
o 'Conclave
Sócio #Econôtnie,o
trara a Canoinhas representantes de tôdas

as classes econômicas, além de Senadores,
Deputados, Prefeitos e Vereadores
Está despertando real interesse entre todas as classes

ecônomÍ'Cas de Santa Catarina e Paraná, o futuro Concláve a ser'
realizado nos dias 11 - 12 e 13 de setembro p. vindouro nesta ci

dade: -Diariamente cartas, oficios, telegramas e radiogramas, a

Prefeitura - Camara Municipal Associações - Comercial e Rural,
estão recebendo de todos os Municipios para onde fotam as co

municações. Prevê-se que Canoinhas por ocasião do Concláve, a
brigará' centenas de pessôas pois além das autoridades convida-:

das virão os interessados na solução dos problemas do Norte

Catarinense.
Do programa elaborado e já publicado, inclusive o temá

rio que será .apresentado por ocasião do Concláve, serão inclui

dos ainda pormenores julgados de suma importancia para os Mu

nicipios de São Bento do Sul até Porto União. Além de teses e

sugestões que as Comissões irão apresentar e debater, todos os

setores de atividades serão atingidos e levados à Plenario para
debates. O reflorestamento, por exemplo, que desde a muito se

faz sentir em nosso Municipio e em outros Municipíos madeirei

ros, ser-á debatido pelos srs. Herbert Ritzmarm e Wiegando Olsen,
que já tem pronto, um trabalho muito bem idealizado.

Como esse, muitos outros serão apresentados pelas dire

ções das entidades de classes e tecnicos.

Entre muitos oficios recebidos, transcrevemos o que foi
recebido hoje da Camara Municipal de Caçador,

Camara Municipal de Caçador
Sala das Reuniões, 7 de agosto de 1959

Senhor Presidente.

Damos em nosso poder seu ofício CM/1959-61, de 9 de

junho do ano em curso, com o qual se dignou convidar és ta Casa,
para fazer-se representar no Conclave sócio-econômico a ser re

alizado nesse município, nos dias 11, 12 e 13 de setembro vÜ:u:l9u.ro.
I

Agradecerr.os a gentileza do convite e informamos a V.

Excía, que ésta Casa se fará representar no mesmo.

Valemo-nos do ensejo para apresentar a V. Excia. os nos

sos protestos da mais alta estima e distinta consideração.

(Altino Luz Amorim ---Presidente)
�_xmo. �r.
Alfredo de Oliveira Garcindo
DD. Presidente da Câmara Municipal
CANQINHAS - se.

Nova Firma em São Paulo
vai fabricar mil pneus por dia
A, fábrica, que
-prêsa nacional,

se transformara numa em

será inaugurada em outubro
Rio, 5 (V. A.) -.,.. Com 600 operários já contratados, a

firma B. F. Goodrich fabricará, em Campinas, a partir de outu

bro próximo, nada menos de mil pneumáticos e câmaras de ar

por dia, devendo, dentro de seis meses, fabricar com matéria

prima exclusivamente nacional, inúmeros artigos de matéria plástica.
Segundo o sr, Frank Fritzgerald, presidente da fábrica

que está sendo concluída, e q\le ontem transitou pelo Rio com

destino a Santos' a bordo do pavio norte-americano "Brasil", a

diretoria da firma, que r7une capitais brasileiros, e norte-ameri

canos, espera que o govêrno brasileiro dê apoio à iniciativa a
,

fim de que seja facilitada a importação da borracha natural que
fôr necessária, caso a borracha sintética a' ser produzida pela Pe
trobrás venha a ser insuficiente para atender à demanda,

O sr. Frítzgerald disse que a inversão em dólares é da
ordem de 15 milhões Ele dólares mas que dentro de pouco tem

po o financiamento será em cruzeiros, tornando-se, por êsse mo

I<,lQ, uma emprêsa nacional. Disse que o grupo Goodrích é inteí
ramente Independente de outras firmas que nos Est?QQ�. Unidos �.
demais países faQr�cam artigos de borracha e que está' operando
no setor há mais de 50 anos. Afirmou que o sr. John Bollyer,
presidente gera] da Goodrich, que já conhece o Brasil, irá breve
I;l Campinas a fim de visitar a fábrica em instalação.

Concluindo, o SP. Frank Fritzgerald afirmou 'que a idéia
da instalação da fábrica em nosso país se deve ao sr. J. W.

Ke'ener, presidente-executivo da matriz, que tem, como êle;
"irrestrita confiança nas possibilidades do Brasil".

COMBATE A HIDROFOBI;A
Está sendo movimentada uma

campanhl;l contra a raiva, atra
vé? a Associação Rural de Ca
noinhas e .o Posto de Defesa
Sanitaria Animal. Esta semana

foram vacinados 48 cães, sendo
9ue, os que apresentavam sina
IS de terrivel "virus" mandados
isol�r até que seia feito· o r'es
pectivo exame. Os animais va

cinados, recebem atravéz de
Stus proprietarios, um íl'testado,

com o tempo da validade da
vacina e a época em que pre
cisam ser revacinados novamen
te. Tal medida visa diminuir �
em pouco tempo, extinguir a

raiva em posso Município.
'fados os proprietários de c�es,

devem cooperar nesse sentido,
adquirindo a vacina ou levando
seus cães à Associação ,ou ao

Posto, para receberem o neces

sario tratamento.

Cenoinhas, Santa Catarina, 15 de Agosto de 1959 Numero 556Ano 14

Gerente: ImASS SmM(
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cobre de sangue e dôr ti localidade R io dos Pardos,
Catástrofe idêntica a de Valinhos e Cochos ... Completamente ar ...

razada a localidade de Rio dos-Pardos João Reinert Filho e sua

família arrastados pela fúria do vendaval 18 mortos e 42 feridos ...

