
ELATORIO
dos Técnicos do Ministério da

Agricultura, sóbrc a chuva de

granizos ocorrida em novembro
do ano passado em Três Barras

Senha!' Diretor:

Em cumprimento da ordem de serviço 163, de- 7.12.59,
contida na PDG 492/59, solicitei ao Sr.' Diretor da DFPV a de

signação de um agrônomo da IRFA de Sta. Catarina, para auxi
liar na cabal cumprimento da missão que me fôra confiada; coube
essa designação ao Dr. Dario Tavares Gonçalves, Chefe da refe
rida Inspetoria, com o qual elaborei um plano de trabalho para
'constatarmos os prejuizos alegados pelo Presidente da Cmâara
de Canoinhas,

.

De acôrdo com esse plano procuramos os colegas ALAOR
MOTTER - Diretor do Centro de Preparação Agrícola - VIDAL
RAMOS e MARIO PAULA SOARES, da Carteira Agrícola da

Agência do Banco do Brasil, ambos daquela localidade

para que, como conhecedores da região, e com suas responsabi
lidades técnicas; nos facilitassem um levantamento crítertoso e

isente de interferências políticas.
e

Obedecendo a esse critério, percorremos a zona atingida,
localizada na Colonia do Tigre - Distrito de Tres Barras, limi
tada por uma faixa de, aproximadamente, 800 metros de largura
por alguns quilómetros de extenção.

A queda de granizos deu-se' no 14 de Novembro ao cair
da noite. ê teve a duração de 7 minutos, período esse, mais que
suficiente para fazer os estragos seguintes:-

'

Arrazamento de 34 ha. plantados de feijão e milho em

cultura consorciada.

Arrazamento de 65 ha. plantados com trigo que ( deveria
ser colhido nos proximos dez dias.

A perda de feijão foi total (plantação nova), a do milho

foi de cerca de 50% e, finalmente, o trigo foi aproveitado somen-

te em 10%.
'

,

O fenômeno atingiu uma grande area, todavia, nem toda
ela estava plantada e a intensidade da intempérie não foi uni
forme decorrendo daí. os prejuizos ficarem limitados à área aci

ma descrita.

Essas informações foram prestadas pelo lavrador, Coronél
reformado Oyama Vinhas, da granja Sta. Lúcia, que teve 24 ha.

ele, trigo completamente danifícados, Essas declarações foram con

firmadas pelo Dr. Paula Soares, da Agencia do Banco do Brasil,
após proceder 80 levantamento geral de toda a região atingida,
afim de possibilitar a essa entidade, dados concretos para provi
denciar recursos aos lavradores

De acôrdo com as informações acima e as nossas obser

vações pessoais. estimados os prejuizos em, aproximadamente,
Cr$ 200,000.00. Acontece, porem, que o CeI. Oyama e outros la

vradores. esclarecidos se recusam a receber indenizações e pro
curam resolver os seus problemas com o financiamento do Banco;
os demais lavradores, não só recusaram os fínanclatnentos ofere-.
cidos nominalmente pelo agrônomo do Banco, como tambem a

distribuição de sementes, por acharem que o governo devería

pagar-lhes os lucros que vislumbravam. Após a vístta .a diversos
lavradores o levantamento geral dos danos, conferenciamos com

o Sr. Prefeito Municipal Dr. Haroldo Ferreira, Alfredo de Oliveira
Garcindo Presidente da Câmara (autor do telegrama), e com o

Gerénte do Banco do Brasil ,Sr. .Francisco Rafael Di-Lascio, que
confirmou os esclarecimentos acima enumerados, tendo o Sr. Pre
sidente da Câmara declarado, na ocasião, que os lavradores só
se interessavam por indenizações em dinheiro.

Expusemos, então. a êsses Srs, a situação atual do Minis
tério da Agricultura com relação as suas verbas, a extenção ter
ritorial do País, com os seus problemas regionais de sêcas. en

chentes. chuvas de granizos e outros fenômenos incontroláveis,
que, todos os anos, reclamam a nossa assistencia. esclarecendo-os

que recursos dessa natureza têm que ser aprovados pelo Congresso.

Na granja Sta. Lúcia, as videiras" alguns pés de milho,
bem desenvolvidos, e até paredes do galpão, que haviam sidos
caiadas recentemente, atestavam ainda, a violencia com que a

região foi castigada.
Aliás, com maior ou menor intensidade, o fenômeno é

amiudamente repetido em todo o vale do Rio Negro, No Muni

cipio de Canoínhas mesmo, uns oito dias depois da chuva que

(Conclúe lem outra página)
"============,====�--�==================================�.

Banco Indústria e Comércio de
Santa Catarina S. A.

(INCO)
A Administração do Banco Inco tem a máxi

ma honra de convidar seus clientes e amigos para
assistirem a Missa de Ação de praças de seu 250 .:

aniversário de fundação, que será oficiada na Matriz'

Cristo Rei, dia 23 do corrente às 8 horas

AVISO: Não haverá expediente.
,
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. Gerente: n�ASS SmMtPm�rietari�: �. C. CARVU�O
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JOTA ••• K ., LOTES
Pela Faculdade de Engenharia Civil do Paraná, recebeu

este mes seu diploma de engenheiro civil o jovem Edson Rítzmann,
filho do casal Herbert Ritzmann.

O novo engenheiro canoinhense teve oportunidade de fa
zer diversas viagens de estudos por varios países da Europa, ad
quirindo conhecimentos da. moderna engenharia européia. Na
Suissa tomou -"",�ontacto com obras da engenharia Hidraulica hidro
eletrica. Ha Holanda adquiriu conhecimentos do que, há de mais
moderno em eletronica-transmissão e som, bem como nas obras
da Zueder-SZZ. Na Inglaterra, conheceu as Usinas de Energia
Atômica de/i'''Cordell-Hull'' e tambem as instalações da England
Eletric, onde tambem se fabricam os Viscounts.

Por todos esses países po� onde passou, o jovem canoi
nhense representou o Brasil e a nossa Canoinhas. Percorreu ain
da' os nníncípais Estados do nosso país, conhecendo Furnas, Três
Marias e outras instalações de. vulto nacional.

Votos de crescentes prosperidades e bom exito nos em

preendimentos que serão levados a efeito na notavel profissão
que escolheu, extensivos esses votos aos seus genitores, pelo es

forço e. dedicação mantidos para a educação de seu filho'

.

Só no ano de 1959. graças
ao "desenvolvimentismo" dos
escândalos, o custo de .vida
subiu de maneira assustadora.'
Vejamos: a alimentacão subiu

70,5%. o vestuário 42,4% o

aluguel 20,8%. móveis e uten
silios 48%. farmácia e higiene
66,9%, serviços pessoais 60,9%,
serviços, públicos 40,3%.

Se somarmos esses dados aos

Índices dos anos anteriores, da
era de JK, obteremos os seguin
tes resultados, de estarrecer to
do o povo: a alimentação subiu
118,5%. o vestuário 93.3%, o

aluguel 75.8%. moveis e uten
silios 90%. farmacia e higiene
84%,. servicos pessoais 120.2%,
serviços públicos 127%, obten-

, do-se o total geral médio de
104.5°10 na era de JK, sim,
muito mais de 50 ; . . em 5 ..

