
Hoje lãs 20,30 horas
reapresentação

--

do
"Coral Canoinhense"

Após o retumbante sucesso alcançado com uma apre
sentação feita no último dia dos Festejos do Cinqüentenário, no

Club Canoínhense, atendendo a ifiumeros, pedidos, reapresenta-se
hoje novamente às 20,30 horas, o excelente Coral Canoinhense

composto de homens, "senhoras e senhoritas da nossa Sociedade.

Conjunto harmonico, bem ensaiado, os numeros que foram apre
se'ntados deixaram a compacta assistencia do Club Canoinhense
na primeira apresentação, totalmente comovida. Nunca então foi

apresentado em nossa cidade, um Coral tão magnífico e tão com

pleto. O sr. Aluizio Soares que revelou-se um verdadeiro Maestro,
pode levar seu Coral para qualquer Capital do Brasil. Estamos

certos que o sucesso alcançado em Canoinhas, será obtido quan-
. tas vês es se apresentar em público. Foi, sem duvida alguma, a

chave de ouro que encerrou o programa dos festejos do'
Cinqüentenário.

Hoje na .reapresentação no Club Canoínhense, quem ainda
não teve a oportunidade de assistir, ficará conôsco para o julga

. mento imparcial que fizemos do Coral Canoinhense, tão nosso que
com justo orgulho não nos cansamos de assistir e ouvir quantas'
apresentações levarem a efeito.

9 Mêses
PSD e

de Govêrno
coligados ...
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Diretores: �ROlOO �o Df CAR�Al��
CAIXA POSTAL, 2

AlfRfOO GARCm�O e JOÃO SmM[
FONE, 128

o.

o Gcre�te: n�ASS SmM f
CIRGULA AOS BABADOS

o Aéreo Clube de Curiti.
ba prestigiou as festas
do Cinqüentenário

de Canoiríhas

Em todo o Estado de Santa Catarina e principalmente no

setor da 6a. Residencia do DER (Municipio de Canoínhas) a po-
�

pulação espera alguma realização do novo e dinâmico Governo

Celso Ramos e seus Coligados. São decorridos nove meses e

nada ... apenas vimos o. aumento de impostos, a demissão em

massa de funcionários, a remoção de operários que se manifesta
ram contrários �s ideaiogias da situação, nomeações de deiegados .

contrários ás idealogias da situação, nomeações de delegados com

poderes descricionários para perseguir somente os Udenistas em
todas as ocasiões e oportunidades com ou sem razão, emfim, a

preocupação do govern� .até aqui parece não ser outra. Obras

administrativas, algo que venha beneficiar o povo. NADA. Con-
'clusão .de obras iniciadas pelo Govêrno da.UDN. - NUNCA -

conservação de estradas recuperadas pela UDN. - NUNCA. -

: E' êsse, senhores, o.igovemo que os' catarinenses escolheramr=Os

que apoiaram sua candidatura e são homens de bem e de visão,
por certo, sentem intimamente o fracasso mas que não podem
manifestar em publico. Nós, livres dos grilhões que mantem a

correntados os submissos ... podemos falar, podemos criticar, po
demos dizer a verdade. Os catarinenses, os canoinhenses querem
ver ao menos urna obra dêsse govêrno fantástico, extraordinário ...
querem ver recuperada á estrada CANbINHAS-MAFRA; querem
.vêr concluido o GRUPO ESCOLAR; querem ver algo do prome
tido nas memoráveis jornadas pessedistas por esse Estado afóra.

Nós, através destas colunas desafiamos ao govêrno se é capaz de>
CONCLUIR o GRUPO ESCOLAR João José de Souza Cabral;
se é capaz de resolver em, difinitivo o nosso angustiante proble
ma de LUZ; assunto que ocupou por alguns anos as colunas dos

jornais pessedístas, criticando o govêrno da UDN contando as

horas e os minutos para quando governasse o PSD tudo seria
realisado a "j a to". Desafiamos êsse govêrno de coligados a re

solver o problema de Agua e esgotos _em Canoinhas; continuar
na .construção da estrada que ligará Canoinhas a Caçador; por a

disposição- dos lavradores de Canoinhas as máquinas "moto
mecanisadas" que foram retiradas da Associação Rural nos pri- A estes abnegados homens

meiros dias dêsse "fantastico" governo como demonstração de do espaço que voam com a

grande realizador, privando o colono de meios para .eproveíter unica finalidade- de prestigiar a

suas terras e cujas maquinas apodrecem ao, rigor do tempo, mas nossa. aviação e que' tanta
satisfazem e paixão de' certos "politicos" coligados. A previsão é colaboração emprestaram aos

certíssima. Se nada foi feito em nove mêses...-NADA SE FARÁ festejos do nosso _Cinqüentená-
-em 60 mêses ... e o povo, êsse povo que alimentou esperanças rio "Correio do Norte os felicita

quando elegeu um governo Pessedista-coligado, está decepcionado com votos sinceros âe agrade-
ante tanta "BARBARIDADE",.. _' cimentos.

(
A convite da Comissão de

Festejos do Cinqüentenário, es

tiveram em nossa cidade no

dia 8 do corrente, 10 aviões do

Aéro Club de Curitiba, fazendo
durante o desfile de maquinas
agricolas, demonstrações de
acrobacias e proporcionando li

população minutos de suspênse
.

com proêzas aéreas dignas
mesmo de tão hábeis aviadores

civis. Canotnhas viveu momen

tos de intenso júbilo cqm a

revoada dos aviões, do Aéro
Club da "Capital dos pinheirais"./

Foi mesmo um ponto alto dos

festejos do Ctnqüentenário que
graças a bôa vontade e cava

lheirismo dos aviadores, foi

possível a nossa população co

nhecer o que um homem pode
fazer 'no ar com um simples
avião de pouca segurança. Ain:
da a convite da Comissão dos

Festejos, os' aviadores partici
param de varias inaugurações
programadas .... e a noite assisti
ram õ segundo baile do Festi

val do Mate.

Foram os 'seguintes os avia

dores paranaenses que partici
param da revoada:

Juvencio de Albulquerque -

instrutor. Paulo Afonso
- de

Oliveira, instrutor; Pery Su-

plicy de Almeida, Fernando

Stemberg, Chafic Kallai, Wilson
Bembem e Carlos M. Netto,
pilotos.

O Aéro Club da Capital do
Paraná, atualmente está assim

constituido:

Presidente: José Alany Garbino.

Alunos: _

Pedro Amancio Rellein, An

tonio Fernando Camargo, Iríne u
Godato, Ronald Cotim, Rubens
Macedo. Fotografo, Victor Bento.

Diretor Geral do SENAM

congratula-se com nossos

Vereadores pela passagem
aniversário do Municípi<;>

O Presidente da Camara de
Vereadores recebeu do sr. A

raujo Cavalcante, Diretor Geral
do SENAM e Presidente da
Comissão Nacional Construtora
dá Casa dos Municipios, o se

guinte telegrama felicitando os

Vereadores pelo aniversário do

Municipio:
Na, oportunidade em que esse

Municipio vg conhecida capital
do Mate. festeja o seu- cinqüen
tenáric. vg congratulo-me com

vossencia formulando votos de

prosperidade todos .os habítantes
de Canoinhas pt Reitero pro
postas cordiais vg permanente
e irrestrita colaboração pt Sds.

Araujo Cavalcanti vg Diretor
.Geral do SENAM e Presidente
da Comissão Nacional Constru
tora de Casa dos �unicipiO!'!.

GENTILEZAS QUE
DEIXAM SAUDADES
Durante os Festejos do Cin

qüentenário, houve notas de

destáque foram notadas
gentilezas que ficarão gravadas
para todo e sempre na lem
brança do povo. 'A firma Ge.r
mano Stein S, A. com- a sua

Matriz em Joinvile e uma filial
em Canoinhas, distribuiu gra
tuitamente durante os 3 dias,
o saboroso café "Moka". Não
houve quem deixasse de tecer
os mais justos elogios ao "Stein'". Ambas as firmas além da dís
como diziam os lavradores que tribuição gratuita de seus pro
com uma xícara de cafezinho "dutos, ainda tomaram" parte
retemperavam suas energias. ativa na Exposição Industrial.
Foram pistribuidas 3 mil xíca
ras de cafézinho.

Os Moinhos Rio Grandenses
S.A. (SAMRIG) com a distri

buição também gratuita de ra-

ção balanceada para aves,
suinos, bovínos e equino,�. Os

. seus representantes nesta praça,
a tradicional firma Irmãos Zug
mann fizeram a distribuição.

I

Muitos pecuaristas que até en

tão ainda não tinham alimentado
seus animais com ração, ficaram
conhecendo os bons. efeitos da

alimentação condensada.

Belo gesto, louvavel iniciativa

que merecem registro especial
no arquivo dos Festejos do

Cínqüentenárío do Município
de Canoinhas.

\
y.

