
Campanha Pró Construção, Aeroporto de Canoinhas:

Canoinbas terá Aeroporto
Mais uma sessão realisou quarta-feira a Comissão Pró

Construção Aeropôrto de Canoinhas. Compareceram todos os

membros da Diretoria e tomadas providências a fim de que os

serviços de terraplanagem não paralisem até o término da gi
gantesca obra que permitirá a Canoinhas uma nova fase de desen

volvimento, tanto cultural como econômico.

Por sugestão do Sr. Rafael Dislácio, tesoureiro da Dire

toria e representante do Rotary Club desta cídadê, foi traçado
um planejamento dos trabalhos e sobretudo colaboração da im

prensa falada e escrita no sentido de darem ampla divulgação à
construção· do aeroporto que nesta altura, já podemos afirmar

aos nossos leitores que Canoinhas terá brevemente um campo
capacitado a receber aviões de tôdas as bitolas -. Submetida' a
apreciação dos presentes a sugestão daquele notável represen-.
tante do Rotary, foi a mesma aprovada unânimemente e tornadas
outras medidas a fim de não permitir .que os trabalhos sofram

interrupçã? de forma alguma.

Avulta, pois, de importância a iniciativa de um destacado
grupo de homens que resolveram dar á Canoínhas um campo
de aviação, custe o que custar. Máquinas dos govêrnos-federal
estadual e municipal trabalham até altas horas da' noite, numa

demonstração que nesse setor de necessidade para Canoinhas, os
interesses estão acima de qualquer facção política. Unidos em

tôrno de uma única causa, de um só objetivo, todos trabalham
em pról da construção do aeroporto de Canoinhas. O que se vê,
portanto" não, é um trabalQ_o isolado de um só homem ou partido',
'mas um completo entendimento de tôda ii Diretoria disposta a

completar a obra iniciada para o bem estar dos canoinhenses e

para a grandeza cada vêz maior de Santa Catarina.

ONDE A LEI
. -

E' LETRA MORTA
O Sr. Prefeito Municipal, que tão desastradamente vem

conduzindo -a nau administrativa municipal, além dos descalabros
de .ordem administrativa, tem ainda os desrriazêlos e os descasos
pela lei. Nem parece que o homem foi durante 5 anos vereador
da Câmara Municipal de, Canoinhas, pois dessa gestão nenhum
ensinamento ou prática levou que melhor o orientasse no difícil
caminho da lei. Doutra forma, não se explicam os "moristrnegos"
que são submetidos .à apreciação do Legislativo. Se entende da
matéria, então há em tudo isso manifesta má fé, ou desejo de
espesinhar quem quer que seja! O fato é que o ano de 1957,
estava prenhe desses clamorosos atentados à lei.

Fêz-se em 1956, confor-me preceitua a lei, a revisão do

imposto predial, no entanto, contrariando êsse preceito, que reza

que a tal revisão se fará trienalmente, para aplicação no ano

seguinte, no caso 1957, com aviso prévio aos contribuintes, o

Chefe do Pode!' Executivo, mandou,' proceder à nova revisão isto
no 2.° semestre, quando êsse tributo já estava lançado, fichado
e sacramentado, bem "como, em grande parte pago, alterando as

cifras com efeito retroativo..

O Sr. Prefeito destacou uma turma para proceder a um

novo levantamento, com novos calculos, alterando as parcelas,
chegando dest'arte a convidar os contribuintes já quites com os

cofres públicos, a pagar o excedente - produto da tal revisão
dà revisão (Diz .o Prefeito que não é revisão e sim verificação ...).
Houve.,a grita, mas o "homem da Foz de Iguassú" acostumado
ao marulho -das célebres quedas, tem os ouvidos fechados e

quanto mais barulho mais se aproxima das' "quedas". .. ! Doutra
feita, houve aquela lei que nós com razão, intitulamos de "Ney
Pacheco", autor da mesma. :€sse inteligente e culto vereador, por
sinal "lider do govêrno" dêsse fenomenal govêrno de Canoinhas,
viu seu

-

projeto com justiça aprovado, se não nos enganamos,
aprovado pela unanimidade da Câmara; projeto esse que alterava
artigo de lei, eximindo a Xarqueàda e o' Campo d'Agua Verde
da incidência do imposto predial. O Prefeito Haroldo Ferreira
VETOU a lei, e nas razões do veto, entre outras disse que con

ceder a medida ,seria estimular a construção
.

naquelas bandas!
Monstruoso! A Câmara REJEITOU o veto dentro de todos os

princípios de lei, porém, até hoje, a lei não foi promulgada,
fazendo o Presidente e o Vice-Presidente côro com o Prefeito
no descaso à lei.

O Prefeito (pasmem senhores ...) decorridos cerca de 40
dias, encaminha à Camara lei identica, isentando desta vêz por
SUA PROPRIA VONTADE, o Campo d'Agua Verde e Xarqueada
do imposto predial,' para aquele ano, invocando para tanto, as

enchentes periódicas, prejuizos etc., com que ELE, Prefeito, por
humanidade, devia ajudar aquele povo. Houve como é natural,
protestos na Camara e dois ilustres vereadores da situação, eno
Jados de tanta desconsideração, pediram licença das sessões, lá
deixando de comparecer por duas semanas. O projeto depois de
receber merecido e incisivo parecer, foi engavetado, não che
gando a sofrer uma discussão siquer.

E assim, outras monstruosidades existem que o povo
deve saber.
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NOVILHAS HOLANDEZAS
vendidas atravez daAssociaçãoRural
A Secretaria da Agricultura

do .Estado vem desde a muito
trabalhando no sentido de pro
porcionar aos lavradores inú
meras' vantagens de adquirir
material agrícola a baixo custo.
Primeiro foi a importação de
arame farpado de procedência
alemã e logo em seguida im

portou uma grande quantidade
de sulfato de cobre, distribuindo
essas importações atravez das
Associações Rurais. A Associação
Rural de Canoinhas recebeu e

vendeu a preço de custo, 1.000
rolos de arame farpado - 200
rolos de aran.e. para parreiras
é 50 sacos de sulfato de cobre.

.

,

A importação mais recente

daquela Secretaria sob a adrni-
, nistração do dinâmico Mario
Orestes Bruzza, foi a . de no
vilhas' holandezas, cujas, foram

hoje vendidas aos lavradores,
proprietários de terras e chá
caras, com' o pagamento inicial
de 10% sôbre o valor e 3 anos

para pagamento do saldo.

Nestas condições, a quota que
coube a Associação Rural de

Canoinhas, foi insuficiente para
atender todos os interessados.

E' de justiça que se louve

aqui a atuação destacada que
teve na importação de novilhas
holandezas o Sr. Dr. Lauro
Fortes Bustamante, Diretor de

Produção Animal, órgão da Se
cretaria da Agricultura, que
desde que iniciou sua carreira
como agrônomo, vem traba

lhando e se interessando pela
pecuária catarínense, Foi êle

BRASIL:
63 milhões de habitantes

A té o fim do ano será aüirr
gida a cifra de 64 milhões
Rio. 2 (R.P.) - Ao romper o

o ano de 1958, o Brasil ultrapas
sa a população de sessenta e

três milhões de habitantes e ao

findar do mesmo ano, 64 mi
lhões de habitantes, é o que in
formam as autoridades federais.