- ,

Desesperado com êsses dados,
pressionado pelo feijão de ....
Cr$ 83.00 o quilo, na Capital
da República e com o despres
tigio do Govêrno em todos os'

quadrantes da nação, JK resol
veu modelar a opinião pública
e mobilizou todos os recursos

do Tesouro para joga- los. na

fogueira da publicidade. Tele
visão, emissoras, discursos sôbre
discursos, reportagens em todas
as revistas do paÍz jornais es

critos e filmados. tudo para
provar que a vida não subiu,
que não há dificuldades e que
o povo está feliz ..•

Esta não! Dr. Kubitscheck.
Venha ao interior verificar a

situação do nosso trabalhador
percebendo míseros QUATRO
MIL E DUZENTOS CRU
ZE'IROS por mês. Venha ao

interior constatar .com os pró
prios olhos a situação dos nos

sos ervateiros, dos lavradores,
dos pecuaristas.
Resta-nos u�. consôlo:
Tanio vem aí, meu patricio

heroico, não desespere!

Engenheiro Edson Ritzmann

Nota' de

Agradecimento
Tenho 65 anos de idade e re

sido há muito tempo em Corupá
neste Estado. Desde a .muito que
estava sofrendo horrivelmente da'

bexiga, Consultei vários médicos'
e sempre tive receio de operar.
Numa viageio que fiz a Cauoinbas,
fazendo parte de uma banda de
Musica, soube da competencia do
Dr. Reneau Cubas e a conselho
de amigos e parentes residentes

aqui, resolvi operar a bexiga. Es·
tou hoje completamente curado,
isso graças ao Dr. Cubas. Faço a

esse médico o meu agradecimento
publicamente. Os canoinhenses tem
um verdadeiro médico e amigo,
competente e capaz de grandes
intervenções que honram e orgu- ,

lham a medicina brasileira. Quero
deixar aqui consignados os me

lhores agradecimentos e profunda
gratidão.
Corupá em 15 de fevereiro de

196,0.

Ass, José Linzmeier

.

Patrulha Moto
de Canoinhas
Ano de 1959

Atividades da
Mecanizada
Durante o
A Patrulha Moto 'Mecanisada de Canoinhas, orgão da Se

cretaria de Agricultura do Estado, em colaboração com a Associa
ção Rural de Canoínhas, durante o ano de 1959, atendeu 2801a
vradôres, num total de 1.640 horas. Beneficiou 231 hectares de
terras em serviços de: destacamento, terraplanagem, aração e

gradeação. Durante a safra triticola de 1959, colheu 5.790 sacas

de sementes de trigo.
'

"
,

Devido a falta de pneus para os tratôres somente agora
recebidos da fabrica que estava com a produção paralisada dado
a falta de materia prima, deixaram de ser atendidos inumeros la
vradôres e a patrulha não poude cumprir o programa de traba
lho que havia traçado no inicio de 1959. Mesmo assim, diante de
todos os sacrificios, colaborou a Patrulha para o desenvolvimento
agrícola do Município, num esforço titaníco de servir a todos que
a ela recorreram, com o pouco material de que dispunha ..

"Correio do, Norte" que em todas as ocasiões \. tem pres
tigiado 'os orgãos que lutam ao lado dos lavradôres, congratula
se com a Secretaría da Agricultura na pessôa do competente Se
cretario Dr. Celso, Ivan da Costa Diretor dos Serviços Especiais"
Dr. Norberto da Costa Barachy e do Dr. Roldão de Castro
Barbosa Camara, Chefe da Patrulha Moto. Mecanisada e final
mente, com a Associação Rural de Canoínhas, pela colaboração
prestada.

Centenário' de
E' realmente animador o numero de respostas afirmativas

que a Comissão Central dos los. Jogos Abertos de Santa Catari
na tem recebido dos Municipios Catarinenses, confirmando a par
ticipação de representações esportivas nesta grandiosa realização
desportivo-amadora, programada para, os dias 7 a 12 de agosto
próximo.

. .

\'
Os los. Jogos Abertos de Santa Catarina serão disputados

por representações municípaís, nas modalidades de Valei, Basquet,
Tenis, Xadrez, Natação, Boccia e atletismo, e terão como. local o
magestoso Estadio da Sociedade Esportiva Bandeirante onde estão
sendo construidas duas piscinas, duas canchas de volei e basquet
e uma pista olimpica de atlelismo.

A Secretaria dos Jogos, recebeu até o presente manifes
tação favoravel dos seguintes Municipios: Florianopolis, Blumenau,
Joinville, Itajaí, Laguna, Nova Trento, Rio do Sul, Lages, Ibira
ma, São Francisco do Sul, Jacinto Machado, Criciuma, Tubarão,
Gaspar, Rodeio, Jaraguá do Sul, São Bento do Sul, Rio Negrinho,
Mafra, Canoinhas, Porto União, Joaçaba, Concórdia e Indaial.

Bodas de Prata _:_ Convite - Missa
Filha, genro e neta do casal ANAI1MIECESLAU

5 T1SKOVIA N,. têm o prazer de convidar os parentes,
amigos e pessôas de suas relações para assistirem' a

Santa Missa que mandam celebrar dia 23 'do corrente, 11
as 8 horas na igreja de reliPe, Schmidt, em Ação de
Graças, pela passagem dasBodas de Prata de seus que-
ridos pais.

• , \
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TODOS OS MODELOS

.

CASA, ERLITA
.'-.'"

José Yv:an da Coste
, ',' \

Bacharel em Direito

_

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314'
\,

CANOINHAS -- Santa' Catarina

,
'

Dr. José Bonifácio da Si�'ADVOGADO
Questões Civeis, Comerciais e Criminais , InventârioB e Partillhas
Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 ,à. 17 horas

I Escritôrio: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Fórum)
ITAIÓPOl.lS -_, '5. C.

-

........_---......

==':=:::::::::1::::::::::::::::::::::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
� - �
" "

II 'Dr_ Aristides'Diener ,,' ii
" -

i! CIRURGIAo DENTISTA I 55
" "" ,"

�� Raios X -:', Pontes : Moveis, 'e \ Fixas I�
,

II. ••

ii Dentàduras' Anatomicas ii '

:1 �::
!! Rua Vidal Ramos <' ii•• iii.

ii CANOINHAS Santa Catarina �... '

. ..

==::=::::::::::::=:::::::::::=:::::::::::::�::==::=::::::::::::::::==:::::::::::::::::::;::::::::1;=

·1 Agora em expo.iç�o na. Loja· J. CQ'Ite
A Nova Geladeira "

,c
•

FR1GIDAIRE
Para pronta, entrega em suaves prestações mensais

,com ou sem entrada.

Informações na mesma loja ou com

Z. Garcindo - & Knüppel Lida.

A mais antiga
A mais sortida

A, melhor
A preferida

Ofictna

Relâmpago·, ,

Completa assistência para
,

'

L·-· 'I do pequeno concerto
sua QICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas'

Peças' e accessórios
I

"Venda's à vis-ta. e a prazo'
'.� .

'

S�mpre OFICINA ,RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio'

'í

't r e: ..

Vende-se
Uma casa' de madeira e]

instalação sanitária, à Praça
Lauro Münét.

'

Tratar com o .dr. Riva

dãvia Co�rêa ou n/redação.

, A T E N: �ç A O ,',

Senhores Criadores
o Serviço de defesa

sanitária animal (5a. re

gião), estã funcionando na
,

Rua Coronel Albuquerque,
201 - Consultas gratis.

