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No próximo dia 16 estará em vigor o novo salário
novo mínimo estará vigorando exatamente LJm
de· 400/0. Canoinhas verá o salário mínimo

*." ..

o

foi

/'

mínimo em todo o País. Como se sabe,
ano após a vigencia do outro. O aumento

passar de Cr$ 6.720,00 para 9.408,00..

Ano 15 Numf:ro 660

MESTRE
(No dia do professor, em memória do seu velho mestre,

escreveu o professor Pedro Reitz.)
"Senhor, tu que ensíneste, perdoa que eu ensine e que tenha o

nome de mestre que tiveste na terra" (Gabriela Mistral)

Quanto já se escreveu, quanto se falou sôbre a figura
do professor! Quantas qualidades quer físicas, intelectuais e mo

rais foram e são objeto de grossos compêndios, de psicologia que
tentaram delinear a: figura do mestre ideal!

'

f'

Mas vamos deixar de lado estas complicações, êste amon-

toado de dotes ao se procurar esquematizar com atitudes mecâ-
,

nicas a personalidade do mestre. Sejamos mais simples, conve-
.

nhamos que realmente é necessário ao professor uma única

coisa: a VOCAÇÃO.
.

Poeta sem sonhos - cantor sem melodia - músico sem

notas - mestre sem alunos: vida morta.

Assim como os. poetas, os músicos, os cantores, também
os mestres nascem com o sublime dom inato de, como a lâm

pada, iluminar todos os
I
caminh'Os da vida, prontos a' tudo dar e

nada receber. I
.

Meu venerando mestre, aproxima-te de mim, tu que

despertaste em mim a latente vocação de derramar raios de luz

e sorrisos de 'sol sôbre os corações atribulados, aproxima-te, pois
quero falar-te ao coração.

Lembras-te? Tu eras para conosco como o vaso de gerâ
neos dependurado na sacada da janela da nossa classe: davam

nos êles tantas flôres sem nos pedir nada. Assim Iôste tu, mestre,
para conosco, teus alunos. "-

Tu sabias e muitas vêzes a nós o repetiste que uma

criança normal é cheia de sorriso, de brigas, de apetite, de-'au
dácia, de estrépito, de agitação e de barulho e por isto sabias
brincar conosco; rir conosco.

'

Tu não ralhavas conosco por aquilo que não podíamos
saber e se nos vias inquietos, entrístecídos, aproximavas-te de

nós para ajudar-nos a subir também aquele degrau da nossa

(infância.', \ '

.

' Preocupavas-te mais com a- formação da nossa alma que
com a saúde do corpo e inculca�as em nossos corações que fi

zéssemos livremente aquilo que tu querias.
Tu I tiveste um grande mérito: a exemplo d� nossa mãe,

ensinaste-nos a ter fé em
_
Déus:

'

Por isto-não tinhas medo dê habituar-nos ao sofrimento
e à dor e nós na vida achamos normal dever passar por tribulações.

Disseste-nos sempre que era êste o modo de se acumular

capital no banco do Paraíso, porque 'para lá o dinheiro dêste

mundo nem se 'pode levar nem nos servirá de nada.

Achei ta�ta sabedoria nas tuas palavras e quando cresci,
compreendi que estavas mais preocupado em nos ensinar o ca

minho. do, céu! do que o caminho dêste mundo.

Hoje compreendemos que à medida que crescíamos, cres
ciam também as tuas preocupações. Seguias as nossas altas e

baixas marés' de euforia e de depressão e procuraste, tornar-te
amigo, o confidente do coração. Embriagados de alegria ou de

tristeza, rebeldes, difíceis, mudos, loucos a nos lançarmos à grande
aventura do desconhecido, nós te víamos no silêncio e na. intimi

dade da noite, seguir-nos com olhos carinhosos como quando
estávamos doentes, à espera que da nossa crise de rapazes nas

cesse o homem de coração generoso e magnânimo de vinte anos .. :
que prendeu o seu arado a uma estrêla.

Percebíamos, que' o teu maior prazer era conviver com a

infância e a juventude e nos descobriste que num olhar. infantil

que se ilumina ante as explicações do professor 'há algo- de
patético.

Venerando mestre, de uma coisa me lamento. Descuidaste
demasiado de ti mesmo, pensaste muito pouco em ti, enguliste
muitas lágrimas secretas para nos dar atmosfera de confiança
nos homens é em Deus. Hoje sentimos que nos teus cabelos haja
tantos fios de prata e pensamos com tristeza quando tu não nos

Ouves falar entre nós que fizeste como a vela: para iluminar-nos,
te consumiste. .'

. I

Venerando mestre, ainda longe estou de alcançar os teus

passos. Como fico triste e entre meus colegas sinto-me acabru
nhado.

"Não alcanço compreender bem o que faço, pois não"
realizo o bem que entendo, antes executo o mal que odeio".

