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�" Q Jornal "O O;lobo", um d'(j,� mais, d:e,!'Itac'adCjls qr.:gãos
<la\Ínlºr,eqs8 da Capiit.al Federal, em sua.i.edição do di� �" abriu

. � sessão "qI Legislativo. em' Ação", comentando ímportànté _dl�,\
curso do nosso conterrâneo, ° Deputado Aroldo Carvalho, cuja

brilhante atuação' na Câmara
dos Deputados têm sido al
tamente proveitosa para a co

letividade catarinense.

O Deputado Aroldo Car
valho, em todos os quadran
tes do Estado apontado como

o mais operoso parlamentar
éatarínense, recentemente, viu
aceita' pelo. Instituto, Brasi
leiro do Café sugestãowque
fizera à respeito da oficia
lização dó Porto' de São.
Francisco do' Sul para a

exportação cafeeira, 'proje
tando-se na vida daquêle
município e ante os seus bra
vos trabalhadores corno um

,,_qos maiores defensores da "terra Babitonga.
Para conhecimento dos nossos leitores abaixo transcreve

mos a nota editorial do "O Globo": "OLEGISLATIVO EM AÇÃO"
- Na Câmara dos Deputados - PORTO CATARI�ENSE PARA

O CAFÉ -' O Sr. Aroldo Carvalho comunicou, à casa que a

Junta Administrativa do' L B. C., atendendo à sugestão do orador,
considerou aberta a exportação do café pelo pôrto catarinense de
São Francisco do Sul. Afirma que essa medida encontra justifi
cativa na realidade. O pôrto de Paranaguá não tem capacidade,
por si só, para o escoamento da' safra paranaense, estimada em

qÜinze milhões de sacas. Êsse pôrto, conforme noticiário, está
completamente congestionado, com' graves conseqüências para a

economia nacional. Essa é uma das razões por <que se acham, ao

Ibngo da Av. Rodrigues Alves, nesta capital, centenas de cami-.

nhões, procedentes de Londrina, Apucarana, Maringá, Araponga
e Paranavaí, carregados de café, aguardando descarga, armaze

namento e posterior embarque p-ara o' exterior,

;
Sensível redução de despesas seria feita se, aó invés do

transporte por caminhões, êsse café fôsse embarcado pelo pôrto
',e São Fralfl9i�co do Sul. Armazéns, que). podem receber seiscen-'
fas mil. sacas, lestão, naquele gôdol Inteiramente y-àzios. Os guin-e
l1astes, 'empilhácleiras, tratores, rócomo_tJy�s';' �stã-o "parãiizÍldos. A
tntue-se que o aumento da distância d:a)zona cafeeira do Paraná
ap pôrto catarinense, em relação ao de 'Paranaguá, é inferior a:

qO quílométrós, em rodovia, e da ordem de 100 quilómetros, em

estrada de ferro, sem, necessidade de baldeação.
.

'

Soube o Sr. Aroldo de Carvalho que há o perigo de veto

�,pr parte do Presidente da República, nos têrrnos da Ler 1779,
da resolução adotada pela Junta Administrativa do L B. C. Acre
dita o orador que o Chefe do Govêrno não o faça. Sua Excelên
éía, ao receber a visita dos líderes sindicais de São. Francisco do
Sul, se comprometera a não vetar a resolução do I. B. C. Mas, °
Ministério da. Justiça, alheio ao compromisso presidencial, poderá
sugerir o veto. Por isso, o Sr. Aroldo de Carvalho finalizou com

um apêlo ao Ministro Sebastião Pais de Almeida para que não

proponha o veto, que se murmura, veto que viria a prejudicar
sensivelmente Santa Catarina, além de colocar o Presidente da
Republíca em situação delicada em face de seu compromisso com

.
os líderes' sindicais.

.

Abertura' de crédito de Treis Milhões
�e Cruzeiros para reconstrução da Escola'
Prática de ,Agricultura, IIVidal Ramos/l

Já havíamos recebido do sr. Herbert Rítzmann, Executor
do Plano de Obras e Equipamentos da Zona Norte Catarinense,
a notícia de que o sr. Governador, do Estado havia autorizado a

abertura do credito de TREIS MILHÕES DE CRUZEIROS para
remodelar a Escola de Agricultura "Vidal Ramos" sediada em

Marcílio Dias. Convém entretanto, ressaltar nesta atual vitoria

qo esfôrço e do interesse, o trabalho dinâmico do sr Herbert
Rítzmann, que na ultima reunião do P.O.E., apresentou um estu

do minucioso sobre as" necessidades urgentes que a aludida Es
cola está carecendo. Em plenário fez uma suscinta exposição da
sua reivindicação, sendo imediatamente atendido pelo sr. Gover
nador Heriberto Hulse e Dr. Celso Ivan da Costa, Secretário da
Agricultura.

Conseguiu ainda o sr. Ritzmann, na verba do' P.O.E., a

-execução de outras obras para Canoinhas e outros Municípios
compreendidos no seu setor administrativo, que daremos publi-:-.
cidade aos nossos 'leitores em ,outra oportunidade.

Transcrevemos o teor do radiograma recebido do sr.

Secretário da Agricultura, pelo sr. presidente da Associação Rural:

Tenho grata satisfação comunicar nobre amigo que sr.

�overnaa(lr autorizou abertura credito treis milhões cruzeiros vg
fim remodelar escola agrícola Vidal Ramos vg nesse prospero

�ppiciI?,io pt sds.
.

.

CELSO COSTA, sec. Agricultura

Cartões para Natal e Ano Novo
�
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QUADROS
e Leandro Maciel,
oficiais da UDN

cendidetos
., --

a sucesseo
Teve grande concorrencia a convenção udenista * Marchará com

os correligionários '* Jânio entusiásticamente recebido no R,io
Rio, 9. (Transp.) - Encerrou

se à noite passada solenemente,
no Palácio Tiradentes, a con

venção nacional, da UDN, que
·homologou.a candidatura de

.Iânio.Quadros e Leandro Maciel
à presidência e vice- presidencia
da República. Tôdas as depen
dencias do edificio da Câmara
estavam superlotados, ficando'

.

verdadeira multidão estacíonada
defronte, ouvindo os discursos

por alto-falantes. Presidindo 0S

trabalhos o deputado, Magilhães9
Pinto anunciou o resultado da

votação: predidente: Jânio 205

votos, Juracy 83, em branco 3;
vice-presidente: Leandro 254,
Agripino 21, Fernando Ferrari

1, Clemente Mariani 1 e 6 em,
branco e 8 nulos, Falaram, nu
merosos oradores, entre os quais
o líder na Câmara, João Agri
pino, que prestou homenagem
especial a Jurací, exaltando a

conduta do governador da Ba
hia lutando por sua candidatura
e reconhecendo a vitória de
seu competidor, mantendo-se fiel
aos compromissos partidários .