�inda em princípio de 1958, cinco
estados terão população superior
a quatro inilhões de habitante;.
São eles: São Paulo, Minas Gerais.
Bahia, Rio Grande do Sul e Per�
namhuco. Sete acima de três mi..

Ihões, entre eles: Ceará e Paraná.
Nove acima de dois milhões. A

população dos territórios é calcula
da em 300 mil habitantes.

Segunda de 3 milhões

Rio, 2 (RP) - O Distrito Fe
deral será a segunda cidade bra
sileira a ultrapassar três milhões de
habitantes. Esta afirmativa é feita
pelas estatísticas fornecidas pelo
IBGE, distribuidas a imprensa
caneca,

quem escolheu
..
da fonte pro

dutora, o rebanho bovino e

atendeu com a melhor boa von
tade, o pedido que lhe fôra for
mulado pelo Sr. Alfredó Gar

cindo, Presidente da nossa Asso
ciação Rural. O que há de pro-
gresso na nossa pecuária, de
vemos ao Dr. Lauro Fortes

Bustamante e ao Sr. Mario
Orestes Bruzza.

Brevemente a Associação Ru
ral de Canoínhas receberá um

outro lote de novilhas, ocasião
em que atenderá os demais
interessados em melhorar o

rebanho leiteiro do nosso mu

nicípio.

ALISTAMENTO ELEITORAL

Presta declaração à nossa' 'repor
tagem o Exmo. Sr�- J�iz E'leitoral

Canoinhas está com 5.000 eleitores. Número inexpressivo
para a extensão do município. Há necessidade da eplaboração do
comércio, indústria e do povo em geral a fim. d�" çonseguírmos
pelo menos, 12 mil eleitores. Os partidos políticos. tatnbém não
tem se interessado pelo alistamento eleitoral. Diahté do' número
de novos eleitores, Canoinhas nada pode reivindicar sem que
receba uma resposta negativa e somente com muito esfôrço e

trabalho, é que poderemos conseguir alguma coisa' de nossa pre-
mente necessidade.

.

,

[,

Sôbre o assunto,
-

fomos ouvir o Dr. Paulo Peregrino
Ferreira, Juiz ,Eleitoral da 8.a Zona, que a pouco tempo assumiu
o cargo. S. Excia. .foí que. ainda imprimiu um. novo plano de
trabalho no alistamento e conseguiu' a quantidade de eleitores
que possui Canoínhas. Organísando o serviço por etapas, espera
o Dr. Peregrino Ferreira atingir a casa dos oito mil eleitores em
curto espaço de- tempo. Está vivamente interessado em poder
apresentar aos demais municípios onde o alistamento está tam
bém atrazado, o nosso com um numero apreciável de eleitores,
foi o que S. Excia. declarou à nossa reportagem

-

quando ouvido
a respeito da marcha do novo alistamento eleitoral. Declarou-nos
ainda que o alistamento foi prorrogado até 30 de junho do cor
rente ano.

.
.

Mas não devemos nem podemos deixar que apenas o Dr.
Juiz Eleitoral se esforce nesse sentido! Todos nós devemos cola
borar. Os industriais devem encetar uma. campanha pró alista
mento dentro de suas próprias indústrias, encaminhando todos i

.os seus operários e funcionários ao Cartório Eleitoral. Da mesma'
maneira devem proceder o comércio, os partidos políticos e os
demais interessados no progresso de Canoínhas.

.

Avante, pois, cànoinhenses. Até 30 de junho de 1958,.
poderemos. ainda atingir a casa dos 12 mil eleitores. Colaboremos
com o Dr.' Juíz Eleitoral, facilitando o seu trabalho. Quem tiver
18 anos, souber ler e escrever e ainda não tiver título de eleitor,
encaminhemo-lo. ao Cartório Eleitoral, nos altos da Prefeitura
Municipal.

'

HONROSA VISITA Ramos" de Marcílio Dias.
Dr. Laura F. Bustamante veio

ànossa cidade, a serviço de Sua

repartição, a fim de vender as

novilhas holandezas importadas
pelo governo do Estado para os

lavradores catarinenses.
Foi "uma visita sumamente

grata, que r�gistramo.s prazero-
zamente.

.

Esteve' em visita à nossa re

dação o nosso particular amigo
e assinante Dr. Laura Fortes
Bustarnente, Diretor da Diretoria
de Produção. Animal, orgão da
Secretaría da Agricultura, e que
durante muitos anos residiu em

Canoinhas dirigindo a Escola
Prática de Agricultura I "Vidal

t .Revdo. Pe. Frei'�r;lqr� �alin.ski., O. F. M.MISSA DE 7 'OIA -- CONv'.ITE
,

;,. '.: �

A Paróquia de "Santa Cruz" de CaDoiÍ'Hla'.' comunica à
Família Católica de Canoinhas a infausta notícia do fale
cimento do Rvdo. Pe. Frei André Malinski, O.F.M., que por
mais.. de' 15 anos trabalhou nesta Paróquia, t convida para

a ,MISSA SOLENE. ,DE RÉQUIEM DE 7.0 DIA
.fd i que será, celebrada segunda- feira, �]8 20. no
i"., altar-mór da Igreja Matriz, às 7 horas..
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.Comércto e Indústria H. JORDA,N S/A
''14 ' FILIAL CANOINHAS -:- Rua G�túlio Vargas, 562

:OFERECEM
Refrigeradores elétricos CONSUL, HOITPONT e GENERAL ELÉTRIC.

« a querosene CONSUL, onde não há energia elétrica.
De absoluto funcionamento, consumo de cerca de uni litro para cada 24 horas.

Aspiradores de Pó cc R E A L» para a perfeita limpeza caseira.
Rádios: SEMP, MULLARD, GENERAL ELÉTRIC e outras marcas para luz e bateria.

, Para rádios a bateria e baterias DUNLOP especial para rádios, comprados
em nossa casa, daremos 3 meses carga Gl{ATIS de bateria.

,

Radiolas. Semp, Mullard, General Elétric. Motocicletas Monark de 6 hp.
Bicicletas: para homens, senhoras e' .crianças. Máquinas' de lavar roupa «ALVA»,
a mais perfeita máquina de lavar. Fogões: -«Wallig» e «Pampa» de vários tipos.
Máquinas de costura SI N G E R: A vista e em prestações, com apenas Cr$

,

1.100,00 de: entrada e 26 prestações de Cr$ 500,00.
Constante assistência e permanente estoque de peças. ,

Tambem ensinamos a bordar a máquina gratuitamente.
Estabilisadores de corrente elétrica' de 600 Watts FIXOLUZ.

Chamamos especial atenção para o seguinte: Todo aparelho elétrico
ou máquina, goza de constante assistência técnica por profissional competente.

Uma grande vantagem que' oferece a nossa firma

SaisMinerais "'Provi01i"
'Proteinas - Vitaminas - Minerais

Cinco ·,Ionlos básicos dos Suplemenlos "PROVIMI": '

L� 'Aumenta a produção do leite;
2�o Trai maior fôrça de resistência, consequente

�.;[ni�nte mais saúde ao gado;
3.6�Rr0duz maior rendimento à alimentação;
4.0 Crescímento rápido e completo do bezerro.

Estas vantagens se oferecem ao fazendeiro 'e criador
de gado, usando o "PROVIMI".