Mas nem por isso desanimo."

Gtave e meigo, como tu fôste, viva o meu coração entre
a mocidade, aproximando-me dêles, ajudando a cada

-

um a

encontrar' o verdadeiro caminho da vída.

�a próxima Edição reportagem completa sobre
os Festejos do Cinqüentenário e publicação dos

Expositores Classificados na 3.. Exposição.

Canoinhas, Santa Catarina, 1-4 de Outubro"de 1961

Diretores: AROWO C. Df CAR�AlHO
CAIXA POSTAL, 2

AlfRmo GARCmOO e JOAn SmM[
FONE. 128

D.
Gerente: IlHASS SmM(

CIRCULA AOS SABADOS

Rotary Clube colabora
agricola ' de

o
dução·

Com satisfação transcrevemos
uma carta do Rotary Clube de
Canoinhas dirigida ao sr. Se-
cretário da Agricultura do Es

tado, solicitando providencias
daquela Secretaria para a me

lhoria da produção rural do

Município de Canoinhas.

Canoinhas, 11 de outubro de
1961.
Exmo. Sr.'

SECRETÁRIO .DA

AGRICULTURA

Florianópolis - SC.

Senhor Secretário,
Permita-nos, S. Excia., plei

tearmos o valioso apôio da Se
cretaria da' Agricultura, à cam

panha que vem de ser lançada
por êste Rotary Club qual seja
MELHORIA DA PRODUÇÃO
'RURAL bESTA REGIÃO

O problema se apresenta com

uma gravidade digna de preo

cupação, mesmo porque é da
mais alta. importância para a

vida desta comuna, e em últi

IDO análise, em decorrência da

sua influência, com reflexos no

próprio Estado de Sta. Catarina.

Ressalte-se a urgente neces

sidade de uma orientação téc
nica planejando eficientemente

.

a nossa produção rural, sob

pena de continuarmos assistin
do novos fracassos de produção,
com o consequente desístímulo,

Urge a tomada de providen
cias. imedíatas,

É bem. que se diga, a par da

infima produção percentual ób
tida, a ausência média de uma

produção julgada bôa. As se

mentes utilizadas, já degenera
das eJnfestadas de pragas, dão

uma produção que não atinge
a qualidade exigivel mínima à

classificação oficial do produto.
A titulo da argumentação, cita
mos o caso da nossa produção
de feijão, inteiramente desclàs

sificada, sendo pequena a mé

dia aproveitável ft€' arroz, mi

lho, soja ..
Nosso cólono, salvo apenas

_agora pela elevação e falta de

produtos melhores nos merca

dos, viveu dias de angustia.
Sabedor de uma lei que o am

parava em prêços mínimos pa
ra os seus produtos agrícolas,
dela não' poude se beneficiar
porque da baixa qualida-de dos

seus produtos, não atingia si

quer a classificação mínima re

gulamentar.
Pensamos, no caso, � como

primeira provídência a distri-

I Possivelmente, a instalação
de um serviço aqui do Campo

buição de uma semente sadia' Experimental de Sementes de

e de comprovada adaptação na
Rio Caçador, e: um E.scritório

região, por essa Secretaria da do ETA, podenam de pronto
Agricultura, registrando-se de

. sanar as dificuld�?es existentes,
passagem, a, oportunidade e

o que est� r;glao· c09,seguIra
urgência da' medida, já que o c?� a urgencra requenda, na

plantio das lavouras dê arroz, hlpot�e.se,?e poder. con�a: com

feijão, milho e soja, estão em
o apOl?, Integral e deCISIVO de

prazo terminado dentro de a-
S. Excia.

proximadamente 30 dias. Valemo-nos da oportunidade
E' "comentárío que o mais &_ para apresentar a S. Excia. os

propriado . seria uma distribui- protestos de nossa elevada es

ção a preços justos -das seguin- tima e consideração, ao tempo
tes variedades: em que antecipamos o penhor

, de nossa gratidão pelo êxito
ARROZ tipo Perola (consíde- que alcançarmos, interpretando

rando-se ,o comprimento do aqui a opinião desta comuna
grão longo) que "se orgulha de ter por le-
MILHO HíBRIDO SEMI DU- "

RO (por ter utilização industri-
ma

I
CATARINENSE SEMPER"�

al e também 'rações) ROTARY CLUBE DE

FEIJÃO DE COR (por' ter
I CANOINHAS

--

.

mais mercados e melhores prê- , João Pedrassani Presidente

ços) Orlando Ol'sen - Secretário

para
Canoi,nhds

melhoria da pro-

"

DlA DO �PROFESSOR'
Festejar-se-á amanhã, a pas

sagem do dia consagrado'aque
les Que têm sôbre os ombros
ã educação da infância brasi-'
leia -- O PROFESSOR.

.