; Banquetes, Recepções
Churrascaria·' Michel

Vende-se
,Vende-se ótima proprie

dade com a área de, 2.700

m2, cercada, com todas as

benfeitorias, luz, pomar ,etc.,
em XARQUEADA. Propos
tas diretamente com o pro-
prietário. ,

Sr: José Campestríni em
São Bento do Sul., 2x

Livros e Romances
CASAERLITA

Perna FORDSON
Vende-se Perua Fordson

1.951 em perfeito estado.
'

'.
'

Ver e tratar. com
'

Com. Ind. Fischer & Cia.

Procure no seu fornecedor

o sabão Princeza, Lygid,
,

I

I
Borax ou Tupy

"'Um produto bom,
.

especiel '_e; canoinhense]

Conf�cçõês finas
,

para senhoras

Casa Erlita

v. s. poderá comprar re
logios modernissimos

'anéis e brincos de di
versos modelos

Na R!!lojoaria Suissa
de Guilherme J. A. SOUZI,: '

l
_ I, �

,

Rua Eugenio de Souza

SAIAS, última' moda

(!,a�Q;\ el&eita,

. - �., -

_,. .. -

'

............ 111••••••••••••• 111111 1111111 11•••••••• ,._11 ..

..........................JI.IP•• :D••••••••••••••••••••••••••• 11•••••••••••••••••••••••• 111.11111•••••••• 111.11"'.
" -
II. IIrI
.., ..

i! o financiameuto de construção da casa própria feita pela !i

i� Caixa Econômica Federal de Santa Catarina �i'
.. ..
..., _

.

'

� t' ••

i! depende exclusívamente" do montante de' seus" depósitos. 55:: ..

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

- ,
..

":: suas reservas em' depositos na 55� -

55 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL DE 55
" -
.. ..

55 S,ANTA CATARINA. 55
- -
- -

ii Agência em Canoinhas, Praça Dr. 'Oswaldo de ii
" -

55 Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. 5:
" "
" -
" -
", ,-
.1I•••••• lllf11•••••••••••••••••••••••• IIIII•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• '.IIII.ra••••••••••
•••••••••••••• ,.•••••••• 11••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••" •••••••••••

,

"

Parafina Sólida
Parafiná 'Líquida

Benzina Retificada,
Amoniaco Líquido_
Acido Muriatico

I Acido Nítrico (puro)
Acido Sulfúrico [desnltrado)

Sal Amoníaco para, solda
�

PreçosMelhoresOs na

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

vAA CASA,LANGE·R
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

e compre a qualquer hora, (até 10 horas da noíte) ESPIRAJS
das afamadas marcas: DURMA BEM e PAX, que são a cor
tina protetora do seu sono, FUMETAS: a fumaça que mata
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 flitar.

Dr. Arnoldo Pelter Filho
.-'

ADVOGADO
CíVEL COMÉRCIO _' TRABALHO

Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

..

,
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Lavoura e 'Pecuária.
Responsabilidade. ASSociação Rural de 6anoiohas

---,----

Informações Sobre a Cultura do !\Iho,
de Variedades Precoces

Em artigo publicado no suplemento Agrícola de São
Paulo, o agrônomo José Botter Bernardi presta Interessan- ,

tes informações sôbre a cultura do alho no Estado, visando
sua ampliação e fomento. E' certo que os, estudos que vem

realisando da antiguíssima lilíácea (cultura largamente pra
ticada no Oriente, muitos anos antes de Cristo),' sob o pon
to de vista de comportamento e variedade, o InstitutQ' A
gronômico .de Campinas, muito podem contribuir para' ori
entar quantos queiram iniciar plantações ou 'melhorar as que
já possuem. Segundo o agrônomo Botter, as ,'vari�dades e!>

tudadas no Instituto diferem entre si quanto ao ciclo de cul
tura, forma e característica, côr e estrutura da película en

volvente, sabor, capacidade de conservação e outros deta
lhes da maior importância para o regime de cultura e o

comércio do bulbo.
'

\
Não deram resultado em São Paulo as variedades ar'l'

gentinas e chilenas "Blanco" e "Rosado" ou "Colorado", bem
como as norte-americanas "Early" e "Late", que muito se,

desenvolvem mas não dão bulbos, pela inconveniência de
serem de ciclo longo. As condições ecológicas das terras

paulistas só permiterr. boas colheitas com variedades do ci
clo médio para curto. Entre estas destacam-se a "Caiaria",
"Lavínia" e "Cateto" (ciclo médio) e as "Mineiro" e "Cate-
tínho", de ciclo curto,

-

,

/

I

Descreve, depois" O agrônomo paulista o comportamen
to dessas variedades.' Começa com 6 "Caíno", de, ciclo va

riando entre 5 meses e meio a 6 meses e 7 dias, é muito

produtivo ern anos de condições Iavoreveís. Seus bulbos,
pesando de 20 a 30' gramas em média, são bem firmes, com

\
a película externa espessa, branca ou levemente arroxeada,'
O número de, dentes varia entre 20 e ,50, por bulbo, geral
mente 10 grandes, 10 médios e os restantes pequenos. Esta
variedade apresenta a vantagem de ser um tanto resistente
ao ataque da "ferrugem", sem, entretanto, ser imune como

se chegou a apregoar há anos passados.
'

A denominação "Cateto" pode designar variedades di ...

versas, de acordo com a região em que são cultivadas. A
que vem sendo por nós estudada é de ciclo variável de á
a 5 meses e.jneío. Produz bulbos de tamanho medio, um

tanto pontudos, pesando 25 gramas em média. Possuem

quase sempre 32 dentes, sendo 12 grandes, 10 médios e 10

pequenos.

O alho "Lavínia" de provável origem mexicana, é o

mais índícado para os solos de. boas propriedades físicas

sílica-argilosas - férteis e ricos em materia orgânica. Em
materia orgânica. Em condições propícias, chega a produzir
bulbos com. pêso até de 80 gramas, com magnifica aparen
cia, comparando-se aos alhos de ciclo longo, importados, Seu
ciclo é em media de 5 meses. Os bulbos, geralmente

.

acha
tados Iongttudlnalrnénte, são bem firmes, com. a película
externa arroxeada e muito resistente. O número de dentes
varia de 5 a 15, de acôrdo com o tipo de solo, decrescendo
com o aumento da compacidade.

As variedades "Catetinho" e "Mineiro", são' de ciclo
mais curto que as anteriores, girando ao redor de, 4 meses

I e 15 dias. Am'9as, diferem entre �i quanto a fO':Jma do bul
bo, porém se ,assemelham tanto em precocidade como em

produção. De produção quase Jgarantida: nas nossas condi

ções, são, contudo, menos produtivas do que as variedades
anteriormente descritas.

' ,
.

O "Mineiro" 'é procedente do Sul de l\'1lnas, onde tarn
bem é conhecido com o nome de "Cateto", Seus bulbos
pesam de 20 a 25 gramas em média, possuindo 20 dentes,

I sendo 9 grandes, 8 medios e 3 pequenos. .;

O "Catetinho", procedente do Paraná, produz bulbos

a�é com 43 grama�, em anos favoraveis. Apresenta, porém,
a" desvantagem de possuir grande número de dentes, até 50

por bulbo, na maioria pequenos.