'

Depositários: Com. e Iod, H. Jordan S.A
Rua Getulio Vargas 562 - Canoinhas:'

Em breve teremos também suplementos para
suinos e avicultura.

_-------------1.*.· e ..

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago-

Completa assistência para
b· .-" I t do pequeno concerto

sua ICIC e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Pecas e áccessórios

Vendas à. vista e a prazó
I

Sempre OFIC'INA RELAMPAGO
Rua - Paula Pereira -- Edifício próprio

MW - &9 Me , ,

Gado � Vendaa
RAÇAS: Gjrf Cherolez e Caracú
Novilhos da raça Gir, 3 anos

, Informações na

Fazenda Butiã
com PEDRO ALLAGE FILHO . ',;

Major Vieira Canoinhas

OU na Associação Rural
i ,

.',

A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
08 seus correligionários e sim
patizantes para se inscreverem
eleitores.

Mata
formigas, mata moscas, mata
lesmas e inseticidas -

para
pulgas, piolhos de galinha
etc., recebeu a Associação-

Rural _ de Canoinhas.

Tintas Ypiranga_
Casa Erlita

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos
anéis' e brincos de di-

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
�e Guilherme J. A. SÜU6a

Rua Eugenio de Souza

Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

Preço de ocasião
'vende-se em ótimo ponto

residencial duas (2) casas de
madeira recern - construídas.

Tratar com o sr. Ludo
vico Bora, nos Escritórios
da União Madeireira Ltda.

...

-

Noticias de interesse para os criadores
e lavradores

A Associação Rural de qanoinhas tem a
venda os sequintes produtos:

Piragí Granulado - isca envenenada para matar formigas,
sem uso de maquinas e inlJfensivo
aos animais. Cem por cento eficiente.

Terramicína - para uso curativo e 'preventivo de aves
\ suínos e bovinos. Grande estoque à preço�

reduzidos.

Vacinas - cristal violeta "Prado" e outras para todos os
animais.

.

Maquinas e ferramentas agricolas
Importadas diretamente das fábricas, com sejam:
enxadas, machados, facões, pás, picaretas, foicins,
foices, maquinas para descascar arroz, trilhadei-
ras e 'etc.

.

Importante: Ao criador ou lavrador que necessitar de qual
quer 'informação, a Associação Rural comunica
que tem à disposição um funcionário devida
.mente credenciado. para prestar toda e qual
quer informação com relação a doenças dos
animais e aves.

RODOLF,O TAVARES
Comunica ao público em geral que abriu uma

PANIF,ICADORA
à rua Paula Pereira s/n onde espera continuar merecendo
a preferência de todos e avisa que brevemente instalará

,

anexo uma CONFEITARIA especializada com café.

=1:=:::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
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ii Dr, Aristides Diener
••

U CIRURGIÃO DENTISTA
. .
..

p. Raios X - Pontes Movei's e Fixas
.. !
U Dentaduras Anatomicas - ii

�5 Rua Vidal Ramos '
. �
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Trilhadeiras à ..Venda
A Associação Rural de Canoinhas avisa aos

plantadores de trigo e de arroz, que está vendendo

para pronta entrega, trilhadeiras e ceifadeiras (con
[ugados, uso mecânico e animal), da marca >'�S L C",
Schneider, Logemann & Cia. Ltda., Horizontina
R. G. S'ul; bem como amassadores de barro e ar

mação para serraria. A vista e a prazo. As máquinas
estão em exposição nas dependencias da Assoe. Rural. 4

Representante RO D O·L FO KRO LOW
Rua Major Vieira 479 - Canoinhas, SC.

Café Schmi.tt
v. s. já experimentou celé Schmitt?

Experimente uma vez e então

será seu preferido I

UTENSILIOS
DOMESTICOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Sensacional programa duplo
.. ,

Sábado, dia 25 de janeiro, no Cine Teatro "Vera Cruz"
ta Associação Rural de Canoinhas, apresentará o Film da

2.a Exp,osição Agro-Avicola Industrial com cenários da ci

dade de Canoinhas, inauguração da Escola Isclada da Xar

queada e do Grupo .Escoler de Major Vieira.

A exibição do FUm da Exposição segue a seguinte ordem:

As 14 horas (2 horas da tarde)

Film da 2a. Exposição
E

EU TE MATAREI QUERIDA
o FILM

com Richard Burton e Olivia de Havíland

As 1'7 horas (5 horas da tarde)
O mesmo programa das 14 horas.
As 20,15 (8,15 da noite)

Film da 2a. Exposição
TERRA ENSANGUENTADA.

,EM TECHNICOLOR
com Gregory Peck e a estréia da artista birrnanêza

\Vin Min Than.

CENSURA LIVRE

Preços: Adultos Cr$10/00 - Crianças Cr S/DO
Não deixem de assistir o primeiro film rodado em Ca

noinhas levado a efeito pela Associação Rural, por ocasião
da 2a Exposição Agro-Avícola- Industrial, onde foi mostrada
a pujança Industria 1- Agrícola e Comercial, do Município
de Canoínhas,

,

O Film da Exposição de Canoinhas após a exibição em

nossa cidade, será exibido em todos os cinemas do Brasil.

Importante: A Diretoria da Associação Rural de
Canoinhas, agradece à Direção do Cine Teatro "Vera Cruz",
que interronpendo o seu programe. normal de sábado, cedeu
o cinema á Associação Rural, a . fim de proporcionarmos
aos canoinhenses a oportunidade de conhecerem o, primeiro
film sôbre Canoinhas.

Registro Civil
Sebastião Grein Costa, Escrivão

de Paz e Oficial do Registro Civil
de Major Vieira, Município e Co
marca de Canoinhas. Estado de'
Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem casar:

José de Oliveira Franco e Joaqui
na Franco de Oliveira. Ele, natural
deste Estado. nalcido neste dis
trito, no dia 24 de junho de 1911.
lavrador, solteiro. domiciliado e

residente neste distrito, filho de
Francisco F. de Oliveira. fal. e de

-- Dona Bertolina Soares da Silva,
falo Ela, natural, deste Estado nas

cida neste distrito no dia 18 de
dezembro de 1908, doméstica,
solteira, domiciliada e �esidente
neste distrito, filha de Bernardina
Franco de Oliveira. fal,

Apresentaram os dscumentos exi
gidos pelo Código Civil art, 180.
Si alguem tiver conhecimento de
algum impedimento legal, acuse- O.

E para constar e cbegar êste ao

conhecimento de todos lavrei o

presente que será afixado no lugar
de ,costume e publicado no jornal
"Correio do Norte". da cidade de
Canoinhas.

.

Major Vieira, 7 - 1 - 1959
Sebastião Grein Costa

Oficial do' Registro Civil

Geladeiras? Só

UFrigi'da Ire"
Domésticas e comerciais.

A vista e a prazo.

Informações com

_
Z. Garcindo & Ifnüppel Ltd.

Nesta cidade.

Câncer pulmonar
Conclusãc da 3& página

,

�e diversas Associações Médicas
(American Câncer Society, Ameri
�n Heart Association. National
Câncer Institute, National H�art
Institute) está desenvolvendo im
�rtantíssimo trabalho de pesquisas
oobre causas do câncer pulmonar,
terrível doença em contínuo pro
Iresso.

