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Projeto de auxílio ..

vítimas do vendavalas que
.

assolou Rio dos Pardos e Pinheiros na' noite

de de13 agosto Ano 14 Canoinhas, Santa Catarina, 29 de Agosto de 1959 Numero 558

o deputado federal Aroldo Carvalho que pessoalmente
esteve fazendo um levantamento dos prejuizos causados aos mo

radôres de Rio des Pardos, Pinheiros e outros Municipios de San

ta Catarina, apresentou o projeto de Lei 'que abaixo transcreve

mos para conhecimentos de nossos leitôres e satisfação de todos

quanto tiveram suas propriedades destruidas

Projeto de Lei
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da

Fazenda, o crédito extraordinário de Cr$ 25.000.000,00 para aten

der aos prejuízos causados pelo tufão que ocorreu na noite de

13 de agôsto de 1959, nos municípios de Carioinhas, Porto União,
Taió, Lages, Papanduva e Itapiranga, no Estado de Santa Catarina.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1°. - Fica aberto, por conta de arrecadação do pre

sente exercício, crédito extraordinário de vinte e cinco milhões

de cruzeiros, para atender aos prejuízos causados pelo tufão
ocorrido na noite de 13 de agôsto de 1959, nos municípios de

Canoinhas.. Porto União, Taió, Lages, Papanduva e Itapíranga no

Estado de Santa Catarina.

Art. 2°. - O crédito, aberto pelo Ministério da Fazenda,
será entregue ao Governador do Estado que após levantamento
dos prejuízos pessoais e materiais causados pela catástrofe a ser

procedido com a colaboração dos govêrnos municipais, fará a de
vida aplicação, prestando contas à União no prazo de 120 dias.

Art. 3°. - Esta lei entrará em vigor na data de sua a

plicação, revogadas as disposições em contrário.
-

Sala das Sessões, em 24 de agôsto de 1959

AROLDO CARVALHO

Solidãriedade ao

Sócio-Econômico a

nos dias- 11, 12
setembro p.

Conclave
realizar-se
13 dee

vindouro
Continua a Comissão Organizadôra do Concláve Sócio

Econômico, recebendo das entidades de clásses de outros Muni

cipios, solidariedade, ajuda e colaboração. Tudo faz crer que te
remos inumeros debates que virão proporcionar aos Municipios
da Zona Norte C'atarinense, ocasião para se encontrar solução para
os multiplos problemas que dificultam (I nosso desenvolvimento.

Canoinhas, como patrocinadora do Concláve, terá oportunidade
para mostrar 'in lóco" todas as suas necessidades e reivindicar
o que merece como Municipio central da Zona Norte.

Trancrevemos oficio recebido da Associação Comercial de

Joinville, dando os nomes dos membros da Comissão que repre
sentarão aquele prospero Municipio no futuro Concláve. São to
dos homens bastante experientes, industriais de renôme e pro
fundos conhecedôres dos problemas que carecem de solução ime
diata para o desenvolvimento dos Municipios de 'Joinvile à Caçador:

Joinville, 22 de agosto de 1959.

N° 3.006/59
A Associação Comercial e Industrial de Canoinhas
Caixa Postal, 108

'CANOINAS SC

Ilustres Senhores Diretores.

1- Respondendo 0 seu oficio de 10 de junho último, in
formemos que esta Associação, em reunião do seu ConselhoCon
sultivo e Deliberativo elegeu uma comissão composta dos senho
res Germano Stein Junior, Felinto Jordan, Antonio Budal Arins,
CurtTreísler, Ovidio Pereira da Silva e Dr: Paul Helmut Keller,
para representa-la no conclave Sócio-Econômico da Região Norte
Catarinense a realizar-se nessa cidáde nos dias 11, 12 e 13 do.
próximo mes de Setembro.

2 - Idêntica comunicação estamos fazendo, nesta data,
ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal desse próspero Municipio e so

licitamos de Vv. Ss., o relevante obséquio de transmitir o que lhes
comunicamos no item -1- do presente oflcío aos ilustres senhores
Presidentes da Camara Municipal de Canoinhas e da Associação
Rural dessa região.

3 - Solicitamos,' outrossim, a fineza de nos ser remetido
10 - (dez) vias ou exemplares o ternário do conclave em aprêço
afim de que os distribuamos aos componentes da COMISSÃO
acima- referida, arquivando os excedentes nesta Associação, para
conhecimento de interessados no mesmo que se apresentarem.

4 - Sem mais e com a segurança da nossa especial es
tima e mui distinta consideração, apresentamos

Atenciosas Saudações
Pela Associação Comercial e Industrial de Joinville

AssL JORGE PARUCKER JUNIOR
Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Pm�[i�ta[i�: � .. �. CA��Al�O
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 CIRCULA AOS SABADO�

Instalação do Busto do Saudoso Alinor
Vieira Corte no dia 7 de Setembro
Por ocasião das festividades

do .día 7 de Setembro, será ins
talado na Praça Lauro Müller,
o busto do saudôso Alinôr Vieira
Côrte, ex-Prefeito Municipal,
considerando os seus inumeros

serviços prestados ao Municipio
e a sua maneira cavalherêsca
com que tratou a todos os ca

noinhenses.

Homenagem, sem duvida, jus
ta e de reconhecimento. A In

dícação do vereador Alfredo
Garcindo foi oportuna, pois t€n
.do sido o saudoso Alinor Côrte,
além de Prefeito humanitário,
realizou uma administração sem

adio e ressentimentos concei
tuando na sua época, o Muni

cipio de Canoinhas, de cujo con

ceito, todos nós hoje nos bene
ficiamos,

É o seguinte o' texto da Indi

cação:
CAMARA MUNICIPAL DE

CANOINHAS·

O Vereador que esta subscre

ve, em pleno gôso de suas fun

ções, no cargo de Presidente
do Legislativo Municipal, vem,

expor e submeter a considera

ção do Plenário, a seguinte
INDICAÇÃO:

O saudoso ALINOR VIEIRA

CORTE, tendo ocupado o cargo
de Prefeito Municipal em diver

sos periodos da vida publica do

Município, quer por eleição ou

nomeação, tendo em todas as

oportunidades se revelado um

exemplar administrador, sempre
com a sua atenção voltada para
os interesses municipais, é de

justiça que a Camara de Ve

readôres de Canoinhas, agora
lhe preste uma singela home

nagem como reconhecimento pe
los seus inumeros serviços pres
tados ao desenvolvimento de
Canoinhas.

Sabedor de que existe no

Hospital Santa Cruz, um busto

seu, sem uso, seria uma otima

oportunidade de se fazer conhe

cer, estando esse busto, na Pra

ça Lauro Muller, no canteiro
das roseiras, canteiro este, que
o saudoso Alinor quando estava

com sua mente preocupada, pa
ra lá se dirigia com o intuito

de esquecer as agruras da vida

publica.
-

Havendo plena concordância
do Plenário, com o devido con

sentimento do Hospital Santa

Cruz, que tomando conhecimen
to do conteúdo desta Indicação,
estou. certo não oporá objeção,
pois a homenagem tambem é

grata à aquela direção, seria
então aproveitada a data cívica
e a "Semana da Patria" do cor

rente ano, instalando o busto

na manhã do dia 7, incluindo-a
no programa do mesmo dia.

Nestas condições, espera o

signatário da presente Indicação
que seja recebida e encaminha
da ás Comissões competentes,
para ser aprovada e transfor
mada em Lei, na conformidade

com as disposições vigêntes nes

ta Casa para êsse fim.

