
tencão Eleitores!
,

Aproxima-se cada dia, mais o dia do encerramento
do alistamento eleitoral, para as proximas eleições do dia

3 de, outubro.
'

I

• Nãe deixe, portanto, para ultima hora, o que com

muito mais facilidade já .hoje lhe é possível conseguir.

1)- Verifique se o seu' titulo está em ordem

2)- Em caso de transferencia de seu titulo de ou

-
- tra cidade, -para lhe possibilitar votar em CANOINHAS,
faça desde já o seu requerimento.

3)- Em caso de não possuir ainda o seu titulo elei

toral, dirija-se com a possível brevidade- ao Cartorío Elei

toral, no Edificio da Prefeitura Municipal, procure a Snrta.
GUcia - Buss, que com/satisfação lhe prestará todas as in

formações e dará ,todas ás instruções para a obtenção
do titulo.

Sujerimos ao Exmo. Sr. Juiz Eleitoral, a instalaçã�
de Postos nas principais ruas da cidade, a fim de faci
litar a tarefa de muitos interessados e possibilitar também
principalmente aos operari,os, a emissão de seus titulas.

'

Mais um Campeonato
/

Catariuense de 'Tiro ao Vôo
,

,

o Club de Caça, Pesca e Tiro "Major Vieira", nos
dias 9 e-lO de abril p.vindouro, realizará o 60 Campeo
nato Catarinense de Tiro ao Vôo. Dado o sucesso que
alcançou o 50, Campeonato, realizado o ano passado, o

deste ano, alcançará maior exito devido os premios que
são .mais vantajosos e obtidos atravez de classificações
mais disputadas.

O convidado de honra do 60 Campeonato, será o

dr. Bernardo José de Castro, o pioneiro do tiro ao vôo
no Brasil.

O campeonato, como todos os anos, será realizado
no "stand rustico São Bernardo" de Marcilio Dias de pro:'
priedade do sr. Wiegando Olsen, vencedor do 50 cam

peonato.

A \Eséola
de

•

CIO

Técnica de Comér
Canoinhas completa
ano, de furidaçãoum

Os magnificos resultados da administração da Escola Téc
nica de Comercio; fizeram' com que a mesma ao completar um

ano de existencia, se apresente perante o povo de Canoinhas,
com funcionamento normal e devidamente credenciada. Um re

gular numero de alunos compõe o efetivo da Escola. O primeiro
ano contábil foi ministrado e um curso anexo começou a funcio
nar este ano - ,0 Artigo 91.

Além do curso completo de Contador, a Escola' Técnica
de Comercio és ta capacitada para dar o Ginasio em um ano, a

quem queira com esforço e estudo, possuir o diploma de ginasi
ano. Está portanto consolidada P,,-_ vitoria da Escola. Tecnica de
Comercio de Canoinhas. Efetivou-se, uma lo u v a v e I e

feliz iniciativa. Parabéns a- Arnoldo, Peiter Filho e Darci Furtado
Rocha. Duas exprecões e dois valores, a quem o povo de Cano
ínhas deve a instalação da Escola de Comercio que dia 17 do
corrente, completou um ano de fundação - um ano de existencia
pr.omissôra.· Os seus atuais Diretores em convenção a- data, con
vidaram as Autoridades e o povo em geral e disseram do desen
volvimento da Escola' e prestaram contas das atividades escolares.

Eleva-se o

cesto de vida
em Goiania
GOI.ÀNIA, 4 - Por motivo de

Brasilia' não ser ainda auto-sufi
ciente em rnaterja de alimentação,
Goiania 'está exportando para a

nova capital generos alimentícios
de diversas qualidades,

Essa evasão de viveres está des
falcàndo seriamente o mercado
produtor de Goiania. �m decor
renda desse fato, a vida nesta ca-

I pita I está encarecendo em ritmo
impressionante As autoridades es

tão preocupadas com o problema
estudando uma solução, visando a

evitar o agravamento da questão.