Informa, por-fím, o agrônomo Better, que dentre as

, novas variedades destaca-se uma, muito promissora, a

"Precoce" 12.103, cujos estudos vêm Sendo realisados desde

,
.doís anos Revela ser a mais precoce até aqui observada
entre as diversas variedades, formando 1

bulbos com apenas
4 meses, o' que permitirá alho novo e abundante nas entre-
safras. "

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

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

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

Fone 47.9206 ,. Copacabana. Rio d� Janeiro

Proibição
A Cerâmica Alvino Voigt

S. A., torna público que em

virtude dos prejuízos ,.

que
tem sotrido em seus "bar

reiros", não mais permitirá
a passagem. caçadas e pes
carias 'definitivamente em

seus terrenos.

Quem desrespeitar este

aviso, será responsabilizado
pelos prejuízos' havidos. 5x

I

Três Barras S .. C ..

Levamos ao conhecimento do

público, desportista' que a 6 de '

janeiro p. passado foi �eita e

empossada a nova diretoria, que
regerá os passos do Três Barras
S. C. no ano de 1960.

Presidente de Honra: Tnt. CeI.
Francisco José Ludolf .Gomes;
Presidente: Tnt. Ivany Osório
Wolff; Vice' Presidente; João

'Alípio Jacobus; l°, Secretário:
Julio José de Andrade; 2°, Se

.cretárío: Paulo Jenzura; 1 0. Te�
soureiró: Atanázio João Braz; 2°.
Tesoureiro: Bartholomeu Chi
miluk; Orador: João Camargo.
Diretores esportivos: Leocadio

Pacheco; Antonio Oliveira Fa

gundes; José F. de Souza, Con
selheiro técnico: Egon Jarschel;
Conselheiro fiscal: Osvaldo -Bu
eno; Guarda esporte: .João Maria
Lino; Medico: Dr.' Osvaldo S.
de Oliveira.

ESCOTISMO AVISO
A Chefia avisa aos Escoteiros

de Canoihas para que .se pre
parem para urna grande excur-

,

são ou acrmpamento durante '

os dias de Carnaval

Reunião preparatória no dia
21 do corrente ás 13 horas na

séde Escoteira, comparecimento
obrigatorio para os Escoteiros,

Canoínhas, 12-2-1960

Linovale M. Moreira

/ Chefe Escoteiro

Atenção!
Proibição!

A firma Tarcisio Schaeffer,
estabelecida nesta cidade,
leva, ao conhecir�rento' dó
público em geral, que, em

virtude dos 'sérios prejuízos
que vem tendo nas suas

construções, em diversos
pontos da cidade, inclusive:
a construção do Sr. Guilher
me J. A. de Souza. esta: à

Praça Lauro Müller, já to
mou providências junto as

autoridades competentes, as

quais estão atentas para re

primir os abusos cometidos,
esses

\

abusos poderão ir até
a prisão dos implicados, in
clusive menores que serão
encaminhados ao MM. Juiz
da Comarca. Ix

Rua Getúlio Vargas, 1357

" Sob a direção de seu pro

prietário, para melhor servir

sua freguesia.

Lãs' para Tricot
'Casa El"lita

Churrsscerle Michel

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 I". de Março, levo
ao conhecimento dos Srs, Pa,s 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 março
50s" 4°s. e 3°s" anos - às 8 hora�\
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 fevereiro ás 81 horas.
- Admissão - dias 19 e 20 de fevereiro ás 8 horas.
- Vagos - de 24 a 26 de fevereiro.

Matrícula - De ,25 a 27 dE: feveriro.

OBS. - O pagamento da '(Caixa Escolar", total ou parcial,
deverá ser feito no ato da matrícula.
Ix A DIREÇÃO

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

Em exposição e venda na Casa Esmalte. jx

A Cerâmica

Escola: Técnica de ,Comércio de Canoinbas
da

\

Associação; Profissional dos Contabilistas
J •

I _-l
•

A Diretoria da Escola 'I'éênica 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 Esc�la' das ·17 às 20 horas.

o povo precisa
exigindo a

fi�calizar suas compras
sua Nota Fiscal.

'-C-I-·n-e-T-'e-:-t-ro-'v-e-r:-et--�-;-�-:-lI' A P R E S E N TA:
'

HOJE. ás 20,15 horas - Impróprio até 14 anos
, (

OS SOBREVIVENTES
em Cinemascope

c] José Ferrsr, Trevor Howard
Um grandioso filme de guerra da Columbia Pictures

DOMINGO - á. 13 horas - Proibido pàra menores de 5 anos
, .

OS SOBREVIVENTES
em Cinemascope

DOMINGO, em três sessões:
16 horas (4 horas) • livre - 19 horas (7 horas) • 14 anos

as 21,30 (9 e meia horas) • 14 anos

A FAMILIA TRAPP
,

em SuperVision
Cf Ruth Leuweríck, Hans Holt, Josef Meinrad, Maria

Holst, Hilde von Stolz e Friedrich Domin
Um filme para o seu coração - Nunc� na h'istória do

cinema se produziu obra tão �nternecedora!

2a. Feira. ás 20,15 horas - Irup, até 14 anos'; REPRISE
-----

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

Com a cegonha não se brinca
cj Shelley Winters, Peggy Cummins, John Gregson

A comédia mais divertida do ano apresentado uma Shelley
.

.
'

como nunca�m laté aquí líl
.

5a. e 6a. Feira'. - ás 20,15 hes, ""7"

.

Irrrp.: até 14 anos

A Juventude é
/

quem manda
em Cinemascope

'

,

e] Maurizio Arena, Inge Schôner
Um filme do cinema Italiano

NOTA: Para evitar atropelos de última h�ra, queiram
comprar suas entrada. com antecendência.

Queiram .tambem observar ds horários das sessões,
com o filme a "Família Trapp";

Agradecidos - a Gerenciá••••

,

I
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Muira coise... em pouco. espaço...

/ ,

A última eleição majoritária verificada no Município apre
sentou o seguinte resultado: VON - 4.711 votos; PTB - 1.974
votos; PSD - (lanterninha) 1.725 votos. Não é por nada. não. E'
apenas para fazer lembrar. Vantagem da VDN sôbre o PSD 3.086
votos, sôbre o PTB 2.'737 votos, sôbre ambos: 1.112 sufragios.
Confere?

I ,

cacique

.

Tempos atraz, quando o prêço da erva mate subiu. em

consequência do mercado internacional e de condições outras que
escapavam à influência de fatores locais, os corifeus do engôdo, do
enbuste e da mentira, a todos q�eriam convencer que a enorme

procura do produto e os altos custos que alcançavam no mercado
interno. decorriam de providências dos "geaiozinhos" da Coopera
tiva, os mesmos que participavam das. famosas percentagens de
que o BV jamais falou. ',;

Hoje que o prêço da erva caiu e a economia ervateira
lamentavelmente entrou em crise, a culpa cabe aos Diretõres da
Cooperativa?

Para uma população de 183.000 habitantes, os oito
municípios que integram a Região geográfica denominada "Pla
nalto de Canoinhas" apresentam um eleitorado de 36000, dimi
nuto para a Região; ti que não traduz, absolutamente. o índice
de alfabetização aqui verificada, Muita gente alfabetizada, ho
mens e mulheres, não cumpriu até agora o dever cívico de alis
tar-se eleitor.