Providências das autoridades ... Trabalho abnegado dos médicos -

Auxílio da População ... Comunicação às Autoridades e Deputados
As lü horas da noite do dia

13 de agêsto, violento e bruto
vendaval desceu sabia a Ioca-
-Hdade de Rio Pardos neste Mu
nicipio, destruindo e arrazando
tudo que se 'encontrava na sua

frente. A tarde do mesmo dia,
a cidade de Canoinhas já esta-

.

va sob a iminencia de um gran
de temporal pois relampagos e

'trovões deixavam. o povo assus

tado. Previa-se que em alguma
.

parte do interior, prejuizos, pelo
menos material, havería. Mas,
logo após às 10 horas da noite,
chegavam à cidade, caminhões
transportando os primeiros fe

ridos e mortos e outras pessoas
pedindo socorro gl;ls �\ltortçlades
e do povo para os que ainda

jaziam sob os escombros da ca

tastrofe. Situação dolorosa. Qua
dro horrível. O vendaval, na sua

.poderosa furia, havia destruido
completamente a localidade de
Rio dos Pardos. Tudo que as..

,tava assentado sobre a terra,
• tinha sido removido, quando
:
não, esfacelado. Duas famílias

• foram rudemente atingidas
João Reínert Filho, esposa e

Bodas. de Prata
É com satisfação que noticiamos

por estas colunas a transcorren

cia hoje das Bodas .de Prata
· do distinto casal sr. Moacir Fe:(
,

reira e de dna. Lídia C. Ferreira.

Esse cssal que atualmente re

side nesta cidade, já grangeou
muitissimos amigos no. nosso

meio social. O sr. Moacir Fer
reira é filho do saudoso Fírmi
no

.

Soares e de dna. Zelina Fer
reira Soares.

O casal possue os seguintes
filhos: Mario, casado com dna.

Evanira; Lair, casado com dna.

Marlene, residente em Curitiba,
e a neta Lidia Maria, �Hha do
casal Mario Ferreira.

Cumprimentamos efusívamen
te o distinto casal pela efemé

ride, cumprimentos esses que
extende a tactos os seus fami

liares, com'muÜos votos de fe
licidades.

�. .-

�O'mUnICdçaO
G'Omun\<;o l:!-OS senhores cria

dores, fazendeiros e ínteressa-,
dos que a Qutptl;\ Região do

Serviço de Defesa Sanitária da

�ecret�,ria da Agricultura Ani

mal está com séde à rua, Coro
nel Albuquerque, numero 201;

,

nesta cidade.
___.

F. R. LAUREANO

Médico-Veterinário-Regional

mais 4 filhos tiveram morte ins

tantanea dado o violento cho

que recebido da força tremen
da do vendaval, a de Ernesto
Paulo que perdeu duas filhas.
Outras famílias receberam gra
ves ferimentos e acham-se hos

pítalisadas, Foi ferido tambem
tendo fraturado uma perna e

recebido graves escoriações na

cabeça, o sr. Pedro Reinert, que
na ocasião estava pernoitando
na casa do seu irmão João
Reinert Filho.

O Hospital Santa Cruz, na

manhã do dia 14, foi ip�ufiei
ente para abrigar todos os fe
ridos e mortos. Toda a popu
lação prestou socorros e muitas
pessoas na madrugada do de

sastre, foram atender os feridos

em Rio dos Pardos. Calcula-se
que o numero de mortos atinjª
a casa dos 18 e o de feridos, 4�.
Dado a falta de energia eletrí
ca, tivemos que diminuir o no
ticiário e por este motivo, dei
xar para a proxima edição, in
formações mais detalhadas áos
nos&os leitores .

O sr. Alfredo Garcindo, Prli
sidente da Associação Rural ti

do Diretoria da UDN, comuni
cou a catastrofe ao Sr. Gover-

I nadar do Estado - Deputados
Estaduais e· Federais, e dando
conhecimento aos M.u.niclpios vi
sinhos.
Prefeito Municipal, Delegado.

de Policia e demais autoridades,
estiveram no local prestando
assistencia aos flagelados.

BOUQUET-,CLLJB
", .;

A V l S O·
Em virtude da oatástrofe, já do

conhecimento de todos, a Diretoria
do Bouquet - Club, .houve por bem,
transferir o baile de hoje, para pos�

,Jerior data.

Petroteo 8ras'ileiro S. A. '; Petrobrá�
A Agência do "BANCO INDÚST,RIA E COMÉRCIO, DE

SANTA CATARINA SfA", desta praça, está autorizada pela
"PETROBRAS" a fazer a entrega aos contribuintes, do exercícío
de 1956 das respectivas "Obrigações ao Portador", emitidos por
aquela Companhia, bem como a efetuar o pagamento dos diví-

.

dendos dos semestres vencidos até março de '1959.

_
Os Interessados deverão procurar a agênoía local Elo

"INCO", munidos das respectivas "Guias de recolhimento" do
exercicio de 1956. O prazo da entrega termina a 3,0 de Setembro

,

de 1959 e somente a partir de 1/9/59, serão atendidos aqueles
que tiverem suas guias de Recolhimento' extraviadas.

,

I ATENÇÃO: Só Atendemos assuntos relacionados
com a '�Petrobrás" das 13 as 14 hrs.

c.

Aroldo CarvalhoDeputado
Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

correligionários a instalação de escritório na. Capital
Federal, à fim. de melhor atender aos interêsses de
Santa Catarina, e bem cumprir o 'seu mandato.

Escritórie: Av�nida RiQ Brapco" 185;, 3°. Andar,
Grupo 322. Fone 52-8983.

