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86 dias até o encerramento do Alistamento Eleitoral
Temos apenas 86 dias para o encerramento do alistamento dos eleitores que votarão no pleito de 3 de

outubro próximo. Urge, pois, que os cidadãos que ainda não possuem seus títulos se dirijam imediatamente

ao Cartório Eleitoral, no Edifício do Fórum, para 'obterem aquele documento, bem como para

providenciarem a transferência aqueles que hajam mudado de, residência.

,CUIDEMOS - DO

A aproximação do pleito de outubro, de que es

tamos distanciados apenas alguns meses, deveria ter já
despertado os partidos políticos para as atividades do a

listamento eleitoral, o que segundo parece, não está ocor

rendo. As proximas eleições serão, sem duvida alguma,
as mais importantes entre as que

- temos realisado nas

ultimas décadas da Republica. Atravéz dela se processará
a renovação do governo central, num dos períodos mais

agudos de nossa transição de país .agrícola.
Por outro lado, as mesmas perspectivas e a mes

ma significaçãó envolvem a sucessão governamental no
Estado, tendo em conta o vulto das obras realizadas ou

em realízação�que precisam continuar e outras serem con

cluidas.

Convém pois que estejamos, os canoinhenses, pre
parados

-

para dar o maximo de contribuição, em votos,
para essa extraôrdinária manifestação da vontade popu
lar. Além disso, temos que zelar para que não pereça a

chama do- entusiasmo cívico com que, nas vésperas das
ultimas campanhas, procuramos, atravéz de esforços con

[ugados, persistentes e patrióticos, elevar onde foi possi
vel, o contingente de nosso eleitorado. Canoinhas pode
perfeitamente, com um pouco de esforço, apresentar-se
no proximo pleito, com 15 mil eleitôres.

O dr. Paulo Peregrino
-

Ferreira, dinamíco Juiz E

leitoral, está comandando essa patriotica campanha. Os
seus funcionarios estão a disposição dos interessados, no

Edifício do Forum (Prefeitura Municipal) das 9 às 11 ho
ras da manhã e das' 14 às 16 horas da tarde.

Industriais e comerciantes devem colaborar, envi
ando para a qualificação eleitoral, todos os seus empre
gados que ainda não possuem titulo de eleitor. Todo o

serviço é gratuito, inclusive as fotografias.
A UDN local já está tomando providencias no sen

-

tido de aumentar o numero
-

do eleitorado em Canoinhas
e colaborando com o Serviço Eleitoral.

Voltaremos a informar os nossos leitores, semanal
mente, o numero de eleitores já inscritos.

Brevemente
cidade um

instalado nesta

SET
será

escritório do
O Serviço de Expansão do Trigo, orgão do Ministerio da

Agricultura,
-

com o Escritório Central em Florianopolis, é um Ser
viço que tem deixado de atuar nos Municipios tritícolas,

-

Canoi
nhas já tem uma produção de trigo estabilisada. O SET estava
sendo reclamado desde a muito. Mantendo aqui apenas um fun-"
cionário, sem recursos, não poderia oferecer ao triticultor nenhu
ma assistencia. O Escritorio Central, agora sob nova Direção, está
reorganisando (J Serviço. Dentro de poucos dias, será instalado
um Escritorio, devidamente organísado, e funcionará à Rua Paula
Pereira, esquina da Barão do Rio Branco, predio "Miguel Proco
piak". Um engenheiro agronomo dirigirá os trabalhos técnicos e

procurará dotar o Escritório, de maquinario suficiente para ajudar
o desenvolvimento tritícola do Município,

A Associação Rural de Canoinhas já colocou a disposição
do SET, todos os recursos de que dispõe, para que o Escritório
funcione normalmente e tenhamos mais um orgão que ampare a

lavoura tritícola.
-

I,

Educação Criança na Rússiada
Petrópolis - CRF � Publi- -

cou a reviste. católica PAZ E

BEM, no número de fevereiro,
interessante artigo sôbre o sis
tema pôsto em prática na edu

çação da criança russa. Apenas
_ 'nascídas, as crianças entram na

engrenagem do Estado, consti
tuindo, porém, a classe prívílí
giada. Recebem assistência mé
dica e social completa. Preo

cupam-se- os soviéticos apenas
com o material, esquecendo- se
por completo de Religião e Deus.
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Santa .Catarina
toneladas de

Porto Alegre, 3 (A. G.) - A
Comissão de Levantamento da

safra tritícola
-

do país, na safra

1959/60, está com seu trabalho

quase concluído e pretende en

tregá-lo, pronto, no próximo
sábado.

A atividade de seus membros
restringe-se, no momento, à con
ferencia de produção de alguns
municipios e estudos de re

latórios.
'

Pelos dados até aqui obtidos
pela Comissão de Levantamen-

Vão bem adiantados
os trabalhos do Asilo

Dr. Lourenço
Rolando Malucelli
A "Pia União de Santo An

tonio" fez uma surpesa domin

go ultimo, quando. convidou as

Autoridades e o povo para o

assentamento da pedra funda
mental do Asilo "Dr. Lourenço
Rolando Malucelli". Já com todas
as paredes principais levantadas
alicerce em fase de conclusão,
o predio já está de pé, sinteti
sarido uma esperança de todos

que reclamavam uma instituição
para a velhice desamparada. Foi
realmente, uma surpresa agra
dave!. Quando se esperava que
iria

-

ser assentado um tijolo
marcando o inicio da constru

ção, muitos tijolos já estão er

guidos formando a estrutura do
futuro Asilo.

-

Discursaram na ocasião, os

drs, Haroldo Ferreira e Rívada
via Ribas -

Corrêa, o primeiro
como Prefeito Municipal e o se

gundo em nome da Pia União
de Santo Antonio. Também sur

presos com o qu� estavam ven

do, ambos os oradores cheios
de entusiásmo, destacaram> as

personalidades das heróicas se

nhoras da Pia União, que em

silencio, estão construindo uma

obra de assistencia social digna
de ser invejada e imitada. Fi

nalísando, os oradôres pediram
aos presentes que unissem to
dós os esforços no sentido de

apoiar a iniciativa louvável das
abnegadas senhoras que dirigem
a Pia União de Santo Antonio.

"Correio do Norte" que este
ve presente, felicita a Diretoria
da Pia União e coloca os seus

prestimos à disposição para di

vulgação constante
-

mantendo
acêsa a chama do entusiasmo
dos canoínhenses.

produziu
trigo em

53.000
1959

to, acredita-se que o Pr. produ
zirá 23 mil toneladas do cereal;
Santa Catarina 53 mil tonela
das e o Rio Grande do Sul, a

proximadamente, 276 mil.

Esses mesmos resultados in
dicam que a safra tritícola na

cional tende a baixar para 345
mil toneladas--no corrente ano.

A que�tão de preços não foi

ainda, solucionada, pois depen
de da apuração do total da sa

fra. AcreditA-se que os moinhos
pagarão 500 cruzeiros por saco,

além, da bonificação regulamen
tar. O valor desta, contudo, os
cilará de acôrdo com a produ
ção. Os recursos votados pelo
govêrno central são de 2 bilhões
e oitenta milhões de cruzeiros

que serão divididos pela soma

total da produção.-
Técnicos da Secretaria da E

conomia, ouvidos pela reporta
'gem, estimaram em 5, bilhões
de cruzeíros o valor da safra
tritícola nacional para o corren

te ano.

Engenheiro João Alberto Nicolazzi
Pela Faculdade de Engenharia do Paraná, concluiu - com

brilhantismo e destaque o curso de Engenheiro, o jovem João
Alberto Nicolazzi, filho do casal Antonino Nicolazzi. A engenharia,
a profissão mais procurada no momento, dado o surto de indus
trialisação do nosso país, em todos os seus setores, continua sen

do tamberil a mais dificil. Anualmente, milhares de candidatos
se submetem aos vestibulares e um numero reduzido de eprova
dos, ingressam nas Faculdades. O Brasil está com falta de enge-.
nheiros. Indústrias nacionais oferecem contratos aos recém for
mados e até muitas custeiam cursos de especialisação no exterior.

O engenheiro João Alberto Nicolazzi tem tambem varias

propostas. Após um merecido descanso, aceitará a que melhor

vantagem oferecer dentro de sua especialidade.
"Correio do Norte" ao ensejo, envia ao novo engenheiro

canoinhense, os seus melhores cumprimentos, formulando-lhe os

mais sinceros votos para uma brilhante carreira, sempre ponti-
lhada de amplos sucessos.

'

Contamos agora com uma bem

organisada Oficina de Refrigeração
�

A nossa reportagem que sem

pre está informando aos seus

leitores, o que se faz e realisa
em nossa cidade, para o seu

progresso ,e� /desenvolvimento, "

esta semana visitou a novel o

ficina de refrigeração do sr.

Isidoro Novak, sita à rua Major
Vieira, Esq. Caetano Costa. Mui
to bem montada, especializada
em refrigeração, tanto domes
tica como comercial, era uma

oficina que estava faltando em

Canoinhas, dado o grande nu

mero de refrigeradores ins
talados.

O sr. Isidoro Novak tem o

curso' da Gal. Motors, feito em

Santo André, São Paulo (refri
geração domestica) e da Eletro
frio S. A. de Curitiba (refrige
ração comercial), estando capa
citado técnicamente para fazer

funcionar com bastante exito, 'a
sua ofícína, Além dessa especi
alidade, ainda adquiriu também
em São Paulo, amplos conhe
cimentos de dínamos e motores

de arranques, de veículos mo

torisados. Tem tambem a ofici
na do sr. Novak, uma seção de

peças para todos os modelos e

marcas de refrigeradôres.
Iniciativa como esta e outras

que se vem tomando procuran
do suprir às necessidades de

- Canoinhas, devem merecer do
público todo o apôio, pois co

nhecemos o valor da iniciativa
particular, que faz crescer cida

.

des e desenvolver nações.
Sômos gratos ao sr. Isidoro

Novak pela atenção dispensada
a nossa reportagem e o para
benisamos com votos de pros
peridades.