O eleitorado de' Canoinhas -não chega ainda aos déz
mil, quando poderiamos apresentar cêrca de 15.000 eleitores
para os prélios eleitorais que interessam ao Estado,

.

à ' Nação e

ao Município.
Apelamos ao Dr. Paulo Peregrino Ferreira, digno Juiz

Eleitorai de Canoinhas, no sentido de que mobilize povo, auto
ridades e partidos para a "Campanha dos Quinze Mil", fa
dada a projetar-nos no cenário político estadual como município
de primeira' grandeza.

Mãos à obra Dr. Paulo, o sr. é mesmo do trabalho.

(Conclusão)
ocasionou os. �stragos acima mencionados, caía nova granizada,
que, felizmente, teve menor intensidade e cauzou pouco estrago.

No Municipio de Valões, cerca de 60 Kms. ao Sul, ocor
reu, em Julho último, conforme infomações ulteriores, forte chuva
de granizo com prejuizo de grande vulto.

Diante do exposto, ressalta a necessidade de se estender
ao pequeno lavrador, as vantagens do seguro agrário.

Com essa providência, fica assegurado não só o produto
dos seus esforços como, tambem, acautelados os interesses dos
estabelecimentos de crédito que os financiam ..

Nesta oportunidade, não houve propriamente uma cala
.mídade, visto que os estragos se limitaram a uma área relativa
mente pequena' e foram de pequem! monta; nem sempre, porem,
ocorre assim e então os prejuizos poderão ser totais corri graves
problemas para a região. Daí a' necessidade do seguro agrário
para desobrigar o Govêrno de se socorrer dos. créditos especiais,
como vem acontecendo sempre que ocorrem casos 'dessa natureza.

Foi t> que constatamos e submetemos à vossa esclarecida
apreciação.

Em 22. 12. 59.
a) Avelino Ribeiro

a) Dario Tavares Gonçalves.

Escola de Datilografia
Aulas diúrnas e noturnas para ambos os sexos.

Informações com Alvanir Vieira. 1x

Exigindo as suas NOTAS FISCAIS
de 'Compras os comercia�tes Ficarão

obrigados a recolher o impôsto
que V. S. está pagando.

Aniversariantes
,

da Semana
ANIVARSARIAM:S'E

Hoje: o sr. Teofilo Barcelos;
os meninos Lourival filho do
sr. Paulo Voigt e Eleuterio
filho do sr. José Wardenski;
as srtas. Yáne Ferreia e Nely
Terezinha Prates.

Amanhã: o sr. Wenceslau /

Sochacheioski; o jovem Air..
ton Ruthes; as sras. dnas.
Otilia esp. do sr. Alex Michel,
Matilde esp. do sr, Jacob B.
Fuck e Maria Martha esp.
do sr. William Castelians; a
Srta. Inês Linemann.

Dia 22: o, sr Iêaulino Pe»
reira, a sra. dna. Francisca

esp. do sr. José Wardenski,
Ingeborg M a r i a Christina
Wagner,' as meninas Sonia
Cristina filha do sr. Edgard
Mayer e Yara Maria filha' do
sr. Univaldo Allage.
Dia.23: o Sr. Ney Pacl:te�

co de Miranda Lima e Or:
lando Bauer; a sra. dna. Fran
cisca esp. do sr. João Werka,'
a menina Carmen Lucia fi::
lha do sr, Odilon Pazda.

Dia 24: as.sras. dnas. Tem::
poria esp. do sr. Nicolau Par.
tado e Alaide esp. do sr. Car»
los F. Romais, t esidente em

Herval do Oeste; a srta. Mar
eia Ma.rion Soares; as meni
nas Regina filha do sr. Mi
chel Seleme e Sieglinde Maria
filha do sr. Fernando Frei
berger.

Di(J. 25: os srs. Vitor Bo,..

jarski, Floriano Krisan e Os
waldo Rengel; os meninos

A'1selmo filho do sr. Frederi
co Werdan e Alvacir Alberto
filho do sr. Bel nardino . Fe
dalto.

Dia '26: os srs. Pedro 1acob
Reinert, Haroldo Koepp e

Jorge (ionçalvest. os meninos
Dorival filho do sr. Nivaldo
G. Padilha, Rubens filho do
sr. João' Bedretchuk Sob. e

Luiz Carlos filho do sr. Leo
nidas (iuebert; as sras. dnas,
Estetania esp. do sr. Emilio

Kãcheler e Waldemira esb,
do sr. Odilon Daoét, as srtas.
Léa Seleme e Celina 'Pieczar»
ka.

.Cumprimentamos a todos
com votos de felicidades.

Agradecimenfo
-

Siegfried Olsen e senhora,
profundamente c om o v ido. s
com as provas de amizade;
recebidas por ocasião de suas
bodas de Prata ocorridas dia
9, agradecem aos pnrentes e

amigas li' remessa de cartões,
cartas e telegramas.

.

Canoinhas, Fevereiro de 1960

Soco Esportiva Esperança
Convida todos os seus associa
dos para a disputa ,de tiro ao

'Prêmio, realizar-se no próximo
domingo, dia 21, com Inicio às
9 horas.

.

Convida também as Socieda
des "Canoinhas" "Parado" e

"Fartura" e todos os .stmpati
santes dêsse esporte.

Haverá ótimos prêmios para�
todos os participantes.
Desde [a agradece

A DIRETORIA

.

Grupo Escolar
A Carta que",
agradecimentos.

Atenciosamente,
AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO

Deputado Federal

do Sossego'
(Conclusão)

Nota do Deputado AROLDO CARVALHO
O Jornal "Barriga Verde", em recente edição, ao noticiar

acidente verificado no Grupo Escolar em construção nessa cidade,
voltou a comentar, maldosamente, assuntos ligados à obra, pro
curando envolve-los .corn a névoa da dúvida a fim dar-lhes ca-

racteristíca de escândalo administrativo.
.

Pela segunda ou terceira vez o citado periódico feriu a

matéria, sempre no mesmo tom, reticente e fugidio, veiculando
informações tendenciosas, distanciadas da realidade dos fatos.

Adiantou o jornalista que O Govêrno Estadual, há muitos
anos, teria. dispendido na construção do Grupo a elevada cifra de
Três MIlhões é Quinhentos Cruzeiros, 'conforme constou do re

latório do então Governador", lido pelo Diretor do bí-semanárto,
Titular da Secretaria da Viação e Obras Públicas no pe

riodo compreendido entre julho de 1954 e maio de 1958, tendo
providenciado o projeto do .moderno edificio a sua programação
e o início das obras, julgo-me na obrigação de trazer esclareci
mentos à opinião pública de minha terra natal, sempre tão ge
nerosa comigo.

Longe de atribuir à conduta do profissional da imprensa
menosprezo pela honra do então Governador e do seu Secretário
da Viação e Obras Públicas; longe de. at�ibuir à direção do jornal
propósitos subalternos ditados! pela má fé ou pela cega paixão
política, prefiro levar à conta de informações imprecisas ou de-'
ficientes e a erros de apreciação, a clamorosa injustiça cometida,
a inverdade 'notícíada,

Compulsando as mensagens
\ governamentais enviadas à

Assembléia Legislativa nos anos de 195j), 1956, 1957 e 1958 pelos
governadores 'Irineu Bornhausen e Jorge Lacerda, nenhuma re

ferencia encontrei à despeza de Três Milhões e Quinhentos Mil
Cruzeiros no Grupo Escolar de Canoínhas.