Leandro e Jânío foram os últi
mos oradores, tendo antes dís-

PT B perde eleições
em Pôrto Alegre
Loureiro da Silva candidato

do PL e PDC apoiado pelos
dissedentes da UDN, venceu às

eleições para a Prefeitura de
Porto Alegre e na maioria dos

Municipios do Rio Grande do
Sul.

Jango Goulart e Leonel Bri
zola, Vice- Presidente da Repu
blica e atual Governador do

Rio G. do Sul. respectivamente,
foram fragorosamente derrota
dos. Antes do piei to, Wilson

Vargas candidato do PT8, apo
iado de todas as formas por
Jango e Brizola, tinha corno

certa a sua vitoria dado o mo

tivo do Partido Trabalhista ser

naquele estado sulino, o majo
ritário, e contar com o apoio
maçiço . do Governador e do
Vice Presidente da Republica.
Rio Grande do Sul é agora

mais um Estado onde a oposi
ção tem sob controle, a maioria
das Prefeituras. Caíu por terra

a "corôa" de Jango Goulart,
que já prevê. tambem a sua

derrota em outubro de 1960,
corno candidato que será certa

mente no pleito -de outubro.

cursado o brigadeiro Eduardo
Gomes, congratulando-se com

a U])N pela solução dada: ao

problema sucessorio, porque re

conhecia na personalidade de
Jânio o homem indicado para
dirigir o Brasil nestas horas de
terríveis dificuldades que o país
atravessa. O discurso de Jânio
foi curto, traduzindo uma pá
gina politico-literária sôbre aqui-
'lo em que não' crê' e aquilo ém

que-crê, defendeu o império da
lei e da justiça. Prometeu am

,paral' a. lavoura epecuáría para

evitar e triste espetáculo da
fome. Assegurou o propósito
inabalável de tornar os sindica
tos livres, de intervenção, mo

ralizar a previdência social, man
ter a Petrobrás intocável, pre
servar as liberdades públicas,
defender os sentimentos cris-

. tãos da família brasileira. Em
bora já lhe chegu-em as primei
ras 'injúrias vindas da sargeta«
fará campanha e govêrno sem,

ódios, estendendo as mãos ao

Brasil' eterno, envaídecídov- dé
,tê-lo como' terra."

chegam, vindas sargeta,da
. . .., .'

as primeiras mrunes-
Integra do discurso de ]ânio Quadros, ao ser indicado

candidata pela VON - Defesa da «Petrobrás» ,

Rio, 9 (Asap) - Ocupando a

tribuna, em meio a um ambi
ente raras vêzes visto de entu
siasmo, que se traduzia em vi
brantes aclamações, repetidas
em diversas passagens de sua

exposição, o sr, Jânio Quadros
pronunciou o seguinte discurso
no encerramento da convenção
'nacional da UDN.:

.' «Senhor Presidente Deputado
Magalhães Pinto, senhores re

presentantes dos Partidos, se

nhores Convencionais,

«Justifiquem-me a' emoção
com a qual me dirijo a esta
Assembléia. Sou daqueles que
as pelejas e os sonhos udenis
tas beneficiaram de forma di
reta. ao possibilitarem partici
pação na vida pública. No meu

caso particular mostrou-se per
feita a correspondencia entre a

pregação partida ria e a minha
conduta cívica. Adotei, com ufa
nia, nas primeiras jornadas, a

figura impoluta e corajosa de

Tenente Brigadeiro Eduardo Go
mes. Mais adiante, encontramo
nos outra vez, a agremiação .e

eu, quando me incorporei à

campanha desse singular cída-:
dão e soldado que é Juarez do
Nascimento Tavora.. Nunca pre
sumi, sequer nos arroubos de
rnôço, que me coubessem, urn .

dia a honra e a responsabilidade
de deter a confiança desta le

genda, e conduzir- lhe a ban
beira! Pois bem, Neste passo,
afirmo, solenemente, que a não
deixaria C8\r. Hão de socorrer

me as forças que o passado
glorioso, - no qual não se per
deu a honra - e o presente de

angustias, - no qual se con

serva a fé, __:_ emprestam aque
les que almejam servir à Pa
tría. Com o auxilio do entu
siasmo e o concurso dos. conse
lhos da UDN, 8 que se acres

cem outras legendas de alto
valor, a afirmação não será ha-

(Conel. na 6a. página)

Terá iníciol hoje o 5. Campeonato Catarinense de Tiro ao Vôo
Conforme já noticiamos em outra edição, terá inicio hoje às

14 horas. o 5°. Campeonato Catarinense de Tiro ao V8o. promovido
pelo Club de Caça, Pesca e Tiro "Major Tomaz Vieira" desta cidade.
Habeis atiradôres de São Paulo e Curitiba já se encontram em Ca
noinhas acompanhados de suas famílias. As provas serão realizadas no

stand "São Bernardo" de propriedade do industrial sr. Wiegando Olsen.
A organisação como sempre tem sido nos anos anteriores. está a car

go do sr., Herbert Ritzmànn com a cooperação dos funcionarias e 0-

perarios da firma Wiegando Olsen S. A.
Sucesso absoluto terá por certo o 5°. Campeonato de Tiro, e

marcará, na historia esportiva de Canoinhas uma página de progresso
atravez dos homens que tão habilmente sabem manejar às armas.

Nossos votos de b8as vindas aos ilustres atiradôres' de outros
Estados e nossos parabéns aos componentes do" €lub de Caça, Pesca
e Tiro "Major Vieira".
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O-r. Arnoldo Peiter Filho
(

ADVOGADO
CíVEL - COMÉRCIO TRABALHO'

Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yval) da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime <'

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

I Dr. Josi BoniFácio da' Silva
ADVOGADO

Questões. Civeís, Comerciais e Criminais. Inventários e Partillhas

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 às 17 horas
Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Forum) IITAIÓPOLIS -_ S. c.

