
Canoinhas em

de T R I G O
. Resultados em alguns municipios

acusam produção satisfatória na safra de
1959-60

As' Comissões Municipais de Levanta
mento da Safra de Trigo de 1959-60, institui-

3. Lugar Producão
�

seguem, estando o municipio de Joaçaba na

liderança da produção do "cereal - rei":

Joaçaba 8.150.000 Kls.
Videira 4.658.047 »

Canoinhas 1.084.105 »

Papanduva 195.148 »

Itaiópolis 155.504 »

São Bento do Sul 92.126 »

Rio Negrinho 7.500 »

Total da safra 59 - 60 14.297.431

na
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das pela Comissão Central do Trigo, de acôr-

do com Portaria do Ministério de Agricultura,
e que tiveram de concluir êsse trabalho até o

dia 10 de fevereiro corrente acabam de co

municar ao Secretário da Agricultura os resul

tados a que chegaram nesse levantamento.

De acôrdo com as informações chega
das, via telegráficas, aquela Secretaria de Es

tado, os resultados em alguns municípios das

zonas norte e oeste catarinense, são os que

.Coroada de Exito
a Caravana de Energia Elétrica

Hilton Ritzmann - Repórter da Caravana
Leitores é o progresso de Canoinhas que se delinea ante

nossos olhos e que vem de encontro às nossas necessidades, em
bora tardiamente. Sim, porque na verdade a caravana que foi a

Capital do Estado em busca de solução para o problema de ener

gia elétrica em Canoinhas, voltou vitoriosa, voltou coroada de êxito.

Podemos assegurar que a solução para êste cruciante pro
blema que tanto vem entravando o progresso de nosso município,

. virá em breve.
.

Tanto o Govêrno do Estado por intermédio da CELESC,
como as autoridades municipais e Associação Comercial e Indus
trial de Canoinhas, assim como o Plano de Obras e Equipamentos,
estão tomando providências nêsse sentido.

A caravana foi composta dos seguintes membros: Prefeito
Municipal dr. Haroldo Ferreira, Presidente da Associação Comer
cial e Industrial de Canoinhas sr. Wilmar Friedrich, Represen
tante da região de Canoinhas no P.O.E. Herbert Ritzmann; vere
adores, Alfredo Garcindo, também presidente da Associação Ru
ral de Canoínhas, e da Comissão de Energia Elétrica da Câmara
Municipal; Guilherme Prust, Braulio' Ribas, João Augusto Brau

hardt, Ewaldo Zipperer, Dr. José Ivan da Costa, Alcides Woitexen,
Clemente Pieczarka, industriais, Milles Zaniolo, Saul Zugman, 01-
demar Mussi, Rimon Seleme, e José Tokarski; comerciantes; Ba
silio Humenhuk, João Seleme, Augusto Haensch, Felisberto Bub
e ainda os srs, Luis de Miranda gerente do Bauco Inca, Dr. Saulo
Carvalho da "Companhia Fôrça e Luz de Canoinhas", Alfredo

Scultetus, José Stockler Pinto, Luis Alfredo Garcindo, Osvaldo
Prust e Hilton Ritzmann.

/

Devemos destacar aqui os trabalhos preliminares desen
volvidos pelos deputados Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho e

Benedito Terézio de Carvalho Jr. junto ao Govêrno e aos orgãos
competentes, cuja ação foi decisiva nas providências urgentes à
serem tomadas pelo Govêrno e pelo Presidente da CELESC Dr.
José Correia Hülse.

O caráter oficial dado à essa caravana foi fator prepon
derante para que houvesse um maior interêsse por parte daqueles
que foram procurados, Oficial porque foi organizada por uma,
entidade de classe como é a Associação Comercíal e Industrial
de Canoinhas e integrada por tão altos valores de nosso muni

cipio. E ainda mais, o espírito democrático com que foi organí
zada, pois dela faziam parte elementos de todas as facções polí
ticas, fêz com que todos trabalhassem coêsos e olhando sempre
para uma só finalidade, o engrandecimento e o progresso de Ca
noinhas.
����( ,

A ..caravana foi recepcionada pelos deputados Dr. Aroldo
Carneiro de ·Carvalho e Benedito Terézio de Carvalho Jr. e demais

amigos de Florianópolis com uma gostosíssima peixada a moda
da casa. E como não podia deixar de ser, também a caravana

ofereceu-lhes um jantar no restaurante do Querência Palace Hotel.
N.esse jantar diversos oradores se fizeram ouvir, procurando sem

pre exaltar a ação desenvolvida por aqueles tão altos valores,
que são os verdadeiros representantes. do povo Canoinhense na

Câmara Federal e na Assembléia Legislativa do Estado. Fizeram
uso da palavra, entre outros, o prefeito Dr. Haroldo Ferreira, o

sr. Alfredo Garcindo em nome da caravana e finalizando falou o

Deputado Federal Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho agradecendo
a homenagem.

.Corn respeito às soluções determinadas por esta iniciativa
daremos maioros esclarecimentos no próximo número deste jornal.

Parlamentar
Visita o

Catarinense
DNER

,
Pela manhã do dia quatro

esteve na. séde do Distrito
Rodoviário Federal (DNER) o

Deputado Aroldo Carvalho que
na Câmara Federal têm dedi
cado toda atenção ao problema
rodoviário de Santa Catarina,
O parlamentar catarinense,

além de apresentar curnprimen.
tos ao Eng. Anthero de Almei
da Matos, Chefe do Distrito Ro-

doviário que completou, recen
temente, o 4°. aniversario de

gestão em Santa Catarina, tro
cou idéias com o dinamico En

genheiro sôbre as obras da BR-
36 no trecho de Flbrianopolis
Lages pelas quais tanto se tem
batido na Câmara Federal.

A noite o Deputado Aroldo
Carvalho visitou a Exposição de
Obras Rodoviárias.

>
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JOTA ... K .•• LOTES

FONE, 128 CIRGULA AOS SABADOS

Desde Pedro Alvares Cabral
até a nossa era. o pior Govêr
no para a lavoura - no Império
e na República - foi o do Pre
sidente Juscelino Kubitscheck
de Oliveira. Além de máu Go
vêrno para os agricultores do

.:» país, o Dr. JK perseguiu os

lavradores, liquidou a incipiente
triticultura brasileira.

No Govêrno passado, quando
o Ministério da Agricultura es

teve em mãos de um udenistà
- João Cleoflas - anualmente
havia distribuição de sementes
selecionadas de trigo, ora gra
tuita ora para devolução depois
da colheita. Na era de TK a As
sociação Rural de Canoinhas só,
obteve sementes a Cr$l.OOO,OO'
o saco, de péssima qualidade,
mediante financiamento garan
tido com o patrimônio da As

sociação e dos seus diretores.
Agora, depois da colheita, o Pre
sidente JK inimigo dos triticul
tores. amigo "dos trutes inter
nacionais, fixou o preço do
trigo em Cr$ 750,00 o saco o

brigando o lavrador a concordar
com a retenção de uma parte
dêsse dinheiro.

JK liquidou a agricultura,
forçando a alta do custo de
vida am 104,5 porcento; se

gundo dados da revista "Con

juntura Economica".

xxx - Você, bravo lavrador
de minha terra, deseja mais
uma prova do descaso de JK
pela agricultura?
A mecanização da lavoura é

indiâpensável ao progresso do

país, sabem todos. Aumen
tará produção, reduzirá o tra
balho dos agricultores, propi
ciará maiores colheitas e maio
res lucros para os que plantam.
Pois bem. JK inimigo da A.

gricultura, facilitou a instalação
no Brasil de 14 grandes indus
trias autcmobilisticas, de que
tanto se vangloria. Deu todas
as facilidades para que os po
derosos grupos do capitalismo
internacional fabricassem auto
móveis de luxo em nosso. país,
não providenciou. entretanto,
qualquer medida no sentido de

forçar tais industrias a fabrica
rem tratores.

-Temos hoje 14 fábricas de
automóveis e caminhões e ne

nhuma de tratores. Sim.· JK
inimigo da agricultura.