, A Mensagem de 15 de abril de 1958 não
.

alude à obra.
A Mensagem de 15 de abril de 1957 se refere ao ·Grupo

com os seguites esclarecimentos:

"projeto especial em linhas modernas - com 10 salas
de aula, gabinete do Diretor, biblioteca, sala de reunião para
professores, galpão coberto, aguardando a solução definitiva do
terreno. Foi adquerido material para execução da fundação".
Nada mais. ' ,) .

I A Mensage� de 16 de abril de 1956 simplesmente rela-
ciona a obra, situando-a entre as de andamento.

A mensagem de 15 de abril de 1955 não menciona o im

portante Grupo que á época era apenas projeta�o.
Desconheço, assim, a existência do Relatório governamen

tal em que se louvou o Diretor do "Barriga Verde" lido pelo
Diretor do "Barriga Verde", conforme afirma com t-anta ênfase.

Diga ao jornalista Albino Budant sua própria consciência
se deverá, ou não, citar o Relatório. Caracterizar o Relatório.
Mostrar ao povo de Canoinhas o Relatório, a' fim de que. todos
conheçam o documento oficial que publicou dados inexatos, res

ponsáveis pelo deplorável êrro do jornalista.
Conforme dados oficiais que me foram fornecidos pela

Diretoria de Õbras Públicas, a Residência do DER em Canoínhas,
recebeu, aplicou e delas prestou contas, até a presente data, as
seguites dotações destinadas ao novo Grupo Escolar:"

I

c-s '59.226,00
Cr$ 90.775,00
Cr$ ...
Cr$ 409.886,60
Cr$ 600.000,ao

Cr$ 1.159.886,60

1955
1956
1957
1958

/1959
Total

Estes os fatos, expostos com lisura, honestidade, espírito
público.

Se o Jornalista Albino Budant tem conhecimento' de qual
quer escândalo em torno da obra, ou de desonesta aplicação de
dinheiros públicos nela verificada, deve denunciá-los patriótica e

corajosamente, a fim de apontarmos à execração pública e de

entregarmos à justiça os responsáveis pelo roubo ..

Apoiarei qualquer investigação fundada em denuncia que
precise fatos. .I

Devem ser punidos todos os ladrões dos dinheiros do povo,
sejam os de Brasília, os da Previdência Social, os da importação
do feijão podre ou os- da Obra do Grupo de Canoinhas.

Fale ao sr. Albino Budant a sua propria conciência, di
zendo-lhe se deverá, ou não, esclarecer ante o povo a grave a

cusação que formulou.

De Floríanópolís para Canoinhas, em fevereiro de 1960
.

AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO
Deputado Federal

/

FERIDAS,
E C Z E MAS,'
INFLAMAÇOES,
COCEIQAS,
FRIEIRAS,

��AS, ETC.

\

CONTRA CUPA,
,

QUEDA DOS ca-
"�I

8ELOS E DEMAIS

AFECCO.[S DO

COURO CA8ELUDO.
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CORREIO DO NORTE
"

20-2-1960

Ação Administrativa Entre 31· Janeiro.de 1959 a Igual Data de 1960
EDUCAÇAO: Criados 10 Grupos Escolares, um Curso Normal, 13 Cursos Normais Regionais e' 59 Escolas Isoladas

16 mi\hões e 231 Mil Cruzeiros Com Bôlsas Escolares SAüDE PüBLICA:' Hospitais Volantes a Serviço do Povo

Hospital de Lajes e Novo Pavilhão do Hospital "Nereu Ramos", Pronto Para Inauguração
"

Florianopolis, 8 (Do correp.)
- Sôbre Educação, Saúde e As
sistencia Social - setôres im-'

portantes da administração pú
blica - o Governador Heriber.
to Hülse, em seu discurso, de 30
de janeíro último, prestando

I
contas ao povo de Santa Cata-;
rina. de quatro anos do atual

período iniciado a 31 de janeiro
de 1956, assim se manifestou:

«No que se refere ao setor
da Educação e Cultura, adotei
diversas providências visando
melhorar as condições do ensino

público. Foram criados em 1959
10 novos grupos escolares, 1
Curso Normal. 13 Cursos Nor
mais Regionais E) 5.9 Escolas
Isoladas e Reunidas. O Estado

dispendeu com bolsas escolares

a elevada importância de 16
milhões e 231 mil cruzeiros, a

plicados no custeio, de estudos
em estabelecimentos de ensino

primário, secundário e superior.
Por outro lado, aumentamos os

.

auxílios concedidos à Faculdade
de Ciências Economicas e à Fa
culdade de Farmácia e Odonto

logia, além da inestimável cola
boração financeira que ternos
prestado à Faculdade de Filo
sofia. Nêste ano de 1960 entra

em funcionamento a almejada
Faculdade de Medicina de San
ta Catarina e devo proclamar
que êste auspicioso aconteci-
mento não se teria verificado
se houvesse faltado o apôio de
cisivo que emprestamos, desde

logo; ao émpreendírnento, não

só através de substanciosos au

xilias financeiros, como pela
completa remodelação que man

damos proceder no prédio des
tinado à Faculdade e ainda pe
las gestões que desenvolvemos
junto ao Senhor Presidente da

República e aos órgãos do Mi
nistério da Educação e do Mi-

nistério da Saúde, no sentido
de que entrasse em imediata
atividade o novo estabelecimen
to de ensino superior, com o

qlle prestamos relevante bene
ficio à mocidade estudiosa de
Santa' Catarina.

No setor de saúde pública a

assistência social não nos des
curemos igualmente. Encontram
se em pleno funcionamento os

4 hospitais volantes que o Go-
,

vêrno do Estado adquiriu e estão
sendo empregados nos serviços
das Pioneiras Sociais, prestando
assistência médica e dentária às

populações pobres da Capital e

do Interior. Para as Pioneiras
Sociais destinamos uma verba
anual de 5 milhões de cruzeiros,
o que tem permitido o normal

processamento dos trabalhos em

preendidos por aquela benemé
rita organização. Encontra-se

pronta para ser Inaugurada a

nova ala' do Hospital «Nereu
Ramos», que aumentará

�

consi
deravelmente a capacidade da

quele nosocômio e para cuja
construção concorreram o Go-
vêrno Fedêral e o Covêrno do
Estado que terá a seu cargo a

manutenção e tôdas as despesas

e Reunidas
Nova Ala de

decorrentes do aumento a que
se procedeu. No mês de outu

bro passado foi iniciada a cons
trução de uma nova ala do Hos-

pital de Lages, em que já fo
ram gastos 7 milhões e 400 mil
cruzeiros. No' Hospital e Colô-.
nia Santana fcram construídos
2 novos pavilhões, um dos quais
se destina a recolher os filhos
dos doentes mentais que sejam
tuberculosos e estejam ali in-

ternados. As Maternidades man
tidas pele Covêrno do Estado
foram acrescidas no seu equi
pamento, cabendo destacar a

instalação de um moderníssimo
'Aparelbo de Raio X na Mater
nidade Carmela Dutra, nesta

Capitab.

Boletim N. 2

Comissão Municipal para
Energia Elétrica em Canoinhas

Responsabilidade da Prefeitura Municipal. Câmara de
Vereadores, Associação Comercial e Industrial, Associação Rural,
Representante Região Canoinhas do Plano de Obras e Equi
pamentos e Represerrtarrte dos Consumidores Locais.