Canoinhas •

viveu

intensamente o seu

JUBILEU DE OURO
Conforme fôra amplamente anunciado, inaugurou-se dia

7 às 11 horas da manhã, as festas do Cinqüntenário com a aber
tura da 3.a Exposição Agro-Pecuária Industrial, realizada na séde
da Associação Rural de Canoínhas. O ambiente .era de expecta
tiva em todo o Município. Alguns acreditavam no brilhantismo
do certâme e o prestigiaram, outros, uns poucos, desacreditavam
da . realização pela terceira vez e entusiasmaram-se quando assis
tiram O adiamento das festas concorreu para que muitos vi
sitantes deixassem de vir ao nosso Município. Mesmo assim, no

domingo, calculou-se que dez mil pessôas viram Canoinhas em

seu traje de gala, comemorando seu jubileu de ouro, entrosada
na mais perfeita união de sua pujança econômica. Presentes a

inauguração, o dr. Jade Magalhães, representando o sr. Gover
nadar do Estado, deputado federal Arolde Carneiro' de Carvalho
Prefeitos e inúmeras outras autoridades de outros Municípios
estiveram presentes ao áto inaugural. Notou-se porém a falta de
Secretários do Estado principalmente das Secretarías ligadas a

agricultura e do próprio sr. Governador que sabendo do aniver
sário do Município, achou mais cômodo mandar um Representante.
Se não fôra isso, teríamos tido da parte do Governo do Estado,
todas as atenções que se devem dispensar a 'um Município como
o de Canoinhas.

Os discursos por ocasião do ato inaugural foram feitos
pelo sr. _Prefeito Municipal, João Colodel, dr. Jáde Magalhães,
representante do sr. Governador do Estado e finalmente pelo sr.
Alfredo Oliveira Garcindo, pelà Associação Rural -e Comercial' e
Industrial de Canoinhas.

.

Pavilhão do Mate
Neste Pavilhão todas as. firmas que beneficiam a erva

mate estavam representadas. Além' das firmas locais, Comercio e

Industria H. Jordan, Comercio e Industría Germano Stein S. A.,
Industria Brasileira do Mate Ltda, Cooperativa dos Produtores de
Mate Ltda. a firma Leão Junior & Cia de Curitiba e Federação
das Cooperativas de Produtores de Mate de Mafra, montaram os

seus stands no mesmo Pavilhão. O Instituto Nacional do Mate
além de expôr um stands com trabalhos em gráficos demons
trando o seu desenvolvimento, ofereceu aos visitantes, gratuita
mente durante toda a exposição mate gelado. Foi muito aprecí
ado principalmente pelos que ainda não tinham experimentado
essa salutar bebida tão nossa e' superior a qualquer outra im
portada. Um outro stands que despertou a atenção dos visitantes
foi o barbaquá coletivo em miniatura do sr. Ewaldo Zípperer que
primou pela sua montagem dando demonstrações como se fabrica
a erva mate cancheada.

Horto Florestal
Nos fundos do Pavilhão numero 1, a Associação Rural

em colaboração com o Serviço Florestal do M. da Agricultura apre
sentaram em diversas fáses, exposição "de essências florestais dês
de o seu plantio até o ponto em que as mesmas podem ser re

plantadas servindo para 0_ reflorestamento. Junto a Rigêsa S. A.
expôs suas máquinas mais modernas e algumas de sua própria
fabricação. Convém notar que duas maquinas que foram expos
tas, foram fabricadas pelo sr. Dalson de La Barba, mecanico chefe
da Rigêsa, sob orientação técnica.

,

'

Firmas Comerciais -7- Concessionárias
No pátio da Associação as firmas comerciais: Basilio Hu

menhuk & Cia. Ltda., Comercial Pedrassani Ltda., Abrão Mussi
& Cia. e Aristides Mallon. Todas Concessionárias das industrias
automobilisticas do nosso Pais, tanto os produtos como os pro
prios stand foram julgados pela Comissão como os melhores mais

.

bem arrumados 'tornando a parte externa da Exposição um re-

canto onde os visitantes pudessem apreciar o desenvolvimento da
industria nacional.>- principalmente de automóveis, tratores e im
plementas agrícolas.

(Conclúe em página interna)

AGRADECIMENTO'
Venho de público agradecer à Associação :Comer

cial e Industrial de Canoinhas, estipulante do Seguro de
Vida em Grupo na Cia. Internacional de Seguros, pelo aten
dimento no pagamento do seguro de João Ribeiro Simões.

Canoinhas, 19 de outubro de 1961

ass) Joaquim Ribeiro Simões �
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INFORMA:

C�sa
;

As encomendas' de roupas' "sob medidas" para as testas de tim de

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

R�nner' British Look.
casa da bôa roupa.

Vá ver; para us�r, a nova roupa
CASA PEREIRA a

-:

("A M A R A M UNI �C I PA l
\

DE CANOINH'AS
Resolução No. 29 de 5/10/1961

Concede Abono, de Emergencia .aos funcionário. e Pro
feiillorei Municipais.

Alfredo de J Oliveira Garcindo, Presidente da Câmara.
Munícípal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina, no uso de
sua� atribuições e na. conformidade no disposto no artigo 66 pa
ragrafo 4°. da Lei No.�2 de novembro de 1947. (Lei Orgânica
dos Munícipíos), faz saber que a Câmara Municipal decretou e eu

promulgo a seguinte resolução: -
-

. Artigo 1°. - Fica concedido um abono de Emergencia
aos funcionários e professores municipais, de um mes corres

pondente aos seus respectivos vencimentos, pagaveis até o dia
30 :�o mes de setembro do corrente ano, como. abaixo segue:
Diretor 'do Expediente da Câmara Cr$ 13.000,oõ
Diretor da Fazenda - Padrão Z. 12.000,00
Tesoureiro. � Padrão P. 9 000,00
Secretário -- PadrãoO. 8.600,00
-Auxílíar da Contadoria - Padrão 1\1 _. 8000,00
Escriturário do D.o.p.M. Padrão M 8000,00
Fiscal Lançador Padrão L 7.700,00
Auxiliar do D.O,P.�'L Padrão L 7.700,00
Chefe do M.M,ER. Padrão H 6.800,00
Chefe do D C. Padrão H e 800,00 .

Chefe. do D.M,M.V. Padrão G 6.600,00
'

Auxiliar da Fiscalização Padrão G 6600,00
Inspetor Escolar Padrão G 6 600,00�
Chefe do D.M.A.E. Padrão G 6.60C,00
Chefe do D.MA. Padrão G �

6.600,Qo
Aúxilíar Secretaria - Padrão F 6.300,00
Um Fiscal Padrão E 6.600,00
Zelador Cemitério Municipal 2.600,00
Professores de Escolas Isoladas '-.

60.5.00,00
Professores auxílíáres -

1 200,00
Professores que regem cursos desdobrados 4.533,60

TOTAL: _201.733,90

Artigo 2°. - A despesa decorrente a presente Lei corre
rá por conta do .excesso de arrecadação do corrente exercicio
financeiro.

.

, Artigo 3°. ..,... Esta Lei entra em vigor na data de sua

publícação; revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 5 de outubro de ·1961.

Alfredo de OHveira Garcindo, Presidente .-

TuEi Nader, �Secretário João Augusto Brauhardt, 2. Secretário

�

Resolução N°. 28 de 5-10-1961.
< I

Estabelece premio de Cr$ 50.000,00 para crianças nas

oidas e registradas-em 12 de setembro de 1961.
< j.-

O cidadão Alfredo de Oliveira" Garcíndo, Presidente da
Câmara Municipal de Canoinhas,- Estado de Santa Catarina, no

uso de suas atribuições e na conformidade do disposto no artigo
66 paragrafo 4°. dá Lei N°. 22 de Novembro de 1947 (Lei Or
gânica dos Municipios), faz saber que 8 Câmara Municipal de.
cE_etou' e eu promulgo a seguinte resolução:

Artigo 1°. - Fica autorizado o Sr. Prefeito Municipal
a dotar crianças nascidas dia 12 de setembro de 1961, como

registro do ano do Cinqüentenário.
Paragrafo lo� - Os dotados receberão pelos seus repre

sentantes legais até 31 de dezembro do ano em curso, em'
dinheiro as importancias correspondentes ao dóte.

-,

.... Paragrafo 2°. � Para os beneficios desta Lei estará 'na
Prefêítura .Munícípal até o dia 30 de setembro' as inscrições para
as crtanças .nascídes e registradas em 12/9/1961, a elas cabendo

,

um prernío, de Cr$.50.000,00 (Cinquenta mil cruzeiros) que será
dividido aos inscritos, em partes iguais..

Artigo 2�. - A iiespesa decorrente com a present� Lei,
deverá correr por conta da verba dos festejos do Cinqüentenário.

Artigo 3°. - Esta Lei entra em vigor na data de sua

publicação, revogadas as disposições' em contrario.

Salá das Sessões da câmara Municipal. em .5 de outubro de 1961.

