
Cinqüentenário do Município
de Canoinhas

Comissão Diretora dos Festejos
Program�: dias· 7 a 9 ,de Outubro de 1961
DIA 7:
11 hs, -

16 hs,

17 hs,

18 hs.

22 hs.

DIA 8:
- Saída da procissão da Igreja Matriz, rumo à Colina de

Santa Cruz. Chegada: canto do Hino de Canoinhas. -

Inauguração da Capela-Monumento. Míssa com a pre
sença dos Revmos. Bispos Dom Daniel Hostin e Dom
Afonso Níehues., Final: discurso pelo Gal. Alfredo
Gomes Sapucaia.

11 hs. - Inauguração do monumento aos pioneiros de Canoinhas
e busto de Emiliano Abrão Seleme. Oradores: Dr. Orty
de Magalhães Machado e Dr. Arolde Carneiro de Carvalho.

Desfile de máquinas agrícolas, partindo da Associação
Rural e percorrendo as principais ruas da cidade, tendo
a frente, em carro especial, a Rainha do Cinqüentenário
de

.

Canoinhas.

8 hs.

14 hs. -

17 hs. -

20 hs. -

22 hs, -

DIA 9�

10 hs.

11 hs.

15 hs.

16 hs.

20 hs.

\

Ano 15, Canoinhas, Santa Catarina, 30 de Setembro de 1961 Numero 658

Oiretore� : AR�l�� C. O[ CARYAlff�Abertura da Exposição Agro-Pecuária, Indústrial e Co
mercial de Canoinhas, pelo Exmo, Sr. Governador do
Estado. Oradores: Dr. João Colodel - Prefeito Municipal,
Sr. Alfredo de Oliveira Garcindo - Presidente da Câ
mara de Vereadores..

Inauguração do monumento símbolo do Rotary Club de
Canoinhas, na praça Dr. Osvaldo de Olivera. Orador:
Vereador João Seleme

Abertura da. Exposição de objetos antigos, e fotografias
antigas e modernas, de, Canoinhas. Séde da Associa

ção Comercial e Industrial.

Coquetél oferecido às autoridades visitantes, jornalistas
e radialistas; apresentação das candidatas participantes

. do V Festival do Mate. Local: Soe. Ben. Operária.
Início do 1°. Baile do Festival do Mate. Local: Clube
Canoinhense. - Traje .de passeio.

CAIXA POSTAL, 2

UfR[OO GARCI�DO e JA� SmM[
FONE, 128

Gerente: IlHASS SmM(
CIRGULA- AOS SABADOS

Major Vieira e Três Barras
escelherâc amanhâ.os seus legítimos'
representantes para a Prefeitura
Major Vieira e Tres Barras,

dois' novos Municípios desmem
brados do Múnicípío de Canoi

nhas, através
.

do voto secreto,
em eleições livres e democráti
cas, escolherão os seus Prefei
tos e Vereadores. Em Major
Vieira os cidadãos Antonio Ma
ron Becil e João Granemann
da Costa disputarão o cargo de
Prefeito. Em Tres Barras, Pe-

I
dro Merhy Seleme e Sizenando
de Andrade são os candidatos

que disputarão a
-

preferencia
do eleitorado tresbarrense. Os
dois Municípios criados no' Go
verno do sr. Heriberto Hülse
com a aprovação da Câmara
de Vereadores de Canoinhas,
iniciarão do dia 1 de outubro
em diante, uma fase nova de

desenvolvimento, com sua pro"
pria"legislação. O povo decidirá
amanhã o destino das duas no

vas comunas catarinenses. Cer
tamente serão escolhidos os

que possuirem melhores" quali
dades administrativas conside
rando o passado de lutas dos
candídatos..

.

Nós que estamos apoiando

Inauguração do Centro de Estudos e Pesquisas Educa
cionais (CEPEC). Orador: Dr. Paulo Peregrino Ferreira.

Sessão solene na Câmara de Vereadores. Homenagem
ao Revmo. Freí Elzeário Schmitt e D. Elmy Wendt

Mayer, autores da Letra e Musica do Hino de Canoí
nhas. Homenagem ao Dr. Leones Greipel, idealisador e
construtor' do monumento aos pionei-ros dé Canoinhas,

Homenagem aos ex-Prefeitos Municipais.
Inicio do 2°. Baile do V Festival do Mate. Eleição e

coroação das rainhas do clate do Brasil, Paraná e San
ta Catarina. Homenagem as rainhas do mate e do cín

qüentenário de. Canoinhas. Orador: Albino Raul Budant.
Local: Sociedade Beneficente Operaria. Traje: de passeio.

.
-

51 hs, - Visita aos tumulos de Maj. Manoel Tomaz Vieira e

Francisco de Paula Pereira. Homenagem postuma: co

locação de coroas e flores. Orador: Dr. Cyro Ehlke.

Inauguração do monumento símbolíco ao CHlMARRÃO,
na praça Lauro Müller: Orador: Dr. Zaiden Seleme.

Visita e homenagem à Herveira Mater. (Rua Getúlio

Vargas). Orador: Sr. Miguel Procopíak.
Campeonato do Chimarrão - Associação Rural.

Encerramento da Exposição. Entrega de prêmios; no
palanque oficial da Associação Rural de Canoinhas.

'

Apresentação de cantos orfeônicos pelo Coral Canoí
nhense. Local: Clube Canoínhense.

Dr. 'João Co lodei,
Dr. João Rodrigues de Araujo,
Alfredo de Oliveira Garcindo,

,

Prefeitos
,

Provisórios:
SUBSIDIOS
O Govêrno do Estado abriu',

por conta do excesso da arre

cadação do corrente exercício,
um credito especial de Cr$
253.928,20, para pagamento dos
subsídios dos Prefeitos Provi
sórios dos municípios de Três
Barras e Major Vieira, corres
pondentes 80 período de 16 de
Tevereíro a, 30 de outubro do
ano em curso.

o que dizem e pensàm jornais e home'ns da vida pública nacional
o "Monitor Mercantil" do Rio
de Janeiro:

.

"O Brasil está sendo vitima
da mais louca, da' mais desabo
tinada das politicas econômico
financeiras que imaginar se

possa. Os aumentos salariais
são uma burla e a politica an

ti-inflacionária do Governo uma

perfeita fantasia. E preciso que
haja uma reação corajosa para
evitarmos o desastre. Olhemos

-

para a Bolivía e para o Chile,
e tomemos juízo."

o "Diário" de Belo Horizonte,
diz:
"A censura oficial é sabida

mente falha e deficiente. Na
liberação de filmes não segue
critério algum, classificando
como. de censura livre, pelícu
las evidentemente obcenas,
além dás que mostram cenas
de violencia. Os filmes nacio.
naís, em

.

particular, via de re

gra muito pobres, de arte, chu-

los e pornográficas, recebem
sístemàtícamente, como colabo
ração da censura 'para o lucro
dos produtores, a classificação
.de "livre". Entretanto, na maio
ria dos casos, pareceriam ter
a exibição vedada, em defesa
do cinema brasíleíro",

Pimenta Junior do "Correio
de Uberlandia" Minas Gerais,
escreve:

"Se não fosse o que' 'sou 'e
quem SOUr gostaria de ser in
ventor. De que? .Inventor de
um meio de fazer com que os

homens se entendessem melhor,
fazer do mundo uma pátria
única, com um só idioma, livre
de injunções politicas, sem guer
ras e sem bombas atômícas.

Hel.io Rocha, do jornal liA
Provincia de Araguary, M G.
diz:

"0 Nacionalismo não é figu-

ra de retórica, nem carolice
literária, nem codigo de pacifi
car virtudes burguesas, nem

escola de profissionais da pru
dencia, nem fábrica de bom

bons, destinados a calar a bôca
dos mais ousados � destemidos.

Não é nada disso. Nacionalismo;
como mensagem patética da

. nossa geração" é o escandalo
dos néscios, é o flagelo dos

charlatães, é o sobressalto dos
indecisos e estéricos."

A "Gazeta do Norte" - Lon

drina, PR, escreve:

"A luta está no centro mes

mo da vida. O conflito presidiu
.

a formação do �undo. O con

flito está no Genesis - presi
dirá ao seu aniquilamento.
Nossa esperança, porém, é .que
no fundo de' todo o aniquila
mento estão os germes de um

novo ressurgimento."

as candidaturas de Antonio
Maron . Becil e Pedro Merhy
Selerne, julgamos que tambem
como' nós, pensa a maioria do
eleitorado, dos dois MunicíI?ios,

principalmente se fôr levado
em consideração o que ambos
os candidatos já fizeram em ,

prol das populações de Major
Vieira e Tres Barras.