==.=--_.--------------------------------......

De Interesse dos Lavradôres
Calcáraa moido para correção de acidez do solo
Sementes de milho hibrido
Rama de aipim
Enxer-tos de Videira

.� TAdUbOS para jardim - horta a pomar

ti em a Associação Rural de Canoinhas.

f
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Procura - se
Um socio para fábrica de

moveis e esquadrias, em fun
cionamento.

Informações nesta redação.

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.

PRECISA-SE
de marcineiros e lustrador.

Tratar com

Rafael Dethiuk
Rua Benjamin Constant 475.

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
.: A melhor

A preferida

Procure no seu fornecedor
o sabão. Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense I

Completa assistência para
b· . I t do pequerio concerto

sua
.

ICle e a até a reforma geral

Biéicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Edi lido próprio
...........................

Rua Paula Pereira _-

Confecções finas

para senhoras
Casa Erlita

Otimas Propriedades à ·Venda

Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte

Uma casa residencial, de madeira, grande e bem

repartida. No perímetro urbano da cidade.
xxxxx

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

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

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

O D I LO N P A'-Z DA, em Xarqueada.

r

Bicicletas de diversas marcas ....... Miudezas em geral.
V. S. encontrará na loja de

Lc u r e n c c
. Buba

,
Canolnhas - Rua Paula Pereira,790 - Sis.· Catarina

Geladeiras Prosdocimo e -Consul
Acordeões Somenzi e Sonelli.

Rádios Semp, pilha de lanterna »! 300 horas
Rádios Sémp, luz e bateria.
Ràdiolas Semp e Orbiphon.

Máquinas de Costura L�ONAM e FILLIPS4
.Motocicletas JAVA - Lambreta VESPA.

PINTOS DE .1 DrA
da afamada raça VVHITE 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.

... camioneta brasileira
com tracão nas 4 roda_

transporta mais pessoas,

bógagem e carga

no campo ou na cidade
,

..... ,

Basilio Humenhuk
& Cia. Ltda.

.,
.Jfl�,' ''':.. ". •

. .J..

CONCESSIONARIO DA WILLYS-OVERLAND 00 BIUSIL I.A.. ,t

�
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Cópia de ofício remetido
_pela

ACIC à Canoinhas Força 'e Luz
.� Canoínhas, 10 de Novembro de 1959.

limo. Soro
Diretor Gerente da Canoinhas Força e "Luz SIA

NÉSTA
Prezado senhor,
Levamos 80 conhecimento de V,Sa, que o Presidente da

Comiseão de Energia Elétrica da CEPOE, em reunião de 30/10/59,
em Florianópolis, Sor. Herbert Ritzmann - Representante da Região
C8noinhas no referido Conselho, comunicou á ACIC, em reunião de

9.11.59, entre outros o seguinte:
- A- EMPRESUL foi devidamente autorizada pelos órgãos

competentes (CELESC), a suplementar em cêrca de mais 300 KWA.
a quota da Canoinhas Força e Luz SIA.

.

Óbviamente a Canoinhaa Força e Luz SIA terá que enten

der.se diretamente com a EMPRESUL, a fim de' últimar a solução
em fóco.

Tratando-se porém de assunto do máximo interêsse e que
contribuirá para minorar o angustiante problema local - Deficiência
de energia elétrica - estamos certos de que V .Sa., tudo fará para
o êxito imediato da solução, aliás, que representa a maior reivin

dicação de Canoinhas, no momento.
A fim de podermos colocar nossos associados a par das ocor

rências a êsse respeito, gostaríamos de que V.Sa. desse ciência a ACIC,
das demarches futuras.

Na espectativa do a/breve pronunciamento a respeito, firma
mO.DÓS com protestos de n/elevada estima e distinta. consideração.

Atenciosamente
Associação Comercial e Industrial de Canoinhes

F. W. Friedrich, presidente
CI Cópia á: Câmara e Prefeitura Municipal, Imprensa local,

Empresul, Celesc, Associação Rural.

Papanduva'
Precisa Saber!!!'

Noticias � de
o

"

Povo
/

prédio alugado pela irrisória
quantia de 1 mil cruzeiros por
mez, achou, após a derrota do

seu pupilo nas Eleições de 30
de Agôstc pp.; que deveria de
comum acôrdo com os Verea
dores Aliancístas, srs. Antonio

Santos Resende Ribas, Brasil
Alves Fagundes, José Zadoros
ny e Alfredo Lopes de Oliveira,
desbaratar as finanças da Pre-

, E' de causar-nos espanto. a
atitude do' sr. José Guimarães
Ribas, que mercê do P. S. D.
& U. D. N. (traídos por �le),
desgovernará o nosso Municipio
até 15 de, No'{embro de 1959.

O sr. Guimarães Ribas, de 15
de Novembro de 54 até o mez

, de Outubro de 59, displicente
mente deixou que a Prefeitura

Municipal, funcionasse -ern um

I Agora em exposição na Loja

J. Côrte-
A Nova Geladeira

FRIGIDAIRE
Para pronta entrega em suaves' prestações mensais

com ou sem entrada.

Informações na mesma loja ou com

Z. Garcindo & Knüppel Ltda.
<,

Fina.lmente
....

c:hegol-l'.

1111 raJl1 a1i r
a 'máquina-de-costura que borda sozinha ..•

automàticamente!

por apenas.

Crs)·OOO/OO
por mês

......

iii
;;
•
o
c
J

nas Lojas de Mehry Seleme & Filhos em

, �

Três' Barrqs
)

feitura para entrega-la ao seu

sucessor.

Assim é que inundou o Le
gíslativo com um mar de pro
jetos que nada mais é, que um

assalto á algibeira dêste povo
trabalhador, pacáto e honesto.

Em primeiro lugar veio o'

nababesco Projéto-Lei, que au

torisa o poder executivo, à abrir
crédito de 1 milhão e quinhen
tos mil cruzeiros, para a cons

trução de um prédio para a

Prefeitura, que custará medi.
ante' concorrencia pública, tal
vez . . . quasi um milhão de
cruzeiros.

Em seguida vem o Projéto
que autoriza o mesmo sxecutívo

(da marmelândía até 15 p. v.) à
contratar um advogado para
proteger todas essas falcatruas.