Marechal Teixeira Lott
é o Candidato dos Comunistas

Os COMUNISTAS acabam de dar mais uma demonstra
ção evidente de que vão apoiar o Marechal Teixeira Lott nas

próximas eleições. Em conferência feita há poucos dias no Teatro
Municipal de Niterói, Luis Carlos Prestes, líder máximo dos ver
melhos no Brasil, depois de fazer as mais variadas acusações ao
Sr. Jânio Quadros, disse: "Camaradas comunistas: devemos mo

bilizar e esclarecer os homens do campo para que, unidos, pos
samos eleger o Marechal Henrique Teixeira Lott Presidente da
República, em 3 de outubro próximo. Este é o nosso lema e a

nossa luta nacionalista".

"Política Dos Patriotas"
Foi pródigo o Sr. Prestes tanto em elogios aos seus aliados

de hoje quanto em ataques aos que, por se baterem contra os

comunistas, considera inimigos do qué o líder bolchevista entende
como interêsse do Brasil. E repete o refrão. de sempre: "Nossa
luta é pela emancipação econômica e pela completa independência
do Brasil. Nesse sentido, camaradas, é que devemos orientar o

povo e, .principalmente, o homem do campo, para mostrar que a

politica de emamcipação econômica defendida pelos comunistas é
a verdadeira, autêntica política dos patriotas".

Reforma Agrária e Paz
Numa reunião típica comunista não se podia deixar de

falar' no tema preferido dos vermelhos: a paz. Quem cuidou do
assunto não foi Prestes, mas o seu seguidor na tríbuna.. Sr. Do
mingos Velasco. O antigo senador do P.S.B. de Goiás disse que,
se os homens não se dispuserem a lutar pela preservação da paz
mundial, a humanidade continuará passando'provações. Focalizou,
também, a questão da reforma agrária e concluiu seu "speech"
convidando os presentes para o comício que a chamada "ala na

cionalista" promoverá hoje no Jardim São João, pró-candidatura
Lott.

Além de Prestes e do Sr. Domingos Velasco, participaram.
da reunião os Srs. Selso Peçanha. vice-governador do Estado do
Rio, José Maria Cavalcânti, antigo deputado estadual comunista,
Óton Reis e vários lideres sindicais.

BOLETIM N. 1

Comissão Municipal para

Energia Elétrica em Canoinhas
Responsabilidade da Prefeitura Municipal, Câmara

de Vereadores, Associação Comercial e Industrial, Asso";
-

ciação Rural, Representante região Canoinhas do Plano
de Obras e Equipamentos e Representante dos consumi
dores

-

locais.
.

"

Apoiado por expressivo número de Canoinhenses,'
numa soma de esforços das entidades de classe e poder
público, a Comissão Municipal manteve recentemente
contacto com órgãos técnicos do Govêrno e com o pró
prio Govêrno afim. de equacionar o problema Energia
Elétrica de Canoinhas em forma definitiva e convincente.

Na oportunidade ofereceu-se a CELESC (Centrais
Elétricas de Santa Catarina SIA.), e Governador' do Es-

(Conclúe em outro local)
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Vende-se
Um caminhão Fargo ano

1953, em perfeito estado, a

parte mecanica á toda prova.

Aceita-se propostas para
troca por madeira em pé
ou em toras.

Tratar nos escritórios da
firma Irmãos Procopiak
& Cia. Ltda. Ix

Vende-se
Vende-se ótima proprie

dade com a área de 2.700

m2, cercada, com todas as

benfeitorias, luz, pomar ,etc.,
I

em XARQUEADA. Propos
tas diretamente com o pro
prietário.

Sr. José Campestrini em
São Bento do SuL 3x

:=:::::====::11:::==:;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: - II Vende-se Perua Fordsonc

.

c

II Dr_ A.ristides Diener II 1.951 em perfeito estado.

I: CIRURGIAO DENTISTA II Ver e tratar comr -

d c

ii Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii
u *

II Dentadura� AnatomicBS .' Ü Procure no seu ·fornecedor
iI _' Rua Vldal Ramos 55
!ã CANOINHAS - Santa Catarina li o
� d
:::::1:::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::;::::::::::::::::1::::::::8:

Lâmpadas
Elétricas·

},

'6 - 12 - 120 - 170 - 220 _ 240 volts

ERLITA
<;

- José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

Dr. José BoniFácio'da Silva
ADVOGADO

Questões Cíveis, Comerciais e Criminais • Inventários e Pertillhas

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 à. 17 horaa

C·scritório: Rua Dr., Nereu Ramos (Proximo .ao Forum)
ITAIOP,OLlS -- S. c.

..--------------------------------....

I Agora em exposição na Loja
A Nova Geladeira

J. Côrte

FRIGIDAIRE
Para pronta entrega em suaves prestações mensais

com ou sem entrada.

Informações na mesma loja ou com

Z. Garcindo & Knüppel ltda.

Oficina

Relâmpago

�.... \ �

A mais antiga
A mais sortida
A 'melhor
A prelerlde \

Completa assistência para
b· . I t do pequeno concerto

sua ICIC e a até a reforma_geral

Bicicletas das melhores marcas
.' � _', . t· j ;_

Peças e accessórios
.

. -. .

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RElAMPAGO
,Rua Paula Pereira _- Edifício. próprio

....
, .. ,'

. Vende-se
Uma propriedade à Rua

Benjamim Constant, 713

(perto do grupo e colégio).
Uma maquina de fabricar

pipocas.
Tratar com o propriettrio .

à R. Paula Pereira, 550. Ix

Livros e Romances
CASAERLITA

Perna 'ORDSON

Com. Ind. Fischer & Cia.

sabão Princeza, Lygia,
Borax ou Tupy

Um produto bom,
especial e csnoinhense l

Confecções finas
para senhoras

Casa ·Erlita

V. Si poderá comprar re

logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na
. Relojoaria Suissa
de 6uiI�erme J. A. 'SOU2a

Rua Eugenio de Souza

SAIAS, última moda

e(J,d-� . e.,tita,

.....................•.......................................................................•......

....................................................................................................

.. ..

.. ..

.. ..

55 o financiameuto de construção da casa própria feita pela 55
II Câixa Econômica Federal de Santa Catarina ii'.. -

-- ---- ..
.. ..
.. ..

55 depende exclusivamente do montante de .

seus depósitos. 55.

55 Concorra para o bem estar social de sua localidade levando 55
..

, . ..

i5 suas reservas em depósitos na 5i
" -

55 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL DE 55
- -

5i • SANTA CATARINA. 55
ii Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii
55 Oliveira n. '544, em frente á Matriz Cristo Rei. .55
.. ..
.. ..
.. ..
.. ..

:::::::::::�::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::-':::::::::::::::::::::::::::1:

- .

Parafina Sólida
Parafina Líquida

Benzina Retificada
Amoniaco Líquido
Acido Muriatico
Acido Nítrico (puro)

Acido Sulfúrico (desnitrado)
.

Sal Amoníaco para solda

..

Os Melhores Preços

Casa Esmalte
Para que�se irritar com os Pernilongos!
Trate-os amàvelmente, mas não com fortificantes!

VA A CASA ,LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

e compre a qualquer hora, (até 10 horas da noite) ESPIRAIS
das afamadas marcas: DURMA BEM e PAX, que são a cor

tina protetora do seu sono, FUMETAS: a fumaça que inata
no duro mesmo. É um moderno inseticida ultra poderoso - "-

Simples' - Econômico e Eficaz.

(Raticida Tomorim a Cr$ 19,00).
Neocid líquido e em pó - Bombas para flítar,

Dr. Arnoldo Peiter Filho
.ADVOGADO

CíVEL - COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

",
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Prosseguindo o Sr. Presidente passou a presídencía ao

Vice Presidente, para ir votar para a eleição do Novo 1°. Secre

tario, tendo após reassumido e continuando com a votação pela
ordem; terminada a mesma o Sr. Presidente convidou outra vez

os mesmos escrutinadores para a devida apuração, sendo que se

apurou o seguinte resultado: Para 1°. Secretario, João Au

gusto Brauhardt com 10 votos favoraveis havendo 3 em branco.