Vencida a primeira etapa (objeto já em estudo por pinte da
Cossultoria Jurídica da CELESC) automaticamente vamos transferindo
para a órbita do Govêrno do Estado a solução em definitivo do Pro
blema Energia Elêtrica em Canoinhas,

Adiantendo-se, dentro da sugeatão Composição, . melhor será
substituir o têrmo transferência pelo de responsabilidade, - que é,
em final. o que se quer do Govêrno Estadual para este assunto.

Definida a posição jurídica da Canoinhas Forçá e Luz (sobre
contrato, concessões. aditamentos, portarias etc.) será esquemafizada
a operação Energia ,Elétrica propriamente dita. ....

-

.

Há uma tenencia natural pela sugestão denominada Compo
sição, isto é, Govêrno do Estado 51% (Empresul ou CELESC e

P.O.E. - Verbas Federais) e outros 49% (Cancinhas Força e Luz -
Classes - Prefeitura e Povo).

Estabelecido que seja o roteiro para o entrosamento da Ca
noinhas Força e Luz na Rede de Captação e distribuição de Energia

.

para Canoinhaa e Vilal, - a CELESC imediatamente constituirá uma

comissão técnica para saber o que vale em cruzeiros a existencia da
Canoinhas Força e Luz (fio, isoladores. transformadores. posteamento
etc.) e o quJ precisará para ser atualizado o n08SO sistema de trans

missão e distribuição de Energia tendo em conta o aumento de Quota
que demandará para a ponta de Circuito (provavel da Empresul).

Efetiva-se o negócio � duas situações merecerão estudo; 1°,)
A Canoiuhas Força e Luz se somará ao povo, industries, comércio e

Prefeitura, em volume de ações que fôr de sua preferência corno in
versã'o ou manutenção de capital, ou 2°.) Desaparecerá a Canoinhas
Força e Luz S.A. 'na forma e formula atual, - surgindo uma nova

Empresa, que como a anterior é a mais aceita em forma e formula
de Sociedade de Economia Mixta na qual o Govêrno Estadual (pela
CELESC ou Empresul) lidere com 51% das ações.

.

Eis o esquema para o qual chamamos a máxima atenção; eis
a sugestão que envolve a presença e Q interesse; de uma população
que para subsistir necessi ta participar com seu capital e com seu eBforç�.

A solução do problema Energia Elétrica de CaDOinha� estenderá
seus benefícios fi todos indistintamente e 0, resultado é o 'mesmo que
atualmente oferecem os municípios abastecidos com Energia Elétrica.

Desenvolver um trabalho é uma obrigação para. todos, é o

DOSSO dever, - esclarecendo que sem a participação de todos muito
lerdamente será o Município alcançado por este fator indispensavel
ao progresso que é, sem dúvida, - ter- energia em . qualidade e em

quantidade que sirva para tocar as nossas Iudustries e atrair novos

Capitais para esta Região. Trazemos ao povo de Canoinhas 8 palavra
de que (J Govêrno do Estado conjugará esforço para em breve escla
recer a posição até aqui dependente da Canoinhas Força e Luz, ou

ela integra o Grupo Canoinhas nos 49% ou então será- absorvida
pela CELESC atravêz da Empresul S.A.

Procurem tomar \ conhecimento mais detalhado
"

do que se

convencionou chamar "Sugestão Composição" e guarde para si que
o último ato poderá ser .encampação.

Assim .escrevemos o segundo BOLETIM, _ fiel ao que se

debateu em Florianópolis recentemente.

Canoinhas, 16 de Fevereiro de 1960

Dr. Haroldo ferreira, Prefeito Municipal,
Dr. Reneau Cubas, Presidente de Câmara de Vereadores

, 'Wilmar Friedrich, Presidente da Associação Comercial e Industrial
\ Herbert Iêitzmann, Representante do POE

Alfredo de 'Oliveira (iarcindo, Presidente da Associação Rural

Hepresentante dos Consumidores locais
\

Edital de Citacão
,

. o Di. Paulo Peregrino Ferreir�, .

Juiz de Direito da ..Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa Cata
rina, na forma da Lei, etc.

FAZ SABER a quem interessar
possa que por parte de Maria
Josefa Padilha lhe foi apresenta
da a petição do teôr seguinte: Ex
celentíssimo Senhor Doutor Juiz
dP' Direito da Comarca. Maria Jo
sefa Padilha, ou, simplesmente,
Josefa Padilha, brasileira. solteira,
doméstica, residente nó lugar" Rio
dos Poços", \ dêste município e

comarca, na qualidade de mãe e

tutora da menor impubere "TE
REZINHA", filha de Izaltino
Camargo Munhoz, por seu procu
rador, o bacharel que esta suba
creve, inscrito na Ordem dos Ad-

,

vogados. do Brasil, Secção de San
ta Catarina, sob n°. 360, com

escritório· nesta cidade á rua Vi·
dai Ramos n", 700, vem perante
vossa Excelencia expôr o seguinte:
1) - que viveu concubioato duo
rante trê anos, no lugar "Rio dos

Poços", Izaltino Munhoz Camar

go, cujo' óbito ocorreu em 29 de

junho de 1953, conforme processo
de acidente do. trabalho e pedido
de revisão em andamento na Es
crivanía do Cívil da Comarca; 2)
que dessa união resultou o uas

cimento da menor "Terezinha Mu
nhoz", registrada no Cartório do

Registro Civil desta cidade, como
se vê da inclusa certidão de nas

cimento lançado as folhas 252 do
livro nO, 35 ;3) _' que a peticio
nária sempre .se conservou fiel
ao seu companheiro e protetor,
de cuja filha ainda trata com de

dicação e carinho; 4) - que, sendo
solteira a peticionária e tendo fa
lecido no estado de solteiro o pai
da menor, Izaltino Camargo Mu
nhoz, a investigação de pàterni
'dade é permitida. À vista do ex

posto requer a Vossa Excelência

que autuada esta com os inclusos
documentos, sejam expedidos edi
tais de citação de herdeiros incer
tos do falecido pái natural 'da
menor e citado pessoalmente o

Representante do Ministério PÚ
blico, para acompanharem a pre
sente ação de investigação de pa
ternidade para o fim de ser de
clarado por sentença o reconheci
mento da filiação, nos têrmos dos
Arts. 363, ns, I II do Código Ci-

'vil, para todos os efeitos de di.

reito, inclusive averbação da in

vestigação e do reconhecimento
no citado registro de nascimento.
Protesta, a peticionária pela ou

vida .. de testemunhas e juntada
de d�cumentos a fim de provar
o alegado. Deferimento. - Ganoi.
nhas, 7 de abril de 1954. (a) A

roido[Carneiro de Carvalho, �stá
devidamente selada. Rol de tes-

de •

qumze (15) d,iasprazo
temunhas: 1) - Joaquim Servo
Munhoz, bras. casado, lavrador;
'2) _:_ Milles Luiz I Zaniolo, bras.,

.

casado, industrial; 3) - Lourenço
Witlich, bras., casado, industriârio,
todos residentes em Rio dos Po
ços, dêste' municipio e comarca.