Convem que o povo saiba que
todos esses golpes baixos tem
somente um .objetivo. - írnpe
dir que o sr. Jovino Tabalipa
possa dar cumprimento ao con

vênio entre o Estado e Prefei
tura, e instale luz em Papandu
va, possa comprar maquinas para
construir estradas para os Co
lonos e possa autorisar para o

Hospital, o empréstimo que Oi

vereadores da Aliança negaram
para que 'não continuasse, a
construção do mesmo.

Mas, convem que o povo sai
ba que os vereadores do povo,
eleitos pela legênda Gloriosa da
"União Democratica NacJonal",
sempre estiveram atentos e são
zelósoos pela coisa pública.'

Os culpados serão punidos
mais uma vez, (primeira foi à

preterino pleito p. p.) por ten
tarem malbaratar o erário pú
blico.

-

O dinheiro empregado nés-
sa "Brasília" Papanduvense que
é a construção do prédio para
à Prefeitura' será devolvido até
o último centavo, e não será o

bolso do contribuinte sóbrecar
regado com a desnecessária a

quisição de um advogado, para
defender os mesquinhos inte-
resses da malfadada "Aliança /
Social Trabalhista",

Convem ainda que o povo
saiba que doravante daremos
ciência ao público de todos os

desmandos empreêndidos contra
o povo pela A liança Social Tra
balhista aqui de Papanduva, a-.
tuaís e vitalicios inimigos' "fi-

, dagaís" ,da coletividades.

Convem ainda que o. povo
saiba que se após ã publicação
deste artigo qualquer tentativa
contra minha integridade física
for levada á efeito pelos srs.

Aliancistas, será tão somente

por falar a verdade! E por de
tender' mesmo com o risco da
minha humilde existência, o

mandato de 10. suplente de ve
reador pela UDN. que confiou
me o NOBRE POVO DE PA
·PANDÚVA!!!

Papanduva,9 de Novemb. 1959.

IBRAHIM MARTINS

Livros, romances

CASAERLITA

5A I A S, última moda

e4�� éttlt4
�'-;"
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MGM,
téla,

, ro.

e o

apresentará
colossal filme

/
da

brevemente em Sua

título do
,

Vera Cruz,
habituées!

que
para

o Cine Teatro
deleite de seus
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Duas explosões
arrasam a COFAP
Rio, 10 (Ultima Hora) � Com

um intervalo de apenas 4 minutos,
pouco .depois das 21 horas de on

tem, duas bombas de alto poder
destrutivo explodiram nas sedes
da COFAP e do Conselho Coor
_denador do Abastecimento, que
distam, uma da outra. cerca de
500 metros: a primeira. no Edifi
cio da AB!, onde ocupa quatro
andares, e a segunda; na rua Me
xico, 11, 140• pavimento,

'

, O deslocamento de ar provocou
que-bras de vidros, num raio su

perior a 200 metros, atingindo boa

part� da avo Rio Branco e adja'
cencias.

As, vi�lentissimas explosões o

correram, felizmente. quando as

duas repartições se achavam 'pra
ticamente' vazias; o que evitou o

registro de mortos e maior nu

mero de feridos.

Coincidentemente. a explosão

no Edificio da AB! verificou se

duas horas depois de haver o Ple
nario da COFAP, num recuo es

petacular, revogado 4 portarias
baixadas pelo general Ururai de
Magalhães, praticamente liberan
do. com estas decisões, o preço
da carne.

Grandes Estragos
Segundo constatou a reporta

gem, foram consideraveis os es

tragos causados à sede do Con
selho Coordenador do'Abasteci
mento. Suas divisões ruiram to
talmente e a parede que dá para
o lado externo caiu num 'bloco
unico, esmagando diversos auto
moveis que se .achavam no patio
de estacionamento.

Lãs para Tricot
Casa Erliía

"

'CONVITE
"

A " Sociedade Tiro ao Alvo Canoinhas", convida
os srs. sócios e exmas. famílias para o baile que fará
realizar na noite de hoje (14), no Salão Bechel.'

Pelo comparecimento de todos, agradece.
'lx A DIRETORIA

, Deputado Aroldo
I

Carvalho I
/ ,

Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

correligionários a instala ção 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 - Rio de Janeiro

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 Constal1t, 475 CaBuinhas

EDITAL DE MATRICULA
Acham-se- abertas as matrículas na Escola, para o ano de 1960,

nas primeira e segunda séries do curso técnico de contabilidade.
Avisa-se aos interessados que .compareçam desde hoje à Se

cretaria da Escola. à rua Major Vieira, 320, no horário das 18 às 20
horas, porque o número de matriculas ao curso é limitado.

Canoinhas, 10 de' novembro de 1959.

(ass.) Arnoldo Peiter {'ilho - Diretor Técnico

BlJSCHL'E & LEPPER
Comunica aos sem distintos clientes e amigos que, com o

intuito de melhor servi-los, ampliou as suas instalações nas

praças de CURITIBA, e BLUMENAU, onde manterá
estoques para pronta entrega de:

Produtos QUÍ!DiCOS Industriais • Lubrificantes • Adubos
Simples e Compostos e Inseticidas em Geral • Ferros •

Cimento. Tubos - Azulejo� - Tirrtaa « Sanitários, e

demais Materiais para Construção.

Em Blumenau - Rua Brusque, 175 - Caixa Postal, 317

Em Curitiba Rua Des. Westfelen, 442 - Cx. Postal, 545
e Em Joinville - Rua do Príncipe, 123 - Caixa Postal 154

Cine - Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20,15 horas .' Impróprio até 14 an�.

TARZAN I;: A,TRrBO NAGASU
em Cinemascope

c/ Gordon Scott, Eve Brent, Rickie Sorensen, Jill Jarmyn
e ainda a macaca cheta.

Nunca Tarzan lutou tanto! e nunca foi tão Bravo! A mais
nova aventura do rei das' selvas."

