exclusivàmente dos vencimentos, é a Classe que sempre
deveria SE'r a mais renumerada. Achamos que, em dia ,qu,e esta

mos vivendo, e a nossa moeda, que dia a dia está diminuindo" o

seu valor aquisitivo; o aumento concedido deveria ter sido maior.
Os magistrados, para que tivessem maior independência, ausentes

•
de problemas de ordem familiar, deveriam perceber muito mais

do que lhes foi concedido. Se' alguns dos deputados, semi

analfabetos, estão percebendo rios de. dinheiro, porque motivo os

magistrados deverão perceber menos?
'

Quanto ao pagamento dos vencimentos, reajustados, o Go
vêrno recorreu a uma formula "mágica", senão vejamos o que
reza o art. 2°. da lei citada:

"As despesas decorrentes desta lei correrão por co�-'
ta das dotações orçamentárias próprias, suplementá
das oportunamente, à conta da econômía resultante
da execução das .Ieis ns. 2.680 e 2.681, de 27 de

abril de 1961".

Como oa.prezados leitores deverão ser lembrados, a 'Lei
nr. 2.680, é a que. anulou trinta .e três leis do govêrno passado,
entre elas as que criaram e ampliaram cargos públicos e' carrei-

'- . as existentes.
'

\

O atual govêrno, tão logo se "agarrou" às rédeas, enca

minhou à Assembléia Legislativa o projeto de lei anulatório, que
.

de pronto foi aprovado e sancionado, sob pretesto, de que, o go
'vêrno anterior havia criado e ampliado cargos públicos, sem' dar
meios satisfazer tais despesas.

Consumado fato, pôstos no "olho da
'

rua" milhares de

funcionários, nomeados mais do que .outros tantos, de repente
apareceu màgicamente o "MEIO" para o pagamento do aumento
a

.

que se refere a lei supra citada.

Em tese o que entendemos é o seguinte: O atual Chefe
do. Govêrno, fêz uma batalha tremenda, sob pretesto de não ha
ver meios para pagar os humildes. "barnabés" exonerados.

Interressante é que a Mensagem" enviada à Assembléia
Legislativa, não havia meios no 'orçamento. Depois 'que a Assem
bléia' votou e aprovou a mensagem, através 'da sua maioria oca

sional, entre -êles homens que aprovaram anteriormente as 33
leis anuladas; apareceu o "MEIO". Há sinceridade nos homens
que compõe' o atual corpo

-

do govêrno eatarinense? Os nossos

prezados leitores, que tirem as suas conclusões.

Mas ...

Falando em Assembléia Legislativa ',e anulação das leis,
folheando a jurisprudencia, deparamos com .o seguinte Acórdão,
de lavra. da Excelsa Côrte do país;

.

.

. ( .

'

"Assembléia Estadual - Abuso do Poder. ),
.'

Não é lícito a 'uma Assembléia Effta_dual �nular.
.umàriamente e de PLENO DIREITO, Lei anteri

orments __an�ionada 'e publieada, sem �tender' às'
consequencias normais dela decorrentes, visanêlo,
osteneivamente, excluir de apreci�ção do poder

\
.

.

judiciário a legitimidade do ato.' atentat6rio de

direito. adquirido." (Supremo Tribunal federal,
19-2-52 - Relator: Ministro Afrânio Costa - Ap. ao Diário Oficial
de Justiça nr. 265, de 13":12-1954, página 4.369).

Como vemos o atual Chefe do Poder Executivo catará
"

-nense, tão "sorbonemente" orientado, criou mais um "caso cabe-
ludo" à nossa Justica, para resolver. \

I

'Acontece que, os funcionários atingidos pela lei anulato-
.

ria nr, 2680, impugnaram-na, reclamando seus direitos esbulhados,
impetrando Uma série de mandados de segurança, antes da vigência

, da lei nr. 2.814. .: .
.,

Francamente, não atinemos com tal atitude. Ou é a falta'
de tino administrativo, ou é má fé; procurando com isso colocar,
perante a opinião publica. em' dúvida o bom nome da nossa jus-
Juntiça do Estado. '

_

.

.

.

s.

Aguardemos ...

r
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Deputado Federal
Arolde C; de Carvalho
De volta de Uruguay onde

participou de conferencia, de Pun
ta dei Leste, passou dois dias
em n6ssa cidade, o deputado con

terraneo Aroldo Carn�lro de Çar
valho. onde tomou contáto com

os seus. amigos e eorreligionarios,
visitando tambem 'as obras que
estão sendo construidas pera
.jnauguração durante o Cinqíien
tenário,

.

Quinta feira última regressou
a I\Iorian6polis em visita a sua.

família, devendo estar em Brasi
lia dia 28 do corrente a fim de

participar das sessões do Congres
so Nacional. Retornará a Canoi
nbas nos primeiros dias de setem

bro permanecendo uma semana

entre n6s a' fim de sscultar as

aspirações do povo de sua terra
natal.

,"

"Ô'eputado Benedito T.

de Carvalho -

Júnior
Encontra-se em Canoinhes des

de terça feira última o deputado
estadual da UDN'r Benedito Te
-rezio de Carvalho Junior, .visi
tando sua terra amigos. correli

gionários e familiares. O deputado
Terezio que dedicou toda a sua

vida' a -causa .pública, ocupando
desde .vereador, Prefeito e depu.
tado estadual {reeleito) desfruta
de solidas amizades 'em DOSSO

meia além de ser um dos' poÍití. '

cos de maior "'pre�tigio nos Mu

nicipios da ZODa Norte do Esta·
do. Acompanhado de sua exma.

esposa, permanecerá ,pm Canoi.
nhas até os festejos ao Cinqiíen-
tenário. I

Correio do Norte' cumprimta-o
com votos de feliz estáda em

noss.a cidade.
'1

Pronta a Exposição
Agro-Pecuária
Retoques finais

Está 'pronta a exposição agro
pecuária recebendo, os, retóques
finais. O bosque. da Associação
Rural' de Canoinba. tem agora
um aspecto deslumbrante. Os pa-'
vilhões: indústrial e de mate
tambem estão em, base de 'a.ca-'�

. bamentos Novas construções estão

sendo levantades e até 0.0 dia�l
de setembro já poderemos vislum
brar a 3°. Exposição Agl,'o Pecuá
ria Industrial. A Coó:Íissão Dire
tora dos Festejos mandou levao
.tar a fachada dá' Exposição, e

em colaboração com a.Associação
Rural e Associação Comercial, �s-

. tá ultimando os últimos prepara.
tivoe para dar esse setor' como
pronto para receber �or ocasião
do Cinqüentenário, as autoridades
e o povo.

".

AlfRfOO GARCINDD �
FONE. 128

JOÃO ,SmMf G�r�ntc: IlHASS �mM(

GOVE:RNO
AUMENT'A

" VENCIMENTOS<���p!��!L�2�f CARVAlHO
----------------�----...--�----._--------------------�

CIRCULA AOS SAB�DOS

Povo de 'rês Barras Manifesta-se Indicando Candj�ato
Manifesto da "Sociedade' Amigos

de Três Barras" indicando
,

/PEDRO MERHY SELEME,'
, ,

..

'para Candidato a' Prefeito
Devendo realizar-se' no) di-a 1. de outubro eleíções

para Prefeito e Vereadores no novel Município de Três
Barras, a "Sociedade Amigos de Três Barras" em reunião
levada a efeito quarta-feira última, indicou para concorrer
às eleições corno candidato a Prefeito o estimado cidadão
Pedro Merhy Seleme, filho de tradicional família tresbar
rense e membro .destacado da, "Comissão Pró Criação do

Município de Três Barras", Comissão essa que muito tra
balhou

.

pela independência economica e emancipação' do
então Distrito, hoje Município.

A. indicação de Pedro Merhy Seleme repercutiu
excelentemente em todo' o Município,' pois quem conhece
a sua capacidade de trabalho e realização, sabe que com

êle a frente do destino da nova comuna, Três. Barras se

guindará a marcha do pt�gresso e desenvolvimento.
I Eis na íntegra, o Manifesto da "Sociedade Amigos

de Três Barras" distribuído ao povo e aos partidos políticos:

'�A Sociedade Amigos de Três � Barras".
.

. \ .

Ao Povo ge . Todo o Município
Em memorável reunião rio Club Entre Rios, pre

. sente "as mais destacadas figuras de nossa Sociedade,' foi
tratado o assunto que mais interessa momentaneamente
aos Três Barrenses.

'1 Escolha do' Futuro Candidato a Pref}eitll Municipal•
Ouvidos todos os Componentes� desta Sociedade,'

por unànimidade prevaleceu a indicação de um dos mais'

antigos moradores, e, maior trabalhador pela emancipação.
e' engrandecimento de Três Barras, Senhor CYRIACO·
FELICrO DE SOUZA, que apontou seu companheiro de
,lutas, ' ,

PEDRO· MERHY SELEME'
c

Candidato ideal a PREFEITO' MUNICIPAL
para que embuído. do espirito realizador, e com sua -ca
pactdade comprovada de administrador,' conduza TR�S
BARRAS, pelas Estradas Largas do Progrésso.

, .

I
Lançado nosso manifesto para que a vontade so-

berana do POVO seja satisfeita, "e contando com, a

incansavel 'disposição de PEDRO MERHY SELEME em

êste novo encargo' que o r-ovo lhe impôs, assinalamos.
uma, das maiores vitórias de' nóssa terra e de nóssa

\

gente.
Cyriaco Feil�io de Souza -

.

Boleslau Polaisnki
Emiliano José Uba
Pe. Aloisío Orszulik
Manoel Ferreira Ramos
Ricardo de Oliveira

Benur Augusto Muniz
Wladislau Trela

\ Pedro Arbus dos Santos
João Bedrechuk Sobrinho
Manoel -Ferreíra

Três- Barras, 23 de Agosto de 196h

"Correio do Norte" envia ao povo e a "Sociedade
Amigos de Tres Barras" sinceras congratulações pela
feliz escolha, e pelo exemplo de quanto pode uma.iplêiade
de homens bem formados de moral e caracter, escolher

justamente dirigentes que têm acima de tudo, o progres- �

BO de' uma comuna.