Residência: Rua República do< Perú, 101�, Aparta
mento 902 - Copacaban3i - Fone 37-4875.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o financiamento de construção da casa "própria feito pela 55
- -

ii Caixa-· Economica Federal de Santa Catarina U
ii depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii
r: Concorra para o bem estar social de sua localidade levando 55.. � ..- -

55 suas reservas em depósitos na 55- "

II CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE . jj
:: "" SANTA CATARINA� 55
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-ii Agência em Canoinhas, 'Praça Dr. Oswaldo de ii" .-
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"Ruà 'Vldal Ramos ii
a. � ,
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Dr. Arnoldo, Peitar Filho
ADVOGADO·

CíV.EL, COMÉRCIO ... - T·RABÁLHO
,Rua Májor Vieira, 490·

-'

CanÇ)inhas

.
.

.

José Yvan da' Costa
Bacharel em Direito '

:' Advocacíê em geral, especialmente crime

Praça Dr� Oswaldo d'Oliveir� - Fones 236 e '314
CANOINHAS __ Santa Catarina

,

. l Ó, :. <'

Farmacia Pronto Socorro
] ,

,

de ANTONIO RODRIGUES

Atende .. : I. qualquer hora
Atende tambem chámados ã domicilio ii, qualquer'hora

Preços Módicos
"

,
, Felipe Schmidt �,Santa Catarin'a

5x

Fundos do Hospital Santa Cruz

v.s� poderá comprar re
logios moderníssímos
anéis e brincos de di

versos modelos.
\ Na Relojoaria Suissa

de Guilherme J. A. Souza
.

Rua Eugenio de, Souza _

Procure no seu fornécedor

o sabão Princeza, Lygia,
..

,. ,Borax 'ou' ,Jupy .

> tJm produto ':b-orh, ';,-:'," .

•.

;; f'
•..\<, 1J, 4". I {lf ',';'

espeoisl e canoinhense l
�� .

Descascadores· de Arroz
Com e sem clasaifioádor-;

"

_..;.. Pronta entrega
(; ,

-

. _)
-

� I

Z. GARCINDO & KNOPPEl LTOA;

VENDE-SE
TRATOR FORDSON MAJOR (DIESEL)

Em ótimo estado com pouco uso, com 'arado, grade 'e
cultivador. Preço de ocasião. Tratar com Dr. ERWIN

SGHWARZ (dentista) em frent� a Agência Ford .

A' mais antiga
A mais sortide
A melhor
A preferida

Casacos, cessquinhos,
blusas, pulovers

(!attQ,.· -�ttit4

DE --SE�
\

Oficina"
"(

Relâmpag'o
. Completa assistência para,
,.,

b'·· I do pequeno concerto
sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das 'melhores marcas

Peças e aocessórios
Vendas à vista ea prazo

Sempre OFICINI\, RELAMPAGO
"

Rua Paula Pereira . _- Edifício próprio•

'..,. �
I

VE
. em MAFRA

Dois lotes com area de 480
mts.2 cada um, situados á Rua'
Campos SalleS.

.Aceíta-ss .proposta para troca,
por terreno em Canoinhas.

Ver e hatar. em MaJr,a cf o

sr. Hercilio Taborda Ribas, ou

com Zefredo Müller em Major,
Víeírs. 4x

\.;

•

\ ;�. :�.,

, ': j"PA$SA ONt)Ê

l1li

camioneta brasileira "

cor:n tração, nas 4 rodas

MAIOR ESPAÇO

MAIOR CONFÓRTO /

MAIOR UTILJ'OAOE

Reune, em um.só veículo, d furgão, Q carro de. passeio
',e a utilldode doTeep-Willys. Visite .em nosso salão

exposição o veículo ideal para o campo e o , cidade.

'
..

>

',,; ·�a·asi.ljo
.

Hurnenhuk
& Cia. Ltda.

-'" ,PO·NCIõSSI·O·NAR·IO DA WILLYS·OVERLAND DO BRAS'IL S. A.

- ,-

,
.Perdeu-se

Perdeu-se uma placa de
autoinovel n. 29':06-98 - se.'

.�; Gratifica-se quem entregar
ou -der informações nesta'

red�ç�o. )
..
�. . �.

...._����.
. �'�'-

- --
-A�sine! Leial-Divulgue Y -

Correio do Norte.

. ,

Cobertores, .' _
.

, pijamas) peluciedos
CASA ",'ERLITA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Oêorrencias"pôíicniis
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" ,:., .!':' '1'; - �
-

A DeTegacià de' p'0li'ciâ de

Canoinhas, avisa que de acor�
do, com\ o art. 141' 'dai' C'onsti2

, tUiçãô"P,ed'etai '§'fll "d'iz' 'o se?
gufnte:" Todos podem" j.c'uni"r- s�
sem armas, não i'n.tervindo â
PoliciEi' senãó'; para' assegurar
a Ordem Pública". Com esse
intuito, "poderá a policia de�
signar o local para a reunião;

"conta�dQ qU,e, àssim ,proce�'
dendo; hão" 'à fruste> ou impos�
sibilite".·, "

..

C. de Carva-' :No eÍlt�nto a passeata d€
velaa verificadas nésta" cidade

! rm' 'dia" cinco 'db "c6"rrénte� foi
efetivada por elementos na ma-:
ioria, embriagados e com ,um'
num'e,rp. �grande ,; tlel-'rp�nôres:.

Cham,amos a àtenção que.
tais

'

pass�ata's' são proibídas é�,
que se, insis,tirem �er�� pt;'ni;
dos dê acordo com a' 1€ i; e,

, aos ..grs. 'pais ,que evitem a

participação de S€Us filhos me

nores,:' pois passeatas)' déstá, n'a

túieza�'geralménté téiminam em

disturbios e conflitos.

�h !i$�'J::J(1���� a�!�:) llID O�:; t

,p _,[ ,ri u"
�''''' �:. r'"" -,

t. r �,' I;/�

f� O Deputado Aroldo Carvalho que se destaca pela stÚi,
d'edicação aos' 'problemas' do "povo, discursou,'mais" tinia vez, na:
Câmara dos Deputados;' desta vêz em défêsa dos operaríos do ]
DNER na região de Papanduva,. .

