
Retrato de uma
administra

,."

çao
Acenando com o calçamento da, cidade que está sendo

feito com o sacrificio do povo, "Barriga Verde" vem tecendo

elogios a atual administração municipal, como a mais bombástica
e mais real. Convem lembrar que no Governo de Benedito Tere
zio de Carvalho Junior e tambem no de Herbert Ritzmann, quan
do o primeiro iniciou o calçamento da cidade e o segundo con

tinuou no mesmo ritmo, o nosso confrade do lado de lá, com os

seus artigos de ódio e despeito, dizia que calçamento não era a

dministração, pois ô povo estava contribuindo com 50%, atravez
de reversões aos cofres municipais. O mesmo acontece agora com

a agravante de que na administração do governo alíancísta, os

impostos triplicaram e num periodo de 3 anos, o -Munícípío ar

recadou perto de TRINTA MILHÕES DE CRUZEIROS, soma

esta verdadeiramente espantosa por excelencia.
.

,

O que não se pode admitir, porém, _:_ nem mesmo como

explicar, que tenha e esteja a fabulosa arrecadação comprometida
com o calçamento. Nenhuma obra administrativa, de vulto, foi
feito nestes treis ultimas anos. O dinheiro do calçamento está
revertendo aos cofres municipais. Muitos contribuintes das ruas

que recentemente foram calçadas, já haviam pagos o calçamento
adiantadamente, dado o atual Prefeito Municipal logo no inicio do
seu governo, expedido notificação aos moradores das ruas princi
pais por onde deveria passar a inovação. Ninguém melhor do que
o "Barriga Verde" conhece esse fato, porque -deve

'

tambem ter
recebido proposta da Prefeitura nesse sentido. E a-porta por onde

quer entrar o nosso confráde, é. a do embuste - da ilusão e do

equívoco.e ípor conviniencia). Não pretenda velejar no mar politico
sob a bandeira da atual administração municipal, porque a nau

está com o c;asco pôdre : . .

. A atual administração municipal aliancista, deu inicio a

construção do nosso aeropôrto - entregou uma ordem de UM
MILHÃO DE CRUZEIROS DA COTA do artigo 20 ao -engenheiro
- este fez a terraplanagem e ficou nisso. As obras foram para
ilzadas e o aeropôrto abandonado. O Município vem recebendo
mensalmente do Estado a quota do artigo 20 em prestações. O
Governo Federal no mez de setembro deste ano, pagou 'ao Mu
nicipio, a- importancia relativa a qurota que lhe cabia de óleos e

lubrificantes. O Governo do Estado tem pago todas as ordens do
Prefeito Municipal que lhe são endereçadas, mesmo do exercicio
de 1959. Apezar disso, o Municipio está com a espantosa divida
de TREIS' MILHÕES DE CRUZEIROS: O comercio está super
lotado de "vales". Os operarias e funcionarias da Prefeitura, re
cebem atrazados. Há um completo desiquilíbrio econômico e fi
nanceiro no' ambiente municipal. O Prefeito consôme todo o seu

expediente, no atendimento aos credores. Este é o atual retrato
da administração aliancísta.

Na Prefeitura ninguem tem entusiasmo papa o trabalho
devido mesmo, a esse estado que se encontram as finanças mu

nicipais O interior está abandonado. Se não fossem as maqui
nas do D�R que desde o inicio do ano estão emprestando cola
boraçãõ; os nossos lavradôres não poderiam se locomover para a

cidade. Não sabemos que fatores terão influído no "Barriga Ver
de" para a defesa do governo aliancísta -e ataques à UDN. A
argumentação é por demais precária. Só quem não tem "olhos
prá ver e ouvidos prá ouvir" que se apresenta perante a opinião
publica, elogiando o que começou errado ...

a
Precisamos mecanisar cada vez mais a nossa agricultura.

Disso todos estão convencidos. Em nenhum congresso agrícola ou

económico, em nenhum memorial ou plano, para melhora da nos

sa agricultura, essa tecla deixou de �er repetidamente batida. A
nossa produtividade, "per capita" é baixissima porque a agricul
tura brasileira é empírica e se- baseia ainda no fogo e na enxada.
Devemos portanto multiplicar os braços de que dispômos, subs
tituindo-os por máquinas que, num dia, façam o trabalho de
muitos homens. E i s a verdade incontestável que t o dos
reconhecem, governos e governados. Cerca de 70% da nossa

produção é rurícola, enquanto que nos Estados Unidos 12% apenas
sustentam quasi 200 milhões de americanos, deixando- ainda ex

cedentes- que nos são vendidos a prazo de 40 anos.

Resta pois, utilizar a mecanização agrícola, fazê-la funci
onar, poupando e valorizando o braço brasileiro. Aí está o pro
blêma. Os tratores de que precisamos, aos milhares e milhares,
para baratear e aumentar a nossa produção, são importados. Não
os produzimos ainda no Brasil. As dificuldades cambiais e os _

seus altos preços são proibitivos e apenas uns poucos proprietá
rios poderão dar se ao luxo de ter um trator puxando nas suas

terras arados e grades. A industria de tratares deveria merecer

do Governo Federal não a' igualdade da proteção que se dá à
indústria automobilística, mas até prioridade sobre esta,

Não imaginamos que um trator fabricado no Brasil custe

�ais barato que os nossos automoveis. Ficariam talvez em preço
Igualou mais alto ainda que o importado. Mas teriamos o trator.

Dispenderíamos divisas para adquirí-lo e talvez com o correr do
tempo, pela saturação do mercado, melhores seriam as condições
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CIROULA AOS SABADO�

Assumiu a Promotoria
Pública o Vereador

TUFI NADER
Achando-se em goso de férias

regulamentares o sr, Dr. Olí
veria José Gomes, mui digno
Promotor Público da Comarca,
·assumiuu estas funções durante
o impedimento do titular, o

nosso companheiro e Vereador
da UDN o sr. 'Tufi Nader, ad

junto de
.

prom'otor recem no

meado pelo Exmo. Sr. Gover
na-dor do Estado. I

"Correio do Norte" almeja-lhe
feliz exito na espinhosa missão
da coisa pública,

Preparativos para
Manobras Militares
Encontra-se em Tres Barras

o 5°. Batalhão de Engenharia
do Exercito, em preparativos.
para as grandes manobras que
se realizarão na ultima semana

do corrente mês. Outras uni
dades sob o comando geral do
III Exercito, se juntarão ao 5°.
BE também em Tres Barras e

e alí realizarão exercícios mi
litares de grande erivergadura.
Calcula-se que 5,000 homens
ficarão aquarteladas por 20 dias
nas imediações daquele progres
sista Distrito do nosso Município.

de Tres BarrasA escolha

para 8S manobras militares pelo
Alto Comando do Exercito, cau
sou a mais excelente satisfação
�m todo o Múnícípio, dado o

desenvolvimento que irá atingir
todos os setores' econornicos
da região,
A nossa teportagem seguirá

amanhã para Tres Barras a fim
d� entrevistar os Comandantes

.

das unidades do Exercito que
deverão chegar hoje. Na pro:"
xima semana publicaremos u

Ir!a reportagem completa sobre
as futuras manobras dos nososs

pracinhas que vão exercitar-se

para a defesa e segurança da
democracía.