Didio Viegas
Deu nos o prazer de sua visita,

o, cidadão Oídio Viegas, que a-
e

presentou se como andarilho; vin
do de Florianópolis, 'percorrendo
todas as cidades do Estado, espe-:
ra chegar a Buenos Ayres. Atu
almente o sr.

' Oidio Viegas faz
esse "raid" de bicicleta, mas du
rante dez anos, percorreu os prin
cipais Estados ':..90 Brasil, a pé.
Grafos pela visita e votos de

feliz viagem.

Churrascaria' Michel
R ua Getúlio Vargas, 1357

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

..
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. �c[ente: n�ASS SmM�
-

CIRCULA AOS SABADO�

MAIS TRABALHO
I .,

'

,
'

MENOS INTRIGAE
Estamos achando que a' Dire

ção do "Barriga Verde" está
caducá ou irrefletidamente, não
sabe o que escreve. Num arti

go de primeira pagina de do

mingo ultimo, intitulado "E'
PENA" disse que Canoinhas vai
completar cincoenta anos de mu

nicipio. Certo, muito certo. Mas,
ou nós não entendeu. os o pre
zado Confrade, ou com subter

fugios, ele quiz culpar, o seu a

liado o PTB de não ter até a

presente data tomado qualquer
iniciativa em prol dos festejos
do cincoentenário. Como e que
a responsabilidade é de quem
semeia a inimizade em Canoí

nhas, se ele o "Barriga Verde"
é quem tem nestes anos todos,
só "pregado" intrigas e calunias?

Lembramos ao nosso confráde

que se julga o maior do mundo

que em Canoínhas a Prefeitura
está em mãos ela Aliança (se é

que ainda prevalece) e esta A

liança é que tem que tomar a

iniciativa de' fazer algo para co
memorar o aniversario da nos

sa Canoinhas. Avivamos a lem

brança do "Barriga Verde" que
as duas unicas festas que Ca-

ENCHENTES
no Estado
devastaram

cidades
Com as ultimas chuvas torren

ciais diversas
� cidades do litoral

fora� duramente atingidas. No

Municipo de Corupá as chuvas le
vantaram muito de seu nivel e

ameaçaram o patr imonio le s�us
moradores. No Município de Gua
ramirim, segundo informações, as

aguas deixaram um bom saldo de

prejuizos aos seus moradores e à

Prefeitura. A grande vitima foi
a lavoura onde, segundo noticias
extra-oficiais se perderam aproxi
madamente de 150 a 200 mil sa
cas de arroz da presente safra.

Nas localidades de Biguaçu-Ti
jucas, Palhoça, Santo A,maro. São
José e Aririú, as aguas subiram
extraordinariamente, provocando
grandes prejuisos Nesta, ultima
cidade, 31 casas desabaram;apre
sentando algumas vitimas.

Pelas noticias que nos são che

gadas, este é o ano das enchentes
nos Estados da Bahia, Pernam
buco e Espirito Santo, os rios
transbordaram causando enormes

prejUisos principalmente no Es

tado da Bahia, que foi difícil 'até

para socorrer as vitimas, dado o

grande 'volume d'agua que des
truiu todas as vias de comunicação
e de' transporte. Até a hora de

encerrarmos esta" Edição. conti

nuava chovendo torrencialmente_
nos Estados mencionados, inclusi
ve no litoral do nosso Estado.

,,'

'noínhas viu e sentiu, forarrr às
..
das Exposições levadas à efeito

pela Associação Rural de Canoi
nhas e depois disso, nada mais
se fez. N� historia de Canoinhas,
cremos não estar registrado, ne
nhuma iniciativa concreta do

"Barriga Verde", dos seus adep
tos ou coisa semelhante.

I Mais trabalho e menos intriga'
senhores do "Barriga, Verde".
Ja acabou-se o tempo dos se

meadores de ínírnízades. Antes

de escreverem, reflitam bem.

, Não há mais clima para o que
pretendem fazer.

Deputado Benedito
Carvalhode

Terézio
Junior,

Acompanhado de sua Exma.'