GovêNovo rno
E' dificil realizar uma estimativa dos prejuízos sofridos

pel-o Brasil em consequencia da crise polítíco-milítar provocada
pela renúncia do ex-presidente Janio Quadros. Mas o vulto das
emissões (algumas dezenas de bilhões de cruzeiros), à vírtual.pa
ralisação dos negócios em geral, durante uma quinzena, e a con

fiança com que compradores e investigadores estrangeiros pas
saram a encarar novamente, a "estabilidade política" brasileira,
são alguns dos fatores que por um bom espaço de tempo, estarão
presentes com os seus reflexos negativos, na vida econômica na

cional. Tão cêdo não poderemos respirar com facilidade. As con

sequencias advindas, por muito tempo, estarão presentes na vida
pública nacional.

'

.

I
Daí a grande soma de responsabilidades que está deposi

tada sobre os ombros da atual administração federal, pois a sua

pesada tarefa de harmonísação politica do país será acrescida da
necessidade de organisar todas as atividades econômicas. Acredí
tamos, todavia, que o atual presidente da Reptiblica e o seu Ga-

.

binete, num novo regíme, saberão atender os imperativos da vida
nacional, muito embora o sr. João Goulart, pela sua formação
política, esteja mais habituado a focalisar os problemas populares
de maneira um tanto superficial, sem considerar, no fundo, âs
suas complexas e numerosas causas. Mas a responsabilídatíe do
exercício governamental e o contáto direto com certas questões
administrativas irão, por certo, modificar as atitudes futuras do

presidente da República, que terá na sua preferencia os problemas
mais urgentes, evitando o cáos a que está sujeito o país.

E' o que esperamos que aconteça, porquanto acima das
dívergencíás pessoais dos nossos homens públicos, há o dever in
declinavel de todos os brasileiros: trabalhar para que sejam· su
perados os inconvenientes da crise politico-militar de que aca

bamos de sair. O regíme parlamentar requer a colaboração de
todos dado que há o compromisso firmado de combate ao em

preguismo nos-primeiros dezoito mêses de sua vigência. Tendo
o atual presidente da República somente autoridade para nome-.

ações de ordem técnicas, 'resta ao Primeiro Ministro a obrigação
de submeter sempre . ao Congresso, as 'nomeações de ordem
admínístrativa.

O povo brasileiro ainda cheio de' esperanças, saberá se

conduzir nessa emergencia dificil, já que sua autoridade no Par:'
lamentarismo seja restrita e subordinada mesmo a viver sob. as
ordens de um novo impulso que ainda é desconhecido em sua

maioria.

. j

·Sábado
Sal

próximo, abertu ra da

Exposição Agro Industrial
Como parte dos festejos co

memorativos do Cinqüentená
rio de Canoinhas sábado pro
ximo, dia 7 de outubro, às 11
horas, será inaugurada a 3a,
Exposição Agro-Pecuária Indus

trial, a ter lugar na Associação
Rural de Canoinhas.

Como nas exposições ante

riores, varios serão os setores

que proporcionarão aos visitan

tes, atrativos sobre agricultura,
comércio indústria. Os pavi
lhões da Assoe, Rural devida
mente preparados, oferecerão
aspecto de rara beleza, onde
serão verificados o capri
cho e a capacidade de nossos

industriais. A agricultura do

Município apresentando-se com

produtos selecionados, veremos
a seleção caprichosa dos lavra
dores. A Pecuária principal-

mente a suinocultura que nos

últimos cinco' anos tem sido
fator de preponderante econo

mia, será o ponto alto de Ex
posição.
Durante os três dias, o bos

que da Associação Rural será
o ponto máximo de atração.
Mais uma vêz, Canoínhas será
conhecida, propalada e deixar á
no espírito de todos que nos

visitarem por ocasião do Cin
qüentenário, a mais .rara das
impressões e ficará gravada na

retina de todos que observa
rem o seu desenvolvimento de _

50 anos de luta, progresso e

E por este motivo, com uma

Edição ampliada, circularemos
no próximo sábado homena
geando o órgão líder do Muni
cípio que é a Associação Rural
de Canoinhas.
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C0.RREIO DO NORTE 30.9-1961

:;': Parágrafo único - O Presidente�'.;1�p (ºo'pgreIW�l ,,N�çjqp81" .

marcará dia e hçra �P!l��4 no'meSIllO
.
a,to, dar pos�e, ao J;>re�i,dep�e da

República, ao P'tesidente dh Cofi1elho de Minisft-9s e', 80 :CoDselhol
{.

, '1 '. f'"

de MiOi'1:::'�2 _ Poder-e... compl,meotar a Orga�i,a'ão :0 si;t,- .'(-() ln e rc i a I ,. Pe d ras 5 8'n i
ma parlamentar de govêrDo ora instituido, mediante leis votadas,
nas duas Casas do Congresso Nacional, pela maioria absoluta dOI se

Ul membros.

Parlamentarismo

Integra da Emenda
"

a
(Conclusão do' número anterior)

\ Art, 9.° - O Conselho de Ministros depois de nomeado, com
parecerá perante à -Câmera dos' Deputados, 8. fim de apresentar seu

programo' dá- 'goV:êtno•. '<.
"..,'

.

.

" .

o;;; Parágrafo único - A Câmara dos Deputados, na sessão sub.
sequente e pelo voto da maioria dos presentes exprimirá sua confio
9:n�,a no Conselho de Ministros. A recusa da confiança importará for
m�'ção de novo Conselho de Ministros'.

,

J
,

. ,

Art.10 - Votada a, moção de confiança, o Senado Federal".
pelo voto de· doi. terços, de seus membros, poderá, dentro de qua
relltli e oito .horas, opor-se à composição do Conselho de Ministros.

Parágrafo' único. - O ato. do Senado 'Federal poderá ser te"

jeitado, pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados, em sua.
primeira sessão..

Art: 11 - Os ministros dependem da confiança da Câmara
dós Deputados e serão exonerados quando esta lhes fôr negada.

'. Art. 12 - A moção de desconfiança contra o Conselho de IMinistros, ou de censura a qualquer de seus membros, só poderá ser

'apresentada por cinquenta deputados no mínimo, e será discutida e
I

vôi!lda,. solvo circunstância' excepcional regulada em lei, cinco dias
dêpois de proposta, dependendo .sua 8pro�ação .do voto da maioria"
absoluta' da Câmara dos Deputados.

Art. 13 _..:_ A moção de confiança pedida à Câmara dos De
putados pelo Conselho de . Ministros ·será votada imediatamente e se

considerará aprovada pelo voto da.maioria dos presentes.
.

Art. 14 - Verificada a impossibilidade de manter-se o Con
selho de Ministros por falta de apoio parlamentar, comprovada em

moções de desconfiança, opostas conaecutívamente a três Conselhos,
o Presidente da República, poderá dissolver, a Câmara dos Deputa
dos convocando novas' eleições que se realizarão no prazo 'máximo de
noventa dias, li que poderão CODGOrrer. os parlamentares que hajam
integrado os. Conselhos dissolvidos.

§ lo. - Dissolvida a Câmara doi! Deputados, o Presidente
da República nomeará, um Conselho de Ministros de caráter provi-
, .

-

10rlO.

§ 20• - A Câmara dos deputados voltará a reunir-se de
pleno direito, se as eleições não se realizarem no prazo fixado.

§ 3°. � Caberá ao Senado Federal, enquanto não se ins
talar a nova Câmara dos Deputados, as atribuições do art. 66, nú-
meros III, IV, e VII da Constituição..

'.

'I.

Art. 15 - O Conselho de Ministros decide por maioria de
:}

votos. Nos caBOS de. empate, prevalecerá o v-ato do, Presidente do
Conselho.

Art. 16 ...... O Presidente do Conselho e OI Ministros podem
participar das diBcussõel em qualquer das caaaa- do Congresso Nacional.

Art. 11 - Em cada -Ministêrio haverá um' Subsecretário de
Estado, nomeado pelo Ministro, ,com aprovação do Conselho de Mi
nistros.

§ I". - Os subsecretários de Estado poderão comparecer
a qualquer das casas, do Congresso Nacional e a suas comieaões, co-

mo representantes dos' respectivos 'Ministros.
._ .. , .

_.
.