Nestes Termos

Pede Deferimento

Alfredo O. Garcindo

Vereador.

Realizar-se-ão amanhã
25 Municípios

Em 25 Muninípios de Santa
Catarina, amanhã realizar-se-ão .

eleições para Prefeitos e dentre
eles.Tincluído o visinho de Pa
panduva. Jovino Tabalipa é o

candidato da União Democráti
ca. A caravana do Diretoria da
UDN de Canoinhas, comandada

pelo deputado Arolde Carvalho,
esteve realizando uma serie de
comícios por todo o Município
de Papanduva, sendo delirante
mente aplaudida. Dado o que
realizou a UDN em Papanduva,
atravez do deputado estadual
Benedito Terezio de Carvalho,
conta-se como certa a vitória
do sr, Jovino Tabalipa ao plei
to de amanhã.

O povo de Papanduva duran
te os comicios da UDN, viveu
horas de intensa democracia.
Tomou conhecimentós atravez
das palavras dos oradôres de

quanto o Caverno do Estado
atendeu as reivindlcações e su

priu as necessidades tanto da

cidade como do interior com a

construção de escolas, Centro de
Saúde e dotou a Prefeitura de um
trator e de unia motoniveladora
e outras maquinas necessarias.

eleícões em
,

Catarinenses
A candidatura Jovino Taba

Upa conta com o apôio também
de- uma ala dissidente do PTB

e segundo foi conseguido apu
rar durante os comícios, muitos
pessedistas hipotecaram solida
riedade à Jovíno Tabalípa.

O PTB e o PSD de Canoí
nhas que foram à Papanduva
prestigiar a candidatura do seu

candidato, etetuaram toda a

campanha em difamações e

ataques ao Governo e deputa
dos, sendo que em muitas loca
lidades do Município, o povo
retirou- se do cornicio em sinal
de protesto e descontentamento.

Daí surgiu então a simpatía
pelo candidato udenista, Calcula
se que 30% do eleitorado alian-

,

císta esteja prestigiando a can-

didatura Jovino Tabalipa. A
vitoria da UDN em Papanduva
será uma resposta à aquelas
que ainda estão na ilusão de
com ataques pe-ssoais, vencer

uma eleição. O povo amanhã

responderá com o voto qual o

candidate que realmente mere

ce o seu apoio e solicariedade.

Força e Luz

Uma Turbc-Geredôrs de 750 Kwa Será
Brevemente Instalada em Nossa Cidade

Podemos agora informar aos nossos leitores com segu
rança, que a Canoinhas Força e Luz S. A. está em negociações
com uma firrr.a de Porto Alegre, no sentiria de adquirir uma

TURBO-GERADORA de 750 KWA (1.000 hp) e instalar em nossa

cidade dentro de poucos meses, terminando assim, por um longo
periodo, o racionamento de energia eletrica. Mesmo que em fu
turo proximo o racionamento imposto pela Emprezul devido a

longa estiagem que assola o litoral catarinense, seja terminado,
a Turbo-Geradôra continuará funcionando, atendendo assim, to
dos quantos queiram aumentar o potencial de suas industrias.

Informou-nos o sr. Zaiden Emiliano Seleme, Diretor Ge
rente da Canoinhas Força e Luz que na proxima semana viajará
a Porto Alegre afim de realizar a compra e logo em seguida fará
embarcar para Canoinhas a Turbo-Geradôra, iniciando em segui
da, a sua instalação.

Na nossa proxima Edição daremos uma reportagem com

pleta sobre a maneira como será instalada o conjunto de força e

luz.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Os problemas
que nos cercam

Por M. A. P.
Como havia sido anunciado aqui está a entrevista com

o Diretor da BIC. Infelismente, devido a extensão da entrevista
não poderei fazer um relato. completo; de minhas impressões
sobre a BIC. Oportunamente voltarei �ao assunto.

1. - Frei Elzeário, qual é, a seu ver, a missão cultural da BIC
nesta cidade?

- Na pergunta está a resposta. Pela sua própria natu

reza. a BIC. dejeja cumprir, e está cumprindo, a missão cultural
de tôdas as bibliotecas públicas. Se a repercussão que obteve lá
fora superou os efeitos que produzir aqui dentro, ao' menos

nêstes três anos de funcionamento, não cabe a culpa à BIC
certamente. Creio que o débito é dos-erros do diretor... Entre

tanto, todo o mundo sabe que só não comete erros quem nada
faz,... Fui semeador ,como qualquer mestre de escola. E como

semeador daqui me retirarei um dia. São Paulo escreve que o

crescimento, quem dá, é Deus.

2, - Está satisfeito com o movimento da Biblk.teca?
Estou. Nesta pequena .cidade, há um milheiro de leitores

inscritos, embora a maioria só tenham retirado, até hoje, dois
ou três livros. Temos uma centena de leitores constantes, entre

grandes e pequenos. Não se arrolam, nêste número, os que vêm
ler exclusivamente na biblioteca.

3. - E o catálogo da BIC?

Uns seis mil volumes, para as cinco secções que mante-
.

mos. Creio que sôbre todos os ramos do saber há um comêço
de estante. Obras especializadas, pouquíssímas, Uma biblioteca
pública, em cidade do interior, só pode ter um caráter popular. '

Daí, a predominância absoluta da beletristíca, isto é, o roma�ce.

4. - E as retiradas a âomícilio, que é a maior vantagem do leitor?
Mais uma prova do caráter popular da BIC. Pois uma

biblioteca, geralmente, não empresta livros, já porque isto é a

maior dor-de-cabeça da administração, principalmente no caso

das crianças. Tudo está anotado com exatidão, mês por mês, sen
do interessante observar as oscilações.

Em 3 anos (julho de 1956 a julho de 1959), foram reti
rados" para leitura em casa; 8.16'4 volumes.

5. - Està pergunta é de grande curiosidade pública: A Biblioteca
Municipal, tão velho assunto, vai funcionar?

Não é a mim que a pergunta deve ser feita, O assunto
é muito delicado. Foi criada, por lei municipal, há 10 anos (!).
Várias vezes, por escrito e de boca, me ofereci para dirigi-la,
caso não houvesse outro bibliotecário. 'Nos balancetes dà Pre
feitura, há, debaixo da' sigla "Orgãos Culturais" (notemos beml),
um "bíbliotecârto", percebendo Cr $ 3.500,00 ou mais por "mês,
Este bibliotecárío não sou eu. Eu só "percebo a satisfação de
estar servindo. Às. vezes, "percebo" espinhos' Mas isto é de

qualquer ofício. O fato é que a Biblioteca Municipal" Alínor
Vieira Côrte", por hora, continua. existindo sôbre o papel, e

tenho a impressão de que o Poder Legislativo do Município não
está levando o assunto a sério. Não posso dizer a V.S. tudo o

que penso e tudo o que sei."
'

Mas vou-lhe mostrar uma coisa humorística. Tenho aqui.
neste enorme livro preto, os recortes de jornais e revistas sôbre
o assunto HBIC" e' assuntos correlatos. E aqui tem V.S. um

um recorte do "Barriga-Verde", de há quase 5 anos passados.
Leiamos: "Após termos publicado ... algumas linhas sôbre o breve
funcionamento (quer dizer: funcionamento em breve) da Biblio
teca Municipal Alinor Vieira Côrte, fomos também informados
de que no mesmo prédio, muito brevemente, virà também a ser

instalada a Biblioteca Infantil de Canoinhas. "E aí está, sr. re

pórter, o que todo o mundo sabe... A Biblioteca Municipal, no

ano passado, em julho, celebrou convênio com o Instituto Nacional
do livro, para o fornecimento de livros a Canoínhas, isto é à
Biblioteca Municipal inexistente... Bem. o assunto nos levaria
longe demais. Que deseja saber ainda?