DOMINGO'· á. 14 hora. -..;;:_ Proibido para menores de 5 anos

TARZAN E A TR.IBO NAGASU
em Cinemascope

á. 17 horas Censura livre
DOMINGO - ás 20,15 horas

-

Censura até 14 anos

IRRESISTIVEL FORASTEIRO
em Cinemascape

é/ Glenn Ford, Shirley Mac Laine, Leslie Nielsen, Mickey
Schaughnessy /

'

"Um Westrn" de mão cheia .... a historia de um homem

que tinha uma reputação a zelar., e um nome a esquecer ....
"

---�
2a. Feira « ás 20,15 horas » Irup, até 14 anos > REPRISE

-------- \

3a. e 4a. Feira - ás 20,15 horas - Imp. até 14 anos

FOGO NO CORAÇÃO
c/ Bíng Crosby, Inger Stevens, Mary Fickett

"Um grandioso drama da Medro Goldwin Mayer
-----

,

5a. e 6a. Feira - ás 20,15 hrs, - Proibido até 16 anos

MAS.II.. OU E M U LH ER ESI!!!!
em Tecnicolor

c/ Robert Dhery, Colette Brosset, Francis Blanche e ainda
as 100 mais belas mulheres de Paris!!!!!!

"Uma grandiosa pelicula do cinema Italo-Frances" ....

\te FMi-MU, &Ai&W &WHMHW9i + A.,'Mtt'

NUNCt=l EXISTIU IGURL

Ofício circular nO. 295.

Canoinhas, SC. em 12/11/1959
Do 1°. Tenente Benur Augusto
Muniz ao Diretor do "Correio

do Norte".

Assunto: Funções de Delegado À.
do Recrutamênto,

.

,.

1. Comunico-vos que nesta da"
ta deixei as funções de Delegado
do-Recrutamento da 14" DR/16"
CR, por motivo de minha trans

ferência, a pedido, para o "Cam
po de Instrução Marechal Her
mes", sediado em Três Barras,
neste Municipio.

2. Renovo, nesta oportunidade,
os meus protestos de elevada es

tima e distinta consideração.
\

BENUR AUGUSTO MUNIZ
,

l°. TEN.

TABELIONATO
Paula S. Carvalho

EDITAL
Acham-se em cartório à rua Vi·

daI Ramos, para serem protesta
dos por falta de pagamento, os

seguintes titules: -

Duplicatas numeros 654/59, no

valor de Cr$ 33,164,40, vencida
em 5-7-59; 654/A.59. no valor de
Cr$ 33.093,60, vencida em 5·8.59;
e 1467/59, no valor de Cr$ . • .

28.900.00 vencida em 22-8·59.
todas emitidas por Cia. de Teci
dos Gloriatex S. A., contra H.
SAYAH.

Por não ter sido possivel en

contrar o devedor e responsavel,
Sr. H. SAYAH, pelo presente o

intimo para os fins de direito e "t
ao mesmo tempo no caso de não
ser atendida esta intimação, o no

tifico dos competentes protestos.
Canoinhas, 14 de novembro de

1959.

(a.) Alcides Schumacher

A Pedido

Deixou o P. S. D.
Por não .ter sido atendido em

minhas reivindicações em benefi
cio da coletividade e tambem nos

pedidos que fiz de direito e jus
tiça. declaro públicamente que
deixei o PSD e d'óravante pas
sarei a trabalhar ao lado dos 'ude
nistas.
Rio Pratinha, Município de Pa- -'!

panduva, em 1 de novembro de 59.

ass/ José .Simbalista:

Material
CASA

elétrico
ERLITA-

"

Ministério da Guerra
- III EXERCITO
5a. RM e 5a. DI

16a. CR :..__ 14a. DR

PA R A F E R I DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E 1 R A S,
ESPINHAS, ETC.
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CORREIO DO NORTE
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PRECISA-SE PORTEIRO NOMES E POVOADOS J. Wzorek
o "Clube Canoinhense" precisa de um porteiro

para servir na' sua sede social nos seguintes dias e horarios:

Diariamente:
das 11 (onze) ás 13 horas e das 5 'ás 8

Aos sabados:
das 11 ás 13 horas e das 15 ás 20

Aos domingos: das 10 ás 12 e das 13 ás 20 horas.
Nos dias de partida do Clube (bailes)

das 20 ás 24 horas.
O interessado deve ser pessoa idonea, casado ou

viuvo, de profissão definida e alfabetisado.

Tratar com o presidente ou secretario do Clube
Senhores: João Seleme e Jair Corte.

Canoinhas, 22 de Outubro de 1959.

A VIS,O
o Clube de Caça Tiro e Pesca "Maior Tomaz Vieira, com

sede nesta cidade de Canoinhas i' vêm a público informar a todos os

caçadores e pescadores. das resoluções a serem tomadas, conforme
Portaria recebida da Divisão de Caça e Pesca-Rio de Janeiro, dãs

_ épocas permitidas para o abate de animais silvestre e aves de nossa

fauna,
·Aos infratores será cobrada á multa de Cr$ 1.000,00

Ale!ll das demais penalidades estipuladas em lei.

PORTARIA DE CAÇA nO. 36 de 6.2.59.
Epocas permetidas ao abate de animais silvestres:
de 1.7.60 a 31.8.60 - JACUS E JAÓS
de 1.5.60 a 31.7.60 - PERDIZES E CODORNAS
de 15.6.60 a 31.8.60 - MACUCOS
de 1.5.60 a 15.8.60 - PACAS E OUTROS ANIMAIS DE PFLOS
de 1.1.60 a 31.3.60 - NARCEJAS \

de 1.5.60 a 30.9.60 .; MASSARICO DOS ARROZAIS, MARRECAS
. (CAneleira e Piadeira).

É terminantemente proibida a caça em qualquer época até 31.12.60
08 seguintes animais silvestres:
veados· animais uteis 8 lavoura - passaros e aves ornamentais.
tatu canastra • tamanduá - guará (Lob'C') e aves consideradas raras'

É proibido o uso da caça com os seguiuses instrumentos:
Atiradeiras - fundas • bodoques - venenos .- armadilhas de

qualquer natureza.
.

Pombo saleiro ou de arribação (Pomba preta): A lei estabe
lece o período para o abate de l°. de novembro de 1.959 a 31 de
março de 1.960, nos arrozais, trigais, saleiros, para o gado e baqueiras.

O Clube espera a cooperação . de todos os afeiçoados deste'
esporte, em' comunicar as autoridades Policiais ou fi Diretoria deste
Clube, de todo e qualquer elemento que desrespeitar as épocas de
caça, acima citadas.