,. !

:: ,i:
-

ô" 6�tl1i�eÍlt�r ��.�' l t�nto. ;, 6rgUlli�.: �ant� tlã't�finâ �
notiltlamenté âC'suar "terra nata:}; ássumíu. o'

.

e llcaigo'.'ôe !'"6bter !i
inclusão de operarios no quadro de mensalistas do DNER, afim
ãe·�belrefiCíar:·'.ôs"frabà1hàd6res que coôterr{ m'á'ís"" de'!) in�ôs' 'âe
serviço e tenham colaborado com o seu esfôrço na abertura ou :
na pavtméntàêão "da' BR:'2. "Dêtxemos=aos lêitõres . ó' 'discurso' do ;

pep�t8;9,o,(br�v�, !m�is�so! 'f/ripq,oj qiret�menFe �o '�js�lln!�{,,'?eptro
da técrüca atual. pe objetividade e rapidez, no .,e[,lcammQ,ament6
(los assuntos. ,w""_"

"

"-:.(, �, j «Ó:
ê t," '"

'pi , .. ,;-'
_ !

"O:,,\�r��.A;Jloldo Carvalh<>,:! ';', Y /,: ", '

"'-:- ,� .'. � r
,

.

oi' ('__
-

n {�'�, � . ','
_

, _

-

,

I (Para "ufuá ê'otn'üÍ'licâçãõ) ._�' Err. tPtesia'ente, também os

problemas da gente simples e humilde,. também .os problemas
(ias p.equerias édrrhinbs do interior" IWerec�rr.;, 's€:m 'i:ltvida, o 'exa-

. ip� desta. Ca,s�..Conquanto, reconheça ,que têm .precedêncta par,ª
ser analizadas pelo Parlamento as questões ligadas ao desenvol
vimento nacional, questões transcendentais como a do mercado
extefi(ft·, 'da situação' comerciai exterior, não .devem elas, contudo',
m'onopolizara atenção. desta Casa.

"

'. ,

Falo efn nome de operàrios humildes; falo em nomé
de gente simples; falo em nome de uma peqyena comuna do

/

interior de Santa Catarina para' apeÍar ao Sr: Engenheiro
Regh, Bitteqcourt, Diretor do Deparatmen,t9 �acional de Estra
das de Rodagem" llder, rodoviário continental,. para pedir a.. S.

- Exa', três providências: A primeira ligada � pavimentação da

estrada_de acesso da BR-2 à Cidade de Papanduva, com a e'x
tenção rie 2 quilQ,metr:os; a segunda atinente, à inclusão no qua
dro de funcionúios mensalistas ,do D �,E R' dos operários que
servem a esse Departamento na região de, Papa-Qduva, há mais
de 5 anos, e' que sóm�m i04 aproximad'amente: signatários àa

peti,ção .que J�.I!ho �m mãos e requeiro seja publicado, na forlI)!j
regimental; a terceira,. s.olicitar. à ,mesma-, autoridade se digpe. de
diTlgenêiar"'no -scntiào d'e que o Depártameuto Nacional de 'És�
tra�as de Rodagem forneça' agasalho aós' operários rodoviários

I

que' servem"entr'e Lagê's, Cüri'tiDa :�e também' na região do RiQ
Granóe <;lo Sql �ujeitas a i.oyemo ,rigoroso, a grandes geaqas, e

e a'té à, ocorrência, de neve,' E a: 1ll�\7e se embele:za ã'l paisagem,
�ar�iriz!l hUrIlildes. operários e tr,abalhadores c, que, per,cebem o

salario-minimo e que não pOdhão tinir desse minguados
tostões d� nectssari<r ,para a\aquisição do agasalho. Tenho a cer-'
téza de qu'e 'b Engenheiib 'Regi:;. Bittenc,,9uttL,sensixeJ_l3,Q,S ,j!lsJos
anseios que lhe chEgam, hav�rá de atender a esta reclamação
dos op�ráriQs rodOViários da região sul do PS;is, e, �os reclamos.
de.sta .pequena comuna do interior' 'catarinense.

'

(Muito bem).

D0cumento a que se referi.tl o Sr, Deputlàdo Atoldo Gar-

"._ .-
_,._:�__ .f_,�_,_

História' e'
. "rOrige:m -des (oi,s,a,s
Edição Especial Instrutiva Es-
i-;' �'� ... \ _ ,t.- '-��""'f;' <"\', »-Ó: I·�·"'" ,.,.-

colar da r'evistá "'OTico-'fico"
Em ',ediQ�o r;py:ito bPJ)ifa, co

lorida e. Ilustrada, a popular
revista>' ,".o T[d:G>�TiCO", 'está

prestando mais um serviço ao

pr.o:fessqrl;l�do,� aos estudantes,
uma edição de. busca e pesquí
za�""" irltífulâdã, �nHISTÚR1A

.

,E
O�IGEM DA"S COrS4S", que
fa,z -parte da, (série Sa; ,que_", per
tencem "Alburn Corógráfi'éo�'dô
�ra&�l'!�, e "Riquezas de r,Nossa
Terra" ,e que lançará, proxíma
mente "Nações Americanas.

"
- -" /� '...,

Em suas páginas se conhe
cem' as: origeQI>,.de hábjto�., :côs
tumes, frases, e a histótiá's de
muita:s coi�ãs, curiôsas," inven
tos:descõbertas, realiza.ções, trfl-
diçõês I etc. ' \' , ";

. _;�
• ,,��:_'/ \ ,"

IJ-
...

", b I. '.�

A.R9mpanha as r�;v�I�.Ções,ls.,�n
sacionais, urna lista de, inven
to�, autore's e data�.", ,.y. '-.'