STF· determina
Brasilia, 2

.

(Asapress) - O

Supremo Tribunal Federal
confirmou a reíntegraçãonos
cargos, determinada pela jus
tiça de Pernambuco, de fun-

reintegração de funcionários demitidos
cíonáríos demitidos pelo go
vernador daquele Estado, sob
a alegação de pificuldades
financeiras.'A SupremaCôrte
em sua decisão esclarece:

"medida de economia nãoé "

justa causa para deIllissã({ ,"

, de funcionários" firmando
assim, uma doutrínaê 'lllais
avançada ;na espécie.
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•..mas, O nosso pionei
rismo no comércio bon

cério cómeçou em San

ta Catarina.

Hoje o "INCa" dis-

põe de 105 agências Isso significa que,' àlém
•

em'� estados brosilei- de tôda segurdhça ori-

ros, mas 60 delas se unda dêsse crescimen-
, situam no território co- to, onde quer que o

/
"

•

tarinense. catarinense se encon

tre, contará sempre
com a presença certa

de seu amigo de fê

das as horas: a INca
)

",

)

fi

,
I

BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCJO
DE. SANTA CATARINA \ S.A. .

..teS, ..

' .

1

MJlIS DE 25 IINOS CONTRIBUINDO' PIRI 'O PROGRESSO - DE 'SANTa caTARINA
\

PARA FERIDAS,
E C l E MAS,
INFUMACOES,
C o C E I R A S,
F R I E I R A S,
ESPINHAS,: ETC.

. TQN,J-fO' <APILAR POR, EXCELÊN(IA.

" ...�Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Semana da Pá.trla

D I A DO

!

EeereTe TEM. FLORES

Como todos 011 aDOI. a data de 25 de Agôsto é comemorada
em todo o Paíz e meSQ10 DO exterior em algumas 'nações, reverenciando
se a memória do insigne e invencível soldado _.! MARECHAL
LUIZ ALVES DE LIMA E�SILVA _ DUQUE, DE CAXIAS ....;;.

PATRONO DO NOSSO EX�RCITO.
Definir ou destacar por parte a traietôria brilhante e inve

iâvel da vida desse incomparável _soldado, apontado como exemplo
máximo, para tôdas as gerações (presentes e futuras) - seria tarefa,
para mim, dificílima quando tôda a sua preciosa existência a serviço
da Pátria, foi desde o início pontilhada _ por atos dos mais louvá veis,
a ponto de muito jovem já destacar-se 8011 olhos do Imperador D.
PEDRO II, pelas lIuas exc_tlpcionais qualidades. Como Pacificador no

interior do País e como Comandante dOI Exércitos Aliados no ex

terior, vemos em Caxias tôdas as qualidades que um verdadeiro Che
fe deve possuir: honra, caráter. coragem, dignidade e lealdade, tudo
isso aliado a uma grande inteligência, virtudes essas, coadjuvadas
ainda à inegualàvel capacidade no terreno da

_ estratégia militar e

nesse terreno. eonaiderado 'um êmulo de Napoleão nas Américas.
Tratemos pois, resumidamente, das duas gaandes fases da

vida do grande soldado ou seja, Como 'Pacificador e como Coman-'
dante em Chefe daà- Fôrça9 Aliadas. Como Pacificador é bem conhe-

'

cida li sua atuação culminando a sua ascendente traietôria, como fi

gure proeminente DOS destines .do Brasil. Sua ação paciíícedora pou
pando mais derramamento de sangue entre irmãos nos Estados ,de
São Paulo. Maranhão, Minas e Rio Grande do Sul -, correspondeu
além da expectativa, -recebendo o honroso título de "O Pacificador"
honrando e dignificando com êxitos surpreendentes a Missão que tão
liàbiarriente lhe foi confiada pelo Imperador D. Pedro II. Na sua mis
são de Pacificador encontrou tenaz resistência por parte dos revolu
cionários na Guerra dos- Farrapos no Rio Grande do Sul, onde apólI
vâeíos combates e eucessívae vitórias, conseguiu impor-se, graças a'

lua ação enérgica, sábia e inteligente, pois, /com a peculiar diploma
cia que o careterizava - conseguiu a reconcilioção entre os revolu
eionârios, pacificando aquêle movimento fratricida onde muitos per
deram, a vida. Bento Gonçalves. Chefe dos revolucionários e que lu
tou contra Caxias, era também- (embooa jamais igualasse a Cexias)
� um hábil estrategista, além de profundo conhecedor "da Região e

que ainda posteriormente foi. amigo de Caxias declarou certa vez

mail!! ou) menos assim "Agora é que estou vendo porque sempre fui
derrotado por Caxia«, pois, verifico que êle sabia tudo o que eu sei,
e muito mail! ainda". Mas, a operação de Caxias não limitou-se a

manter a paz e a tranqüilidade do Império dentro do país, ou .eja
interna, Também em complemento à outra grande fase de sua bri
lhante e rápida carreira destacamos entre muitas, a sua ação como

Chefe Militar na Campanba do Paraguai. Designado que foi pelo Im
perador D. Pedro H, para assumir o Comando do Exército Brasileiro
em ação. aliado as Forças' Argentinas e Uruguaias, - no ano de 1867
- encontrou Caxiae ali nossas tropae atacadas de cólera morbo e

deeorgenizadee e levou -um ano de trabalho -ineano, a fim de reorganiza.
las. Mas. conseguio, E graças a, êsee grande e inesquecível MARECHAL
que iamais soube o que foi uma derrota, a campanha do Paragrai
chegou ao fim com' honrosa vitória.

Nessa campanha, graças as virtudes desse, General nunca
vencido, obtivemos sígníficativas e históricas vitórias em Coru
paití, Humaítá, Angustura, Lemas Valentinas, Itororô, Havaí, além
de outras, permitindo ainda que nossas tropas entrassem vitorio
sas em Assunção a 5 de }s,:!,eiro de 1868.

ITORÓRÚ,- ponte fortemente guarnecida _
com todos os

engenhos da época desde canhões - era sob os pontos de vista

militar-estratégico e de honra um obstáculo a ser transposto de
qualquer maneira. Sim, de honra; porque alí, ao tentar aquela
passagem tombaram heroicamente o General Argolo,

-

General
Curjão, o Cel, Souza Machado e milhares de outros entre ofíct-
ais e soldados.

'c

Sob o ponto de vista militar estratégico: porque até em

nossos dias com tôda a grande evolução havida em todos os setô
res militares, uma pont.��bem guarnecida, constitue ainda, um sé
rio obataculo ao inimigo. Caxias avalíou bem os dois motivos ex
postos: estrategia e honra. E no clamor da luta, Caxias a peito
descoberto, poz-se a frente das Fôrças e gritou: "Sigam-me os
que forem brasileiros"! Esporeou o cavalo 'e enveredou pela ponte,
debaixo de cerrado fogo inimigo, Tal ato de heroismo e despren
dimento, contagiou os demais ofic-iais e soldados. Lanceiros, -ati
radores, todos enfim acompanharam com entusiasmo e heroísmo
do Chefe Supremo. Itororó já não era mais obstáculo, teve o seu,

merecido "Wartelôe".' -, -

�
Vencedor de tôdas as batalhas para glória e orgulho de

uma Nação _ o nosso' Patrono do Exército - foi em tôda a sua

existência uma fonte enexgotavel de, sabedoria, exemplo de ab::·
negação, lealdade, coragem e patriotismo sem par.

Descrever sob todos os ângulos essa legendária figura que
foi Caxias, é tarefa para qual me sinto 'pequeno e incompetente. A�
penas modesta e despretenciosamente, contribuí, associando-me às
homenagens a êsse grande vulto.

,

'

Nascido a 25 de Agosto
-

ele 1803, falecendo' em 1880 aos
77 anos de idade, já imortalizado. Reverenciemos pois, com or
gulho e respeito a memória dêsse grande brasileiro, que atingiu
sem favor", mas, apenas por seu exclusivo merecimento o mais

"alto título nobiliárquico - o de DUQUE e o mais elevado na

carreira Militar -, o de MARECHAL, CAXIAS orgulho do Brasil
e das Americas! CAXIAS, exemplo para a mocidade de hoje e de
amanhã! CAXIAS, cuja espada, jamais sofreu uma derrota! Porque
a espada nuncá cria por si; mas pode preparar ambiente para um

traBalho creador! Foi, o que fêz CAXIAS.

ESPORTES
C. A. Operário 5 x Canoinhal

-E.C.,2
Recebeu domingo ultimo a vi
sita de eqpipe do C.A. Operário
da visinha cidade de Mafra,
em partida amistosa, o Canoí
nhas E.C. filiado á Liga Espor
tiva Canoinhense de nossa ci
dade. Não logrou no entanto

uma vitória para suas côres o

Campeão do Torneio Inicio de

1961, mesmo com a inclusão
de treis atlétas de outras Agre
miaçõés de nossa cidade, como

sejam Nery, Melado e' Mário,
sendo que ,os dois ultimos so
mente foram incluidos na se

gunda faze" da partida. No en

tanto, nós aqui, da imprensa
escrita de nossa cidade, não
consideramos de fórma alguma
uma Seleção a qual defrontou

1 com o Operário, conforme dis
seram por -Iá no Rio Mafra.
O C.A. Operário simplesmente
foi vitorioso aproveitando 'me

lhor as chances para marcar e

o placard de 5 tentos a 2 'não

espelha_ de forma alguma o de
senrolar do embate. Não houve
domínio por parte dos visitan
tes e sim um equilíbrio de Ior-'
ças _

em todo o desenrolar da

partida. Não vimos no Oparárjo
um futebol de categoria-e está
muito aquém do que costuma
se dizer "regular futeból".

Os tentos foram consignados
por Gilson (2) _ NeryIcontra)
Jacó, Nona para o Operário e

Ibanez e Melado para o Canoi-
nhas E.C.

'

Santa Cruz E.C. x São Bento
F.C.