Bastante interessante algumas
conclusões recentemente divulgadas
pelo referido "Grupo de Estudos":
I) - O Câncer pulmonar se en

contra com maior frequencia (5 'a
15 vêzes mais) nos fumantes, em

relação aos não fumantes;
2) - Em cobaias se provocou

o câncer mediante ministração de
,ubstâncias distiladadas de fumo;
3) - O fumo atmosférico das

cidades industriais é outro fator
do câncer pulmonar;
4) - A abstenção do fumo

�iminui a probabilidade do câncer.

d
A, suspensão imediata e integral

o fumo, entretanto, não pràtica
mente realizável. Aconselha·se en
t'ao, a. observancia de 'algumas
nO�mas uteis à proteção da saúde:
1) - Reduzir progressivamente

onumero diário de cigarros. Deve
!:fixar o limite máximo em 10.20
cigarros' diários:

t
2) - Não fumar �ais de dois

erços de cada cigarros;
,

,.3) - Abster-se de fumar em
lejum·

t
4) � Evitar fumar em ambien

es fechados, onde se torne im
praticável a substituição de ar;
5) "- Usar filtro para um, de

(da dóis cigarros que venha a

Ulllar. '

t Tereza E'special
o seu café

��====================�

ASsine,! Leia] Divulgue!'
"

Correio do Norte

Café' Só Marly
Panelas e louças
Casa Erlita

LANGER
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tlVa,
Vera Cruz

Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

Comunica que recebeu sortimento de camisas

para passeio e serviço, bem como calças.
PREÇOS ESPECIAIS.

Muito melhor
que qualquet'
outra, máquina

üller 203!
, ,,',

VENDE-SE
- 1 motor-gerador Jonhson
"'7 de 12 volts - 300 watts
- próprio para luz - cop
sumo a gasolina - para 10
lâmpadas:' de 30 velas.
Preço de ocasião. Tem dois

meses 'de
'

uso.
"InfotrJ.lações com Wal

.. demar 'Knuppel.

f veia porque. a PRIMA

é muito melhor I

I
• mecanismo de grande simplicidade!
• não tem quaisquer peças quebráveis I

,.

Para voc3
PRIMA quer
dizer sempre:
higiene •••
economia •••
descansai

Peça uma demonstração sem compromisro
em sua própria residência.

Cine Teatro
APRESENTA:

HOJE ás 20,15 horas· Impróprio até �4 anos

o SEGREDO DO INCAS
EM TECHNICOLOR

Com Charlton Heston, Robert Ypunk, Nicole Maurey
e Thomas Mitchell e apresentando Yma Sumac

"Amor violento e aventuras brutais nos prigosos, Andes,
ao som de impressionantes melodias executadas
pela maior cantora do mundo; "Yma Suma c",

Continuação do Ser�a�- Lutas sem tréguas
, DOMINGO - ás 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

o SEGREDO DO INCAS
Continuação do Seria��utas sem tréguãS

.

, ás, 17 horas Proibido alé 5 anos
DOMINGO - ás 20,15 hrs.

-

Proibido até 14 anos

LIMIAR DO ESPAÇO
EM CINEMASCOPE

Com Guy Madison, Virginia Leith e John Hodiak

"Uma aventura à ap'elJàil 17 milhas do seu lar".
nas alturas do i,?finitoL Satélites feitos :pelo homem,
" penetram' o cosmos desconhecido",

'-ç _-,-----

NO

2a. FEIRA - ás 20,15 horas - REPRISE - Proib. até 14 anos
-----

3a. e 4a. FEIRA .. ás 20,15 horas. Proibido até 14 anos

Procurado por homicídio'
C/ Anthony Quinn, Charles Coburn, Gene Evans: e

Peggíe Castle.

"Somente uma mulher sabia que êle não era culpado
Ela falaria? Ela o defenderia?

,',"

5a. 'e 6ª. FE.JRA - às 20,15 horas .. Proibido até''l4 anos

OS TEMPOS MOD·ERNOS
Com Charles Chaplin e Paulette Goddard

"Garlitos, Operário; Vagabundo, Pre�idiário e

Garção de Rertaurante í

Todos fazem rir ... !"

DOMINGO PROXIMO:

EU CHORAREI' AM'ANHÃ
Filmado no interior de uma alma de mulher!!!

em seus

3 diferentes
modelos

As modernas lava.oupas PRIMA
são as mais simples, Não enguiçam,
hão precisem instalações especiais.
� lavam muito mais, por bem menos.
Estes motivos fizeram da PRIMA a
lava roupa mais vendida no Brasil.

Bacharelanda Marly Anna
Fortes Bustamante

Fazendo parte de uma grande
turma da Faculdade Catarinense
de Filosofia, conseguiu com bri
lhantismo o seu diploma .d e

bacharelanda em, Geografia e

História, a gentil srta. Marly
Anna Fortes Bustamante, filha
dileta do 'casal Dr, Lauro Fortes;
Bustamante, Diretor da Produ-;
ção Animal do Estado de Santa'
Catarina e ex-Diretor da Es-:
cola

.

Prática de Agricultura
"Vidal Ramos" de Marcilio Dias:
A jovem bacharelanda e aos

seus dignos' pais, os votos de
I felicidades do "Correio do,
Norte";

,TELEFONE
Vende-se.

ARMAZEM
area livre 180 m2

Aluga-se.
Tratar nesta redação.

REVENDEDOR EXCLUSIVO:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A luz e bateria e Pilha

Eletrolas e Radiolas

Garantia absoluta -

Preços nunca vistos

/' Agente autorizad'o
/ (J. Côrte

': 41' '============================,'

V

Praça Lauro Müller, 751
Fone 125

Canoinhas -:- s. c.

. f Aquiram seus rádios na Eletro Rádio
Rádios da afamada marca "Radiolai', um

produto da RCA Victor Rádio S/A
(Distribuidor Exclusivo)

Sem entrada e em 10 suaves prestações mensses
\. .,

Lâmpadas GE .e Philips - Ferros de engomar - Pilhas
para rádios e lanternas - Válvulas e acessórios para rádios
em geral: Anexo uma bem montada oficina para concertos'

de rádios e aparelhos elétricos.

Mas não esqueçam] nas compras e concertos, exijam
um coupon numerado que dará direito a concorrer a um

. .<��. �;t..
.,

belíssimo rádio de' cabeceira.

CASA DE FRIOS
Erna Bella Adelaide Maerschner
Frios de tôdas as espécies

Frutas SelecionadasI
, I

Nozes

Conservas naciorlais e estrangeiras
Amendoim descascado

Bolachas finas Massa de Pizza

! Conservas e frios em geral

,j Todos os temperos para sua co�inha r'

II Estoque Permanente

'I Rua Seno Felipe Schmidt - Prédio Michel N. Seleme

BeneFiciador de Arroz ,à Venda
VENDE-SE: 1 beneficiador de arroz marca Tonani c] 2

brunidores, produção horária \80 quilos bene
ficiado; em 'Perfeito estado, de funcionamento.
1 motor Arno 10 BP.

J). 1 Canjiqueira D'ANDREA.

Ver e tratar na firma Com. Ind. Fischer & Cia. 2x

Acôrdo Florestal c/o Estado de
Santa Catarina
Cooperação de Canoinhas,
a Associação Rural.