6. - Se a repercussão e as .vítórías que a BIC registra muito
devem animar a V. Revma., a Biblioteca tem algum problema?

Os problemas da BIC são muito maiores do 'que a

importância da mesma, por exagerada que seja ... Há isso: o a-o
trazo martirizante das verbas federais. Há 3 anos, isto é, desde
que a BIC funciona, a União nada mais pagou das verbas con

signadas á BIC nos arçamentos da República.' O Estado paga o

aluguel. Nada mais OUS9 pedir, porque já, é muito. O Município,
da verba do ano passado, só pagou a sexta parte. Quase, a me

tade do� 2 000 volumes destinados ao empréstimo para as crian
ças, está inútil, e precisava ser substituída. A s aquisições para a

Secção de Adultos estão em ponto morto, 0 Instituto Nacional
do Livro, órgão do. Governo, não nos envia livros, porque fêz
convênio com uma biblioteca fántasmagorica ... Finalmente, con-

,

'Verbas paraCanoinhas
.

Da quota anual de verbas, cuja distribui.ção lhe com

pete, o Deputado Arolde Carvalho destinou a instituições
locais as seguintes subvenções que constarão, óbrígatorta
mente, da lei Orçamentária para ] 990:

Ministério da Educação e Cultura,. subvenções ex

traordinárias - Ginásio Santa Cruz c-s 300.000,00; Bibli
oteca Infantil de Canoinhas Cr$ 50,000,00; Sociedade Bene
ficente Operaria Cr$ 100.000,00.

Educação Primária - Grupo Escolar Sagrado Coração
de Jesus Cr$ 5000(1,00.
Fundo Nacional de Ensino Médio - Ginásio Sta. Cruz Cr$

100000,00; Escola Normal Sag. Coração Jesus Cr$ 100000,00.
Subvenção, ordinária (constará doravante de todos os

orçamentos) Juvenato Lar Santa Inês - Canoinhas - Cr$
20.000.00.

Ministério da Justiça - Assistência a ..,Menores: Pia União
de Santo Antonio - Canoinhas - cr$ 50.000,00.

Min;stério da Agricultura - Subvenções ordinárias

(constarão de todas as leis orçamentárias futuras) Associação
Rural de Canoinhas cr$ 50.000,00; Associação Rural de Pa

panduva cr$ 50.0000,OC.
\

Ministério do Trabalho Irrdusf.ria e Comércio -

Legião Brasileira de Assistência - Hospital de Caridade

Ítaiópolis cr$ 50000,00; Hospital São José de Alto Paraguassú
cr$ 50.000,00; Obras Sociais da Paroquia de Papanduva
cr$ 50.000,00; Pia União de Santo Antonio - Canoinhas -

cr$ 50.000,00.
Fundo Social Sindical - Sindicatos dos Empregados em

Serrarias, Carpintaria e Tornoarias, Canoinhas - cr$ 30.000,00.
Ministério da Saúde - Subvenções ordinárias (cons

tarão de todos os orçamentos futuros) Hospital São Sebas

tião, de Papanduva - cr$ 50.000,00.

Departamento Nacional de Saúde - Hospital Santa
Cruz - Canoinhas, cr$ 200.000,00.

E assim o Deputado AROLDO CARVALHO cumpre
o seu mandato.Nos -exercícios subsequentes outras entidades
serão aquinhoadas. AROLDO CARVALHO vai concentrar

a sua atenção em dois setores da maior relevância para a

nossa comuna: Educação, com a conclusão e aparelhamento
do nosso Ginásio, com a conclusão do majestoso edificio
do Colégio Sagrado Coração de Jesus; Saúde, com a con

clusão e completo aparelhamento do Hospital Santa Cruz,
obras ás quais emprestará toda sua colaboração e a que
destinará as maiores somas de auxílios federais.

seguiram fazer a BIC parar. - Mas além dêste problema fínan
ceiro, há outro. Muito mais da metade de todos os professôres
de Canoinhas, e das professôras, jamais pisaram na BIC, nem

mesmo para olhar. Como poderão vir à BfC os alunos dêsses
mestres? A BIC não é minha: é da cidade. foi ideada para todos
funciona para todos. Se a V.S. considerar como uma instituição
dessas é raríssima no Brasil, com tamanha oportunidade de for

mação da juventude,' fará seu próprio juízo sôbre a nossa si-
, tuação.

7. - Mas, frei Elzeário: o seu pessimismo talvez desa

pareça, diante das polpudas subvenções federais que se anunciam

para 1960: Alguns jornais \ já se ocuparam do assunto, e já se

comenta que, mais uma vez, é a \BIC que mais vai receber em

Ganoinhas, quase a. única.

Sim, uns 600 contos, já em agôsto. Isto, nos telegramas ...
Meu pessimismo firma-se, infelismente. As rodinhas da política
são de engrenagem complicadíssima; porém: não mais secreta.
Se já em agôsto, tão cedo, tenho tais notícias, quanto dinheiro
"terei" daqui a dois meses? Os Senadores e Deputados catari
nenses têm as melhores intenções. Parlamentares catarinenses
de todos os partidos políticos destinam verbas à are, felizmente.
Mas não basta. A política das "metas" tira aos próprios parla
mentares qualquer fôrça para conseguir as verbas uma vez a":
provadas. Os procuradores no Rio,. êsses então, podem recolher
se. Não é um Govêrno embusteiro? Dá, para tirar. Isto 'é, man

da-nos agora, na ·melhor e na mais rosea das hipóteses, 25% dos
auxílios concedidos, e isto, se tivermos multa sorte. Porém, os
militares e os deputados não sofrem "cortes". Pelo contrário.

Trata-se, aí, de interesses pessoais. Mas os meus, e os

de rr..uitos outros que fazem a mesma coisa, não são interesses

.pessoais. Nossos interesses são os da Igreja e da Cultura, aquela
a maior protetora . desta. Haja visto o fato de a BIC existir,
haja vista a obra ingente dos dois ginásios em Canoínhas, para
não sairmos 'da nossa geografia. Nós queremos 6 bem de Canoi

nhas, não 'cojn palavras: As pessoas que discordam de nós, que
discordem, Mas experimentem fazer o que nós fazemos. Falem

_ depois. Não falem antes. Um patrióta, hoje, no Brasil, é um

fenômeno! O que não é mais fenômeno é um cidadão, como

êsse canoínhsnse que ao se lhe falar em obra patriótica, bateu
no bolso da calça; naquele que interessa, e disse, para edificação
dos filhos e netos, que já os tem: "Patriotismo, é isso!" Agora,
diga-me V,S. se isto não é um País de Opereta. Os palhaços
ainda somos nós.