.

PESCA - A mesma portaria estabelece à proibição tetal
da pesca em nossos rios e lagôas com os seguintes instrumentros

prejudicais s especie:
.

Esvasiamento de lagôas - rede de arrastão - cerco de rios •

bombas - (Dinamites) • venenos

Aos infratores deste aviso, será aplicada a multa estabelecida
em portaria alem das penalidades estipuladas em lei.

CLUBE DE CAÇA E PESCA E TIRO
"MAJOR TOMAZ VIEIRA"

A Diretoria.

Veja em exposição na

CASA LANGER

VENDE-SE'
lRAlOR FORDSON MAJOR (DIESEL)

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

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

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

QUAD:kOS DE COMANDO

Material de renomada marca com amplas garantias.

_'

2

A florescente localidade de
Rio dos Pardos "estadual" (as
sim chamado para esclarecer que
se fala sobre o Rio dos Pardos

.

onde funciona a escola estadual,
pois há ainda outro Rio dos

Pardos), ao ser inaugurada a

nova capela, recebeu o nome da
Padroeira. "Bairro de N. S.

Aparecida".
Antigamente, neste Municipio,

quando se dava nome à alguma
localidade, era entendido que a

denominação servia para desi

gnar grandes areas de terras

incultas, com poucos habitantes.
Onde não havia população, os

agrimensores da Lumber inclui
ram

-

as terras para uma ou ou

tra banda. Hoje tudo progrediu.
A população do interior cresceu
muito e, onde nada existià
há povoados; cada povoado pos:

- sue a sua Capela e sua escola.
'As capelas geralmente, são de
dicadaz aos Santos que se VE

neram nas respectivas localida
des e que' simultaneamente são

padroeiros das determinadas po
voações. Seria pois muito con

veniente imitar o exemplo da

população da Aparecida e dar
os nomes à todas localidades
conforme os padroeiros locais.

Aqui fica a sugestão para que
as autoridades competentes re

solvam, decretem, publiquem ...
e acabem com estas confusões

de nomes, pois o interior não é
mais do "tempo da onça" e nin

guem gosta perguntar mil vezes:
Qual dos 3 ou 4 Rio-da-Areias,
dos dois Rio-dos-Pardos, se é
de - cima ou de baixo ou do
lado ... ou perto deste ou da

quela estrada etc., pois bastam
nos outras confusões, que se

multiplicam sempre assustado
ramente nas vésperas das elei
ções. Quanto 8S confusões das
localidades, estas poder- SE:- iam
evitar com muita facilidade.
Bastaria - determinar, mandar,
e . . . basta enxergar que os

povoados do Municipio se mul

tiplicaram, cresceram, progre
diram e que em muitos lugares
não mais servem os nomes an

tigos que .abrangiam imensas
areas do sertão, nas quais hoje
surgiram prosperam "colônias"
que, para o bem comum, me

recem ter nomes próprios.

De tudo um pouco
As chamadas "Erra tas" ou re

tificações nos fins de linos ou

rodapés de. jornais, servem para
o leitor se lembrar que o azei
te depois de derramado sôbre
a madeira mole, é impossível
reconduzir ao receptáculo pri
mitivo. O leitor geralmente não
volta atraz para apreciar 1::1

"transgressão" involuntária do

tipógrafo ou do autor.

x x x

No interior, os jornais peque
nos são lidos todos, desde os

artigos de fundo até 90S anún
cios. Quanto aos grandes diá

rios, êstes geralmente servem

para embrulhar mercadorias,
depois que se -leram os titulos
mais sugestivos .. O jornal pe
queno, noticioso e interessante
é muito vantajoso para os ho
mens do campo que dispõem
de pouco tempo para a leit.ura.

x x x

Os trigais, êste ano, estão co

meçando a falhar. Uma percen
tagem deste prejuizo pesa sô
bre os ombros do Govêrno pois
face aos elevadíssimos prêços

. de sementes fornecidas para o

plantio, os lavradores, não po
dendo pagá-las, preferiram se

mear O trigo creoulo. E aqui
está o resultado ... Para endi
reitar essas coisas, é só rr.es

mo . . . colocar os homens de
mãos calejadas nos altos postos
de govêrno ...

� x x

Há politicas, cuja atividade
se resume em esperar as verbas
pedidas porque -sem

.

dinheiro

hoje não há trabalho. E como

não há dinheiro, o trabalho foi
desterrado ...

f§b#MH 44 &&

00 fio de lã e da fibra

de linho de sua. produção,
RENNER" com a sua

experiência de

quase meio século,
produz tecidos
e artigos do

vestuá.rio da
"",ais alta

qualidade,
sempr& <a.

preço
justo.

F
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

Pentes Flamengo - Cordas Instrumentais Avulsas - Canetas
e Péças - Brincos - Broches - Colares - Isqueiros Automá-

Iticos - Piteiras e Cigarreiras - Cuias e Bombas - Lanternas
.

e Pilhas - Graxa para Calçados Nugett - Perfumarias
Gaitas de Boca - Miudezas em Geral.

.
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Revendedor Renner casa PEREIRa lU n easa da boa rouiJa
"-'�",,--Rua Getulio Vargas, 882. _:::.·Telefone: 298

-� .• �/�)'�:..........,..,.• .,..�...,;:if� • _, .... '.;;. .<�)ê .' •• ,,_.,�"

CANOINHAS
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JANIO QUADROS... (concl, da 1". página)
vida como temaria. Em muitos instantes, e por muitas vozes
acusaram-ma de perseguir, atropeladamente, os postos eletivos,
em delirio ascencional. Repilo a increpação. Companheiros sabem
que somente o, peso das circunstancias, em alguns casos, e até
ao reves da minha vontade expressa, lançou-me aos pleitos. Ain
?,a há P?UCo im�ginava, ._ isento dos maiores encargos, - que
Ja �e fizera quite com a Nação e podia restituir-me à família, à
profissão, às obrigações menores. Cumprira o dever como Deus
� � consciencia me Indicaram. Nem bem, nem mal - que esse

JUIZ? reclama, pela sua natureza, perspectiva no tempo, - mas,
no inteiro contentamento de quem sabe que esse dever foi esgo
tado, até onde as energias lho autorizavam. Quis, porem; a Provi
dencia, cujos camínhos surpreendem, que um matogrossense, cri
ado no Paraná e ex-Governador dos paulistas, viesse apontado pelo
clamor teluríco da nossa

-

gente e pela generosidade dos dirigen
tes _pOliticas ,p�ra disputar a Chefia da União. Como contrapor,
entao, o meu interesse ao da comunidade, quando a aceitação é,
também, a de um desafio, para que se negue, por ultimo ou se

comprove, finalmente, apropria vivencia da nossa democracia?
Eis, no que 'implica 8 convocação popular, ratificada nelas várias
facções e, entre elas, pela dos udenistas.