E' o;' Professor em sua cáte-

Declarada de
Utilidade Pública a

União Canoinhense de
Estudantes Secundários
---Pela lei numero 538 de 20
de setembró do corrente ano,
foi declarada de Utilidade PÚ
blica a jovem entidade União

. Canoinhense de Estudantes Se
cundários -(UeANES). que cons

tituida para defender as reivin

dícações da classe estuda-ntil
do Município; recebeu todo o

apoio dos Poderes Legislativo
e Executivo.

Aos estudantes canoinhenses,
pela louvavel iniciativa, "Cor
reio do Norte" coloca suas co

lunas a disposição 'para a defe
sa de seus direitos em pról do
desenvolvimento e engrandeci
mento do ensino,em nosso Mu

nícípío,

dra, ou no mais recôndito lu

garejo da terra brasileira o ali-'
cerce onde se assenta o Brasil
de amanhã.

_
Sua tarefa, ínsâna é repleta

de sacrifícios de "toda a ordem.
Ensinando a infância espalhada
por todos os recantos da imen
sa pátria brasileira, o Professor
sofre muitas vêses íncompren
são de. muitos mas prossegue
na sua jornada estafante, em

pról da educação de centenas
de brasileirinhos, procurando
com carinho, paciencia e amor,

encorajá-los para. a vida e pa
ra a luta .

Amanhã é o. dia do Pofessor,
relicário de ternura e de amor.

Saudando os Professores
brasileiros. e mui principalmen
te os de Santa Catarina, for:"
mulamos a Deus, continúe
como até-então, a derramai: as

luzes da instrução, para que o

o Brasil alcanee merecido lugar
no conceito das demais nações
do Universo. - Salve, pois,
Professorado do Brasil, de San
ta Catarina e de Canoinhas. \

Coral Canoinhense
Em virtude de. inumeros pedidos do público o

Coral Canoinhense fará uma Reapresentaçâo
Sábado dia 21;' às, 20,30 horas.

NO OLUBE CANOINHENSE
'(Iogreslos lerão vendidos oa portaria).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Encomende agora

'Renner
o British o'Look, !

o seu' traje
por 'apenas � Qr$, 6.580,00.à vista, ou

íA �'CASAo" DA ' BOA". "RO:U,PA" D'" ',' ,'z; ,,0', ,." ;
,

<;;
-,

:':. c,;" o •• {X��!p ,�, ,p,Festações iguais de Cr� 1.450,00
i

"

;J
. '"

":.O:.
"

- , .
. '" "l .. : ;'. iJ

�

;

Wm:.mmE!P

:(i,Assunto de interesse de todos os lavradores

ii rFeijão Soja
Os' dados-das variedades' de Soja precoce

Variedades
� .

'

Epoca ",Data
o

Rendim.

plantie.- colheita 8aCft!! p/ Ha,
Quilos', de Semente
por Ha. (10.000m2.)

Hill ';�"�5
Hood \ 50
Dortchaoy-â'l.a 60,
Dormari 60
,LtJe 60

,

1 a 20/11
1 a 20/11
1 a 20/11
1 a 20/H
1 a 20/11-«

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

28. dezena
.rie Abril o 40
"Idem ,AO
Idem 40

25 de, abril' 38

60
70
75
75

Ogden. c,'
Dortchaoy-Sl
Jackson ',,' ,

,1 a 20/11,
1 a 20/11

• ;l,a 3Q/11

ilO
80
80'

65
65

" "",(,)5 ,

, -

Vantagens das variedades precoces acima reladonadas
1°. - Bem,"m�is rústícós e produtivos do que as variedades A-

marela
.

Rio Grande. f, ,

i-., '-,
.'

, 2°. - A"soja sendo": precoce, C�IIi' �iClo mais' curto, dtmínúe 0-
risco de �raga, doença, � outras consequências climáticas.

3°. - A geada cedo de.Abril; não causará .prejuízo à� variedades,'
porque elas estão maduràs naquela época.

4°. -- A� que amadurecem no fim de' Março' até Abril, propor-
'

.

Clonam tempo .suficiente
ià

preparação do solo para plan-
tação .de trigo, e mais folga para a colheita. de soja.

5?, - Têm tesistencia á diversas doenças.
6°. - Contém 2,5% mais de óleo do que _

a variedade Amarela
. Rio Grande, por isso, alcançará futuramente, melhor prê-

ço no mercado.

7°. :- E;�p8ça��ntô -para plantio; 70 cm. x 35 cm,

Para aquisíção de sementes .selecíonades faça o seu pe-
dido 'na ASS'QCIAçAO 'RURAL DE CANOINHAS. 3x

NOTICIÁR.IO INTERcNA(IOtfAL
O corpl? de observadores, correspondentes próprios e enviados
especiais em vários 'países, possibilita' a O JORNAL manter
�eus leI.tore.� selIl,p"r.e -: be� informados. sôbre os acontecímentos
tnternacíonaís de vulto, Leia o O JORNAL e esteja a paz.do que

- ""v,ai pelo país e pelo mundo inteiro.