§ 20• .....,__ Demitido um Conselho de Ministros, e enquanto
não se constituir � .novo, os Subsecretários de Estado responderão
pelo' expediente das respectivas. pastas.

Art. 18 - Ao Presidente do Conselho de Ministros compe
te ainda:

I - ter a iniciativa dos projetos de lei do govêroo;
II - manter' relações com Estados estrangeiros e orientar a

politica externa;

III - exercer o poder regulamentar;
. IV - decretar o estado de sitio nos têrmos da Constituição;
v - decretar e executar a intervenção federal, na fOfma

da Constituição; ../
e,

VI � enviar à Câmara dos Deputados a proposta de or

çamento.
VII -, prestar anualmente ao Congresso Nacional, dentro

de sessenta
-

dias, após a abertura -�a, seseão , l�gj8!.a�Jva,: �s . cO!'!tas,re-
lativaa ao exercício: anterior.

"

.

-

.s- :_ ;� �-:' �. / • ,.,."" ,

Art...19 . �-.o Presidente do Conselho poderá aseumir a

ção de qualquer des' l\1inÍsté'r'io8.. ". ! "

,'. ;'-
7,

..: ,. i . I

.
'

;,CAPÍTULO: lV'- "

. ',Das" Di�posições' ,Transitória.' c .

Art. -:tÓ:'t-" A. pre;etite 'einenilá, 'derióU1inada Ato Adicional,
entrará 'em' vigor na data da sua. promulgação .. pelas mesas d'a Câ
mara dos Deputados c,e do Senado Federal.

Art. 21 .:.:..
.

O Vice- Presidente da Bepúblíca, eleito a 3 de,
outubro de 1960: 'éxerdrá

'

o' cargo de Presidente �d� Hupública; n09'1
têrmos dêste Atq Adjcioual; até 31 de janeiro de 1966, prestará
compromisso perllnte,.o C0J'.!gresso, NacionaL e, ga. mes!Da reuIliãpo. '

indicar�_! appj�A�ão;�.dêle,3"o 'g,)([ie1;�o .P�e��dé�te' �Ô' poiJ�e.��Q.-e Q: I'"
composlçao do pnmelfO Conselho de MWlstros.

f
r

Constitulção 16-A

Propriedade
VENDE-SE

.

Nas margens da Estrada.
.de _ Marcílio .Diàs, vende-se
uma propriedade com' 5l�al
queires de terra, todo cer
cado' 'cl arame e pranchas
de imbuia por' baixo'

.

para
vedar a entrada de porcos,
,cábritos, etc. 'Ótima casa de
morada, diversos paióis etc.

Tratar no local com à

proprietária Vva. Nicolau
.

Kobil, ou informações no ,

BAR CARLITO. '2x

n.
.,; ..

Parágrafo único - A legislação delegada poderá ser admiti
da 'por lei votada na forma 'dêste artigo. '

Art. 23 - Fica extinto o cargo' d� :Vice:Presidente da República.
.

...... ....

Art. 24 - As Constituições dos Estados adaptar-se-ão 80

sistema. parlamentar' de govêrno, no prazo que a lei fixar, e que não
poderá ser anterior ao término do mandato dos atuais Governadores.
Ficam respeitados igualmente, até ao seu término os demais manda
tos federais, estaduais· e municipais.

Art. 25 - A lei votada nos têrmos do art. 22 poderá, dis
.

por sôbre a realização de plebiscito que decida' da manutenção do
sistema partamentar ou volta do sistema presidencial, devendo em

tal hipótese fazer-se antes do têrmo do atual período presidencial.

CASA DO ALCIII .:

DE CARV�lHQ & NASCIMENTO lTOA.

Produtos Veterinários. a Agrícolas
VACINAS [crista] violeta) contra peste suína,

. . raiva: dos . cães e bouba aviária.
'Sementes de, hortaliças, �e�c.

Vidraças quebradas �m sua

casaT Não é problema,
Telefone para 305 e será

prontamente a tendido.
"

CASA ESMALTE�·

",

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
- ° Ford F·350, agora lançado no mercado brasileiro.

_ Equipado ..
com um possante motor Ford V,8. de

167 H.P., bloco em Y, oferece mais rapidez e precisão
_ nas entregas. Chassis super-reforçado, de excepcional,
resistência, garante serviço ininterru pro. Cabina com

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

�.

..lá tiin FORD f ':350 p.ara
,

" ". ,', 'ê�sidáde! ; _ .. '

C��� �ec.'.", . 'j!()dutos.farma<êuticoS ou

i arte de clgarrQ#>. P '. ,.A"· •

e- ,ran�p ,_ dados. _;'. I
-: _- J ,

pequenos epgra
.

,

; adarias e confeitarias.,
d' encomendas d P

• Entrega e
-

�_ c � � . ,��,.
.

_ ,

"lojas ft:-arm�z.eps �e t;ans�orte u;tan�e rural, e�
• Serviço rápido d

12 p.essoas ou mi
• l

t
as dom' capac1d8.pe ,p,.ara �

.....
peru ... _ '17 passageIros ,,,

'cronlbus. ?ara
e j-etes em geral FácIl adap-

• Mudanças. carreto� � .

tlpOC de carrccerw de
_. do �hâssl; 'ã qualquer ,

taçao
1 ta{9rma e grades

_ madelr� _ C?;n �

p a

tf repoques. furgões
e arn

•• CatrÓS-socorro. gume
0S e,

transporte policial.
, nOS de bombeuos.,.e

bulane18S. ca
.' Ford da série F_-350 são_ �

&MPORTANTE: os c:a:;� __ c�bi11;G e r�s dttpt.as� . ./
normalmente fornecl.do ", �éCiais�ítustrodas.' ,ass1rr,t)
no- tros:óro, .As �aTr�c;;t��::SlS com, rodage.� simples

" - utihzaçao des . - ,.:: --" -

t ndimento com
como a, de endem cte prevlO en e

j
,na tr�Selra P

'Ford Autorizados, . :

os Revendedores "

I I�

Limitada
Canoinhas Santa CatarinaRua Getúlio Vargas
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Amanhã, nesta. cidade, no Estádio Alinor Vieira Côrte, com início marcado .para as 16 'horas, em prosseguimento
ao Campeonato Estadual, jogarão as equipes do Caxias F. C. de Joinvile versus Santa Cruz - E. C. local.

\

ADO 15· CANOI�HAS • S. Catarina, 30 de Setembro de 1961 • N.658

Violento choque de
BR-2 ,

duas li

rouba a

Ferreira

•

monsmes

vida do Homéu
Quando voltava de Curitiba dia 23 do corrente

-

onde' foi
visitar seus parentes, o dr. Romeu Ferreira, acõrnpanhado de sua.
esposa, dna. Leoni Z. Ferreira, foi vitima de um violento chague
de veiculas, da sua limousine com urna outra que ia para Curi

tiba. Vinha na direção sua esposa, dna. Leoni. No quilómetro 86 da
BR-2 entre Curitiba e Mafra.quando os dois veiculos se encontravam
em cima da ponte, num· golpe de direção procurando evitar alguns
buracos, ambos os motorístas, cada qual com intenção de condu
zirem-se com precisão, eis que num desses caprichos da fatalidade,
a limousini que vinha de Mafra para Curitiba, choca-se com a do
dr. 'Romeu Ferreira, atingindo-o violentamente, no torax e nas.

pernas, ficando tambem a sua esposa em estado de choque; com

escoriações em todo 0,- corpo. Conduzidos para o Hospital de Ma

fra, nas primeiras horas da manhã do dia seguinte, não resistindo
aos ferimentos recebidos, veio a falecer o dr. Romeu Ferreira,
com' hemorragia interna.

_

\

Na mesma" manhã do dia 24, foi o corpo transportado
'para Canoínhas, onde no dia seguinte às 10 horas da manhã,
éfetuou-se o sepultamento no Cemiterio Municipal. O dr. Romeu
Ferreira, filho do casal sr. Vito-rino Ferreira, residente no Muni

cípio de Tres Barras, casado com dna. Leoni Z. Ferreira, era

funcionário público estadual, exercendo a profissão de Cirurgião
Dentista no Centro de Saúde local. Exercia tambem ia profissão a

muitos anos nesta cidade. Muito estimado e benquisto, a notícia do
seu falecimento causou profunda consternação entre a população
desta cidade e a de Trê-s Barras.

Sua esposa, dna. Leoni encontra-se acamada convalescendo
dos 'ferímentos recebidos, estando porém fora do perigo.