..

O EM QUE NÃO CRE E O EM QUE CRE.
«Cumpre saber, de fato, se é ou não possivel entre nós

? Governo nascido das urnas e, a um tempo, austero, rigoroso e

Justo. Para mim, não tenho dúvidas. Não creio nas concessões
demagogicas. Não creio na mentira das promessas, Não creio nas

vantagens do ílícito. Não creio nos sufragios da fraude.,Não creio
nos desmaios da Autoridade. Não creio no pensamento coartado.
Não creio na incontinência orçamentaria. Não creio na desordem
administrativa. Não creio nas soluções centralizadoras. Não creio
na intolerancia das filosofias e das confissões. Não creio nas di
taduras de qualquer tendencia. Não creio nos sindicatos víolen
tados, Não creio na previdencia das esportulas constrangedoras.
Não creio no latifundio anti-social. Não creio no trafico das in
fluencias. Não creio nos previlegios ao arrepio da lei. Não creio
na farsa da intervenção nos ,preços como o desprezo da produção
agôníca. Não creio na indisciplina que desmancha a hierarquia e
ofende a estabilidade dos governos. Não creio na distorção da li-

. b:rdade, que se demuda em licença. Não creio, enfim, no que se
ve ao nosso alcance e a nossa roda, como se fora democracia,
quan�o � _a sua, �aricatura, à sua carie! Creio sim, no ímperío da
Constituição. CreIO na nobreza da Magistratura Suprema. Creio
na sentença dos Tribunais. Creio na eficiencia e na moralidade
burocraticas. Creio na moeda sadia, 'com a qual se pague a des
pesa corrente e se amealhe o peculio do amanhã Creio no pro
l�ta.riado conscient�. Creio na- opinião garantida pelas franquias e
Iímítada pelos Codigos. Creio na Patria que se desenvolva har
monicamente, fraternalmente sem a atitude bifronte do pai e do
padrasto. Creio na agricultura e na industria, que se justapõem
e se completam no progresso coincidente, 'permissivo dos merca
dos interno e externo. Creio na livre empresa, embora ciscuns
crita pela vantagem da comunhão. Creio na nossa maturidade
que nos impõe caminhar pelo mundo sem tutelas ou temores:
Creio na defesa do nosso solo e, por isso, na Petrobras, que é
a sua melhor expressão, na do nosso acervo espiritual e da nos
sa soberania. Creio '

nos cuidados ao homem do campo e na in
tegração das suas virtudes de operosidade e inteireza à família
nacional. Creio na infancia e na juventude que a tecnica e a ci
encia protegerão e formarão para a nossa perpetuidade. Creio na

força incoercível do povo manifestação de onipotencia Divina! Aí
tem no que eu creio, e no que descreio.

FERIDAS QUE MARCAM
E prosseguiu o candidato:
«Detenho-me, Asseguro aos senhores convencionais que a

u�ica inspíração a impedir-me é a de no embate sucessorio, exa
rainar todos os aspectos basicos de realidade patria, o que farei
na permanente auscultação das populações por todo o nosso ter

rit.orio N�o. te�ho inimigos nessa lide- e nesse proposito que não
sejam os mirmgos da propria Republíca. Esse o plano em que
a opinião deseja a campanha, porque a esclarece, porque a educa».

. . . «Já me chegam, vindas da sargeta as primeiras in
jurras, Concito os que as arremessam a que se detenham na

meditação do desserviço, que a ninguém dá rendimento, mas abre
feridas que, mesmo cicatrizadas, marcam indelevelmente, com

. prejuizo para a concordância nos esforços - que cumpre ser de
todos de construção do País,

.

AGRADECIMENTOS
"Exprimo, aqui - continuou o Sr. Jânio Quadros - mi

n?� profund� gratid�o àqueles que me, têm encorajado, e prm- I
cipio pela minha mae, pela minha espôsa, pela minha filha, a

prosseguir na tarefa a que, agora, ainda mais me comprometo,
- Esse agradecimento vai também àqueles, que de mim discordam
e me censuram, desde que com a indicação

.

de novos rumos.

Ouço-os com o mesmo zêlo que empresto aos que me propo�
clonaram seu apoio na minha concordância.

«Comecemos, pois, nossa jornada. Expressão das institui
ções do sufrágio universal, representante das camadas mais hu
mildes mais sofridas e, por consequência, as mais legitimas do
nosso povo, juro aqui Senhores Convencionais, empenhar-me na

presservação desses valores, protegendo-os e servindo-os com le
aldade e dedicação integrais. Sem ódio, nem tibieza, mas, com de
votamento firme, estendo as mãos ao Brasil eterno, envaidecido
de tê lo como terra. Há de permitir o Senhor Altíssimo que, com
os nossos sacrificios, com o nosso entusiasmo, seja êle uma na

ção melhor, mais generoso para aquêles que o receberam por ber
ço ou que o escolheram para a vida e para a morte. Edifiquemos,
assim, a República dos anelos dos seus formadores: cristã, indivi
sível, equânime, próspera e democratícal»

t
..

Faleceu o Jornalista
Jàu Guedes Fonseca

P�LOS LARES
e .1TaJ O <D-'e§ �
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: as meninas Carmen
Lucia filha do sr. dr. Aroldo
C. Carvalho,' Leda filha do
sr. Jacó Seleme; Elizabet fi:
lha do S1. Pedro Grosskopt
e Zulma Maria filha do sr.

Fideiis Angelo Dadalt; os

meninos Acir Edson filho do
sr. Calil Cador Neto; Carlos
Ricardo filho do sr. Gustavo
Maes e Leonides filho do sr.

Boaventura Benda; os srs.
Feliks Bialeski e Leoncio Ro
drigues.
Amanhã: os srs. dr. Cle

mente Procopiak; [oão Be
dritchuk Sobo.; Eurico Wa
gner e Edmundo T. Knorek;
os jouens .