Por Um Mundo Melhor
Ouçam todas as sextas

I
feiras, às 18,30 horas, na
Rádio - Canoínhas, sob a

orientação do Irmão Ivo.
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I

-O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE-,
vai realizar no corrente ano o sétimo recenseamento geral no país.
Esta operação consitária se reveste da mais alta importância pelo Iato
de possibilitar a todos os brasileiros o exame, ou melhor dito; ara-
dicgrafia de hoje, Crescimento em todos os setores das atividades, _ :.... . _::

em nosso país, nesses ultimos 10 anos.

A contagem consitária do corrente ano. vai retratar o Brasil
fielmente, atravêz dos censos denográfico, agrícola, industrial, comercial
e dos serviços.

'

Exi�o Assegurado:
Censo de 1960 em Santa Catarina

í

Mapas Municipais
Censo Agrícola
,Concórdia ,e (juaramiri'm

A Operação (enjitárla no- Brasil

Censitários
Piloto em Lajes,

Recenseamento em Santa Catarina
" •. ,\ I

Em nosso Estado, funciona desde 1945 uma Delegacia do IBGE.
trata-se tIa Inspetoria Regional de Estatística, ora sob a direção do
dr. José' Newton Nogueira. experimentado técnico daquela Autarquia,
que já realizou em 1940 e 1950 os recenseamentos gerais que o Bra
sil efetuou.

Ele pois, quem nos vai dizer, doravante, 'o que hâ; o que já
se fêz e o que se fará nêste Estado em pról do sétimo recenseamento
geral do paíz. Escutêmo-lo. "O Exito do próximo Censo está plena.
mente essegurado no Brasil. Esta certeza advém do trabalho extraor
dinário, da alta visão administratíva, do entusiasmo que se renova

diáriamente na pessoa do Professor Jurandyr Pires Ferreira, operoso
j)residente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E' o

também de justiça, aqui deixar registrado a eíicieneia e a colaboração
que ao Presidente do IBGE vem prestando o dr. Antonio Vieira de
Mello diretor do Núcleo de Planjamento Censitâric.

'

"A ação dêeses ilustres Brasileiros - continua o entrevistado -
em Santa Catarina, tem sido um valioso estimulo às atividades' da
Inspetoria Regional. Vem ela se incumbindo' com a ajuda de todo o

seu excelente corpo de funcionários, das tarefa-s que lhe foram oo
metidas. Dai não ter receios de-afirmar, como natural corolário da.
quela vitoria nç plano nacional. que em Santa Catarina o êxito do
recenseamento de 1960 está virtualmente assegurado.

\

Mapas Municipais Censitários
"Para que se tenha=uma aligeirada noção do espirito de previdência
por parte daqueles que em boa hora dirigem os trabalhos prelimi
nares do próximo recenseamento geral - manifestou o Dr. José Newton
Nogueira - esta notícia há mais de um ano que o IBGE vem se

preparando para a batalha consitâria de 1960, Realizou em Brasilia um
censo denográfico Piloto, cuja experiencia muito serviu aos técnicos
para a necessária aferição junto ao povo, dos novos instrumentos de
coletas programados.

"No Rio de Janeiro outro teste também foi efetuado atravez
dos questionários do censo Agrícola. Novo' êxito, nova vitória. Em
-Agôsto último os Agentes de Estatíatica em todo o Brasil realizaram
um trabalho de alta profundidade. qual seja o de atualização dos

. mapas municipais, enriquecendo.os e procedendo 'DOS mesmos uma

criteriosa divisão de eetôres consitârios. \

Graças as medidas adotadas pela Inspetoria Hegional e à
dedicação proverbial dos Agentes de Estatística do Estado, Santa
Catarina foi a primeira unidade' da Federação que remeteu para o

Núcleo de Planejamento Cousitários 08 referidos Mapas.
� , �

"Está, assim o Estado, dividido. aproximadamente, em três mil
setores, externou ainda o entrevistado. E continua: Por conseguinte.
em condições de receber, sem C8 atropelos que a falta de planeja.
mento cria, tôda a distribuição e coleta censitâria.

Censo Agrícola Pilóto
A Proprósito do tópico acima. o dr. José Newton Nogueira

nos informa: "Agora mesmo, entre nós, o, Núcleo de Planejamento
Censitário,' atravéz da Delegacia do I�GE, está promovendo nos mu

n-icíoB de Lajes, Concórdia e Guaremirim, um teste sôbre os instru
mentos de coleta .parã o Censo Agrícola de 1960 visando, a obter'
elementos seguros sôbre a reação dos informantes quanto às novas

indagações introduzidas e familiarizadas a rêde de coleta com 08 novos

questionários.
'

- "O medêlo experimental do formulário C:A .2.01. se constitue
de 509 quesitos, '"' que dá uma idéia. ao menos .perfunctôria sôbre a

profundidade da pesquisa, Os três municípios aqui mencionados fazem ,

parte daquele grupo de 75 que o IBGE selecionou em todo o Brasil.
Serão testados em cada município, 20 questionários, terrqinou de es

clarecer o Inspetor Regional do IBGE em S.C.

Dia-nos o entrevistado: Recentemente o IBGE realizou em

Praça

-

Advocacia em geral, especialmente crime

Dr. Oswaldo d'Oliveira Fones 236 e 314
CANOINHAS -- Santà'éatarina

José Yvan da Cost«
Bacharel 'em Direito

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
v. S. será um provavel felizardo da campa ..

nha "Seu Tal�o Vale Um Milh,.ão" bastarrdo

simplesmente exigir. a sua �A FISCAL
,

das compras efetuadas.

Grande 'Op1ortunidade
Vende-se por preço de ocasião, um imóvel medindo 800

metros quadrados, cercado, com poço já perfurado, e .algumas
árvo:� fr�tíferas, bem de frente à Associação Rural, bn..·
r: ' Uma

�

carreta reforçada, com capacidade para 3000 quilios
chassiz de Ford 29, bons pneus, boa carroceria, tudo em perfeto, '

es-tadº�uncionamento.
'

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

BREVEMENTE
A rua Vidal Ramos, um posto da Associação

Rural que, funcionará no, predio "Dietrich Síems".
O Posto terá todos os medicamentos de emergencia,
inclusive drogas e alimentos para passarinhos.

VE DE - SE
Uma prensa manual 'Marumby para fabrico de te

lhas, em otimo estado por Cr$ 40.000,00.
Acompanha urna forma completa para Goivas

tipo francesa..
l

Vende-se mais: polias, correias, eixos, mancais,
-\

por preço de ocasião.

Ver e tratar Fazenda Miraflores Felipe Schmidt
neste Município. 5x

São Paulo uma grande concentração pré censitária. A ela ocorreram

cêrca de 500 agentes' de Estatística a fim de receber intruções de
um grupo . têcnico de trabalho, sôbre o proximo recenseamento. E, na
semana passada, idêntico conclave efetou- se eu Minas Gerais, com a

participação de cêrca de 400 agentes de estatística.

"Ambas as reuniões excederam li espectativa. Cuida, assim,
o IBGE com elogiavel antededencia de um dos problemas mais im

portantes, senão o mais importante para o bom exito de um recen

seamento, qual seja o de preparo ou de habilitação do pessoal que
nas cidades, nUS vilas e nos povoados, vai proceder a distribuição e

coleta dos questionários censitários. '

No domingo último. informa o entrevistado, foi assinado no

Ministério da Educação um convenio entre o GEIA. o Ministério da
Educação eo IBGE sôbre a utilização para fins concitários do primeiro
cérebro eletrônico a ser instalado na América do Sul. A apuração
dos dados ceneitários de 1950 'se fêz em

-

dois auos. Com o cérebro
eletrônica, Iar-se-á em apenas 6 meses, por isso, há para da rapidez
com que o Brasil conhecerá os resultados do próximo recenseamento,
é de ressaltar a enorme economia que o cérebro eletrônico trará ao

IBGE uma poupança extraordinária 'de material e de pessoal.
\

Ajuder:n a fazer o Censo
Sob o aspecto têenico-adminietrativo, o êxito do recenseamento

de 1960 está asim assegurado, conclui o dr. José Newton Nogueira.
"O IBGE fêz, está fazendo e há de fazer tudo aquilo que fôr de sua

inerente atribuição: Mas, infelizmente, isso se não basta. Isso só é,

pouco. A Nação necessita da colaboração geral de todos aquêles que
tenham o desejo de mais uma vez servi-la com entusiasmo e dedicação.

Daí, confiadamente, fazer um apelo aos brasileiros de Santa
Catarina no sentido de que ajudem .a fazer o censo. A cooperação
das autoridades constituídas e do clero representa uma fôrça e um

ponto de apôio onde o IBGE encontrará a necessária energia para
levar 8 cabo o recenseamento de 1960" nesta unidade da Federação.

PARA-FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F, R I E 1 R A S,
E2_PINHAS, ETC.NUNCJ:l EXISTIU IGU�l

� :t&.'"'*',....1WetI1:

Juizo de Direito da
Vomarca de Canai
nbas � Estado de

Bta. Catarina
EDITAL DE PRAÇA para Ven
da dos bens pertencentes ao Sr.
ESTANISLAU BORIÇA e s/rnu
lher na AÇÃO EXECUTIVA,
movida por AGENOR DE PAU
LA BUENO.