"Correio do Norte" envia a família enlutada, votos de
sentidas condolências.

Eanoinbas For�a e Luz S. A.
Aviso aos Consumidores
A "CANOINHAS FORÇA: E LUZ S.-A.", por sua

Diretoria, comunica aos seus consumidores que, tendo em

vista o que determina a· Letra "c" do Art. 119 e mais
os Art. 172, 176 - letras "a", "b" e §§ 2°. e 40• da le-

. tra -"c" e segundo o Art. 190 e seus parágrafos, todos do
Decreto-lei nO. 41.019 e Portaria 986-.A, do Exmo.· Sr.
Ministro da Agricultura, que é a preservação da estabi
lidade econômica e financeira das Emprêsas de Eletrici
dade,' o novo rateio computado nas Notas de Forneci
mento de energia elétrica, feitos pera nossa, fornecedora,
�MPRESA SUL BRASILEIH.A DE ELETRICIDADE S.A.
- EMPRESUL - obriga-a, muito contra gosto, a elevar

. tambem, a titulo precário, para mais 250/0 - (vinte e

cinco por cento) - o' preço de suas tarifas, a partir de
setembro do ano em curso. '.

I

A medida tomada pela EMPRESUL, segundo co

municação, teve sua origem na elevação dos preços de
óleos combustivel e lubrificantes, como tambem da ener

gia adquirida da Cia. Siderurgica Nacíonal-Capívarí.

Comunica, ademais, que os pagamentos de "luz e

fôrça do mês de Setembro, deverão ser feitos
.

como de
costume no Banco Inca désta cidade, em seu horario ha

. bituaÍ.
Dr. Zaiden E. Seleme, Diretor Gerente

Serão plantados 40 milhões
de pinheiros

RIO, 26 (Asap) - Um plano
de reflorestamento pára quin
quenío 61-65, prevendo o plan
tio de 40 milhões de pinheiros,
foi elaborado pelo Instituto
Nacional do Pinho e inclui á
reas dos Estados de São Paulo,
Paraná, Santa Catarina e Río
Grande do Sul.

.

A execução do plano que
será intensificada principalmen
te a partir de' 1962, importa
na utilização de terras novas

a serem obtidas por doação ou

mesmo adquiridas numa exten
são de aproximadamente 10.000
hectares dentro da· chamada
«mancha. da araucaria» nos li
mites daqueles Estados. As des

pesas a .erem� exigidas pelo
programa atingem a 300 milhõ
es de cruzei-ros, considerando
se os custos atuais, compreen
dendo a aquisição de glebas
tratos culturais, administração,
despesas de pessoal, material e

demais encargos.

3. B. P. I.
Ofício n", 141/61 lVI. A. J.
Canoinhas, 25 .de' setembro de

1961.
<. "

Do Ten. Coronel Cmt. do 30.
BPM ao Sr. Diretor do Jornal
"Correio do NOrte" - Nesta.

. Assunto: Comunicação. (faz)

I - 'Dirijo-me a V. S. afim
de comunicar que tom data de

hoje, assumi o Comando do 3°.
Batalhão de Polícia MUitar, em
substituição ao Major Décio José
do Lago, o qual assume o Sub
Comando do mesmo Batalhão.

II - No ensejo, sempre ob

jetivando o bem 'estar, a ordem, '

a tranquilidade e segurança pú
-blica, firmo-me a inteira dispo
sição de V. S.

.

Cordialmente

Wallace Capella
Ten. Coronel Cmt. do Btl,

Delegacia Auxiliar de
Policia de Canoinhas

AVISO
Aviso aos interessados, que a

.
COMISSÃO para "exame dos
candidatos' a motorista, estará
nésta cidade no dia 6 de Ou
tubro próximo vindouro, per
manecendo até dia 11.

Canoinhas, 29 de setembro
de '1961.

Lidio João Ferreira'

2°. Tte. Del. Esp. de Pólicía

.
.

preparatorías' de lançamento do
plano.

-

. De 1962 a 1965, anualmente,
deverão ser plantados 2 milhõ
es de pinheiros em São Paulo;
3 milhões no Paraná; 3 milhões
em Santa)'Catarina e 3 milhões
no Rio Grande do Sul. A a

quisição de terras prevista é
de 2.60U hectares em São Pau
lo; 2.400 no Paraná: 2 400 em
Santa Catarina e 2.800' hectares
no Rio Grande do Sul.

PLANTIO
O programa do Instituto Na

cional do Pinho, prevê o plan
tio de 10 milhões de pinheiros
a partir de 1962, considerando
se que o segundo semestre
deste ano será utilizado para
os trabalhos preliminares e

..

De Istárrec�r 4dmiDistra�ão Celso Ramos
GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Quadro demonstrativo-dos Funcionários Públi
cos Estaduais (Poder Executivo), exonerados, removi
dos, nomeados, designados e contratados, no' período
de r. de fevereiro a 31� de agosto de 1961, Publica
dos' nos Diários Oficiais de nrs: 6.740 e 6.878

I
.,

IMESES EXONERAÇOES REMOÇOES
Fevereiro 256 -

Março 560 35
Abril 762

,

88
Mafo 802 17

.

'.

Jun�o. 661 6.4
Julho 142 336
Agosto 379 68

si I
.-

TO T A I 3.562 608

M:eS. DE AGOSTO
1 Exonerados
Removídos
Nomeados
Designados
Contratados

379
'68

1.228
548
43

�
-

-

M E SES INOMEADOsl Designados Contratados I TOTAL

Fevereiro 78 236 . Em 312
Março 195 576 levan-

/

771
I
Abril 382 359 ta- 741
Maio, 363 437 men- 800
Junho 345 569 to. 914
Julho 202 183 55 440
Agosto 1228 548 43 1.811

-

\

I 2.793 I 2.906 I (*f 98· ITOTAIS 5_797

NOTA:,
(*) - Os contratos efetuados pelo Govêrno do

Estado nos meses de fevereiro a junho de 1961, serão
publicados no Quadro do mês de outubro•.

Não estão Incluídos neste quadro os servidores
Braçais, OperárJos de Obras etc•••

Recomendação aos Triticultores
Nesta época do ano, 'comumente começa a aparecer nos

trigais, manchas amarelas (clorose), exparsas p'or tôda a lavoura,
causadas mais frequentemente por deficiência de elementos nu

tritivos, da terra. O trigo atacado pouco ou nada produz, ocasio
nando sérios prejuízos à colheita, por isso devendo-se combatê
la, o que é muito simples:

COMBATE
• Espalhar de 1ÓO' 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), preferentemente em dias de chuva fraca 'ou após
chuva abundante, quando a terra estiver bem molhada .

Para melhores detalhes procurar o escritório do SERVIÇO
DE EXPANSÃO DO. TRIG,O - 6a. RT. - Canoinhas. .' 1 x

,. "

I N F O R MA: A� encomendas de roupas "sob medidas" para as testas de tim de .

ano, serão aceitas somente até o dia 30 de outubro.

Vá ver, para usar, a nova roupa" Renner British Look,
C·ASA PEREIRA a casa. da bôa roupa.

� ..
.�

, ,>( •

Casa Pereira

('
... Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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•..mas, o nosso pionei
rismo no comércio ban

cário começou em San

ta
.

Catarina.

Hoje o "INCO" dis-
, põe de, 105 agências Isso significa que, além
em 6 estados brasilei- de tôda sequronço ori

ros, mas 60 delas se' unda dêsse crescimen

situem no território co- to, onde quer que o

torinense. catarinense se encon

tre, contará sempre
com a presença certa

de seu amigo de tô

das as horas: O IN,CO

'"

o
"O
c:
o
OI
o
ü.
o

ct
c:
o

C,
c:

:c
...

o

�

.�
, ,

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SANTA CATARINA S.A.

'MAIS DE ,25 INOS CONTRIBUINDO. PARI O PROGRESSO DE SaNTA CATIRuaD

_ PARA FERIDAS. "

E C i E M A S.
INFLAMACOES,
C o C E I R A S,
F R I E I R A SI

NU NCA EXISTI U IGUAL ESPItIH4S, ETC.TÔNICO CAPILAR- POR EXCELÊNCIA

\

...... ...... ..__ _-_ _.._.._ .� .
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Edital de
de"

Praca
,.

com

(40)
·0 prazo
diasquarenta

o Dr. João Hodrigues de A- Tabelião -Beneditc Terezio de

rauio, Juiz de Direito da Co. Carvalho Júnior, em data do 5·

marca de Canoinhes, Estado de 9.40, devidamente transcrito no

Santa Catarina, na fórma da Lei Cartório do Registro Geral de
Imóveis da Comarca, sob-n"etc.