- .

Lãs Tricotpara
Casa Erlita

EQUILJBRIO-
ORÇAME_NTARIO'

Santa Catarina
Conforme já divulgamos, o Governador Heriberto Hülse

remeteu à .Assernbléia Legislativa do Estado, dentro do prazo
regulamentar, a proposta orçamentária do Eestado de Santa
Catarina para o proximo exercício de 1960.

I .

A receita, que é estimada em três bilhões, nove milhões
e quatrocentos e vinte mil cruzeiros, para despesa dê igual im

portância, é mais elevada do que a do corrente exercício de 1959.

A despesa, que soma o total da receita, sem apresentar
"déficit", enquanto tal não vem acontecendo à maioria dos Esta
dos da Federação Brasileira, está assim distribuida:

Poder Legislativo Cr$
Tribunal de Contal
Governo do Estado
Departamentos Autônomos
Secretaria de Agricultura
Secretaria de Educação e Cultura
Secretaria da Fazenda

.

Secretaria do Interior e Justiça
Secretaria da Saúde e Assistência Social
Secretaria da Segurança Pública
Secretaria do Trabalho
Secretaria de Viação e Obras Públicas
Poder Judiciário

�

.em

'fOTAL Cr$

57.527.498,00
] 5.320.800,00
16.116.300,00 .

451.007.194,00
164.565;260,00
524.984.170,00
700.297.015,00
74.129.310,00

201.662.920,00
203.894.494.00
4.624.600,00

.

543.758,000,00
51.532.239,-00

--�� ----

3.009.420.000�00

Feijão de Primeira Classe
]. Q. CAMPOS

Num paquete de luxo, o "Ar
gentina" chegou uma partid-a
de feijão, que importamos dos
Estados Unidos, para .satisfazer

o apetite -dos cariocas. No mes

mo dia chegava, do se�tão da

Paraíba, feijão "mulatinho" para
a nossa população. Sabe-se que,
no Maranhão 'e no Piaui o fei

jão está sendo vendido a dez

cruzeiros o quilo, o que prova
a sua abundância:

Acontece, apenas, que a nos

sa cabotagem é uma lástima e

a Rio-Bahia anda na última lo

na, porque o Presidente da Re
pública, em lugar de pavimentá
la" prefere abrir caminhos pio
neirus da Brasilia - Belém . do
Pará. Não somos contra essa

grande estrada, que é um mar-

Conquiste pbstos de prestigio e altos salários
.

estudando CONTABILIDADE INDUSTRIAL

Em sua própria casa, aproveitando suas horas de folga. V.

pode fazer o sensacional CURSO DE CONTABILIDADE INDUS.
TRIAL· POR CORRESPONDÊ�l'!il'CIA. DO INSTITUTO DE CIEN.
cus CONTÁBEIS DE SÃO PAUL01 QUE OFERECE, AINDA!
* Viagens de Estudos ao Exterior; * Seleção para Empregos em

Grandes Indústrias; * Outrãs Excepcionais Vantagens]
Envie hoje mesmo o seu nome e enderêço, e receberá

prorrtamerrte todas as informações.

Instituto de Ciêncles Contábeis de São Paulo
CAIXA POSTAL, 8268

sAO PAULO

de aquisiçao e assim poderia a agricultura aparelhar-se para pro
duztr maís e melhor. Os braços que sobrassem da atividade rural
seriam aplicados em outros setores de trabalho pois que o Brasil

precizará sempre e cada vez mais deles, embora estejamos de
acôrdo com as sábias palavras de Moura Brasil quando há meio
século afirmava que "5) Brasil não precisa tanto de braços
quanto de cabeças".

co de conquista nacional da A
mazônia. Mas consideramos que,
paralelamente, poderia ser pa
vimentada a Rio-Bahia, que nos

liga ao Nordeste. Da mesma

sorte, consideramos tão impor
tante quanto a fabricação de
automóveis brasileiros (I reapa
relhamento da nossa frota mer
cante. E" sob esse aspecto,' os
tres bilhões de cruzeiros gastos
com a compra do porta-aviões
"Minas Gerais" daria, perfeita
mente, para reaparelhar o Lói
de e a Costeira: pelo menos

�em navios mercantes, inteira
mente novos, seriam comprados
com o dinheiro gasto naquela
belonave, totalmenete inútil na

era dos sub-marinos atômicos
e quando os foguetes teleguia
dos atingem a Lua . . .

A importação do f�ijão -

gramínea nacionalissima, pro
duzida em todo o país - da
nos a medida da nossa impre
vidência econômica.

. Se estamos'exportando auto
móveis - com maisde dez fá
bricas instaladas no Brasil, não,
apenas continuamos a importar
tratores, como, agora, batemos
todos os records anterior.es, com
essa importação de' feijão.
Algo está errado. Parece que,

nesse terreno, avançamos' mes
mo cinquenta anos em cinco,
antevendo a era em que o Bra
sil será um País super-indus
trializado, enquanto os nossos

vizinhos do Norte, os Estados
Unidos, se transformarão num •

"País essencialmente agrícola" ...
Será motivo de orgulho, ou

de pena, ante a proverbial im
previdência brasileira?

Que respondam, QS nacíona
listas e desenvolvimentistas tu

piniquins ...
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e pague suavemente até' o
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Dr. Arnoldo Peiter Filho'
ADVOGADO

CíVEL - COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvall da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, 'especialmente crime
.

. .

v

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

I Dr. José BoniFácio da Silva
ADVOGADO

Questões Cíveis, Comerciais e Criminais. Inventários e Partillhas

.Atende .diariamerife das 9 às 12 e das 14 à. 17 hora.

Escrit6rio: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Fórum):_IITAIÓPQllS S. C!

AVIARIO LEGHORN
. Tem para pronta entrega
PINTOS DE 1 DIA

Das Raças lEGHORN E HAMFIRE
Rua Roberto Ehlke 331 - Canoinhas, S •. C.

(O Pióneiro da avicultura racional em Canoinhas)
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ii O financiamento de construção da casa própria feito pela ii
u _

�i Caixa Ecoriomica Federal de Santa Catarina n
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i� depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii
i! Concorra para o bem estar sociál de sua localidade levando 5i
55 suas reservas em depósitos na . ii
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" -

P. CAiXA ECONOMICA FEDERAL DE - 55
H "

ii SANTA CATARINA� ii
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�i Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii
ii Oliveira n. 544, em frente- á Matriz Cristo Rei 9M 5i
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AVISO -

A CASA PEREIRA .;. A
Casa da Boa .Roupa, avisa
a seus freguêses que as en

comendas de· trajes para o

natal, serão aceitas somen

te até dia :n de outubro.

ponto por ponto
Rua Getúlio Vargas, 882 ,

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza,' Lygia/

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

.A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Negocio de Ocasião
Vende-se uma casa de

construção mista, dois pa
vimentos, agua quente-fria,
instalação sanitária comple
ta localizada a rua Vidal
Ramos 1079, nesta.

Condições de pagamento
a combinar.