AUredo de Olivejra Garcindo, Presidente
,

Tufi �ader. 1. Secretário Joio Augusto Brauhardt, 2. Secretário

Ouça, de 2a a 6a feira, às 12 horas

na RADIO 'CANOINHAS LTOA.,

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

Registro Civil
Sebastião Grein Costa" Escri

vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira, Comar
ca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem
casar: Licinio Leite e Florentina

Jungles. Ele, natural deste Es

tado, nascido em Rio d'Areia,
neste Município, no dia 6 de

julho de 193U, 'lavrador,- soltei
ro domiciliado neste Municipio?
filho de Rornalína Leite, resi-

.

dente. em Rio d'Areía, neste

Muníctpío. Ela, natural deste
Estado, nascida neste Munícípío.
no dia 12 de outubro de 1929.,

.

doméstica, solteira, domiciliada
neste Município, filha de João
Miguel Jungles e, de Dona
Maria da Luz Jungles Sobrinha
residentes em Co lon ia Ouro
Verde, nesta Comarca,

Faz saber que· pretendem
.

casar: Adão Gutherwil e Leo

poldína Rúthes Cardozo, Ele,
natural deste Estado, nascido
em Pulador, neste Municipio,
no dia 6 .de julho de 1927,'
lavrador, solteiro, domiciliado
neste Municipio, filho de Fran
cisco

- Gutherwil e de Dona
Maria Gutherwíl residentes em

Pulador, neste Municipio. Ela,
na tural deste Estado, -nascida
neste Municipio, no dia 20 de
abril de 1930, doméstica, viúva,
dornícílíada neste Município,
filha de Bernardino Ruthes, Ia
falecido, .

e de Dona Idalina
Ruthes domiciliada 'em Rio
Novo, neste Município:

Apresentaram os docúmentos
exigidos pelo Código Civil art
180. Si alguem tiver conhecí-"
mento de existir algum' impe
dimento legal, acuse-o 'para

. fins de direito.
.

-

Major Vieira, 10/10/1961.
S;bastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

Contratos, Distratos

Cornerclais.Requerimen
tos, Cartas e Recibos. -

Procure a

Organização' Jurídica Contábil
(Edificio IOiEÚL)

Vidraças quebradas em .sua.

casa? Não é problerna..
Telefone para 305-- e s-erá

prontamente atendido.
.

CASA EsMALTE

Nosso Ba-r
de BALlLA DAL BÓ
Bar Café e Churráscaria
Bebidas nacionais e estran

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

Rua Paula Pereira • Canoin'has

Lãs para Tricot
Casa Erli1a

;

I Hlusões �e Houclê
l

Ültima novidede

CASA' ERllTA I :.;:

DR. ,ARNOLDO PEITER FILHO
.

. . ) "

:ADVQGADO
.,j""

CíVEL TRABALHO
Rua Vidal Ramos, 310. - (em fren'te ao Hotel Popular).

� ,

Refaça 'suas forças, tomando

CAFÉ B1G
Saboroso até a ulttrne gotq

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

81G é ,0 melhor càfé

CI m@�Qllet.;a

flllldcmai
parti o

tranS�Qrte
i�c!liiidUQJ

CON,ÔRTO.

ECONOMIA
foz .55 km com 1 litro

e 370 km sem reabastecer.

BELEZA
porque é a única

que lem suspensão dupla.
porque é a única que, tem
'linhas oerodioomicas.·

SEGURANÇA
porque é a única

que tem chossl monobloco.

V. adquire a sua VESPA em

condições facilitadas nos

revendedores cutorlzcdcs,
--....

___

UM P�06UTO DA PANAUTO S. A. - RIO

Distribuidores.

Praça Lauro Müller, 204
. -
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VISITA SlJRPREEND.ENTE
Ontem, ao dirigir-me á,BIC com dois grandes pacotes de

livros, encontrei três senh?ritas com ares d,e visitantes. Já .lhes
vira na cidade o ônibus brilhante. Era uma caravana do Instituto
de Educação de FloriaQópoli�. em excursão cultural atr.avés o

Estado. Subimos. Nunca vi crianças mais maravilhadas. TIveram
os gritinhos típicos de surprêsa, que as minhas crianças já não

têm mais. Num alvorôço que as deix/ou com dificuldades de

fôlego, telefonaram incontinenti ao resto da caravana';, para que
viessem correndo, ver uma "coisinha Iinda". Vieram. Duas ilustres

professôras da Capital P. um professor do me�mo Inst�tuto,
acompanhados duma comitiva espantosa de frescor, ?e vld,a e

admiração. Tomaram conta da Bic. Apoderaram-se da BIC. QUIse
ram pôr nas bôlsas a Bic.

Então, hein! Nós aqui,' nesta pequena cidade de Canoinhas,
esfregando mel na boca de gente habituade ao mundo e às suas

admiráveis vaidades!
,/

Já me acostumei. Diante da soberana indiferença com

que mimoseia a .Bic.
. o_beatífico sossêgo. do noss?Anundo estu

dantil, docente e social, muita gente (muítal) de fora, sempre de

fóra, vem apalpar nossos bonecos e acariciar 8S lombadas dos n088011

livros, para certificar-se de que, realmente, ainda não estamos na

Lua, Aqui em' Canoinhas, nascem coisas, de existência efêmera
e' finalidades abstratas, que em vêz de se, vincularem estreita
mente à Bic, sua irmãzinha mais velha de ideais, para, de fôrças
conjugadas,' marcharmos semeando juntos, preferem seu aristo
crático desprêzo às "coisinhas lindas" que se podem realizar em

'I

harmonia, puxando na mesma corda do patriotismo. Que pena!
Nada posso fazer contra isso. Há mesmo- os que, diante dos
forasteiros, exaltam a Bic até as núvens que ela ainda não

atingiu, mas guardam- se, ciosamente, de visitá-la êles mesmos é,
muito 'menos, de trazer até ao casarão os seus visitantes. Não
esteve aí o CinqUentenário,' para demonstrar-me o que eu já
sabia? Mais uma vez, que pena para Canoinhasl Algumas famílias
aqui são amicíssimas, Alguns senhores aqui são benfeitores dos
maiores, Dez crianças aqui são cheias de gratídão.,

Por isso,' vamos continuar!
/

Não creio que essas dez senhoritas estudantes de Flo

rianópolis, agora, ao m€, verem por lá numa rua, ainda se,

apertem os braços para a "manobra isolamento". Pois nêste
ponto da má educação pública, é Florianópolis a pior cidade que
conheço. Olharam-me com olhos de intraduzível espanto. "Um
... dêsses hein! Quem diria?" E em, Canoínhas - Quem -diria!

I Em dias passados, urna senhora canoinhense, ao telefone, discou
o número errado, Quado do' outro lado lhe responderam "Aqui
é a Biblioteca Infantil", depôs o gancho com uma ameaça de

faniquito, exclamando; "Biblioteca Infantil?", mas com uma infle-
, xão que não deixava margem a dúvidas: estamos numa cidade
do loucos! Uma estudante da 4a. série' ginasial foi perguntada
por suas colegas' o' que ela ia fazer na Bic .. Não, Ainda nãd
estamos na Lua. Ainda estamos em Canoinhas. Recebi um diploma

.

de cidadão honorário de Canoinhas por causa de três versos

que fiz Sim, senhores! Então eu não fiz outra coisa nesta florida
Princesa de Planalto! Deixem me,

-

por favor, parodiar }�asimiro
c de Abreu. Todos cantam suas "obras". tambem vou cantar a

minha!

Mas não vem agora, em p�Q.el timbrado da .Secretaria
da Segurança Pública de Flortanópólís, ainda de Florianópolis,
ameaça de "gestos extremos" contra o cineminha da BIC, o

cineminha que sustenta a
_ Bic, -acusandõ-me de irregularidades

que eu não cometi, e, convidando me .até a comparecer a Dele
gacia da Polícia? Agora, no Estado, assím se trata uma ínstítuícão
amparada pelo Estado.

'

Elea estão com a fôrça. Eu só estou com a Bic. Vão
ganhar, é claro. Gloriosa ,lei! Meus senhores, as obras do amor

são indestrutíveis, por mais pedral que lhe atirem no caminho ...

frei Elseârio , Schmitt, ofm.

, Canoinhas, 19 de outubro de 1961, :feata de São Pedro
de Alcântara.

'
,

Padroeiro do Brasil.

No Cineminha "São Francisco"
.

Amanhã, à. 14 horaa e às 20,15 horas

com Richard Denning e Mara Corday
...

NUM FILME DE TERROR - UMA ORGIA DE'
,--SANGUE E ALUCINAÇÃO!
-,

-

A Entrega de Premi.os
da Exposição será

.feita em Novembro
As Associações Rural e Co

mercial e a Comissão de Feste-

30S do Crnqüentenárío, vão mar-
, car para os primeiros dias do,
mês de novembro p. vindouro a

entrega de premias, taças ,e di

plomas a todos /os expositores
que tomaram parte na 3a. Ex
posição Agro-Pecuária Industrial.
O local da entrega provavel
mente será na Associação Rural
de Canoinhas - os premiados
receberão a comunicação pela
.írnprensa falada e escrita além
da correspóndencía individual.