:�•.
"

•

_", _' .J�,

•

" .

15-8:1959 ..J

'.r'.
'

,
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Unia'edição. de f, �':' .. \ (',

Socí�'dade' Ahôni�à "0 :Mãlho"
�.,___ '

.. '....
_.. �

� 1...t"; �

r. Afónso Càvalcanti, 33 '

"

CaixiJ' Post�l ',880' '. j ',:
-

,

RIb<�DE',jA:NEIRd b�/�'

'Estágio para, Formacão 'ae
":; ) ,..

Levo ao conhecimento' d�s interessados ao. estágío de
vacinadores para o serviço público que as inscrições estão aber
tas na Quinta Região do Serviço de Defesa Sanitária Animal,
com o Médico Veterinário Fernando Rodrigues Laureanc, com
expediente de ·14 à 1� horas, na Associação Rural de Crnoinhas.

1.1- i\=--<:; -""_ ,.11- ��J_,� '>!" --�� í�

�q Brc.gá!?B,;, é" p seguinte: (� \i��: >

I) - Contenção, imobilização e métodos de de:rrubar nas dífe-
"";'" .': .rantes espécíese= f:" ,-, '<)". :':""0. "Fi ;c;.'"' ".,;",�,;<" \;\:,� ',",

II) - ]Noções de Higiene, desinfecção e esterilização do material
:,�:;��,.·i �'�: ,'.\af,�:.ser,,·ut.iU:zad'Q;�i�1�_,7);:; 'r�,;�.·'.:, ,_ :, ,i:;�&li?l��i�·��_ il�ITtt '�,'-,"-;>:·�"'.�s:"i·f·

UI) - Nornenclaturajdas seringas veterrnárías;
.fV) � �T�ni��"'d��!"ldJ'eçõê'&' ,f'i i); ,�-ii":' �'::,,_ 't:;[ �,

1'" -5., -< _

... h__,__,�...... " cri" �� � -'.e ., 1..J to"...:'! �'J '., • �-_�, " d..:.b --�1L �i

.'1) - Coleta e rem�s-�a��c.l_e.,J;pa.teri!l1 para ��ame nos laboratórios;
0'I) - Noções de profilaxia "das principais doenças ínfecto-con-
"

I ,;"tagjosas' dos, a.ninfais; ;.: "" , ,,;' ',i ,,>, ,-: \,
L , � + í::' ".

.

'1' ... �
'" �,' ,,_,,� 1" 'et- '_7 "f'. <'.'::", '\1-

VII) _ Deveres" e �brigações dõ�" vacinadores,
. ;1 ,,,

'ii
-'� ,,' t�
�,.; .. '.,- '�" t �.. .' .

,_ .� _.:, ,.' \ t, _

-I

r Os candida'tos " ou" estagiários custearãô> -tôdas as suàs
despesas, não acarret�r�o, portanto, qualquer onus para o Estadp
.durante o estágio, e sua duração" será' limitada p�lo grau de

,aproveitamento. 'do" interessado, 'com inicio em qiii];<Íu�r 'época
do ano,..

"

,.... "".",. ...• '.
•. "", ..

'1\ petição a qúe<�'e'��fe�e'�'st;;'àrtig� �"e'rá 'e�car�Ú�'hada�
com a devida informação, pelo' veterinário regional, com séde
,nesta Cidade,' e' sérá instruido com ;os 'seguintes dciêument0'S:
Certi,d�o de iciade; T\t'ulo de,�é)eitqr; Pro.va de,quttªção '"� mil'itai;
QuitaçãQ escolpr; Ates,tado de 'saúde; 'Atestado de� vaéinação ,an�
,tivariólicá; atestado de boa conduta; duas fotúgrafias 3x4, dé
frente e sem chapéu. ;

<' .-,,'
.

\{ _, ". "... �
� t,

Para maiores' in1'ormaç5es, os, interessados devem procu�
.ra(o Vetei}I_1'àôo"dâ Re,gião.� i "'� o' ",'

,Cidadãos

anteriores'� _;_� OICÁpr���htaçãot
• ., � �""""", ",<, .f!t_, o., � ';;_"':' _- �.-a ....... , -ciI :""'...... '. ��; ,.d ;'Jt'.,.-" l r.

,
Todo o brasileiro residente no mUnICIplO de CANOINHAS

pertencente à classe, ,dlr 1941 5U ',anteriores ainda em débito com o

SERVIÇO MILITAR, deverá apresentar. se no perído de 21 a 28
de Seten!�r? �d9 çorrente, ano, à Cpmissão de .,SeleQ.�p, ,P.ll, QÜAR;,
TEL DA 3o,' CrA. ISOLADA para �er inspecionado de saúde:,
OBSERVAÇÃO; - Todos 08 convocados deverão se apresentar co�
Bua carteira pr;oflssjonal e de estudautlUte ..fot .0 "ta.süo;- o

"

e

)

'�fÇ F.R-AJ" Á R'I,�
Todo cidadão da classe .de 19:n, residente no' municí-pio de

Canoinhàs que não se' apresentar à Comissão de Seleção 'pa'ra INS:
.