Edson e Adilson
(gemeos) filhos do sr, Derby
Fontana,' a menina Maria
Ivani filha do sr. Lindolfo
Cordeiro; o menino Paulo fi:
lho do sr. Ladislau Dam
kroski,' as sres. dnas. Gertru
des esp. do sr. TUJfi Kalil
Stihair, de Papanduoa e Zul
mira esp. do sr. Ioão Vicente
de Lima, de Pinheiros.

--

Dia 16: o sr. Valerio Silva,
o menino Narciso filho do sr.

Donato Haack; a menina Lu:
iza Maricy filha do sr. Leo
nidas Ziemmann e dna. Ere
dina esp, do sr. Ludovico Ki»
chieleski. '

Dia 17.: os meninos Dirceu
filho do sr. Nelson Scheide-

mantel, de Porto União; e

Antonio filho do sr, Claudio
Lourenço de Lima; as sras.
dnas. [urema esp. do sr. Os
mar Nascimento, de Floria
nópolis e Zayde esp. do sr.

dr. José Pedro Mendes de AI,
i meida, Iuis de Direito em

Lages as meninas Sonia Ma,
ria e Solange Maria (gemeas)
filhas do sr. Wilmar Friedrich.

'Dia 18: a sra. dna. Ema
esp, do sr. W illi Hoeptner, as
meninas Maria [osé filha do

.

sr. . Paulino Furtado; A/da
filha do sr. José João Gon»
calces e Ana_ filha do sr.

Boaventura Benda; as srtas.
Helena Ferreira e Edith Voigt;
OS meninos Ricardo [osê fi:
lho do sr. Arno C. Hoffmann;
Clércio filho do sr. Orlando
Tremei e Uí alfrido filho do
sr. José Tarcheski; os srs.
Esmeraldino Maia e Frederico
Werdan.

Dia 19: a srta. Matilde da

Silva; os srs. Bruno Schroe»
der e Miguel. Lessak.

Dia 20: a sra. dna. Nessirin
esp. do sr. Elias Cury, de
Curitiba; a menina Zilda fi
lha do SI. Carlos Mülbauer;
o menino Iairo Agileu filho
do sr. Antonio de Barros; os
srs. Odilon Caldas e Adão
Corrêa.
Nossos pnrabens .

"

Realização nos primeiros dias de dezembro.
É muito provável nâo haver Exam'es de Admissâo
em fevereiro próximo. A Diretoria

I SALSICHA 8- V IEN A
(FRESCAS)

TODAS AS SEXTAS FEIRAS

Panificadora e Mercearia Primor
Telefone 288 I

*-

Ginásio Santa Cruz - Canoinhas
EXAMES DE ADMISSAO

Inscrição de 16 a 30 de novembro.

Dia 6 do corrente, na Capi
tal do Estado, faleceu-o precláro
catarinense jornalista Jàu Gue
des da Fonseca, presidente do
Conselho Administrativo da Cai
xa Econômica de Santa Catarina

-, e figura de alta projeção' nos
meios culturais de Santa Cata
rina.
Poeta de escól, jornalista vi

brante, a vida de Jàu Guedes
foi uma constante luta, em que
colheu muitos louros e às man
cheias espalhou o bem por to

dos os recantos do País. Reve
lou- se também um orador de

primeira linha demonstrando
possuir cultura da mais nobre
e elevada.

Jàu Guedes da Fonseca re

sidiu por muitos anos em Ca
noinhas onde deixou um vasto
circulo de amigos e admiradores.
Sua morte causou profunda re

percussão no meio dos jornalis
tas do Brasil, pois sua pena
brilhante sempre esteve a ser

viço da orientação e do escla
recimento.

"Correio do Norte" que sem

pre foi apreciado pGr ele dado
a sua defesa em pról da luta
comum, embora tardiamente,
envia a família enlutada, votos
de sentidas condolências.

BELA VISTA
ESPORT CLUBE

Bela Vista do Toldo, 10 de
Novembro de 1959
lImo Snr. Diretor do jornal

Correio do Norte.
_ Canoinhas

Temos o prazer de levar ao

vosso conhecimento que em 8 de
Novembro de 1959, em Assem
bleia Geral Ordinaria foi eleita e

empossada a nova diretoria do
Bela Vista E. C. que regerá os

destinos do mesmo do ano de
1959/1960, que ficou assim cons

tituída.
.

Presidente de Honra: Emílio
KüchIler; Presidente: Jair Lesaak;
Vice Presidente: Adão Tyzka:
1. Secretario Felipe Krull; 2.
Secretario: Joaquim Angelo Perei
ra; 1. Tesoureiro: Alfredo Pereira;
2. Tesoureiro: Pedro Tyzka; Pro
curador: Vitor Pereira; Diretor
de Esportes: Oscar Pereira; Guar
da Esportes: Vitor Alves Correa;
Conselho Fiscal: João Krull; José
Poloniski Sobrinho; Paulo Adolar
Wagner; Coselho Técnico: Hercilio
Pereira; Juvenal Ferreira Vaz;
Manoel Alves Correa.

Sem mais' nada agradecemos
cordialmente.

Saudações Esportivas
Felipe Krull, 10. Secretario

ROMY .'

SCHNEIDER
.'

.�

BREVE, DO CtNE VERA ;CRUZ

I Colet. Candido Freitas
I Acc.metido de mal subito .

viajou para Curitiba onde in
ternou-se no Hospital Nossa S.
das Graças, o coletor estadual
Candido Freitas, desta cidade .

Seu estado de saúde, após. tra- .

tarnento que> recebeu, segundo
fomos informados, é bom de
vendo ter alta nos proximos
dias, devendo retornar a Cano
inhas a fim de reassumir o seu

cargo.

AVISO
A Delegacia Auxiliar de Po

licia de Conoinhas, avisa aos

interessados, que a comissão
examinadora para os candidatos
a Carteira Nacional de Habili
tação (carteira de motorista)
estará nésta cidade nos dias 27
e 28 do corrente mês.
Maiores informações, os inte
ressados que se dirijam a De
legacia Auxiliar de Policia de
Canoinhas.

Edgard K. Pereira
1°. Tenente Delegado Especial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