. �

A entrega dos premias que de
veria ser feita no ultimo dia da

Exposição, foi adiada devido os

diplomas e a confeção de taças
e medalhas terem sofrido alte
ração com �a 'mudança dos fes

tejos marcada para o dia 12 de
setembro e transferida para. o
dia 7 de outubro, corrente, Na
ocasião da entrega dos premios
haverá tambem uma reunião da
Cooperativa Tritícola Ltda. onde
serão debatidos assuntos de in
terêsse de todos os agricultores
e industriais do Município.

Sóc, Esportiva
Reei Esperança
CONVITE

A Sociedade Esportiva Re
creativa Esperança tem a grata
satisfação em convidar seus as

sociados para participarem do
TIRO AO CERVO a realizar-se
no día 28 do fluente, em' sua

. séde social, as 14 horas.Na mes
ma, ocasião haverá tiro' ao prê
mio e a noite grandioso baile
abrilhantado pelo, Conjunto Mu-
sical Estrela.

'

,
.

-

Reservas de mêsas: Com o

snr. Lauro Michel, na séde so

cial, a partir do dia 21 do cor
,

rente.

A Sociedade agradece ante

cipadamente a presença de to
dos os seus sacios.

Pera a sua segurança e tran

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

. Profissíonaís com longos anos

de prática na especialidade,

A DIRETORIA

VENDE SE
Uma propriedade na ave

nida B. Nos fundos da
Associação Rural.

Õtímo ponto pora co

mércío. Preço de Ocasião.
r

'Tratar no local com o

proprietário Sr. .Bx

ZACARIAS GOMES

Casas de Morada
Vende-se duas casas de

morada, cercadas" com luz
e poço, à Rua Curitibanos..
(perto do Hospita_l e Colégio.

Preço de ocasião.

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

_-

JUB]LED DE OURO •••

(Conclusão da la. página)
Pavilhão Industrial:

, Canoinhas neste IPavilhão apezar de não contar com to
das as suas industrias, ainda assim foi dada 'uma demonstração
de viva vitalidade industrial representando em síntese o poderio
econômico ge uma cidade cinqüentenária, relativamente jovem
mas com imensa dóse de bôa vontade para expandir-se. Fatores
de' ordem têcnica como por exemplo a falta de energia elétrica,
tem impedido a sua expansão, mim espaço de -tempo que bem
poderia ser menor se não fôsse êsse importante fator de desen
volvimento industrial. Merecem os nossos industriais e comerci
antes, grau dez pela apresentação dos produtos que fabricam e

pela colaboração que deram as festas do Cinqüentenário. As firmas -

de outros Municipios como Joinville que nos marldou a Drogaria
Catarinense e as Industrias H, Jordan e Germano Stein S. A. e

Moinho Riograndense S. A� (SAMRIG) que trouxeram seus pro
dutos para a Exposição, juntas com ás nossas, .deram-nos "uma
excelente impressão de compreensão e união industrial.

Agro - Pecuária-
Teve a, Exposição mais três setores que despertaram

atenção dos visitantes: Os Pavilhões: Avícola, Agrícola e Pecuá
ria. Comparando o sucesso obtido com a realização ,da 2a. Expo
sição em 1957, a de 1961 nestes I setores verificou-se um nivel
inferior, principalmente a parte de aves, bovinos e equinos. Mas
foi verificado tambem que a nossa suinocultura apresentou-se de
forma mais organisada e selecíonada. -Temos hoje bôas Granjas
corno a dr. Erwin Schwartz, criador 'especíalísado de Duroc e

Landráce, criando de forma racional com todos os -requisitos
técnicos - obteve os primeiros lugares na classificação. Outros
criadores-de suinos que não participaram da Exposição, sabemos
que tambem modificaram os métodos de criação e possuem
Granjas especializadas.

'

Apurou a nossa reportagem que durante os dias da Ex
posição, ótimas impressões foram colhidas de criadores de outros
Municipios, tecendo os maiores elogios ao desenvolvimento da suí
nocultura canoínhense. A Exposição, que nada mais é do que um
estímulo a tudo que se cria, produz e fabrica, tem trazido orga
nização, seleção e demonstra a capacidade de um povo como é

o

o nosso, com o proprio suor, vai paulatinamente, caminhando para
emancipação economica.

Os produtos agrícolas devido a época impropria para à
apresentação de produtos selecionados, deixaram tambem exce
lente impressão de uma lavoura variada O Município de Canoi
nhas produz de tudo. Os cereais- expostos traduzem. a vontade
do lavrador e o trabalho da terra fertil. -�

J

Cultura
Os estabelecimentos escolares como sejam: Colegío Sagrado

Coração de Jesus, Grupo Escolar "Almirante Barroso e Ginásio
Santa Cruz estiveram representados na Exposição Gráficos de
monstrando o desenvolvimento do ensino em Canoinhas, pinturas,
mapas e outros trabalhos, fizeram desse stands um verdadeiro
Pavilhão de interesse cultural. Os visitantes ficaram conhecendo
a capacidade da mocidade da "Capital da Erva Mate" .. Uni ex
celente trabalho do professorado de Canoínhas,

Canoinhas festejou condignamente o seu jubileu de ouro.
A verdadeira apresentação econômica operada nos últimos 50 anos,
fruto do ésforço e capacidade de sua gente. Os Industriais, Co
merciantes, Lavradores, Avicultores e Pecuaristas, tiveram na 3a.

. Exposição, um marco assínalador da transformação, estimulo às
suas attvídades, demonstração de que vivemos uma nova fáse.
Toda Canoínhas enfim, saiu do certâme, entusiasmada para novos
cometimentos e_novas iniciativas.

Grande Festa de Nossa Senhora Aparecida
EryJ PALMIT:AL

A Comissão tem a satisfação, de convidar Vv. SII., Exm88. Famílias
e o povo ern geral para tomarem 'parte Da tradicional fésta que

levaremos a efeito no próximo dia

de29 Outubro de 1961
PROGRAMA

Inauguração de grande Pavilhão para os festejos,
A'. 8 hrs, Sta. Missa com a Primeira Comunhão das crianças.
A's 10 hrs, Sta Missa e a tradicional Procissão com a Imagem

.

�

de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. "

Em seguida Festa externa, com leilão, churrasco, assados
de leitões, e galinhas, doces, café, rifas, jogos e

I

muitas outras atrações,
Ótima Música Abrilhantará os Festejos.
-:

VENDE-SE
LEITÕES DE RAÇA,

DUfOC 'Jersey Caruncho
Tratar com, o Sr: HELLMUTH PRUST

na Olaria Prust. 4x 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A CASA DA

I N' F O R M A: Encomende

seu traje
apenas Cr$' 6.5'80,00 à' vista,
5 . prestações iguais de Cr$ 1.450,00

�o Henner

por
'Ç_.

BOA .ROUPA em

,/

agora

Look,British

ou

Polícia Militar ...NOTAS DESTOANTES
. _..--

Diretoria Cieral do Ensino' e Instrucão
. ),

EDITAL
1 - De ordem do exmo. sr. Coronel Comandante Geral,

faço público, a quem interessar possa; que se acha aberta, até o dia'
15 de novembro do corrente ano, 8 inscrição ao exame de admissão
ao Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Estado de
Santa Catarina (CF O.)

11 -

� O� candidatos deverão requerer inscrição ao Coman
dante Federal da polícia Militar, satisfazendo, as seguintes condições:

. ,

a) ser brasileim nato;
b) ter, no mínimo 17 e no maxuno 23 anos, completos ou

a completar até 31 de janeiro de 1962;
'c) possuir ° Curso Glna�ial completo OU equivalente;
d) 'ter boa conduta civil ou militar;
f:') ter consentimento do pai o tutor, se fôr menor;
f) estar em dia com ° serviço militar; g) ser solteiro.

III - O requerimento de inscrição, contendo bem explícito
,

o enderêço do requerente, será acompanhado dos 'seguintes documentos:
Certidão de nascimento;
b) atestado de vacinação anti-vaiôlica;
c) 4 fotografias recentes (3d), de frente, busto, cabeça des-

coberta;
.

d) certificado de conclusão do curso ginasial ou equivalente,
em estabelecimeuto oficial ou equiparado;

e) atestado de estado civil, passado pelo Oficial do Registro
Civil da localidade de domicílio; .

-

';

f) certificado de alistamento militar ou documento_que prove
estar o candidato em, dia com o serviço militar;
_, g) atestado de -conduta, passado -pela "autoridade policial ou

Juiz de menores dà' localidade de domicílio;
h) 'folha corrida, expedida pelo Cartório o Crime da .looalí-

dade de domicílio:
-

i) eutosização o pai" ou tutor, se fôr menor de 18 anos;
j) certidão de comportamento. expedida pelo último estabe

lecimento de ensino que frequentou ou da unidade militar em que
serviu, neste último caso' com especificação das unições recebidas e

respectivos motivos: _

/

1-) atestado de idoneidade moral, passado pelo Juiz de Di.
reito rle =ua Comarca ou por dois oficiais da Corporação 0& das Ftr
ças Armadas,

Observações ,

Tõdos os documento. devem ser origiuais, devidamente sela
dos e com firma reconhecida, exceto os que contiverem o sinete'
de organização militar.