PEÇAO DE SAÚDE, po QUARTEL DA 3á. CIA, ISOLADA en.

fi'e 21 à 28 de Setembro.'do éorrente' 'árío� SERÁ CONSIDERADO
REFRATÁRIO. �",' ,', ' '�';" .r'iI<

"

Todo!!. os ,cidadãos de classes anteriores, que não se apresenta�
ram dentro do prazo fixado para 'o 'S'eleção do .contigente em anOEt
anteriores. ou que, tendo se apresentado nêsse prazo, Dão se subme
teram à seleção ou deixaram de completá,la, SÃO REFRATÁRIOS;

Devem apresentar,se juntamente com os da classe "de 1941
x, �

.

x x x \.;'� ,I_ ,:,.8 fim ,de re.�u}a�iz��,.i!ua s,iliPaçã(,) JP!litar. (."" .' �,;. " X�,'

'

Suicidio - Suicidou-slr-'JoãQ Aos r'éfratários será- aplicada�'a m�ltà"ae Gr$ 50,00 previstat
Thot com um tiro de revolJet na LSM (Artigos 20', 40' e 1280').
no peito. São ainda desconlie� I • i. 'f,7 ,

'I 1-q: S' �(J B 1'fMirt S S 'Oi .:'

cidos os motivos que o levá: "''''
. .I3i '�-:{ ,;" oi'i.. '<i.� ".' '&.',;, �...

�'\ ',i ;, ';;::', 'h �� .J. .

'. ram a praticar este gesto dê'� 1;'pdo. cidadão c!a classe �de -194,,1-- qQeap6s, ser jnspeCionado,
/ -:�

t'
'�:N:a êé'rte:za ãe:'cv6ntEsr'�om I dect.l�.açãü e bôá vontade! cara c- s�llPcerador. de saúde;..{selêcionsdM e tdesj<g'n'ado paiat'iii�ofpóra'çãm, 1&�organjzaçã9'

.e'rls It'!as'lnatuIi&'is.>em ;"� xcut \« ,j ", .,

x ,x x x x
..."" '<", mBitar da ativa, deixar de se apresentar nO!lpraZOB e 10Gais qre lhes,

Respeitosamente �ubs�reJem���os'. ''''RouhQ,;/5';:Q; px�prie'tar.io 'dá', : forem fixados INCORRERÁ NÜI"';CRrMÉ'� D'E ,( I'N'ISUBMISSÃO
chur.rasêâri�J\Sabrá"jqueixou-se, � SENDO C0'NSIUBRADO' INSUB�1Ísslb. '

.. ")
Dionisio: Leff�ck; Luis Pr�stes '>de

'

Medelrõs� . Basilio Barj, na; 'Dêiê'g�ciá 'de,' PoUcia,,�qtH'i� �,Çt- \�";..
celos; José': Morsis'v dos..·, SantÓs; \Ind�I:écio' Martins, dos Santós�: séu'�estabeleêim�oto':f(ji'nà nôí::. : �-

"

Também será CONSIDERADO INSUBMISSO o cidadã.o,'
Anibal Fr�nça ·de Godois; Vitalipo �oélrigues da Silva;:-,Efii:esrô:.' t�}'do· "dia' :seis:''''13ü' corrente I qlle' se apresentar no local e pra�oB l_ixados. mas'se ausentar, antes'
Martins'; ";Hipàlitó 'F1ern'atides Xavier:;' ;Julio Alves da ;-;Silve��il;, áItombído 'e "�'�o1J1:Yàd·o>'::Roüp�;,.:, ; do -ato oficial de inCOr(lOraçao.
João Carvalho; Juventino Mendes SHnões; Pedro"�Tib.es de Pau- .. '" ' �.",., ,. ''''� "''''-, .,�. � ',. .

.

la; Isaltino Gonçalves de Oir"eira; R-sulióo, Lisboai ,.,Wa.ldenliro ..
ram do se� :!_J;ltetiqt,,;�up ,g�sa'co'. �';'4��·","J. _Os cidadãos" �as, cla�ses de. �934, 1935, 1936 e 1937, que;

Bastos; João ,Maria 'Tibes; Olivio Scuseli Zacarias de Pa,ula 'Buér:(6;
f de couró, uma. c�p�;" Urrl g.!;l8"r-;,' � ihcorreram no ORIME DE INSUBMISSÃO e foram anistiados

Augusto: A:lves' Ferreirâ;' João Fernandes III, Juliõ Rotiffig14'es de I ��s c�U:�i:h����hento,�"'�c:rtiZ'ei'; : �'elo'·'Dee�e�,� I"egis�:ti�o.�. f7, ,�� 1?56 �ub:icad�,_�o DO de 13 de:
Bastos;' Jorge Lópes de Santana;. José Ribeiro IV; 'JÔsé. ':buis' '. ",IIl,",:,,: ,f'4 - i JUNHO de 19�6, que" n�o

.

SC, apresenta�am �o� .

g classe de 1937

Filho; L�)(�ovic0 Pires�=d,a Silva; And.ré Satirâ. Siqtleir'à; 'lj1stácip" [ 'iÇ:f';;:'pF�pJ.te'tâtio'·�da r��ojo�ria ou� tendo se aprsenta,do nao\,coFP:�et?�a:�, a S'�l�ç�o, vültaram a situ.

Emílio :.,..Ribe.lrg; ,:p;-a\lIJri()", )Tranco de<Barrq,s; 'PedrQ ,Li�;oôa r,d�
.

i "Pro;gres�b1' tampem qu:�n�ou-se açaü de INSUBMISSOS.

Souza; Pedro dos Santos. Moreira; Raimundo N,Hjoa; "João< pe'dl19,1 ; n.�'}Dél�gà:Cia de Pol,ic\,á'<(Iue. o Os cidadãos das classes de 1925 a 1933 e da classe de 1938

Chagas; Abel Medeiros d'o NascimentO; Paulino do ·Nasciql�nto;·
.

seu 'estabê�ecimellto"�ói arroQ'- que, tendo sido s�bmetidgs à seleção. e designados para incorporação
Sebastião BrandembUJ;g; Rubens B:r-€.pá; Univaldo 'Simõel:l d�; 'ba�o ê t9qb�ao ri�';4.oite do dia em organização,m'ilitar' da: ,'ativa, dej�ar;aml "de !se apresentar nos pra"