De tudo um pouco
J. WZOREK

"Dai-me uma criança e eu

farei dela um anjo ou um

monstro" - disse alguem com

muito acerto. Realmente; se

existisse um termômetro ade

quado para medir o ideal e o

gráu de aperfeiçoamento espi
ritual dos adultos de hoje, -

.

conhecer-se-Ia, desde já, a fu
tura . estrutura psiquica dos ho-'
mens de amanhã.

x x x x· x

Consta que a COFAP quer
importar feijão dos EE. UU.

pois há grande escassez deste

produto. E lá se vai a nossa

moeda para o extrangeiro. É
bom que se compre produtos
fora do Brasil para socorrer

a nossa população, mas seria
melhor e mais acertado se,
ao envez disso.' pelo mesmo

cruzeiro, se importassem má

quinas agricolas pois assim po
deriamos produzir o necessa

rio para o nosso sustento e

talvez ainda poderiamos ex

portar as sobras.

xxxxx

Certamente não extranhará
o caro leitor se de feijão pulo
para as coisas da poesia porque
o presente artigo, todo bara

lhado, assemelha-se à uma pra
tada de feijão com arroz. Va
mos pois ao assunto: Aos 20

.

anos, todo o mundo é poeta a
,

qualquer custo, Mas, se alguem
realmente é poeta, - isso e

quivale à vêr um pouquinho
do invisivel. A poesia, quando
acha campo preparado, éla é
criadora, mas quando ela en

contra o intelecto, o coração
ocupados, retira-se como um

mendigo desprezado porque é-
la só' gera quando o poeta go-

'

za de pura liberdade.
X x x x x

Uma única palavra ouvida
por várias pessôa poderá pro
duzir efeitos diferentes pais ca ..

da qual olha o mundo por um

prisma diferente. Se alguém,
atravez de seu prisma enxerga
só o material - nada compre
ende da ciência de viver.

Aviso
PAULA S. CARVALHO, 1". Ta
beliã de Notas désta cidade, co

munica seus clientes, que a partir.
do dia 1°. de Setembro" do cor

rente ano, seu cartório passará a

funcionar numa das salas do pré
dio da Sociedade Beneficente
Operaria, ao lado do Banco do
Brasil S. A. 3x

Luvas de Malhas
Casa Erliía

VENDE-SE
1 instalação elétrica movida a agúaj.
1 serra circular para lenhai 1 es

meril para afiar ferramentas: 1
moinho "Marumbi" com peneires:
1 prensa para farinha de man

dioca: 1 ralo; 1 peneirador; 1 má

quina para cortar palha; I eixo.
de motor com paliai I roda d'agua

. com eixo de ferro: 1 jogo de en-

grenagens de ferro.

Preços e demais informações
com o sr. JOÃO B. PACHECO,
no bar Tupã em Tres ·Barras. 2x

P A R A F E R I DAS,
ECZEMA'S,
INfLAMACOES,

5,
A S,

ESPINHAS, ETC.

-.
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CORREIO DO NORTE 29-8-1959

ATIVIDADES
da· Câmara Municipal
Súmula da 1a. Sessão Ordinária dó 3. Período

Sessão .do dia 4/8/1959
Presidencia: Alfredo de Oliveira Garcindo
Presentes: Tufi Nader, Clementino E. Pieczerka, Ewaldo Kreiss,

Braulio R. Ribas da Cruz, João Seleme, José Ivan da Costa, Evaldo
Zipperer e Heneau Cubas'.

Licenceados: João Augusto Brauhardt, Antonio Maron Becil,
Idalino F. Tulio e Alcides Woitexen.

Expediente: Oficio do Sr. Prefeito Municipal consultando-os
com esta Camara pela instituição de uma Comissão de Energia Ele
trica: Idem, do Sr. Prefeito Municipal, anexando os Balancetes de
Receita e Despesas Orçamentarias, referentes aos meses de Maio e

Junho do corrente ano, sendo encaminhado a Comissão de Finanças,
para emitir parecer; Idem, do Sr. Prefeito Municipal encaminhando
o requerimento de Maria Inez Munhoz de Lima. pedindo remissão
de todas as dividas para com a Fazenda Municipal, sendo encami
nhado a Comissão de Legislação e Justiça, para exarar parecer. Idem,
sobre o requerimento do Sr. Afonso Letzov, pedindo cancelamento de

imposto sobre veiculo, sendo despachada a Comissão de Legislação e

Justiça para dor parecer; Idem, do Sr. Prefeito Municipal, pondo em

concorrencia pública 2 veículos da Municipalidade, sendo encaminhado
a Comissão de Legislação e Justiça, Para exarar parecer-i- Idem, do
Sr. Prefeito Municipal, anexando Projeto de Lei, que extingue o car

go de Auxiliar da Justiça Eleitoral. 'sendo despachado a Comissão de
Legislação Juatiça Eleitoral, sendo despachado a Comissão de Legis
lação Justiça; Idem do Sr. Prefeito Municipal, juntando projeto de
Lei que concede por doação um terreno do Municipio á Vv., Salomé
Riske de Souza, sendo despachada a Comissão de Legislação e Jus
tiça. Requerimento do Vereador Idalino Francisco Tulio, requerendo
licença por todo o presente périodo Legislativo, sendo concedida; Idem
Projeto de Resolução da Carnara abrindo credito especial de
Cr$ 40 000,00. para pagamento .do Diretor de Expediente da Secre
taria da Camara Oficio do Sr. Prefeito Municipal anexando projeto
de Lei, que dispõe sobre aberturas de creditos Especiais e Suplemen
tares, acompanham os quadros demonstrativos e exposição de motivos,
sendo despachado a Comissão de Legislação e Justiça, para dar pa
recer; Oficio da Assembleia Legislativa do Estado, pronunciando sobre
o projeto "Oliveira Franco" e anexando parecer exarado pelo Deputado
Frederico Kurten; telegrama do Deputado Osmar Cunha, referente
emenda ao orçamento da União de 5 milhões de cruzeiros para o S8-

neamento dn.Tlio Agua Verde; Idem, do mesmo Deputado, referente
emenda ao orçamento da União, de 1 milhão de cruzeiro, pára am

pliação do campo de pouso de Çanoinhas: Idem, Cr$ 200;000,00, para
bibliotecás: Idem, do Deputado Elias Adaime, agradecendo convite e

congratulando.se com as organizações do Conclave; Idem, do Deputado
Saulo Ramos, sobre o mesmo essunto; oficio do Sr. Prefeito Muni
cipal. de Concordia; Idem, do Engenheiro__Residente Sr. Guilherme
Scheide; Idem, do Sr. Governador do Estado, agradecendo a comuni
cação desta Casa, referente instituição da Comissão de Energia Ele.
trica; Helatorio do Banco do Brasil, referentes as atividades do ano

de 1958; Idem, da Camara Municipal de Antonio Prado, Rio Grande
do Sul; Oficio 'da Secretaria Geral e Sande e Assistencia -'Departa
mento Aesiatencia Social, - Serviço Readàptação de cêgos: Oficio do

Yereador Tufi Nader, requerendo um voto de pesar a fa_rgilia de Ar.
thur Voigt, pelo falecimento do mesmo; Oficio do Vereador João Selem e,
solicitando ao Executivo, informações sobre a quota do Art. 20; Idem,
do mesmo Vereador, pedindo seja convocada 8 Canoinhas Força e Luz,
para estudar com o Executivo, uma minuta de contrato para fome-

, cimento de Energia Eletrica neste Município. G' Vereador José Ivan
da Costa pede informacôes sobre a Lei que concede isenção de im
I?osto predial aos Ex-eapedícionarios, ficando o Vereador Braulio Ribas
da 'Cruz, para pedir informação ao Sr. Prefeito Municipal, sobre o

assunto. O Vereador José Ivan da Costa fez uma esplenação a Casa
de. sua viagem a Capital da Hepublica, onde foi tratar do" caso E
nergia Eletrica,

O Sr. Presidente discorreu sobre as reuniões dos dias 13, 14
e 15 no proximo mes onde os senhores Tedesco Baltazar Buschler,

I apresenta;rão planos de
<
trabalhos sobre o caso Energia Eletrica e no

Conclave farão, um estudo melhor; a Comissão de Energia Eletrica da
Camara tambem apresentará estudo sobre o asaunto.