O Dr. Paulo Peregrino Fer
reíra, Juiz de Direito da Comar
ca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da
Lei, etc.

FAZ SABER aos que o pre
sente Edital' virem, ou dêle co

nhecimento tiverem ou ínteres
sar possa que no dia 28 (vinte
e oito) de Março próximo vin
douro, às 10 (dez) horas no Fo
rum, do Edifício da Prefeitura
Municipal, o porteiro dos audi
tórios levará, a público R!'_egão
de venda, a quem mais dar o

maior lance' oferecer acima do
preço da avaliação de Cr$9 000,00

"(nove mil cruzeiros), o seguinte:
Um terreno com a área de a

proximadamente 24,200 m2. (vin
te €' quatro mil e duzentos me
tros quadrados), de terras ala
gadiças. situada na séde do dis
trito de Lagôa do Norte, Muni
cípio e Comarca de Canoinhas,
de-ntro das seguintes confron-,
tações: fazendo frente com .a es

trada de Ferro (linha de S. Fran
cisco). dividindo por 11m lado
com a estrada que vae a Flu
viópolis, até o que, __ por este
'lado divide com terras de José
Nepomuceno Pinto até o arroio,
e pelo arroio acima dividindo
com terras de Wenceslau Woí
chiekoski até dividir com terras
de Laurínho Cordeiro Bello e

por esta divisa acima onde co
meçou. Ressalvando na frente,
da Estrada de Ferro um terreno
com trinta metros de frente

por trinta de fundes, existindo
sobre o terreno hipotecado u

nicamente um monjolo' de fa
rinha de mandioca, €'m péssimo
Estado. abandonado à mais de
seis anos; não existindo casa

nenhuma; terrêno êsse avaliado
em Cr$ 8,000;00 (oito mil cru

zeiros) e o monjolo Cr$ 1.000,00
(um mil cruzeiros), importando
tudo em Cr$ 9.000,00, (nove mil
cruzeírosj.. E quem o terreno

quizer) deverá comparecer no

lugar dia e hors acima mencio
nados, sendo êles entregues a

quem mais dar e maior .lance
oferecer acima da avaliação, de.
pois de pagos no áto o

-

preço
� as custas da compra. O pre
sente Edital será afixado no lu
gar de costume e publicado
trêz (3) vezes no Jornal local,
Correio do Norte. DADO e pas
sado nesta cidade de Cancinhas,
aos dezesseis (16) dias do mês
de Fevereiro de mil novecento
e sessenta (1960), Eu, (a) Rubens
R. da Silva Escrivão; o escrevi.

(a) Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito

ChUTI"aSCill'ia·
Michel

oferece ambiente

Atenção e muita

Familiar

Higiene,
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Oe-st-ruida por
. Terremoto e Mare

a cidade de Agadir

Lavoura e Pecuária
Responsabilidade. Associa�ão Rural de 6anoinhas

- Adubacâc
.

,

,
Verde

A adubação verde constitui uma importante fonte de
fornecimento, ao solo, de matéria. orgânica 'e substâncias
minerais. A adubação verde não só devolve ao terreno os

principais elementos químicos extraídos pelas colheitas.como
melhora as suas propriedades físicas, químicas e biológicas.
Com a aplicação do adubo verde, o terreno se refresca mais,
há melhor circulação do, ar, do anídrido carbônico e do a

moníaco da atmosfera, tudo em benefício da planta. O aní
drido carbônico que se produz na, transformação da matéria
orgânica é um composto importante porque auxilia a solu
bilização dos outros minerais para melhor. absorção pelas
plantas.

.

A-adubação verde consiste em se enterrar as planta"
de uma cultura de leguminosas, as quais forem semeadas
no terreno para êste fim. O entérrio da planta se faz na

época do florescimento ds leguminosa, porquE' é- nesta fase
que as substâncias minerais se encontram concentradas nas

Iôlhas .e hastes. Nas raízes destas leguminosas se formam
nódulos, onde se fixam e operam as bactérias nitrificadoras.
que possuem a propriedade de absorver e fixar o azôto da
atmosfera. As suas raízes são geralmente, longas, o que lhes
permite extrair, para a sua nutrição, os minerais que se a

cham nas camadas mais
__profundas do solo.

As principáis espécies indicadas para li adubação ver

de são: feijão de porco, mucuna, soja, ervilha de vaca, tre

llWÇ(J�, calopogorrium etc.

O feijão de porco é mais indicado para a adubação do
cafezal e' do pomar, porque é de crescimento reto, não tre

pando nas árvores e arbustos. Possuí raízes fortes e com

bastantes nódulos nitrobacterianos, sendo também de ciclo
'de vida muito curto.

A �ucuna é uma ótima planta para adubação verde,
mas deve ser plantada bem mais tarde, depois, do plantio
daiculturas anuais, para não invadi-Ias nem abafá-Ias.

moto
CASA BLANCA (Marrocos),

2 (UP!) - A cidade marítima
de Agadir foi inteiramente des
truida às últimas horas de 1. do
corrente em virtude de violento

terremoto acompanhado de fu
ríoso maremoto que lançou e

-normes ondas sôbre os escom

bros das casas que acabavam
de ser destruídas. Agadir está

-Jocalizada a 424 quilômetros de
Casa Blanca, tendo uma popu
lação calculada de 40 000 habí

tantes na maioria muçulmanos.
Primeiras notícias dizem que
mais de 5.000 pessoas pereceram
enquanto outras m ilhares -fica
ram feridas. Tropas dos Estados
Unidos, França e Espanha e e

lementos da Cruz vermelha u

niram-se ás tropas marroquinas
para ajudar na procura de mor

tos e socorro aos sobreviventes,
bem como manutenção da ordem
para evitar saques. Numerosos
turistas na maioría franceses,

sofreram as consequência do
abalo.

Milhares de cadáveres em

fossa· comum
RABAT, 2 (UP!) � Um repor
ter que fêz um vôo sôbre Aga
dir e regressou logo a essa ca

pital, disse haver visto uma cova,
"dum quilômetro de extensão

. no qual estão sendo entrerrados
milhares de cadáveres", numa

fossa corr.um colossal.
.

Vva. Maria Falga'tter
I

Acometida de rápida enfer
midade, veio à falecer nesta

cidade, já com avançada idade, .

a exma. Vva. Dna. Maria Fal

gatter, cidadã muito benquista
Seu sepultamento, -realizado dis
9,' foi muito concorrido.

A família Falgatter, apresen
tamos nossos sentidos pesares

Alexandre Novak

Durante 33 anos Alexandre
_Novack viveu em Canoínhss.
Aqui criou. os seus .filhos e viu
nascer os seus netos. Funcionario
assíduo, cumpridor intransigente
de seus deveres, a administração
Municpial muito lhe deve. Di

rigiu o primeiro calçamento e

de um modo geral, foi sempre
o supervisionador das obras mu

nícipais, em todos os Governos.
Sua opinião foi sempre respei
tada. Ultimamente, mesmo apo
sentado, ía diariamente à Pre
fe'itura e prestava expontanea
mente sua colabaração nos tra
balhos do DMER.

Em São José' dos Pinhais,
Alexandre Novack foi residir

perto do seu filho mais moço,
Moacir Novack, Gerente do Ban
co Nacional do Comercio, da

quela cidade.

"Correio do Norte" almeja-lhe
feliz perrnanencia na cidade pa
ranaense em companhia de- sua
espôsa, filhos e netos.

Cine Teatro Vera -Cruz
A P R E S E N T A :/

HOJE ãll 20,15 horas e Impróprio até 14 anos

Homem
_

do' Oeste
com Gary Cooper, Julie London, Lee

-

J. Cobb,
-

Arthur O'ConneI e Jack Lord
"Um pistoleiro de fala macia � punhos de aço...... vlvendo

uma das mais audaciosas aventuras do oeste!"
�_\_---

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

Homem do Oeste
--------.--

á. 17 hora.
DOMINGO - ás 20,15 horas

Censura Livre
Irnp, até 14 anos

Os Diabos Verdes de Monte Cassino
com Joachim Fuchsberger, Elme Karlowa, Antje Geerk,

Ewald Balser e Dietler Eppler,
"Um sucesso mundial do novo cinema alemão."

"Um grandieso drama de guerra."
--�--

28. Feira. ás 20,15 horas » Imp. até 14 ano. - REPRISE
---�

3a. e 4a. Feira -. á. 20,15 hora. - Imp, até 14 ano.

/

Mulheres Fugitivas -
-

com Virgínia Mc. Kenna, Peter Finch, Marie Loler, Henee
Houstou, "Um drama da Rank Films do Brasil"

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

BRUTALIDADE
com Burt Lancaster, Yvonne de Cario, Ann Blyth, etc.

"Grandioso drama de Jules Dasain."
"O mestre insuperável do "suspense".

AGUARDEM;

AS PERNAS DE DOLORES
UM SUCESSO DO CINEMA ALEMÃO

'4.G&f44 km. E ';6MW*jflê't

f

Churrascaria Michel
Rua Getúlio Vargas, 1357

Sob a direção de seu pro
prietário, para melhor servir
sua freguesia.

ATENÇÃO
Senhores Criadores

-,

o Serviço de "defesa
sanitária animal (5a. re

gião), está funcionando na

. Rua Coronel Albuquerque,
201 - Consultas gratis.

Assine! Leial Divulgue!