Tratar com Moacir Nóvak,

Confecções finas
para senhoras

Casa Erlita

Oficina

Rel�mpago

Completa assistência para'
b· . I ' do pequeno concerto

sua ICle efa até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas
,

Peças - e accessórios
Vendas à vista e a prazo

Sempre qFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira -- Edifício próprio

- ,

. v. S. poderá comprar re
logios modernissimos I

anéis e brincos de di-I'
versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza'

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

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. 2x

Rua Se�ador Schrnidt, '768 .Canoinhas

Otimas
...

a VendaPropriedades
Uma casa residencial, de madeira, grande -

e bem

repartida. Nó' perímetro urbano da cidade.
_ xxxxx

Um bungalô de madeira, 8xl0 m., com garagem e

área de terra de 7.720 m2, situado em Xarqueada ..
x x x x x

,

Uma casa residencial 10 x 12 mts., em Xarqueada
com 6.000 m2 de terra e grande número de benfeitorias.

Tratar preço e condições com

ODILON PAZDA, em Xerqueede,

De Interesse dos Lavradôres
Calcárea moido para eorreção .de acidez do solo
Sementes de milho hibrido
Rama. de aipim
Enxertos de Videira
Adubos para jardim - horta e pomar I _'Tem ·a Associação Rural de Canoinhas.

VENDE-SE:
IRAlaR FORDSON MAJOR (DIESEL)

Em ótimo estado com pouco uso, com arado, grade e

cultivador. Preço de ocasião. Tratar com Dr. ERWIN
SCHWARZ (d�ntista). em frente a Agência Ford.

camioneta brasileira
:

.

com traç'ão nas 4 rodas
: )#'-

transporta mais pessoas,

bagagem e carga

no campo _

ou na_cidade

Basilio Humenhuk
& Cia, Ltda.

CONCES\SIONARIO 0.1. WIU.YS·OVI!RlANO 00 BRASIL s.A.
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ATIVIDADES
CAMARA

DA

MUNICIPAL-
Súmula da Sessão de 11/8/1959
Presidencia -' Alfredo de Oliveira Garcindo
Presentes - Tufi Nader, Olementíno E. Pieczarka, Brau

lio Ribas da Cruz, Antonio Souza Costa, João Seleme, Pedro

Tiska, Ewaldo Kreiss, Ewaldo Zipperer, Reneau Cubas e José

Ivan da Costa, .

Ausentes - João Augusto Brauhardt e Guilherme Prust.

Expediente - Circular 'da Inspetoria Regional de Esta

títica Municipal de Florianopolis. Oficio do Vereador Guilherme

prust, solicitando 10 dias de licença. Oficio da Escola Tecnica

do Comercio de Canoinhas, solicitando. uma subvenção. Oficio do

Sr. Prefeito Municipal, apresentando o Orçamento para o ano de

1960.
Ordem do dia - Parecer da Comissão de Le gislação

e Justiça sobre remissão dos impostos de Industria e Profissão

da Sra. Maria Inez Munhoz de Lima. Parecer da Comissão de

Finanças, sobre requerimento do Sr. Affonso Letzov, pedindo
dispensa de imposto de veículo. Parecer da Comissão de Finan

ças sobre a doação da data N°.l Quadra 2 á viúva Saloméia
Riske de Souza; Idem do projeto de lei encaminhado pelo Exe
cutivo para extinção do cargo de Auxiliar da Justiça Eleitoral;
Idem do parecer do Balancete do mês de Maio e Junho do cor

rente ano. O Vereador Dr. Reneau Cubas, Presidente da Comissão
de Finanças, apresentou texto de um pedido de informação que
atravez da presidencia, fosse encaminhado um oficio, solicitando
informação ao Sr. Prefeito sobre os preços mínimos da concor

"rencia pública, para venda de dois veicules, sendo um caminhão
Ford ] 946 e uma camionete Ford tipo 1950, para que esta Co
missão possa emitir um parecer acertado. Idem, da Comissão de

Legislação e Justiça sobre o projéto de lei, que abre crédito es

pecial por conta de acesso de arrecadação do corrente exercício

da importancia de Cr$ 1.533.600.00 para os seguintes fins: Aqui
zição de veículos, gratificação ao encarregado da fábrica de tubos
e gratificação ao encarregado do britador; Idem,· da mesma Co

missão sobre o projéto de lei que abre crédito de Cr$ 3.11668400,\
para suplementar diversas dotações do orçamento vigente. Entra
em discussão a abertura de crédito especial de Cr$ 3.116684,00,
posta em discussão foi o mesmo apjovado em la. discussão.
Idem ds mesma Comissão sobre projéto de lei que abre crédito

esppcial da importanccia de Cr$ 1.533.600,00 posto em discussão
fOI o mesmo aprovado em la. votacão; Idem da mesma Comissão
sobre o requerimento da Va Sra. Maria Inez Munhoz de Lima,
sendo aprov.ado em 1 a. votação. Entra em discussão o parecer
sobre a receita e despeza orçamentaria referente ao mês de Maio
do corrente. ano. Com a palavra o Vereador Sr. João Selerne,
que pede a Mesa, informações sobre o Balancete acima citado
onde consta um saldo de Cr$ 800.000,00 e saldos em Bancos, e
quando aparece um credor com um vale d� Cr$ 500,00, não é

p�go. Co� a palavra o Vereador Clementina Pieczarka, que ex

plica 8 situação; Idem do Balancete do mês de Junho que foi

aprovado em la. discussão, com advertencia ao Sr. Cont6dor,_
conforme conste. no parecer; Idem da Comissão de Finanças en

tra em la. discussão sobre o requerimento do Sr. Affonso Letzov

P7dind<:_ dispensa d� imposto de veículo, sendo aprovado em la:
discussão, fícando desta maneira Tejei�do o requerimento' Idem

_

da Camisão de Finanças, que dá parecer sobre o requertmento
da ':a. S�a. Saloméia Riske de Souza, foi .aprovado em la. dis

cus��o; Idem,. da Comissão de Finanças que dá parecer sobre o

proJ�to de .lel que .autoriza a extinção do "cargo de Auxiliar da

Justiça Eleitoral, fOI provado em la. discussão. Oficio da Escola
Tecnica de Comercio de Canoinhas, solicitando auxilio,

-

sendo

d:spachada á Comissão de Legislação e Justiça para se pronun
ciar. Os Vereadores Braulio Ribas da Cruz João Seleme e José
Ivan da Cost�, subscreveram o pedido de auxilio a pedido do
Vereador Jose Ivan da Costa. Com a palavra o Vereador João
Seleme que pede 48 horas para a leitura do orçamento sendo
concedido.

'

�alavra livre - Com a palavra o Vereador João Seleme
que su�:r,: que o Sr. Prefeito Municipal, procurasse administrar
o �U�IClPlÜ dentro do orçamento e que se isso acontecesse, e

evitana comentarias indignos e que não se justifica que o Prefeito
arrecadasse até o mês de Junho a importancia de Cr$ 5.600000,00
e que até agora não se visse uma obra, uma escola, uma ponte,
uma estrad.a. eyc. que viesse beneficiar o Municipio e que é can-

o tra a aqutziçao de veículos novos enquanto a Prefeitura não
saldar .sua� dívidas que ultrapassarão a soma de Cr$ 5.000.000,00
a�vertlU ainda o Chefe Executivo Municipal sobre sua administra

çao,. e que a quota do Artigo 20, não- viesse mais tarde servir -de
motivos para explorações políticas. Com a palavra, o Vereador

Bra�lio _

Ribas da Cruz que faz uma breve alocução sobre as

reahzaçoes do Sr. Prefeito Municipal citando diversas de suas

obras como escolas, boeiros, reconstrução de estradas. reforma
de

_

veículos e milquinas, disse ainda que admirava o 'vereador

;�ao Se.leme �e�conhecer tá.is, o_bras friz,ando que o governo pas-
do deixou dívidas e maqurnarro em mau estado de conservação.