Afim de cumprir seu primei
ro' compromisso pelo Campeo
nato Estadual de 1961, seguirá
amanhã pela manhã a equipe
do Campeão da L.E.C., o Santa
Cruz 'E.C. para a visinha cida-
de de Porto-União, onde deve-
rá defrontar-se com .a equipe
do São Bento F.C. Campeão
invicto da Liga Norte Catarí-,
nenses. A saída da delegação do

Campeão está marcada pará às
8 horas em onibus especial,
cujo _local de partida será de
fronte, à Sociedade Operária à
Praça Lauro Mueller. Deverá o

clube azurra levar uma grande
torcida para aquela cidade, pois
para tanto fretará

-

diversas'

conduções que sairão naquela
hora do local acima. Portanto
desportistas prestigiem o Re

presentante de Canoinhas se

guindo com _a embaixada do

Campeão para acompanhar o .

desenrolar do pri_meiro encon- 1°.
tro pelo Estadoal.

Seleção da L.E.C.

Vem já treinando a Seleção
da Liga Esportiva Canoinhense,
a qual deverá Representar Ca
noinhas nos festejos do seu

cínqüentenário, no próximo dia
10 de Setembro. Foram,efetivà
dos terça e quínta-feírs' ultimas
treinos em conjuntos, logrando'
um comparecimento em massa

dos atlétas convocados. Até o

presente momento não sabe-se
no entanto, qual a equipe que
deverá ,,--visitar Canoinhas na

quela data para enfrentar a Se

leção da LEC. Comenta-se que
deverá vir abrilhantar nossos

festejos uma das três equipes
Motropól F.C.'- Carlos Renaux
'F.C. ou Caxias F.C. No entanto

até agora nada ainda de positi
vo. No entanto temos certesa,
alguem virá e por .cérto uma

equipe c'ategorisada.- São os se

guintes) os atletas convocados

.para a seleção: do santa Cruz E.C,
Gato, Arno, Gorínga, Milton, Almir,
Cilo, Mário, Ezidio, Melado, João,
Gaúcho e Irineu; do Bo.tafogo F. C.

Lolongue, Dombrovski, Guido,_ MQa
cyr, Bodínho, Nery, Marcinichen; do
Oanoínhas: Cesar, Scheuer, Tavico,
Ibanez; do Três Barras E. C. Lauro,
Mandico, Barriga, Pererinha; do Pal
meiras E. C. Witt e Witinho..

CAixa 'ECONÔMICA CATARINa -FEDERAL DE SANTA
Serviço "de Loteria Federal

E O I TA L-
Pelo presente Edital, com prazo de, quinze (15)

dias, a ipartír da. data de, sua publicação, ficam convoca

das as pessoas idosas, inválidas e possuidoras de defeito
físico que _desejem vender bilhetes da' LOTERIA FEDE-,
RAL que, em face do Decreto-no. 50.954, -de 14 de ju
lho de 1961 ficará sob a orientação da Caixa Econômica
Federal de Santa 'Catarina, na jurisdição dêste Estado.

Os interessados deverão comparecer na Matriz da
Caixa Econômica Federal de Santa Cãtarina, em Floria
nópolis, ou nas Agências de Blumenau, Brusque, Canoí
nhas, Criciuma, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joínvíle,
Laguna, Lajes, Porto União, Rio do Sul, São Francisco
do Sul,' Tubarão, Estreito, Araranguá,

-

e Siderópolis, onde
receberão imformações detalhadas.

Secretaria Geral da Caixa Econômica Federal de
Santa Catarina, em Flor�anópolis, 19 de agôsto de 1961.

ARY SILVA
I

Secretário Geral subst,

•

Atenção, Criadores de Porcos!
O Médico-Veterinário Regional está distribuindo a

seguinte nota:

"A peste suina está . fazendo grande mortandade
em criações nas localidades de Parado, Rio Preto, Rio
dos Poços!

, -

Vacine, pois imediatamente todos seus leitões após
um mês de idade e repita essa vacinação, contra a pes-,
te suína,' seis meses depois da primeira dose.

/ �

Cuidado! não deixe a peste chegar em sua porca-
da; vacine-a' incontinente!" 2x

,Assunto de interesse de todos os lavradores
\ -

Soj aFeijão
Os dados' das variedades de: Soja precoce

Quilos de Semen'te Época
por Ha. (10.000m2.) plantio

Variedades Data . Rendim.
colheita sáca.-p/ Ha,

45 --1 a �0/11
50 60 1 a 20/11
60 70 1 a 20/11
60 75 1 a 20/11
60 75 1 ,a 20/11

Hill
Hood
-Dortchsoy-67.a
Dorman
Lee

'

Ogden
Dortchaoy-Bl
Jackson

80
80
80

1 a- 20/11
1 a 20/11
1 a so/n

25/3
7/4
'5/4
2/4

2a. dezena
de Abril 40
Idem 40
'Idem 40

25 de abril 38

-48
45
42
40

65
65
65 -

vantageos das variedades
acima relacionadas

As precoces

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 consequêncías climáticas.

3°. - A geada cedo -de Abril, não causará prejuizo à� variedades,
porque elas estão maduras naquela época.

4°. -- As que amadurecem no fim de Março
_

até- Abril, propor
cionam tempo suficiente à preparação do solo para plan
tação de 'trigo, e mais folga para a colheita de soja.

5°. - Têm resistencia á diversas doenças,
6°. Contém 2,5% mais-de óleo do que a varíedade, Amarela

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

7°. _' Espaçamento para plantio: 70 cm. x 35 cm. '

Para aquisição 'de sementes selecionadas faça o seu pe-
dido na ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAS. 8x

Sociedade de Tiro ao Alvo. (anoinha$
CONVITE

A Diretoria convida seus associados a participarem do
seguinte programa a realísar-se n_<;>s dias 26 e 27 de agost� cor-

rente: - -

.
-. ,

.

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

Dia 27 -- domingo _ Tiro ao Cervo referente ao ano

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 x

-jl'
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HOSPITAL STA. CRUZ
ASSISSTÊNCIA HOSPITALAR

Movimento do Mês de Julho - de '1961

Descriminação Entradas Safdas

Assistencia prestada, hospitalar
Ambulancia, recebido -

Extra, Sala maternidade
Aplicações e curativos

Pago funciona rios .&C

Ambulancía, assistencia técnica
Em conta Aparelho Anestesia
Em conta estufa

'

Em conta fogão a gaz
Utensílios cosínha
Mantimentos
Despezas gerais
Medicamentos farmacia hospital
Rouparia
Pago por conta aspirador

-

Moveis e utensilios
Material cirurgico

, 269.248,00
2.400,00
7.800,00
8.090,00

43.600,00
8.468,00
7.975,00
6.500,00
1.950,00
2.942,00
60867,00
20.600,00
93.402,00
17.250,00
9.000,00
11.484,00
3.600,00

I

li 287.538,00 287.538,00

INDIGENTES: •

Despesa de assístencía corrente mês, prestada a

19 indigentes, medicamentos etc. Cr$ 71 745,00
Movimento geral do mês, de enfermos
Existiam 26 - entr. c/mês -113 - faleceram 5 - sairam 113 - ficaram 21.

Canoínhas, 8 de Agosto de 1961.

João Seleme - Presidente Ithass Seleme Tesoureiro
_./

F

26.8·1961

H· um FORD F·3S0 para
a

d '
-

d necessida e.
ca a

dutos farmacêuticos ou

• Tra.nsporte de cigarros, pro

pequenos engradados-
darias e confeitarias •

• Entrega de encomendas de pa

lojas e armazéns
t urbano e rural. em

• Serviço rápido de transpor e

12 pessoas ou rní

ruas com capacidade ,parape 17 passageIrOs.crônibus, para geral Fácil adap-
tsefretesem .. d

• Mudanças. c8.rrea
o

ualquer tipo de earrocene e

tação do chass1S tafo;'rna e grades.
madeira com pIa. boques. furgões e ern

• Carros-socorrQ. gUlOchO� � �: e transporte policial.
.' . nOS de bom eu �

bulanclas. c a

.

,

. Ford d� série F .350 são

IMPORTANTEc: = chasslS
bi e Todas duplas

dos com ca ma
.

normalmente fornecI. .

peciais ilu.stradas. assIm

_ na traseira. As �arr�cen��::SIS com rodagem simples
I

como a utilizaçao deste
évio entendimento com

. d pendem de pr
na traseIra e

F d Autorizados.
os Revendedores or

/

VISITE O SEU REVENDEDOR

EDI TA L�
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de P.az e Oficial do Regis
tro Civil de

.

Major Vieira, Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina etc..

Faz 'saber que pretendem
casar: Zeferino Kiem e Cristina

Henníng. Ele, natural deste
Estado nascido em Rio Claro,
neste Municipio, no dia 25 de

julho de 1937, lavrador, soltei
ro, domiciliado neste Municipio,
filho de Bruno Kiem, falecido
e de Dona Emilia Grefin resi
dentes em Rio Claro, neste

Municipio. Ela natural deste
Estado, nascida em Rio Claro,
neste Municipio no dia 16 de
abril de 19'43, doméstica, sol
teira e residente neste Munící

pio, filha de Eugenio Henning
e de Dona Izabél Henning re

sidentes em Rio Claro, neste
. Muníóípío,

.

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

_, Major Vieira, 14 de agosto
de 1961.

Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

'.. '�

Especialmente fabricado para aquêles que desejam um

caminhão com a versatilidade de camioneta, com, uma

capacidade de carga maior, ou ainda maior área

útil de transporte para mercadorias relativamente leves
e volumosas. Se as suas necessidades estão enquadradas
nessas especificações, há agora um caminhão ao seu dispor
- o Ford F·350, agora lançado no mercado brasileiro.

Equipado com um possante motor Ford V-s de
167 H.P., bloco em Y, oferece mais rapidez e precisão

_
nas entregas. Chassis super-reforçado. de excepcional

.'

resistência, garante serviço ininterrupto. Cabina com

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

,

'�

,
',�,

ATENÇÃO
Lavradores e criadores (de aves, gado, cavalos, por

cos, carneiros, cabritos, etc), preparem-se para a exposição
agro pecuária, levando seus produtos para ínscríção na

Associação Rural de Canoinhas.
...