Oliveira; Alberto Maiorke; Dinarte'�Alves, âa Silva; 'Valencio seis dQ�/cor.rent�,_ levando to zos e locais fixados, SÃO INSUBMISSOS.
Boa,venturª; Julio Bino do Vale; Francisco Ribeiro da Silva; meliapt,�,'várias. a'lianças, relb�. Todos ós INStJB'MIS.SOS deve� se apresentar com a da8�
Manoel de Moura Buenc.; Raul .Corrêa de Siqueira; José gibs' que' encontravam-se no

se de 1941 a fim de regularizar sua situação militar.
'

Rodrigues; tb,ntõnio RibaS de Lima; _ Marcilio José, Alves,< Júnior; con<;ertq, pulseiras de relogiQs�. , '"

Paulo Eskibinski; Vergílio Bino dQ Vale;, Pro'tasio 'Francisco ánéis com 'rubí e
/

correntes Tedos os cidadãos 'das classes de 1912, até' 1924, devem se

Graciano". de�ouro e prata. apresentat' nas JAM afim de regularizar a sua situação militar.

, 1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



•

Tendo o sr. Governador do Estado tomado conhecimento da
catástrofe que enlutou o Município de Canoinhas, imediatamente
determinou que fôssem enviados medicamentos, roupas e assis
tência às famílias flageladas, solicitando ainda" uma relação das
pessôas que ficaram desabrigadas. Ainda por solicitação do sr.

Heriberto Hülse, para socorrer às famílias flageladas, chegarão a. esta cidade os srs. Secretários do
Interior e Justiça; Saúde e Assistência Social e Delegado da Ordem Polltica e Social.

Governador

PELOS

ANIVERSAR1AM,..SE
Hoje: o sr. Vítor Pereira; a

menina Maria Luiza filha do
sr. Oswaldo Vogt,' o menino
Assis filho do sr. Dionisio A.
Orgekoski; as sras. dnas. A
polonia est: do sr, Andre
Cearniki; Izabel tsp. do sr.
Hono1ato B. Pacheco e Rosa
esp, do Sr. João Maria Cor
rêa.

Amanhã: os srs. Honorio
Maria Corrêa; Liberato Jose
Gonçalves,' André Cearnik e
Donaldo Hoffmann; a sra. d.
Rufina esp, do sr. Isidoro
Kretzer, o menino Wilmar
Roque filho do sr. Waldemar
Frantz; o jovem Davino Ro
que Goncdloes.
Dia 17: a menina Marisbela

filha do sr. Hans Comitti; 'o
menino Ari filho do sr. Niual»
do O. Padilha; as sras. dnas.
Lauaelina esp. do sr. Pedro
Paulo Koller e Helena esp,
do sr. Vítor Bureiaki: o sr.

Fidelis Carvalho do Prado, o
sr. Alfredo Grosskop].

�

e
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

'1 ,

Dia 18: as sras. dna. Pau
lina esp, do sr, Carlito Crau
tchechen e Dioair esp, do sr.

Max Wachtel Fo. a menina
Angelo Raquel filha do sr,

Juliano Wendt; a srta. Alice
Helena Kreteer: os meninos
Irineu filho do sr. Rodolfo
Proehner e Aldo filho do sr.

Horst Winter; os srs. Nelson
Azeredo Coutinho,' Arv Cor"
nelsen e Alinor Adamski.

Dia 19: a sra. dna. Norma
esp. do sr. Darcy Wiese; o sr.
Emilio Guebert; os meninos
[orge Iêicardo filho do S1. AI,..
varo Mallon; Erminaldo filho
do sr. Ludovico Pieczarka;
Hilario filho do sr. Donato
Haack; [airro João filho do
sr, João Taporáski e Romeu
filho do sr, Otto Hoepfner.
Dia 20: as sras. dnas.Naeira

esp. do sr; João Seleme; Emi
lia est». do sr. Sico Seemczuk
e Luiza esp. do sr. Gebrael
EI-Kouba; o sr. Donato Ha
ack; o jovem Jayme Buba: os
meninos [osé Tareisio filho

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE, às 14 horas - EM MATINÉE ESPECIAL

NATAL BRANCO
EM VISTAVISION

com Bing Crosby, Danny Kaie, Rosemary Clooney
e Vera Ellen

HOJE • á. 20 horaa • Impróprio até 14 ano.

REPRESALIA
EM 'TECHNICOLOR

com Guy Madison - Felicia Farr
"UM SENSACIONAL FILME FAROESTE"

DOMINGO - ás 14 horas • Proibido para menores de 5 anos

REPR-ESALIA

DOMINGO - :: �� h:�::. - Imp. alé 14 anos

HORAS DE DESESPERO
EM VISTAVISION

com fIumprey Bogart, Fredrich March, Marta Scott
"Um grandioso drama da Paramount"

2a. Feira· á. 20 horas • REPRISE � Imp. até 14 ano.

3a. Feira • ás 20 horas 8 Impr, até 18 ano.

A MULHER DE CABARET
com Rosita Quintana, Francisco Petrone, Victor Parra

"Um filme selecionado do cinema Mexicano"

5.a Feira •. às 20 horas • Impr. até 14. anos

PRIMAVERA EM PARIS
EM CINEMASCOPE J

com Christine Carere, Philipe Nicaud, Jean Tissier
"Um filme musical do cinema Francês"

PARA DOMINGO PROXIMO

SEDUÇAO DA CARNE
um sensacional filme Italiano

E PARA BREVE - NÃO PERCAM
RICO RI A TOA - com Z.é Trindade

Ano 14 • CANOINHAS· S. Catarina, 15 de Agosto de 1959 • N. 5�6

CLUB CANOINHENSE

Aviso
PAULA S. CARVALHO, P. Ta
beliã de Notas désta cidade, co

munica seus clientes, que a partir
do dia l°. de Setembro do cor

rente ano, seu cartório passará a

funcionar numa das salas do pré
dio da Sociedade Beneficente
Operária, ao l�do do Banco do
Brasil S. A. 4x

Atenção portadores
de bilhetes de Rifa em

. favor do. Ginásio
A diretoria da Associação Pró

Ginásio informa que. correu dia 6
p.p. a rifa do terreno em bene
ficio desta instituição.