O yereador José Ivan da Costa, solicita informação, porquo
,mo�lVO o Sr. Prefeito não publicou a lei que autor iza � isenção
de Imposto predial aos Ex-expedicionários havendo o Sr. Presi-
de t d CA.

'

.

n e a amara explicado, O Vereador João Selerne : solicita

�n�ormaçã? .sobre a situação financeira do Município' ao Sr. Pre

;Ito MUnICIpal de todas as dívidas e créditos. O Vereador Dr.
eneau Cubas protesta quanto a ida do Sr. Prefeito ao encontro

do Sr. Presidente da Republica por ocasião da inaugaração da
BR- 2, 'solicitando ao Vereador Braulio Ribas da Cruz que acom

panhou o Prefeito, que fizesse uma explicação do que se havia

�[:ta�o com o Chefe da �ação:. Com a palavra o Vereador Brau.

f
.

RIbas da Cruz, que disse nao havar acompanhado o Sr. Pre-
erto e que o me h" bid

'

. '. srno o avia incum I o a fazer uma viagem pelo
I�tenor do Muníçipío naquela data. Ccrn a palavra o Sr Pre

��ente da Câmara que diz que iria fazer um estudo com �s Srs,

u.r�a�ores para �azer uma emenda, no orçamento. para a a

q .IZ.Içao.?e moveis etc. para a Câmara, tratar de assuntos ad
mInIstrativos ligados entre Executivo e Legislativo.

Edital de Citação d�
Herdeiró Ausente com

O prazo de 15 dias
o Doutor Paulo Peregrino

Ferreira, Juiz de Direito da Co-
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina na forma da

Lei, etc.

Faço saber aos que o pre
sente edital de citação de her
deiro ausente, com o prazo de

quinze (15) dias virem ou dele
conhecimento tiverem, que se

iniciou neste Juizo o Arrola
mento dos bens com que fale
ceu Francelina Martins; e como

esteja ausente desta comarca o

herdeiro Cândido Geremias dos

Reis, que se acha em lugar in
certo e não sabido, confQrme
consta da declaração de herdei
ros, pelo presente edital cito o

mencionado herdeiro ou a quem
interessar possa, para, dentro
de quinze (15) dias comparecer
ou fazer representar afim de

'acompanhar todos os termos do
Arrolamento até final sentença"

_

sob pena de revelia na forma
da Lei. E para que chegue ao

conhecimento 'do dito herdeiro,
ou a quem interressar possa,
mandei expedir o presente que
será publicado na' forma da Lei.
Dado e passado nesta cidade de
Canoinhas, 80S vinte e nove dias
do mes de Setembro (29) de mil
novecentos e cincoenta e nove

(1-959) Eu, Agenôr Vieira Corte,
Escrivão que fiz datilografar e

subscrevo.

(Selos afinal)
Paulo Peregrino Ferreira

Juiz de Direito

Está conforme e dou fé.
Data supra.

Agenor Vieira Côrte
Escrivão 2x

SAIAS, qltima moda

ea�a, �t,tit4

RUSSIA mandará
Homem à Lua

em 1960
Rio, 6 (UPI) Os cientistas bri

tanicos afirmam acreditar que os

soviéticos têm programa completo
de exploração do espaço e que

provàvelmente mandarão um ho
mem à lua antes da primavera de
60. E poderão enviar foguetes
'tripulados seguramente antes de
1963:

F • B

e r j e o
EE. UU.dos- custa

tánto quanto daqui
Rio, 8 (Transp.) -- O feijão

dos Estados Unidos custou a

COFAP 55 cruzeiros o quilo, o

que corresponde aproximadamente
ao preço dá venda do feijão na

cional nos armazens. O major
Guerra levou ontem ao conheci
mento de JK o dilema em que
ficou a COFAP:·_ vender o fei

jã.9 com prejuízo ou vender sem

vantagem para o consumidor e

. sujeitar-se ás críticas.

FELTRO·S
Para Fins Industriais-

Veja Mostruário na

Casa Pereira
Rua Getulio Vargas, 882

Ano 14 - CANOINHAS - S. Catarina, 17 de Outubro de 1959· N. 565

·Regime de Economia?
Rio, 5 (AG.) _ Noticiou-se que

o Govêrno estaria traindo os es

forços de milhares e milhares de
candidatos habilitados em con

curso, E' que as nomeações vão
sendo proteladas, alega-se, indefi
nidamente. Ouvido a respeito, o

. Diretor Geral do DASP, sr. GUI-
lherme Aragão, esclareceu que to

dos os candidatos habilitados es-

.

tão sendo aproveitados, de' acôr
do com a classificação obtida. Re

centemente foram nomeados 900

escriturários, 1.800 telegrafistas e

450 . dactilógrafos. Deverão ser

publicados, nos próximos dias, os

atos de nomeação de guarda- livros
e contadores; assim como 1.100
escriturários para o IAPI.

(orôas para
. _

Nada mais justo eacertado, quê a oferta de uma linda

C:0ROA, como homenagem aos nossos entes queridos desapare
cídos, e Dna. Chiquinha Kopetoski, tem a imensa satisfação em

poder comunicar aos habitantes da cidade e no interior deste

Município, que além de já estar aceitando encomendas, tem para
este ano grande variedade de corôas para pronta entrega, de novos

modelos, de todas as cores e sobretudo confecionadas com inve

javel habilidade e máxima perfeição Fruto de longos anos 'de
trabalho e de experiencia. Coroas Impermeáveis e Metálicas.
Diversos tipos de flores nas coroas. Reforma-se Coroas Metálicas.

Procure pois, com antecedencia e escolha o melhor, na

casa de Dna. Chiquinha .: Rua Paula Pereira, 819 - Fundos.
Ao Jado da Farmácia Santa Cruz. 3x

Maquinal de eacrever Pá'I'HlA - ALPINA· RHEIMNETALL
Portateis e tamanho Standart

Maquinas de Somar OPIMPYA • PRECI�A
Maquinas de Calcular FAMOSA. FACIT 3

Duplicadores a Aleool e a Tinta

Melhores Preços - asaietencía gratuita
a vista e em suaves prestações

.

oferece para pronta entrega a Laia

J ( Â ' Pr. Lauro Müller, 751

•

.

. O r t ·e Fone 125
Canoinhas • Sta. Catarina

PINTOS DE 1
da afamada raça WHITE AMERICAN

Plumagem Branca
Para qualquer quantidade.

Entrega .de Agosto em diante.

PEDIDOS E INFORMAÇÕES COM

HENRIQUE BÓRA
à Rua, Getúlio Vargas,_ ao lado da União Madeireira Ltda.