Em cuja ação foi proferido o des
pacho do. teôr seguinte: Defiro o

requerido. Citem-se os interessados

incertos, por edital, com o prazo
de quinze (IS) dias, publicado
uma vez no "Diário Oficial do
Estado", secção Judiciária, e duas,
no jornal "Correio do Norte", que
se edita nesta cidade. afixando-se
o mesmo. ainda, no local do cos
tume, Notifique-se. Em 27·1· 60.
(a) PP. Ferreira. Em - virtude do

que, mandou passar o presente
edital que será afixado no lugar
de costume e publicado uma vez

no Diário Oficial do Estado, sec

ção Judiciária e duas vezes nó
jornal de circulação local Correio
do Norte. O que cumpra. Dado-e

.

passado nesta cidade de Canoinhas.
aos 2 de fevereiro de 1960. Eu,
(a) Rubens Ribeiro da Silva Es
crivão, o escrevi. _

(a) Paulo Peregrino Ferreira.
Juiz de Direito

Está conforme o original afixado
no lugar de costume infra da fé.

Data supra
.

Rubens Ribeiro da .Silva, Escrivão.

I

·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
botequim.

.

Antecipadamente agradece a Diretoria.

serviço de

2x

Otimas Propr�edades Venda
Casas, lotes e datas .

no perimetro
e suburbano. /

Otimos pontos residenciais.

Preços· à vista e a prestações
Informações, com ,

ODILON PAZDA, em Xarqueada ..

urbano

.'

�

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.

'.

'.
'

f
Uma- carreta reforçada, com capacidade para 3000 quilíos

chassiz de Ford 29,' bons pneus, boa carroceria, tudo em perf'eto,
estado de funcionamento.

Os interessados, para melhores informações procurem
Orlando Nascimento diretamente, ou- pelo telefone 232.
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Dia no Estádio Municipal21
.. .

proxrrno ,
Futebol ístico EntreGrande Embate as Equipes do

Joinvile x SAN'TA CRUZ local
Grande Festa Popular

em Piedade
DIA 21 DE FEVEREIRO

em benefício da Escola da

quela localidade. Completo
serviço de bar, churrascos,
assados, doces, leilão de

prendas, etc,
Todos à festa no pátio da

Escola; em Píedade.. lxGrupo Escolar do Sossego
A Carta que Albino Budant recebeu

e não publicou Vende-se
2 datas,' distante CIo Grupo
novo 500 metros.

1 Preço de ocasião.
I

Florianópolis, 5 de fevereiro de 1960.

Ilustrissimo Senhor
Jornalista Albino Raul Rud�nt,
Diretor do "Barriga Verde".
CANOINHAS -- Santa Catarine

Senhor Diretor.
Tendo em vista que comentários. insertos no seu tradicional

Iornal, relativos à obra do novo -Grupo Escolar de Canoinhas, podem
. suscitá r dúvidas li, respeito da honrabilidade de um Govêrno de .que
participei, comei titular da Secretaria da Viação e Obras Públicas,
responsável pelá, aplicação das dotações destinadas ao citado empreen

ft dimento, mando lhe a inclusa. "Nota do Deputado AroIdo Carvalho",
-

pedindo-lhe SI;: digne de publicá-Ia no seu Jornal, com o ' destaque
dado à noticia e. comentários referentes ao acidente havido na cons-

trução do prédio escolar.
.

Informações com

Francisco lader
\
em Xarqueada. lx

Material
'CASA

elétrico
ERLITA

Senhora Dona de Casa 1
Não esqueça que "Seu

'Talão Vaie Um Milhão",
exiJa sua nota de compras.

.

_

Certo do seu. respeito a 'elementares princípios de ética jor- -

nalistica e da sua compreensão e espírito· democrático, apresento- lhe

tCoócIúe em outro local)

'COMERCIO E 'INDlJSTR'IA

FISCHER .& elA .

19351 I 196025 anos servindo
ComérciQ em Geral M�inho de Fubá e Cangica. MALHARIA PANIFICADORA

Trigo e Centeio. Integral
Varejo e Atacado Engenho de Arroz Lã, Ra;yon e Algodão 'e MERCEARIA

"

Pães' frescos pela manhã .e à tarde.

("ASA FISCHER Pan,iFicadora - e Mercearia
IIPRIMORII .

Praça Lauro Müiler,170 - Fone,288

X

R Eugenio de' Souza, 530 - Fone,139

x
TECIDOS; uma grande variedade de

, xadreses catarinenses.

Malhas - Roupas Feitas
, "

Sombrinhas e Guarda-chuvas

Chapéus
Calçados O maior sortimento de conservas da

Louças cidade.' Biscoitos e Chocolates de

Ferragens' diversas procedencias.

�eco:s e Molhados. I 'Enfeites pI Bolo's .... G:ande variedade.

'Presuntos, Mortadela, Copas, Linguiça
Parafinada, Línguíça Portuguesa,
Salame Italiano, etc. QUEIJOS

.

Comércio e Indústria FISCHER & elA., pen�oradaml!!nte agradece
a todos os clientes e fun'cionários, a preferência e ajuda recebidss

,

-

nestes 25 anos de atividades crescendo com Cenoinhes,

Matrículas abertas na Escola ' Técnica
de Comércio de Canoinhas.."

H O R Á R I O: Das 17 às 20 horas
Início das Aulas' 1.

.

dê Março '2x

A Diretoria elo' Club Canoinhense, convida os Se
nhores. Associados para os festejos carnavalescos nos se

guintes dias:
Domingo dia 28 de Fevereiro
Terça-Feira dia 1. de Março
para matinées dançantes .

Contando com o comparecimento de todos, agra�
dece.

A DIRETORiA

! SOciedade Industrial e Comercial Sicól S/A
Assembléia Geral Ordinária

São convidados os senhores acionistas desta Sociedade
para a Assmbléía 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 Diretoria,
Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração
da conta de Lucros & Perdas e demais contas da adminis
tração, referente ao exercício de' 195'9; ,

2°. - Eleição dos novos Membros do Conselho Fiscal;
3°. - Assuntos de interesse social.

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

A V I S O
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 na. 262;, de
26 de setembro de 1940.

Canoinhas, 30 de janeiro de 1960..
Amo Court Hoffrnann -- Diretor Presidente.

", Ix

PROGRAMA MUNICIP�L DE CARNAVAL
DIA 27 - Sábado /

\)

Baile, em Tres Barras, promovido pela Sociedade União Ooperá-
ria. Lotação com partida do Hotel Ouro Verde às 21 horas.

DIA 28 - Domingo
Dança carnavalesca no Club Canoinhense, com início às 15 hrs.
Baile em Três Barras" promovido pela Sociedade Recreativa
Entre Rios. Lotação com partida do Hotel Ouro Verde às 21 hrs.

OlA 29 - Segunda-Feira
Baile em Três Barras, promovido' pela Sociedade União Operária.

Lotação com partida do Hotel Ouro Verde, 'às 21 horas.

Bôa Música animará as festas- deste programa,

AGRÂDECIM'ENTO
A Família Simões, vem, por meio deste, agrade

cer ao Dr. Reneau Cubas, pela boa vontade demonstra
da na operação de varizes realizada em sua mãe Maria
da Conceição Simões, a qual se acha em franco resta
belecimento.

Canoinhas, fevereiro de 1950.

Especializada em galetos, churrascos de todos os

tipos servidos em espetos de aço inoxidável.

E aguardem para breve grande' novidade
na CHURRASCARIA MICHEL.

,.

Rua Getúlio Vargas, 1357

" ,.\
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