
de Canoinhas elegeu para o Senado, o

Federal o dr. Aroldo Carneiro de Carvalho;
Benedito Tberézi� de Carvalbo JúnIor e

A UDN

(

sr.

Assembléia
IRINEU BORNHAUSEN;I para a Câmara

Estadual

8
para a

finalmente para a Câmara
Legislativa
Municipal

o sr.

Vereadores!

;1
--�--------------------I------------------------."--------"'------------·_----------------�-----

Numero 514

',Exemplo de
e educação

• oi

CIVismo

democrática

,
.

Quem de perto assistiu o desenrolar da campanha políti-.
ca pré-eleitoral e teve oportunidade de analisar l'!- marcha do� a

contecimentos sob um prisma de uma mente serena, não deixou

de ter a impressão de estar vivendo uma empolgante demonstra

ção de educação democrática.

Tanto os candidatos como a imprensa falada e escrita de

tôda esta vasta região dó norte catarinense no qual Canoinhas re

presenta uIl}a das mais prósperas comunas, todos s?u�erar;n .co?,du:ir
o pleito num clima tranquilizador merecedor de eiogios e imitação.

,

A impressão foi de que realmente Canoinhas estava des-

pertando para uma missão mais democrática e mais humana.

Acordou a democracia. O povo, côncio das responsabilida
des que lhe cabia, assumiu por sua livre e espontânea vontade a

escolha de seus líderes. O povo, exercendo a plenitude do seu

poder, d voto, a sua mais ságrada arma, impôs á comunidade o

manifesto dos seus íntimos desejos.
.

Miníma foi a abstenção do eleitorado. Não houve injun-

ções, não houve imposições.
Todas as agremiações partidárias, em número de quatro,

arregimentaram as suas mais preciosas reservas para enfrentar

as urnas. Houve superabundância de candidatos, fator que conce

deu ao povo expansão mais ampla para a livre escolha.

A vitória coube, sem hesitação ao povo, porque dentre os

candidatos escolheu os mais dignos, os mais capacitados para a

gerência do seu destino, para adn.inistração do seu patrimônio,
para a aplicação justa e honesta da sua contribuição.

Enfrentaram o pronunciamento das urnas quatro legendas
partidártas.

O manifesto do voto secreto foi favorável aos candidatos

da União Democrática Nacional. O porque deste pronunciamento
a favor da citada agremiação partidária, não nos cabe�inquirir,
pois jamais teremos direito de nos arvorarmos devassadores de

consciências.
A justiça eleitoral garantiu a manifestação e de confor

midade com. ela proclamou eleitos os candidatos vitoriosos.

Venceu a vontade soberana do povo que soube comportar
se e escolheu com serenidade, não tomando em consideração cer

tas propagandas nervosas e bombasticas.

A União Democrática- Nacional, temos que admiti-lo, lan

çou a disputa candidatos pesados, gente madura e experimentada

que saberá defender com brio e dignidade a responsabilidade que

o povo lhe lançou sobre os ombros.

Acreditamos que, desta, vez, Canoinhas terá a grande ven
tura de ser governada por homens que lhe imponham um go

vêrno que sempre mereceu; um govêrno digno, justo, pacífico,
progressista.

Fazemos votos que Canoinhas se una de uma vez para

sempre, afim de resolver os seus problemas fundamentais. Olhe

mos para frente para que os nossos filhos se orgulhem da nossa

administração.
.

Que Deus abençoe a tôdos os representantes .do povo e

os ilumine! São OIS nossos votos.

•

contsré. (anoinhas
breve com

Hotéis

dentro de
um

- dos melhores
Santa Catarinade

72 apartamentos com banho privativo - Rces
farrrarrte, bar, estação rodoviária e 10 lojas .formarão

. novo centro comercial - Herbert 'Ritzman, dr. Tar
cÍsio S�haefer e Miles' Zaniolo, incorporadores da

Companhia que lança êste primeiro grande empreen

dimento' - A colaboração dos filhos de. Canoinhas

permitirá a nossa terra mais êste passo em direção
do progresso

Com o lançamento da Companhia Melhoramentos de

Canoínhas, iniciativa de Herbert Ritzman, dr. Tarcísio Schaefer e

Miles Zaniolo, prestigiada desde logo pelas classes econômicas e

sociais locais, esta cidade contará d-entro em breve com um mo

derno estabelecimento de hospedagem, colocando-se entre as

primeiras do Estado, no tocante ao importante problema de aco-

'modação á sua população flutuante. Dando um caráter elevado

à sua iniciativa, os fundadores da Melhoramentos de Canoinhas,
proporcionarão .a todos as classes sociais a participação nesse

empreendimento de ramo considerado hoje entre os mais rendo

sos ,e de significação econômico social dos mais expressivos.
O grande Hotel Canoinhas. a ser construido em ponto

dos mais centrais da cidade, contará com 72 apartamentos, parte
com banho privativo, restaurante mbderno, bar, uma ampla Esta

ção Rodoviária e dez lojas para locação comercial, o que formará

um centro de atividades variadas e 'um atrativo a mais no am

biente social de Canoinhas.

O Manifesto de Incorporação e Projeto de Estatutos a

seguir transcritos espelham melhor essa iniciativa que tem a

prestigiar-lhes o Consórcio.de Desenvolvimento Econômico S. A. de

Flcríonópolis, entidade encarregada da organização da Companhia
Melhoramentos de Canoinhas.

I

(Contin:'la em pagina enterna)
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rm�rictari�: t C. CAR��l��
CAIXA POSTAL, 2

6erc�tc: Il�A�S SHtM[
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

VITORIA
DA UDN
De nada adiantaram os escri

tos "indignos" que as correntes

oposionistas lançaram mão pa
ra difamar os candidatos da Glo
riosa UDN. De nada adiantaram

as intrigas forjadas para preju
dicar os homens bem formados

e cheios de um ideal patriotico.

De nada adiantaram os "fo

guetes" e os boletins "falsos" e

de nada adiantaram os "versí
nhos" e .as manchetes sobre Os

supostos inimigos do hervateiro.

VENCEU-os a diciplina politica,
a personalidade dos homens que
compoem a UDN, a capacidade
de trabalho dos homens que se

expuseram ao eleitorado e final

mente VENCEU-OS a decencia,
o respeito e a honradez e prin
cipalmente a obediencia as au

toridades constituidas.

VENCEU A UDN, sem humi

lhar o adversario com "fogos"
e "enterros" e sem passeata pu
blica, porque a' UDN sempre
soube vencer e soube respeitar
os derrotados.

VENCEU A UDN, num pleito
livre e n'uma campanha hones

ta e limpa. Por todos os recan

tos do municipio só propagou
a paz e a harmonia e levou a to

dos os lares a sua palavra 'de

fé democrática, concitando o po
vo a cooperar para o maior en

grandecimento de nossa terra,
cerrando fileiras junto aos can-

.

didatos já vitoriosos da UDN.

VENCEU A UDN, porque

sempre soube respeitar a opini
ão do adversario e criticar com

bases fundamentáes á má ad

ministração que vem sendo rea

lisada pelo prefeito da aliança
.

social trabalhista.

VENCEU A UDN, porque é

composta de cidadãos inataca

veis e honestos. Trabalhadores

que comprovaram perante o p<?
vo a sua capacidade e' a sua

dedicação a causa publica.