Prosseguindo com os trabalhos, o Sr. Presidente passou nova

mente a presidencia ao Vice Presidente, para ir votar para a

eleição do Novo 2°. Secretario, havendo após reassumido e pros
seguido a eleição pela ordem; finda a mesma o Sr. Presidente
convidou os mesmos escrutinadores para apurarem os resultados

obtidos, sendo o seguinte: Para 2°. Secretario, Alfr€do de Oliveira
Garcindo com 9 votos favoraveis e 4 votos em branco. Em

-

se

guida o Sr. Presidente convidou os eleitos para tomarem posse.
Empossada a nova Mesa o Sr. Presidente Dr. Reneau Cubas, de
clarou livre a palavra: - usou-a o vereador Alfredo de Oliveira
Garcindo que agradeceu em brilhantes palavras a colaboração dos
Srs. vereadores bem como aos funcionarias da Secretaria da Câ-
mara, pelas suas colaborações e dedicação aos trabalhos, durante ESCOTISMO
a sua gestão na presidencia da Câmara Municipal. Logo após fez A Chefia avisa aos Escoteiros

uso da palavra o vereador Dr. José Ivan da Costa da bancada de Canoinhas para que se pre
do PSD, que formulou votos de feliz desempenho em suas fun- parem para uma grande excur-

ções, nos cargos para o qual foram eleitos, os membros da Nova são ou scempamento durante

Mesa, enaltecendo ainda os trabalhos do vereador Alfredo de os dias de Carnaval.

Oliveira Carcindo, quando na presidencia da Câmara. Logo após Reunião preparatória no dia

pediu a palavra novamente, o vereador Alfredo de Oliveira Gar- 21 do corrente ás J 3 horas na

cindo, agradecendo as palavras do vereador José Ivan da Costa, séde Escoteira, comparecimento
a seu respeito. Também o vereador Braulio Ribas da Cruz em obrigatorio para os Escoteiros.

nome da bancada do PTB., formulou votos de feliz gestão aos Canoínhas, 12-2-1960
membros da Nova Mesa hoje eleita e empossada Após o Sr.
Presidente dirigir-se ao plenario dizendo que se sentia muito hon
rado e grato pela sua elJição e que tudo haverá de fazer em pról
das justas reivindicações que visem o engrandecimento do Muni-

cípio e do povo, e espera ainda a colaboração de todos os ve- Câmara Municipal de
readores nos trabalhos da Câmara Municipal. '�Papand,uva • Of. Circo N. 1/60

/

Pepanduva, 3/2/96�
Presado senhor.

Tenho a grande honra de co

municar V. Excia. que, a 2 do

mês corrente, foi eleita e em

sexos. possada, em sessão solene, a

1 mesa diretora desta Câmara,
X que ficou assim constituída:

Presidente: Alfredo Lopes de

Oliveira, reeleito (PSD); Vice
Presidente: Antonio dos Santos

. Rezende Ribas (PTB); 1. Secre

tario: José Zadorosny (PTB) 2 .

Secretario:' Brasil Alves Fagun
des (PSD).
Apresento a V. Excia. os meus

protestos de elevada estima e

distinta consideração.
Alfredo Lopes de Oliveira

Presidente
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Atividades da
Câmara de Vereadores

Súmula da Sessão do dia 2/2/1960
Presidencia: Alfredo de Oliveira Garcindo; 1°. Secretario:

Tufi Nader; 2°. Secretario: João Augusto Brauhardt.

Presentes: Dr. Reneau Cubas, Antonio Maron Becíl, Ewal
do Zipperer, Guilherme Prust, Idalino

I

Francisco Tulío, Dr. José
Ivan da Costa, Ewaldo Kreiss, Clementina E. Pieczarka, Braulio
Ribas d!:l Cruz e Alcides Woitexen.

Acusando a lista de presença o comparecimento de 13
Vereadores o Sr. Presidente declarou aberta a presente Sessão
Ordinária.

EXPEDIENTE: Não houve.

ORDEM DO DIA: O vereador Sr. Alfredo de Oliveira
Garcíndo, Presidente da Câmara, declarou para que se procedes
se a eleição da nova Mesa que dirigirá os tra balhos pa ra o exer

cicio de 1960 O sr. Presidente passou a presidencia ao Vice Pre
sidente para poder votar. tendo após reassumido e, pela ordem
continuou €I votação para Presidente da Câmara. Terminada f:. vo

tação, o Sr. Presidente convidou os vereadores: Braulio Ribas da

Cruz, Ewaldo Kr eíss e Guilherme Pr ust para escrutinadores, ten
do-se apurado o seguinte resultado: - Para Presidente - Dr.
Reneau Cubas com 10 votos favoraveis e 3 em 'branco.

Continuando os trabalhos o Sr. Presidente, passou os tra

balhos da Casa ao Vice Presidente vereador Guilherme .Prust,
para ir votar para a eleição do Novo Vice presidente, tendo após
reassumido, e mandado continuar a votação peJa ordem, finda a

mesma, convidou os mesmos vereadores para escrutinadores, a

purando-se o seguinte resultado: - Para Vice Presidente - Tufi
Nader, com 9 votos favoraveis e 4 em branco.

Datilografia
Aulas diúrnas e noturnas para ambos os

Informações com Alvanir Vieira.

Escola de

POR PRECOS ESPECIAIS·
.

� .'

VENDEMOS
(aminhões FORD F·600 - novos. Zero Quilometro

Camionetes FORD F-l00 - Zero Quilometro.

PARA PRONTA ENTREGA

Procurar. Merby- Seleme & Filhos, Tres Barras
ou Servicedtro ISSO, Canoinbas.

BODAS DE OURO
Comemoraram sabado último,

dia 6 do fluênte, suas Bôdas de

Ouro, pelo feliz aniversario de
50 anos de casados, o benquisto
e estimado casal canoinhense sr.

Estanislau e sra. Francisca Gur

ginski.
Naquela data tão festiva, o

distinto casal, recebeu em missa

solene, ás 8 horas, mandada
rezar na Matriz "Cristo Rei" -

onde se fêz ouvir o Côro "Santa
Cecilia" - as santas bençãos.
No dia das comemorações, o

sr. Estanislau contava com 71
anos de idade e sua exrna. es

posa com 69 anos.

Possuem 13 filhos,49 netos e

2 bisnetos.

Filhos: João, Anita, José, Julia,
Polonia, Ladislau, Carolina, Es

tefano, Vanda, Silvestre, Ricar
do, Leocádio e Tadeu.

O casal Curginski e filhos, a

'gradecem à todos os parentes e

amigos pelo comparecimento às
festas das Bodas de Ouro.

Ao distinto casal canoinhense
os nossos mais efusivos parabens.

Em . Visita
à Assembléia o Deputado

Aroldo Carvalho
A tarde de 4-II o Deputado

Federal Aroldo Carvalho que
se encontra em Florianopolis ha

dias. esteve na Assembléia Le

gislativa do Estado, em visita
de - cortezia aos 'representantes
do povo catarinense.

Anunciada pelo líder do Go

verno, Deputado Sebastião Ne

ves, a presença do Deputado
Aroldo Carvalho na Casa, o Pre
sidente Braz Joaquim Alves

suspendeu a sessão a fim de que
todos os Deputados presentes,
no Gebínete da Presidência,
cumprimentassem o dinamico

parlamentar co-estaduano, como
sucedeu.

Realmente, todos os nobres

Deputados presentes à sessão,
foram ao Gabinete de Sr. Braz
Alves abraçar o Deputado Arcl
do Carvalho que se retirou mi
nutos depois, afim de não in

terromper por mais tempo os

trabalhos legislativos.

AVISO

Linovale M. Moreira
Chefe Escoteiro

Exmo. Sr.
Alfredo Carcindo
M.D.. Di�etor do Jornal "Correio
do Norte"
Canoinhas - SC

,-
,

Domingo' dia 14
No Estádio Municipal ;'.'Alinor Vieira Corte"

Ótima partida de Futebol:

BOTAFOGO (local) X FLAMENGO (Caçador)
Haverá atraente preliminar.

Surpresa Especial: Entre as senhoras e senhoritas presentes, será
sorteado um lindo corte de tecido moderno, e, mais ainda, pelo
sexo forte, será eleita a mais simpática torcedora.

Grande Oportunidade
Vende-se por preço de ocasião, um imóvel medindo 800

metros quadrados, cercado, com poço já perfurado, e algumas
árvores frutíferas, bem de frente à Associação Rural.