O Vereador Braulio Ribas da Cruz, requer seja inserido em

ata, um voto de pezar a família Crestaní, pelo falecimento da Vv.
Adelaide Crestani, sendo aprovado.

Oficio do Sr. Prefeito Municipal, agradecendo a comunicação
desta Casa, referente a instituição da Comissão de" Energia Eletrica.

A �NDÚSTÍnA E A CONSTRUÇÃO CIVI�
CONTAM COM

ADEIRAM
.

CIFE��O
EM TODO O BRASIL

� uma grande- rêde de distribuição, para
suprirn:ento instantâneo de suas necessidades.

Representante em Canoinhas:

ITHAS�
Caixa Postal, 2

Canoinhas
A_ MALLON e:

Santa Catarina

Begistro Ci V il
Maria Góss Clinski, Oficial

do Registro Civil do Distrito
de Paula Pereira, Comarca de
Canoínhas, Estado de Santa
Catarina. Faz saber que" pre
tendem casar: João Padilha e

.Jovenil Gomes. Ele solteiro la
vrador, natural de Serra Grande,
Municipio de Porto União des
te Estado nascido a 2 de Ou
tubro de 1939 residente neste

'Distrito, filho de Guilherme
Padilha e de dona Rosa Soares
Miranda residentes em Porto
.Uníão deste Estado. Ela solteira,
domestica, natural deste Distrito
nascida a 7 de Julho de 1934,
residente neste Distrito, filha de
Brasilino Comes e de dona Luí
za Gomes, residentes neste Dis
trito,

Apresentaram os documentos

exigidos de acordo com a Lei
do Codígo Civil art. 180.

Quem souber de algum im

pedimento deve acusar na for
ma da Lei.

Paula Pereira, 21 de Agosto
de 1959.

,-

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil

Vende-se
Um motor a oleo crú de 40 hp.

e um amassador completo para

tijolo. Vende-se separados.
Informações nesta Redação ou

com o proprietário sr. Ewaldo
Gonchorowski em Parado. 3

Esclarecimento Povo Papanduvenseao
Tendo sido informado por intermedio de amigos, de que,

foi noticiado atravez do JORNAL BARRIGA-VERDE, que o

P. S. D. de Papanduva está de parabens com a minha adesão,
cumpro um dever de esclarecer atravez das colunas do JORNAL
CORREIO DO NORTE", que. se fui assistir a Convenção do
P.S.D., não �ui por adesão, mas sim, atendendo o convite de
meu caro e leal amigo José da Cruz, onde' iriamos aproveitar
a oportunidade para telegrafar ao senhor Secretario de Seguran
ça p.ública, recusando as no.meações de Su?-D.e�egado de Policia
e primeiro Suplente respectIvamente, do Distrito de Monte Cas
te110, para o qual tinha-mos sido nomeados. Devo esclarecer
que esta recúsa não fôra por motivos politicos, mas sim, .devído
nossos afazeres, aehamos que não devíamos assumir os cargos
em .referencia.

Pertenço, e milito nas fileiras da União Democrática
Nacional, à mais de oito anos, e se um dia, por círcunstancias,
eu resolver afastar-me dêsse glorioso Partido, farei minha decla
J ação por escrita e assinada, como bem declaro nesta oportuni
dade, que estou firme com a U.DN" e mais ainda, porque
êste Partido escolheu como candidato ao

,"
csrgo de Prefeito, o

honrado cidadão senhor Jovino Tabalípa. E para honrar minhas

palavras, creio e convido D' eleitorado Papanduvense, a preferir
sempre o melhor, votando em Jovino Tabalipa, nas eleições de
30 de Agosto.

Por hoje é só o que tenho a esclarecer, Viva o nosso

candidato Jovino Tabalipa, e demais companheiros. 'E vamos

firmes para as urnas, com Jovino, para o bem de nosso Muni

cípio.
Monte Castello Agosto, de 1959.

Francisco Estacio dos Santos.

CASA LANGER

.' r

Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

Camisas para passeio: Brancas c] colarinho e Tipo,
Esporte - Camisas especialmente para serviço L

Diversos preços e padronagens ->

Calças para homens,

(Nóvamente "MAÇAS" sempre frescas)

•

NATURALI\,1ENTE DIESEL ...

,

1VIi.�St SEfrVI DUVIDA

de potência.,
economia e

tôdas a.

estradas do

mundol

CONCES'SIONÁRIO AUTORIZADO,
'\ "

elA_
-_-
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CONVITE

A Sociedade' Tiro ao Alvo (anoinhas
Tem o maximo prazer em convidar os seus Associados

e exmas, famílias para assistirem o grande baile que fará reali
zar, no Salão Bechel, no dia 6 de setembro proximo.

Outrossim convida para tornarem parte no· tiro . ao

"CERVO" e tiro Premios, dia 6 a tarde.

Pelo comparecimento de todos' agradece
A DIRETORIA

Respon·da a esta Pergunta171
Qual é o Estado do Brasil que tem 10 letras sem serem repetidas?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Responda corretamente e ganhe um lindo terreno de praia
quase inteiramente gratis. _..:.. Basta para tanto enviar-nos pelo
Correio o coupou preenchido para:

JARDIM MIR'ABELA
Rua Maria Domitila, 298 - 5° andar - sala 56 em São Paulo

NÃO PERCA ESTA GRANDF OPORTUNIDADE
As primeiras 50 cartas que chegarem a nosso escritório,

estarão concorrendo a um belissimo lote de terreno de lOx30,
mi" mais bela praia de nosso litoral, com estrada de rodagem
próxima, ligando-se também com a futura BR-2, estrada essa que
encurtará o"trecho São Paulo - Curitiba para apenas 4 horas. -
Loteamento reg. sob n. 84, livro 3 C, fls. 19 e 20 (la circunscr.
de Imóveis), aprovado na Prefeitura de Cananeia sob n. 90/57.
Vendemos também a longo prazo com pequena entrada. Preço
de venda, Cr$ 35.000,00 Trinta e cinco mil cruzeiros.)

Nome . _ . Idade .

Rua .:. . �__� .. _ .. .. N. .
Fone _

Cidade .. ...--- .. -- .. -----------------_:_·Bairro � _

Estado .. . ._ Profissã'O : :_ ..

J. Côrte
<'

Pr. Lauro Müller, 751· Fone 125

Canoinhas • Santa Catarina

Oferece aos senhores Industriais
CONJUNTOS ELETRO-DIESEL

de qualquer capacidade
GERADORES, DE LUZ E FORÇA

MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL
QUADMOS DE COMANDO

Material de renomada marca com amplas garantias.

De Interesse dos Lavradôres
Calcárea moido para correção de acidez do solo

.

Sementes de milho hibrido
Mudas dá batatinha
Rama de alplm
Enxertos de Videira
Adubos pOara jardim - horta e pomar

Tem a Associação Rural de Canoinhas.

Deputado Aroldo Carvalho
Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

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

Escritório: Avenida Rio Branco, 185, 3°. Andar,
Grupo 322. Fone 52-8983.

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

10

2

Loteamento

Srta. Glice Buss
Festeja amanhã o seu natalício
a gentil senhorita Glice Buss,
competente e esforçada Auxiliar
do Escrivâo Eleitoral. Dotada
de invulgar delicadeza, tratando
a todos de igual modo, sempre
está a senhorita Glice de ma-

'nhã até à tarde, prestando in

formações e com a sua atenção
dedicada aos aíaseres eleitorais.