Correio do Norte

Agradecimento
Leopoldo Fallgatter, Frederico Fallgatter, Filhos, Nóra e

Nétos da inesquecível

MARIA FALLGATTER
....

profundamente sensibilisados com o auxílio prestado durante a

molestía e passamento da falecida Mãe, Sógra e Avô, vêm trazer
seus públicos agradecimentos ao rvd. Pastor Egon Marterer, pelo
conforto espiritual e aos srs. drs., Mario Mussi, Osvaldo Segundo �

de Oliveira e Reneau Cubas, pelo auxili';; da ciência médica, fi
nalmente agradecem aos seus bons vizinhos que tanto os auxi

liaram, aos que estiveram no guardamento e aos que acompa
nharam 1) corpo da extinta ao Cemitério Municipal. Ha ainda que
agradecer as pessoas que enviaram corôas e flores.

!:- todos,' pois, sua ímorredourá gratidão.

Canoinhas, 7 de março de 1960.

M1ssa ; COn.Vl1e

THEODORO HUMENHUK
-

mandam celebrar na Matriz Cristo Rei, às 7 horas de quarta
feira, dia 16 do corrente, 2° aniversário de seu falecimento.

Pelo. comparecimento agradecem sensíbilizades,

Canoinhas, 11 de março de 1960.

.

Tranferiu sua residencia para
Curitiba, São José dos Pinhais
° nosso mui presada amigo e

assmante,
-

Alexandre Novack
Funcionario Municipal por mui
tos anos," estando, atualmente

aposentado, exerceu na Prefei
túra de Canoínhas, inumeros

cargos. Sua -função era Fiscal
mas dado a sua capacidade de
trabàlho e inteligencia, seus ser-

viços eram sempre reclamados Vva. Ana Humenhuk e Filhos, convidam parentes e ami.

onde houvesse necessidade de gos para assistirem a Santa Missa que, em intenção da alma de

pratica e conhecimento. Tão logo <seu inesquecível chefe
foi criado o Departamento Mu

nicipal de Estradas de Rodagem
Alexandre .Novack foi riomeado
seu Diretor.

CàmaravlunicipaldeCanoinhas
Resolução n, 10 de 20 de fevereiro de 1960

Eleva os vencimentos dos
Funcionários Públicos Municipais

Escala Padrão de Vencimentos
a Funcionários Públicos Mu

nicipais, instituida pela Reso-

lução No. 10 de 20 de
Fevereiro de 1960.

Vencimentos
Mensal . Inual

O Cidadão Dr. Reneau Cubas,
Presidente da Câmara Municipal
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, no uso de suas atribui.
ções, e na conformidade no dis

posto no artigo 66 parágrafo 2r• e

4°: da Lei N°. 22 de 14 de No·
vembro de 1947, (Lei' orgânica
dos Municípios), Faz saber que a

Câmara Municipal decretou e eu

promulgo a seguinte
Resolução

Artigo I: - Ficam elevados os

vencimentos dos funcionários pú
blicos municipais, nos têrmos da

_

presente lei.

Artigo 2' - Os padrões de
vencimentos passam a vigorar de

. acôrdo com a .escala padrão de
vencimento" anexa que fará parte
integrante desta Lei.

Artigo 3' - Para cobrir a des
pesa decorrente desta Lei, será a

berto oportunamente, crédito su

plementar, que correrá por conta
do excesso de arrecadação do oor-

rente exercicio. ./

Artigo 4' - Esta Lei passa a

vigorar 8 partir de I�- de Janeiro
da 1960 revogando-se as dispoai
çõea em contrario.

Sala das Sessões da Câmara
Municipal,' em 202-1960.
Aas • Dr. Benesu Cubas.Presidente

Ass - João Augusto Brauhardt
l' Secretario

Ass - Alfredo de Oliveira Garcindo
<, 2' Secretario

Padrão
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L\
M
N
o
p
Q
R
S
T
U
V
x
y
Z
Z.·.l
Z-2

Cr$ 3.000,00
3.500,00
4000.00
4.200,0�
4.400,00
4.500,00
4.600,00
4.700,00
4.900,00
5.100,0'0
5.300,00
5.400,00
5_500,00
5.700,00
6.000,00
6.200,00 .

6.400,00
6.500,00
7.000,00
7.500,00
8.000,00
8.506,00
9.000,00
.9.500.00
10.000;00
11.000,00
12.000,00

Cr$.36.000,oo
42.000,00
48000,00
50400'00
52.800,00
54.ÍJOO,oo
55200,00
56.400,.00
58.800,00
61.20U,00
63.600,'00 -

.64800,00
66.000,00
68.400,00
72000,00
74.400,00
7680Q,00
87.000,00
84.000,00
90.000,00
96.000,00
102.000,00
108.000,00
114000.00-
120.000,00
132000,00

-

144.000,00

Secretaria da Câmara Municipal,
em 20 de Fevereiro de 1960.

DR. RENEAU CUBAS
Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Comissão Muoicíp:1 para Energia
Elét"rica em- (anoinhas

BOLETI.M N. 3

Para a transação (compra ou encampação) aceita o Co-
_

verno do Estado, (O Governador Heriberto Hülse, o Dr. José
Correa Hülse - Diretor da CELESC - 'Dr. Victor Peluso, Se
cretário

.

Geral do POE e o Sr. Herbert Ritzmann - Represen
tante do POE Região Canoinhas) a incubência de, na proxima
reunião do POE em abril- próximo, incluirem -nesse Plano, uma

dotação de 10 a 15 milhões de cruzeiros para qualquer dos fins
que vise liquidar a barreira que vem dificultando Canoinhas no

que diz respeito a Enérgia Elétrica.

Assegurando direitos e assegurando inversão de respei
tavel soma - o Governo Estadual por seu orgão destinado a a

glutinar o esforço dos canoinhenses, ainda naquela sentido, for
mará liderando a Sociedade de Economia Mixta.

Existe no Orçamento da União, para o Exercício de 1960,
sete milhões de cruzeiros, importância esta destinada as preten
çõescdo Municipio de Canoinhas e com fim específico. (energia
elétrica), quatro milhões de cruzeiros deverão ser carreados para'
á linha de captação, em São Lourenço (Mafra) e o restante, isto
é, três milhões de cruzeiros' serão destinados ao estudo da bar-
ragem do Rio Tamanduá.

_
,

Vale dizer, que si outro rumo distante ao atual da Ca
noínas Força e Luz S: A. não for preferido, Canoinhas não

-

terá
Energia Elétrica.

'
-

Não adianta amarrotarmos chapéo em portas de Banco;
não adianta pedirmos conversa com Governador; não adianta, i
lustrarmos políticos, não adianta levantarmos possibilidades pró
ximas ou remotas. O que adianta, isto sim é atacarmos o proble
ma como ele é, por que foi e porque não poderá continuar as
sim. Trata-se o problema Energia Elétrica de Canoínhas ímpes-i
soalmente; olhe-se Canoinhas pelo quanto padece sem Energia
para seu rnodsato. parque industrial; para seu nome; para seu
confortó social.

'"

Si a norma consagrada fôr li de Sociedade de Economia
Mixta é dever do homem Canoinhense prestigiá-la e propagá-la.

Canoinhas, 23 de Fevereiro de 1960.
Dr. Haroldo Ferreira
Prefeito Municipal

Dr. Reneau Cubas
Presidente da Câmara de Vereadores

Herbert Ritzman ,

Representante do POE

Saul Zugmanu'
Repres. dos Consumidores locais

Wilmar Friedrich
Presidente da As. Com. e Ind.

Alfredo de Oliveira Garcindo
Presidente da As, Rural

BOLETIM N. 4'
Perseverando nó proposito de associar o Grupo Canoinhas

(Prefeitura, Capitais de Canoinhensés e Canoinhas Força e Luz)
vamos contando o resultado das demarches que tivemos em FIo
rianopolis e estudando a fórma ou fórmula que no final resulte
em solução do angustiante e embaraçoso problema de EnergiaElétrica.

_

Devemos repetir em alto e bom som que afóra a parti>
cípação do' Estado, a nOSS0 favôr, - não teremos Energia em

quantidade suficiente para amparar Canoinhas e não teremos se

gurança em nessa Marcha de Progresso.
Sobre este tópico - não se fica com dúvidas!! !
A Canoinhas Força e Luz S, A., cujo -capítal deve ser

algo apreciavel, não apresenta porém base lógica e bancária para
um financiamento afim de que possa se aparelhar, em condições�cnicas, suas rêdes de captação. e distribuição.

Pode-se quase àfirmar que a Canoinhas Força e Luz S. A
não tem interesse em estudar o financiamento, de antemão sabe
ser ine�equivel; quase podemos afirmar também que em negocio
de Energia Elétrica o lucro é quasi hístoríco, rião compensa; 35
anos aí estão a atestar que o que se poude fazer foi feito, "re
cauchutagem" uma rêde "pingente" e' que como tal de futuro
incerto." '

.

Somando-se o pouco que se sabe da Canoinhas Força
e Luz S. A. e 'a bsse da parcela de prática que se junta - che
ga-se �' esta verdade incontornavel. - A Canoinhas Força e Luz
S. A, já teve sua época - hoje Se -preocupa com a sua manu
tenção, - é o que se vê, Um. bom ponto para a Canoínhas Força
e Luz S. A. si não houvesse ambições e interesses saúdaveis em
equação; si ja estivesse definida as caracteristicas da Canoinhas,
no seu todo; si fossemos uma cidade dormitório!

Canoinhas que tem um encontro marcado com o futuro,

Material
CASA

elétrico
ERLITA

de CulturaTerras

Banqúetes, Re(epçóeS
MichelChurrascaria

\

Proibicão
,

Fica proibido a pescar ca

ça bem como a passagem
nas terras do sr. Antonio
Schelbauer, situado em Sal
to d'Agua Verde. Ix

Deputado Aroldo Carvdlho

as . férias findaram...