Veja em exposição 'na

CASA LANGER
O que existe de novo, modérno e atraente, em: C I N TOS
para homens, em estojo e de divérsas qualidades, corno: de

couro, camurça, crocodilo, cromo e elástico.
CARTEIRA S FINAS, de couro e matéria' plástica,

BOLSAS para senhoras. .

Rua Paula Pereira, 793 -, Canoinhas

'Móveis simples e de luxo
A Marcinaria de Rafael Dethiuk está aparelhada

para atender pedidos' de móveis de qualquer tipo e dentro
de curto prazo.

Precisando de móveis bem feitos procure

Rafael Dethiuk, Rua Benjamin Constaol, 415 Canoinhas

Motocicleta C. Z. 1949
Bem equipada e recem reformada, 5 HP - Cr$ 3"0.000 00
(Trinta mil cruzeiros) - VENDO ou troco por madeira
terreno na cidade o� próximo a esta, criação (porcos:
carneiros, vacas de leite, cavalos, cabritos;) cereais, (feijão
milho, arroz, 'etc.)

Informações com o proprietário
Zeno Benedito Ribeiro da Silva, Canomhas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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NOVO PONTO DE· CARRO DE ALUGUEL

Praça Dr. Oswaldo de Oliveira

TeleFone 106
'_-__-1 ,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ã. 20., horas • Impróprio até 14 anos

BROTINHO INDÓCIL
EM CINEMASCOPE

com Rex Harrison, Kay Kendall, John Saxo'u e Sandra Dee
"Um filme cheio de ritmos, risos, amor etc•..

"

'DOMINGO • á. 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

BROTINHO INDÓCIL
DOMINGO

á. 17 hora.
ás 20 horas

-
Censura livre
Censura até 14 anos

Aconteceu em Monte Carla
EM CINEMASCOPE

com Vittorio de Sica, Marlene Oietrich, Arthur O'Connell
e Natalie Trundy

"Uma comédia elegante..; Chiquissima ... Deliciosa .. ,"

2a. Feira • ás 20 horas • Imp. até 14 anos • REPRISE

3a. e 4a. Feira - ás 20 horas - Imp. até 14 anos

QUANDO EU' PARTIR ...

com Libertad Lamarque, Miguel Torruco e Andres Soler
"Um filme selecionado do cinema mexicano"

5a. e 6a. Feira � ás 20 horas - Imp, até 14 anos

LUCY GALANTE
EM VISTAVISION

com Jane Wymann e Charlton Heston
"Um drama de ouro negro e sangue rubro"

AGUARDEM': A MULHER ,FÉRA

Deputado Aroldo
<'

Carvdlho
)

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. ,

Residência e Escritório:
Rua Souza Lima, 185 • Apartamento 801

Fone' 47.9206 ;. Copacabana. Riô de Janeiro

Geladeiras Prosdocimo e Consul
• Acordeões Somenzi e Sonelli.

Rádios Semp; pilha de lanterna pI 300 horas
Rádios Semp, luz e bateria,
Radiolas Semp e Orbiphon.

Máquinas deCostura LEONAM e FILLIPS.
Motocicletas JAVA -:- Lambreta VESPA.

Bicicletas de diversas marcas ..... Miudezas em geraL"
V. s. encontrará na 'loja de

Lo u r e n co Buba
') ,

. Canolnhas -. Rua Paula Pereira,790 • Sta. Catarina

elétrico
ERLITA

Homem do Campo
necessita de assis

tência' fraterna
Uma imagem de Cristo cruci

ficado foi entronizada na sala
de entrada do Serviço Social
Rural e abençoada pelo Arce

bispo Auxiliar do Rio de Ja.
neiro, .Dom Hélder Câmara, a

convite da Associação dos Ser
vidores da autarquia ruralista.
Dom Hélder proferiu oração,

ressaltando a necessidade de

seguir-se a exemplo de Cristo
no S S.R., pois ':0 nosso homem
do campo está a exigir uma

assistência fraterna,"

OsConselho Nacional do S.S,R.
apoiou integralmente a iniciativa
dos funcionários, cabendo ao

conselheiro' Manoel Diégues Jr.
saudar (I, Arcebispo - Auxiliar,
Assistiram ao ato, alem do pre
sidente do S S,R. Deputado Na

poleão Fontenelle, e do diretor
do SIA, diversos conselheiros,
o diretor geral, Sr. Leão Macha
do. e funcionários.

1960, ano dos
tratores nacronars

Já no próximo ano, três fá
bricas de automóveis existentes
no Brasil, estarão produzindo
tratores para a lavoura, segun
do comunicou ao Ministro Má
rio Meneghetti. o Sr, Sydney
Alberto Latini, Diretor- Executi
vo do GElA.

O representante do Grupo
Executivo da Indúatria Automo
bilística, que, na ocasião se fa
zia acompanhar pelo Sr. Wan
derbilt Duarte de Barros, dire
tor- geral do DNPV, fez amplo
relato sôbre os. estudos para a

fabricação de tratores agrícolas
no Brasil, tendo o Minist. Mário
Meneghetti concordado, em Ii
nhas gerais, com as conclusões
a que chegou o grupo "de tra
balho encarregado pelo ,GElA,
de efetuar tais estudos.

Ainda no que se refere a má

quinas agrícolas a Comissão de

Mecanização da Lavoura, acaba
de aprovar o preço de Cr$ ........
853633,30 para os tratores po
loneses MAZUR D- so, esteiras
,completo, com motor Diesel de
42.5 HP e importado pela firma
Central Motor SIA Importação
e Exportação.

Material
CASA

,

VEND�-SE
Uma casa com todas as ins

talações necessarias, em terreno
de 800.mt.z. situada em frente
ao Loteamento ESPERANÇA á
rua Roberto Ehlke.
Vêr e tratar com ó proprie

tarío sr.' Amoldo Müller á Rua
Barão do Rio Branco nésta ci
dade. 2x

UMA VEZ
POR SE/MANA

CACHIMBINHO
Amigos, bom dia. O meu. amigo Cirôca, foi porta-vós de

uma reclamação muito justa e muito certa, dizendo que, esta coluna
ocupa- se ,s6mente em apresentar personagens masculinos, deixando de
lado os nossos 'brotinhos que enfeitam esta Princesa do' Planalto.
Recohneço meu erro Ciróca, tanto é que, já fui procurar uma Srta.
que irá colaharar, trazendo-me as ,novidades femininas. auxiliando
inclusive para a escolha das "lO mais" deste ano.

A propósito, quando da ultima lista apresentada, recebi uma
carta, que veio sem assinatura, criticando o que foi aprensentado
com relação à classificação Tomei nota dos seus dizeres e embora
tardiamente .meus agradecimentos pela observação.

XXXXX
/:

Ha tempos recebi também uma carta de -uma pessôa de
Papanduva, a qual prontificou, se em colaborar, enviando "novidades"
de lá.

�gradecido informa que, estou ao inteiro dispor, desde que
a matéria Dão seja longa pois, lutamos com a falta de espaço.

XXXXX

Esta seção perdeu, temporáriamente. um dos aeus principais
colaboradores, responsavel por muitos casamentos em Canoiuhas. A
pesar de tudo. o Pedroca continua a cúidár de seus cimos, ou melhor
dizendo. dos casos dos outros. tenho ha 'poucos dias atráz, dado uma

prova "viva" de sua eficiência, servindo de "ponte" para um namô
ro que está fadado ao sucesso. O Cilas que o diga.