FAZ SABER que, no dia de.
9.140 8 fls. 224/225 do livro 8R;
avaliado em Cr$ 4.719,00 (quatro

zessete (17) de outubro p, vin- mil, setecentos e dezenove cru

douro, à. quatorze (14) horas, à zeiros), pertencente aos bens déi.
frente da Prefeitura Municipal xados por falecimento dé PAL.
desta· cidade, o porteiro dos au- MIRA ALVES PINHEIRO. E,
ditório li do Juizo, ou quem suas

para conhecimento das pessoas
vezes fizer, venderá a dinheiro à

a quem interessar possa, mano
vista ou mediante caução idonea, dou expedir êste edital, que
ou na forma do disposto no art. será afixado no lugar de cos-

967 § l°. a IVo. do Côdigo de '

processo Civil a quem oferecer :-----------------------------,.

preço não inferior ao da avalia-

��D�D�D[Jin�cão e seguinte imóvel: UM ter-
_

rena rural, sem benfeitorias, com I II II II -31
a àrea de trinta e um mil e

quatrocentos e sessenta (31.460
metros quadrados, situado DO lu

gar denominado "Tira Fogo".
dêste Município- e Comarca, de
marcado devidamente e confron
tando: por um lado por UIDS' li
nha de cem braços com mais
terras do outorgante, pelo .outro
lado por uma linha . de cem bra
ços com terras de. Augusto Saba
tke, de outro lado por uma linha
de quarenta e seis braços com

terras de José Faria e pelo outro

lado por uma linha de oitenta
e seis braços com terras de A·
mandio Pinto. adquirido a Joa
quim Fernandes Anhaia confor
me escritura pública de venda e Icompre, lavradas em Nôtas de

tume e publicado duas vezes

no jornal local Correio do Nor
te e uma vez no Diário Oficial
do Estado, DADO e _ passado
nesta cidade de Canoinhas, aos

seis (6) dias do mes de setem
bro de mil"

.

novecentos e ses

senta e um (1961). Eu, Zaiden
Seleme Escrivão, o· subscrevi.

Dr. João Rodrigues de Araujo
Juiz de Direito.

.

Está conforme o orígínal, do

que dou fé. Data supra.

Dr. Zaiden Seleme - Escrivão.

FUNDADO EM 27/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. Doc. s/no 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA·SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 -'- Canoinha8' S. C.

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

TABELA DE PREÇOS DE 'PUBLICIDADE
Anuncias: Por vez e por centímetro de altura de coluna:

ÚLTIMA PÁGINA PAGINAS INTERNAS

I
l-

I tem

,

i
i
i

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

lugar determinado na pagina

1 vez Cr$ 25,00
4 vêses 20,00
8 ou mais 15,00
Publicações em destaque ou

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

espaço ocupado, com o acrescimo de 50%.
A Redação não endossa conceitoa emitidos em artigos assinados.

"
.

dr. Adyr Seleme - dr. Anuar Seleme
MÉDICOS

, .' Consultório:,
-;--_ ), . � .

Rua Getulio Vargas, 639 - Telefone, 380

Residência:
639 R. Vidal Ramos, 1100

Telefone 246

R. Getulio Vargas,
Telefone, 380

-

CANOINHAS -:-

,

Sta. Catarina

Ouça, de 2a a 6a feira, às 12 horas

na RADIO CANOINHAS LTOA.,

INFORMATIVO INCO·

conhecimento tiverem ou inte
ressar possa que no dia 26
(vinte e seis) de outubro pró
ximo vindouro, às 10 (dez) ho
ras no Forum, no Edificio da

. Prefeitura Municipal, o porteiro
dos auditórios levará a público.
pregão de venda, a quem mais
dar e maior lance Oferecer aci
ma do preco da avalíação de

Cr$ 75.600.00 (setenta e cinco
mil e seiscentos. cruzeiros), os

seguintes bens: 1°.) - Duas
datas sob nrs. 505 e 507, com
a área de 800 m2. cada uma,
cercadas, as quais estão trans-:
critas as fls. 31 do livro 3-M,
sob nO, 10.977 do Cartório de
Imóveis desta Comarca; avalia
.das em Cr$ 16.000,00 (dezesseis
mil cruzeiros). 2°.) - Uma ca-

sa de madeira, construida sobre
a data nO: 507; avaliada em

20.000,00 (vinte mil cruzeiros). / /

3°) - Um terreno suburbano,.·
com a área de 3.960 m2, situa-
do em Alto das Palmeiras, ter.
reno êste parte' do Iõte n". 77,
Carta de Aforamento nO. 103 e

que se 'acha transcrito no Re
gistro de Imóveis desta -Comar-
ca, as 'fls. 122, do 'livro 3 ·E,
sob n", 25.355; avaliado em

Cr$ 39.600,00 (trinta e nove

mil e seiscentos cruzeiros). E
quem os bens quizer comprar
deverá comparecer no lugar,
dia e hora acima mencionados,
sendo êles entregues a quem
mais dar e maior lance ofere-
cer acima da avaliação, depois
de, pagos no áto o preço e as

custas da compra. O presente
edital será afixado no lugar de
costume e publicado duas (2)
vezes no jornal local, Correio
do Norte, e uma (1) vez no

Diário Oficial do Estado. DADO
e passado nesta cidade de Ca
noinhas, aos vinte e um (21)
dias do mês de. setembro de
mil novecentos e sessenta e

um (1961). Eu, Zaiden Seleme,
Escrivão, o subscrevi.

Braulío Ribas da Cruz
Juiz de Paz.

Está conforme o original,
do que dou fé.

Canoinhas, 21 de setembro
de 1961.

Dr. Zaiden E. Seleme

Escrívão,

Uma síntese dos principais acontecimentos
econômico-financeiros do Brasil e do Mundo! ..

Edital de Praça
zo de. quarenta

com

(40)·
pra
dias

EDITAL DE PRAÇA para
Venda dos bens pertencentes
ao Sr. Theodoro Schroeder e

sua mulher na ACÃO EXECU
TlVA movida por A. Mallon &
Cia.

-

O Cidadão Braulío Ribas da
Cruz,' Juiz de paz no exercício
do cargo de Juiz de Direito da
Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, na fórma
da Lei, etc.

'

FAZ SABER aos que o pre
sente Edital virem, ou dêle

. .

TODOS- OS TIP:OS
- I

TODAS AS MEDIDAS

o MAIS COMPLETO ESTOQUE DE PNEUSri "$10·.'-
. �

, -PNEUS

Para atendê-lo com a máxima rapidez - funcio
nários com muita prática. Para sua segurança
e economia - pneus que lhe garantem máxima

quiloinetragem por cruzeiro: FtRESTONE

..

M &
.

�.��
Óc1'<

TRÊS. BARRAS�E CANOINHAS

Contratos, Distratos
Comerciais, Requerimen
tos; Cartas e Recibos .

Procure a

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)

SANTA /CATARINA
... � f"",

"
,

....
...
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,Nomeado Brasileiro para novo pôsto
,

do Banco Inter- - Americano
WASHINGTON, - o Presidente do Banco Inter

Americano de Desenvolvimento, sr, Felipe Herrera, anun-

,
ciou a criação de -doís Departamentos Gerais para a

instituição, num esfôrço tendente a fortalecer suas ope
rações e seus serviços técnicos. Os dois novos postos
são uma Divisão Técnica e um Departamento de Opera
ções..

O sr. Ewaldo Correia Lima, do Brasil, foi nomea
do chefe do Departamento de Operações e terá a, prin
cipal responsabilidade pelas funções operativas.

A chefia da Divisão Técnica foi entregue ao ,cb
lombiano Ignacio Copete Lizarralde.

" :".

Minha Adorada Viena -

.

Musica popular da Austria
com Alfons Bauer e .sua orq.

Tangos em Surdina
Irani e St:U Conjunto
Berlín bei nacht
:t4 sucessos da Alemanha
diversas orquestras

Bíenvenído Granda
com aeomp. de Conjunto de
Yoyo Casteleiro de Cuba

Beer Garden Musik
Will Glahe' and his Orchestra

Bongôs em bolero
EI Cubaníto e sua ofq,

-,

Bongôs, Pandeiros e Castanholas
Charles Magnante e sua orq.
(O Paderewskí do acordeon)
Cielito Lindõ
'Los Zorzales Guaranis'
(Paraguai)

'-

-

Cerejeiras em Flôr .no Japão
Werner Muller e sua orq.
Musica japonesa em Chá-chá-chá, tango,
swing e valsa.