Dezembro. Findou -o ano le
tivo. Reina, na

-

maioria dós co

rações estudantis uma alegria
que aparenta ser infinita. Os que
bem aproveitaram ás aulas mi
nistradas durante os oito meses

e conseguiram a aprovação final,
sentem-se felizes, consciência
tranquila, a alma leve e I) cor-

po rejuvenescido. No entanto,
quantos não são os que andam
de cabeça baixa -como se car

regassem um pêso sôbre a

mente cansada, más cansada de
pensar em tudo que não .se re

lacionasse com o estudo. Um
ano perdido. Qual a consequên
cia dêsta perda? Primeira
mente, um ano de viria a menos,
depois um ano de lutas a mais
para conseguir aquele almejado
ideal com que todos sonhamos
Além de muitos outros males
que nos traz, ainda como resul
tado, temos O' nosso prestigio
consideravelmente dimínuido.

,

Mas êsse ano passou. Outro
iniciou-se e a luta recomeça As
férias estão n.o apagar de suas

l�es, Dentro de poucos dias,
revemos nossos estimados mes

tres, os caros colegas, o ambi
ente escolar, a gostosa folga do
minical, etc. Enfim, inicia-se a

tão "batida" melancolia estu
dantil.

Os' aprovados seguirão con

tentes à frente, visto que estão
'um ano a menos distante de
sua futura profissão, da Iu tura
carreira, do ápice de sua glória

. '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

SEU TALÃO VALE UM 1V1lLHÃO \

CONSUMIDO'R, exija ao seu fornecedor a Nota
Fiscal ou talão

-

correspondentes às suas compras,
iguais ou superiores a Cr$ 30,00, colecionando-a�,
a partir desta. data, 1:- de dez:embro de: 1959,e parti
cipe do grande sorteio a realizar no dia 30 oe Junho
da 1.960, concorrendo assim, aos Cr$1.700.000,OO
em prêmios oferecidos pelo Estado.

R_esponsabilidade da Prefeitura Municipal,
Câmara de Vereadores, Associação Comercial
e Industrial, Associação Rural, ·Répresentante Vendem-se 13 alqueires
Região Canoinhas do Plano de Obras e Equi- de terra de cultura e her
pamerrtos e Represent. Consumidores Locais val formado, cercado com

/ arame, possuindo casa de
morada, paiós e boas agua-

Confirmada a situação jurídica da Canoinhas Força e Luz das; sito no distrito de Po
S/A. preferida e aceita por parte desta a sugestão Composição, ço Preto,' Porto União.
a situação -Energta Elétrica em Canoinhas terá. novas e promis- ) ,

saras perspectivas, perspectivas que evoluem da participação do
� Facilita-se 50% do paga

Governo Estadual mais e bloco Canoinhas. mento. Tratar com o sr. Jo-
sé de Oliveira Braz, rua

Gil Costa, 330, nesta cida
de. 2x

Sabe-se que o Govêreo da União sómente poderá auto- Casa Erlitarizar a liberação' dessas verbas si elas forem aplicadas em res-

ponsabilidades do Estado ou do Município. '_ Confecções firias
Até aqui a Canoínhas Força e Luz S. A. ...:_ empresa senhorasvendedora, com concessão, não de toda caduca não possue cre- para

denciais para dispor daquela .verba orçamentária já consignada ;c======'=�======================rem Orçamento da União.

de vitalidade, de riqueza, de beleza de tudo entretanto padesce
neste cipoal de incerto, de temporario, de superado de ímprovi
sarnento, de desinteresse, de sem resursos financeiros - a espera
de que?

Respeitando-se o acervo de beneficios que já prestou a

Canoínhas Força e Luz S. A., tendo-sê 'como certo que a curto e

longo prazo a atual Canoinhas Força e Luz S. A não poderá
produzir, nem atualizar suas redes, tendo-se como certo tambem
que isto de energia Elétrica não é um negócio lucrativo, tendo
se como sabido que o grupo Canoinhas Força e Luz vai cosi
nhando o assunto em fôgo lento de manute ncão e sabendo-se
que a União e o Estado mais cedo ou mais tarde .terão sobre
seus ombros este onus - conclue-se que Canoinhas tem � deve
exigir melhor tratamento - tratamento urgente e adequado. Bela Vista do Toldo.B de .Mar-

Afirmamos sem precipitação que a Canoinhas Força e! ço de 1960.

Luz - si quizer não pode e si pudesse não faria o melhora- Alfredo Pereira, Oficial do .He-
mento que orecízamos para unidos sairmos deste marasmo atual. "gistro Civil

Vencer pelo cansaço é ardil e para tanto já estamos pre-
parados. ,

'

Confiando no interesse e na palavra do Governo do Es
tado 'temos como certeza- que pela mão do Sr. Herbert Ritzrnan
- Representante do POE região de Canoinhas - em abril as

sistiremos a concretização de uma necessidade inadiavel e recla
mada pelo povo canoínhense,

_- Canoínhas, 3 de março de 1960.
,

Dr. Haroldo Ferreira
Prefeito .Munícípal

Wilmar Friedich
Presidente da As. Com. e Ind.

Alfredo .de Oliveira Garcindo
Preslde te da As. Rural

Dr, Reneau Cubas
Presidente da Câmara de Vereadores

Herbert Rítzrnann
Representante do J?OE
Saul Zugmann

Repres. dos Consumidores locais

Os retardatários, tentarão uma

reabilitação. esforçando-se um

pouco mais do que anterior
mente, para também poderem
objetivar- se na vida.

'-

Muitos formar-se-ão êste ano:

em Faculdades, Escolas de Co
mércio, Escolas Técnicas, Cursos
Normais. Regionais: Científicos,
Ginasiais, etc., que alegria não
reinará nesses lares, nessas fami
lias, com mais um diploma, mais
um título, mais uma hcnra para
seus membros.

-

Oual o valor atualmente, de
um-indivíduo sem instrução? Ne
nhum. Andará rolando de um

lado a outro sem uma colocação
certa, ,seI]} liíya defesa segura
contra as necessidades atuais. De
um jovem Sem estudo nada se

poderá esperar. Considerando a

gora um moço cheio de vida, adi
antado não só fisicamente, mas

'também religioso, morai e intele
ctualmente e sobretudo, honesto;
só poderá ter um futuro grandi
oso à sua frente, um futuro cheio
de glórias e elogios, de compre
ensão e empreendedor, será feliz.

Estudemos pois colegas, e muito,
por que as férias._, estão findando
e um novo ano escolar nos esp_era.

L, Zimmer

H egistro (�i V iI
Alfredo P�reira Oficial do Re

gistro Civil de Bela Vista do
Toldo 6°, Distrito de Canoinhas

Faz saber, que pretendem casar:

Victor Custodio dos Santos e

Francelina Martins, Ele natural
deste Estado, nascido, em Pacien
cinha neste- Distrito no dia 23 de
Janeiro de 1929, lavrador. soltei-
ro, domiciliado e residente em

Paciencinha, filho de Toaquim
Custodio d0S Santos e de Maria
Stechomacki, falecidos. Ela natu
ral deste Estado, nascida em Pa·
ciencinha no dia .18 de Maio de
1932, domestica, solteira, filha de
José Martins de Carvalho e de
Amalia Vieira, residentes eníPa
ciencinha neste Distrito.

Theofilo Zella e Anna Zakalusne
Ele natural de Paraná, nascido
em .campo .Largo no dia 10 de
Agost� de 1908, .Iavrado», soltei
ro. domiciliado e residente em

Bela Vista do Toldo. filho de
Carlos Zelia, falecido, e de Eva
Zelia residente em Campo Largo,
Paraná Ela natural deste Estado,
nascida em Itaiopolis DO dia 20
de Julho de 1912" domestica, sol
teira, domiciliada e residente em

Bela Vista do Toldo, filha natural
de Maria Zakalusne residente na

séde deste Distrito.

Apresentaram os documentos e

xigidos pelo Código Civil art. 180.
_ Eu -Alfredo Pereira Oficial do
Registro Civil que o escrevi, dato
e assmo

.Alem do' Churrasco de

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

SAIAS, última moda
"

,ead,(J; �t.tii4
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IMAGENS
DE

s TOS

RLITA.

P'r o ib i ç.ã o
A Cerâmica Alvino Voigt

S. A., torna público que em

virtude dos prejuizos 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 prejuizos havidos. 3x

-Vende-se
Uma casa de madeira cf

instalação sanitária, à Praça
Lauro Müller:

Tratar com o dr. Riva

dávia Corrêa ou n/redação.
'::::::::::::::::�:::::=:::::::::::=:::=::::::::�:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
" -

� �

ii O financiameuto de construção da casa própria feita pela ii..
..

i� Caixa Econômi�a -Federal de Santa 'Catarina ii Ótima propriedade com
:: ::

d 1 d dn depende exclusivamente' do montante de seus depósitos. ii casa resi encia, uas atas
:: •• cercadas, luz elétrica, ótima:: Concorra para o bem estar social de .sua localidade levando :::: / .

•• água" situada à rua Vidal:: suas reservas em depósitos na ii:: .

•• Ramos, nas imediações da
ii CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DE ii Tôrre da Rádio.
ii, SANTA CATARINA. ii Melhores informações com

ii Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii João Bello, nos Irmãos Tre-
51 Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. ii visani.
••

fi!!..
." ------------5!' -:: I .

.

..... !I••••••••••II.jII.a.s•• !iII••• II".lII90.>IIIIf•••••••••• II ••••••••• :aIllE.a.a••• IIl.•••••• lltJ••c.a; I:JIJ.Iii••••••IlI". .'

.............................. '!..................................................................... Churrascaria Michel-

Dr. José BoniFácio da Silva
ADVOGADO /

.