Uma carreta reforçada, com capacidade para 3000 quilos,
chassiz de Ford 29, bons pneus, boa carroceria, tudo em perfeito
estado' de funcionamento.

Os interessados, para melhores informações procurem
Orlando Nascimento diretamente, ou pelo telefone 232.

Escola Técnica de Comércio de Vanoinbas
da

Associação Profissional dos Contabilistas
A Diretoria da Escola Técnica de Comércio de

Canoinhas, comunica aos interessados que as

matrículas para as la e 2a séries estão abertas
até o dia 28 do corrente.

Informações na Secretaria da Escola das 17 às 20 horas.

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
V. S. será um provavel felizardo da campa
nha "Seu Talão Vale Um Milhão" bastando

simplesmente exrqrr a sua NOTA FISCAL
das compras efetuadas.

,------------------------,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • á. 20,15 boraa » Impróprio até 14 ano.

Tempestade em Sangoland
CI Jon Hall, Ray Montgomery, Marjorie Lord e House
Peters Jr. "Homens contra feras em plena selva da mis

teriosa e indomável Afríca"

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

TEMPESTADE EM SANGOLAND

DOMINGO _ �fIi 17 horaa
_

Censura Livre
as 20,15 horas Irnp, até 14 anos

OKLAHOMA
Em cinemascope - cf Gordon Mac Rae, Gloria Grahame,

Gene Nelson, Charlotte Grenwood e Edie Albert.

"Uma grandiosa super produção detentôra dos maiores
records mundiais" Ação! Romance! Espetacular montagem!

Encantadoras melodias!

2a. Feira. ás 20,15 horas » Imp, até 14 ano•• REPRISE

5a. e 4a. Feira - á. 20,15 hora. - Imp, até 14 ano.

Um' Estranho na Escadaria
C/_Arturo de Cordova, Silvia Pinal, Linares Rivas, Andres

Soler e Sonia Marredo.

"Vibrante satira sôbre patrões e empregados! Suspense!
Humor!

5a. e 6a. Feira - á. 20,15 hrs, - Imp, até 14 anos

Uma Esperanca Nasceu em Minha Vida
CI Debbie Reynolds, Eddie Fischer, Adolphe Menjou e

Tommy Noonann. "A mais deliciosa comédia do ano"

Gostosas gargalhadas! Musica! Romance! e um "Baby"
que levará muita garota ao altar!

--------

PARA O PROXIMO DOMINGO:

"A FAMILIA TRAPP"

I
um filme para o seu coração!

IATENÇÃO PARA O HORARIO DAS SESSÕES ás

� 1.6.-.1.9..e.2.1.,3.0..h.or.a.sg(.t.re.is..s.es.s.õ.es.) -'
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Ivluits ICOlsa em pouco
§ AS �AAS ,. w#QifIJ#8r

espaço...
!!!!!'iP!!n!!!K

A VDN local dirigiu solicitação ao Diretor da SUMOC
pleiteando a 'permanência em Canoirihas, até as eleições, do
seu maior cabo eleitoral - Orty Machado ... responsável pela
formidanda vitória pessedista do ano passado •••

o nosso corrterpâneo Aroldo Carvalho goza de grande
popularidade em todo o Estado e é considerado um dos lí
deres udenistas de maior projeção na terra barriga-verde. A
imprensa da Capital Federal e as emissoras têm apontado o

nome de Aroldo Carvalho como o do provável candidato ao

Govêrno, nas proxiruas eleições. Ele, entretanto, é intran
sigente defensor da candidaéura lrineu Bornhausen que
considera invencível em toda linha.

o governador Heriberto Hül.
se encerrou o exercício de 1959
com as finanças estaduais ab
solutamente equilibradas, mui
to embora a Lei Orçamentária
contivesse previsão de um "de.
ficit" de CENTO E CINCO·
ENTA MILHÕES DE CRU
ZEIROS. Santa Catarina e São
Paulo são os únic�s estados da
Federação que saldam os seus

compromissos em dia e não
vivem no regime da "pendura".

o Coronel Nemo Canabar
ro Lucas, lider comunista
no Rio de']aneíro, é 9 fi
nanciador da campanha do
Dr. Orty Machado em favor
da candidatura Lott. Bôa
companhia, evidentemente ...

O Deputado Benedito Caro
valho. modestamente, sem a··

larde, percorre diariamente as

repartições públicas em Floria.
nopolis defendendo os interês-

ses de Canoinhas, Papanduva
e municipios vizinhos. Ainda
agora conseguiu verba para o

inicio de mais uma ponte de
concreto armado em nossa ter
ra, sôbre o Rio Canoinhas, à
altura do "Salto", na estrada
de Papanduva, tendo obtido.
tambem, recursos para' a rebi
ficação parcial e para o proso
seguimento da macadamização
da rodovia que liga a

-

nossa

cidade à ;BR.2, em Papanduva.

A Câmara de Vereadores
de Canoinhas elegeu Presi
dente, em acertada delibe
ração, o digno e operoso ve

reador Reueau Cubas, um

dos baluartes da VON cata
rjnense, uma das figuras de
real prestigio em nossa ter
ra. Parabens à bancada ri

denista, pêsames ao Prefeito
Haroldo Ferreira, o respon
sável pelas Hharoldetas" em
circulaçâo no comércio lo
cal •••

A Associação Comercial de Canoinhas, órgão apoIítico, al-
.

tamente responsável, presta serviços de maior utilidade ao desen
volvimento e ao progresso da nosaa terra. Nela, homens da serie
dade e do dinamismo de Herbert Hitzmann, de Jair Côrte, deWil
mar Friedrich, de Wigando Fischer, de ;Rafael Di Lasciõ, de Saul
e Nathan Ziigmann, de Oldemar Mussi, discutem patriótica e

I
desinteressadamente os mais importantes problemas da nossa co

muna. Bem haja a nossa Associação Comercial e industrial.

CONVITE
A Diretoria da Sociedade Hipica Esportiva "Julio

Budant", tem o máximo prazer em convidar todos os car

reristas deste Município e o povo em geral, para assisti
rem no dia 28 do mês em curso, às 14,15 horas, as cor

ridas, na distância de 500 metros, dos animais "Segredo"
e· "Mosca", de propriedade o primeiro do sr. Osvaldo
Wolkan e o segundo do sr. Euclides Ribeiro, de São
Mateus do Sul; a segunda corrida entre animais "Brasa"
de propriedade dos Dr. Haroldo Ferreira e Agênor Côrte,
e Guaí do sr. João Alba a terceira corrida entre os ani
mais de pelo Baios, um do sr. Fernando Weinhardt e o

outro do sr. Miguel Pinto.
Haverá grande churrascada e completo serviço de

botequim.
Antecipadamente agradece a Diretoria. 3x

o .

pOVO precise

exigindo c1

fiscalizar suas

sua Nota
compras

Fiscal.

13.2-1960

Alem do Churrasco de

gado o saboroso galeto
a Churrascaria MICHEL
oferece aos domingos
leitão, carneiro e a fa.
mosa canja,

Gorou a candidatura Celso Ramos ao Govêrno do Es
tado que não desperta entusiasmos nem no remanecente do
PSD de Canoinhas. O PTB, todos sabem; têm candidato pró
prio - Armindo Doutel de Andrade. Osmar Cu�ha diz-se
comandante da "terceira fôrça", Adaime e Wilmar Dias estão
com Irineu Bornhausen. Celso, evidentemente, está entregue
ás baratas;

Comissão Municipal...
(Conclusão) .

tado, • um memorial versando so

bre a matéria. na qual, ao final,
ressaltava sugestões objetivas pa
ra a- solução de um problema
que anos angustia Canoinhas.