Campo de
com

Tem para pronta entrega, as seguintes varie
dades de essências florestais:

Acácia Mimosa, Casuarina, Eucalipto Vimi
nalrs, Bracafinga, Acácia Negra, Cedrinho, Eu

calrpto Tereticornis, etc.

OBS: As referidas mudas, são vendidas a preços
mínimos, a fim de que todos possam colaborar com

o Serviço Florestal.
.

Orlando Nascimento - Encarregado
Aljredo. Garcindo - Presidente da Associação f)

Vende-se
Por motivo de mudança

uma data à rua Benjamim
,Constant próximo ao moi
nho do Sr. Kuminik e uma

casa próximo à estação fér
rea.

Tratar com o Sr. Nicolau

Furtado, nos Correios e Te

légrafos. 2x

COMUNICADO-
Oscar Frank, comunico à

sua distinta clientela que
mudou' sua alfaiataria para
a Praça Lauro Müller, an

tiga residência sr. Oswaldo
Soares, onde espera conti
nuar merecendo a mesma
atenção. 2x

'O INSTRUMENTO da cida-
dânia é o teu título eleitoral.

A democracia e o teu Partido

precisam de ti. Qualifica-te elei
tor enquanto antes para poderes
servi-los.

. Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Porcos' de Raça
A Associação Rural de Ca
noinhas tem para vender

porcos puros de pedigrêe
das seguintes ·

raças:

Wessex (inglez) Berskire e

Harnsphire. Fornece atestados.

Material elétrico
CASA ERLITA

Negócio de' Ocasião

I
Vende-se na estrada para

Fartura (próximo matadouro
A. Buba) uma casa de co

mércio nova, já com um

pequeno estoque de merca

dorias, em terreno de 20x40.

Na cidade um bem sor

tido e afreguezado bar. 3x

Informações nesta redação.

Utensílios
domésticos

e(J,tt�, �'l.tit4

BANCO DO BRASIL S. A.
A'VI S O

Concurso para Fiscais - Visitadores.
.

,

(Ag�ônornos, Engenheiros-Agrônomos e Veterinários)
O BANCO DO BRASIL S. A, torna público que, de lo

a 31-1-58, das 12,30 às 16,00 horas, nos dias úteis (exclUído'
sábado), estarão abertas em sua Agência nesta cidade, à ruo
Felipe Schmidt, esquina com a rua Coronel Alburquerque, aa
inscrições, para o concurso acima, a realizar-se no Distrito Fe�
deral e nas capitais dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná
São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará, no de:
correr do primeiro semestre do ano vindouro, em horário e lOcal
a serem oportunamente anunciados.

O eàital respectivo está publicado no Diário Oficial da
União, de 13-12-57, e se encontra afixado, também, em tôdas as
Agências do Banco do Brasil S. A., as quais se' acham autorizadas
a prestar maiores esclarecimentos e fazer a inscrição. Visa êsse
certame, conforme já foi dito em outra publicação, a selecionar
candidatos exclusivamente para o preenchimento de vagas exis.
tentes nos Estados mencionados no edital,

BANCO DO BRASIL S. A.

Francisco R,aPhael Di Lascto - Gerente
Darcy Furtado Rocha -- Contador.

==pz ' ...
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COIlSUL IMPÕE.SE POR sí..
EXAM!Nf·!) DETALHE POli DHALHE
• CON5ElADO� �M�lO E I"OXIDAva
'e fORMATO" OíSPl1SIÇ�O INm�A lDUlS
• ROBUSTEZ Irll6UALAVEL ' ACAllAMfJHO

r:clilco PtRFflTO .

• fUNCIONAMENTO SILENCIOSO

,I.

-,

�------------�-------.

CONSUL HONRA A SUA CONDIÇAO
DE SER PIONEIRO NO BRASIL

.<tLTA QUALIDADE - PREÇ� ACESSIVEL

INDUSTRIA. DE REFRIGEUÇÃO, "CONSUl" s. A,

RUA ARARAN6UA. 352 • 514· ex. POSTAl. 267 - END. mÉGR.: "CONSOl
.JOINVILLE - SANTA CATARINA - BRASIL

CONCESSIONARIO AUTORIZADO:

Merhy Seleme & Filhos
em TRÊS BARRAS

EM CANOINHAS exposição nos escritórios

da Canoinhas Força e Luz S. A.

!!!tI WMílW -

-----------�----
._.._-'''------------::;;
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COHIRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

DElaS E DEMAIS
AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

PARA FERIDAS,
E.CZEMAS,
INFLAMACOE5,
C Ç) C E I R A S,
F � I E I R A 5,
ESP I N HAS, ETC.

�================�,NU N C� 'éXISTIU IGUr:ll

,t
,J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Estatutos

.' -,

da Cooperativa T ·t- I I'( '. h' t1

ri ICO a- anom as '

(Continuação do númerp anterior)

Capítulo Quarto
Dos associados, seus direitos, deveres

e responsabilidades
Art. 16.:"_ Podem fazer parte da cooperativa

todos os triticultores residentes dentro da sua área de

ação que, tendo a livre disposição de suas pessoas e

bens, concordem com o presente estatuto.

§ único - Além do disposto pelo presente artigo
o associado não pode dedicar- se a nenhuma atividade

que entre em conflito com os interêsses da cooperativa,
ou que, de qualquer forma, possa vir a prejudicá-los.

Art. 17. - Os associados serão em número ili
mitado, não podendo, porém êsse número eer inferior
a 7 (sete).

Art. 18. - Para tornar- se associado, o candidato
deve ser proposto por dois que já o sejam; ser a pro

posta aceita pelo Conselho de Administração, sendo
'lavrado o têrmo de inscrição no Livro de Matrícula.
I .

Art. 19. - Uma vêz inscrito no Livro de Ma
Itrícula, o associado 'adquire todos os direitos, deveres
e responsabilidades consignados no presente estatuto.

§ 1. - Para comprovação, receberá um Título
Nominativo, em forma de caderneta, contendo, além'
do texto integral do estatuto, social. a reprodução das
declarações constantes do Livro de Matrícula, um certo

número de páginas destinadas à movimentação da couta

corrente de capital e sobras.

§ 2. - O Título Nominativo será assinado pelo
associado a que pertencer, pelo Presidente e pelo Gerente.

Art. 20. - Satisfeito o disposto' pelo artigo an

terior, o associaria tem direito o:

a) - tomar parte nas Assembléias Gerais, dis
cutindo e votando 08 assuntos que neles se

tratarem, com as restrições dos § § 2. e 5. do
artigo 34;·

b) - propor ao Conselho de Administração e às
Aseemblêias Gerais as medidas que julgar con

venien tes 80 interesse social;
c) - ser eleito para os cargos de sdminietração

ou de fiscalização;
d) - efetuar as operações que forem objeto da

cooperativa, de acôrdo :Jom o presente estatuto

e as regras estabelecidas em Regimento Interno;
e) - inspecionar na sêde social, após a confecção

dos documentos de prestação de contas e antes

da realizaçâo da Assembléia Geral Ordinária,
os livros de atas, o de Matrícula, o balanço
geral e as contas que o acompanharem.