Questões.Clveie.Xlomerciais e Criminais - Inventários e, Parti Ilhas
.

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 às 17 horas
l

. Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Forum)
ITAIÓPOllS -- S. c.

===:::':::::::1:::::::1=:::===::::::::::::::::::::::=::=::::::::�::::::::=::=:�:::=::::::::::::::::::
" "
u "
" "

ii Dr, ArIstides Díemeer iin �ii CIRURGIÃO DENTISTA :� ,

:1 i�

li Raios X - Pontes Moveis e fixas ii)
" u
_ u

ii 'Dentaduras Anatomi(8S U
H �

iI . Rua. Vidal Ramos n
-'55 CANOINHAà Santa Catarina ii
:: . ,.::
=:::::::==:::::::;::::==::::====:::g:::::::=::::::::::::=::::::::=::::;::::::::::::::::::I�::::=::

\

Agora em exposição na Loja

A Nova Geladeira
J. Côrte

FRIGID,AIRE
'. ,

Para pronta entrega em suaves prestações mensais

com ou sem entrada.

Informações' na mesma loja ou com

Z Garcindo & Knüppel Ltda.
.....

,

Óleos para cabelo: Royal Briar, de Ovo, Admirável,"
Palmolíve, Colgate, Glostora, Gessy, "Dirce, Oleo de Lavanda.
e de Lima, Brilhantina. Quina Petróleo, Perfumes e Extrato
em, Estojos, Produtos Atkinsons, Cashemere Bouquet, Da
mose!. Loção Brilhante. Loção Pindorama Leite de Cclonía e

de Rosas, Creme de Alface e, Rugol, Antísardina, Agua Vel
va e Golgate, Creme Barbear e Pincéis, Aparelhos Gilete,
Esmalte, Baton, PÓ de Arroz, Rouge E' muitos outro artigos
de perfumarias.

CASA. LANGER
RUA PAULA PEREIRA, 7'93

Vende-se·

.l

I
aceita encomenda de

galinha recheada e

galinha a passarinho
Senhora Dona de Casa 1
Não esqueça que -"Seu

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

Livros e Romances
CASA ERLITA

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especiel e' canoinh�nse !

Lãs para Tricot
Casa Erli1a

V. S. poderá comprar re- ,

logios moderníssimos
anéis e brincos de di-

versos modelos
/

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Som

Rua Eugenio de, Souza
)
j

Louças MAUA'
doqos pI café
Jogos pI jantar
Jogos pI crianças
Chícaras pI coleção.

I
'

.

FAQUEIROS: Elmo - Wolff ". Eberle!
Talheres inoxidaveis e Prata WOLFF

J. Côrte Praça Lauro Müller, 751

Fone ] 25 - Caixa Postal 76
Canoinhas • Sta. Catarina

Exigindo SI suas NOTAS FISCAIS
de �ompras� os comerciantes "ficarão

abris'ados a recclher io impôsto
que V.- S. está pagando.

COMÉRCIO TRABALHO

I· Dr. Arnoldo Peiter Filho I
ADVOGADO

'CíVEl
R'ua Major Vieirá, 490 Canoinhas

Oficina-:

Relâ.mpago

A mels antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Completa assistência para
.

b· . I t do pequeno concerto

s�a' ICIC e
...
a até a reforma geral

Bicicletas 'das melhores 'lnarcas
Peças e accessórios -r--.

Vendas à vista e-a prazo

Sempre OFICINA REL�MPAGO
Rua Paula Pereira 17

_- Edifício próprio
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'CORREIO DO NORTE "2-3-1960

RELATORIO ' DA
-

DIRETORIA
Senhores Acionistas: '

-

)

Dando cumprimento às disposições legais e, atendendo ao

que preceituam os Estatutos Sociais, vimos apresentar,
para o devido exame e deliberação de VV. SS., o Ba
lanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1959 e

demonstração da conta de "Lucros e Perdas'" relativa ao

exercício de 1959, aos quais fazemos' acompanhar o Pa
recer do Conselho Fiscal.
A verificação dessas contas, mostra a atual situação da
Sociedade.

Entretanto, para os esclarecimentos e informações que VV.
SS. acharem necessários, nos encontramos ao inteiro\dispôr.
Canoinhas, 31 de janeiro de 1960

Olto Friedrich -' Diretor Presidente

Jorge 1. Szpechi - Diretor Superintendente
F. Wilmar Friedrich - Diretor Gerente

Juljusz Tarçowskii Diretor Comercial
Adolfo Hedler - Diretor Técnico

BALANÇO GERAL
ATIVO

Disponível
Caixa e Bancos Cr$ Cr$ 30.961,3030,961,30
Realizavel
Contas de Movimento
Devedores por Duplicatas
Selos e estampilhas
Acessórios, Materiais e Peças.
Cola e Lixa
Matéria Prima
Produtos fabricados e em

fabricação
.

Títulos de Renda

Imobilizado

325.056,20
9.540,970,70

2.083,00
413.165,00
213.462,00

/ 7.3378I3,5\)
1.104.009,70

.

260.591,60 19;197.151,70

Imóveis
Maquinário e Instalações
-'"eículos '

Móveis e Utensílios
. Con:.pensação
Títulos endossados'
Carteira de cobrença
Ações caucionadas
Depositário dê Valores
Títulos aceitos

1.530.808,30
4.260259,10
452.400,00
281.530,40 6.524.997,80

..'

8.680.136,90
86_O.833,80
120.000,00

, 10.000.00
409.250,00 10.080.220.70

35833.331.50
-

TOTAL DO ATIVO

PASSIVO
Não exigível
Capital e reservas

'

EBigivel
Contas de movimento
Credores por fornecimentos
Bancos cta. títulos negociados
Bancos cta. financiamentos con
tratados ',.
Bancos --- contas de caução
Obrigações diversas
Credores diversos

6.610.587,40 6.610.587,40

4.487.107,00
3.069.470,40
3.527.221,30

2,440 561,30
4.339.1 i3,09
150.532,00

1.128.458,40 19.142.523,40
Compensação
Efeitos a. cobrar
Caução da Diretoria
Valores em custódia
Títulos a pagar

9.540.970,70
120.000,UO
10.000.00

409.250,00 10.080.220,70
35.833.331.50TOTAL DO PASSIVO

Canoinhas, 31 de dezembro de 1959

Olto Friedrich - Diretor Presidente
Jorge I. Szpechi - Diretor Superintendente
F. Witml1r Friedrich - Diretor Gerente

Juljusz. Targow.rktl- Diretor Comercial

rldol]o Hedler - Diretor Técnico
Mario drthur Ferraresi - Contador reg.

n. 80.182 e CRC (SC) n. 0822.
DEC·

o fiscalizar suas cOf!1Pras
a sua Nota Fiscal.

.

povo precisa
.

exigindo

Comunicam-nos dos meios es-

de 'portivos canoinhenses, que, na

noite de dezesseis de fevereiro, na
sede da Sociedade Beneficiente
Operária, em reunião pelo grande
desportista local. Sr. João Seleme,
foi reorganizada a Liga Esportiva
Canoinhense, tendo sido eleita sua

diretoria para o periodo Feverei
ro de 1960 a Fevereiro de 1961
e que ficou assim con��da:
Presidente: Dulcídio Sílveira;

Vice-Presidente: Linovale. Massa
neiro Moreira; Secretário Geral:
Nilton 1. Bayerstorff; 1°. Secre
tário: Carlos Benkendorff Tr.; -2°.
Secretário: Rubens Stulzer;

_

Te-
. soureiro Geral: Mario Sprott Fi-'
lho, fO. "Tesoureiro: Clementino
E. Pieczarka; �o. Tes: Aluir Jen
zura. Conselho Fiscal:'Nilo Rio
Bastos, João Seleme e Ernesto

Distrito, no dia 11 de março de Nunes. Suplentes: Felix Kalempa,
1931 de profisão doméstica, sol- Orlando Nascimento e Alfredo

teira, residente neste dístríto, Pereira.

filha de Francisco Maichak fl
_ Ao . darmos esta noticia, con-

de Dona Bárbara Naidéck gratulamonos com os desportistas
Apresentaram' os documentos- locais por esta louvável decisão.e

exigidos pelo Código Civil art. fazemos votos para que a inicia-
180. Si alguem souber de algum -�tiva frutifique, não ficando apenas
impedimento legal, acuse-o para no noticiário e no entusiasmo dos
fins de direito. Lavrei o pre- primeiros momentos como muitas
sente que será afixado no lugar vezes acontece.
de costume deste Cartório e ------------

publicado pelo Jornal "Correio,
do Norte" da cidade de Canoí
nhas.

í

Demonstração
"LUCROS E

da Conta
PERDAS"

Juizo Eleitoral da
8a. Zona

'a Administração; Despesas Gerais,
Fundos de Reserva, Geatifi
caçõee estatutárias,
Veículos (depreciação) e,
à disposição da Assembléia
Geral

de Fábrica, Lucros e Dividen
dos

10.206.681,30

10.206681,30
10.206.681,30

Canoinhas,3 de março de 1960
, OFo. Circular

-

Senhor Gerente

De ordem .do M.M. Juiz Elei
toral desta Ba. Zona, solicito a

V.S. dar a maior divulgação
para o seguinte:

1°) Já se acham abertas as ins
crições para as pessôas maio
res de dezoito anos que ainda não
se inscreveram como eleitores;
2°.) Os interessados deverão

se dirigir ao Cartório eleitoral,
sito no Edífícíc tio Forum, no

hora rio de 9 às- 12 e das 14 às
. 17 horas, munidos dos seguintes
documentos.