AIJ sujestõea contidas no me

morial são as seguintes: 1. Inter
venção do Govêrno sobre a CaD
noinhas Força e Luz SIA; 2. -

Composição • (Aquisição global
ou parcial das Ações da Canoi
nhas Força e Luz SIA por parte
do Governo Estadual) e 3. - En
campação pura e simples.
Demorou se em estudos sobre a

sugestão n. 2 - Composição de
vez que esta formula além de 8-

tender as' partes (no Caso Canoi
nhas Força e Luz e Governo Es
tadual com o nome da Centreis
Elétricas de Sta. Catarina SIA,
Empresul e Plano de .Obraa e

Equipamentos) abre perspectivas
de maior alcanço para o êxito do
emprendimento, traz a participa
ção dos consumidores no mesmo

emprendimento, não limita a ca

pacidade produtora e t.ransmissôra
da Energia Eletrica para a Região,
tem flexibilidade para acompa
nhar evolução, oferece de imediato
recursos financeiros para execução
de obras indispensáveis. estrutura
no Município uma Sociedade de
Economia Mixta com direito, di
go, direção e respousahilidade lo
cai" torna possível o aproveita
mento de. verbas já consignadas
ne Orçamento da União (exercício
de 1960) Quatro milhões de cru

zeiros) linha de transmissão Mafra
- Canoinhas e três milhões de
cruzeiros para estudo no Salto
Tomanduâ) e possibilita que o

Plano de Obras e Equipamentos
em orçamentos sucessivos consig-.
ne verbas para a proposição em

pauta o mesmo acontecendo com

Orçamento da União.
A CELESC (Centrais E

létricas de Sta. Catarina SIA)
tomou a si, por seu Departamento
Jurídico, o Estudo da Condição
Jurídica atual da Canoinhss For
ça e Luz SIA, realmente ponto
de partida para quaisquer das

Sugestões.
,

Assim encerramos o 1. Boletim.
Cenoinhas, 12 de Fevereiro de

1.960.
Dr. Haroldo Ferreira

Prefeito Municipal
Dr. Reneau Cubas
Presidente da Câmara

de Vereadores

Wilmar Friedrick
Presidente da Ass. Com. e Iod.

Herbert Ritzmann
Hepresentante do P·.O.E.

Alfredo de O. Garcinâo
Presidente da Associação Rural

Representante Conaumidores
Local.

Banquetes, Re(ep�ões
Churrascaria Michel

Lavoura e
Responsabilidade. ASSociação Rural de 6anoinhas

Importância da Economia Doméstica na

Administraçãó do Lar
Para tratarmos dêste tema devemos antes de mais

nada esclarecer o que é realmenee "Economia Doméstica".

E' a ciência que p.repara a mulher para bem
desempenhar suas funções no lar, isto é, a soma de conhe
cimentos indispensáveis a mulher que assume a responsabi
lidade de Dona de casa.

O lar, a casa onde vivemos, não deve somente ser

bela na elevada concepção dos poetas, mas deve também
oferecer certo conforto e sobretudo o bem-estar da família.

Os membros de uma família passam grande parte
do tempo dentro do lar, por isso êle deve constituir o nos

so ambiente preferido, o refúgio aos dissabores e às contra
. riedades da vida.

O papel da mulher é a vital importâncio na organi
zação dô lar, não 'só do ponto de vista de alimentação,
higiêrie, educação dos filhos, mas também ao embelezamen
to, na parte social, nas- relações familiares, naturalmente
dentro dàs possibilidades de cada um.

Não sómente um lar abastado pode ser feliz. Tam
bém o pode um lar organizado onde reina a paz e onde a

mulher esteja apta ai uma direção segura, consciente de su

as múltiplas obrigações, obrigações estas que constituem o

alicerce da felicidade conjugal, a felicidade da família e con-

sequentemente a comunidade.
•

E' dever elementar da mulher manter sua casa den
tro das .norrnas requeridas pelo bom senso e para isso deve
ela estar preparada também espiritualmente, daí a necessi
dade dos conhecimentos de Economia Doméstica.

Entre nós, ainda reina certa confusão, talvez devido
ao título que se deu- á êsse conjunto de leis que regulam
o organismo do lar. Para muitos, Economia Doméstica é

apenas Arte Culinária, para outros, é ensino para emprega
das domésticas, enfim é muita coisa que realmente faz par

te das atividades como outras muitas e das quais podemos
destacar: Orçamento Domestico, Alimentação Vestua�o, Ar
ranjos do lar, Industrialização caseira, Relações familíares
Horta caseira etc ...

_

De cada uma 'dessas atividades, deve a mulher ter
ao menos uma noção para que possa dirigir sua casa dentro
dos sãos princípios· de uma vida de paz e prosperidade.

Uma vez 'por semanà...
(Cachimbinho)

Amigos, bom dia. Continuam animadas, apesar da pouca
frequência, as festinhas americanas de todos os sábados. A últi
ma foi patrocinada pela Srta. Nilva Waltrick. Notei a beleza e a

elegância da Srta. Bernadete Terezinha Lütke.
x x x

Aniversariou dia ,8 e fugiu dos abraços de seus colegas e

amigas, a Srta. Licéa Kohler. Embora tardiamente meus votos de
felicidades. Neste mesmo dia, comemorou seu natalício a Srta.

Raquel Hauagge, noiva do sr. Ivo Humenhuck e que, deverão
consorciar-se dia 27 do corrente.

x x x

Esteve fazendo uma visita aos seus parenfes e amigos o

Sr. Gil D'Aquino. Também o Chiruca deverá casar-se dia 19
x x x

Com destino a Camburiú, seguiu hoje o casal Silvino
Voigt e terça feira o Sr, Orny Justino Vieira, acompanhado de
sua familia e em gozo de férias, viajou para o seu torrão natal.

x x x

Esta caminhando muito firme o namoro da Srta
.. Betty

Fríedrích, com o Sr. Milton Mendes,
x x x

.

Como todo' ano, o Carnaval na Prinçeza do Planalto, nada promete.
x x x

Recado para o R. R. - Estamos esperando a tua colabo
ração, sobre a viagem de sabado último para Florianópolis. Vamos
ter algumas "bombas".

x x x

O que ha com o Tremi? vai ficar sócio mesmo ou só é brinca

deira, olha o. Hornen está necessitando ... Caminha nessa Alvíno ...

x x x

Os interessados em Seguros' contra acidentes pessoais
deverão procurar o Zanei Seleme ..

x x x

e tem na cidade um "crack" de futebol que pede carona

ao. presidente de um certo clube para "cantar" uma vaga no
-

time principal. Esta não "Office- boy atrazado".
x x x

Por hoje é só e até a' próxima semana.

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCH EXISTIU IGUr:Jl

'<"
'

COURA CASPA,

QUEDA DOS c.a·
BHOS E DEMAIS
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Resumo do Movimento do Mês de Janeiro de 1960.

Proibipão ! �. Para conh�c�me.?to dos Srs. �ssoeiados e demais interessados:
'!I .

. Deseeíminação Entrada Saida
O Dr. Paulo Peregrino Ferreira, jornal de circulação local Correio, I-:4\.< fírma TaFIt!sig�chaeffer, .

Assistencia Hospitalar �.)l!e.<:iiç,al:Q.!,!n!Q� t�5i�.17(Q>OO "

� Juiz de Direito] d� C9,maI1Ea�,de do�;Norte. (k'Q:ue cumpre. )�a{!_o � estabelecida nesta cidade,�' Assistencia secção Mat�midaôe.• ,-�' _j; o'\'J;,"' �l, 5.mO,00'��"'�
; Can()�nb.8s, .Estado de,S�ntai Cat,�:, passado nesta cidadejíe Ç;apolDhas', -

"1'" s "., '

tih Sê,,'.',.'
t d

' Ambulancia
'

200 00
�rl'l:a' , ·nt'<;l:f·"'o'·r'm'a da Le'''I,'''etc. ' .; ,» h <';' ,", �,. '

eva ao con eClmen o Q,
. . _

'

_
U II ,aos 2 tle fevereiro de 1960. Eu, ."131':'" _. st. 'l() .' ,

'" , ? Curativos e aplicações externos 11.129,00.,0 ': ", 'kV •

'(a)' Rube';-s Ribeiro da Silva Es- puo ICO em gera', que,em,' h
'. po!ZZ;u��:o� !p1'ri:��d��t.M!�f�" ciivão,;,·.ó""e'8tlrevi�·:' 1 �, ,'� virtude dos sêrios' prejúízos Mantimentos

"" '�"--.'. 166.599,00 36,833,00
J efa Padílh lhe fOI' aprese ta ( ) P I P

.

F
.

a
'

que vem' tendo nas, suas D
. .