Espôsa, encontra-se em Canoi-

nhas em visita aos seus amigos
e correliglonarios, o deputado
Benedito Terezio de Carvalho
Junior, que aqui aguardará o

reinício dos trabalhos legislati
vos nos primeiros dias do mez

de abril p. vindouro.--

O deputado Benedito Terezio

aproveitará a oportunidade para
.ern companhia de membros do

\ Díretorío da ,UDN, inspecionar
às obras públicas que estão sob

a administração do Governo do
Estado, obras estas que foram

'iniciadas, graças à projetos de

leis de sua autoria.
-

Nossos votos de bôas vindas
e feliz estada em nossa cidade.

Reestruturado
�

da lJDN de
o' Diretório
ITAIOPOLIS

Eleito Presidente Seleme Isaac Seleme - Comparecimento de,
representantes de todos os Distritos _:.. Entusiásmo e vibração
cívica entre os' presentes - Unidos os udenistas de ItaiópolÍs B

,0 Diretório de Canoirrhas se fez representar - Outras notas

O Diretorio Municipat da UDN de Itaiopolis que estava
com o mandato expirado, dia 13 do corrente, após convocação,
reuniu todos os udenistas para a formação de um novo Diretório

que dirigirá os destinos daquele prospero Município durante o

-bíênio 196U:IJ)62. Após debates, acôrdos, trocas de ideias € su

gestões, num ambiente democrático que caracterisa a União De
mocratica Nacional. foram escolhidos nomes que iriam compor o

novo Diretório, e que ficou assim constituido:
'

Presidente de Honra: Capitão Ztzímo Moreira
Presidente : Seleme Isaac Seleme
1°. Vice Presidente Antonio Xavier Weiss
2°. Vice Presidente

3°. Vice Presidente
Secretário Geral :

Sub Secretário :

Teodoro Max

Victor Wínharskí
Osvaldo Kulcheski
Romeu Plautz.

,

A votacão foi feita atravéz de escrutinío secreto. --O novo

Presidente do Diretório Municipal da UDN de Itaíópolis, é onos

so presado amigo e correspondente naquela cidade, Seleme Isaac

Selerne, canoírihense e dinâmico Gerente do Banco Inco. Os ude
nístas- ítaíopolitanos não poderiam' ter um melhor Presidente, pois
Seleme Isaac Seleme bastante relacionado, conhece os problemas
do Município. e se empenhará para a solução dos mesmos junto
as Autoridades Governamentais.

A 'sêssão foi presidida Pêlo sr. Alfredo Garcindo, Presi
dende do Diretorio da UDN de Canoinhas, que la esteve a con

vite especial dos udenistas de _Itaiopolis. _,

Ao novo Presidente Seleme Isaac Seleme e seus compa
nheiros, votos de felicidades e bom exíto no desempenho das

funções.em que se acham investidas.
'
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CORREIO DO NORTE "

.
. ,

Riscadas e Começadas
-

. -

'.GRANDE ,VARI,ECADE

CASA
::::::::c:::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::�::::
" -
" -
" "

55 o financiarneuto de construção da casa própria feita pela i�
" "

� "

55 Caixa Econômica Federal de Santa Catarin_a I!
.

:: - -,- ---- ::

ii depende exclusivamente do monta�te de seus depósitos. ii
ii Concorra para o bem estar social de sua localidade levando 55
iâ suas reservas em depósitos na 55
ii CAIXA ECONÓMICA FEDERAL DE ii
�i SANTA CATARINA.

' ii
" "

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

ii Olivei·ra n.'544, em, frente á Matriz Cristo Rei. ii
" "
" "
" "
", "
••••••• Il •••••••••UI•••••••••••••••••••••• !I•••••••••••••••• ".11••••••811 8•••••••••••••••••••••
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Dr. José BoniFácio da Silva
AQVOGADO

Questões Cíveis, Comerciais e Criminais • Inventários e Partillhas
Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 à. 17 horas

Escritório:' Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Forum)
�.

ITAIÓPOllS S. C.