VENCERA SEMPRE A UDN,
porque vaé demonstrar ao povo

.-

de Santa Catarina e Canoinhas

de quanto é capaz de realisar

pana o bem da coletividade. A

guardem Canoinhenses e muito
I
em breve verão palmilhar as

nossas estradas as maquinas que
trarão o progresso e o desen

volvimento de nosso parque

agricola - industrial. Canoinhas

vaé viver novamente.

Julguem os (ondentes
Não estamos credenciados

para dar palpites nem conselhos,
porém convidamos a todos os

cidadãos bem formados para
cerrarem fileiras junto a DDN,
para o maior engrandecimento
de nosso Munícipto .

frei Elzeário Schmitt, ofm.

O· MAIOR PAPA
DOS ULTIMOS 400 ANOS
Tôdas as Nações do Mundo, as Cristãs e as Pagãs, as

sociaram-se à dor da Igreja Católica, num movimento de luto
realmente internacional, que, durante dias, fêz' envolver-se em

crepe tôda a Imprensa e a Radiofonia do Mundo. Se a morte

a todos nivela, o Papa e o mendigo, a morte de ninguém na

terra causa tamanha consternação, porque, mesmo no triste

mundo atual, nenhum trono mais alto existe do que o trono do

Papa e, por isso. nenhuma figura humana mais se projeta, para
além de tôdas as fronteiras de crenças, línguas e raças,' do que
a figura do Sucessor de São Pedro. Aquêle cuja morte choramos.
o duocentésimo sexagéssimo segundo Pontífice Máximo da Igreja
de Jesus Cristo, Unica e Verdadeira, em quase 'Vinte anos de
Pontificado· viveu nimbado dêsse prestígio excepcionalíssimo. só
mesmo comparável ao que, em passadás éras, distinguia um são

Leão Magno e
'

um Gregório VII. E mais se realça o de Pio XII,
porque mais intrincados os problemas, muito mais' ,angustiada a '

Humanidade, mais ameaçada. a Doutrina por males inúmeros e

heresias as mais solertes e as mais insidiosas, tanto sociais, como

políticas e religiosas. Ninguém no mundo nega que desapareceu
o maior homem desta primeira metade do século XX. O porte
moral e intelectual de Pio XII era alguma coisa de assombroso,
e ao condão de seu 'fascínio pessoal, fulminante, não escapavam
nem os chefes do Ocidente, nem os príncipes pagãos da A'sia:
todos confessavam-se profundamente impressionados. E, tão amigo
do Brasil e dos brasileiros, como nenhum Papa antes dele; e

tão impregnado dêsse espírito angelical que o Evangelho reco

menda, que abandonava os cruciantes problemas internacionais

da Universal Igreja. para apreciar as crianças brincando de roda
em tôrno dele, Perda irreparável: uma vez em quatro séculos,
Deus nos manda um homem assim. Leva para a sepultura mag

nífica seus 82 anos de santidade, de simpatia e do bem enorme

que . seus ensinamentos espalharam. Digo mal: não os leva à

sepultura.
.

São o patrimônio sacratíssimo que DOS deixa o maior

Papa dos últimos 400 anos.

noinhen'se, deixo aqui patente
os meus votos para que todas.
as agremiações político partidá-.
rias se dissolvam e se infiltrem:

neste mar imenso que é a UDN_.i;

A Audácia do meu objetivo
é a 'certeza de que pode Cano

inhas, daqui para o futuro, con-,
tinuar como desta feita, dando

exemplos democráticos de seus

filhos ás cidades co-irmãs, e al
cançar cada vez mais célere, {]I

zenite de sua redenção.
Um Colaborador

..

UM URUBU' POUSOU NA

MINHA SORTE - estas foram
as palavras, lembrando o poeta,
de um Candidato Derrotado,
.pertencente a um partido tam-

bem derrotado, que não obteve

votos, senão aSI?ergidos' por aí.

Coitado, sonhou com flores

de laranjeiras e o noivo não

compareceu ao enlace. Que con

tinue êle no eterno apêlo ao

sonho ou volte a realidade, u
nindo-se a UDN nos próximos
pleitos para que não sofra ou

tros tantos dissabores.

Se quer que eu chore, chore

primeiro.
Canoinhas está de parabens

com o resultado do pleito de 3

Outubro. Não encontro outra

cidade que tenha tido o previ- em Joinville a UDN assim
.Iégío, de um só partido político,
no caso a União Democrática como vem vencendo em

Nacional eleger maioria absolu- todo o Estado
ta para a Camara Municipal e

todos os candidatos a todos os
Noticias procedentes de qua-

-cargos eletivos por ela apresen-
si todos os municipios do Esta

tados. /
do dão a confortadora noticia

que a UDN, está vencendo fra-
A Bandeira da UDN foi, além gorosamente em todos os setores.

dos próprios homens públicos I

apresentados na sua legenda, a Está comprovada perante a

Esfacelada Administração Mu- opinião publica de Santa Cata-
rina que a UDN é composta de

nicipal. cidadãos trabalhadores e hones-

Sem a máscara de conselhei- tos, tendo merecido o MAIO R

ro, para que a paz da conciên- SUFRAGIO DZ TODOS OS

cia redima a toda a gente ca- TEMPOS.

Venceu
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55 55
iã Dr, Aristides Diener.,· ii
H CIRURGIÃO DENTISTA r:
II ::

, H Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii
/

= :: Vende ou alugati Dentaduras Anatomicc1S i
1= :: Preço de scasião uma casa

55 Rua Vidal Ramos 15 residencial de madeira com
. ii CANOINHAS ,- Santa Catarina Ü duas datas e meia de chão,
==::I:::=:::::::::::::::::::::=:::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::==: sitada á rua Cae tano Costa

(imediação Gomalaca);
Tratar com o proprietario

Sr. Leonardo Marcinichen.

Conjuntos de )Verão
Saias e Blusas

ULTIMl\ NOVIDADE

i .

'uina serraria completa - Conjunto Wolff· 45 cavalos -

4 vagões de quóta L. N. Pinho.

Tratar com .Ludovíco Bora no Escritório da Sicól
Rua Getulio Vargas 1203. 4x

Geladeiras: Prosdocimo 6 e 9/112 pés, Consul a

querozene.
Rádios e Radiolas: Semp, Orbiphon e Zenith,

diversos tipos.
Toca-discos.

AC,ordeões: Somenzi e Soneli
. Máquinas de Costura: Alfa, Philips, Lada e Zíg-Zag.
Fogões em' 3 tamanhos, cozinha americana, "Fiél";

Cofres e Arquivos "Fiél".
Aparelhos Walita e Spam

Acumuladores Durex; Ventiladores.
Bicicletas: Prosdocimo, Goericke, Sport, Bristol e

Hermes.
Peças em geral.

Lampadas simples e fluorescentes.

V. S. encontrará á rua Paula Pereira, 790 na loja de

ILOURENÇO' BUBA

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime '

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n.O 550
CANOINHAS -- Santa Catarina

!b* M�1'*E& -D 5m" RHBm'.._ ..

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 accessórios
Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
.

Rua Paula Pereira _- Edifício própt�o
w. _ .

• .<

Máquinas agrícolas e

para beneficiar madeiras
Para todas as finalidades.

Informações com

Z. Ganindo & Itnüppel lid.
Nesta cidade.

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guil�erme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Material elétrico
CASAERLITA

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom, _

especial e canoinhense!