OASSINE

(Orgão Líder -dos Diários Associados)
SUPLEMENTO. LITÉRA'HIO :.:_ ViDA NACIONAL'�
VIDA DOS C<\MPo.S, -;- o. 'MUNDO. D;AS CRIANÇA��':

SUPLEMENTO. FEMININO....., SUPLEMENTO.
'

>'

ECo.NUMICO
,.

.

Peça, hoje mesmo, sua assi
natura, procurando o nosso

REPRESENTANTE: I
PREÇOS:'

1 ano Cr$ 2.500,00
6 meses ors ViOO.oO
3 meses. o-s �OO,oo

ANTONIO SELEME
CANOINHAS • Rua Senador Schmidt - Sta. Catarina.

, '

As assinaturas êomeçam � terminam em qualquer dia

CASA DO CRIADOR'
qE CARVALHO, & NASCIMENTO L.TOA.

Produtos Veterinários e Agrícolas
VACINAS (cristal violeta) contra 'peste suina,

-ralva ·dos cães e bouba aviá ria.
Sementes de hortaliças, etc.

ALOIII
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é, problema,
Telefon� paI:q ,305 � será

.prontamente atendido.

Contratos, 'Distratas'
Com'ercíàis� Requeri"men.
tos, Cartasf':e ;Recibos.

,Procure a.

Organização' Jurídica Cont�bil
(Edificio MEÚL)

· 'CASA ESMALTE
" M\ 'f

•

OI

.

*':
\ "".'

Co ope reiive

99 Hélio Bastos e -Fr.ancisco

iv�nil' Burigo.

��

Hesultado . do

1. -

Prêmio2. -

Prêmio,3. -

li o r T· A,L

A

mes 1961
)

08" São "Mateus' do'
.

Sul

73

Próximo
.

"Loteria

sorteio dia
1

"

•

'Estadual
28

de

de outubro pela
Santa

e-:

Catarina,

BRASil:

'Maria' Góss Glinski, oficial
.do Registro' Civil, do Distrito

.

de Paula Pereira, Comarca de
. Canoinhas, Santa Catarina.

Faz saber que pretendem ca

sar: João, Luiz de Lima e Ava-".
ni Gaissler de Souza. Ele sol
teíro..' motorista, nascido" em'
'Barreiros desta Comarca a 4
de o'útubro de 1.937, residente
em Canoinhas, fílho .de Zacarias
Munhoz de Lima e de dona
Emilia Gomes de Lima residé�
tes em Canoinhas. Ela, soltei-
'ra, doméstica, nascida em Bar
racas, Município de Mafra des
te Estado á 29', de Agosto . de
1939, residente neste Distrito,
filha

.

de Helsodoro Maria de'
, SOUza e de dona. Clotilde Gais
sle r de Souza, residentes neste

Distrito. Apresentaram os do:"
. cumentos exigidos pelo Código
Cívrí art. 180. Se slguem tiver
conhecimento de existir algum
impedimento legal, acuse- o pa
ra juiz de direito. E para cons

tar e
I chegar este ao conheci

mento de, todos lavrei o pre
sente que será afixado no lu

gar de costume e publicado no

Jornal Correio do Norte dá
Cidade de Canoínhas,
, Eu, Maria Góss Glinski, Ofi

/
cial do Registro Civil que es-

crevi, dato e assino.
/

Paula Pereira, 4 dê Outubro
de 1.961.

Maria. Góss Glínskí
Oficial qo Registro Civil

,
'

Nosao Bar"5
��. BAL.IL� .DA�, Bgq
l3ar Cafe'e'.€hurt'a�carl�
Bebidas nacionais e' estrarl-(

\�
c ·i:0" '; ,,�, ',t;� [" . .'� t ,-:-"�. 1)

geiras) conservas;' balas, frutasí�
salsichas, salame�, etc..

,j

,

Rua Paula Pereira. Canoinhas

'°1 'i"'{

.'

População
I

A maioria da população bra- Iocalidades, De 1940 a 1950,
sileira 'está 'localiz'ada' dentro . portanto' no . intervalo de dez
dos 'limites do- que se conven-? anos, a população rUfHI no

eionou chamar. de quadro rural.' Brasil apenas diminuiu de 68,8%
Quer isso/ dizer, Ode conformi- para 63,8% Por mais rápída
dade com os 'critérios estabele- que tenha sido a marcha 'da
cidos pelos, recenseamentos urbanização nos anos mais re- ./

brasileiros e p-elas leis "em vi- centes, é de supor que a situa

gor, que há maior número de cão permaneça até hoje, sem
habitantes fora das áreas das radicais mudanças:
cidades e das vilas do que o As proporções da população
de habitantes presentes nessas rural variam sensivelmente de'

uma para outra Unidade �dâ
,

Federação. Segundo os dados
do último Censo Dernográfíco
realizado pelo' IBGE, apenas
em duas Unidades E.ederadas
QS efetivos' da .pcpulação rural