1563500os 1 a D - a a\l o eregrmo erreir i ': espesª�,� geral§ $ .', "
. ,:

"da a-petição do teôr seguinte: Ex- Juiz de Direito � i censtrúções.? erír " diversos
.

Ambulancía, despesas exceto oficínas 2.597,00
f celtmtíssld}(') 'SeI'íhor Doutor Juiz -r j"�' (" < j\

t d idad
.

1" O d d 28 450 00.

Estâ �9-;;forme o origi�al afixadq r pon os a Cl a'Uej' me USIV� r ena os . ,.

de Direito da Comarca. Matia Jo-
lo d

.'. "'f ',", f" 'a construçâc-do-SrvGuílher-i Rouparia (colchões e tecídos) «>; 1 ,7,116,00
aeía Padilha, 'ou, s"I'mp'lesmente, no' ugar e costume ln ra na e: M d··._l. t

,) "..
'

j ., '.126600
me J. A.� de" Souza. -esta a

e lC81�Jen! os 1 _o,
.•

�.- � '�,: < L .: ,.

Josefa P,{ldilha, b�a�ileira_,. sp)tei.�at,
R''u'�·ea'n�·�s·;'R'�·iub�e·�i,a.·r"ond�:)a''"S'·i··,'v"a'.'."E:".'s'c'ri'v·ão �Il: p'�r·a·····ç:\;a,1

�

:l""a�'u'r'o''J,>rI.�i.u·!:ll':e'·r�,' "'J'{a'� to �,' 'sPaalg.daOmq'eunetopdasesaDUpPalriaca.!...aeSsodueramriaedicamentos 722'.338148,',.0000"aÓmê8tichá':�Í'êBiãênle"n«(fúga'r'" '1:'{'icí u"
.

-

•
LI" IV! � "

dos Poços", dêste municipio e
:' mouaprosídências-slunto as1,

" Mov'Imenfo de a"',:.·I......ten"'l°a a pobres:l·ndl"genP1'-,'-..
'"

-'dímítí'câ,"nà"q'üa!ltliíâe de'�iliãé""e ,ri.. .. ... �.
"autóridades competentesj)ia� ;.18 indilient�!:;,cçlIn �71:>j»fli�;J.is e medícameatos .:iI �O,773,�0.

tutora da menor impubere "TE· Q Dl'.� Paulo Peregrino Ferreira,'
,!, quais, 'estãecatentasraara re�", '

, .

,.,

d f' � "

REZINHA", filha de I��ltino Juiz,,, <ice, .oi.reito da Comarca de; � ,Movimento e eu ermos - .-. -'.

, Camargo Munhoz, porjseu �rocu-j Carioinh'as;-'Estado de Santa Ca-] prürrír,f<05�í;abusos'iCome'tÍàds,\ �Existiám 19,""entrsl'sm cJ mes 102, fateceu 'r, siairam��94. )
rador, o bacharer.qüe 'êl,tta' ?!mbs·:

.

tàJ;,iri�. na forma da Lei, etc. � i . 'esses(}abusbs 'Ij'ddérã'o"ir,:at� Ficaram internados 26.

creve, inscrito na. QrdeJD aos A.d·j F',(Z SA BER a quem interessar! a, prisão dos .ímplicados, .in-' ,,� Oanoinhas, "31' tle'''''Jltn�íto-1'iê'' 196C. �:' .. ,'��"', " �
,

vogados do Brasil, Seçção, de��a�· "possa que procedendo- se no Csr-] clusive menores que serão: João Seleme � Presidente
ta Catarina, BQq,.n°. 36,Q,.:,:,:com ,\tódd. do Escrivão de Orfãos desta' encaminhados' ao MM. Juiz! Ithass Seleme - Tesoureiro
escritório nesta ''''ciJadé á rua Vi. ' , " f '

., ' ,.,ComarPlli o Arrolamento dos bens da Cornarca.
'

. ",,2xt 1 NOTA: O presente rêsumo refere-se exclusívamerite ao moviment,odai Ramos" úo. 706; vem 'pera'nte: .

deixàdQs poaIalecimento de PE·
' ,,"

i de hospitalização;� 'não' estando computadó o movimento
vossa Excelencia expôr o seg,u�nte: ORO KIZLECK, fica o herdeiro i de obras e cons:ervação"> qtie, será publicado oportunamen-

. 1) -t. tq�e viveu cOlncubi�?R�? ddu- E'ltefan9 KizleGk,- residente em, A T E,)�, ç.,Ã .9 te, tambem para conhecimento de todos.
ran, e re ano�, .nÇl ug!ir .

. 10 os: lugar incerto e não sabido, CI. �

Poços", Izalti'no Muôb.óz Camar· TADO por êste EDITAL com o, Senhores Criadores
,gC', cujo óbi,to OJorreu 'em 29 de r'

r,' , ,
. prazo de quinze (15) dias, contados O" S'erv]"ço de 'd"'e'fesajunho de 1953, conforme processo 'da primeira publica pão. pà.ra de�. "

'

de aciden'te do trabalho e pedido' 'tro de chiCO (5) dià�s, dize� sôbre ,sanitária anirnai (5a'."' re":
. de. rev,hão e:� ,aon'damento n�' E9'; .

as declarações de her'deiros' e beBs "gíão),"estáf�ncionàndp na
'CrIVaDla do C��I1 da Comarca; 2)- e valor' atribuido e seguir até fi i 'Rua Coróriel'Al1Súquerqu�,
. q.ue, dessa. umao ��su.1tO? o. n8S·" oec'isão fioal _o referiOo árrola- 201 _ Consultas g'f�iti�:·,Clme?,to ela. menor

.

Ter�ztn?a. Mu- mento, sob pena,de r,eveliª. ,PARA '
..

' '.' "

·nhoz�'�'regl8trada ,n{) Gartol"lÜ'-'do' ,"' d 'ii' -f
_

"

d
,_

Ml\1
R

. t' C"1 d t 'd d
os eVJ os IDS, man ou o .

y"""
.",' -- .•. '

�d"
.. ,I '.,"'�' '. �

egl! ro .IVI es II �I _a e, co��: Jujz:'de; Direitó,.".;expediu\',a'�:pr�.·· 'e""n'"
>' ,

e'";§'e"
s� ve da IDcI:�8� c�rt�d�_o de nas·, /sente edital, que na for,ma da., Lei"

'.'�'"
.. ..�,.,

lntormaçõe�r com'
,c.lmento lançado a8 fornas 25� �O' 'se'rá afixado 'ôo Íugar de c-o�tume l Uma casa: de madeira, c/ O LO PAZ "h�r.o"Jn::i 3:.S.,�,;3) '-; ,�;�e �,,�e.tl�I.O·1 e' pubÚcado urrí� vez DOi Diário instálãçãoLsanitátiaj>à Praç'a ,I :D;I·. � :

, iN !. '. . lJA""'''ém Xa�r/'ueadc!.
,Dana: seJ;QJ;l.re "'�� .çon�ewol.l,,"I1e ib"fidal'do"'Estado e uiria 'vez qh L M'"!"

.'" .... .

.

, . ",:rI i."""'! .{ (,Ii :,·�pd ,.Jl, ii

ao seu companheIro e protetor .

1 I L 'C
.

d N '" � ,�uro .!' l,ller�. (\, I ".' �" _c,,/ ,�

d? cuja filha.;�dílld'ât'fata éom ae� b��� eo��ss�d�r:l�ta �idado:t�� " Tféltar com o nd/-rr·edRa�Va�ao-. �E._xigin,d.o, ,a�,.. ".,,�a,.s N",0,.....9 TA.".,5 fJ S.çAJSdlCa�ao e C_�IilI�h:O':;·'�)."" ,qu�, §epdo j 'Cánoinhas'; 'ao's 2 'de "fuvereirõ d� I d�vi? . Ç(;>rrêa ,ou "1>'
.....

• '- ""'.

f·:lsol�deJ�a,a·p'?ttldclçndªn9·let �en�� fa ..
!

1960; Eu, (á) Ruben� Híbeir.o da: ,;"J'tZ ,7.···��,;�:;, j� ��d:;�;::;'; de., .,ç()m,"p"r(t"s,.". ",9",5. ,'" çom,,,,,.,er:ç.i... a,.nte" S,..," ..