.

as melhores gravações em Alta Fidelidade

�Casa Erlita
Odeon - Musidisc - Masterpiecé - London

Philips - Capitol.
.>

Assunto de interesse de todos os lavradores

'Feijão Soja
os dados das variedades de Soja precoce

Vai'iedades. Quilos de Semente, Época Data Rendim.
por Ha. (10.000m2.) plantio colheita sac,a8_p/ Ha,

-Hill 45 1 a 20/11 25/3 48
� Hood 50 6Q 1 a 20/11 7/4 45.., i

Dortchsoy-67.e 60 70 1 a 20/11 5/4 42
Dorman 60 75' 1 a 20/11 2/4 40

,

Lee 60 75 1 a 20/11 2a. dezena

Ogden
de Abril 40

65 80 ' 1 a 20/11 Idem 40
Dortchsoy-St 6S 80 l-a 20Jll Idem 40
Jackson 65 80 1 a 30/11 25 de abril 38

\
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Jânio i'ndicára três

brasileiros ,para'
a

- ,

Secretaria'
. -

'Geral da ONU
RIO, 25 (G) - Os nomes do

embaixador Vasco Leitão da

Cunha, do então ministro Afon
so Arinos, e do humanista Al
ceu Amoroso Lima foram indi
cados pelo ex-presiden�e Jânio
Quadros, ao sr. Santhíago Dan
tas quando nomeado embaíxa-

- dor do Brasil na ONU, no sen

tido de serem articulados para
substituir; um dos três, Q sr.

Dag Hammarskjold, em setem
bro de 1962, data em que êle
terminaria o Seu mandado, de
secretário-geral da ONU:

Funcionários do Itamarati
não -confírmaram, ontem, a exis
tência de gestões para levar à
secretaria-geral da ONU, vaga
com a morte do sr. Dag Ham
marskjold, /um brasileiro, mas

não negaram a possibilidade
'de que tal venha a ocorrer,
caso se decida ser conveniente
dar a secretaria-geral a um la
tino americano.

Para Defesas Fiscais
Só a

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)

Saldo retido caixa do Hospital

para Mecânico
--'

com documentos

Movimento de indigentes
Aaeisteuoía à 12 indigentes, medict. e etc. 48.100,00

MOVIMENTO DÊ' ENFERMOS:
Exisitiam: 21....;. entraram 150;;_ talec!_ 3 - sairam 142, ,ficaram 26.

Canoinbas, 3 de Setembro de 1961

João Seleme - Presidente

RIGESA S.A.
Ha uma vaga

A'presentar-se
no Escritório pr�ximo ao Campo de Aviação, em Três Barras

A Muralha, de
Prova do

Berlim,
Fracasso da URSS

Washington, - Além de as- exercer o jorriális�o durante 37
.smalar "o triste malôgro" da _ anos, ingressou no Departa
URSS, a muralha que separa os mento de Estado, onde ocupa,
setores Leste e Oeste de Ber- hoje o cargo de Assistente Es
lim constitui "prova tangível de' pecial do Secretário Dean Rusk,
que a zona Soviética da' Ale- fazenda parte, também, do Con
manha é, com efeito, uma prí- selho Normatiyo daquela re

são, como aliás o são todos os partiç�o.,
satélites soviéticos", declarou !

Prosseguindo, o sr. Líndleyhoje, a uma convenção de [u- 'observou que "o contraste en
ristas aqui reunida, ti. Sr. Er-. _

tre a prosperidade- e a liberdade
nest K: Lindley, que, depois de de Berlim Oeste e o que se vê

em Berlim Oriental, bem como

na Zona Soviética da Alemanha
em geral, bastaria para apontar
ao mundo as falhas do comu

nismo. (...)-Hã mais de dez anos

que Berlim .vem . constituindo
um tubo de ensaio em que se

põe à prova essa conccrrencía
pacífica de que tanto falam os

soviéticos, e os resultados tem
sido, segundos os indícios, ex
tremamente desagradaveís para
comunistas, desmoralizando suas

alegações da superioridade do
sistema por êl es adotado. Sem
dúvida alguma, gostariam eles
de assumir o contôle de Ber
lim Oeste ou estrangular êsse
setor da cidade".

Advertindo que os soviéticos
planejam "solapar as" alianças
defensivas do mundo livre e

expulsar as fôrças militares
norte-americanas do continente
eurasiano e ilhas' adjacentes",
lembrou o Sr. Lindley que êles
não esquecem, tampouco, de
outros teatros' de operações na

luta global a .que se dedicam,
sobretudo na AfMcs, na Asia e

na América Latina. "Até agora,
pouco êxito alcançaram em suas

árduas tentativas de ínfiltar-se
nos movimentos nacionalistas
da Asia e da Africa, mas' indu
bitàvelmente continuarão ten
tando. 'com todo o arsenal de
que dispõem, da propaganda à
sedução em têrrnos econômicos
e, por fim, à Fôrça, ( ... ) E nessa

campanha de âmbito mundial,
o tema central é o direito dos
povos à auto-determinação".

Nosso Bar
de BALI�A DAL BO
Bar Café e Churrascaria
Bebidas nacionais e estran

geiras, conservas, balas, frutas,
salsichas, salames, etc.

Rua Paula Pereira • Canoinhas

/

352.543,00
8800,00
5.100,00

I HO����n��e �s��c��OSP�I�OZ

Receita e Despesas do mes de Agosto de 1961
ASliltencia prestado c/ mês,
Extra, Sala Partos

'

Curativo. extra

Mantimentos cl mês cl excesso
Funcionarios internos

_ Despesas gerais ' .'

Pago em conta-aps., anestesia /

Pago Saldo e] pneus ambulancia
Pago material cirurgico
Pago em conta maquina elec, cortar
Colchões e camas

Por c/ fogão 8_ gaz, estufa e Aspirador
Rouparia
Moveis- e utensilios
Medicamentoa pi Farmacia Hospital

-

Vantagens das variedades precoces acima rêlacion�das
1°. - Bem mais rústicos e produtivos do que as variedades A

marela Rio Grande;

2-°. - A soja sendo precoce, com ciclo mais curto, diminúe o
risco de praga, doença, e outras consequências climáticas,

, '

3G• - A geada cedo de Abril, não causará prejuizo às variedades,
porque elas estão' maduras naquela época.
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.

5G • ._,. Têm resistencia á

diversas doenças.
Contém 2,5% mais de óleo do que a variedade Amarela
Rio Grande, por isso, alcançará futuramente, melhor prê-
ço no mercado.

.

7°. \ Espaçamento para plantío: 70 cm. x 35 cm.

Para aquisição de sementes selecionadas faça o seu pe-
dido na ASSOCIAÇAO ;RURAL DE CANOINHAS. 5x

NOTI'CIÁRIO

82.421,00
45.700,00
27.102,00
15.000,00
8.508,00

11.256,00
12.000,00
11.992,00
11.080,00
16.708,00
17.904,00
102.502,00

366,443,00 362.173,00
4,270,00

366,443.00 366.443.00

Ithase Seleme - Tesoureiro.
•

INTERNA(IOHAL
o corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especíaís em vários países, 'possibilita A

a O JORNAL .manter
seus leitores sempre bem mformados sobre os aeontecímentos
íntemacíonaís de vulto, Leia o O JORNAL e esteja a par do que

vai pelo país e pelo mundo inteiro.

ASSINE
•

O J'ORNAL
(Orgão Líder dos Diários Associados)

SUPLEMENTO LITERA'RIO _- VU;>A NACIONAL
VIDA DOS C<\MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS-'

SUPLEMENTO FEMININO _ SUPLEMENTO
.

ECONuMICO

__Feça, hoje mesmo, sua assí
natura, procurando o-nosso

REPRESENTANTE:

/ANT·ON 10

I
PREÇO�

I
-

1 ano Cr$ 2.500,00
6 meses Gr$ 1.300,00
3 meses Cr$ 700,00

SELEM E
CANOINHAS - Rua Senador Schmidt - Sta. Catarj,na

.