Aos possuidores de curso equivalente ao ginasio será exigido
o comprovante da prestação, em estabelecimento oficial ou equiparado,
do exame de adaptação de que trata O parágrafo único do art. 1°"
da lei n°. 1.821l de 12 de março de 1953.

'

- Serão aceitas, condicionalmente, as inscriçõea de candida
tos que se acharem concluido o .curso ginasial no corrente' ano,
.devendo o respectivo certificado de conclusão ser apresentado até
31- de janeiro de 1962.

- Não serão inacritos candidatos portadores de certificados
de isenção definitiva do serviço militar. por incapacidade fíeica.

"

IV - As preças da Corporação Subtenentes, Sargentos,
Cabos e soldados) ficarão dispensados das exigências das letras, a.e.I,
'g.h.i.j.I, sendo admitido a idade máxima de 25 anos, desde que este,

jam no bom comportamento, não esteiam sendo processadas no Iôro
militar ou civil, sujeitos a inquérito tenham sofrido punição por
transgressão de natureza desonroso ou policial militar ou comum e

e não que a tente contra a dignidade militar ou profissional ou que
não recomende seu ingresso DO oficialato. Os sub- tenentes e Sargentos
poderão iuscrever- se mesmo sendo casados.'

V - Os candidatos de outras Corporações militares deverão
apresentar autorização dos Comandantes das respectivas unidades.

VI - Os c�ndid�tos qne satisfazerem as condições acima
estabelecidas serão submetidos ao exame de admissão, compréen
dendo:

a) Inspeção de saúde;
b) exame físico;
c) exame intelectual.
VII ,,_. No exame físico serão exigidas as seguintes condições

mínimas:
1 - salto em altura (1,20);
2 - salto em extensão (4m);
3 corrida de 100m (14 segundos);
4 - corrida com um saco de 40 quilos (50 metros em 14

segundos);
5 _, corrida de l.000 ms. (4 'minutos);
6 - subida em corda lisá (4 metros);
7 - lançamento de pêso de 5 quilos 6 metros média n08

dois braços).

Notas deatoantes é ver a

minoria sem expressão acerbar
car Mm programa festivo de
uma coletividadev.e abusando
desta coletividade, 'satisfazer
exclusivamente aos seus "EUS"
como si fosse natural numa

pessoa' normal êsse complexo;

Nota. Destoantes é vermos

um orador oficial para. saudar
"as misses" que nos, visitaram
e falar quasi uma hora abu
sando da boa vontade dos que
participaram de um . baile e

nada .dizer a não ser repetir

Notas destoantes é ter que.
aturar mais uma vês o orador

oficial, ao lado da "ERVEIRA"
só falar em "R A MOS" e na

da de erva-mate;

Notas Destoantes é vermos

um ex-prefeito receber louros
de sigo que não fez e ainda

procurar menospresar quem
realizou algo. Vejamos as es

tradas na éra do "seu Dito"
e vejamo-Ias na passada e na

atual;

Notas Destoante. e ridicula,
é fazer' com' que a gloriosa

Notas deetoanfee é ter uma' trinta vezes o nome do Gover-

Rainha "E L E G IDA" nador do Estado,

Observações: Será inabilitado o candidato-que fôr reprovado
em mais de uma (1) prova.

.

VIII - O exame intelectual �,�lDBtará de prova escrita de
cada uma das seguintes matérias', com um número de questõea pro

postas de acôrdo com os respectivos programas, suficiente para ava

liar os conhecimentos dos caudídatoe sôbre seus p-ontos básicos:

1 :::::- Português: Redação sôbre assunto determinado, a

'critério da banda examinadora e análise léxica e analitica de um

período. .

�

2 - Aritmética: Números. inteiros. Operações fundamentais.
Números relativos. Divisibilidade aritmética. Números primos. Nú'
meros fracionários. Sistema legal de medir. Unidades e medidas
usuais. Potências e raízee. Expressões irracionais. Bazões e proporções.

3 - Algebra: Expressões algébricas. Cálculo literal. Opera
ções fundamentais. Binômio linear. Equações e inequações do l° g âu
com uma incógnita; Trinômio do 2°. gráu. Equações do 3°. gráu com

uma iQcógnita.'
.

4 - Geometria: Figuras geométricas plantas, Reta e cir
culo. Linhas egonos. Relações métricos nos polígonos e no círculo.
Cálculo de II áreas -das figuras planas.

5 -- Geografia Geral: Idéias do Universo. Estrutura da
Terra. Grupos Humanos .. -Vida econômica dos povos. Cont inentes e

regiões polares.- -' I

6 - Geografia do Brasil: Espaço (br!'lsiieiro e população.
Organização potítioa-admiuistrativa do Brasil. Circulação e transpor
tes nacionais. Produção industrial, vegetal, mineral e animal nacio
nais. Dados de crescimento. Indústria e comércio no Brasil. Divísão
regional do Brasil.

7 - Hist6ria Gera): Primórdios dos tempos modernos; as

grandes invenções, as grandes navegaçõea e o Renascimento. A Re
forma e a Contra- Reforma. O Novo Mundo: conquista e colonização.
O absolutismo na França; ai revoluções- inglesas. O despotismo es

clarecido; formação de novas potências européias. A Revolução Fran

cesa; a monarquia napoleôuica. A independência das nações 8 �_rica
nas. A Europa nos séculos XIX e XX A América nos séculos XIX
e XX. O Mundo Contemporâneo do progresso atual.

8 - Hist6iia do Brasil: O descobrimento; antecedentes
históricos; controvérsias. A formação ética: o negro, e o índio; a obra
da catequese,' A colonização. Expedições exploradoras; regime das

capitanias e a centralização administrativa. A expansão geográfica.
e 'a defesa do território. O sentimento nacional e a independência.
U primeiro reinado e o período regencial, O, segundo reinado. A

evolução nacional no império. A Hepúbíica. Condições atuais do
Brasil.

Observações: Tôdss as pro,vas serão eliminatórias, O grau,
de aprovação é quatro (4) por matéria e cinco (5) no conjúnto.

IX - Vantagem: e Regalias; O aluno do Curso de For

mação de Oficial terá direito ao ensino, fardamento, alojamento e

alimentação por conta do Estado, além dos vencimentos de c-s
4.000,00, Cr$ 4,250,00 e c-s 4,500,00, respectivamente no 1°., 2°. e

3°. ano. O Curso terá a duração de três (3) anos tendo ° Aluno

aprovado direito à promoção ao pôsto 'de 2°. Tenente, cujos. venci
mentos atuais são de Cr$ 21.000,00, o regime escolar é o de inter

nato, com saída aos sábados, domingos e Ieria Ios.

Data dOI .Esames: Os exames de admissão ao CFO serão
iniciados no dia 10 de fevereiro de 1962.

Informações: Quaisquer outras informações poderão ser

obtidas na D.G.E.I. da Polícia Militar (Praça Getúlio Vargas, nesta

Capital), ou nas sêdea de unidade e sub-unidades isoladas, (Chapecô,
.

Herval d'Oeste, Curitibanos e Canoinhas).

Quartel em Florianôpolis de setembro de 1961.

Diretor Geral do Ensino e
- instrução: Olavo Rech,

r

Banda da P,M. venha de f10-
rianópolís para tocar para
"meia dúzia" de politiqueiros
sem expressão;
Notas Destoantes, é S, Excís.,

o Governador do Estado não
ter comparecido e não ter .�

mandado um representante do
glorioso P.S D. Entretanto nas

eleições de Major' Vieira,
.

S.
Excia, removeu a quasi totali
dade de seus deputados para
ameaçar· e criar confusão que
aliás o resultado foi NULO, ..
as urnas falaram mais alto."

Notas Destoantes, foi "O
BRILHANTE TRATAMENTO"
e 8 notável defereneia que des
tinguíram a meiga e elegante
"míss" Cínqüentenárío sempre
que UM ORADOR OFICIAL
usava da palavra ...

Notai Destoanfee, foi ° me

nospreso que presentaram o

povo Canoinhense na politica
lha que implantaram nas festi
vidades ...

Notai Destoantes, foi. o
jsucesso mistico e. irreal que o "<

"orador máximo de elogios"
fêz ecoar nos ares, numa eufo
ria natural de quem não mere
cia o logar mas que por impo
sição; tiveram que guinda-lo
dando-lheo titulo de "HONORIS
CAUSA" como dizer de algo
que os anônimos fizeram.