Colabore com o 50°. Aniversário do teu Município.
Mostra quanto sôrnos capazes. Demonstra a fertilidade de
nossas terras, apresentando o teu produto selecionado. Leva
para a exposição tudo quanto possa prestigiar o teu

Município.
.

Ix

CASA DO CRIADOR
DE CARVALHO & NASCIMENTO LTOA.

.

Produtos Veterinários e Agrícolas
VACINAS (cristal violeta) contra peste suína:

raiva dos cães e bouba �viária.
Sementes de hortaliças, etc.

e

Prefeitura Municipal de Canoinhas
EDITAL

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, torno público,
que durante o mês de Agosto se procede nesta' Tesou
raria e nas Intendências de Bela Vista do Toldo, Paula

.

Pereira e Felipe Schmidt, as cobranças das seguintes
TAXAS;

-

A
B

. Taxa de Conservação de Estradas; (Pastorial)
Taxa da "Boa Vontade", (Taxa do Cinqüen
tenárío).

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

Canoinhas, 1.0 de Agosto _de 1961.

Clementino E. Pieczarcka Teso�ieiro Municipal

M \

o motoneta

funcionai
-

para o

transporte
IndMduai

A

CONFORTO
porque é a única

que tam suspen!ão dupla.

BELEZA
porque 6 a úni�a que lem

linhas aerodinômicas.

SEGURANÇA
porque é a único

que tem chassis monobloco. >

ECONOMIA
faz 55 km com 1 li tro

e 370 km sem reabastecer.

V. adquire a sua VESPA em'
condições facilitadas nos

revendedores autorizados.

UM PRODUTO OA PANAUTO S.A. - RIO

Distribuidores.

Praça Lauro Müller, 204

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.
Diàriamente

GADO,· CABRITO
churrascos de

E LEITAO
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ONDULADORES

" , ,

'" '

Discurso pronunciado pelo Dep, Aroldo
Carneiro" de Carvalho, na sessão

da Câmara dia 17/7/1961
(Conclusão do número anterior)'

de urgentíssima, mensagem que
a pretexto de aprovar um Plano
de Metas criou seis novos tribu
tos e elevou assustadoramente to
dos os' impostos estaduais, asfixio
ando o contribuinte e acarretando
imprevisível alta no custo de vida.
Para que se aquilate da iniquidade
do. novos tributos ou da sua ele.

ração, basta que se diga que o

licenciamento anual de um auto
móvel vai custar ao seu proprie
tário cêrca de trinta mil cruzeiros I

O Sr, Celso Ramos, ignorante
da ordem iurídica, desconhece a

\

AlÔUI
Vidraças 'quebradas 'em sua

casa? Não é problema,.
Telefone para 305 e será

prontamente a tendido.

CASA ESMALTE

Casa Erlita

Constituição que violenta diària
mente. Desumano, levou a inqui
etação, o terror, a fome, o deses
pêro a milhares de-lares catari
nenses. Contraditório na fase pré.
eleitoral prometeu escolas; Gover
nador, fecha· aI. Antell, defendeu
a elevação dos níveia de venci-.
mentes do funcionalismo, notada
mente do professorado; Governa

dor, procura reduzí-los. O povo
catarinense, que esperava em Go
vêroo de paz de-tranqüilidade,' de
trabalho, vive horas de apreensão
e de fundados receios, sempre sob
a ameaça da vindita politica, da

,.
,

.
...

T-raie R E N N E R

Cinquentenário
Características: '

Pal'etó tipo leve, com
2 ou 3 botões lape
la e s p o/r t i v a com

casaamento ficticio
levemente cinturado
ombros modelad'os
eem e n c h i m e n to

mangas' tombadas
ao contrário beira e

bolsos com pesp._onto

especial
I lançamento

comemoração ao

Encomende agora o seu traie

'I?!NNER
CINQUENTENÁRIO "pronto"
oy, "sob medida" e�pague em

..

EST CO
IGU IS

aPROVEITE ESTII ESPETaCULaR OFERTIl

CO{!O
a casa

10 IlNOS VESTINDO CINOINHIS COM

REHHER a Boa ROUPI PONTO POR, POMTO.

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

'Calça tipo leve mo

dêle comum ou es

porte. Padrões
-

9S

modernas côres em
. " .

casem Iras, tropicais,
linho e trifibra.

perseguição mesquinha, do ódio
deletério.

Preocupa. se em imitar o, Sr.
Jânio Quadros, mas consegue a·

penas grosseiro pasticho que a

ninguém convence, O Presidente
fundamenta seua atos DO ,direit�
e na lei: o Governador eetriba.os
na inconseqüência e Da iniqüídadê,
O Presidente Iormon a sua COOII

ciência nas lutas democráticas; o

. Governador emergiu dOI porões
da ditadura e se fêz conhecido
pela sua violência e maldade. O
Presidente, porte de estadista, vis8
Ó bem público e não distingue
-compenheiroa de adversârios; o �

Governador, que 'se consome de
ódios e por iS80 é pequeno, obje
tiva perseguir, humilhar, ames

quinhar, liquidar o adverlirio •

Aqui estaremos vigilantes, hoje
e sempre, no combate 8011 des
mandos do atual Govêno de San
ta Catarina, revelando- os à Nação.
Não exerceremos aquela oposição
que sofremos nos ultimos dez anos,
quando, detentôres do Governo
Estadual. enfrentavamos a intran
sigebcía e a incompreensão do
Govêroo da União, que atendia
aos rogos dos seus correligionários
e tudo negava à terra catarinense.

Obedientes à 'Orientação do a

tual Govêrno e aos novos mêto
dos que o Presidente Jânio Quo
dros imprime à administração do
País, não só aplaudiremos as ini
cíativaa que tome em favor da
nosea terra, mal seremos '08 pri
meiros a solicitar a S. Exa. que
resolva os magnos problemas de
Santa Catarina. 'tirando-a da es

tagnação a que foi condenada
pelo Govêrno Federal nos ante
riores períodos.
Por último, Sr. Presidente, lia

bendo como sei que as minhas
palavras não comoverão o Sr,
Celso Ramos, impermeável a ape
los de consciência, abalanço.me a

dirrgí-Ios, veemente e calorosos,
às fôrças politicas que prestigia
ram aquela candidatura, a fim de
que não se: comprometam nos des
mandoa e nas perseguições dêsse

�

Govêroo. 011 líderes do PTB, 011

mentores do PDC, do PRP e do
,PL, fôrças que se conjugaram
para

- propiciar o triunfo eleitoral
do S. Celso Ramos, estão, uns e

outros, no dever de ae pronuncio
arem públicamente, condenando a

violência e as perseguições, pena
de se "comprometerem perante a

opinião pública e de serem apon
tados como coniventes .nesse fes
tival de' ódio. (Muito bem).

Atenção Criadores
A Associação Rural' de Ca

noínhas já está aceitando pedi
do de inscrição de animais (bo
vinos, equinos, suinos, caprinos

.
e etc.) < para a Exposição que
realizará no dia 10 de setembro
do corrente ano.

Contratos, Dlstratos
Comerciais, Requerimen- -

tos, Cartas e Recibos.
Procure a

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)
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Providências para a solução
definiti va do problema de

energia elétrica em Canoinhas
_- Transcrevemos para eonhecímento de nossos leitores, car

ta -recebida da Associação Comercial e Industrial de Canoinhas,
sobre iniciativa tomada em pról da solução- de energia eletrica
em no,sso l'4\lDicipio.

Estamos convencidos agoiá que com a constituição de
uma Sociedade Economia Mixta, será -possível acertar as demar
ches com a Canoinhas Força e Luz S. A., integrando-a no siste
'ma Emprezul, e colocar o Governo do Estado na Sociedade com

5�%, de ações, ficando o restante sob a responsabilidade do co

mercio, industría e a Prefeituda Municipal. Terá assim o Estado
maiores e melhores possibilidades de reformar completamente, as
atuais instalações da Canoinhas Força e Luz, explorando outras
fontes de produção de energia elétríca, dando' a nossa cidade a

quilo que sempre entravou o seu desenvolvimento índustríal-
,

Certos tambem estamos que os, srs. Francisco Wilmar
Friedrich e Oldemar Mussi, credenciados pelá Associação Comer
cial para tomarem junto as classes conservadoras as providencias
necessarias para cumprimento do protocolo firmado pela Comis
são em Florianopolis, encontrarão apoio. de "todo o comércio e

indústria, para as primeiras iniciativas. Eis" o texto da carta
recebida:

Canoinhas, 24 de Agosto de 1961
Ilmo. Snr.
Diretor do Jornal "Correio do Norte"
NESTA-

Prezado senhor;
�-

Vimos comunicar que em reumao de 16 do corrente; fo-
ram credenciados os senhores: Francisco Wílmar Fríedrich e 01-
demar Mussi a tomarem as medidas necessárias para o cumpri
-mento do. protocolo firmado em 9-8-61 em Florianópolis."

Assim, os senhores acima mencionados procurarrão os

usuários, de energia életrica, afim de, fazendo um levantamento
da necessidade real de cada um, estipularem a participação dos
mesmos na sociedade de economia mixta a ser criada para so-

lucionar o problema "Energia Elétríca, .

Na mesma ocasião, os aludidos senhores receberão a en

trada. destinada a-formação do capital da aludida sociedade, .sen
do. as importancias arrecadadas depositadas em Banco, em conta
vinculada a constitução da sociedade da 'economia mixta, com
posta pelo comércio _e industria, govêrno municipal, governo es-

tadual' e a atual Canoinhas Força e Luz S/A.
'

/
A título de esclarecimento ínformamos que o govêrno do

Estado. através da CELESC, terá a participação inicial de de 51%
,

na constituição da sociedade e, essa participação irá sendo au
mentada ria proporção que as necessidades exigirem.

Aproveitamos a oportunidade para expressar os protestos
de nossa estima e distinta consideração.