, et;a3 inferiores aos da popula
ção UI bana e suburbana;" no

Estado da Guanabara (3,13%
de habitantes no quadro rural)
e no Estado dê, São 'Paul6
(4741%) Agora se' junta uma
terceíra . Unidade - ô Distrito
Federal de Brasflia que já nas

ce com 80% de população' ur
bana. Uma quarta, possívelmen
te, agora estaria "urbanizada"
--:; o ,Estado do Rio -- pois em

1950, já se aproximava do e:
quílíbrío (52,49% na zona�ural.
Tôdas as demais 22 Unida

des brasileiras acusam forte
preponderância rural. "À época
do recenseamento passado, seis
Estados e dois Territórios Fe
derais possuiarri

'

mais de 60%
de sua população fora das ci
dades e das vilas; dez Estados
e um Território: mais' de 70%
e dois Estados e um Terr-itório

, a .ter mais de 80%' (IBGE)

Alfredo Pereira, Escrivão de
Paz do Distrito de Belli Vista
do Toldo, Municipio .de Canoí
.nhas, Estadode Santa Cetarína.

Faz saber que pretendem
casar: Pedro Waenarrovskí e

Catarina Andrecovicz. Ele, na

tural deste Éstado, nascido em

Canoinhas, em 29 de Junho
1942, lavrador, solteiro, filho de
Adão Waenarrovski e de Dona
Julia Iarrocheskí- Waenarrovski,
residentes em -Rio Bonito, nes

te Distrito, Ela, natural deste
Estado, nascida' em Canolnhas,
a 26 de Abril de 1943, domés
tica, solteira, filha de João An
drecovicz, falecido, e de 'Dona
Carmelina dos Santos".- residen
tes em Río Bonito, neste Dis
trito.

I

Apresentaram os documentos

I exigidos pelo Código Civil art.
180.

.

.

Bela Vista do 'Toldo, 6/10/1,961.
Alfredo Pereira, Escrivão de Paz

Meias
"

!'

Qrtopédicas ')

(para varizes) "

senho��s :�i',;, cavalheitd�'; "'\

acaba de receber

·CA.SA ERLITA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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V,ENDE-SE
TERRENO'
Vende-se. Por preço de

ocasião otimo terreno loca
lízado a 200 mts. do Asilo'
dos Velhos na estrada de
Marcilio Dias, com 9.235 m2 '

Os interessados favor
procurar nesta redaçãó, ou

cf João Selemê.· Ix
/

SA I A 5, última moda

(!Q,d,Q, �.titQ,

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
ADVO'GA-DO

COMÉRCIO .- -�TRABALHO
. . �

, ...

." ... ,
"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 Nacional. Ampla Garantia.

'

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

J. ',C.$rte
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado do Banco INCO) .

,c.AN'OrNHAS - Caixa Postal, 76 .;. Fone, 125 - STA. CATARINA,
<:>

José Yvan da Costa
.

"Bachare·1 em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

praçá Dr. Oswaldo d'Oliveira :- Fones 236 e 314
CANOINHAS a_ Santa Catarina

\

Organizações de Firmas Co- "

merciais Individuais, Coletivas
e Sociedades Anonimas.

PR'JCURE A

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)

Casas de Morada"
V'ende-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 titia Paula Pereira, 1172.

,

Para a sua segurança e tran- '

9uilidade, confie os seus serviços
à Organização Jurídica Con
tábil (Edificio MEÚl) que.

dispõe de excelent� corpo de
Profissionais com longos anos.

de _prática na especialidade!
.....,.

'.

Moldurqs
e'Quadros

.

Grandes Descontos
para .Revendedorss .

Rua 'lidai Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

1 -

ReFaça suas forças, tomando

CAFÉ BIG

""v

. Saboroso até a ultima gota
,

Em-
. �reve torrado a ar qúente

'! � .. ,

'

�IG é: grande, -; mas em Canõinhas

BIG é O melhor café

7
f

.

.

\

PJ 'I a

'"

, '

a mótoneta
funcional
para o

transpcrte
IndividuaI

A

CONFORTO BELEZA·
porque é a única que, tem

linhas aerodinâmicos.
. porque !J a único.

qué tem s,:,pensõo duplo.
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado do Banco. .INCU)

Caixa Postal. 76 - FODe, 125
CANOINHAS - STt\. CATARINA

Apresenta esta temporada de caça a08 seus distinto freguêses,
.: 'armas e munições de todas as. espécies,

Espingardas Nacionais ROSSI. BOITO - LERAP de um e

dois canos, mochae.,e de cão. - Espingardas : de proeedência
.