"Correio do Norte" cumpri
menta-a almejando-lhe inume
ras felicidades junto a todos

que lhe são caros. '

Enlace Matrimonial
Unem-se hoje pelos laços

sagrados do matrimonio os dis
tintos jovens; Regina filha do
casal sr. João e dna. Maria Sa
lornon, com o Sr. Leonardo, fi
lho do casal sr. Leopoldo e dna.
Paula Kratsch de Joinville.

Nossos cumprimentos

O Rotary Club de Canoi
nhas deseja boas vindas
ao sr, Izaltino Raisel,
Gover. do Distrito 465

O Rotary 'Club desta cidade,
hospedará dia 2 de Setembro o

sr, Iza!tino Raisel, Governador do
Distrito 465. do Rotary Interna
tiona!, que está fazendo suas vi
sitas oficiais anuais a cada um dos
27 clu_bes do Estado de Santa Ca
tarina
Proferirá êle uma palestra no

clube local e conferenciará com o

PRESIDENTE· dr. Oswaldo Se

gundo de Oliveira, Secretario sr.

Herbert Ritzmann e Presidente
das Comissões, a cêrca da admi
nistração rotária e

.

atividades de
serviço.

_

Ao sr. Izaltino Raisel damos ás
bôas vindas e feliz permanencia
'entre nós,

Núcleo da Legião da
Bôa Vontade Avtso
Deverá estar nesta cidade

no dia 31 do corrente, o sr.

Embaixador Evilazio Coelho.

.Márcia de Ülioeira .Mende.r
Secretária

No Loteamento Fontana,
em Xarqueada vendem -se

ótimas datas.
'\

Vende-se tambem um lote
com 1.971 m2.

Tratar com o encarregado
sr. Odilon Pazda. 3

.

\ Hípica e Esportiva
"Julio Budant"

Assembléia Geral Ordinária
De ordem do sr. Presidente

tenho a satisfação de convidar
os dignos Associados da Hipica
Sportiva "JULIO BUDANT" pa
ra a Assembléia Geral Ordiná
ria à realizar-se no dia 29 do
mês em curso as 16, horas em

sua séde social em Agua Verde

(Sonda) a fim de proceder-se a

eleição da nova Diretorià para
o periodo de setembro de 1.959
á setembro de 1.960. Em caso

de não haver numero suficiente

para o funcionamento da As
sembléia em 1 a. Convocação
far-se-á meia hora após com

qualquer numero de sócios de
acordo com os Estatutos.

Canoinhas, 24 de Agosto de 1959

Moacyr Budandt
1°. Secretário

Associação
Resultado da festa em bene

fício do Ginásio realizada a 2
de agôsto de 1959.

BALANCETE.
Barraca do:'
Hau den Lucas

Salgado
.

Festeiros
Coleta
Rifa jôgo, de café
Tenda dos 10,00
Fitinhas

Telegramas
Rainha
Churrasco
Aviãozinho
Tiro ao Alvo
Leilão
Café e doces

.

Chcps
Bebidas
Aperitivos
Comissão ínteríor

Cr$ l.340,00
26.675,00
9.400.00
l.086,00
2.000,00
940,00

2.005,00
133,00

25615,00
10.225,00
5.125,00
6.500,00
11.565,00
24437,00
1.800,00
9.520,00
1.189,00

40.731,'bO

Pró 8inásio

184.286,00

Despesas gerais
Balanço

16.740,00
167.546,00
184.286.00

Canoinhas, 18 de agôsto de
1.959.

Otto Friedrich - presidente
Harry Schreiber - tesoureiro

A diretoria da Associação
Pró Ginásio, externa aos StUS

agradecimentos a tôdas as co

missões indistintamente; em es

pecial ao arauto da festa que, foi
o sr. Irmão Geraldo Luiz (o
Gaúcho de pulso firme) que,
não medindo sacrificios, ofere
ceu em holocausto as suas fé
rias, colaborando, orientando a

festa com sua maestria de co

nhecedor profundo, levando-a
ao expressivo resultado a que
chegou,

- Irmão Geraldo Luiz! fique
certo que, Canoinhas sente ca

da vêz mais a necessidade de

sua presença.

Fazendo votos de breve re

tôrno, Canoinhas lhe abraça
agradecidamente, - H. S.

.Comissêo
aos

\ Necessitados
de Auxílio

de
Aos 20 dias do mês de agosto de 1.959, no salão nobre

da Prefeitura Municipal, ás 9 horas, 'conforme convocação prévia,
e sob li Presidência do Dr. Paulo Peregrino ferreira - MM.
Juiz de Direito da Comarca de Canoinhas, reuniu-se conjunta
mente a Comissão Executiva e Assistentes Sociais da CANCA.

o Sr. Presidente comunicou a instalação de um pôsto
de distribuição e Sede da CANCA num prédio do Clube Canoi
nhense, o qual se encontra em pleno funcionamento.

As Assistentes Sociais deram conhecimento dos trabalhos
de angariação e distribuição de gêneros, roupas, etc., em cujo
mistér estão. sendo auxiliadas pelo Sr. Waldomiro Bubniak

O $r. Tesoureiro deu conhecimento da posição seguinte;
(

Donativos e auxilios recebidos:
Legião da Boa Vontade - angariado
Pioneiras Sociais do Estado de Sta. Catarina

donativo
Governo do Estado de Sta. Catarina - auxilio
Waldomiro Bubníak - angariado no dia 18/8/59

idem idem 18/8/59
Saldo a disposição da CANGA no Banco do Brasil

Despesas: aquisições, dd gêneros. roupas, telhas, etc.

Alfredo Mayer & Filhos Ltda .

nota 6.099 e '6.105
..
de 17(8/59 Cr$ 8,625,00

Casa Novo Mundo, de Irmãos Zugman
nota ns. 5.260 e 7.488, de 15/8/59 e diversas

conforme relação. apresentada, tôdas de 18/8/59

Loja Favorita, Re Miguel Oliskovicz
nota. n. 336, de J 8/8/59

Lojas Unidas Ltda. nota n. 10336 de 18/8/59

Cr$ 4.580,00

50.000,00
300000,00

2.4ÚC,00
2.267,00

3�9.247,OO

64,537,80

1.290,00

5.090,00

Cerâmica Marcilio Dias Ltda

duplicata n. 502, de 20/8/59
Rodolfo Frochner - transporte de 10.000 telhas

Total das despesas efetuadas até hoje

J. Côrte

31.920,00

2.500,00
113.932,80

Aprovado o relatório do Sr. Tesoureiro, ficou o mesmo,

autorizado a pagar referidas contas, por meio de cheque nominal,
vizados pelo Presidente da CANCA, conforme o regulamento da
mesma.

As Assistentes Sociais comunicaram o atendimento de
30 familias no total' de 150 pessoas, elaborando os planos de
continuidade da campanha.

Encerrada- a reunião foi convocada outra para dia
2] -8-59, às 9 horas, no local de costume.

Ass.) Paulo Peregrino Ferreira, Alfredo O. Ciarcinâo,
Noemi Lara Coutinho, Marina Bastos Schaefer, Isaura M.
Lima e. Francisco Raphael Di Lácio.