Art. 21. -- O· associado se obriga a:

a) - subscrever e integralizar as quotas-partes na

forma estabelecida no artigo 6 e seus parágrafos;
b) - satisfazer pontualmente os compromissos que

contrair com a cooperativa, por si .�u em favor
de terceiros;'

c) - cumprir fielmente as dispoeições dêste Esta
tuto.. respeitando as de íberações regularmente
tomadas pelas Assemblêias Gerais, pelos Con
selhos de Administração e Fiscal, ou constantes

do Regimento Interno;
d) - zelar pelos interesses morais e materiais da

cooperativa, tendo sempre em vista que a coope
ração é obra de., interesse coletivo. ao qual não
deve sobrepor o seu interesse individual isolado;

e) .,.... entrar com a jóia de admissão, na impor
tância de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros);

f) - entregar sua produção para os fins:·.� que se

propõe a cooperativa, excetuada a parte des
tinada ao consumo pesaoal ou domêsticà.

Art. 22. - Os associados respondem subaidiària,
mente pelas obrigações sociais para com terceiros até a

conco.rrência do valor das quotas-partes que subacreveram.

§ 6nico - Essa responsobilidade do associado
demitido ou excluido, perdura ainda por 2 (dois) anos

após a sua retirada, contados da data da demissão ou
da exclusão, em relação sómente 008 compromissos assu

midos antes do fim do ano em que 'le reafizou a de
missão ou a exclusão.

'

Art. 23. A aprovação por Assembléia Geral das
contas e atos gestivos do exercício. desonero para com

a cooperativa, o associado demitido ou excluído de sua

responsabilidade por qualquer prejuízo verificado no

respectivo exercício, salvo em caso de êrro, fraude, dôlo
ou simulação.

Art. /24. - A demissão Iar-se-â por averbação no

Título Nominativo e no Livro de Matrícula, assinando
a o demissionário e o Presidente.

Art. 25 - A exclusão se completará com a trans

crição no Livro de Matrícula, do fato ou fatos que a

motivaram, extraídos da ata da reunião do Conselho de

AdminiStração que a deliberou, sendo assinada pelos
membros do mesmo Conselho.

Art. 26. - Afora outros motivos que possam sur-:

.gir, o Con�elho de Administração excluirá o asscciado
que:

f

a) - tiver perdido o direito de dispor livremente
de sua pessoa e bens;

b) - deixar de exercer a profissão ou perder a

qualidade E{ue haja facultado o seu ingresso Da

cooperativa;
c) _..:. praticar atos que o desabonem no conceito

da cooperativa;
d) - exercer outra atividade que entre em con

flito' com os interesses da cooperativa ou que
possa vir a prejudicá-los;

e) - deixar "de cumprir as disposições dêste esta

tuto, as deliberações do Conselho de _ Admi- .

nistração ou prescrições. do Regimento Interno;
f) - deixar de atender as obrigações contraídas

para com a cooperativa;
g) - praticar qualquer ato do qual provenha

prejuízo ao interesse social,' sempre que disso
resultar um dano- patrimonial ou provenha um

prejuízo moral sempre que assim o declararem

2/3 do Conselho de Administração.
Art. 27. - Da decisão do Conselho de Admi

nistração excluindo (J associado, cabe recurso voluntário
para a Asaemblêiu- Geral.'

§ 1. - A exclusão será considerada definitiva se

o associado 'não interpuser o recurso dentro do prazo
de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da

notificação da exclusão, que será remetida pelo correio,
com aviso. de recepção.

§ 2. - Feita a interposição de recurso. os efeitos
da exclus ão ficarão suspensos até definitiva deliberação
da Assembléia Geral Ordinária ou Extraordinária, esta,
convocada dentro de 30 (trinta) dias. desde que solici
toda por 20% (vinte por cento) dos associados que

apoiem o pedido do associado excluído.

Art. 28. - O Associado demissionário ou excluído,
tem o direito de retirar, sem prejuízo da responsabilidade
que lhe competir, o que lhe couber pelo capital reali
zado e sobras, conforme' a respectiva conta-corrente e

o ultimo balanço do ano em que se deu a demissão ou

a exclusão teve lugar, e sôrnente depois dêste 'aprovado
pela Assembléia Geral Ordinária.

§ único - A critério do Conselho de Adminis

tração. a restituição poderá ser feita após a liquidação
da safra correspondente, ou em prestações, da mesma

forma como foi feita a integralização.

Capítulo Quinto
Dos 6rgãos de adrrrirrisfração e fiscalização
Art. 29. - A cooperativa exerce a sua ação pelos

seguintes órgãos:
a) Assembléia Geral dos Associados;
b) Conselho de Administração, e

c) Conselho Fiscal.

. I - DA ASSEMBLEIA GERAL

Art. 30, - A Assembléia Geral dos Associados

é o órgão soberano da cooperativa e tem poderes
para resolver todos os negócios sociais, tornar qualquer
decisão, aprovar, ratificar ou não. t6dos os atos que
interessam aos associados ou à cooperativa.

§ único - Afora atribuições gerais; compete
lhe especificadamente:

a) - deliberar sôbre contas e relatório do

Conselho de Administração, baseando-se nos

pareceres do. Conselho Fiscal;
b) - eleger e destituir os componentes do

Conselho de Administração ou Conselho Fiscal;

c) - fixar o valor das cédulas de presença dos

componentes do Conselho de Administração ,

e os honorários do Presidente, Secretário,
quando fôr o caso.

Art. 31. - As Assembléias Gerais poderão 'ser
ordinárias ou extraordinárias, e serão habitualmente
convocadas pelo Presidente,

§ 1. - As convocações para as Assembléias

Gerais serão' sempre feitas pela imprensa ou por

qualquer outro meio em que fique comprovado com

legalidade, o conhecimento por parte do associado

'da dita notificação convocadora.

§ 2. - A convocação especificará o mais mi

nuciosamente possível, os assuntos que serão deba

tidos em Assembléia.

§ 3. :__ 20% (vinte por cento) dos associados

poderão solicitar, por escrito, ao Presidente a con

vocacão de Assembléias Gerais, em caso de recusa,
conv�cá-las êles mesmos, elegendo', então, um Pre

sidente "ad-hoc".

Art. 32. - Quando convocadas pelo Presidente,
as Assembléias Gerais, quer ordinárias, quer extra

ordinárias, deliberarão validamente:

a) - em pr irneira convocação, feita com 15

(quinze) dias de antecedência e com a presença
de metade e mais um dos associados;

b) - em segunda e última cónvocação, feita
nó meerno edital da primeira, 2 (duas) horas
após aquela em que se deveria efetuar I:a

primeira, funcionando com a presença de.

qualquer número de associados.
\ v.

.. . - _, - - '"_ .� " ...."". , ifo,-"

§ único - Quando convocadas por 20% (vint-e
por cento) dos associados, as Assembléias deliberarão
vàlidamente obedecendo ao disposto pelo presente
artigo, excetuado o caso da segunda e última COD
vocação em que deverá estar presente, no mínimo,
o número equivalente ao dos- associados convoes-
dores.

'

Art. 33. - Oito (8) dias antes da Assembléia
Geral Ordinária, o Conselho de Administração porá I

à disposição dos Associados, na séde da cooperatíva,
cópias autênticas do balanço e contas que o acom

panharem, bem como do parecer emitido pelo.Con-
selho Eiscal.