Esta sendo confeccionado uma placa que será doada ao

"Santo Antonio panoinhense" (não confundir com o. português) -as

sim CONSULTORIO SENTIMENTAL DE PEDRITO DE LAS
VEGAS. ,

XXXXX

Outra placa para o Snr. O.S. - AGÊNCIA DE EMPRE.
GADh,S DE ... fulado de tal (O,S) ,

XXXXX

O maestro Citas, avisa aos seus alunos, Wison, Saul, Acl,
Rubens, Nelson Bosse, Ico, etc. etc. que o .côro ANTARTICA (cer
veja), estará funcionando no mesmo dia, horário e local (Operário)
A música que estará na pauta - Porque bebes tanto assim rapaz.

X X X X X

,O Acl foi oficialmente identificado pelo.Mudo que conserta máquinas.
XXXXX

Hoje as "DEZASSETE" horas estarão reunidos no Clube Canoinhense,
pessoas' intereesadaa na formação de uma orquestra em nossa cidade

E já que estamos falando em "DEZASSETE", segundo in

fomações do próprio, a discutida Panpulha não sairá.

XXXXX
Saul, (da Geroslava) que história é essa de você querer a

cordar o Castro e ficar arranhando a sua janela até as 3 da madru
gada e dizendo: "Abra, sou. eu". - Isto compromete Saul, chega
que o Acl iâ anda assim, assim ...

XXXXX
Tenho visto, passeando pela nossa 'o'urbes" a Sriâ. Wilma

Wiese e o Snr. Rubens Seára, "Seará" que "searâ" para logo ê.

XXXXX
�", .

E mesmo amôr o caso do Acl; o rapaz noivou e sua eleita
mora em Santa Cecilia.

XXXXX

Por hoje é só e até a proxima semana;

Corôas.
2' de novembro Finados

,

Emcomendam desde já para seus entes queridos que
descansam na paz do Senhor a homenagem de

, uma significativa CORÔA.

Exposição permanente de diversos tipos e modelos

na residência do Sr. Max Scholze, ao lado do Hotel:
'

Scholze - Rua Vidal Ramos, 761.
'

Florista: Sta. Agnes Brühmüller. JX

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,

I F R)"I E , R A 5 I

! E S P I N H A 5, ETC.
1..._._----

•
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Noticias de Papanduva Respond'endci a um. Aliancista

-',

Caro Aliancista:
Em primeiro lugar, você não devia continuar insultando este

povo honêsto, trabalhador -e idealista, só porque este POVO não
rezou pela cartilha dos Mecêuas da intriga, da calúnia e da mentira,
êstes Demóstenes da diatribe, e .imnôs ao

/

eminente candidato da
malfadad'a "Aliança Social Trabalhista

-

Perrepista", a fragorosa d�rrota
de 30 p.p..

'

A vitória Caro Aliancista, não foi do Sr. Jovino Tabalipa,
e nem tão pouco da UON.

Ésta vitória que você a viu como inespressiva, "Vale quanto
pesa", Porque .Ioi' e será do POVO de Papanduva.

Quando você Caro Aliancista, fala em govêrno
'

do estado,
devia grafar governo com "G" maiúsculo, para diferençar de outros

que vêstem calças. são eleitos e desmandam por este Brasil afóra.
Para ilustrar quero sitar 'que; o proíessôr, o diretor de Grupo Es

colar, o coletor Estadual, etc, podem ser contra o .Govêrno do Estado,
e, mesmo faser politica dentro da repartição.

Mas, os Operários de um cérto govêrno.. que votassem
contra o partido daquele govêrno, seriam em 30 de Agôsto passiveis
de GANCHO (suspenção) etc,

Os Cabos eleitorais da UDN quando entravam em uma

dessas Repartições Governamentais, eram vigiados desde a entrada.
Os ditos da Aliança, 'podiam politicar com 08 Iuncionarios dentro
dos escritórios,

Feitôres e Operários de algumas turmas tinham ordem para
espulsarem os Udenistas das mesmas.

Por falar em educação politica você devia ter mencionado
algo dos comicios da "Aliança Social Trabalhista Perrepista", � quan
os oradores inclusive alguns grandes (pequenos em prestigio) de
Canoinhas, por lhes faltar argumentação convincente. iniciavam e

encerravam. os monumentais oomicios da vitória, "vomitando Iêses"
contra peseôas inatacaveis, e, atê com palavrões.

Interessante Caro Aliancista, é você dar tanta prova de
incoerência, dizendo que a UON está desmoralizada perante o POVO,
sendo que êste mesmo POVO já cansado da propaganda ANTI
CRISTÃ sempre usada pelos Aliancistas, prestigiou os candidatos da
UON muito mais que os da famigerada Aliança.

Quando você falar em partido do Govêrno e dinheiro, lem
bre-se que vocêis da Aliança além de disporem de todos os IAPS e

mais -uma repartição Federal daqui de Papanduva (a única existente),
contavam ainda com o Govêroo Federal, muito mais DINHEIRUDO
que o nosoo. c

Infantilidade também é você, dizer que "a chuva ajudou a

UDN, talvez se não fôsse a chuva a surra até tivesse sido maior,
mas, como Bons democratas que somos, deixemos isto para o terre
no das suposições.

Caro Aliancista, sou Udenista até em baixo d'água, e BOU�O

por convicção e idealismo. no pleito p p, fui um modesto cabo eleitoral
do Sr. Jovioo Tabalipa e da UDN, e no entanto, de acordo com o

talão n°. 16, de multas diversas fornecido pela Colêtoria Estadual
mediante a apresentação do talão nO. 4.876 enviado pela Delegacia

17-10.1959

Proibicão
,

João .

Sobczack, proprietário
de terrenos em Bôa Vista,
distrito de Paula Pereira,
por meio do presente aviso
torna público que não mais

permitirá. caçadas, pescarias
ou transito pelos mesmos ..

Não se responsabiliza pelo
que possa. acontecer aos que
não respeitarem este aviso.

PRECISA-SE
de marcineiros e lustrador.

Tratar com

Rafael Dethiuk
Rua Benjamin Constant 475.

Loteamento
No loteamento Fontana,

em Xarqueada vendem-se
ótimas datas.

Vende-se também um lote
com 1.971 m2.
Tratar com o encarregado

sr. Odilon Pazda.

Procura - se
Um soc'io para fábrica de

moveis e esquadrias, em fun
cionamento.

Informações nesta redação.

Lã·s para' Tricot �

Casa Erli1a

de 'Policia, paguei Cr$ 153,00 'de multa por não ter emplacado uma

bicicleta do meu filho, dentro' do prazo, isto é, até 30 de Agosto.
E por incrível que pareça o Delegado que multou-me, é

aquele Sgt. que você disse que é "Cabo", e que logo após as eleições
foi promovido a Sub tenente por "antiguidade e merecimento"; ima
gineml Gritarão vocês daqui uns dias, um sargento só porque é
cabo eleitoral do Govêrno do Estado, ser promovido a sub-tenente e

ganhar quasi Cr$ 6.000,00 por mês!
.