10) Certidão de Nascimento

2°.) " "Casamento _,

-

3°.) Carteira de Identidade

4°,) Certificado de Reservista de

qualquer categoria ou arma

50.) Documento do qual se in
fira a nacionalidade brasileira,'

originária ou adquirida, do
requerente. ,

6°.) Certidão de Batismo, quan
do se tratar de pessôa nas
cida anteriormente a 1890.

As fotografias, em número de
três, serão fornecidas pela Justi
ça Eleitoral, GATUITAMENTE.
Os eleitores' após requererem
o titulo, receberão uma senha.
com a qual se dirigirão ao fo
tografo credenciado por este
Juizo, o qual se acha instalado
à Praça Lauro Müller, nesta cio
dade, no prédio onde funciona
o Atelier "Foto João".

'

Agradecendo a atenção 'que a

este for dispensada, subscre
vo-me.

Zeno Benedito Ribeiro da Silva
Escrivão Eleitoral

Ilmo Sr.
Gerente do Jornal
"Correio do Norte" .•

Nésta

tlsa Esportiva
Canoinhense

10.206.68l ,30TOTAIS

Churrascaria
Michel

.

oferece ambiente Familiar

Atenção e muita Higiene.

-e

Canoinhaa, 31 de dezembro de 1959

Oito Friedrich - Diretor Presidente

Jorge I. Szpecht - Diretor Superintendent�.
F. Witmar Friedrich - Diretor Gerente

Jul iusz Tarçowskii - Diretor Comercial

ddoilo Hedler - Diretor Técnico

Mario drihur Ferraresi - Contador Reg. DEC.
n. 80.182 e,\ CR? (SC)' n. 0822.

Parecer do Conselho Fiscal
Senhores Acionistas:-

De conformidade com o que preceituam os Esta
tutos Sociais e, de acôrdo com o que determina o Artigo
127 - Alínea I do Decreto-Lei n", 2.627 de 26 de setem
bro de 1940, os abaixo assinados, membros do Conselho
Fiscal da "ESQUADRIAS SANTA CRUZ S. A." declaram
que:- reunindo-se em sessão ordinária no escritório da
Sociedade à Rua Princeza Izabel, sln - Campo d'Agua
Verde, procederam o devido exame da escrituração e do

Balanço Geral encerrado em 31 de dezembro de 1959,
encontrando tudo em perfeita ordem e regularidade. As

sim, são de opinião que a Assembléia Geral Ordinária
deve aprovar todos os atos da Diretoria durante o exer

cicio em aprêço, bem como o Balanço Geral e conta de
Lucros e Perdas.

Cànoinhas, �O de janeiro de -1960.
Luie Damasco de lfIirandd
Nelson êerpi
JOJ'é Theodoro Kohtér

A VISO,
15 de

Os Barbeiros desta cidade tornam público que
Março em diante, vigorarão os preços abaixo

CABELOS: Adultos Cr$ 30,00
Sabados 35,00

BARBA 20,00
I

CABELOS: Crianças
Sabados

25,00
35,00

.�ULOS
Perdeu-se domingo,' dia' 6, um oculos

de Gráu em frente à Igrejà Matriz e Praça
Dr. Oswaldo de Oliveira.
Gratifica-se d 'quem entrege-Ío nesta redeçâo.

___B egistro (�i V il
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de- Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Mu
nicípio e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

, .

Faz saber que pretendem casar:

Wenceslau Wojciechowski e

Gertrudes Maichak. Ele, natural .

deste Estado, nascido em Itaió
polis, no (dia 9 de abril de 1932
de profissão lavrador.. solteiro
residente em Agudos, n/Dístríto
filho de Tadeus Wojcíechowski
e de Dona Marciana Wojcie
chowski. Ela, natural deste Es
tado, nascida em Agudos, n/

Major Vieira, 29 Fevereiro 1960
Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil
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Banco Indúsíl�ia. e Comércio de San.ta Catarina. SIAe
SÉOE' - ITAJAí SANTA CATARINA

Fundado em 23 de Fevereiro 'de 1935

CAPITAL E RESERVAS - Cr$ 475.000.000,00
I

Agências noDistrito Federal: Agências em São Paulo - (SP) Rua São Bento, Agência em Curitiba (PR) _ Rua Monsenhor Celso 50
Rua Visconde de Inhauma. 134 ç � LOJA }(.. 341 - Rua Marconi, 45· Rua Florêncio de Abreu, 637 • '

'
'

Rua do Carmo 66 • Av. Celso Garcia, 503. Rua Cincinato Pamponet, 187 Ag�ncia em Florianópolis (SC) - Praça 15 de Novembro, 9
.

{
Matriz e Agências INCO - Direção Geral INCOGERAL - Rua Visconde de Inhauma RIOINCO - Rua do Carmo INCOCARMO - Ruo

Endereços Telegraficos:· São Bento BANCOINCO. - Rua Marconi INCOMARCONI - R. Florêncio de Abreu INCOLUZ • Av. Celso Garcia INGONORTE • R. Cin-
cinato Pamponet LAP�INCO - Santos INCOSANTOS (ou INCOS). .'

, ,

Agências no Estado de Santa Catarina - Araranguâ, Blumenau, Bom Retiro. Braço do Norte, Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Canoinbas, Chapecó,
Concórdia. Crisciuma, Curitibanos, Estreito, 'Gaspar, Guaramirim; Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiôpolis, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro, Müller, Luiz Alves; Mafra, Orleans, Piratuba, Pôrto União. Rio do Sul, Rio Negrinho, Rodeio, Santo Amam da Imperatriz, São Bento do Sul, São Carlos, São

.

Francisco do Sul. São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taiô, Tangará, Tijucas, Tímbó, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê.

Agencias no Estado do Parane - Cambarâ. Clevelândia, Lapa, Maringá, Palmas, Palmeira, Ponta Grossa e São Mateus do Sul.

Agencias no Estado de São Paulo - Botucatú, Campinas, Cruzeiro, Jaboticabal, Jacareí, Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogí das Cruzes, Mogí-Mirim, Paraguaçú
Paulista, Pinhal, Piracicaba, Presidente Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, Sertãozinho e Taubaté.

Agencia no Estado do Rio de Janeiro - Barra Mansa.
Escritorios no Estado de Santa-Catarina - Biguaçú, São José e Urubici..

, ,

Escrit. EstadoS. Paulo - Alfredo Guedes, Burrinha, Guararema, Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poá, Queluz, Rio das Pedras, Selesôpolia, Sousas, Tremembé e Vila dos Lavradores:
'. \ "

-

. .

(Compreendendo Matriz e Agências)BALANCETE EM 30 DE JANEIRO DE 1960

-------·----A-T-.-V O I'----------P-A-S-S'I V O

A - Disponível
CAIXA

Em moeda corrente
.Em depósito no Banco do Brasil
Em depósito à crdem da Sup. da

Moeda e do' Crédito
Em outras espécies

B - Realizável
Títulos e Valores Mobiliários:

307.924.082,00
235 483.840,20
256.330.574,10

'

31.529.394,80 831.267.891,lo

Apólices e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
c-s 65 228 150,00, depositadas no

Banco do Brasil S/A., à ordem da
Superintendência da Moeda e

Crédito, e as do valor nominal
de Cr$ 2.000 000,00, depositadas
no. Tesouro Nacional, por fôrça

-

do Decréto lei n. 96Q2 de 16/8/946
Apólices Estaduais \

Apólices Municipais
Ações e Debêntures
Letras do Tesouro Nacional, de
positadas no Banco-do Brasil S/A.,
à ordem da SUMOC
Banco do Brasil SIA. - Letras
Instrução nr. 192 {SUMOC)
Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
Letras a receber de C/Própria
Agências no País

'

Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacional - M. Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda)
Capital ia realizar
Banco do Brasil SIA'- C/Depó
sito Aumento de Capital
Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

50.057.694,20
73.424,00

2·424.537,30
54.418 097,70 106.973.753,20

12.850.000,00

14.130.000,00
811 271.666,00
53.905.577,ló

2.788519.837,40
.

502.545,40
2 357.672.289,70

93.972,892.90
153 193,00

4.905,619,70
48.187.500,00

51.812.500,00
139.335.311.00 6.350.238.932,20

96 875.188,60
3.583;096,00 6.584.650.970,00

c - Imobilizado-
67 Edificios de mo do Banco
Móveis e Utensílios
Material de Expediente
Instalações
D - Resultados Pendentes

Juros-e descontos
Impostos
Despesas Gerais e Outras Contas

E - Contas de Compensação
'Valores em garantia
Valores em Custódia
Títul�s a receber de C/Alheia
Outras contas

312,567.200,70
61.906.867,60.
9.590.745,30

, 102,00 384,064.915,60

1..318.125,10
1.623.708,90

38.178.635,70 41.120.469.70

1.522336603,80
222.626,587,00

1.812.708.772,20
1.299.211.973,10 4.856.883.«)36.10

12,697.988.182,50

í

F - Não Exigível
Capital
Aumento. de Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão ->

Fundo de IndenizaçãoTrabalhista
Outras Reservas

125.000.000,00
175.000.000,00 300.000.000,00

25.000,000,00
120.000.000,00
3.000.000,00
27.000,000,00 475.000.000,00

G - Exigível
DEPÓSITOS

à vista e a curto prazo

'de Poderes Públicos
de Autarquias - C/Arrecadação
em C/ Sem Limite
em C] Limitadas
em C/ Populares
em C] Sem Juros
em C] de Aviso
Outros depósitos

222.945.340,10
86.687.289,60

1.802.011.276,oó
134.079.267,30

1.332.863.128,70 �
21.046.915,60
51.516.563.40
45.074.013,60 3.696.223,794,30_

•

, a prazo

de Poderes Públícos
de Autarquias

de diversos:

a prazo fixo
'de aviso prévio

209.587.667,00
130.163,124,80 339.750.791,80

4.035.974.586,10

Outraá Responsabilidades
Títulos Redescontados

Obrigações diversas (inclusive'
as operações de café)
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no .Exteríor I r

Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

181.616.822,80
2.775.484,970,10
111.234.206,50

8;6Ó8,60

153.577.815,60
6.654.353,80 3.228.576.777,40 7.264.551.363,50

H - Resultados Pendentes

Contas de resultados nn .552.828,90

I - Contas de Compensação
Depositantes de valores em

garantia e em custódia
Deposit. de títulos em cobrança:
do País
do Exterior

Outras.jcontas

1.744.963.190,80

1.812.180.421,10
528.351,10 1.812.708.772,20

1.299211.973,10 4856883.936,10

12.697.988.182,50

Itajaí, 10 de Fevereiro de 1960 - Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente. - Dr. Rodolfo Iceneaux Bauer, Diretor-Gerente r: Dr. Mário Miranda Lins, Diretor Ad
[unto » Oito Renaux, lrineu Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade, Tec. em Conto • Reg. no CRC.Se N. 0.181

Rua Getúlio Vargas, 1357

Especializada am gaiatos, churrascos da todos

tipos servidos am espetos de aço inoxidável.