Maquinal de escrever PATRIA - ALPINA - RHEIMNETALL
Portateis e tamanho Standart

Maquinas de Somar OPIMPYA � PRECISA

Maquinas de Calcular FAMOSA. FACIT 3

Duplicadorea a' Alcool e a Tinta

Melhores Preços -. aseistencia gratuita
.. a vista e em suaves prestações
oferece para pronta entrega 8 Loja

Pr. Lauro Müller,
Fone 125

751

Canoinhas • Sta. Catarina
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Ultima novidade
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H Dr_ Aristides Diener S5
ii CIRURGIÃO DENTISTA n
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- H Raios
\

X _. Pentes Moveis' e Fixas "
H H

II Dentaduras Anatomicas i
!! Rua Vidal Ramos !!
" "
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

.

CfVEL - COMÉRCIO - TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvan da Costa
Bacharet em Direito

/

Advocacia em geral, especialmente crime

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

..

Farmaela Pronto Socorro
de ANTO:NIO RODRIGUES

Atende • qualquer hora
Atende tambem chamados à domiciliQ_ a qualquer hora

.

Preços Módicos

-Felipe Schmidt - Santa Catarina

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ra ••••••••••••••• II•••••••••••••
....................................................................................... ,. .
.. ..
.. ..

i5 o financiamento' de construção da casa própria feito pela 5i
..

..

ii Caixa Economica Federal de Santa Catarina jj
H "

I:. ::
ii depende exclusivamente do montante .de seus depósitos. i:
ii Concorra para o bem estar social de sua localidade levando 5i
55 suas reservas em depósitos na 55
" . "
" -

r "

Rua Eugeniode Souza :E .CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ::

,/ ii � SANTA CATARINA. n
-" "

Procure no seu fornecedor ii Agência· em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii
o sabão Princeza, Lygia,

. � Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei 1ijX ii
" -
" . -

B T
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Um produto bom,

3x

LOTEAMENTO "MARIA LEZANu
Fundos do Hospital S�nta Cruz

VENDEM-SE LOJES

V. S. poderá compraF re
logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

especial e canoinhense!

Estolas de pele
CASAERLITA

lrat�[ ��\ Tinturaria Guarani ��m Nabor Lezan.
6

Descàscadores . de Arroz
\

Com e sem classificador. -. Pronta entrega

Z. GARCINDO & KNlJPPEL LTOA.

VENDE-SE
TRATOR _

FORDSON MAJOR (DIESEL)·
Em ótimo estado cbm pouco .uso, com arado, grade e

cultivador. Preço de ocasião. Tratar com Dr. ERWIN
SCHWARZ (dentista) em frente a Agência Ford. >

...........................I..........�

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preFerida

Completa assistência para
b· . I t do pequeno concerto

sua .CIC e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas
Peças e accessórios

Venda-s à vista e a prazo

Sempre OfiCINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício própriC!

..............1 ..

PASSA ONDE OUTROS -FICAM

I
camioneta brasileira

com tração nas 4 rodas

M AI o a E'S PAÇO

MAIOR CONFÓRTO

MAIOR UT I L I DAD E

Reuné, em um só veiculo, a furgão, o carro de passeio
e a utilicJade do Jeep-Willys.· Visite em nosso solõo

exposição o veiculo ideal para o campo e a cidade.

Basilio Humenhuk
& Cia. Ltda,

CONCESSIONARIO DA WILLYS·OVERLAND DO BRASII!S.A.

.�--�--_
. - _- - ...;r.:�""-��.�
- -

"

386
94
424

Casacos, casaquinhos,
blusas, pulovers

ea�" �",tit4

VENDE,�SEr
em MAFRA

...

Dois lotes com area de 480
mts.ã. cada um, situados á Rua
Campos Salles.

.
-

Aceita-se proposta para troca
por terreno em Canoinhas.

Ver e tratar em Mafra c/ o
sr. Hercilio

.
Taborda Ribas, ou

. com Zefredq Müller em Major
.
Vi�ira. 2x

Atenção portadores
de bilhetes de Rifa em

favor do Ginásio
A diretoria da Associação Pr6

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

lo. prêmio ,,' nr.

2°." "

30. "
..

Os portadores dos números
acima queiram se apresentar na

Casa- Schreiber. Ix

Assine! Leia! Divulgue I

Correio do Norte

Cobertores,
pijamas peluciedos

CASA· ERLITA'
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Hospital Santa Cruz
Assistência prestada às Vitimas do Ciclone que

assolou a região de Rio dos Pardos, neste Município.
Medicamentos e Curativos Cr$ 70.138,00
Assistência Hospitalar « 30.600,00

Despesas até o dia 23 de Agosto de 1959. « 100.738,00
Permanecem Hospitaladas 10 vítimas.

Auxílio Recebido da "Comissão
Necessitados de Canoinhas (CANCA)

Auxílio Recebido dos Funcionários
Banco do Brasil, Agência de Canoínhas. 6.100,00

56.100,00

de Auxilio aos

Cr$ 50.000,00
do

Canoinhas, 25 de Agosto de 1959.

JOÃO SELEME - Presidente
ITHASS SELEME _ Tesoureiro

CLUB CANOINHENSE
Assembléia Geral Ordinária

De ordem do Sr. Presidente, tenho o prazer de convidar os

dignos associados do Club Canoinhense para a Assembléia Geral Oro
dinária a realizar- se na sêde social, 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 os nomes e careos

dos-candidatos serão submetidas à apreciação da Diretoria, para 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 asaemblêie em la. convocação, far-se-â meia hora após,
com qualquer número de sócios, em conformidade -com o artigo 31
dos Estatutos. -N l A C

.

1 S ' .

e son . ervz, . ecretârio.

I r

- __. os melhores pães

Telefone 288

,

PaniFicadora e Mercearia Primor
Vitavena Kresto _ Milo _' Tody - Vlc Maltepla

Castanhas de Cajú
Compotas:- Pe-ssegos, Figo, Abacaxi

Geleias • Palmito .. Pickles - Pepinos
14 Qualidades de Queijos

Linguiças • Salames Mortadela Copa.

PANIFICADORA PRIMOR

GON VITE � BAILE
A Sociedade Esportiva Herval, tem a satisfação de convidar

seus assosiados e os das seguintes sociedades:
Sociedade Tiro-ao Alvo Canoinhas
Sociedade Beneficente Operária
Club Canoinhense
Santa Cruz Futebol Clube
Botafogo Esporte Clube
Sociedade Esportiva Palmeiras.

Para o grandioeo baile que fará realizar no Salão Bechel dia
29 do agosto, abrilhantado por ótimo conjunto musical. Reservas de
mesas a partir do dia 24 no Bar Guarany.

Agradecemos 'antecipadamente O comparecimento de todos.

A DIRETORIA

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. x8

Rua Senador Schmidt, 768 Canoinhas

João Pacheco Sob.
Esteve nesta cidade cumprimen

tando seus velhos amigos e reven

do seus familiares o nosso dedi
cado companheiro João Pacheco
Sobrinho. Mantendo longa pales
tra conosco nos disse que apezar
de estar residindo em Curitiba,
Canoinhas vive e viverá sempre
em seu coração e não pode pas
sar uma quinzena sem rever esta
terra e seus velhos amigos e com-

panheiros. . .,'

Agradecemos a visita e augura
mos ao nosso amigo e companhei
ro muita saude e permanente fe
licidade junto aos seus familiares
e que sempre venha trazer aos
canoinhenses o abraço amigo e

smcero.

4 Nossa Campanha
encerrando suas atividades
entregou às Irmãs Francis
canas do Cristo Rei a im
portancia de Cr$ 1.000,00
(um mil cruzeiros).