'

A tenciosamerite

F. W. Friedrich

FUNDADO EM 2775/1947' - Reg. no. Cart. TÍt. Doc. s/no 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA-SE AOS SABADOS

\ lRua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Ceuoinhea- S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ 200,00
,(A partir de 1. de julho do córrente)

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncio.s: POl'. vez e por centímetro ,de altura de coluna:
ÚLTIMA PÃGJNA

'

PAGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 25,00 1 vez Cr$ 18,00
4 vêses '20,00 4 vêzea 15,00
8 ou mais 15.00./ 8 ou mais 10,00
Publicações em destaque ou lugar determinado na pagina

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

espaço ocupado., com o acrescimo de 50%.
A Redação. não. endossa co.noeitos emitido.lI em artigos assinados.

"
'

Atenção 'Caçad,ores!
Em breves dias a firmá J. Côrte irá receber as

afa�adas espingardas de um cano em todos os calibres
MOCHA -de fabricação ROSSI e BERETA, )orgulho d�
Industria Nacíonal. Ampla Garantia.

Receberá também, as afamadas pistolas automaticas
BERET.f\ nos calibres 22 e 6,35 (com pen�e)

Prêços ótimos'

J. Co·rte
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado do Banco INCO)

Caixa Postal, 76 - Fone, 125

CANOINHAS STAó CATARINA

<'

Muita • • •

em Je 5 P a ç o ...
'ra. E: é tão fácil dar uma mão

zinha por cima da tinta velha.
Assim teríamos um aspecto me

lho.r' em nossas festas, Bom seria
tambem que o "Barriga 'Verde"

pintâsse com novo "rouge" a sua

fisionomia. Ficaria, ,bonitol

Cacique

o D.A.S.P., através de sua Di
visão de Seleção. e Aperfeiçoa.
mente, fará realizar em todo o.

Brasil concurso. para Escrivão de
Coletoria, -visando a preencher
inúmeras vagas nessa carreira do.
serviço. público Iederal existeutea
em todo o País. O programa ela.
borado pela Divisão de Seleção e

Aberfeiçoamento e íá aprovado
pelo. Diretor do D.A.S.P. foi pó.
blicado no Diário. Oficial da União.
de 15 de Julho último. O aludi
do programa conste das seguintes
disciplinas: Contabilidade, Mate
mática. Legislação' Tributário e

de Fazenda, Prática de, Serviço e

Noções de Direito. Administrati
vp e' Eetatística, Eapera-se que,
as inscrições sejam abertas ainda
neste mês e que 89 provas ve

nham a ser realizadas até fim do.
ano. A Associações dos Exatores
Federais do Paraná {com sede à
Rua Mal. Deodoro, 503, 7°, an

dar, sala 702;- Ed, Deodoro, com

o i�tuito de cooperar com os in.
teresaados no assunto, está dia
trihuindo programas do concurso,

Homem" à Lua dentro

Auxilios' para Canoinhas.

Várias entidades de classe de
Canoinhas receberam do Governo
do Estado. auxilios e subvenções
que tinham direito

-

por Lei e a

provadas pela Assembléia. E pre
ciso 'que se informe que as sub
venções pagas foram "inda: do
governo passado

_

e que o. atual
Govemador aprovou, pedindo aos

deputados que não mexes�em no

�:;:m:n��se�bl��:. ht:iie:a�o�c:� Deputado Catarinense diz: Celso- Ramos faz
dendo auxilios para Canoinhas '.�

d"
�" ...

Isão de autoria do. Deputado Be- governo ISCrtClonano Concur�o para Coletoriasnedito Terezío de Carvalho e Jo.-
C I d I ( d t BRASILIA, 14 (EP) - Acusando .

Federais: Inscricões serãoão o o. e quan o. es eve como
o sr. Celso Ramos de fazer ad- �

Co.nstituinte no ano, passado).' ,

b' d t
Aministração "discricionaria", o a ertas am a, es e mes

.É pelo menos uma maneira de deputado Haroldo de Carvalho
devolver a Canoinhas uma milio- (UDN Santa Catarina) declarou
sesima parte do que a Comissão que o. atual governador de San
de Fiscalisação da Fazenda éstá ta Catarina "move a maior per
arrancando do comércio e indús- seguição politica de que .se tem
tria.... ,) conhecimento naquele Estado,

efetuando verdadeira caçada aos

elementos da UDN admitidos,
no serviço publico nos ultimos
10 anos".

.

,

Falta €olabóração
Não sabemos como está se ar

râújando a Comissão
_

dos Feste
jos do Cinqüentenário. Ainda
não se viu' um caminhão do. DER
de Canoinhas colaborando, Sabe
mos sim. que o. serviço de trans

porte do material, está sendo fei
to coai uma carreta. Mil dificul
dades, falta de colaboração. e até
Iisóngeiros comentários que não
teremos' festa, para, 3 dias.

x X x x x

Sociedade da Economia Mixta .;

Já está decidido que o Gover
no do Estado participará com

51% na futura Sociedade de E.
conomia Mixta que está se for
mando. em Canoinhas para a

compra da Canoinhas I Força e

Luz, O que está impedindo a ur

gencia da consfituição da Socie
dade é os. 50% do valor (Vinte
milhoes) que a direção da Em
preza está exigindo para a entre
ga de seus direitos

-

.do Governo
do Estado. Com mais um peque
no esforço. das classes produtoras
brevemente veremos conceetísado
uma velha: aspiração. dó povo de
Canoiohas, entrarmos 'diretamen
te sistema Emprezul.

Bailes e Mesas.
Está reinando" uma confusão.

que mete medo. Os bailes dos
dias 9 e 10 de setembro estão com

'as lotações esgotadas. Não há
mais' mesas e nem lugar para co

locar outras. O confrâde do. lado :'
de lá está cóm enxaquêca, e ,só
chá de mate é que pode cura- lo ...

Pintura
,

Muitas casas faltam ainda pintu-

Disse ainda; que os funeio-
-nários têm sido dispensado ou

transferidos sem razão alguma,
'ao mesmo tempo em que �e a

nulam concursos realizados le
galmente. "Felizmente - acen
tuou - o Tribunal de Justiça
de Santa Catarina tem reparado
a maior parte das arbitrarieda
des praticados pelo governador
Celso Ramos já tendo concedi
do cerca de 20 mandados de
segurança".

Contratos, Distratas
Comerciais, Re.querimen.
tos, Cartas e Recibos.

,

_ ,

Procure à·

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)

COMPRA'-SE
Até 50,000 arapucas para
telhas 28x50, de pinho.
Oferta para ESTANISLAU

DAMBltOVSKI.
. '

Vila Fani Rua n. 2, casa

n. 1408, Caixa Postal, 2668
CURITIBA - Paraná. ;�x

de cinco anos

VIENÁ. 22 (UPI) - O COI

monauta soviêtico, Yuri, .Cagarin,
disse que a primeira viagem do
homem à Lua será feita dentro
de 5 anos. A notícia foi" divulga"
da pela rádio. de Budapeste, cap
tada nesta cidade. Ynri Cagariu,
que se encontra ná Hungria com

sua eapôsa e' sua filha, disse não.
saber, quando os eientistae sovié-'
-ticos se propõem 8 enviar um ho
mem a Lua, acreditando contu
do. que Isso dará dentro de 5 8nOIl.

Ouça, de 2a a 6a feira, às 12 horas

na RADIO CANOINHAS LTOA.,

'INF-ORMATIVO INCO
Uma síntese dos principais acontecimentos

econômico-financeiros do Brasil e do Mundo I
-

Vendem-se Datas
. Recomendaçã'o '

'

aos Triticu Itores

ALÔIIl
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
Telefone para 305 e será

prontamente atendido.'

CASA ESMALTE

Material
CASA

elétrico
ERLITA

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

Ver e--tratar com

Dr. Erwin, Schwartz
a Rua Major Vieira em

frente à Oficina Mussi, 3x

Lãs para Tricot
Càsa Erlita

,Nêsta época do ano, comumente começa a aparecpr nQs

trigais. manchas amarelas (clorose), e�parsas por tôda a lavoura,
causadas mais frequenteménte por deficiência de elementos nu-,

tritivos da terra. O trigo atacado' pouco ou nada produz, oca'do-,
nando sérios. prejuizos à colheita, por isso devendo-se combatê
Is, o que é múito simples:

CO·MBATE

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 (serpeando
sôbre o trigo), preferentemente em dias de chuva fraca ou após
chuva abundante, quando a terra estiver bem molhada.

'

,

,

-

Para melhóres d;talhes procurar o escritório. do SERVIÇO
DE EXPANSÃO DO TRIGO - 6a. RT. - Canoinhas. 4x

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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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
varíedádes:

.

Repolho de séte semanas; Roxo; Coração Boi, Crespo;
Chato Brunswick e Chato Brsunschweíg; Salsão; Quiabo,
Agrião; Nabo Japonês; Couve Manteiga, Melão; Acelga;
Almeirão; Espinafre; Alho Pórro; Chícórea; Pimentão, Bage;
Alcaxofre; Couve-Flôr; Couve Nabo Amarelo, Couve Rabano
Branco e Rocha; Cenoura; Alface; Cebola;' Rabanete: Pepino;
Melancia; Abóbrinha; Tomate; Ervilha Beterraba, e ainda
SEMENTES DE FLORES.

CASA' LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas.

DR. ARNOLDO PEITER FILHÓ
ADVOGADO

CíVEL COMÉRCIO 'TRABALHOt
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

/
R�faça suas/forças, tomando

CAFÉ BIG
. 'Saboroso até a ultima gota

Em. breve torrado a .

ar 'quente
,

81G é grande - .rnas em Canoinhas

BIG é O melhor café

José Yvan da Coste
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

Ínstituto de ,Bel�za /IGuiomar"
I

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

,

•

I Atende diàriamente
das 8 às 12 horas e das 13 às 19 horas.
- Portanto Senhoras e Senhoritas prefiram o

l. "

INSTITUTO DE ·BElEZA· "GUIOMAR"
Sob a direção de' GUIOMAR SCHAIDT ,

, i
Rua Paula Pereira n.· 976 Telefone, 202

(Pertínho da Rádio Çauoínhas)

'P ro i bLçã O
Os abaixo assinados. proprietâ

rios de terras na localidade de
Serra das Mortes, � pelo' presente
proibem terminantemente; trânsito
de pessôae,

I

caçadas e pescarias
em lIeUI! terrenos, em vista dos
prejuizos que vem sofrendo.