•••••••••••••••••••••• 11 11•••••••••••••••••••••• III••••••••••••••••••••• .,IlI.SJ•••II iIIIlJ•••••••••••••• IIII•••• r;•••••••• II••••••• II •• II••••• anlllll•••••••e••••••••m :III•• II ••�••••SI!l••••
H_

'

"_
" -
" "
" "

ii Dr. Aristi·des Diener ii
" "

ii CIRURGIÃO DENTISTA 5i
" "
" -
" "

ii Raios X ,., Pontes Moveis e fixas !i'
" -" "

n 1 Dentadura_s Anatomic8S ii" "

:: Rua Vidal Ramos ::
" "

ii CANOINHAS Santa Catarina ii'" ."
•• lia

:::::::::::::=:::::::::::::::====:::==::;==:::::::::::::e::::::::::g::::::::::;:::::::::::::::::=::

Agora em exposição na Loja J. Côrte
_-

A Nova Geladeira

F R I G 1·0 A I R E
Para pronta entrega em suaves prestações mensais

com ou sem entrada.

Informações "na .mesma loja "oucom
Z. Garcindo & Knüppel Ltda.

Óleos para cabelo: Royal Bríar, d€> Ovo, Admirável,
Palmolive, Colgate, Glostora, Gessy, Dir�e, Oieo de Lavanda
e de Lima, Brilhantina, Quina Petróleo, Perfumes _e Extrato
em Estojos, Produtos Atkinsons, Cashemere Bouquet, Da·,
mosel. Loção Brilhante, Loção Pindorarna Leite de Colonía e

de Rosas, Creme de Alface e Rugol, Antísardina, Agua Vel
va e GoIgate, Creme Barbear e Pincéis, Aparelhos Gilete,
Esmalte, Baton, PÓ de Arroz, Rouge e muitos outro artigos

,
. de .perfumarías. "

CASA 'LANGER
RUA PApLA PEREIRA, 793

Proibição
I

'

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. 2x

Vende-se
_

Uma' casa' de madeira e]
instalação sanitária, à Praça
Lauro Müller.

Tratar com o dr. Ríva

dávia Corrêa ou n/redação.

Vende-se
Ótima propriedade' com

casa residencial, duas datas
cercadas, luz elétrica, ótima
água, situada à rua Vidal
Ramos, nas imediações da
Tôrre da' Rádio.

Melhores informações com

João Bello, nos Irmãos Tre

visani,

, Churrascaria Michel
,

I
aceita encomenda de

,

galinha recheada h9galinha a passarin o

Senhora Dona de Casa!'
Não esqueça que "Seu

Talão Vale Um Milhão",!

exija sua nota de compras.

Livros e Romances
CASL4 ERLITA

Procure no seu fornecedor
o' sabão Princeza; Lygia,

Borax ou: rupy
Um produto bom,'

especial e canoinhense!

Lãs para Tricot
Casa .Erliía

V. S. poderá comprar re

'logios modernissimos
anéis e brincos de di-

" versos modelos

Na
i

'Relojoar'ia Suissa'
'de Guilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

19-3-1960

,

RADíOS PI-ONEER
A vista e em suaves�estações

•

·PA 2
I

PT 3 "Tratlsi.tor

PA 12

J. Côrte Praça Lauro Müller, "751
Fone 125 - Caixa Postal 76
Canoinhas � Sta. Catarina

Oficina

Relâmpago

.

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preFerida

Com(pleta assistência para
"

b" I do pequeno concerto
sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas'

Pecas e accessórios
,

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICiNA RELAMP�GO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio
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Operário Mafrax
de uma empregada.