Ocorrencias Policiais
Policia versus infratores de

transito - A Delegacia Auxiliar
de Policia de Canoinhas, tem ul
timamente lançado vários soldados'
policiais, afim de procurar orien
tar ciclistas motocicletas e muito
particularmente os motoristas, para
a obediencia dos regulamentos de
transito, que não deviam ser des
conhecidos a estes.

Solicitamos a todos a coopera
ção neste sentido, .para a' mora

lização do nosso tran1lito, que ul
timamente tem evoluido bastante.

Acontece que muitos motoris
tas, não estão querendo compre
ender a intenção do policial, ten
tando deste modo desprestigie- lo,
muito, principalmente a noite com

os abusos de busina, mas adver
timos que a policia estará alerta
e agirá contra todos sem exeção
e com todo 0/ rigor.
Emplacamento - A Delega

cia de Policia leva ao conhecimen
to dos interessados que ..9 empla
camento para veiculos motoriza
dos e bicicletas, será feito sem

multa -até o dia 31 de agosto do
corrente ano.

Após este prazo determinará a

apreensão de qualquer veiculo que
for encontrado trafegando sem ter
sido licenciado neste ano de 1959.

Para fins de retirada de circu
lação- é êonsiderado sem qualquer
efeito legal o licenciamento em

outro município ou estado, de .vei
culo pertencente a pessoa residen
te em Canoinhas, há mais de 60
dias.
Roubo - O sr. Walfrido de

Almeida Junior, residente em Rio
Negro endereçou uma carta a De
legacia de Policia de Canoinhas,
solicitando informações dos seguiu
tes objetos que lhe foram rouba
dos ae dentro de seu jeep na noi
te do dia 13 do corrente em Rio
Negro: Um socorro com pneu der
rapante cf roda e camara tudo
sem' uso, Um macaco da fabrica
jeep, vermelho sem uso. Um jogo

'

de chaves de bocas pretas, usadas.
Um jogo de chaves estrelas, bran
cas, usadas. Chave de roda da fa
brica jeep, sem uso. Chave

/

de
fendas e velas. Uma mangueira de
1/2 azul, sem uso. Uma bobina.
Pegadores do tampo do motor.
Amortecedores dianteiros.
Si alguem souber de algo, diri

ja-se a Delegacia de Policia de
Canoinhas.

Gratifica-se quem encontrar
- Uma bolsa de senhora de cor

preta, contendo pequena impor
tancia em dinheiro e documentos.

Perd�da. no trajeto da Farmacia
Oliveira até o bairro do Socego.
Quem encontrou é favor entregar
na Delegacia de Policia que será
gratificado.

"

lhos do sr. Milles Luiz Za
niolo os srs, Luiz Doerlitz e

Francisco Carvalho; o jovem
Norberto Voigt; as sru s. dnas.
Maria esp. do sr. Luiz Doer
litz; Gabriela esp. do sr, João
Ftirst e [anete esp. do sr.

Waldir Wiese; as meninas
Odete filha do sr.Pedro Gros»
skop]; Lucia filha do sr. Ber '"
nardo Metzger e Maria Lucia
filha d!, sr. José Guzinski.
Dia 3: as sras dnas. Ladv

esp. do sr. Helio Bastos; Mar
got. esp. do sr. Eugenio Brüs
ke, res. Ioinoille e Marina esp.
do sr. [ulio Gonçalves Cor
rêa Fo. o sr. Univaldo Alta
ge; o [ouem José Czarnik; as
menina Elzira filha do sr.

Jacó Scheuer; Ascelinda csp ..
do sr. Nivaldo Brey; a srta.
Edite Tomaschitz,

Dia 4: os srs. 'ovino Iêoes»
ler e Ernesto Koch; os meni
nos Carlos Alberto filho do
sr. William Castellains, res.

em Londrina .e Oswaldo filho
do sr. Guilherme Prust; a sra.

d. Haly esp, do sr. Celso
Bauer; a srta. Alzira lar
rocheski.
Nossos parabens.

ANIVERSARIAM-SE:
Hoje: o [ouem Gustavo

Priebe; o sr. Abdo Ossaif; as
sras: dnas. Ana Dorothéa esp.
do sr. Julio Wendt e Valesca
esp, do sr. Constantino de
Paula Bueno,' o menino Pe
dro filho do sr. Henrique Wal
dmann; as srtas. Terezinha
Caldas e Nelly Greinert.

Amanhã: a srta. Silvia
filha do sr. Dietrich Siems
e Leoni filha do sr, Rodolfo
Bollaut; a srta. Glice Buss;
as sras. dna s. Marta esp. do
sr, Rodolto K110PP e Sibila
esp, do sr. Ervino Wiese; os

jovens Arno Walter; Rachid
Seleme; Acir Lemos SphaÍ1
e Antonio Carlos Schaidt; os
srs. Theodoro Schroeder e
Francisco Baiel. �

Dia 31: o jovem Wander-
1ey Klock; o menino Amil
ton, filho do sr. Dorival da
Silva; a senhorita Leonor
Seleme; os srs. [oaquitn
Fernandes Luiz e João Pe»
tchom; as sras. dnas. Hulda
esp, do sr. Carlos Benkendort;
Maria Isabel esp. do sr. Ar
naldo José Machado; Maria
Eugenia esb. do sr. Angelina
Ferreira; Glacy esp, do sr,

Horauio H. da - Silva e Vva.
Mal'ia Müller.

Dia 1 de Setembro: as SHIS.
dnas. Judith esp. do sr, Bento
da Rosa Menezes e Rita esp,
do sr. Guilherme Prust; a me
nina Terezinha filha do sr.

Gabriel Niedzileski; .0 meni»
no João filho do SI. Hercilio
Müller; os srs. José Kuroli e
Teodoro Artin.

Dia 2: o jovem Milles Luis
Filho e Maria de Lourdes fi"

,

PELOS, LARES
e .ffaJ O <D�<e§ �

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Ajuste de, Núpcias
Com a srta, Arlete filha do

sr. Antonio Maron Becil, con
tratou casamento dia 8 deste,
o sr. João Deiedsiec filho do
sr. Antonio Dziedziec.

Nossos cumprimentos.

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

Agasalhos para Inverno

Casa Erlita
,

5a. Feira r- ás 20 horas • Impr, até 14 anos

PROIBIDO

HOJE õ.

Zorro
ás 20 horas • Impróprio até 14 anos

e o Ouro do Cacique'}

- Em Tecnicolor -

C/ Clayton Moore - Jay Silverheels
"um sensacional filme faroeste, com os conhecidos artis

tas das historias em quadrinhos
Zorro e seu amigo indio. Tonto,"

DQMINGO - ás 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

ZORRO E O OURO DO CACIQUE
C/ o Z

I .

Tonto.orro e seu armgo
-----

DOMINGO
ás 17 horas Censura livre
ás 20 horas

-

Censura até 14 anos

RICO RI A TOA um filme nacional

C/ Zé Trindade, Violeta Ferraz, Zezé Macedo, Sílvinha
Chiozzo e outros artistas do cinema brasileiro.

.

"uma sensacional comédia!!! Rir a valer..."

2a. Feira· ás 20 horas • REPRISE - Proib. até 14 anos

PARAISO
C/ Joseph Cotten e Joan Fontaine
"Um super drama da Paramount"

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

FÓRA DAS GRADES
- em VistaVision Tecnicolor -

C/ James Cagney, Viveca Líndtords e John Derek

"Um grandioso filme faroeste. cheio de ação,
amor a aventuras!!!"

./

Aguardem: O Bobo da Corte e "O CAPANGA"
o primeiro filme nacional e

..

m CinemaScope

�I--_.---------------------'
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