Notas Destoantes, foi 'a im-
o pressão péssima que .deve ter
levado S. Excia.,· o Secretário
de Segurança, pois' como ho
mem culto e inteligente deve
ter sentido 8 separação desele-

gante que os "MANDA-CHU
VAS" implantaram nas festivi-
dades. .,

Notas Destoanfes, foi O
movimento que se fêz em des
lústro das solenidades em torno
da nossa Exposição Agro.
Industrial e Comercial:::

Notas Destoantes, foi o

SINDICATO DOS HERVATEI
ROS mandar UM LINDO PRE
SENTE para ser entregue a

RAINHA DO MATE DO BRA

STL, e a Comissão dar a quem
lhe INTERESSAVA, ..

Notas Destoantes, foi o Pre
sidente da Câmara ter sido no

primeiro baile um dos Juizes
da Apuarção e no segundo para
contentar "os msteiros" que a

todo custo queriam uma Rainha,
ficado para traz, sem receber
satisfação;

Notas Deatoan tes, foi ter o

"Barriga Verde" sido convidado
para participar do desfile de
maquinas agrícolas é ser nega
do dizendo que quem mandava
no Festival do mate era o' tal
de "Blei".

E ioram tantas "NOTAS
DESTOANTES"Yque não que-

)remos mais lembrar, para o

bem de todos, de Canoínhss
que não tem culpa de estar
ainda sofrendo as irradiações
de alguns elementos apaixona-
dos ..... politicamente.

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 1 05 agências Isso significa que, além
em 6 estados brasilei- de tôda segurança 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 tô

das as horas: a INca

� ,

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SANTA CATARINA S.A.

TÔNICO CAPILAR POR EXCELÊNCIA

\ .

MAIS DE 2.5 IINOS CONTRIBUINDO PARA O PROGRESSO DE SINTa CATARINA

P�RA FERIDAS,
E C'Z E MAS,
INFLAMACOES,
C o C E I R A S,
F R I E I R A S,

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHAS, ETC.
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C0RREIC> DO NORTE

Pr-aca
�

quarenta
o Dr. João Rodrigues de "A.

ranjo, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na fôrma da Lei
etc.

-

FAZ SABER que, no dia de
zessete (l7) de outubro p. vin
douro, à. quatorze (14) horas, à
frente da Prefeitura Municipal
desta cidade, o porteiro dos au

ditórios do Juizo.. ou quem suas
vezes fizer, venderá a dinheiro à
vista ou mediante caução idónea,
QU na forma do disposto DO art.
967 § i-, a IVo. do Código de
processo Civil a quem oferecer
preço não inferior ao . da avalia
cão e seguinte imóvel: UM ter
reno rural, Bem benfeitorias. com

a àrea de trinta e um mil e

quatrocentos e sessenta (31.460
metros quadrados, situado no lu
gar denominado -"Tira Fogo",
dêste Município e Comarca, de
marcado devidamente e coníron
tando: por um lado por uma li.
nha de cem braços com mais
terras do outorgante, pelo outro
lado por uma linha de cem bra
ÇO!! com terras de Augusto Sabal
tke, de outro lado-por uma linha
de quarenta e leis braçós 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 Famaudes Anhaia confor
me escritura pü'1lica de venda e

compra, lavradas em . Nótas de -

,Edital
de

de com

(40)
o prazo
dias

Tabelião Benedito Teresio de
Carvalho Júnior, em data do 5-
9·40, devidamente transcrito no

Cartório do Registro Geral de
Imóveis da Comarca, 1I0b·n°
9.140 a fls. 224/225 do livro 8K;
avaliado em Cr$ 4.719.00 (quatro
mil, setecentos e dezenove cru

zeiros), pertencente aos bens dei.
xados por falecimento de PAL�
MIRA ALVES PINHEIRO. E,
para conhecimento das pessoas
a quem interessar possa, mano

dou expedir êste edital, que
será, afixado no lugar de cos-

tume e publicado duas vezes

no jornal local Correre 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 original, do

que dou fé. Data supra.

Dr. Zaiden Seleme - Escrivão.

FUNDADO EM 27/5/1947 - Reg. no Cart. Tít. Doc. S/à. 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA·SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 _:::. Fone, i_28 - Canoinhas· S. C.

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

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE,
AmmcÍos: Por vez e por centimetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA PAGINAS INTERNAS

-,

1 vez Cr$ 25,00
4 vêzes 20,00

. - 8 ou mais 15,00
Publicações em destaque ou

-

tem um acrescimo de 10%.
"A Pedido" ou "SeçÕJl8 Livres" serão cobrados pelo

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

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

lugar determinado na pagina

PNEUS

7.10.1961

'::J'�
,,-

dr.' 4�Jr ,Seleme. - dr� AD��r Seleme
MFºIC9�
Oonsultório:

Rua Getulio. Vargas, 639 -

Residêncià :

639 - R.

Telefone; 380

R. Getulio Vargas,
Telefone, 380

Vitor Konder. s/n
Telefone J81

CA NO'IN HAS .

-.� Sta. Catarina

Ouça, _de 2a a 6a feira; às 12 horas

na RADIO CANOINHAS LTDA.,

INFORM'ATIVO INCa
Uma síntese dos principais acontecimentos
econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

Edital de Praça com

zo de quarenta, (40)-
pra'
dias

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

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

O Cidadão Braulio 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 80S que o pre
sente Edital virem, ou, dêle'

conhecimento tiverem ou inte
ressar possa

.

que no dia 26
(vinte e seis) de outubro pró
ximo vindouro, às 10 (dez) ho
oras no Forum, no Edificio da
Prefeitura Municipal, o porteiro
dos auditórios leva1á a público
pregão de venda, a quem mais

,

dar � maior lance oferecer aci
ma do prece da avaliação de

Ct $ 75.6'00,00 (setenta e cinco
mil e seiscentos cruzeiros), os

seguintes bens: 1°.) - Duas
datas sob

.

nrs. 505 e .507, com
a . área de 800 rn2 cada uma,
cercadas, as quais estão trans
critas as fls. 31 do livro 3·M,
sob nO; 10.977 do Cartório de
Imóveís dést� Comarca; ávalia�
das em c-s !16f.000,OO (dezesseis
mil cruzeiros). 2°} - Uma ca

sa de madeira, construiria sobre
a data n", 507; avaliada' em
20.000,00 (vinte mil cruzeiros).
3°) - Um terreno suburbano.
com li ârea de 3.960 m2., situa- .

do em Alto das Palmeiras, ter
reno êste parte do lote nO. 77,
Carta de Aforamento n", 103 e

que se acha transcrito n_g. Re

gistro de Imóveis desta éomar
ca, as fls. 122, do livro 3 E,
sob nO. 25.355; avaliado em

Cr$ 39.600,00 (trinta e nove
mil e seiscentos cruzeiros). •
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 QO lugar de
costume e publicado duas (2)
vezes no jornal' local, Correfe
do Norte, e' uma (1) vez no

Diário Oficíal 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 (196l). Eu, Zaiden Seleme,
Escrivão, o subscrevi.

Braulío : Ribas.::ia Cruz

Juiz de P8Z •

Estã conforme o original,
do

.

que dou fé .

Canoínhas," 21 de setembro,
.de 191)1:

'

pr. ��1�itvf�.Seleme
L'Ç·�;'�:·\.:::�··' '.:, 3f·7

TODOS OS
.-

TODAS AS
TI.POS

MEDIDAS

o MAIS COMPLETO ESTOQU,E DE PNEUSTi rt$tont
..

Para' atendê-lo c()Il! a máxima rapidez -_ funcio
. nários com muita prática. Para sua segurança
e economia - pneus que lhe garantem máxima

,��W)metra��m por cruz�i��: FI.RESTONE

TRÊS BARRAS E CANOINH"AS

":",_'

.,fI'

e.

�ontratos, .
Distratas

Comerciais, Requerimen.
tos, Cartas e Recibos. ).....

Procure a
r", ',' r . r _:1:" ,>;.� "?]-'

Organização Jurídicâ ContábU
(Edificio MEÚL)

SANTA CATARINA
;. .: )"
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CORREIO DO NORTE , ,

Advocacia em geral, especialmente crime
_' ,

(

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

'

Atenção Caçadores! ',_

Em breves dias a ,firma J. Côrte Irá receber @
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. Côrte
Praça Lauro lv.rüller, 751, (ao lado do Banco INCO)

CANOINHAS _ Caixa Posta), 76 - Fone, 125 - STA. CATARINA

José Yvan da Costa
Bacharel em Direit�

para

l;i?
.

' '�.

-Moldura.s
_,e Quadros
Grandes Descontos

para Revendedores
Procurem

Assine! Leia 1. Divulgue 1

Correio 80 Norte,

CASA ESMALTE
. Organizações de Fir1ÍIas Co
merciais Individuais, Coletjvas'
e Sociedades Anonimas.