, 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 CAO. - Camas de Campanha,
Lanternas a pilhas-carbureto é Lampeões Colemann 500 Watts.
FACAS - -FACÕES de �ato.- .TALHERES A'RTICULADOS.

Melhores .prêços - Melhores, co.ndiçôes de A' -. J L
.-

I D· I I
i

SSlne. ela IVU gue I' , .

págamento - Maior estóque da praça. I C
.'

d N'· 'Praça Lauro' Müller 204
-=====�===========:d!.

-

arreio o
.

orle:
.

- I

...éo Aero-Willys
o grande carro brasileiro

.

Possante., econórnlco, de linhas sp,brips, e"çJ,i9, .

tintas, º AERO-WILLYS é o únlco grande car
ro brasileiro construido especialmente para ô
nosso país. Motor de-e cilindros e 90 H, P. - o

famoso motor Willys. Gra)ldê altura livre do solo.

Estrutura monobloco, Amplo .espaco para seis

pessoas, Porta-malas es�açoso:-Visibilidade pa-
.

norárníca. Bom .. gôsto e dlstincáo nas cores. que
combinam com o luxuoso acabamento interior.

e.'

Procurem.

��...
: GRANDE �ARRO·

-

�y S

BRASILEIRO

.

VAU ESMALTE,
'.\ .

Romances e Livr�s:
)

-

CASA ERLITA'

.>

ECONOMIA'
foz 55 km' com.•l,�lif[Ô, "

.

.e 370 km sem Jll_'l,0a.1ecer,

�SEGURANÇA
.

porque é a única
que tem chassis monobloco •

"

'.

V, odoulre o suo VESPA em

condições facilitadas nos
revendedores autorizados.
!-' .

.
•

;.- '-,
'V

UM PRODUTO DA PANA-UTO S: A, --

'Distribuidores.

'. , VENHA ADMIRA-LO EM.,

'B"ASILIO ·HUMENHUK &. elA. 'LTDÂ';�;"'··L·
,,' • j ��

CANOINHAS .; RUÇl
..
Vidal Ramos, 203 i. Talef. 145 - S. éATARINA" 'i;"

O alto indice de nacíonallzacác do' AERO·WILLYS é a melhor garantia de' completa assistência técnica '''';"
'

)IIi.
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em regoSIJo
]4

, \

horas,

)
,

,

a SEMANA,
uma grande

apresentará
petizada

de longa
SUL.

/

C'RIANÇA,
'matinada para

Será passado o belíssimo
duzido .por Walt

.� "
,

desenho animado

CANÇAO�DODysnei:

Começamos, com êsse noticiario
de hoje, uma série �destinada a

levar ao conhecimento dós bolo
nistas, esportistas e canoinhenses
assuntos relacionados com os fes->
tejos comemorativas do) trigésimo

ANIVERSARIANTES DA SEMANA aniversário do clube de Rolão
-- �Demo�rata (Terçà. feira).

snrs: Narciso Bartnik, Ro- O Brasilia Boli�he Clube da
berto Brandes;' os meninos: cidade de Curitiba já está ulti
Max Ferdinando, fiilho snr, mando preparativos para visitar
Max Wachtel Filho; o jovem esta cidade no dia 18 de novem

Irineu Bedritchuk; Relindes, bro próximo quando enfrentará a

filha snr, Augusto Muzulão: representação do Terça- feira .

as meninas: Benoinda, filha ...:... A Orquestra éruzeiro do Sul
snr. Honorato !}. Pacheco; já está contratada para o baile
Tzolete Lourdes filha snr.

que o Bolão Democrata realizará
Edmundo Webber.

no dia 18 de, novembro na séde da

Dia 18: 'à- srta. Stela Ma. Sociedade Beneficente' Operária.
rilú, filha sr. Tufi Nader; a - Os automóveis dos associa
menina Ivone, filha, snr. 'Fit- dos do Terça-feira estarão nêsse
mino, de Paula e Silva; os dia. até às 23 horas. a disposição
snrs. João Alberto Nicolazz dos canoinhenses que desejarem
e Walfrido Langer. comparecer ao baile, desde que

residam dentro do perímetro ur

bano.

7:" O Clube 'de Bolão Fantasma
já está convidado para realizar a

, partida de honra com o Terça
feira no dia 19' de novembro.
- Durante o bail� serão home

nageados ,08 sócios fundadores do
Democrata e os ainda vivos re

ceberão umdiploma comemorativo.
'- O associado Antonio Bur

gardt será o homenageado especial
das festividades pois completará
trinta anos consecutivos d) bolão'
defendendo o Terça feira.
- É pensamento da turma do

terça. feira .convidar 'a equipe de
Lontras, campeã estadual, para

,

realizar uma partida no dia 15
de novembro, quando serão inicia
das as festividades.
Na próxima semana, mais, no

.
vidádes a respeito do 'trigésimo

.

aniversário do Democrata.