,

A A�sociação Tem a Venda
Sementes de grama Iorrageira
Mudas de batatinhas
Mudas de arvores frutiferas
Aduho para horta
Visite a Associação e veja o

seu colossal estoque

V. S. Vai Pescar!
Então antecipe sua enco-;
rnenda de redes com

Edú
praça Dr. Osvaldo de

Oliviveira 4.

Panelas e louças
Casa Erlita

Vende-se
Duas e meia datas nas ime

diações de Tricolin.

Preço excepcional.
Tratar com o sr. Nelson

�arzan nos escritórios da
da 'firma Tarcisio Schaeffer.

..

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Maquinas de Plantar
(manuais)

para milho, feijão e arroz Cr$ 180,00

Preces especiais para Revendedores

Ca a Esmalt
Bar e Mercearia MONTE LíBANO

de A DIB SAKR
Dôces, salga-dos, trigo triturado para quebe

verduras e frutas em geral
Entrega . a domicílio - Fone 283

-

Rua Caetano Costa - Esquina Curitibanos, 44 i

Acabamos de

receber a, nova
<

com 5 gavetas. Vendas a prestações a partir de
Cr$ 310,00 e se.n entrada a partir de Cr$ 400,00.
Com 15 anos de garantia e assistencia técnica

durante o prazo de garantia.

CASA 'PEREIRA
Rua Getulio Vargas, 882.

ESCRITORIO: Contahilidade

REPRESENTAÇOES: Maquinas Agricolas (Tratores,
Trilhadeiras etc)

AGENTE: CIA. BRASILEIRA DE ADUBOS
MINAS BRASIL seguro vida

WALMOR ASTROGILDO FURTADO
Àceita escritas COMERClAIS E INDUSTRIAIS; trata de

CO�TRATO E DISTRATO.

AUXILIADO PELO CONTADOR GRIMALDO FURTADO
Caixa postal, 146

Residencia: Rua Dr. Victor Konder S/No
CANOINHAS -:-' S. CATARINA

..
,

.Anrcn io Se leme
Rua Felipe Schmidt, 304 - tone 226

Com bem sortido armazem de secos e molha
dos e cereaes frutas e verduras em \ gerai,.

Stqk permanente.
Filial Rua Vidal Ramos n." 1145

Com o mesmo Sortimento atende qualquer
horas do dia _ fone 226.

ARMAZEM ANTONIO SELEME

A Agência do Expresso Joinvilense Ltda. dessa Cidade tem o

grato prazer de comunicar ao Comércio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores, que está fazendo entregas regulares de
mercadorias .de São Paulo a Canoinhas de 10 (dêz) em 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.
Transporte de cargas de Porto Alegre via, Curitiba a Canoinhas,
preço Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba. a Canoinhas por Cr$ 0.80
carga de armazém. Sacaria' Cr$ 35,00 por saco até 60 kg.

Melhores informações em seu depósito
,a Rua 12 de Setembro, 757 - Telefone, 255.

Pela preferência com que formos dist.inguidos •

agradecemos penhorados .

\

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA.

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA

)

.,,\ f).",.\

f
'.
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ELEITORALJUSTICA
" ,

; ..

JUIZO ELEITOR'AL D,A 8a,! ZONA
,

_

,_

:' " "

I

'o doutor PÁULO PEREGRINO FERREIRA, Juiz Eleitoral da
,

8a. Zona (Canoinhas): Circunscrição de Santa Catarina,
pa f�Jrm-a da lei, etc,

Faz saber a quem interessar possa que o resultado final
das eleições realizadas nêste Município, no dia 3 de 'outubro do

corrente, é o seguinte:
•

_' EDI'TAL

BOLETIM FINAL de, Apuração das" Eleições Fede!'ais" Estaduais e Municipais:
ELEITORES DIS1RIBUIDOS 9.746

8.948-
'"

305
N. de Votantes das �45 secções
N! de Votantes de outras. secções

TOTAL,. '�.253'
Para Senador

Carlos Gomes de Oliveira
Irineu Bornhausen /

Celso Ramos
,
Em branco
Anulados

Total

Para Suplentes
Telmo Vieira Ribeiro 1627
Brezilio Celestino-de Oliveira 4218
Jade Magalhães 1805
Em branco 1480
Anulados - 123

Tí)tal' 9253

Para a Camara dos 'Deputados
LEGENDAS

União Democrática Nacional 5019
.Partido Social Democrático 1917
Partido Trabalhista Brasileiro 1705
Em branco '

552
Anulados 60

Total 9253

Para a Assembléia Legislativa,
LEGENDAS

União Democrática Nacional 4362
Partido Social Democrático 1579
Partido Trabalhista Brasileiro 2021
Partido Social Progressista 271
Partido Representação Popular 88
Partido Democrâta Cristão .,431
Pertido Libertador 1
Em branco 446
Anulados 54

Tutal 9253

Para Camara Municipal
LEGENDAS

, União Democrática Nacional 5003
Partido Social Democrático 1509
Partido Trabalhista Brasileiro 1814
Partido Democrata Crístão 592
Em branco 276
Anulados 59

Total 9253

Camara Federal
VOTAÇÃO PREFERENCIAL
União De�ocrática Nacional:
Afonso Wanderley Junior 3
Antonio Carlos Konder Reis 17
Aroldo Carneiro de Carvalho 4810
Braailío Celestino de Oliveira 1
Celso Ramos Branco, 1
João Bsyer Filho' 10
Fernando José Caldeira Bastos 153
Lauro Carneiro de Loyola 11

Pelagio Parigot de Souza 7
Walmor de Aguiar Borges 4
Somente legenda

'

2
Total 50l9�

Partido, Social Democrático:
Arão Rebelo
�ristiliano Ramos

" Atilio Fontana
Elias Adaime
Ericn Muller
Joaquim Ramos
Leuoir V f:irgHs Ferreira
Osmar Cunha .

Wilmar Dias
Somente legenda

Total

1
1
3

500
59
11

.

60
413
867

2
,1917 _

1974
4711
1725
550
293·
9253

José Vitorino de Lima
Rodrigo de Oliveira Lobo"
Armindo Marcilio Doutel de

Andrade

Pery Dacia Barreto
Somente legenda <:-:

Total

Assembléia Legislativa
VOTAÇÃO PREFEREN,CIAL
União Democrática Nacional:
Artur Caeser Junior , 4
Benedito T. de Carvalho Jor. 4164
Otávio Celso Rauen 3
Evaldo Amaral 2
Euclides Simões de Almeida 5
Eduardo Santos Lins 113
Fernando Brugmann Viegas 25

Francisco Marcàrenhas 2
João Silveira Primo 4
Mario Orestes Brusa 12
PAulo Menezes de Mendonça, 18
Paulino João de Bem 1
TupÍ Barreto 6

, Somente Legenda 3
Total ' 4362

Partido Social Democrático:

Augusto Bresola
Ayrton Müller'
Dib Cberem
Frederico Heyse
Heitor de Alencar Guima

,

rãea Filho
I vo Reis Montenegro

I José Gonçalves
'

I Orty de Magalhães Machado
Salustiano da Costa Junior
Somente legenda

Total

Partido Trabalhlsta Brasileiro:
Parisio Germiniano Cidade 29
Joao Nito Gaspar! 9

I Evilesio Nery Caon 1

I Luiz Meneguzzi 4
Aldo Pedro Ditrich 2t

Agostinho Mignoni 5
Sadi Pigatto \ 15
João Colodel 1934

Total 2021

Partido Democrata Cristão: C

Americo Silveira d'Avila 1
Getulio José Uba 423
Luiz Fiuza Lima. 1
Rubens Nazareno Neves 6