Isto não é nada Caro ,Aliancista, um cabo eleitoral do govêr
no Federal ganha Cr$ 114.000,00 por mês como Marechal, e as vezes

Bem ter um só filho para sustentar, um Operário com 6 filhos ganha
Cr$ 4,200,00, coisas dos amigos dos "Trabalhadores 'do Brasil".

Você chamou, o Povo de sem educação por ter soltado fogos
para festejar sua vitória, pois você devia sim, ter mencionado a

falta de educação dos' seus ilustres correligionários daqui de Papandnva
que festejaram a vitória da Aliança de Joinville, com foguetório,
gritos e tiros as 2 horas da madrugada, chefiados por dois "Grau
Persona" cujos nomes não direi nêsta vez, para não prejudica. los.

A resposta já, está um pouco longa, e vou parar por . aquí'
não antes porem, de lançar à todos os A!iancistas o meu repto de
homem que sempre procurou nortear-se pelo que é justo, verdadeiro e

elevado: Tragam senhores Aliancistas .• com a maior brevidade p;ssivel
um, um só eleitor que seja, que prove ter recebido dinheiro, ou oferta
de dinheiro para votar em Jovino Tabalipa, e eu farei como disse o

o graúde Lincoln, "Renunciarei ao meu ponto de vista DO dia em

que alguém me provar que eles estão errados", mas ouça Caro Ali
anciste, isto é no dia que alguem PROVAR? Sim?

E caso você não trouxer essa prova à publico, como sei
que não' trará então estará provado que vocês Aliancietas são todos
uns caluniadores.: fuchiqueiros, inimigos gratuitos da DON, do Povo,
da sociedade e do Cristianismo, porque só sabem fazer politica à
base de ataque pessôal de 'pregar o odio entre as classes e a desunião
entre a sociedade. .,

Sempre fomos alvos dos ataques ·gratuitos dessa "Divin
dade Alucinada de que já era vitima o ínolvídavel Rui Barbosa
no seu tempo,

E Caro Aliancista, não mais assistiremos impassíveis o

retalhar da nossa honra e da, honra do Povo, a trituração da
nossa moral e da moral do Povo, no "açougue da Democracia
feroz'" de um covarde que se vale do anonimato, para atacar o

Povo que lhe negou o voto.
.

Para cada mentira que d'oravante disserem de nós, nós
responderemos com .uma verdade candente que os queimara até
as entranhas.

r

E O alento para esta nossa campanha de esclarecimento
ora iniciada nos foi dado em 30 de Agosto pp. quando o Povo
concientemente provou nas urnas .lívres de Papanduva, "QUE' O
AZUL DA CHAMA Rt),STEIRA SE APAGOU Na SUPERFICIE
DO CHARCO!!! (Rui)

Papanduva, 27 de Setembro de 1.959

IBRAHIM MARTINS

r'
�

A
S
A

(At� 'o preço
e uma

'vantagem ...

p
E
R
E
I
R
A

compré

quando se compra

,

A

C
<f A

S
A

I

D
.,.

A

A qualidade do tecido, a exatidão do corte.

o esmêro da confecção e o minucioso' acabamento

.de uma roupa Renner são, realmente,

GRANDES vantagens que tornam pequeno e

�sobretudo justo o seu preço! Somente -.

Organização Renner, graças à sua alta

especialização na Indústria do Vestuárte,'
pode proporcionar a V. es�a economia, sem

contudo' prejudicar a qualidade do produto..
A roupa Renner tem tudo o que V, deseja: betos:

padrões, talhe moderno e, o que é principal.'
Renner tem, tradição porque veste gerações.

'''II.IHS,
lI,talhes

que fazem

,grande uma

roupa

ftEIHER:

.Il
\ \ ." ·111�1
Revendedor Renner cIsa PEREIRA

Rua Getulio Vargas, 882
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• bot6es pregados elD·

dois sentidos.

• vários modêlos em

cada número.

• passadeiras especIais,'
1 cm. abaixo do cós.

R
O
,U
P'
A

• Forros pré-encolhidos.
duplamente costurados.

, • o vinco das calças
acompanha o fia
da fazenda

• costuras elásficas,
muito mais resistentes,

Teleforie: 298

• fl casa da, boa roupa
CANOINHAS
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autoridades
da Variola

Colabore com as

para a· irrediceção
Sanitárias
no Brasil.

Vacine-se contra a Variola e

faça Vacinar toda a sua Família.

BANCO DO BRASIL s. A.
Carteira de Crédito Agrícola e Industrial

Dentro de seu programa de ação, de amparar e fomen-'
tar a produção nacional, em suas múltiplas formas e em tôdas
as regiões do País, a Carteira, de Crédito Agrícola e Industrial
sempre se empenhou - e vivamente se empenha - em conce-

. der auxílio financeiro diretamente aos produtores, para tanto
acolhendo e examinando as propostas de financiamento que lhe
são dírigídas, sem que isso importe, desde logo, em qualquer
despesa para os interessados.

Por constituir exigência elementar do crédito especiali-
zado, o contato direto com os proponentes é medida ímprescín
dível e de importância vital para a concretização dos emprésti
mos, pois facilita a Carteira depreender e analisar, com maior
justeza, as reais necessidades e possibilidades dos que a ela re-

(correm em busca da referida assistência financeira.

Assim, excetuando os poucos casos em que se possa jus- ,

,
tificar plenamente o entendimento através de procuradores, que,
é lógico, além de estarem munidos das credenciais necessárias,
devem ter exata noção das atividades e planos da firma solici
tante, a Carteira adota como norma de conduta recusar enten
der-se com Intermedíaríos, cuja presença não só é dispensável
mas de todo - nociva aos seus serviços como aos interêsses dos
seus clientes.

Nestas condições" estando tôda a máquina operacional da
Carteira -, na Direção Geral e nas Agências do Banco em todo
o território nacional -- a disposição dos produtores para acolher
e estudar suas pretensões, comunicamos que será liminarmente
indeferida qualquer proposta encaminhada através' de interrr.édi
ária, tornando-se as firmas responsaveis pela não' observancia
deste aviso passíveis de imediato impedimento para as operações
que pretenderem.

'

BANCO DO BRASIL S.

Francisco Raphael Di Lascio
Gerente

A, - Canoinhas (SC)
Darcy Furtado Rocha

Subgerente

Aniversátioi' Casamento.'
Faça uma, visita à

PaniFicadora e Mercearia Primor
e tudo estará resolvido.

Os Melhores Pães da Cidade...

experimente e verá

Telefone para 288

E Será prontamente Atendido

Terreno' - Verdadeira Pechincha"
Vende-se uma área de terras de 23 alqueires, sendo

20 terras de cultura e 3 alqueires de caíva, com alguma
madeira de lei e herval.

Aceita-se uma ou duas datas em troca.

Entendimentos com o proprietário em Serra do
Lucinda, sr.. Dionísio Andromico Orgekoski.

Informações nesta redação. 4x

1- •

DIA DO
PROFESSOR
Dia 15 do corrente, decorreu o

"Dia do Professor". A data teve
a mais viva significação para a

sociedade, pois que representa
uma homenagem a essa nobre
classe, que faz da sua .profissão
um sacerdócio e tão constantes

serviços presta á coletividade, na

sua nobre missão de -formar 'as
. mentalidades jovens que sã� con

fiadas ao seu zêlo e carinho.