Os infratores deste, aviso, serão
denunciados à autoridade compe
tente e 'punidos de acôrdo com

a lei.

Alls.: Migué) Dobrychlop
Edvino Szymczeszim
Valentim Niedgelskí
e Davi Bialeski.

Dr.' Waldomiro . Kravchychyn !

Cirurgião Dentista
Clinica - Cirurgia e Prótese

Especialidade: Odontopediatriá (Iralamenlo denlário de e�iancas)
,

CONSULTÓRIO: RUA CAETANO COSTA, 745
. ( . Manhã: das 8,30 às 11,30 hrs.

HORARIO ( Tarde: Exclusivamente c/hora marcada

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

PROCURE A

Oruanizaçao Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)-

Casas de Morada
Vende-se duas casas de

morada, cercadas, com luz
e poço, à Rua Curitibanos,
(perto ao Hospital-e Colégio.

Preço de ocasião .

Tratar com o proprietário,
à Rua Paula Pereira, 1172.

Pera a sua segurança e tran

quilidaâe, confie os seusserviços
à Organização Jurídica Con
tábil, (Edificio MEÚL) que

dispõe de excelente' corpo de"
Profissionais com longos anos

'de prática na especialidade.

'; .

Molduras
e.Quadros
Grandes Descontos

para Revende1dores
,

i

P�oc�rem

ESMALTE

J.
'A

.CORTE·

'i: '

..

Romances' '-e Livros

CASAERLITA

Praça Lauro Müller, 751 (ao lado do (Banco INCu)
.

Caixa Postal, 76 - Fone, 125

CANOINHAS - STA. CATARINA

...é O Aero-Willys
O qrande carro brasileiro
Possante,· econõmico. de linhas sóbrias e dis

tintas. o AERO·WILLYS é o único grande car

ro brasileiro construido especialmente para o

nossô pais. Motor de 6 cilindros e 90 H.'P. - o

'famoso motor Willys! Grande altura livre do solo.
: Elstrutura monobloco. Amplo espaço para seis

.

pessoas. Porta-malas espaçoso. Visibilidade pa
norâmica. Bom gôsto e distincào nas, cores, que
combinam com O luxuoso acabamento interior.

;1:::::.�s
6-RASILEIRO

7

Assine! Leia! Divulgue 1
.

Correio do Norte

Apresenta esta temporada de ·caça aos seus distinto freguêsee,
armas e munições de tedaa as espêciee:

Espingardas Nacionais ROSSI - BOITO - LERAP de um e

dois eanoa, mocha. e de cão. "'- Espingardas de . procedência
. estrangeira de cão e mochas. - Revolveres ROSSI - 'TAURUS
de todos 08 calibres. - Balas e munições em geral para armas;

Espingardas de pressão pi esporte e caça. ....:._ Espingardas pica
pau • PUXA fROUXA· e de CÃO. --:- Camas de Campanha,
Lanternas a pilhee-carbureto e Lampeões Colemann SOO Watts.
FACAS - FACÕES de mato' - TALHERES ARTICULADOS.

..
Melhores prêços '" Melhores cendições de
pagamentp - Maior estóque da praça.

�====='=='==============================,==========('

A VJ)S O
.
( 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 Fazenda,
contínúando em pé à proibição.

.'

.

�os contraventorés não se responsabilizam pelo que'
- acontecer dentro da \ lei.

r

Vva. Pedro Pacheco dos Sarrtos Lima.
João Feliciano Pacheco, dos Santos Lima.

Ix Francisco Calisto Pacheco dos Santos Lima.

VENHA' ADMIRA-LO EM
. BA'sILIO HUMENHtJK

,

&
CANOINHAS - Rua Vidal Ramos,' 203 - Telef. 1,45 - S. CATARINA:

•...

o �lto índice de nacionalização do AERO-WIL'LYS é a melhor garantia de completa, assistência técnica

,._

i
:." i ;'ii' >

í! .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"f' ANIVERSARIANTES DA SEMANA
'4.t;!;{�ER�4l�/Â���lf

'",'

A�a1JlJ{J: a �a. dn�. 4.1da
, /jOl'e:, as srl;l.s,' dnas. Ema esp. dI) sr. Theoqoro Schro';,
:6S1>. do �".. l:Kill� Ç]o'rseUz; : eder; c}s srs: Wfegand_o Metz
Elsa esp. do sr: Cvriaco 'D. de ger e f'ranctsco Rodngues; as
Souza e:KB;.,oVe'l,Ja esp. do sr.

i

�r(as. �ulali� fQI{à:rskt.�"ÂJ(lrEste/ano"Miretzki; o sr Vz"to� ly 'Caldas; os,
,

melJit!;Qt 'Wie
-rino F.e"'reirp'�o'm'enind Ooan. gando filho' do: 'sr ,:

:Bru!!:.o
�di til'lt:o dQ�"St; Ang'eld"A.'lb'drti:

-

Sl:hi"oedJ,,.i''ti(!C€iàr Diiãr'l'i "fi?
(A PEDIDO)
: e',')'

.Onde a encosta do Atlântico, em ascensões' de azul e
'.,:.'1, .... '

i' •. �. ',�,,I "
"

'�',." ,:'" 1',';'" , ".;'�. (: ......... �" •

� _.1 .>., '.i'
,

lho da
.

sr. Orlf!,]I,dq, lYa�c..i- brisas, sé espraia, 'verde e fúlgída, para
'

8�) \z,?��� earJ;lpést�es ?�
,: menta; as meninas Zilma, fi- ,planalto do meu, Estado natal, para .dentró e ainda para muito

;
p

"

'F
,,' O"

'

'M'- ':;0 o
I

I d C li h'\ lha do 'sr' Nivaido'G:"Padilhá; : além' dos' pinhais, levanta-se 'para o céu, galhuda e rija, a ile�
; re",e" Itu,ra ", unlClpa, e, anoln as " ': paraguatensis - orgulho e riqueza desta amplidão imensa. �o

,
, , Clotilde filha, do sr. Raimun- longe

. dos cercados, por muitas dezenas de quilômetros, garços
A v,,,' -I "S' r:-\ dó Ptrti�letj'ra,;sl�gn,ee"!�al"hSa''sMad� , de+bsílhoe sombras, a perder de vista pelos poentes esfumadas:V r gare If e saa • C- ,II:;, , ,'iro voéjos "de 'esplendo!',' '8 "perder de vista "pefa's auroras es,pré;r: sr: Hlmtiqlie Bôrã. ,: ,g .!'

, Q Sr. P:.;efeit9 ,M:qnicip!ill, ainda na, qualidade de Presidente' ""'" «:t, , <;.'
,

','� guíçadás na polílha da, cerração' ensolarada de ouro, pelos relvà�
da .Comíssão Diretora dos Festejos, da qual fazem parte os Exmos. Dia 28: Q!{srs.J),ady Nader; dos mádídos e glaucos, entumescidos de seiva, onde retouçam,
Srs. Dr. João Rodrigues de �raujo - Juiz de Direi.to e Alfredo Oswaldo Piotrowski; Augus» ' n'a"paz do pa�aíso, os -cabrhos vívacíssímos: e as vaquinhas man
.de Oliveira Garcíndo - Presidente da Câmara de Vereadores, tinho Kornoteki: João Tapo-, s�" os ervaís, semeados dE}. pinheiros e imbuias, se 'alongam pa
torna público que tendo em vista o Cinqüentenárío, esta Prefei- -rôski; Emílio Küchler; Aton!$,? ',ra' o' céu e para os horizontes, com a galharia hirta, à espera do
�üra sômente se respohsabilísa palas despesas que fo�em expres- Linemeyer; Raimundo "Pre- 'etv�tej'rô feliz, que em sgôsto lhe vem quebrar a solidão pejada
'samente autortsadas? com as assinaturas doPresídente e pelo dte- isler e, Altamito Léski; a srta., dé seiva. E' então que .a perícia do homem sabido separe-lhe as

'

.nos um membro 'da Comissão Díretara, Tereza Bail; as sras. dnas. fôlhas, "poda-lhe 'os pecíolos, apara-lhe os pedúnculos, na vindima

Cà�oinhas, 16 de agosto de 1961 Hitda -esp, do sr. RodolfO cheia do' mate riquíssimo. Para a secajem, o jírau, o earijo, �
"

' Frank e ,Cecilia e,sp, do sr. ,barbaquá, Sapecada, capcheada, peneirada,' ensacada, chama-se·Dr. João CoI6del,� �residente da Comissão Diretora '

T d
.

Ad';.; Miguel Veiga; os jovens Bo. : lhe o caminhão e a cªrroça, 10 transporte, o o o trajeto, to a

leslau Wardenski' ê Enfritit
:
tua, todo o ,armazém en'diemese 'do pe'dume acre, inundando-se

Mohr; o men�no FeliPe filho por vezes,' �odo um centro 'despachante do polmaço esverd;ado.
·

do sr. Ladislau Dambroski; E aí vái a erva-mate, e aí vai o chimarrão, em sacos gútdos;
as meninàs 'Nildi Mari filha "em -

barrlsínhos' bonitos.
'

.ao sr. Osorio ',Bueno; Maf�se,
! ,::.'

.

E� pel�� madrugadas nevoentas de Canoinhas, em muita
· Elisábet' e Marilde Bérnade'te

, manhã que se' aniecipa ao sol, em muita tarde que atrüsil a, ho-
, filho.s'do sr., Nazb" Cordeiro. .

-,. o
• •

ra Ila n;todoI'fa, fume.a ,a cl'ud,eir�, borbuU�� o 8�argo, passa a

Dia 2g: as sras. dnas; Va- . cuiti preciosa' em roda. De qentro dela, corl! o suco da bondade
lesca esp. do St., Constantino ê da fôrça-,- do estímu'Io e do calor, salta a vid,a para ,dentro do�
de p, Bueno e Ana Dorothéa olhos e do coração. brota o entusiasmo para dentro da emp;:êsa,
esp, do sr. Julio Wéndf,; o sr... espouca a animaç�o para qentro da conversa. E' .quando &u re-'

'.Abdo Ossai{)' o joiJem Gus(ava dor da chaleirinha fumegante nascem os conhecimentos, firmam-
Priebe; O menino Pedro filho se as .auí'izades, aprofundam-se, eternizam-se, '.