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

Nova espécie
de beterrabas

Um cientista. colaborando com
o Departamento . de Agricultura
dOI! Estados Unidos conseguiu hí
bridos com capacidade de' viver
cruzando a beterraba que produz
açucar com espécies selvagens, da
meama planta. Esta descoberta
abre o caminho para o cultivo
de variedade de beterraba reais
tentes ao nematoide que Causa

grandes danos aos cultivadores di
todo o, mundo. Tôda beterraba

, cultivada é suscetível ao nematoi
de. Certas variedade;-- leivagens
são resistentes à praga, nas ten
tQtÍV8S anteriores de transferir soa
resistência fracassaram, As plan
tas híbrídas ou morriam antes do
florescimento devido a pouco de
senvolvimento da raiz ou eram
estéreis. A sra. Helen St8vi�ky
da Fundação para o Desenvolvi.
mente da beterraba obteve hibri
dos viáveis diretamente de cruza-
mentos entre a bererraba e soa
variedade selvagem.

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

afamadas espingardas de um cano em 'todos os calibres
MOCHA de fabricação ROSSI e BERETA" orgulho da

Industria Nacíonal. Ampla Garantia.

Receberá também, as afamadas pistolas automaticas

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

J. Cê rte
"

Praça Lauro Müller, 751 (aó: lado do Banco INCO)
CANOINHAS - Caixa Postal, 76 - 'Fone, 125 - STA. CATARINA

José Yvan da Coste :

Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

J�
A

COR-TE
Praça Lauro M-üller, 751 (ao lado do Banco INCU) .

Caixa Postal, 76 - Fone, 125

CANOINHAS - STÀ. CATARINA

Apresenta esta temporada de caça aOB seus distinto freguêses,
armas e munições de todas às espécies:

Espingardas Nacionais ROSSI. BOITO - LERAP de um e

dois canos. mocha. e
-

de cão. - Espingardas de procedência
estrangeira de cão e mochas. - Revolveres ROSSI - TAURUS
de todos os calibres. - Balas e munições em geral para armaa,

Espingardas de pressão pi esporte e caça. - ESpingarda. pica
pau • PUXA FROUXA e de CÃO. - Camas de Campanha,
Lanternas a pilhas-carbureto e Lâmpeões Colemann soo Watts.
FACAS,_ FACÕES de mato - TALHERES ARTICULADOS.

Melhores' prêços • Melhores condições de

pagamento - Maior estóque da praça .

...éo Aero-Willys
.

O grande carro brasileiro
Possante.· econômico. de linhas sóbrias ·e dis

tintas, o AERO-WILLYS é o único grande car

ro brasileiro construído especialmente para o

nosso pais, Mofor de 6 cilindros El 90 H. P. - .0
famoso motor Willys. Grande altura Livre do .solo.
Estrutura monobloco. Amplo espaço para seis

pessoas. Porta-malas espaçoso. Visibilidade pa
norâmica. Bom gôsto e' distinção nas cores. que
combinam com ° luxuoso acabarnepto interior.

�, I

.

o GRANDE CARRO
BRASILEIRO

J •

'Proibição
Oli abaixo assinados, proprietâ

rios de terras na localidade de
Serra das Mortes, pelo presente
proíbem terminantemente, trânsito
de pessôas, caçadas e pescarias
em seus terrenos, em vista dos
prejuiaos que vem sofrendo.

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

a lei.

Ass,: Miguél Dobrychlop
Edvino Szymczeszim
Valentim Niedgelski
e Davi Bialeski,

Organizações de Firmas Co
merciais _ Individuais, Coletivas

-

e Sociedades Anonimas.

PR0CURE A

Oroanização Jurídica Contábil
.

'(Edificio MEÚL)

Casas de Morada
Vende-se duas casas de

morada, cercadas, com luz
e poço, à Rua Curitibanos.

,

(perto do Hospital e Colégio.
Preço de ocasião.
Tratar com o proprietário,

à Rua Paula Pereira, 1172.

Pera a sua segurança e' tran

quilidade, confie os seus serviços
à Organização Jurídica Con
tábil (Edifício MEÚL) que

dispõe de 'excelente corpo de

Profíssíonaís com longos anos

de prática na especialidade.

Molduras
e Quadros
Grandes. Descontos

para' Revendedores
-.., .

Procurem

Romances e Livros

CASAERLITA

30.9.1961

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
ADVOGADO

COMÉRCIO - TRABALHO, CfVEL
Rua Vidal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

.

Refaça suas forças, tomando

CAFÉ BIG
Saboroso até a ultime gota

.

, Em breve· torrado a· ar quente
BIG é grande • mas em Canoinhas

BIG é O melhor café

&mm!!! _ ELl & I lItIl

Assine! Leia 1 Divulgue!

Correio do Norte Praça Lauro Müller,- 204

a motoneta

f!,ncional
para o

transporte
Individuai

CONFÔRTO
porque é o único'

que tem su,pens50 duplo.

ECONOMIA
foz .ss km com 1 litro

e 370 km sem reabastecei,

BELEZA
porque é a única que lem'

linhos aerodinâmicos.

SEGURANÇA
porque é o único

que tem chassi, monobloco.

V. adquire o suo VESPA em

condições facilitados nos
revendedores autorizados.
---

UM PROO(,TO DA 'PANAUTO S. A. - Rio

Distribuidores.

elA. LTDA.
C"ANOINHAS - Rua Vidal.Ramos, 203 • Telef_ 145 - S. CATARINA-

o alto 'tndtce de nacionalização do At:RO-WILLYS ti a melhor garantia de completa asslsténcla técnica
/

.

"

i
f
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PEl(JS I.ARES Maratona
(! -1'":::n ,","_Io «:_ - � o Cepec avisa quo:JJ; .e.., "" � � .. 1 - A ·Maratona Cinqüente--,;

, .� H
. , ;; .� •

nário que deveria réalizar-se emANIVERSARIANTES l)A S;EMANÀ 'setembro, 'será segl,1npa, e têr-
> -e 1 ;, - r " \.

"

;! d ,. ., " i;. ." .,' .�' ,., .:
.. "

ça feita, dias 2 e 3 'de outubro,"N)VERS,ARIAM,-::SfI: Guebert; os meninos Fran- constando de duas provas': Por-
Hoje: as sras. dnas. Elsa

. ciscõ de Assis filho do sr. tuguês e Matemática.
esp. do sr. Bernat do Metzger -Hercilio Sabatke; Carlos Nor- As 8 horas da manhã, reu-
e A.na esp. do sr. Augusto berto filho do sr. Horacio

"G E IC Cl di filh d nír-se-ão no rupo sco ar"Bess, a srta. Olga Orettin: a ' osta; e au 10 o o sr. .

B" I•

H W' id t Almirante arroso, os a u�s.

menina Lidia/ filha do sr. Es- or st inter, rest en e. em
Ad' I

. ·

nu.' finalistas de to as as esco as
telanoL'lçtcaclílinski; os srs. Ni- Porto mão.

ao 'Município. Os pfofessôfesvaldo Todt; Iêodolro Scheide Dia 5: as sras. dnas. Vva; dos grupos escolares da cidade
. e Julio Gonçalves Corrêa Fa. Maria .Iantscb e Avani esp� assistirão aos exames. A aplí

Dia 1 de O�tubro: ;s
�

me-
do sr. Aldo Fiedler e Vitoria

'

cação das provas estará a car
ninas Hamilton filho do sr.: esp. do 'sr. Estanislau Sem. go da Prof.a Leonor Lezan do
A A I L C pkowski,', O [ouem Waltrido C. Jl;. P. E. de êuritiba, técnica,thra.�d� l ag� e . uiz

.

esa,: Tokarski; oSi. meninos Abél do ensíâo, solicítada pelo Cépec.,filho 'do sr. Joao B. Pacheco; Máron filho dó sr. Antonioas. meninas Iuõne Augusta fi
lha do sr. Ernesto Sukow; Sa- Ma1"on Beeil e Haroldo filho
7/tisJrina' !ilha do sr. Tertúliano do sr. Pedro Grosskopt,
'Leandro e Sonia Maria filha Diu 6: as sras=dnas. Maria
do si. Núy Cordeiro': os srs. de Lourdes esp. do sr. Waz'
Nelson Scheidemantel; Gene- trido Langer e Noemi esp. dorosa de Almeida Prohmann; sr. Nelson de Azereda CoutiLadislau Bianek; Horst Bol- nho; os srs. Derby Fontana;Imann e RaimundoDombroski; Nery Nicolazzi; José Damaso
as srtas. Adelia, Gref/in e da Silveira e Adolto Heâler;Almida Salomon. O jouem Adir Veiga; a menina
Dia 2.: .os- srtas. Tereza Helena filha do sr. Tertuliano

ly,szka,' Yolanda Becker e Leandro; os meninos Gilberto
Ctfrise Rosa; as sras. dnas. filho do sr. Elias Seleme Net

ljild(l esp. do sr. Antonio to e Nestor Luis filho do sr.