ANIVERSARIAM-SE
Hoje: as senhoritas Regina

Coeli, filha do snr, Carlos
Schramm; Dolores, fiiha do
snr. Otto Hoffmann; Maria

. Zilda, filha do snr, Bernardo
Wendt 2°.; Janete, filha do
snr. Alfredo Sorg; Lindamir
Werena, filha do snr, Oswal
do Voigt; os snrs. Silvino
Fuck, Afonso, Knop e Nery
Cordeiro; o jouem Lindolto
Zi111111er; a menina Ingridt,
filha do snr. João F Siems;
o menino Jair) filho do snr.
Aluino Koehler.

Dia 15: as sras Dita. Lin
da esp. sr. Nilton Ziemann;
Dna. Ilda esposa sr. Afonso
Grosskopf; o sr. Jaime Bis-

, , hot; os meninos: Celso,' filho
do sr. João' Pereira; 'lvosio
Lu iz; filho do-sr, Miguei'An
drocseoecz;

,

Pedro" Odivg.l"
filho do sr. 'Eraldo Spitznêr:,

i,'

l
� � -

Dia 16: as srtas: Ana, filha
S1;Jr. Rodolfo Wibbelt,' os

snrs: Max Wachtel; Ari C.
Pereira; Altredo Sorg; os"
meninos: José Lourival, filho
snr. Carlos Dona;, .Osmar
Juscelino, filho snr. Antonio
Rodrigues; Celso,' nn» snr.
Ludovico Glinski;
Dia 17: as sras: dna. Mel",

quinha, esposa snr, Si111ão
Seleme; dna. Odilza, esposa

e- snr. <i,. Sylvio Mayet;' os

Dia 19: os snrs: Douglas
Benkendort; Orlando Buba;
os meninos: Julio Cezar filho
snr, Julio Gonçalves Corrêa
Fillio; Ade 111 ir, filho do snr.

, Joaquim A. Pereira; as 111e

ninas: Doris das' Dores filha
'(io snr. Antonio Ma'rdR, Becil;
Mar{a' Bernadéte ,::tilha' sur.
Clotardo Stratmaun. '

'.
"

;

Dia 20: a snrai dna. Joa
na, esposa snr. .Zenão Ma"
'surkeoics; ,lngrid Beatriz,
Tilhq,<�snr. Alfredo Sorg; o

snr!:Alex Miéhel; os [euens:
lutiô, filho snr. Dionizio A.'
Orgecoski; Jacó, filho' snr.
José Wardenski.

,

. ,

Aos distintos aniuersarian»
tes, enviamos nossos cU111Pri"
mentos desejando felicidadgs.

HOSPITAL
I

SANTi\
Movimento .interoo do mês de setembro de 1961
Ass!stencia Hospitalar ,

Excesso Secção Materriidade
aplicação e curativos, extras
SALDO RETIDO DE AGOSTO

Pago Mantimentos div. cf. notas

Pago Funcionarios
Despesas Gerais --' cf. comprovantes
Material cirúrgico ,

Medicamentos Farmacia H,ospital
Móveis e Utensilios
Por conta Estufa, Sala Cirurgia
Aparelho Ànestezia - Saldo
Oxigenio
Rouparia
Utensilios Cosinha _etc.
Por conta Aspirador

.."Por conta Fogão. a Gaz
'

Cobertores
..

Conserto Geladeira - réforma

SALDO QUE FIG A RETIDO

, 416.934,00
7.600,00
5.000,00
4.270,00

80,030,00
. 48.40000
32.219.00
24.700,00
127.328.00
10.070,00
13.000,00
22:5UO.00
5.000,00
28.934,00
4.725,00
6.000.00
4' 740.00
9.180,00

16.330,00

433:804�oo 433.156,00
648,00

,433.804.00 433,804.00
MOVIMENTO DE POBRES INDIGENTES
Medicamentos e assistencia à, 13 Indigentes: Cr$ 63.500,00
MOVIMENTO DE ENFERMOS:
.Existiam: 26 -'- entraram 124 - faleceram 5 - Sairam 121
FICARAM 24. :�'"

Canoinhas,3 pe Outubro de 1961.
João Seleme - Presidente Ithafs Seleme Tesoureiro.

Clube de Bolão Democrata

Enlaces Matrimoniais
Machado - Gonçalves

'

Realiza-se hoie) o enlace
matrimonial da srta, The1'e
zinha Marly filha do" casal
dna. Alice ... sr. Alvaro Ma
çhado Sobr., com o jove111
bancário Nery Gonpalves,' fi
lho do casal dna. Gertrudes
- sr. ;4ntonio Gonçalves.