PR0CURE A

Organizáção Jurídica Contábil>
(Edificio MEÚL)

<

IIGORI, ii WIL�YS Da li V,OCÊ o MELHOR.
CERTIFI'CIOO DE GiRIINTIA NO B.RJlSIL!-
Sim, -desde 1.° de agôsto. os produtos Willys (Utilitário "Jeep" Universal,
Utilitário "Jeep" Universal Modelo 101. Rural "Jeep", Pick-up

-

"Jeep", Aero·

Willys e ReQ__ault Dauphine). têm à- garantia integral' da fábrica dobrada
de 3 para 6 meses da compra ou de 6.000 para 12.000 km de uso! Esta
�duplicação dos 'Iimites anteriores .da nossa garantia é o resultado

-

da cons

tante' elevação da qualidade dos nossos produtos. do alto indice de

nacionalização' alcançado pela' Willys-Overland do Brasil. da assistência
técnica assegurada pela rêde de Concessionários em todo o território

'nacional, da 'crescente -espectelizacáo da mào-de-obra brastleira e do
-

elevado padrão técnico já atingido pela indústria
_
nacional de autopeças.

"

Visite-nos e constate v. mesmo os inúmeros pontos de superioridade
dos nossos produtos. Após uma demonstração, v. terá verificado
porque podemos duplicar os limites do nosso certificado de garantia!

WlllY$-OYERLAND DO 8RASIL $.A.
2°. - A soja sendo precoce, com, ciclo maís curto, diminúe o

risco de praga, doença, é outras consequências climáticas.
3°. - A geada cedo de Abril, não causará prejuízo às varie-dades,

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 detrigo, e mais folga para a colheita de soja,

5°. - Têm resistencía á diversas doenças.
6°. - Contém 2,5%' mais de ólee do que a -variedade Amarela

Rio Grande, por isso, alcançará futuramente, melhor prê
ço no mercado,

BASILIO HUMENHUK & -:CIA' LTDA 7°,..".- Espaçamento para plantio: 70 cm, x 35 cm.
.

-

.

.'
.

•

-

_'

../
Para aquisição de sementes selecionadas fãça o seu pe-

- S. CATARINA .dído na ASSOCIAÇAO RURAL DE CANOINHAS.
'

2x

i

CAN01NHAS Rua Vida I Ramo�" 203 - Telef. 145

e
'

.' 21.10-19�1

-:--- - Sta. Catarina

dr. Adyr. Seleme - dr. ADuar S-eleme
MÉD-ICOS

I

Consultório:
Rua Getulio Vargas, 639 - Telefone, 380

Residência:
R. Getulio Vargas, 639 R, Vitor Konder. s/n

Telefone, 380 Telefone sai
,

CANOINHAS

......� -M. \

�

.c;--���!�/ I
��=== �D '.. "

"
,

I

....___..- A

J. CORTE
Praça Lauro Müller, 751 ,(ao lado do Banco INCU)

Caixa Postal, 76 '- Fone, 125

CANÓINaAS - STA.. CATARfNk

Apresenta esta temporada de caça B08 seus distinto freguêses,
armas e munições de. todas às espécies:

.

Espingardas Nacionais ROSSI· BOITO • LERAP de um e'

dois canos, mochaa e de cão. - Espingardas de prooedêecia
estrangeira de cão e mochas. - Revolveres R@SSI· TAURUS
de todos os calibres.' - Balas e munições em geral para armas.

Espingardas de pressão pi esporte e coça. - Espingardas pica
pau • PUXA FROUXA e de CÃO. - Camas de Campanha;
Lanternas a pilhas.carbureto e Lampeões Colemann 500 Watts.
FACAS. FACÕES de mato - TALHERES ARTICULADOS;

Melhores prêços - Melhores condições -de
pagamento

-

- Maior estóque da praça.

Assunto de interes-se de todos os 'lavradores

F, e i j'ã c _S e--j a
Os' dados das variedades de Soja precoce

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

Época Dáta Retidirn.
plantio 'colheita. aacaa p/ Ha.

1 a 20/11
1 a 20/11'
1 a 20/11
1 a 20/11

-1 a 20/11

65
65
65

80
80
80

,
,1 a 20/11
1 a 20/11
1 a 30/H

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

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

25 de abril . 3.8

Hill
HOQd
Dortchsoy-67.s
Dorman
Lee

45
50
60

-

60
�60

48
45
42
40

60
70
75 ./
75

Ogden .

Dortchsoy-B],
Jackson

Vantagens das veuiedades precoces acima -relacionadas:
1°, - Bem mais' rústicos e produtivos do que as variedades' A-

marela Rio Grande. ': '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



"
cf Guy Williams - Uma produção de Walt Disney

, ,Tte.' D��:�:!a°r;s��rr;!r�Olicia Almanaque d' O Pensamento na Impressora

-PelosLares e Salões
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

I,
I

.

ANIVERSA.RIAM"SE
,Hoje: a menina Oeanine
filha do sr. Jacy Varella; a
sra, dna. Ide/mira esp. dó sr.

Waltrido Schramm; o jovem
Amir Seleme; o sr. dr, João
Bayer Fo., os meninos 'Oscar
filho do sr. Braz Vieira e Ma.
rio Edson filho do sr. Rodotto
Freehner.

'

Amanhã: as meninas Leo ..

nide Lourdes filha do sr. Fe
lix da Costa Gomes; 1anice
A1!arecida filha do sr. Ary
Wiese .e Eneida filha do sr.
Alex Michel; a sra. dna. He
lena esp. do sr. Epaminondas
Simões; o sr. Carlos Dreher;
os meninos Antonio filho do
sr. José Pedro Vailatti e
Carlos Valdir filho do sr. Car
los Dolla.

'

Dia 23: às Senhoritas Regina
filha do sr. dr, HaroldoFer
reira; Iria filha do sr. Afonso
Linzmeier e Marly filha do sr.
Alex Michel; os meninos Os
mar filho do sr. Angelo Al
berti é Cornelio Francisco filho
do sr. Henrique Neustaedter.
Dia 24: lJS srs. Alfredo de

Oliveira Garcindo; Antonio
Cubas e Demetrio Rudey; o
menino Antonio Ouande filho
'do sr. Osmario Dauet; o io
vem Leonardo Franz; a me
nina Maristela filha

.

do sr.
Norberto Fiedler; as sras. dnas.
Otilia eso. do sr. /oão Oros
skoPt Sego. e Maria esp. do
sr. Horacio Costa, res. em

'Xanxerê.

Dia 25: a menina Marilú
Paula filha do sr. Arno C.
Hottmann; os meninos Os
waldo filho do sr. José Inacio
dos Santos e Lucio Edson fi
lho do sr. Paulo Neuburger;
as sras. dnas. Vva. Marinha
Costa; Santina esp. do sr,
Jacob Dreeoieski, res. em C.
do Mourão e Bernardete est:
do sr. Antonio Nascimento;
os srs. Vítor Tomaschitz e

Ludovico" Glinski.
Dia 26: a menina Leonor

filha do sr, Carlos Czech; os
meninos Jefferson Luiz e Au
gusto Sergio filhos' do sr.

Waldemiro Krawchychyn.
Dia 27: a srta Zackie Se

leme; o jovem Nelson D. da
Silveira; a 1t!,enina Ana Joa»
quina filha do sr. Edmundo
Knorek; o sr.,Aristeu' de' O ..

liueira; os meninos Lourival,
filho do sr. Bernardino Fe,..
dalto e Reinaldo filho do sr.

Pedro Holler.

.Nossos patabens.

Gente Nova
OMAR, é o' nome do garoto
que a .12 do corrente veio en

riquecer o lar do já . feliz
casal rdna. Lourdes Maria "

dr. Anuar Seleme.
Omar viu a luz do mundo

na Maternidade do 'Hospital
Santa Cruz.

Cumprimentamo-los, dese»
jando felicidades.

,

-

Cine � Teatro Vera Cruz
A P R E SE N TA:

HOJE' _ ás 20,15 horas • Impróprio afé 14 ano.

o ESTUDANTE·E A VEDETE
em Totalscope

cf Mario Girotti, Giulia. Rubini, Dorian Gray,
, Claudio Villa :

"Ele era, muito jovem para amar... ela esperta demais!!!
----- <'

'DOMINGO -- ás 14,00 horas • Censura Livre'

UM SENSACIONAL
,.