'
.

do sr.' Hentique Waldmann; Não é sem motivo, pois, que a Cuia vai ter ,entre nós
as srtás. Nelly Oreinert e Te-

o monumentó único no mundo:' o monumento que ela merece. i

rezi,nhal de' S01fza c.�l�as. Bem
-

haja, portanto, o her<ili dessa id�ia! '� vamos cantar louva-

Dia' 30: as 51 tas.
.

Silvia ções a seus realizad()res!' Fulgurante idéia, cometimento origina
Siems. e Olicé, Busst as 'sras. líss�mo, mérito dos maiores!
dnas. S�bil,à es'k,. \d() s,r.: lffrv.i- Salve o monumento 80 Chimarrão benfazejo e benfeitor!
no Wiese; a e�ma. ,?iúV:ll 'sra. Em pra6a' pública. Aos olhos do' BrasiY.' Aos ôÍhp-§. dli' mundq,d,ona Marta KnoPP;,osjovens, para quem canta o caboclo da Capital da Erva Mate:
Arno WpUer; A,cir L. Sp'hair " )

/
.

.

"

e A.ntonio Carlos Sc,haidt; o "Peço �OUCb nesta 'rida
menino Leoni filho do sr. Reo. 'pra minQ,a felicidad�:
à,olto Bollaut; os srs, Theo- uma viola bem_,sentida,
doro Sckroeder e rra1!c�s,cp, 'chimarrão é' li'be't:da4e!;'
Balei.

E' bom, é forte" é nossot
Dia 31: a srta. Leonor Se,

lemé/ o sr. Rachid Seleme; Q frei Elzeário Schmit,t, Ofm.
múzino Amilton {ilhó do sr.

Dorivál da Silva; as sras.

dnas. Qlacy esp. d() sr. Ho
ravio H. da Silva;Matia E1,.l
genia, esp. do sr. Angelino
Ferreira; Maria Isabel fI.Sp"
do sr. Arnaldo José Machado;
Hulda esp. do sr. Carlos Ben
kendorf e exma. Vpa. M,aria
Müller.

'

Dia r de Setembro: as sras,
dnas.' Judith' esp: do sr. Ben-'
to da Rosa Menezes 'e Rita
e,sp, do' sr.

.

Guilh�rm�· PluSt;
a menina Terezinha {ilha do
sr. Gabriel Niedzileski; os SrS.

josé' Kur:01i e Teodoro Ar/in;
os meninos loão filho do sr;

·

Hercilio Müller e,Gaspar 16sé
fillzo d� sr:' GCl;r,lo� A!�lb��er;
Nossos patabens.

,!.---------------------_."."..,,�
(Jine� Teatf() V(:lfl} Cruz

A fl ,R E S � N TA:,
áll �O,QP .q�)J;a.

.

• Impróprio até 14 .ano.

,'o NAVIO DA M'ORTE
/ (Das Totenschiff).

cf Horst Buchhob:, Mario. Adorf, Hehlmut Sc�midt
," e Elke Sommer "\

, ,'" 1 ,-

(
,;

,

"Amor .. Lutas.. Decepções... Uma "ObM de real valor do ,

IÍl,!derno <?i�ema alemão. apt'esen�ado pela' pF4""'�\' �,." 1
.

.

,_. '. ,
' \, � _'!

, " --,--�----

DOMIN�O '- �. .Q.,O� h.�, da manbã • C�lÍs�ra �ivre
MATI'NADA � corn diversos desenhos-

:� :i-
'

-:: �) .,; .)
-

.

-------,'--

DOMINGo''''':' á. 14,00 norà. -. Cen.ura Livre

TERRA, S,AGRADA
çí peyd Brigg�s. Lee I. C,ol:?b, M�rie Windsor. �Q,the� �dJer

. 'Y ''''io"'' , "U�� serisacio��l tÚmJ f�r��st�'" p,. ,

, '��,"",",�__
i

�

,

_

DOMINGO � �" �'t�OP 4-·:_ Ce!llura Livr,e <'
. á. �O,ºQ h.. 'mp. até 141• an�.

. �" .: ,1,;' 'Ll � .;. " ,d . � r _. '

.;; "" ,"

CO'MEÇOU- COM' UM ,B�IJO
c(Glenn Ford, Debbie Reynolds, Gustavo Rojo e· Eva Gabor

"Uma formidavel comédia da Metro Goldwin Mayer"
'" ,

,
'

.

- Rir a Valer :':�.' .. I· .

'
'

-_'_'�----

%�. Feira - á. 20,00 hora. - Proib. até 14 ano. � REPRISE "

30� e 4a. Feira - á. 20,00 hora. - IPlP. até 14 al:l0s
\

MULHERES' QUE
,

"

cf Maria Antonieta Pons, Env8ngelina Elizondõ
,

.)
e JoàquÍm Cordeiro·

"Uma grandiosa cotnécÍia qo cinema ,mexiCilDo"

BRIGAM

---,---,--_',,,-

��. � ��: Feir� -:7 á. 2_0,00 hora. -- lmp, até 1� anol

AS PO'S8 U I DAS
I "Um espetacular qrama do cinema françes"
l.c_') " �

__,,_,_'-,_---- • _,,\0, :, .(.

�g�àrg�rp' � 'VITOR E Y!TORIA
Um lien$acianal filme alemão II !

. ,
. �\ �,: ( _.r··,.. _) ;' 1 .�

�--I..---------------------I

ComJissão Diretora' dos Festeios do'
I",. �

_ .�' _
'\

J.
•

Cinqüentenário dê, Cànoinhas
, .

I,

.,S�licitação•

�a qualidade de Prefe,ito Muniéipal e Presidente da,.-Co
missão DiFetora do.s J?estejos; solicito aos' Srs,' possuidoreS de·ar
lQ1!e! .,ptjgas e animais empalhados" e que desejam participar 'd�
exposição de armas e taxidermia, que entreguem, êsses objetos
'IiO Presid�nte d'a COQlissão e'speêial Sr. JAIR C ()RTE, mediante
recibQ. sendo que o� mesIIlos serã,o> dev(Ílyídos após a exposição,
qae'-'te'rá Hlgar dé 10 a 14 -d'e seteml,>ro pI virldouro.·

,. ,.-,

,\J;'1L�""; I)., ,L' .. �. t:: � .' ..'fo";;_' f-'t :\:' ,
,

C��qjrpas. J6 pe a,gosto Qe �.�;61
pr. João, C,!lo,d�l, - �residente da �oinis!ilão Diretora

.... '(

Comissãà "São Cristóvão"

A,G,�NCIA FQRq
" Á. hst�"·dQ; MQtoristas, a 'c;rgo
iii da Agência' Ford, totalizou a so

ma de Cr$ 1.006.00. N1\o tendo
sid'o .possivel. inclui- la no balance
te geral do movimento., foi a

\ quantia .Iilntregue à Pia União de
" SantQ Aótônio, para às ob�as do
� 4si.lp� "Dr. Rola.nq� Mal��elli",
éncóntrando-se o recibo correspon
de�te' na pasta desta Comissão.·

·

Canoinbàs.· 21 de agôsto, qe
196C c T

. "

fre(Elzeário Scbmitt, ofm.
\;_, �'l. 'i I!\ ii '_'.o<>.1.

NOIVADO-
Contrataram casamento dia

19'do corrente, 'a stta. ieny,
{ilhá: do' ca.sal Estanislau 'e

LenyraWenüt Schivinski, com.
o JoveJ, Rodolfo Steilein, re
sidentes nesta cidade.
Nossos parabene.

"NOSSO BAR�'
. de BALlLA I)AL BÓ
Bar Café e Churrasca-r.ia
Bebidas nacionais e estran

geiras, conservas, Qalas, fr4:t�s.,
salsichas, salames. etc. '

Rua' P�uía P'e�ei;a � 'Canoinlra.·I<

,�w
.

:!"_'
-

.
"

I.

',"

Ano 15 • CANOINHAS S. ,. Catarina, 26 de Agosto de 1961 • N.65$

? !

ç�nq4e,�te"ári�s
:,,'-

E Bom, E Forte, E 'Nossol

,',

Quebé e Frito"Cru
Apsados de QtJebs, Galinhas, Leitãó.
Bebidas em Geral. Café com DOGes.

Tq.do istÓ V-v. Ss. encontrará. por 'ocasião dó

Ci�qüentenário: na Me,rce'aria 1\1onte Liban9' d� _

A D I B, S A· K iR /

Rua Caetano Costa, 444
atende pedidos pelo Telefone,· 283. 2x

, ,
,.

Gonfecções finas Para'Oespe,sas Fiscais
.

.

h Só a

C· �ara senEor�ls-,- ,I Organização Jurídica Contábil
asa r I a (Edificio MEÚL),

, '

.'

dr•. Adrr Selem8. - dr.' Aouar Sel�me,-
,. MEDICOS

(

..Consultório:
'I ,

Y�rgas� 639 - Telefope, 38Q

Residência:
6'39 R. Vidal Ramos, 1100

Telefone 246

Stao '. ç,�ari,��1
�----�--�-----------------

Jtua Getulio

R. Getu1io Vargas,
Telefone, 380.

CANOINHAS _0-
. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Capital
Cinqiientenério

I

Saudamos
, '

CANOINHAS a

Erva Màfe de'seu

no
•

-potvit

dedivoss e

com "o,dos seus, habitantes,

,:: por

congratulando.=riôs

j

os

"

�

da

,

conlienies

risonho
(

leria

hospitaleira!

gJÇ)riOS9, e
,desta

, ,

I ,

.! 12 de -etémbro !
<,

\

,/

,

Ao ensejo da data comemo

'rativá à Emancipação 'Política
'do nosso Município - predes-,
-�inado ao maior esplendor eco-

nômico se' os .seus habitàntef
continuarem encetando iniciati

-

vas .comc até aqui fizeram, num
,

curto espaço de' tempo, Canoi
nhas será a maior ,e melhor
manchésterdo Estado "Barríga
Verde", porque condições de
grandeza e desenvolvimento não
lhe faltam.