Total 431

Partido Social Progressista:
Antonio Bernardo Schauíf'ert 2
Ari Miiles 51
Carlos Schramm 167
Estanislau Homanowski 8
Fulvio Emrneudoerfer 1
Harold Henrich Lefzow ' 2
Nivaldo Werner 34

Volney Collaço de Oliveira 6
Tólal 271

Partido de Representação Popular:
Carlos VoU' Linseinger Junior 60
Flodoardo Sena 1
José Guizzo Genovez 6
Liva Iario Nóbrega 1
Vagemiro Jablonski . 19
Somente Legendü 1

Total 88

Partido Trabalhista Brasileiro: Partido Lib6rtador:
José de Miranda Ramo!! 1'.552 José Kurtz 1
Atilio Ferreira Miranda 35 Total 1

107
6
3

1705

23
2

37
1472

13
2

1579

1
1

Camara Municipal
VOTAÇÃO PREF�RENCIAL
União Democrática Nacional:
Achiles Pazda
Alfredo de O. Garcindo
Anor Yarrocheski ,

Antonio Maroo Regil
Augusto Kornatzki
Ewaldo Zipperer _

Francisco Krul Sobrinho
Guilherme Prust
Idalino Francisco Tulio
João Camargo
Júão Augusto' Braubardt '

João Pacheco Sobrinho
João Seleme
Leopoldo Corres
Pedro Tiska
Heneau Cubas
Tuf Nader

Somente legenda
Total

7
2

10
Ir--

Partido Social Democrático:
Albino Raul Budant 100
Carlito Krautbychin 9.1
Dodani Machado' 9,t
Evaldo Kreis«

,

12fi
Francisca de A Cescónetto 95
Francisco Buthes Filho 37
João Leandro Gonçalves 37
José Maria Furtado Primo no
José Marcoliuo Correa 49
Josê Nunes Cavalheiro 80
José Yvan da Costa 201
Levi Dranka 78
Mario José Soares

'

, 32

Ney Pacheco de Miranda Lima 117
Nilo Rio Bastos 100
Hufirro Correa da Maia 95
Zeno Carvalho Zippel 62

Somente' legenda 5
Total 1509

Partido Trabalhista Brasileiro:
Alcides Woitexen ' 254
Antonio de Souza Costa 230
Braulio Ribas da Cruz 245
Carlos Posouski 25
Carlos Wagner Junior 117
Clementina E. Pieczarcka 326
Flavio Haensch, 13t
Francisco Ferraz Afonso 81

,

José Bartolomeu Fedalto 23

,Jovino José Reis 15
- Livio de .Faveri.. 77

Miguel Pitwak 42
Moacir Budant 64
Romeu Pacheco 56
Teodoro Mendes 116

Somente legenda 12
Total � 1814

Partido. Democrata Cristão:

Bogodar Kuczynski 48
Estefano W rublevski 251
Francisco Grsnza 66

. Francisco Wilma r Friedrich' ,84
Henrique ZelIa 20

Jorge de Souza 7l '

Manoel Granemann Cósta 13
Nivaldo Brey 15
Rodolfo Tomaz da Silva 17

Somente legenda 4
Total 592

Relação dos Vereadores e Suplen-
tes eleitos:

União Democrática Nacional:
1. - Reneau Cubas 994
2. - Antonio Maron Becil . 738
3. - Alfredo de Ó. GaI'cilldQ!§lI 559

95
559
52

738
112

, 311
,

60
437
270
69
312
69

267
.

112
'l44
994
293

9
5003

- \

\
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(

.Agradecimentc
Guilherme Prust 'candidato a Vereador, eleito

no último pleito, vem externar, seus agradecimentos
a todos que indistintamente contribuiram para sua i,',

I

eleição, demostrando sua confiança e reconhecimento
pelos> serviços que já tem prestado ao município.

'1 ,.I'"

Cine: Teatro Vera Cruz
A P R E S.E N TA:

_.:. HOJE • ás' 20 horas • Impróprio até 14 anos

O IDOLO VIVO Em CinemaScope
C/ Steve Forrest - Lilliane Montevecchí e Sara Garcia

,
"Sensacional drama da Metro Goldwirr. Mayer"

\

cont, do seriado- A R,AINHA no CONGO

DOMINGO - ás 14 horas· PróibidO para menores de 5 a!los

O IDOLO VIVO Em CinemaScope
cont," do sertado > A RAINHA DO CONGO

Censura até 5 anos
Proibido até 14 anos

DOMINGO _ :: ;� tO:r::
-i--

o RE I E .EU Em CinemaScope
C/ Deborah Kerr, Yul Brynner - Rita Moreno

"O Mais fabuloso espetáculo que jamais seus olhos viram.,

28. FEIRA· ás 20 horas. REPRISE - Proib, até 14 anos

38. e 4.a FEIRA � ás 20 horas. Proibido até 14· anos

TODOS A PARIS
C/ Gene Kelly, Barbara Large, Bobby Clark. Brigite Fossey

I' Uma fina comedia da marcá do Leão ...!I

5.a e 6.a FEIRA - às 20 horas. Proibido até 14 anos

ROMANCE INTERROMPIDO
"Um sensacíonal filmeao cinema irrgles, ..�'

I
--------

AGUARDEM: Gs Carrascos do Mar. O Pirata
.

de Porto Bê-lo. O Leão A tricano •

Com Quem Andam Nossas Filhas· etc•••

\.1---------.... ..ri
4. - Guilherme Prust ·437
5. - João Augusto Brauhardt 312
6. -- Ewaldo Zipperer 311
7. - Tufi Nader 293
8. - Idalino Francisco Tulio 27U

SUPLENTES
1. - João Selem e .267
�. - Pedro Tiska 244
3. - Leopoldo Correa . 112
4. - August« Kornatzki 112
5. - Aohiles Pazda 95
6. - João Pacheco Sobrinho 69
7, - Joãc Camargo 69
8. - Francisco Krul Sobrinho 60

Partido Social Democrático:

1.. - José Yvan da Cósta 201
,2. - Evaldo Kreiss 125

SUPLENTES
1. - Ney Pacheco M, Lima 117
2. - José M. Furtado Primo no

Partido Trabalhista Brasileiro:

1. - Clemente E. Pieczarka 326
2. Alcides Woitexen 254

I3. Braulio R. da Cruz 245

SUPLENTES
1. Antonio de S. Cósta 230
2. Carlos Wagner Junior 117
3. - Theodoro Mendes 116

\

Para conhecimento de todos,
mandei passar o presente que
será afixado no local do costu
me e publicado na forma. da lei.
Dado e passado nésta ciri,aoe
de Canoinhas, aos oito dias do
mês de outubro do ano de mil
novecentos e cincoenta e oito.

�

-,*

Almanaque do Pensamento
Edição de 1959

Seja previdente! Adquira o

.. seu Almanaque do Pensamento,
edição de 1959, portador de va

riada secção astrológica, 'influ:'
ência da lua nova em nossa vida (

diária, conselhos sôbre agricul
tura, horóscopos- de cada um

- dos seus leitores, contos inte
, ressantes, anedotas, charadas, e

outros assuntos curiosos, práti
cós e úteis.