FILME
-----'--

DOMINGO
á. 17,00 lis. Imp. até 14 anos,á. 20;15 hs�

----

o GIGANTE DA MARATONA
em Cinemascape ,

cf Steve Reeves. Mylene Demongeot, Daniela Rocca,
Ivo Garrani

"Um gigantesco espetáculo!!! Uma produção sensacional
-,

da Metro!!! '

28. Feir� - ás{20,15 horas � Proib, até 14 anos . REPRISE \

,5a. Feira - á. 20,15 horas - Imp, atê 14 anos

UNICA EXIBIÇÃO "-

O BARAO AVENTUREIRO
cf Vicent Príce, Ellen Drew, Benlah Bondi
"Uma história de

...!!:�ltlJla'l no Arizona"

4a. Fei,ra - às 20,15 horas - Imp. até 14 anos

ÚNICA EXIBIÇÃO
A RUA DO TERROR-

,-

oi Dan Duryéa, EIsy Albin, Ann Gradin, Eric Pohlmann
"Um sensacional filme policial"

5a. e 6a. Feira --:- ã. 20,15 hora. - Imp. até 14 anoa

ConFlito duas Almasde
em Tecnicolor

cf Virginia Mc. Kenna, Bil Travers, Ivone Mitchel,
"O Desejo de ser livre, foi mais forte que sua paixão"
SABADO _ Dia 28 - às 20,15 hrs. '_ Imp. até 14 anos

ZORRa O VINGADOR

l

. Noticía a imprensa do País:

Pela «Vigilia Cívica»
cada ' Deputado ganhou

360 mil cruzeiros

Aviso aos interessados em

obter a Carteira de Motorista,
que a COlJlissão examinadora

que percorre o 'Estado, estará
nesta cidad� nos dias 6 e 7
de novembro próximo vindouro.

Canoinhas, 18 de 'outubro de
1961.

Pelas seguidas' reuniões que
realizaram durante a última

crise-política-militar, os Depu
tados Federais acabam de ga-:
nhar cada um a alta quantia de
360 mil cruzeiros.

'

Essa quantia foi estipulada
a cada Deputado que participou
das reuniões realizadas entre

os dias 15 de agôsto e 15 de'
setembro, e será paga a pre
texto de «Vigila Cívica», du-'
rante a última crise.

Como se vê, os nossos pa
trióticos Deputados cobraram
bem caro pela sua «Vigila
Cívica».

Enquanto isso, a' «Vigila G:í
víca- do Povo foi paga com as

astronômicas remarcações de

preços que os tubarões de to
dos os naipes procederam na

oportunidade! É, ou não é? ...

Baile das Garotas
O Grêmio XV de Julho,

realizará dia 4 de novembro
próximo, 'o «Bailto das Garotas»,
que será animado pela exce

lente Orquestra King's de Cu
ritiba.

A atração·máxima dessa
festa será a escolha da «Garota
Ràdar de Canoinhas», numa

promoção do cronista social de

Florianópolis, Dr. Radar (Láza
ro Bartolomeu), qUE' já escolheu
as Garotas Radar de Joinville,
Brusque, Irnbituva, Florianópo
lis e outras cidades de nosso

Estado.

O traje- será a passeio. A
reserva ,de mesas poderá ser

feita com o Sr. Krüeger, no

Club Canoínhense, a partir do
dia 21 de outubro próximo.
Para essa festa são convida
dos .especialmente os associados
do Club Canoinhense, Socieda
de Beneficente Operária, Elite
Tenís Glub, Rotary Club e

Lions Club de Canoinhas.

Dia 5, será realizada, também
no Club Canoinhense, grandio
sa tarde dançante com o Con

junto Melódico da" Orquestra
King's, em homenagem à «Ga
rota Radar de Canoinhas».

Estamos certos de que mais
esta promoção do Grêmio XV
de ,Julho se revestirá de bri
lhantismo e sucesso ímpar,

Delegada de Polícia.
.

"

Três Barras

AVISO
Aviso -aos interessados que

a comissão para exame dos
candidatos a motoristas estará
nesta cidade no dia 8 de no

vembro pf.
Tres Barras, outubro de 1.961.

Joriel Manoel Alves
3°. Sargento - Delegado Policia

,)

Delegacia Auxiliar de

Polícia de Canoinhas'

A Y I S O

Ano 15· CANOINHAS - S. Catarina. 21 de Outubro de 1961- N. 661

)

Comissão Diretora Pró Festejos
do Cinqüentenário de Canoinhas

Nota de Agradecimen'to <,

" A Comissão Diretora dos Festejos do Cinqüentenário de Ca
noinhas cumpre o grato dever de manifestar publicamente o seu re

gosijo pelo transcurso dos festejos e comemorações levados a efeito
dentro do, programa elaborado.

E' de se ressaltar que todos os ítens do programa foram e-
xecutados dentro da melhor ordem possível, com assistência do povo
e aplausos do- público em geral.

'

A realização dessas comemorações foi possível graças à cola.
boração efetiva que foi dada por todos que desejam o engrandeci
mento de Canoinhas.

Assim a Comissãó' deseja agradecer sinceramente o apeio, o

trabalho, o entusiasmo e a colaboração jnestimável que recebeu:

Da Associação Rural; da Associação Comercial e Industrial;
da Rádio Canoinhas; da Câmara de Vereadores; do Jornal "Barriga
Verde"; do Jornal "Correio do Norte"; dos-Colégios e dos Professo
-res; do Centro de Estudos, e Pesquisas 'Educacionais' de Canoinhas
(CEPEC); da: Escola Pratica V. Ramos; 'da Comissão do Mate;, do
Instituto Nacional do Mate; da Comissão de Exposição de Arriml e

Fotografias e de Taxidermia; da Comissão de Hospedagem; da Co
missão de Ornamentação; e agradecimento ao Clube Csnoinhense,
Sociedade Beneficente Operária, demais sociedades, inclusive de Três
Barras; à Comissão Lítero Musical; à Comissão de Esportes; à Co
missão àe Informações; à Comissão de ConstruçRo do Monumento;
especialmente às senhoras; à Comissão de' Recepção; ao Comando do
50. Batalhão da Polícia Milita'r; à Delegacia de Polícia à Inspetoria
de Trânsito; à Igreja Católica; à Comunidade Evangélica; aos fuuci
enârios e opera rios da Prefeitura; às f�ílias que hospedaram visi
tantes e candidatas do Festival do Maie; ao Sr. Alceu Bley, organi
zador do V Festival do Mate; à Banda da Polícia Militar; ao Exmo.
Governador do Estado Sr. Celso Ramos e, seu digno representante
Dr. Jade Magalhães;. ao Sr, Major Félix Gomes do Rêgo Filho, pelo
apeio pessoal e do Campo de Instrução Militar Marechal Hermes; ao

.

Sr, Tte. Agenor Flores, Delegado da Junta Militar; 'ao Aéreo Clube
de Curitiba, a todos os visitantes especialmente às candidatas do Fes
tival do Mate e a Rainha do Cinqüentenário; a Canoinhas Força e

Luz, ao Posto Esso pela irrigação das ruas, ao Comércio e Indústria
emrgeral e aos agricultores e pecuaristas que concorreram para o ê
xito da 3a, Exposição" ás demais comissões participantes da Comis
são -Organisadora. bem como ao povo em geral e a todos enfim que,
desta ou daquela forma prestaram seu inestimável serviço e auxílio,
para que se pudesse, dar a �anoinhas a nota que tão alto elevou o

nome do nosso Município
'

A Comissão agradece ainda ao Sr. Gal. Alfredo Gomes Sa
pucaia, ao Revmo, Bispo D. Daniel Hostim, e ao Departamento de
Estradas de Rodagem, pedindo excusas pelas falhas e omissões InVO

luntariamente verificadas.

Canoinhas, 16 de

João
Alfredo Garcindo

setembro de 1961.

Colodel - Presidente
João Rodrigues Araujo

'"

d e Bólãó Democrata
CONVITE ... BAILE

O "CLUBE DE BOLÃO DEMOCRATA" (Terça-Feira) tem
o prazer de convidar os distintos associados da Sociedade Beneficente
Operârie, Club Canoinhense, Grêmio XV de Julho, Sociedade Tiro ao

Alvo Canoinhas, Clubes de Bolão Fantasma. Concórdia, Temeroso,
Assombroso. Olímpico e União, para o grandioso baile comemorativo
do trigésimo aniversário de fundação do Clube de Bolão Democrata,
a realizar-se no dia 18 de novembro, nos salões da Socied�de . Bene
ficente Operária, com início ás 22 horas.

,
'

As dansas serão abrilhantadas pelo jazz"Cruzeiro, do Sul" de
Rio Negrinho.

A reserva de mesas poderá ser feita no escritório da Canoi·
nhas Força e Luz SIA com o sr- José A. Pereira,.a partir do dia 10,
ao preço de Cr$ 400.00.

.

- Dentro de mais alguns dias, será marcada a data para a

realização do Bingo de prêmios em benefício do Clube de Bolão Demo
crata e, o prêmio principal será um lote numa das praias de Santa
Catarina.

'

I
•

- No dia_ 15 de novembro virá a Canoinhas a equipe do
Grupo ,de Boliche Tiradentes da Sociedade Thalia de Curitiba.

- Durante o baile do Terça-feira será efetuado um sorteio de
lindo prêmio entre as mesas vendidas.

,

- O Clubitde bolão de Curitiba que deverá jogar contra ô
Democrata no dia 18' (sábado) de tarde é composto exclusivamente
de solteiros da melhor sociedade curitibana. A postos, senhoritas locais.

Possivelmente, na próxima semana já estará circulando o

programa dos festejos comemorativos do terceiro decênio do Terça-feira.
\
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