'

§ 1� - Todo o associado poderá apresentar
qualquer proposta ou projeto ao Conselho de Adm

-

�

nistração, decidindo êste pela, sua inclusão -ou não
na "Ordem do Dia" da Assembléia; mas os projetos
ou propostas assinadas por 20- (vinte) associados e

apresentados com 8 (oito) dias de antecedência, serão
obrigatoriamente submetidos à consideração da As
sembléia.

§ 2. - Para terem ingresso nas Assembléias
Gerais, os associados deverão apresentar os seus
Títulos Nominativos e' assinar o Livro de Presneça;

Art. 34. - Em regra, proceder-se-á à votação
pelo processo simbólico, levantando-se os que apro
varem as propostas e sendo feita a verificação pelo
inverso.

§ 1. - As deliberações serão tomadas .pela
maioria de votos, tendo cada associado um só vote,
podendo, no entretanto, representar por procuração
1 (um) outro associado, em caso de motivo jusbfi.".
cado, doença ou ausência. .

<r '

§ 2. - Os associados não poderão votar em

assuntos que, direta ou indiretamente, a êles se re

firam de maneira particular, mas não fic�m privados
de tomar parte nos debates.

§ 3. - O processo de votação será por cédulas
quando qualquer dos associados propuser à mesa e,
consultada a Assembléia, esta o consentir.

§ 4. - Nas eleições para cargos sociais e nas

decisões sôbre recursos de exclusões,' a votação será

sempre por escrutínio secreto.

§ 5. - Os associados admitidos depois de' con
vocada uma Assembléia Geral, não poderão votar
nessa Assembléia ..

Art. 35. - Das ocorrências das Assembléías
Gerais serão lavrarias atas circunstanciadas assinadas
pela mesa, por ums comissão de associados desig
nada pela Assembléia e pelos demais que. o quízerem,

Art. 36. - A Assembléia Geral Ordinária reunir
se-á anualmente, no decorrer do mês de novembro
para leitura do relatório anual e do-parecer do Con
selho Fiscal, exame, discussão e julgarr.ento do ba
lanço, contas e atos gestivos dos administradores.

§ 'únjco - Nesta Assembléia será procedida à
eleição dos membros efetivos e suplentes do Con
selho Fiscal, bem como de quaisquer outros com

ponentes do Conselho de Administração ou -Diretorra
Executiva que houverem terminado os seus mano

dates, pódendo também ser discutidos e votados
assuntos de interesse social ligados aos assuntos
centrais ou deles decorrentes.

II - DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Art. 37. - O Conselho de Adminirtração é

composto de cinco (5) associados eleitos por Assem-,
bléia Geral, sendo. o Presidente e o Secretário eleitos'
especificamente pela mesma Assembléia.

§ 1. -"- Os componentesdo Conselho de Adrni-"
nistração terão mandato por dois (2) anos, podendo
ser reeleitos ou destituidos pela Assembléia.

§ 2. - 9 Conselho de Administração contra-"
tará um Gerente, dentro ou fora do quadro social,
para a execução dos trabalhos que lhe forem deter
minados pelo mesmo Conselho, além dos que cons

tam dêstes Estatutos.

Art. 38. - Nos limites legais e estatutários
compete ao Conselho clt> Administração:

.

a) - regulamentar as operações e serviços da
coop�rativa;

b) - estatuir regras para os casos omissos ou

duvidosos, até a próxima Assembléia Geral;
c) - organizar o Regimento Interno;
d) - deliberar sôbre despesas de administração; "

e) - instituir normas pata a contabilidade e

emprêgo do fundo de Reserva;
f) - tomar conhecimento a08 balancetes rnen

sais, verificando ainda o estado econômico
da cooper,ativa;

g) - resolver acêrca da convocação de Assem
bléias Gerais extraordinárias;

h) - deliberar sôbre a admissão, demissão e.

exclusão de associados.

Art. 39. - Afora 9S atribuições especificadas
pelo artigo anterior, fica o Conselho de Adrninis-

(confírrúa D.O prQximo .lI1úIOl,lel!'o).
.".

1:-,'", . � ..
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Vereador
Sylvio A.' Mayer
Transcorreu dia 13 iJ ani»

uersdrio do Vereador Sylvio
Alfredo 'Mayer, eleito pela
União Democrática Nacional,
que na Câmara Municipal,
vem defendendo os interesses
de todos quantos nele con-

fiaram o voto. .

Almejamos-lhe felicidades.

Herbert Ritzmann
Festejou dia 15 o seu ani

versário natalício o SI. Her
bert R.itzmann, Diretor (ie.

\ érente da conceituada filma
Wiegando Olsen 5. A.) de
Marcüio Dias. Ex-Prefeito
Munic�p'!:.l, o seu gooêrno foi
repleto de exclentes realiza,
çõe.s, . elevando o Município
de

'

Canoinhas à altura da
capacidade do seu povo.

Cumbrimentamo-lo dese»
[ando felicidades.

Suplerrte de Vereador

João A. Brauhardt
.1. Viu passar o seu natalício
dia 16, o nosso amigo e cor
respondente João A. Brau-.
hurdt, Suplente de Vereador
da l.;DN por reliPe Schmidt
ii Presidente do Núcleo Rural
do mesmo Distrito. Possuindo

,

um vasto círculo de amigos,
foi muito cumprimentado 11(1

.

dia do SEU aniversário, a

cujos cumprimentos também
nos associamos.

Vereador �;.

Aziz José Seleme
Decorre hoje o aniversário

natalício. do jovem Vereador
Aziz [ose Seleme, eleito pela
UDN e o legislador mais
moço da. Câmai a Municipal
de Canoinhas. '.:;:

. Aziz receberãho]e, da parte
de. seus amigos e admirado.
�es, muitos abraços, aos quais
Juntamos os nossos.

.(

Alpargatas, RODA 26,00 PENICILINA VETERINARfA RHODIA
400.000 UU 15,00

.,..
..., �JJr'?,

PELOS L�!RE§
(! O "W /�

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
SEXTA-FEIRA: O menino

Paulo) filho do sr. Alberto
Wardenski; as senhoras Dna.
Hildegara, esposa ,do "sr.
Harry Wunderlicb e Dna.
Sara Litisamer, esposa do
sr. Saul Zugman: o sr. An-
tonio Cordeiro Maciel; a srta.
Heloisa Helena, filha do sr.
Dr. Aroldo C. de Carvalho,'
a menina Liria Teresinha,
filha ao sr. Ary Hauffe.
Aos aniversariantes nossos

. mais sinceros votos de feli-
cidades.

.

Gente Nova
Com o nascimento dia 4

do corrente, de um robusto
garoto, acha-se em festas o

lar do nossa 'assinante sr.

Jean Karlick e dna. Luci Sakr
Karlick, r e s i de n t e sem
Beyruth, República Libanesa.

Cumprimentamo-los dese�
[ando felicidades.

Delegacia Auxiliar
de Polícia de Cano11ihas

A V I 5 O
o Sub-Tte. Ademar Gomes,

Delegado Especial d e Policia
deste Município, avisa aos se

nhores interessados na obtenção
de carteiras de motoristas, que
de acôrdo com comunicação do
sr. Inspetor Ceral de Veículos
e Trânsito Público, a comissão
examinadora estará nesta cidade
no dia 20 do corrente mês e ano.