Davet - Ruthes
... Unem. se hoje pelos lapos
matri·moniais a gentil srta.
Ana Zélia filha do casal sra.
dna. Walde111ira ... Sr. Odilon
Davet, com õ jovem João Ba",
tista filho dó casal sra. dna.
Francisca-sr. Narciso Ruthes)
ambos residentes no Municí
Pio de Major Vieira.

CU111primentamo' los dese;
jando felicidades.

STELA MARIS. Filhinha do
casal Roselis Mária-sr. Reinaldo
Crestani, participa com imenso
jubilo o nascimento de seu

irmãozinho Reinaldo Crestani
Filh0.

Canoinhas.7-10.1961.
..

"

;

,
das

a

hoje,
de

a partir
- .:<'"

Canoinhas,

metragem e pro
Entrada ·GRATUITA.

AGRADECIMENTO
A Comissão lítero musical para os festejos do Cinqííentenârio

de Ganoinhas vem de público agradecer a cooperação de todas as

pessoas que não mediram sacrifícios e prestigiaram com a sua des
tacada presença tôda a agl'emiação., tomando parte ativa em todos os

prepativos do concurso para o hino e ensaios do coral.
, Se houve refregas no ardor da luta, pcdejnos afirmar que,
perante a vitória' alcançada, foram ,.quase necessárias. pois serviram
para acrisolar o entusia{�o da org�nização. Se �ouve. fal�a� de �ossa
parte, soubemos delas tirar proveito para, com maior animo ainda,
nos arremessarmos a novos empreendimentos.

Nossos agradecimentos aos poderes públicos. .

Especiais agradecimentos ao Rvmo. Pastor Egon Marterer
que desde o primeiro convite foi o nosso braço direito pelo irrestrito
apoio que nos emprestou com a presença constante do coral luterano
pois sem a cooperação do mesmo seria impossivel chegar onde chegamos,

Nossos agradecimentos ao CEPEC que com a equipe de suas

idealísticas professoras esteve presente em tôdas as horas difíceis.
Nossos ,agradecimento� a pianista Da, Elmy W, Mayer, ao

incansável Mário que fez rodar a todo gaz a sua 'Combi sempre e

onde fôsse mister; ao irmão Rudy, ao Sr. João .Laurentino Ferreira
Jr. que DOS auxiliou nas gravações, ao Sr. Arno. presidente do Scho
la Cantorum, às cantoras e cantores, enfim a todos que nos entusias
maraan e secundaram.

'

,I

E desde já aqui fica o nosso convite. para a breve fundação.
em nossa cidad'e da "SOCIEDADE MUSICO TEATRAL" que a·

gruparâ músicos, cantores e artistas de teatro que no 'ano do Cin
qüentenário de Ca�oinh�s lançarão o marco inicial do cultivo desta
bela arte que irá- colher' os seus louros do seu jubileu áureo no Cen•.
tenário de Canoinhas. \

\
Pois dêste rincão, se Deus o permitir, se irradiará uma

grande luz que se espargirá além de nossas fronteiras.

Ceuoinhas, 14 de outubro de 1.961.
Pedêo-Reitz - Presidente da Com. litero-muaieal
Aloyso S. Carvalho - Maestro regente do Coral.

, ,

, ,

"' Cine Teatro Vera Cruz
, APR�ESEN.TA:

HOJE ,. á. 20,15 hora•• Impróprio até 14 ano.

TONKA, e o Bravo Cornanche
em Technicolor

cf SalMíneo; Jerome Coar tland, Philip Carey, Rafael Campos
""A mais estranha e dramática lenda do Oeste. revelada

, peÍa primeira vez"" - Um fil'me de Walt Disn�'y

/

,,-'-----

DOMINGO - á. 14,00 boras - Censura Livre

TONKA E O BRAVO COMANCHE
ás 17,00 h•.
á. 20,15 h•• Imp. até 14 ano.DOMINGO

,

O ,ESCUDO ROMANO
em Cinemascope

c/ 'George Marcha), Anita Ekb�rg, FoIco Lulli,' Jàcques
Sernas, Lorella de Luca, Alberto Farese.

"ur,na grandiosa produção foca!izando a erà dos Cezares"

2a. Feira. á. 20,15 hora. - Proib. até 14 ano•. REPRISE

38. e 4a. Feira - á. 20,15 hora. -:- Imp. até 18 anos

COBiÇA
cf Mylene Demongeot,. Henri Vidal, Isa Miranda

"Um grandioso filme policial do cinema francez"

5a. e 6a. Feira - á. 20,15 hora. - lmp. até l4 ano.

Os ,Covardes Tambem Arnam
.

cf Michele Morgãn é Daniel Gelin. "Sensacionel drama".
�---

&ABADO • Dia 21 - às 20,� hrs. - Imp., �té 14 anos.�

As Aventuras de Gulliver
em Technicolor

, ,

Grandiosa produção em desenho animado - Longa metragem
-----\-

Aguardem:
)i' O G'igante da 'Maratona
�--_.--..----------------..I
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