'

,

Por apenas Cr$ 20,00
Procure seu exemplar na

Impressora OUlro Verde

VENDE-'SE
1 (uma) Casa, de \madei�

ra com 1 data e meia, a:'
rua Gil Costa numero 906�
(defronte Hosp. Santa Cruz),

Preço de ocasião. !

Tratar com Waldemar Knüp�
pelou Z. -Garcíndo & Knüp
pel Ltda. 5x

Eu, Zeno Benedito, Ribeiro da
Silva, Escrivão o datilografei.

Paulo Peregrino Fel reira
-

Juiz Eleitoral

Confére e dou fé.
Data Supra.

O Escrivão
Zeno Benedito Ribreiro da Sihra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREiO DO
- NORTE 11·10·1958

AO POVO E
TORADO DE

AO ELEI
(ANOINHAS

_A União Democrática Nacional
pelo seu Diretorio Municipal vem'
de publico demonstrar o seu sino
cero agradecimento ao povo e ao

eleitorado de- Canoinhas, pela ma

neira como receberam os candi
datos em caravanas pelo interior
do município e pela maneira como
se manifestaram nas urnas em 3
de Outubro, dando uma demons
tração civica e patriotica de quan
to é capaz ii força humana e de
como é soberano o direito do voto.

As caravanas politicas da VON.
comandadas ora por Aroldo Car
neiro de Carvalho, ora pt 'r Bene
dito Theresio

'

de Carvalho 10r .•
foram em todos os lugares recep
cionadas com vivo entusiasmo, as
sim como os candidatos a Verea.
dores também tiveram o melhor

I acolhimento. Essas demonstrações
expontaneas do povo e do eleito
rado, foram confirmadas nas ur

nas em 3 Outubro, elegendo to
dos os candidatos da VON. assim
descriminados:
Para Deputado Federal: Dr.

AROLDO CARVALHO. Para
Deputado Estadual: Benedito Th
Carvalho Jor .• Para O Senado da
Republica: Irineu'Bornhausen, Para
a Camara de Vereadores: 8 mem-

bros (maioria esmagadoura).
-

Assim. o Diretorio da VON.
sente-se no dever de vir publica
mente manifestar o seu reconhe
cimento ao povo e ao eleitorado
de Canoinhas que bem soube nes

ta hora tragica para Canoinhas,
cumprir o seu dever; civico, esco

lhendo nas fileiras' da Gloriosa
VON. os nomes daqueles que fa
rão Canoiahas um municipio de
senvolvido e grandioso para O or

gulho de todos os canoinhenses.

SALVE O POVO GLORIOSO
DE CANOINHAS.

SALVE A VON para a grano
deza e felicidade do povo Brasi
leiro.

Q' Diretorio da VON.
-

Mudas de
Plantas Frutiferas

(enchertos de 2 e 3 anos)
De pessegueiros, macieiras,

figueiras, etc., recebeu a As

sociação Rural de Canoinhas.

Preço de custo.
DE AIPIM

recebeu a Assoe.. Rural

,-

Nescunentos
Acha-se em testa o lar do

casal lulia [osé de Andrade
(Zicol-Dirc« Oliveira com o

nascimento dia f) do corrente
de um robusto menino que na
Pia Batismal receberá o no
me João' Ricardo.

Acha-se enriquecido desde
dia 8 do corrente mês o lar
do casal - Paulo e Anita Neu»
burger com o nascimento de
um robusto garoto que rece»

beu o nome de Paulo Anisio.

Terreno à Venda
. Vende-se em Serrito, dis-_

tante da estrada geral 2 km.,
2 alqueires de terra de plan-

-

ta de primeira.
Tratar com o sr. Antonio

Liller em Alto das Palmeiras.

Ramas

- A VISTA OU A PRAZO

Repres�ntantes nesta praça:
Z. Ga.rcindo e: KnUppel Lida.,

x4

"""\- -

Praça Lauro Müller, 751 - Fone 125 Canoínhas - S. C.

II TRILHADEIRAS. ·/IVENCEDORAS"
I /
,
I

Vende-se ou troca-se
Otima propriedade em Xar

queada, com área de 2.7('0 m2,
casa de madeira, rancho,
poço com bomba, luz eletrica
instalada, pomar em franco de-

_

senvolvímento.
Preço de ocasião.

Negocio com relativa urgen
cía,

-

Condições a combinar,

Dirigir-se á Pedro Reitz.

Motores a gazolina BRIGSS & STRATTON
\

(Ee. Uu.) de 5 e 9 HP�
,

Conjuntos geradores de corrente alternada e

continua
Dínamos para carregar baterias

Conjuntos eletro-diesel
tem' a sua disposição a loja 3

J. Côrfe

1

_
["

Motores "MWM�' Diesel

Tipos -KD 12 de 5-40 HP· I a 4 cilindros -.

Tipos FB - GA·HA FULPERLAND com refrigeração
a ar e a agua de 3 • 5 . 7 HP Diesel.

Fornecimento de peças genuiuas
EM CANOI,NHAS

Côrte
AGENTE

J� •

Praça Lauro Müller, 751 - Fone 125

-

VENDE-SE
Cesa de material medindo 18/2
x 12. Com agua encanada e ins -

talação sanitária. terreno 20x40
xxx

Casa de madeira 9x13 Em ter
reno 20x40

.

Preço de ocasião
Tratar com o Sr. Boleslau

Kwicien, Rua maior Vieira' nas

proximidades da As. Rural.

Utensílios
domésticos

- {!4d-fl ettit4

Tintas Ypiranga
Casa Erlita

,O QUE E' PROVIMI'?
1. - Um produto composto de Proteínas Vitaminas e Mi

nerais de procedencia holandeza e especialmente
preparado para o nosso clima.

2. -- E PROVIMI e Q grande e infalivel regenerador <dos
seus rebanhos tanto de Gado, Suinos e Aves.

3. - Aumenta
�

repetacularmente o crescimento, produção,
apetite e fecundidade dos animais.

Contem antíbíótícos contra as doenças do animais,
especialmente Suinos e Aves; portanto o animal"
tratado com PROVIMI, é resistente ás doenças
infecciosas. !'

5. - PROVHVII, portanto garante ao criador gra-ndes van

tagens e aumenta, sem- duvida, seus lucros.

Os depositários de Canoinhas, com prazer fornecem
maiores esclarecimentos e folhetos explicativos

sobre o tratamento com PROVIMI.

4. -

Temos PROVIMI para pronta- entreqa.
Depositarios em Canoinhas:

Comércio e Industria H. ,JORD'AH SIA
Rua Getuilo Vargas n.? 562

o verao vem aí! _

Geladeiras domésticas, F R IG IDA I R E
Comerci'ais e Sorveteiras

ELETROFRIO
-�

A' vista ou em modicas prestações mensais.

Z. Garci'ndo & Knüpper Ltda.
Canoinhas • Caixa Postal, 56 - Fone 261 - Sta, Catarina

/

NUNC� EXISTIU IGURl

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E '1 R A 5,

�'E 5 P I N H A S, ET C.
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Canoinhas contará
melhores(Conclusão da la pàgina)

Manifesto 'de incorporação da
Companhia Melhoramentos de Canoinhas:

,

(em organização)
D município de Canoinhas, atravessando fase de

extraordinário desenvolvimento econômico, com a pers

pectiva da instalação no, subúrbio de sua sêde de im

portantíssimo estabelecimento industrial e mais a insta
loção de unidade militar, deverá sofrer uma transfor
mação em sua fisionomia éconômico-aocial das mais ra-

dicais e progressistas.
.