I>, prêmio
2°. "

3°. "

Os portadores
acima queiram se

Casa Schreiber.

nr.
"

386
94
424

Assembléia Geral Ordinária
De ordem do Sr. Presidente, tenho o prazer de convidar 08

dignos associados do Club Canoinhense para a Assembléia Geral Or
dinária a realizar- se na sêde aocial.no proximo dia 30, às ·14 horas,
tendo a seguinte finalidade:

1) Eleição da nova Diretoria para o período de Setembro de
1959 a Setembro de 1960;

2) Assuntos Diversos.

NOTA: As listas ou "chapas" contendo 08 nomes e cargos
. dos candidatos serão submetidas à apreciação da Diretoria, paro fins
de registro, com a antecedência mínima de oito dias antes das elei
ções, devendo constar das mesmas a anuência dos candidatos apre
sentados.

Em caso de não haver "quorum" suficiente para o funcio
namento da assembléia em la. convocação. far-se-â meia hora após.
com qualquer número de sócios, em conformidade com o artigo 31
dos Estatutos.

"

dos números
apresentar na

2x

3x
Nélson A. Cervi

1. Secretário.

do sr. Ioãe G10sskoPf Sego.;
[umar Antonio filho do sr.

Antonio de Burros e Charles
filho do S1. Ervino Uí iese.

Dia 21: os jovens Geruasio
Priebe e Menir Cador; a sra.

dna. Odete esp. do sr. Oady .

Nader; QS srs. Paulo Fuck. e
Carlos Schramm; o menino
Nelson filho do sr, Esiefano
Lucachinski; as meninas ln",
grid Elizabet e Rosiclér filhas
do sr. Wiegando Knopp.
Nossos porabens.

Gente Nova
Com o nascimento da ga ..

lante Marilena, ocorrido dia
12, acha-se festivo o lar do
casal dna. Maria de Lourdes
sr, Walmor Furtado.
Nossos parabens.

I Luvas
de Malhas

Cé\sa Erli1a

Atenção
Queres mobiliar sua casa, achas tudo na loja

de Móveis de VOLKER VOLLRATH, como quar

tos, copas, móveis de vime e aço, colchões de molas,
sofá camas, .

PARA PRONTA ·ENTREGA. 10x

Rua Senador Schmidt, 768
-i

Canoinhas

PINTOS DE 1 DIA
da afamada Raça WHITE AMERICAN

Plumagem Branca.
. Para Qualquer Quantidade.

Entrega de Agosto em diante. 2x.

Pedidos e informações com '.,

HENRIQUE BÓRA
à Rua Getulio Vargas ao lado da União Madeireira Ltda.

UMA VEZ POR SElrfANA
Amigos, bom. De bom. foi a·

quela "piada" da garotinha do
ano, que disse que o Cachimbinho
está funcionando de acordo com

a luz - muito certo.

Aquela outra, toda sofesticada,
disse que não sabe qual a razão
porque seu nome nunca foi men

clonado nêsta seção. Ora tá no

"muque' minha cara, com toda
esta antipatia procuro sempre es

tar longe de você.
x x x

Alguem muito meu amigo, vai
encabeçar uma lista, para a reti
rada de todos os postes da Ca
noinhas Força e Luz. pois n'um
dia destes, vinha o rapaz lendo
uma cárta e um dos postes saiu
de fórma e achou o seu rosto.

Então ele falou: - "A •. DIR
chegar o dia em que eu arreben
to vocês".

x x x

Paulo (da Fordj., você nunca

tinha visto uma Cadillac para
ficar tão impressionado assim?
Vige.

x x x

CACHIMBINHO
Pela Cruzeiro do Sul, viajou

com destino à Campina Grande
Paraíba, o Paraíba que, foi ao

norte reconquistar seu sotaque de
nordestino camuflado.

x x x

O Mallonzinho veio de São
Paulo, tomou um banho e foi para
São Paulo - eu hein Rosa?

x x x

Anda circulando pela cidade a

Srta. Mariou x Fischer, sempre
bem acompanhado pelos "galãs"
da cidade.

x x x

Na semana que se passou o Ivo
Humenhuk foi a Triunfo visitar
a Iamilia da futura esposa. O pri
meiro membro da família a ser

visitado foi a avó e ele sem ce

rimonias foi dizendo - Vovó
como vai? - a essas alturas eu

fico pensando, que bronca hein
Polaco.

x x x

Não foi cobra que mordeu o

Nicolau domingo na fêsta do Gi
násio. Foi, um simples guarâ que
andou solto-por lá. Nada de gra
ve portanto, mas confesso que

pensei cousa peor.
x x x

O Dr. Bubi x Nelson, criaram
uma situação bem esquerda com

aquela história da lata de. • .

x x ,x

Ôba, vi o Ciróca domingo na fêsta,
x x x

Ciróca, andas tão lindo.
'Fofôca, sempre sorrindo.

x x x

Foram fazer uma serenata ao

"ESTRAGA RODA" e ele nem

ascendeu a luz, numa prova con

creta que não dá bola para nin
guem. Mas, a turma vingou-se.
Não há de sere " nata.

x x x

Agora vamos falar serio. Acon
tecerá hoje no Clube Canoinhense
o baile que vinha sendo anunciado,
sob o patrocínio do BOUQUET
CLUBE, em comemoração a mais
um seu aniversário de fundação.
Estive verificando 8 lista de me

sas e posso afirmar que o suces

so será absoluto.
x x x

Por hoje é só e até fi proxima
semana.
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