'

, Grata pa,r� todos os, capoi
nhens_es, a data em, que nosso

Município vê passar o seu 50°
aniversário da sua Emancipação,
Política. Grata pelo alcance am-

'

p.lo do significado
�

que a efemé

�lde encerra e grata, pela inve
Javel situação em que o Muni-

f

I'

\,

'\

\

\_ ,

.r: ,_"
, �"

-Escrito de! ALFREDO OLIVEIRA GARCINDO,' Diretor-
cpio se vê projetado no cenário
nacional, através da sua inces
sante evolução. E, não poderia
ser de outro modo, porque as

manifestações jubilosas que as

sinalam êsse dia glorioso, pois
estão, na sua esfera, muitas das

páginas .maís brilhantes" que
marcaram os feitos da. nossa

gent�. E a' raça 'lnoinhense, os
que, aqui aportaram, trabalha
ram e viveram, temsublinhada
a, sua historja, com passagens
ínesquecíveís, que resplandece
rão para todo to

__sempre.

F,videntemente� os objeti�os'
desta Edição Especial séria de

,

mostrar Canoinhas modernisada,
obedecendo 'a, um plano cujas
caracteristicas _procurasseql ,a-

tender os movimentos de ordem elogiosamente cumprída, graças
social e econômica que estão ao esforço' e a tenacidade do
transformando as condições de povo. Criou- se com tudo isso,
vída, tanto urbana como rural, uma força conciente, pedagógica'mas conduzidos que fômos por impulsionadora do, 'bem ,estar
circunstancias diversas,' fixamos, 'social, ajudando as populaçõesa nossa preocupação' ª-penas no

urbanas e rurais' a "revolverem
desejo constante e fundamental;

seus proprios problêmas. E; grã-(("de não ficarmos esquecidos do
trabalho realizado que já pro-

ças a íSSÓ,' Canoinhas de
:

hoje
du íu í g'

.

f to d já não tem m,als aquele aspecto
.

z ,ne avelS ru os e pro-
gresso e desenvolvimento' nes- provinciano que a .caracterizava

tes últimos 50 . anos' de lutas tempos atrás. Carícínhas é uma

constantes transformando, um cidade. Em nossos dias, uma po

povoado numa grande cidade, p�lação �e aproximadàmente 45.
d t 'f h; bít .

.. mil habitantes goza' de confortoon e se rans ormou a IaS, 1m,"", . " .. ,

.

"

plantou-se costumes, conduziu- \ e contribuí de modo expressivo
se vontades e orientou-se comu- para o-engrandecimento econo

nidades humanas. Não' obstan- mico desta imensa. região que
te, a .díretriz traçada vem sendo constitui o Estado de Santâ Ca
.desde a fundação de Canoinhas, tarina.

r

-

,'" -

/
'

.
,

"""
.

'.

--I

..

" \

,

Forçoso portanto, é cumprír-'
mos nesta feliz oportunidade, o

dever de saudarmos CANOI
NHAS CINQÜENTENÁRIA, com
os desejos de que não'se inter
rompa no porvir o seu admirá
vél projéto, razão do nosso jus
tificado orgulho de brasileiro.

Saudamos nesta data a terra
eleita, empenhada que está na

realização de'seu progresso e.de
seu crescente desenvolvimento,"
No desfolhar das páginas desta
Edição, veremos a' construção
de Canoinhas feita pelas suas

próprias veias. Nelas, em sín
tese, as suas realizações, sua e-

.

volução tanto quanto possível,
com-as exigencia�;',da vida mo

derna, dinâmica ,e!'febril.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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,CASA' LANGER
Rua Paula Pereira, 793 --;' Çanoinhas.

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

,

' '
,

'

, Repolho de séte semanas; Roxo; Coração Boi, Crespo;
, Chato Brunswick e Chato Braunschweig; Salsão; Quiabo;
Agrião; Nabo Japonês; Couve Manteiga, Melão; Acelga;
Almeirão; Espinafre; -Alho Pórro; Chícórea; Pimentão, Bage;
Alcaxofre; Couve-Flôr; ,Couve Nabo Amarélo, Couve Rabano
Branco e Rocho; Cenoura; Alface; Cebola; Rabanete; Pepino;
Melancia; Abóbrínha;: Tomate; Ervilha Beterraba; e ainda
SEMENTES DE FLORES.

'

DR. ,A.RNOLD:O I
PEITER ,FILHO

'ADVOGADO

Cí.VEL COMÉRCIO -

-

TRABALHO
Rua Maj�r Vioira, 490 Canoinhas

ReFaça sues forças, -toma�do

CAFÉ: BIG
'j 'Ir

Sebóroso até a ultima gota

EIri breve torrado a ar quente
BIG é grande � mas em Canoinhas

1'\

BIG é 'Q melhor café

.Iosé- Yvan :da CosIa
)Bac�arel em D'ireito"'-

Praça

i. r- .#

Advocacia em geral, especialmente crime

Dr: Oswaldo d'Oliveira -- Fones 236 e 314
, , -'

CANOINHAS, :- Santa Càtarina "

.... : "

Instituto 'de Beleza" ,uGuiomar"
,

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

Atendê diàriamente
das 8, às 12 horas e das 13' às 19 horas.
Portanto Senhoras e Senhoritas prefiram o'

INSTITUTO, OE' BELE�A "GUIOMAR"
Sob a direção de GUIOMAR SCHAID,T

Rua Paula Pereira n.e 976 ,'_ Telefone, 202
(�ertinho da RádioJJanoinlías)

Pro i bfç ão
Os abaixo a88jnados; propeietâ

rios de terraa na localidade de
Serra das ,Mortes, pelo presente
proíbem terminantemente, trânsito
de pessôas, caçadas e pescarias
em seus terrenos, em vista dos

,

prejuizc 8 que ve!ll sofrendo.

Os infratores deste aviso, serão
denunciados à autoridade compe
tente e punidos de' acôrdo com

a lei.
'

Aea.: Miguél Dobryçhlop"
. --" ",'.

Edvino Szymcseszim
ValentIm Niedgelski.
e Davi Bialeski;

-- Dr� W'aldomiro Kravchychyn
Cirurgião Dentista

Clínica - Cirurgia e Prótese
fspecialidade: Odontopediatria <tratamento -dentário de crianças)

CONSULTÓRIO: RUA CAETANO COSTA, 745 (

HORARIO ( Manhã:' das e,30 às 11,30 hrs.
,

'

(Tarde,: Exclúsiv�:uneÍlte c/hor.a marcada

I Paulo Jarschel,',
Bar e Churra.scarla

,

Avisa seus .amtgos e fr�quentadores, que mudou
se para a Rua Paula Pereira, (Bar Ideal), onde espera
continuar merecendo a preferência, que sempre lhe dis-
pensaram. '

/ I...-: Diàriamente churrascos de ,/",

,

_

G,4DO, CABRITO E LEITAO

Assine! Lera 1 Di�ulgue I'
Correio do Norte'

�=============================================��

e:

"

"

....� O Aero-'WiUyS
o .qrande carro brasileiro /

Possante, econômico, de linhas sôbrias edis·

tintas, o AERO·WILf-YS é o-único granéle caro
\

ro brasileiro construido especialmente para o

nosso pais, Motor de 6 cilindros e 90 H, P. - o

famoso motor Willys, Grande altura livre do solo,
Estrutura monobloco, Amplo espaço para seis

(
pessoas, Porta-malas espaçoso, Vislbllldade pa
noràrnica. Bom gôsto e distinção nas córes, que
combinam com o luxuoso acabamento interior.

,I

tj
.

. .

.��s
BRASILEIRO

"

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

'PR0CURE A

Oiu�nização Jurídica Contábil,
(Edificio' MEÚL)

Casas de Morada
Vende-se duas casas de

morada, cercadas, corri luz _

e poço, à Rua Curitibanos,
(perto do Hospital e Colégio. ,

(

Preço 'de. ocasião.
Tratar com orpropríetárío,

à Rua Paula Pereira, 1172.
/

Pera a sua segurança e' tran
quilidade, confie os seus serviços
à Organizaç"ão Jurídica Con
tábll

" (Edificio MEÚL) que
dispõe de excelente corpo de

'Profissionais com, longos anos

de prática na especialidade,

Molduras
e Qtfi)dros
Grandes Descontos

para Revendedores
Procurern, -

VUA, -tUllLTB
r

'Ro�ances .e livros
, ,

CASAERLITA

J.
,

Praça Lauro Müller, 751 (aoJado do Bânco INCU)
,', Caixa Postal, 1� ':-, Fone. 125

CANOINHAS - STÀ. CATARINA

�presentil_ esta temporada de �aça aos seus distinto fregnêses,
armas e munições' de - todas as espécies:

Espingàrdas 'Nacionais ROSSI '. BOITO � "LERAP de um
....

e

dois -canos, mocha. e de cão. !_' Espingardas' de procedência
estrangeira de 'cão �'mochas. _ Revolveres ROSSI· TAURUS'
de todos os calibres. '_ Balas e munições em geral para. armas.

Espingardas de pressão pi esporte e caça. -" Espingardãs pica
pau • PUXA' FROUX:\ e de CAO. - Camas de Campanha,
Lanternas a pilhas-carbureto e Lampeões Eolemanu 500 Watts.
FACAS. FACÕES de mato - TALHERES ARTICULADOS. �

Melhores prêços - Melhores condições' de
•

pagamento - Maior estóque da praça.

VENHA ADMIRA-LO EM j,

'BASILIO HUMENHUK & elA.!' LTOA.
CANOI,NHAS ::.._ Rua

I

Vidal Ramos, ,203 - Telef. 14e .:...: S. 'CATARINA

O alto índice de nacíonallzeçãc do AERO·WILlYS é a melhor gar9ntia de completa §lssisténcia técnica,
',<

-

/�;-

"

\
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