Contudo. mesmo na situação atual, seu desenvol
vimento está apontando para uma omissão que entra

va o movimento e rítmo 'normal das cidades modernas
e que pretendem ainda crescer muito como -8 noaaa » a

falta de hoteis com o conforto atualizado exigido pela
população flutuante.

E' de extranhar mesmo que, em se tratando de
um ramo comercial dos mais lucrativos em todas as par
tes do mundo, os nossos homens de negócio, tão pron
tos a empregar suas economias em fins os mais rendo-
80S, ainda não se haviam percebidos das vantagens pe
cuniárias e sociais de um moderno hotel nesta cidade.

Com êsse propósito os signatários deliberaram a

organização da COMPANHIA MELHORAMENTOS
DE CANOINHAS, entidade que terá como primeira
iniciativa a construção de um confortavel hotel, com a

proximadamente setenta unidades, sendo metade apar
tamentos com banho privado e outros tantos quartos
em sua maioria também com banhos próprios.

Assim procedendo, os fundadores dessa entidade
Dão só estarão concorrendo para o enriquecimento, da
localidade como também oferecerão ao público a opor
tunidade da aplicação de suas economias em investi
mento altamente lucrativo.

Alêm das instalações inerentes ao hotel, como bar,
restaurante, etc., o prédio constará ainda de salas para
'funcionamento de ampla estação rodoviária e aproxima
damente mais dez unidades para lojas comerciais, fiam
breria, agência, barbearias, etc., criando-se, assim, atra
ente centro comercial e social.

1. A Emprêsa, com a denominação acima, terá seu

capital social constituido de Cr$15.000.000,00 dividido
em sete mil e quinhentas ações ordinárias, nominativas,
podendo ser convertidas em ao portador, tomadas atra
vés dp. subscrição pública e integralizaveis, dez por cen
"to DO ato da subscrição e o restante em dezoito parce
las iguais (5% cada uma) e sucessivas, vencíveis de trino
ta em trinta dias. a contar daquele ato, sendo de .•.•
Cr$2.000,00 o valor nominal de cada ação.

2. Juntamente com a entrada inicial, o subscritor
pagará igual quantia (lO%) a título de taxas e emolu
mentos destinada às despesas de colocação do capital,
quantia essa que é alheia ao capital social.

3. As ações poderão ser jntegralizadas com dinhei
r,o ou outros bens, sob a disciplina legal.

4. Serão criadas sessenta partes beneficiárias a se

rem atribuidas aos fundadores, Como remuneraçao pelos
seus trabalhos, com a participação em' cinco por cento'
dos lucros liquides apurados anualme�te e reembolsaveis
na oportunidade fixada pera assembléia geral de acionistas.

5. A assembléia geral para avaliação' de bens, se

for o caso, realizar- se-a a cento e oitenta dias da data'
da publicação dêste n� Imprensa Oficial.

6. Em caso' de excesso de subscrição, a assembléia
geral de constituição deliberará sôbre a forma a proceder.

7. Atendendo a oscilação de preços nós materiais
de construção, 08 fundadores, se entenderem aconselhável,
poderão convocar os subscritores para a constituição da
sociedade com capital inferior. ao máximo acima fixado.

8. Cumprindo determinação legal, os incorporado
res" esclarecem que, na .hipótese de não constituição da
sociedade, as importâncias recebidas, deduzidas as des
pesas efetuadas,' serão qevolvidas aos subscritores.

9. As importâncias recebidas dos subscritores e re

lativas ao capital social serão depositadas nos bancos
Brasil, S. A., Indústria e Comércio de Santa Catarina
S/A (INCO)e Banco Nacional do Comércio SI A. em con

ta vinculada na forma prescrita pelo Decreto-lei 5.956,
de 1/11/943.

10. São incorporadores da sociedade os srs. HER
BERT RITZMANN, brasileiro, casado, industrial, di
retor da WIEGANDO OLSEN S/A" Dr. TARCISI0
SCHAEFER, brasileiro, engenheiro civil, casado, dire
tor da firma de construções Tarcisio Schaefer e MIL
LES LUIZ ZANIOLO, brasileiro. casado, industrial, di
retor da ZANIOLO S/A. INDUSTRIA E COMER
CIO, todos residentes nesta cidade, que firmaram com
o CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO ECO
NOMICO S/A de Florianópolis, contrato para execução
de serviços de organização da sociedade constituenda.

CANOINHAS, de agôsto de, 1958.

Herbert Ritzmann
Dr. Tarcisio Schaefer
Milles Luiz Zaniolo

dentro
Hotéis

'breve
Santa

em

de'
com um

.Catarina
dos

PR'OJETO' DE ESTATUTOS SOCIAIS' D�\

Companbia- Melhoramentos de Canoinbas
.

. (EM ORGANIZAÇÃO) I

Capitulo I
jDa denominaçâo, sede, objeto social e duração

Art. 1°. - Sob a denominação de Companhia
Melhoramentos de Canoinhas fica constituida uma

sociedade anônima, com sede em Canoínhas, Estado
de Santa Catarina, que se regerá pelos presentes
estatutos e pelas normas legais que lhe forem. apli
cáveis.

Art. 2°. - A Sociedade terá como objeto a-cons

trução de um hotel na localidade de sua sede, po
dendc posteriormente dedicar-se a outros empreen
dimentos análogos.

Art. 3°. O tempo de duração da sociedade será
indeterminado.

Capitulo II - Do capital e das ações
Art. 4°. - o capital social será dividido em

sete mil e quinhentas ações ordinárias, nominativas,
coversiveis em ao portador. no valor de Cr$2.000,OO
cada uma, no valor nominal total de Cr$15.000.000;üO.

§ único - A sociedade poderá emitir títulos

múltiplos representativos' de cinco ou mais ações.

Capitulo III - Das partes beneficiárias
Art:, 5°. - Sessenta dias após a sua legalização

a sociedade emitirá sessenta partes beneficiárias, que
conferirão aos seus titulares o direito de percepção
de cinco por cento dos lucros líquidos anuais apu-,
rados em balanço. Estas partes beneficiárias poderão
ser nominativas ou ao portador. "

-

Capitulo IV - Da diretoria
Art. 6°. - A sociedade será administrada por

uma diretoria constituida de um diretor- presidente,
um diretor-gerente e um diretor-tesoureiro, eleitos
por chico anos, podendo ser reeleitos.

§ único - Juntamente com os diretores serão

eleitos, seus respectivos suplentes, para substitui-los
em caso de Impedimento.

Art. 7°. - Em caso de vaga o suplente assu

mirá o cargo até a eleição do novo titular, que de
verá se proceder na primeira assembléia geral or

'dinária que se seguir.
§ único - O diretor assim eleito terminará o

período daquele a quem substituiu.
•

Art. 8°. - Cada diretor caucionará sua gestão
com cinquenta ações da sociedade.

Art. 9°. - Cabe ap diretor-presidente repre-'
sentar a sociedade sm juizo e fóra dêle, presidir as

assembléias gerais de acionistas, além de supervisi
onar os serviços de administração d'à emprêsa.

Art. 10 - Ao diretor gerente está afeta a ad
ministração dos serviços normais atinentes às ativi
dades sociais, não atribuidos aós demais diretores.