E aguardem para

os

I

breva grande - novidade
na CHURRASCARIA MCHELJ.

/
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Domingo, .dia 1:4, no
•

partida
Estádio Municipal
de futebol entre os

"Alinor Vieira

esquadrões d-o
Côrte", grande

PERY de MaFra e BOTAFOGO local'

ANIVERSARIAM"SE
._;.---- �

Hoje: a sra. dna. Marilú
t!sp. do sr. Ruy Seleme; o
menino, José Carlos filho do
sr. Jacob Drzevieski, res. em

Campo Mourão; os srs. Jucy
Varella; Nivaldo Gonçalves
Padilha e Alfredo Paulo.

Amanhã: os srs. Nilo Rio
Bastos e Alcidio Zanioto; a
menina Ana filha do sr. La
dislau Dambroski; a sra. dna.
Renate esp, do -sr. Luiz P. do

, Valê; os meninos Alvino filho
do sr. Vitor Tomaschitz; Hi»
lario filho do sr. AlbertoWar...
denski; Eraldo filho do sr.

Zigmundo Knoryk; Cidilon
filho do S1. João Reinert e

Walfrido R-aul. filho do sr,
Wataemar Simm,
Dia 14: a menina Geny Ma

ria filha do sr. Pedro Paulo
Portes; as sras. dnas. Edith
esp. do sr Nelson Cordeiro e

,
Ettride. esp. do sr. Afonso
Lãtke; o menino Sergio Luiz
filho do sr. Julio Gonçalves
Corrêa; os srs. Harrv Grodt
'e José de Oliveira Godey.
Dia 15:' os srs.Toão Maria

Corréa; Horácio Costa e Bru»
no W,endler; a menina Diná

\

Ha verá interessante preliminar. Não percam! Todos ao campo!
Judite Seleme; a srta. Maria
Ruth Furtado; o sr. Alfredo
Fiedler; as meninas Frene fi"
lha do sr. Paulo Voigt e Ju
dite filha do sr. Futti Kalil
Sphair.
Nossos parabens.

Ano 14 - CANOINHAS - S. Catarina. 12 de Março de 1960 - N. 583

ANIVERSARIANTES OA SEMANA
filha do sr. Afonso C. Kohler: Despedida
o jovem Wiegando Wiltus- Waslau Miedgelski e Fami-
chnig; as meninos Cezar fi" lia, na impossibilidade de
lho do sr: Tufti Kalil Sphair despedir-se pessoalmente de
e lrineu José filho do sr. seus inúmeros parentes e ami
Edmundo Webber. gos, em virtude de trunsterir
Dia 16: as sras. dnas. Elmi tesiden,cia para Cl�velandi,!,

esp. do sr, Hercilio Sobotker:
_

Paranf!-, o faz por intermedio
Ind Maria esp, do sr. Vitor deste Jornal, oTerecer:do seus

Pereira e Astrid esp. do "sr. prestimos naquela cidade pa»
Ari Wiese' a menina Dolores ranaense.

. ,

filha do sr. Antonio Holler, Canoinhas, Março 1960.
os srs. Benito Gastão Bas-
tos; Amaziris Daoét; Jair
Côrte e Cyriaco Felicio de Núcleo Rural de Pedra
Souza.

..

Educação Democr�tica - e' Cristã

, Dia 17: as eras. dnas. He
lena esp. do sr, Generoso de'
Almeida Prohmann; Irene esp.
do s. Ernesto Zukom; Josefa
Conegundesesp. do sr. Ama ...

siris Daoét e Dirce esp, do
sr. Vivaldo Crestani; ° sr.

Henriqne Todt; os meninos'
Osmaldo Rogerio filho do sr.,
Dr. Oswaldo S. de Oliveira
e José Waldir filho do sr.

Waldomiro r' Schulka; os jo
vens Sylvio Bauer e Lineu
Pacheco. -

'

Dia 18: as stas. dnas. Vva.
Berta Schroeder; Helena esp.
do sr. Leopoldo Buba e Vva.

Canoinhas, 22 da Fevereiro de
1960.

lImos. Snrs.
Na Assembléia Geral de 7 de

Fevereiro de 1960, foi eleita e João Seleme e Alfredo de O.
Garcindo

empossada a Diretoria, com os

presentes membros eleitos: MM. DO Diretores do [ornal
"Correio do Norte", Nésta.Presidente: Gregório Satsala,

Vice-Presidente: José Hacker; Ilmos, Snrs,
1°. Secretário: Adão Mikley; 2°. Tenho a honra de me dirigir a

Secretário: Adão Karoleski; 1°. VV. SS. 'para vos comunicar que
Tesoureiro Leopoldo Zielinski; dia 10 do corrente, assumi in te
�2°. Tesoureiro: Edvino Flenik; rinamente o Comandd da 2&. Com
Conselho de Administração: Fe- panhia de Petrechos Pesados, ex

lició' Drobrychlop; João Zügner 3&. Ciso Isolada. do 3°._ Batalhão
Sobrinho e Miguel Suchara; de Polícia Militar aqui sediada.
Conselho Técnico: Paulo Karvat;

,

Miguel Lucachinski e Pedro, _

No ensejo, sempre objetivando
Dzedzic. o bem estar, a ordem, tranquili-

C-ASA FISCHER , \

Salvador - CRF - Publica
ram- os Bispos da Bahia, em

fins de outubró passado, uma
Carta Pastoral Coletiva sôbre a

Educação Democrática e Cristã.
Distingue-se o documento pela

serenidade e segurança com que
expõe o pensamento cristão sô
bre o direito que a Família e a

Escola têm de ensinar e' qtíe
não pode ser monopolizado pe o

Estado.

30. Batalhão de Polícia 'Militar
2a. Companhià de Petrechos ,. Pesados

Branca do T imbôzinho
dade e segurança pública, firmo
me a inteira ,disp�sição de VV. SS.

Cordialmente
Paulo Cardoso

Cap. Cmt. IntO. da 28., C. P. P.

Alcool mata 3.000
brasileiros por ano

Rio - CRF - Morrem 3
mil por ano dos 750 mil alcoó
latras existentes no' Brasil. As
bebidas alcoólicas fornecem a

nualmente 6 bilhões de cruzei
ros aos cofres nacionais. Ne
nhuma verba, no entanto.tê COn

cedida para combater, o mal do
alcoolismo.

o povo precisa fiscalizar suas compras
exigindo a sua Nota Fiscal.

III Cotnérdo em Geral M,;:;oedê;��to eI�:;!ía MALHARIA PANIFICADORA I
Varejo e Atacado Engenho de Arroz Lã, Rayon e Algodão e MERCEARIA •
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Panificadora e Mercearia
,IIPRIMORII

,

R Eugenio de Souza, 530 - Fone,139
Praça Lauro Müiler,170 - Fone,288

x

Toalhas para rosto e banho

Para a Páscoa o maior sortimento
de chocolates da cidade.

,Artex e Blumenau J

i

novidades em toalhas

Dentro de poucos dias chocolates

das se�uintes fábricas:

Sonksen; Lacta, Neugebauer,
Salvare, Saturno, Sander .e Buschle-

x

MALHAS

Presunto cozido, defumado; Copas,
Salame Italiano, Salame. Especial,

Salaminhos, Linguiças de Blumenau,
Presunto Italiano, Mortadela, etc.

FISCHER, Telefone para 288

I
por preço de fábrica

-

Peça qualquer quantidade de PÃES
\ e será prontamente atendido.

.�••••B••••a••••a•••mE•••mB•••m•••
)

MAQUINAS DE COSTURA «ELGIN» COM FINO
ACABAMENTO 5 GAVETAS' os 13.000,00
MAQUINAS «ELGIN» U1iTRAMATIC
MAQUINAS «ELGIN» TOTALM,ENTE AUTOMA�ICA
MAQUINAS «ELGIN,' PORTATIL- ELÉTRICAS 'o

, .

MAQUINAS cELGIN:t Cf GABIN,ETE DE LUXO

MAQUINAS «ELGIN» Cf GABINETE SEM LUXO

A todo comprador de, unia máquina de costura
cELGIN», daremos como brínde um Iirido jogõ':de

louça "Jantar ou Chá" a escolher.

Para comerciantes preços especiais

Demais lnlormaçôes.. procurar a Firma.

Merby Seleme & Filhos
TRES BARRAS - s. c.

GRANDE
'de máquinas
"

VENDA..

,. -

de costura

, ,

3x

, _.
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