Canoínhas, 15-1-1958

ADEMAR GOMES
\

Sub-Tte. Del. Esp. Polícia

ANIVERSA{UAM-SE
HOlE: Os srs. Aeiz Iose

Seleme, O mais jóvem Verea ...

dor canoinhense; Oscar Pfau
e Dr. Paulo Fontes; a senho
rinha Noely, filha do sr, Nery
Nicolazei; a senhora Dna.
Tomazia, esposa do sr. Her»
cilio Müller, o menino Alceu,
filha do sr. Vitor Tomaschitz;
a menina Katia Regina, filha
do sr. Bernardino Crestani.
AMANHÃ: O menino Wil�

son, filho do sr, Henrique
Neustaedter; a senhora Vva.
Dna. Helena Gomes, mãe de
Dna: Maria Eugenia Ferreira;
o jouem Vergilio Metzger.
SEGUNDA"FEIR.A: As se ...

nhoras Dna, Romilda, esposa
do sr. Erntried Marzall; Dna.
Elirida, esposa do sr. Edy
Rondbuchner; Dna. Alzira,
esposa do sr. Paulo Soares
e Dna. Martha, esposa do sr,
Alcides Cubas; comemora-se

o Onomástico do Reo Pe.
rrei Fabiano Üazdzicki.
TERÇA"FEIRA: OS 51'S.

Arnoldo Moritz ti Engelbert
Zierhut; .

a srta. Iná, filha
do sr. Quintino Furtado; a

menina Eunice M.achado, filha
do sr. Sebastião Grein Costa.

QUARTA-FEIRA: O jóvem
JOSé Sempkow{'ki; as senhoras
Dna. Ignez, esposa do sr.
Roberto Rohrbacher;

'.

Dna.
-Ilda, esposa do sr. Ernesto
Herbs e _Dna. Maria, esposa
do sr. [oão Iceinert.

QUINTA-rEIRA:''O jóvem
TValdir Rudolf; o menino
Nivaldo, filho do sr, Paulo
Zapp,' a Srta. Elvira Oreffin;
a menina Esteiania, filha do
sr. Paulo Zapp.

_(ompre'a
<'

vista e pague menos!
Sabão Vencedor 5,00

Tafetá xadrez de seda 19,50Vinagre 2,50
Aguardente 9,00 Opaline estamparia 15,50

Xadrez do Norte 9,50-

Fermento Fleishmann 13,00 Zefir Superior 12,70Extrato de Tomate 9,00 Algodão larg. 75 13,50
Azeite 52,50 Algodão Araponga 13,00
Leite Ninho 47,00

Fi'O Ancora Bordar :80 cores 3,50Leite "Nestogeno 48,00 Fi'O para Costura 4,50rLeite Lactogeno 48,00
Leite Condensado 17,50 Pano para Colchão 13,50
Farinha Nestle 37,00 , PORCELANA SCHMIDT
Creme de Leite 12,00 Aparelho para Jantar 43 peças Ll90,OO
Soda Caustica 18,00 Aparelho para Cafezinho 9 peças 175,00
Cera Canario 36,00 Copos Americanos dz. 75,00
Fósforos maço 7,00 Pyrex desconto de 20%
Açucar pac?t� 44,00 Chicaras de Porcelana sem pir�s 4,00

Casa Fisch·er
� �

Vendas exclusivamente
a V 1ST A.

Favor não· pedir 'I A D O

I •

An'O 12 - CANOINHAS - ·S. Catarina, 18 de Janeiro de IlHl N. 48}

PROVÁVEL AGENTE DO CÂNCER
PULMONAR O FUMO DE CIGARRO

Resultado de pesquisas de um HGrupo d-e Estudo" - Redução
progressiva diária do numero de cigarros - Não fumar em jejum
RIO, 3 (V.A.) - Você há de veis pelo aumento frequente do

dizer que aceita o risco mas as câncer pulmonar.
pesquisas experimentais epidemio- O "Grupo de Estudo sôbre as

lógicas ê estatísticas dos ultimos Relações entre Fumo e Saúde",
anos confirmam que o fumo de cio constituido em 1956 por iniciativa
garro é um dcs fatores respoosâ- (conclue na 3a. página)

Escola Normal. "Sagrado Coração de Jesus"
A

.

Diretoria. da Escola Normal "Sagrado Coreção de Jesus"
pede aos interessados de tomar nota das seguintes datas:

Abertura da Matrícula do Curso Primário 1. de Fevereiro
Exames de Admissão eo Ginásio 3 e 4 de «

« « « 80 Curso Normal 20 e 21 de «

« «2a época dos Ginasianos 1. de Fevereiro
« «« «. das Normalistas 19 de «

Matrícula das Ginasianas 14 de Fevereiro
« «Normalistas

>
22««

.

Reabertura das aulas do Ginásio e Norrnal : 3 de Março.
As Ginasianas e Norma listas efetuarão no ato de Matrícula

o pagamento de Cr$ 700,00 (la Prestação).
A DIRETORIA

Com unicac ãc
.

.J,

Em virtude de ter de afastar-me de minhas funções
como Agente da firma Livonius & Cia. por motivo de
tratamento de saúde, funções éstas, que vinha exercendo

por muitos e muitos anos nésta praça e I vizinhas, quero
agradecer a atenção a mim dispensada por todos os meus

amigos e fregueses durante estes anos, esperando que
transfiram esta confiança em mim depositada, ao meu

sucessor senhor Flávio Wagner .

Canoinhas, 15 de janeiro de 1.958':"

A/wim Wagner

Aos assinantes de O JORNAL
Comunicamos aos nossos assinantes que a partir de feve

reiro 'o preço de assinaturas de O JORNAL passará a Cr$ 600,00.
Esse aumento é determinado em consequencia da elevação. d_o
'preço "do papel e da matéria prima. Avisamos, porém, aos assi

nantes da Capital e do interior que-a título de bernfícação o

atual preço de Cr$ 300,Oe será mahtido até 'o dia 15 de fevereiro
não só para as renovações como para as novas assina turas,

Ri'O, 2 de janeiro de 1958.

A Gerência

AGENTE AUTORIZADO NESTA CIDADE:

Antonio Seleme
Rua Senador FelÍpe Schmidt - Fone 226

CONVOCAÇAO
De conformidade com o artigo' 18, letra e, dos Estatutos

da "Schola Cantorum" Santa Cecilia, fica convocada a Assembléia
Ordinária' para dia 19 do corrente mês, àSI 10,3'0 horas, no salão
Cristo-Rei, afim de tratar do seguinte:

a) Prestação �e Contas dà atual Dfretoria
b) Eleiçã'O da n'Ova Diret'Oria para 'O exercíci'O de 1958.

NOTA: - As� chapas d'Os candidatos a' cargos da Dire
toria devem c'Onter a' aquiescência dos prop'Ost'Os, nã'O podendo
um candidato conc'Orrer para carg'Os diferentes nas diversas chapas.

Can'Oinhas, 8 de janeir'O de 1958
MARIO J. MAYER '-:- Presidente

Camisas "Dan-Tan"'Chapéus Ramenzoni'e
- um grande e variado sortimento

, � .' \

Lojas Unidas Lirri;itadà
acabam de receber as

RUA· CAETANO COSTA, 553
\

CANOINHAS .-:- STA. CATARINA-
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