Art. 11 - Ao diretor-tesoureiro cabe a admi
nistração contábil da organização e serviços de ex

pediente, inclusive movimentação de contas bancá
rias, assinando cheques, conformidade de contas, a

ceites, endossos, letras de câmbio e notas promíssó
rias, ou retiradas de ordens de pagamentos, além de

duplicatas. ,

Art. 12 - Haverá um livro de atas para 8S re

uniões da diretoria, inclusive para" cdistribuição de
atribuições omiss�s nos presentes bstatutos.

Art. 13 - A assembléia gera] ordinária 'fixará a

nualmente a remuneração da diretoria.

Capitulo V - Do conselho fiscal

Art. 14 - O conselho fiscal será constituído
de tres membros efetivos e tres suplentes, êstes con
vocáveis pelo critério da idade.

,

§ único '_ Na primeira reunião de cada ano o

conselho elegerá dentre seus membros seu presidente.
Art. 15 - O 'conselho fiscal reunir.se-á' ordi

nariamente de tres em tres meses e extraordinaria
mente sempre que regularmente convocado.

Art. 16 - A assembléia geral ordinaria fixará
anualmente a remuneração d� conselho fiscal; ,

/

Capitulo VI - Do conselho consultivo
Art. 17 - O conselho consultivo será constí

;tuido de cinco membros, eleitos por tres anos, po
dendo ser reeleitos, instalando-se com um mínimo
de tres conselheiros.

§ único - Na primeira reunião de cada ano o

conselho fiscal.elegerá dentre seus membros o seu

presidente. I ,\
i' . Art. 18, - O conselho consultivo terá por fun

ção opinar sôbre assuntos de. interesse da sociedade
e sempre que para isto for convocado pela diretoria.

"

Capitulo VII - Das assembléias gerais
Art. 19 -, As assembléias gerais ordinarias re

unír-se-ão dentro dos primeiros quatro meses: após
o encerramento do ano social; e as extraordinaríes
sempre que regularmente convocadas.

/ Art. 20 - Na falta do diretor presidente, as

assembléias gerais serão dirigidas- por um acionista
que para isto for escolhido, cabendo ao presidente
escolher um secretário para auxilia-lo nos trabalhos
da assembléia.

I Art. 21 - As deliberações das assemblêías se

rão tornadas por maioria absoluta de votos, ressal
vadas as exceções legais, valendo 'cada ação um voto'.

Capitulo VIII � Do exereicio social

Aft. 22 - O ano social coincide com o ano -ci
vil, procedendo-se no .fim de cada exercicio o inven

.

tario e balanço geral, segundo as -normas legais.
,

Art. 23 - Dos lucros líquidos apurados' serão
deduzidos: a) 5% para constituição de um fundo de
reserva legal, até atingir este vinte por cento do ca

pital social; b) 10% para gratificação à diretoria; c)
5% pare resgate das partes beneficiarias; d) saldo
para destinação que for deliberada pela assembléia
geral de acionistas.

Capitulo IX - Da dissolução e liquidação
Art. 24 - No caso de dissolução da sociedade,

.sua liquidação será levada' a têrmo por urna comis
são para. isso designada pela assembléia geral, poden
do ii �scolha recair na propria díretería.

Art. 25 - A assembléia geral que designar a

comissão liquidante determinará a forma de liquida
ção, a duração do mandato daquela comissão, assim
como os respectivos poderes e remuneração.

Capitulo X - Das Dispos�ções transit6ria.
Art. 1°. - As ações. serão integralizadas em

dezenove prestações, sendo a primeira de dez por
cento sôbre seu valor nominal, paga no ato da subs
crição, .e as dezoito subsequentes pagas de trinta em
trinta dias, em parcelas iguais e sucessivas de cinco
por cento cada uma, tornando-se por têrmo inicial a
data da subscrição.

Art. 2°. - Em caso de moral no pagamento das
quotas, ficarão elas acrescidas do juro de 6% a.a.,
além da multa de mais 5% sôbre os pagamentos em

akazo.
.'

Art. 3°. - As quotas integralizadas vencerão
até o início das atividades sociais juros: iguais aque
les que lhes forem atribuidos pelo estabelecimento
bancario onde estiverem

_

e las depositadas.
Art. 4°. - As partes beneficiárias serão entre

gues aos incorporadores, corno remuneração pelos
serviços prestados nesse caráter; e a partir' do quin=
to ano de atividade social, serão elas resgatadas, por,
meio de. sorteio, ou transformadas em capital, se

gundo o que for' deliberado pela assembléia geral.
..... Art. 5°. -, Para fixação do preço do resgate ou

incorporação no capital social, das partes beneficia
rias, tomar-se-á a média do ,lucro liquido às mesmas
atribuidas nos tres últimos anos, e, assim, o capital
que, na base de 12% ao ano, dividido pelas sessenta
partes beneficiárias seria necessarto para proporcionar
aquele lucro atribuido a cada urna delas, determina
rá o preço do resgate.

Art. 6°. - Tanto para o cálculo da distribui
ção da porcentagem do lucro líquido; como para a

determinação do preço, do resgate, o número das par
tes beneficiàrias emitidas servirá sempre de divisor,
ainda mesmo que um certo número delas tenha si-
do resgatado.

• .

§ único - O montante do lucro que possa ser

atribuido às partes beneficiárias resgatadas, será le
vado ao fundo de que tr,ata a letra "c", do artigo 23.

Art. 7°. - A asse�bléia geral de constituição
fixará o têrmo do mandato da primeira diretoria e-

Ieítá, bem como sua remuneração.
'

CANOIN�AS, de agôsto- de 1958.

Os Incorporadores:
Herbert Ritzmann

Dr. Tarcisio Schaeter
Millls Luiz Zaniolo

...
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AN1VERSARIAM.SE:
Hoje: a sra. dna. Alma esp,

do sr. Hugo Bruuhardt; o me..

'nino Art filho do sr, Afonso
C. Kohler. _

Amanhã: a menina . Anete
filha do sr. Antonio Tampa,
-roski; a Vva, dna. Zelina
Ferreira Soares; o sr. JOSé
Furtado de Mello; os meninos
10elRogerio filho do sr. José,
Maria r. Primo e Ricardo
Antonio (ilho do sr. Hora
'cio Costa, res. em Xanxerê.

Segunda feira: os srs. 0/:.
demar Mussi e João Iceinert:
as sras. dnas. Irene es-p, do
.sr. dr. Celso Rauen e Emitia
esp. do sr, Oswaldo Voigt; a
snta. Maria de Oliveira Go»
doy, as meninas Maria Sue",
li filha do sr. Sarkis Soares
res, em CUritiba e (ieni Ma",
ria filha do sr. Rubens R.
da Silva.

Terça-feira: as meninas Re:
gina Coeli de Fatima filha do
sr. Carlos Schramm; Dolores
filha do sr. Otto Hofjmann;
Maria Zilda filha do sr. Ber»
nardo Wendt 2°" Lindamir
Were1'la filha .do sr, Oswaldo
Voigt e Ingridt Siems filha do
sr, João F. Siems; os srs. A ...

fonso Knop e Silvino Fuck
o jovem Lindolfo Zimmer,

Quarta [eira: as sras. dnas.
Linda esp. do sr. Nilton Zie
mann; dna. Ilda esp. do sr. A ..

tanso Grosskopf; os meninos
Celso filho do sr.Toão Pereira,'
IvosioLuis filho do sr. Miguel
Androczeuecz e Pedro Odioal
filho do sr. Eraldo Spitzner.
Quinta- feira: os srs. Eval

,

do Brand, Max Wachtel Fo.
Ari . C. Pereira e Vitor Bur-

I ziaki; os meninos JOSé Lou
riual filho do sr. Carlos Dolla
e Celso filho do sr, Luâouico
Olinski; a snta. Ana Wibbelt.