,
..,,',JC:.".,�,.rã,cÇ)ii eeJ, ,o,.po_oe�. a"�; ,IkSQ, ego :O. ;p�t ; Silva" Escriviãõ, \b' 'és-creVL '''' :.':J ;: • '.. . , '.'

.
. , ,

ida menor, IzaltIDQ Camargo Mu. .. , "'.'" \L - " T'· nt
.

b·· d s Ih r
. "st':'nhoz. a investigaçã,p' d§) ?Pflt�JJ�i:n ,)"I{a) Paulo. P�regr�no. Ferreira

ii
:.

�j� :i"p�rq"'
.

rlC1{t ..

�, ,;.0 �J1�� l�Vrfi aS ���i� ai �\' �,9., i��d'.PO�1'i·q'I::dade é permitidà.,1\' vist.a. �o, ex·, " ,,' i';
JUIZ de DIreito ,: C 'E 1-'

'

qu"" est.ll pa·gan OV·
-

"V IA" • asa ,r I a i. 't:' .... "'. "'��;... ,., .....
" ','

,.'
::posto requer a osso �xee enCla Está conforme o �riginal afixado '

"
. ",

que autuada esta com os inclusos
DO lug!ir de costume infra., da,. fé.

'documentos, sejam exped'id<ils edi-
tais de citação de herdeiros incer·
jtos do falecido pai nàtural '(ia
'menor e citado pessoalmente (>
:Representàrite ão MFrillsfér;ô··"""pú: � ........ "' � -" "'. "'"�....

:blico, para acompanharem apre· Q ,Dr. Paulo Peregrino, J ui�
:sente ação de investigação de pa'; ,de blireito 'da' Comarca de Co.
ternidade para o fim 'de ser de· nuinhas, E�tado de Santa 'Cata
clsrado' por sentença o reconheci- �i�a",;I;)a Jormá da Lv�i" �tç,; o,:
'mento dã filiiiçãô, nos têrmoB dos
Arts. 363, ns! -bH do .;Código Oi-," .

<FA.,Z ,sAB);<�ll, a qu:e!D intere�sar

'yH, para todos os ef{litoB de di., possa que proeedendo.se no Car�
tório dõ-Esciivãõ-,fi:;-Oaãós- de-siãreito, inclusive averbação da in-

h
. Comarca, o Arrolamento dOEI bensvestigação .

e do
.

recon eClmento
no citado� :têgistM 'de :iiáscimenfo.' ,deixados: 'por\ falecimento "de:�·,BO-

;r/otesta, a p�ticionária pela ou-
LESLAU KOWALSKI. fica a'

vida de testemunhas "e juntada ,herdeira CAMILA KOWALSKI,
de documentos Il fim de provar

residente, ert;l Jogar incerto e não

o' aleg&do. O�féí·itnento. � C�poi. sabido, CiTADA por êate Edital

nhas, 7 de abril de 1954. (a.) ,A. com o prazo de quinze (I5) dias,
roido Carneiro· de Carvalho. Está contados da primeira pQbliéação,
devidllm�h'tê 'Bel�da� Rol' de' tes- {lara' déntro de cinco (5) dias.,

temunh�s:, l) ,_ Joaquim Servo \
dizer sôb,re as declaraçõp.s de her.

Munhôz'. �bra�. casado, lavrador; deiros e bens e valor atribuido a

2) - MilIéà C�iz Zaniolo, .bras., seguir ,até: a decisão final o. refe·

êasadQ, industrial; 3) � Lourenço rido arrolamento. sob peií� de 'r{
WitliclÍ, bras" casado, industriárin, velia. PARA os devidos fins, mano
todos residentes em Rio 'dos Po- dou o MM. Juiz de-Direito, ex·

ços, dêltej Ipqnicipio ,�}�, comarc,a. p,êdir o pres.jmte :�dital. que na

�m cuja ação foi proferido odes. 'fórma da Lei, será afixado no

pacho do teôr seguinte: Defiro o lugar de costume e: publicado uma

réquerig.o.,.ç:..

". ,jt�.m,'s.,e os inter.ess��os vez no Diário Oficial do E9tado

incertos, por édital, com <> prazo
; jFúrriil vez n"6 jornal�l�êiir ;"Cor

de quinze (15) dias, publicado reio do Norte". Dado e passado
U!Da vez no "Diário Oficial do nesta cidade de Canoinhas. aos

Éstado"; secção Judiciária,�e' duas,' quatro (4) dias do mês 'de fe've

DO jornal "Correio do Norte", que reiro de mil novecentos e sessenta

B� edita nesta cidade, afixando-se (1960). Eu, (a) Rubens Ribeiro

ó�,mesmo, aioda, no Jocal do cos..
da Silva Escrivã:>, o escrevi. "

'

ttime. Notifique· se; Em '27-1·60. (a) Paulo Peregrino Ferreira )--,
(o) PP. Ferreira. Em virtude do Juiz de Direito
qlle, m..!!,njou· pa!,!sl:If o pr�sente
editar que será afixado no' lugar
de costlume e publicado uma' vez

no DIário Oficial do Estado, sec·

ção Judiciária e duas vezes DO

"Editais": (de 'Cltacão
�i

"

:

Com o prazo. de quinze, (15} dias

I,

Data supra, Escrivão

'RuD.e!ls Rib;;h�< da Siíva'"

.13.2.1960

Atenção!'

Está 'conforme o originãl'e'do fé.
Dats supra >,Zi"

'

Rubens Ribeiro da Silva

,Escrivão.

Otimas
" ,PrQpri,,�da,de.s:, :', à·

Casas, -lotes e' datas no "perimetro
suburbano .

Otimos pontos :re�idenciais. ;

t\ ��. 'v...
·

'';:':) .-".....�. <\-._ t �.I·· :I' ��, _ .r -...... "'�_"�"'" .�

I"reços a VIS!_dL:e; �), Ptes_tdç�es

Venda
urbano

o povo p'recisa fiscali'za'r suas compras'

exigindo a,.,�ua Nota fiscal.

o'
.'

Estampados' a 22,00
"-"Tobralcbs -" ��stã9 �sY�rrlp�dp �e 8?,oÇ> .P9r p8,oo

Estampá,nas Modernas - (Jltlma�. J�9wdades ,
" �

Enxôvai�' Batiz�do Çob��rtore�: ���e:hê'""65,OO'
- �', .

.

. 1 "\.t. : .• �,... � ,_

�.7 '(a�çados_ Cn'anças 50,00· Calçados Sras. 145,00
1-Mel�l, .;�omens 9,00 - Reqd,a�as 1

Sra$. 12.5,00, ,��,S,outiens
�;�:'a'/ partir' de; 25,00_ ,1 �.,J.ça�� l,rs,e,y: �5/o,Q)
Ã.,�âguas :'75/00 ,--c,(amiseta,s ,Homens, 35,80

�">-",, ,,-.:fl.�. r, ...._:lo ;..
�

TQalhâiS-'" Plasticas de 135,00
\

por 'lI (jl,OÔ '�
,
.._

Dm grand� fSortimento de Bl�lsas - qe 1
.,r'���'",--dmath�rs

j'
e

�

câ:m-b'raia pàra. meia 1
:, "" �estâça8".por préç:OB' d'{t,rliqulcfâ,ç�ó. 1

çafç�s'� c�'�isa$ fe'it�s :-�'Ter.Qq��'t,��J_C'�IC.?·d,l9's ,���:Brjnsl�"

(

"Xadrs?es - Cretones - Algodão � -

v

i .

�.. .'C ,," .. '=
- "--.::r _... -1'. 7, -,- :.. ....

Os �elhoç��#; pr�ç�s <da pr�ç�i�' .

�

,"1
-'

.. 01. • ,. I�?:
't ", )r �.,' . .'

i

,Lojás Unlélils ),- ''Vendbndo;sempte mat�:;IIft,a't�
R ua Caetano Co�tÇl�_� 51,5.e3�I ,>'==�,�vCan,oinhas se.

•

li-,
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Estádio M ... ·1-unicip e
.,. .

proxrrno, no
Grande Embate Futebolístico Entre as Equipes. do

SANTA CRUZ local, I CAXJAS 'de Joinvile x

.E.m.a•••••Em••••••e••••••eBE••••mEmE�

I COMERCIO E INDUSTRIA I
� .