Cúb:as e lrmgardt esp, do sr. Jüliano Wend�.
, flugó Sabatke; o sr. José, Grit- Nossos parabens.tªns

.

'sopo.; o, jovem Atinar .

-

.

Crirte fillJ,o_; a menina Dilo»
filha do sr, AntotJ�.o -da ROSa
Mene;�s; o jovem 'Renato
filhó ijo"dr, Tarcisio Schaejter

\
e.' P(âro. Fernando filhõ do
�f' p'e.r!:ro Alv.�s -Vieira':
Dia 3: a menina Rozi Te·

rezinha filha do sr, Osmario
Davét; fi, me'Jino ÇJrl(l,lJ;do fi
lho do Sr. R()ãolto lfroehn.e.r,·
45. �'ras.: dilaS. ''Te,.,ç�d '�sP 40
-tt: (rlf:·'.J.g$� d�' QlivJ'i.r.(l; Yva.
a:r1Jn� �u:'}ªerli�h, i:é��çlen.!e
em, ama0, d(l l{ztorta e H�.
li{fl� "'isp.

"

do'
'.'

sr. 'Ana�tacio
Bulia.

" .'

o.f'�<j" .. ;.�

Dia 4: os sr$; Werner Mohr;
E,.an'ciscó Zaziski; Elfrido
Greftin e Rafael Di LasC'i(),' Lãs
as srtas. rrancisca Cesconetto
e Eliana ProcoPiak; a sra.
dna. Romilda esp. do sr. Darci

Convite Missa
VVA. LAUR,ICI COST�

PENTER convida Seus pd�
rentes 'e amigos para assistir
a missà, que será rezada 'a
4 de outubro próximo," 'd's 7
horas na Igreja' C1isto Rei,
em intenção a passagern de
aniversário

.

de Sua talecida
mije ':/)_. '1t1A10SA

!

COST:A:
'

Por este ato de r;eligiãf)
cz_gradeê('

", , ,!.' .. "'"

Canoi.nhas, Set. de tiI.

para Tricot
Casa Erlíla

Dr. Romeu - Ferrelra�
� MISSA DE SÉTII\IIO DIA �

..... Viuva' LEONY ZANIOLO FERREIRA e as ta.
'� /mflias' Zaniolo e Ferreira, por nosso intermédio. canvi.

dam oS pa.tentes e amig9s do prr,mteado Dr. Romeu
Ferreira pa,ra a Missa do S�timo Dia, que mandarão

", celebrar no Altar Mór da-Igreja Matriz de Canoinhas,
segunda feira, dois de outubr,o, ás. 8 h:oras .

.. "/i;Ágrá,d��em: 'desde Já, Pelo áto d� solidariedade p

Piedad,e crist.ã.
. .

CanQ�nÍías, setembro de 1!)61.

Àgradecimenfo
A viuva do Dr. Romeu Ferreira e .as famílias Zaniofo

e rerréÚ�, confessam de pàblico a sua imorredoura gratidão
a todoS q"úmtos os conjo'rtáram enviando condolências, corôas
ou tlqres, comparece1Jdo. ao gtrtal daitlento. ''ou acompanhando
até.a sua última morada ao ,pranteado Dr. Romeu Ferreira,
trdgicamente desaparécido e que d"eixo"u tanta saudade. ."

.;� .

Ca�toinhas� setembro de 1!)61.

Cinqüentenário

2 - Autoridades especiais
foram convidadas "pêra' á' abêr
tura das provas, partíclpàndo
assim do grande movimento
educacional.

3 - A condecoração dos cam

peões será dia 4, às 16 horas
no Grupo Escolar "Almirante
Barroso", presidida pelo Exmo.
Sr. Prefeito Munícípal, Di. Jo
ão Colodel.

Instituto de Aposerrrador'ia
e PensÕes d�s C�m��ciários

.

D�.I����ia r em �anta Catürino
" ;., t •• ' .'.

em Cano'jnhas'
, .

Pelas colunas dêste jornal
convidamos' os senhores pais
de alunos e o povo'lém geral
para a hOr.a da homenagem aos

vencedores. A presença de ca,

da pessoa será u� estímulo a

mais para os mestres e os g�'"
queàos estudantes em tôrno do
ensino; por uma' Canoinhas
maior.

"" .� ,-

__ De ordem do Sr. Delegado
comunico -ao comércio e co

mercíáríos, bem 'como aos

beneficiários desta Institui
ção dê previdência social que
a Agência em Canoinhas
está instqla�a no ,prédio sito
à" rUfl"JVidal Ramos,'" 310:0
nestà cüi'à'de;

, , '." , ..

-Canoi�has, 13/9/196l.
, • \,.!

•

.6rnolQo � R�iter �'ilhq_
Agente 2x

PERDEU-SE
Gra�ifica-se generosamente

à pessôq que encontrou ou

acho'u,.nó TREM que faz o

percurso . Canoinhas,-Marcilio
Dias no. dia 2:S nÇl'-parte da
tarde uma FRASQUEIRA
(maleta' de couro quadrada
côr marron) contendo obje
tos de uso pessoal e algum,a
jo-üí� entregando-a na reda
ção deste Jornal.'

: ,_ ';')' ,

Ministério da Agricultura
�

Posto' de' Vigilància".

Sanitária Animal

AVISO
Comunico' aos' srs. cria

dores que,' 'esté posto aca
j ba de receber Vacina Cristàl
Violeta Hertape,' ao preço
dE' Cr$ 31,00 a dose.

. .

,

Canoinhas, 15/9/196l.
Paulo Knaben da ;Sihteira

Encarregado

BAB'RAQlJINHA
« P H I M A V- E R A. »

Café,
no

Doces, .Salgados, etc,

pátio da Assoe. Rural

Durante OS1 festejOs do Cinqüentenário
sob a responsabilidade de

LEONI CUBAS e Da. IRENE SCZYGIEL
,

,, 't: L

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA;

HOJE • ã. 20,15 horae - IIDp�óprio até 14 ano.

·0 PALHAÇO QUE
I

NAo Ri
c.! Dona�d O'Conn�r - Ann Blyth - R:honda flemíng·'

.• ' .

é, .••.• .

PeteI' Lorrtr
"Uma g�S'�dis�irria' cornédfa q,a �aramQ.unt"""�')';'" .�-':" ',._._._........__

••

_-. r /

DOMiNGO - á. 14,00 horaa • Cen.ura Livre

Q"RALHAÇÓ QUE NÃO RI'

ás ]7�OO h••
ã. 20,15 h••

- Imp. até 14 anosDOMINGO

A
- Mulher Sem Alma

Em Tecnicolor -; Cf Miguel Patrick - Yvonne Mitchel-
.

Michael Craig - Paul Massie

"Um grandioso filme policial"
-_---_ ,

.

2a. Feira. á. '20,15 hora• .: Proib. até 14 IlDO•• REPRISE

3a. e 4a. Feira - á. 20,15 hora� - Imp. até 1'4 anos

Diabo, A Carne eo o Mundo
Em Cinêmasc�pe - Cf Harry aelafonte - Inger Steveris

Mel Ferrer - "Ul;Il s;>n�8cional drama da Metro
Goldwin May�t"

5a. e 6a. Feira - á. 20,15.hora. lmp. até 14 ano.

A LOURA E. O LADRÃO
Em Vistavison - Tecnicolor Cf Ian Carmichael - Belinda

'.

Lee - Kàthleep HárJ:ison - Robert Helpm�nn
"Um filme que alegrarã a todos"

SABADO • Dia 7 .,.- à. 20,1'5 hrs•• Imp. até 14. anos

MOSQU.ETEIROS' DA INDIA
Cf Stan Laurel e Oliver Hardy

grandiosa· comédia com o Gordo' e o Magro,
para rir a valer...

j

/

"Uma

�I--_--------------------�
. ..

I N F O R-M A :.

CASA,

o seu

Encomende agora
.

,

Renn_er British Look,traje
Cr$ à 'vista;6.580,00 o.u

BaA'
.apenas

5 prestações iguais de Cr$ 1.450,00DA
por

em
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