Sexta-feira: as S1 a. dnas.
Melquinha esp, do sr, Simão
Seleme e Odilza esp. do sr, dr.
Sylvio'Mayer; os srs. Na1'clSO
Bartnik e'Roberto Brandes;
as . meninas Benoinda filha
do sr. Honorato B, Pacheco
e. Lzolete Lourdes filha do sr.

Edmundo-; Webber; a snta.
Relindes Muzulão,' 'os meni
nos Max Ferdinando filho do
sr, Max Wachtel Fo. e Irineu
filho do sr. Esfefano Bedrit
chuk.

Aos aniversariantes," votos
de felicidades.

-

.. Agradecimento
Vva. Marta Müller, filhas, genros, netos e sobrinhos .

consternados com o passamento de seu inoloidaoel espõso,
pai, sogro, avô e tio, Ricardo Müller, transcorrido a 29 do
corrente, véem por este meio externar seus mais sinceros a

gradecimentos aos distintos e abalieaaos médicos Drs. Os
oalde Segundo de Oliveira, Mário Mussi e demais médicos
que o trataram com a maxima dedicação e zéla, durante
sua enfermidade e especialmente a este grande e ,dedicado
médico e amigo Dr. Clemente Procop'iak que vindo especial ..
mente de Curitiba com sua exma.' espôsu, onde deixou to"
dos os Seus afazeres, não medindo êsto» tos para proporcio
nar o maximo de seus conhecimentos de ciência, trazendo
assim alívio aos seus sofrimentos e consõlo aos seus tami»
liares, até o último momento. Um agradecimento especial aos
rádios amadores Ten. Nelson, de Canoinhas e Polati, de
Apucarana, Estado do Paraná, que não mediram sacrifícios
para que conseguissem entender-se pessoalmente com pes"
soas da tamilia residentes em Rolandia. Ao sr: Pastor Ge
orge � eger pela sua assistência espiritual, aos seus colegas
motoristas de praça pela sua significativa homenagem, ao

Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho pela comovente oração pro
nunciada diante do tumulo, aos vizinhos, enfim a todos que
enviaram corôas, tlores e telegramas, e os confortaram du::
rante o seu doloroso transe e o acompanharam até a sua

ultima morada. ' ,

Pela grande demonstração de caridade cristã expres
sam sua imorredoura gratidão.

Canoinhas, 30 de setembro de 1958.

--

P N E U S DAS AFAMADAS MARCAS:

PIRELLl - Cruzador, e' Pé de Galinha.

FIRESTONE - A. T. Lameiros e H. S.
GOOD...,YEAR - Bandeirante - Cacique e Lameiros,

de todos os tamanhos para caminhões e automoveis, V. S. encontra no

Servicentro Essa {anoinhas Limi�adal ou

em Tres Barras, nas lojas de MEJ?HY SELEME & FILHOS
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Comunicamos às contri
buintes de "A Nossa Cam- ,

panha" que arrecadamos no

mês de Setembro a impor
tância de Cr$ 1.005,00, a

qual foi entregue às Irmãs
Franciscanas do Cristo Rei.

As encarregadas.

8E'LADEIRA CORÔAS PARA FINADOS
Nada mais justo e acertado que, a oferta' de uma lin

da Coroa como homenagem aos nossos entes queridos de

saparecidos, e Dna. Chiquinha Kopetoski tem a grata satis

fação em poder comunicar que. está aceitando encomendas,
e que tem este ano grande variedade de Coroas para pron
ta entrega, de novos modelos, de todas as cores e ccnfecio
nadas com habilidade e perfeição maxima. Coroas Imper
meaveis, diversos" tipos de flores nas Coroas como: Orquidea,
Dalia, Rosa, Lirio, Copo de Leite, Margarida, Grizandalha etc.

Procure pois, com antecedencia e escolha o melhor, na
casa de Dna. Chiquinha - .Rua Paula Pereira, 819,- Fundos
ao lado da Firma - Irmãos Trevisani. 3x '

Vende-se uma marca

STEIGLEDER
Preço razoavel

Tratar nesta redação

VENDE-SE
Proximo ao Hospital Santa

Cruz - em terreno de 20 x

40, duas casas com luz ins
talada e separadas por cer

ca, em otimo estado.

Preço de ocasião 3x

Informações nesta redação

Oleos para Cabelos Royal Bríar, Dto Ovo, Admiravel,
'

Palmolive, Colgate, Glostora, Gessy, Dirce, Oleo de Lavanda
-

e de Lima, Brilhantina, Quina Petróleo, Perfumes e Extrato

em Estojos, Produtos Atkinsons, Cashernere Bouquet, Damo
sel. Loção Brilhante, Loção Pindorama ",Leite de Colonia e

de Rosas, Creme de Alface e RugoI, Antisardina, Agua Velo
va e Colgate, Creme Barbear e Pinceis, Aparelhos Gilete,
Esmalte, Baton, Pó de Arroz, Rouge e muitos outros artigos
de perfumarias.

C A S A L A NG E R
RUA PAULA. PEREIRA, 793

'VENDE - SE'
Excelente lote próximo ao

Cemiterio Municipal com a

área' de 19.366 m2, tendo
bôa aguada, bastante lenha.

Ver e tratar com o Snr.
Carlos Tomachitz no Bairro
Tricolin. 3x

r

Amigq!
Não jogue fora

Não
\

seu movei estragado!
\

'Leve-o à Fabrica de Artefatos de Madeiras , «São Jesés

A V I S O
e lá o deixarão como novo.

Executa-se qualquer tipo de reforma, __jnclusive
nova envernízagern e pintura.

Melhores informações à Rua Senador Felipe
Schmidt, 244 com o Sr. Siegfried Wittlich. 12x

Pelo presente torno pú-,
plico que' não mais permito
transito em meus terrenos
situados em Sereia, nem a

derrubada de madeiras para
cabos de ferramentas, extra
ção de pinheirinhos para
Natal. Tal proibição torna-se
necessária em face dos pre
juizos que venho sofrendo
com cercas e portões que
brados e criação maltratada

por cachorros.

Atenção tocadores, de violão

A LANGER
Rua Paula Pereira, 793 '- Canoinhas

Avisa que recebeu cordas instrumentais, e vende
\

avulso, de qualquer tipo e quantidade.

Sereia,' outubro de 1958

Affonso Schroeder 3x Caminhão FORD F7
-

Vende-se
Uma propriedade sita á

Rua Curitibanosv área 1600

m2 com bôa casa.

Tratar. com o sr. Arno
,

C. Hoffmann 2x

Vende-se um Caminhão Ford

V E N D E - 5 E F7 ano fabricação 49 - com dife

"rencíal simples (não reduzido)
Duas Datas cercadas no me-

lhor ponto residencial da' cidade. Tratar com

. Tratar com Bogodar nas
L dLojas Unidas Limitada xl I eonar O Marcinichen

GELADEIRAS
. -

exposiçao

LOJAS UNIDAS LINiITADA

• .)r.' '.

em

ERGON »

nas

RUA CAETANO COSTA, 553
- CANOINHAS - SANTA CATARINA
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