. E

i F I S C H E R & C I A'. i
i 1935[ 25 anos servindo -[1960 I
til Comércio em Geral Moinho de Fnbá e Cangica -

MALHARIA ,JANIFICAOORA II

I Trigo e Centeio Integral filII
Varejo e Atacado Engenho de Arroz Lã, Rayon e Algodão e MERCEAR�;\ II

• E
II' Panificadora e Mercearia

.

1&
-II CASA FISCHER II
M

. IIPR·IMO·RI!
.

II2x R Eugenio de Souza, 530 • Fone,139 m

i X
Praça Lauro MÜil8X170

• Fon�, 2BB i
l11li TECIDOS, uma grande variedadede· .!!lm
_ Pães frescos pela manhã e à tarde. mm

II xadreses catarinenses. II
II Malhas - Roupas Feitas Prepsuntof�' dMbrLt�del�, Cpopats, Linguiça II

I Sombrinhas e Guarda-chuvas ara ma a, inguiça or uguesa, .

I, Salame Italiano, etc. QUEIJOS· m
lll!i!

Chapéus . ,l!!IliI

I Calçados
-

O maior sortimento de conservas da I
_ L cidade. Biscoitos e_ Chocolates de -

lIIII

==
. ouças

mi
_ Ferragens

� diversas procedencias. 8!IlB

I,- Secos e Molhados. I Enfeites' pi Bolos .... Grande variedade. I
• E

I Comércio e Indústria. FISCHER & elA., penhoredernente agradece I
III a todos os clientes e funcionários, a preferência e ajuda recebidas HI

nestes 25 anos de atividades crescendo. com Canoinha�.

Ano 14· CANOINHAS - S. Catarina, 13 de Fevereiro de 1960 • N. 580

Grupo Escolar "Almirante Barroso" - Canoinhas
Edital para o ano .de 1960

Tendo em vista o decreto N. 999 de 22 de Janeiro de
1960 que determina o início das aulas no dia l°. de Março, levo
ao conhecimento dos Srs. Pais de Alunos que a matrícula para'
o .Curso Primário será realizada, nos seguintes dias:

Dia 24 de fevereiro • 50s. e 4°s. anos Cr$ 200,00
Dia 25 de fevereiro 3°s. e 2°s. anos Cr$ 180,00
Dia 26 de fevereiro • lOs. anos Cr$ 150,00
Dia 27 de fevereiro - novos candidatos Cr$ 150,00

Início das-aulas- - dia 3 de rnarço
5°s., 4°s. e 3°s. anos .: às 8 horas
2°s. e lOs anos - ás 13,30 horas

CURSO NORMAL REGIONAL
Inscrições: - 22 de fevereiro ás 8 horas. '

Realizações - Segunda Época - dia 23 de fevereir� ás 8 horas.
/'

- Admissão - dias 19 e '20 de fevereiro ás 8 horas.
_'

- Vagos - de 24 - a 26 de fevereiro.
'

\
Matrícula - De 25 a 27 de feverir:o.

OBS. /0 pagamento da "Caixa Escolar", total ou parcial,
deverá ser feito no ato da matrícula.
2x A DIREÇÃO

Saciedade Industrial e Comercial Sicól S/A
Assmbléia Geral Ordinária

São convidados os senhores acionistas desta Sociedade
para a Assmbléia Geral Ordinária que será realizada em nossa

séde social à Rua Getúlio Vargas 1203, na cidade de Canoinhas,
SC, às 9 horas do dia 1 de março de 1960, a fim de deliberarem
sôbre a seguinte:

-

ORDEM DO DIA:
-

l°. - Leitura, discussão e aprovação do Relatório da Díretorta,
Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração

.

da conta de Lucros & Perdas e demais contas da adminis
tração, referente ao exercício de 1�59;

2�. - Assuntos de interesse social.

Canoinhas, 3Ó de. janeiro de 1960.
Arno Court Hoffmann - Diretor Presidente

\

AVISO '\
Acham- se .à disposição dos senhores acionistas . da Socie

"dade Industrial e Comercial Sicól S/A, à rua Getúlio Vargas, 1203,
os documentos a que se refere o art. 99, decreto lei rio. 2627, de
26 de setembro de 1940.

Canoinhas, 30 de janeiro de 1960.
Arno Court Hoffmann -- Diretor Presidente.

A Cerâmica Canoinhense

Bodas de Prata
Cercado do carinho de seus

filhos e netos, comemorou suas

Bodas de Prata, dia 9 do
andante o casal dtta. Maria"
sr. Siegfried Olsen, atacadis»
tas do comércio de frutas em

nossa cidade.
.

Ao casal. Sigfried Olsen e

seus familiares, embora tar
diamente, nossos votos de [e»
licidades.

Pejos e SaJões

Grande Festa PopUlar
em Piedade

DIA 2.1 DE FEVEREIRO
·

em benefício da Escola da

quela localidade. Completo
serviço .de bar, churrascos,
assados, doce�,. Ieilão de

prendas, etc.'
'

�

Todos à festa no pátio da

Escola, em Piedade.
.

2x

Senhora Dona. de Casa 1
Não esqueça que "Seu

Talão Vale Um Milhão",
exija sua nota de compras.

"avisa ao público em geral que dispõe de
todos os tipos de vasos para folhagem.

Em exposição e venda na Casa Esmalte. 2x

Deputado
I

Arolde 'Carvalho

Material elétrico
CASA ERLITA

Lares
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

./

Francisco Schumann; Arman
do filho -do sr: Carlos Mül"
bauer e João filho do sr. Es»
tefano Miretzki.

ANIVERSARIAM"SE

Hoje: as sras. dnas. Luiza
esp. do

.

sr. Wilson Wendt e

Ingeburg esp. do sr. João
Wunderlich; os jovens Vi- Dia 17: as sras. dnas. Ma"
nicius Marcus filho do sr. rina esp. do Sr. Dr. Tarcisio
José Allage; Ivan José filho do Schaefter; Eugenia alga esp.
S1'. Ernesto Zukow e- Osmar do Sr. Dr. Clemente Procobiak
Icogerio filho do sr. Joaquim e Maria esp. do sr. Carlos
A. Pereira; o sr. Ari Scheidt; Csech: os srs. Silvio Wiltu
a srta. Maria Ivone Seceygiel; chnig; Ewaldo Carneiro de
as meninas Cheila Elizabet Paula; Odilon Daoet e Lu
filha do sr. Ary Cornelsen e dovico K.ichiléski; o menino.
Iso/de filha do sr. Antonio Gtaucio filho do sr. Adauto
Holler. N., Allage; as meninas Dolo;

Amanhã: as'meninas Sel-
res filha do sr. Carlos Mü!."

ma Maria filha do sr, Ludo-
bauer e Maria Ecilda filha do

vico Olínski e Terezinha Ma.
sr. Eraldo Spitsner. .

I

ria filha do sr. ldalino P. Dia 18: o sr. Abrahão Mus;
Tulio, si,' o menino Paulo filho do

.
.

.
, sr. Francisco Schumann; a

Dia 15. a sra. dna. Edtoi»
Sra. dna, Bronislava Ambro»

ge� esp. do sr. Neteu Fontou» zina esp. do sr, Estanislau
ra, os srs. Jahyr Damaso da KrisanSilveira e Duilio -Cornelsen.

.

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. Rio de Janeiro

Dia 16: os srs. Rodolfo
Knopp; Alcides Cubas; Sil
uino Alfredo Kock e Antonio
Wibbelt; a sra. dna. Ana esp,
do sr. Aluacyr Leão; os me

'ninos Alfredo filho do 'sr.

Dia 19: a senhorita Diva
Maria filha do, sr. Dr. Arolde
Carneiro til! Carvalho,' a sra.

dna. Terezinha esp. do sr.

Clemente Antonooics.

Nossos parabéns.

Churrascaria Michel
Especializada em galetos, churrascos de todos os

tipos servidos em espetos de .aco inoxidável.

E águardem para breve grande novidade
na -. CHURRASCARIA

.

MICHEL.Rua Getúlio Vargas, 1357

':í!.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