Não pode haver uma tarefa de
mais, expressiva e elevada espiri
tualidade que a de educar e en

sinar, plasmando as mentes em

formação no conhecimento e no

exercício dos bons principias, das
virtudes morais e cívicas e ao

mesmo tempo lhes abrindo os ca

minhos luminosos do saber, no

ectesouremento das riquezas do

espirita.
E os professores sempre cum

priram com essa elevada tarefa e

ardua missão com a. maior abne

gação. sentimento de renúncia e

vocação para o sacrifício o mistér
enobrecedor mas, nem por. isso
menos trabalhoso e exaustivo de

que se incumbem mais das vêses

,por uma expontânea e natural
inclinação.
O "Dia do Professor" consti

tuiu assim, ensejo para que se

prestásse à digna e honrada clas-.
se a homenagem do nosso respei
to e admiração, da nossa estima,
e do nosso reconhecimento.

"Correio do Norte" tem asa·

tisfação de nessa ocasião, de ho
menagear os professores de Ca
noinhas e de todo o Brasil. como
sincero preito de justiça a esses

construtores admiraveis do patri
monio moral e espiritual de todas
as gerações.

Cassado
o mandato do Depto.
Manoel de Menezes
Em data de 10 do corrente

recebemos de Florianópolis o se

guinte despacho telegráfico: -

"Fpolis., 9 - Assembléia Le
gislativa acaba cassar mandato

deputado Manoel de Menezes por
falta decoro parlamentar pt Vota.

ção foi por unanimidade deputados
todos Partidos compõem Assem
bleia a saber bipts UDNvg PSDvg
PSP vg PTB vg PDC e PRP pt
Dia 5 Câmara Vereadores tam
bém votação unânime tomou i
dêntica 'medida relação vereador
Herminio Menezes Filho pt Po
pulação sente-se jubilosa desagra
vo familiavg sociedadevg clero pt"

Caneta-Tinteiro
.
Perdeu-se uma, no trajé

to residência Snr. Wilmar
Friedrich até Vva. Alfeu

Costa, marca LINCOLN
côr vermelha.

Gratifica-se a quem achou

entregando-a nesta redação.

PELOS L�fRE§-
(! al D <D��§ �

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM;SE

Hoje: 'as sras. dnas. Mel...
quinha esp. do sr. Simão Se"
leme e Odilza esp. do sr:Dr.
Sylvio Mayer; os srs. Narciso
Bartinik e Roberto Brandes;
o jovem Irineu Bedritchuk;
a srta. Relindes Musulão; o

menino Ferdinando filho do
sr. Max Waclitel Fo.; as me
ninas Izolete Lourdes filha
do sr. Edmundo Webber e

Benvinda filha do S1. Hono
rato B. Pacheco.

Amanhã: o sr. WaIIrido
Langer; o jovem [oão Alberto
Ntcolaeei; as meninas Stela

,
Maritâ filha do sr. Tuti Nader
e Ivone filha do sr. Firmino
de Paula e Silva.

Dia 19: os srs. Douglas
Benkendort e Orlando Buba;
-os meninos Julio Cezar filho
do sr. Julio Gonçalves Cor
rea Fo, e Ademir filho do sr.

[oaquim -A. Pereira; as me;

ninas Doris das Dores filha
do sr. Antonio Maron Becil e
Maria Bernadete filha 'do sr.

Clotardo Stratmann; a sria,
Yolanda Guteroiti.

.Dia 20: o sr. Alex Michel,'
a sra. dna. Joana esp. do Sr.

Zenão Mazurkevicz,' os me»

ninos [ulio filho do sr, Dio
nizio A. Orgecoski e lacô fi;
lho do sr. [osé Wardenski.

Dia 21: a menina Geanine
filha do sr. [ucy Varella; a
sra. dna. Idelmira esp. do sr.

Walfrido Schramm; o jovem
Amir Seleme; os meninos Os
car filho do sr. Braz Vieira
e Mario Edson filho do sr.

Rodolfo Froehner.

Dia 22: a meuina Leonide

Lourdes, filha do sr. Felix da
Costa Gomes e Antonio filho
do sr.fosé Pedia Vailatti;

Dia 23: o menino, Cornelio
Francisco filho do sr. Henri
rique Neustaedter; as meni
nas Regina filha do sr, Dr.
Haroldo Ferreira e Iria filha
do sr, Afonso Linzmeier.'

Nossos parabens.

Nascimento
Acha-sé engalanado o lar

do casa? -sr. Henrique Bora
dna. Orly r. Bora, com o nas

cimento de uma linda e robus
ta menina, que na pia batis»
mal recebeu o nome de Mar
cia Terezinha .

Votos de felicidades do
"Correio do Norte".

Falecimento
Na Colonia Santana, Flo»

rianopolis, "onde se achava
em tratamento, veio a falecer
dia 11 do corrente, o nOS$O
presado amigo e assinante,
Rolando Bolmann, Seruentu»
ario de Justiça, servindo no .

Forum de Canoinhas.
Descendente de tredicional

tamilia canoinhense, Rolando
Bolmann foi tombem um ha
bil torneiro e exímio entalha.
dor, tendo deixado inumeros
serviços de arte feito de ma

deira. A noticia do seu faleci;
menta, causou profunda cons

ternação no meio da tamilia,
canoinhense. Deixou viuva e

dois filhos menores. ",

A familia enlutada, "Cor
reio do N01 te" apresenta uo»

tos de profundo pezar.

Santa Cruz Esporte Clube - Convite-Baile'
A Diretoria do Santa Cruz E. C. tem a honra de convi.

dar seus associados e Exma. Familias para o grandioso baile que
fará realizar dia 17 de outubro, hoje, no Salão Bechel, animado

por Laura e seu Conjunto da cidade de Mafra.

Reservas de mesas com Silo Bechel.

HEGISTRO
Afredo Pereira, Oficial do Re

gistro Civil de Bela Vista do Tol
do 6°. Disirito de Canoinhas.

Faz saber que pretendem casar:

João Marcelino da Rocha e Ro
salina Machado. Ele, natural de
Canoinhas S. C. nascido em Far
tura no dia 5 de Agosto de 1936,
operario, solteiro, domiciliado na

séde dI Distrito e residente nesta

Vila, filho ilegitimo de Olímpio
Carvalho da Rocha e de Dona
Gertrudes Ferreira dos Santos,
domiciliados e residentes em Bela
Vista do Toldo. Ela, natural de
Rio d'Areia dI Distrito nascida
em Canoinhas S. C. no dia 5 de'
Dezembro de 1937, domestica, sol
teira, domiciliada na séde di Dis
trito e residente nesta Vila, filha
de pai ignorado e de Dona Davina
Machado, domiciliada e residente

CIVIL Edital
em Bela' Vista do Toldo.

•

Apresentaram os documentos e

xigidos pelo Código Civil art. 180.
Se alguém tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse-o para fins de direito. E
para constar e chegar êste ao co

nhecimento de todos lavrei o pre
sente que será afixado no .lugar:
Eu, Alfredo Pereira, Oficial do

Registro Civil que escrevi, dato e

assino.

Bela Vista do Toldo, 23 de Se.
tembro de 1959.

Alfredo Pereira
Oficial do Registro Civil

Livros, romances

CASAERLITÀ
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