Tratar à Rua José Boiteux,
95, Nesta cidade. 3x TRATOR VITRINADE

o pessoal da Confederação Rural brasileira não gostou do

projeto de decreto que surgiu dos trabalhos do último seminário
sôbre fabricação de tratores e implementas agrícolas. Foi mais lon

ge ainda: acusou frontalmente o GElA, organismo oficial que funcio
na junto ao Ministério da Fazenda, de estar a serviço de um gru
po de emprêsas automobilísticas, em detrimento dos interêsses da

lavoura, Por outras palavras: acusa-se um organismo do Govêrno
de querer colocar o mesmo Govêrno a serviço de um truste que
dominaria completamente o mercado de tratores e implemen
tos agrícolas, impondo seus preços e suas condições aos lavra

dores, discricionàriamente. A acusação é de tal gravidade que, se

a opinião pública estive�se menos insensibilizada, estaríamos diante
de um escândalo de repercussão nacional. Diga-se de passagem
que a Confederação Rural Brasileira - ou melhor, o grupo q_ue
lá pontifica e fala em nome da entidade - também defende/in
terêsses. que nem sempre coincidem com os dos lavradores e

criadores do País. Mais há um argumento que desafia contestação:
com tratores de 500 milhões de cruzeiros, o pequeno lavrador
não pode sonhar em participar do rush de mecanização que se

pretendem lançar. Vão fabricar maquinismos agrícolas para ex

posição ou fazenda de rico, não para beneficiar a lavoura.

VISITA S. E. PALMEIRAS
X IGUAÇU,de Valões
Domingo, dia 20, na cancha

da S. E. PALMEIRAS, debater
se-ão as equipes loca! e Iguaçu
Esp. Clube. de' Valões. Será
oortanto um - dia de júbilo e
• I

alegria ao povo palmeirense, 80
ver o reaparecimento da tra
dicional equipe, que atualmente
se encontrava afastada- de qual
quer movimento esportivo. Os
defensores Alvi-verdes, procu
rarão exemplar reaparecimento
exibindo um bom resultado pe
rante o esquadrão do Iguaçu .

, Estiveram em nossa Redação,
mantendo longa palestra com o

noSSO Diretor, os engenheiros
canoinhenses Hilton Ritzmann e

João Alberto .Nicolazzi acompa
nhados do seu colega dr. Aldair

Bernardoni Ganz, de Curiti
banos. Os engenheiros vieram

agradecer a publicação de suas

formaturas e oferecer seus pres-
.

timos profissionais para toda e

qualquer eventualidade. O dr.
Bernardoni Ganz que não co

nhecia a nossa cidade, ficou en

cantado com a cordialidade que
recebeu dos canoinhenses. Bem
impressionados com o trabalho
executado em nossas oficinas,'
os treis. jovens engenheiros se

despediram saudando por nos

so intermedia, o povo de Ca
noinhas. Gratos pela ,visita.

fiscali�ar suas compres

sua Nota, Fiscal.
/

o
.

povo precisa

exigindo a RegistroCivil
PELUS L�RE§

f! .JfaJD <D-'<f!§ �
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

Sebastião Grein Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do Registro Ci.
vil de Major Vieira, Município e

Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem casar.

Vitor Kaleski e Felicia Iientara:
Ele, natural deste Estado nascido
em Rio Claro, neste Dist. no dia
10 de Outubro de 1940, lavrador,"
solteiro, residente em Rio Claro,
filho de Mariano Kaleski e' de
Dóna Ana_ Kaleski. Ela, natural
deste Estado, nascida em Agudos
n/Distrito no dia 16 de Fevereiro
de 1940: doméstica. solteirar-eesi
dente. neste distrito, filha de João
Jientara e de Dona Estefania
Jientara.

Apresentaram os documentos e

xigidos pelo Código Civil art. 180.
Si alguem souber de algum im
pedimento legal, acuse- o para fins
de direito. E para constar e che
'gar ao conhecimento de todos la
vrei o presente' que será afixado
no lugar de costume deste Car
torio e publicado no Jornal "Cor
reio do Norte", que se edita na

cidade de Canoinhas.

Major Vieira, 8 de março de 1960

Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

BALANÇO
de Associação Rural de Canoinhds

GERAL

Conclusão

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas
do snr. Ademar de Oliveira
Oodoy, Zenilda esp. do sr.

Waldomiro Silva e [ulia esp,
do sr. Frederico G. de Oliveira;
a srta. Maria Regina Wenât.
A todos os aniversariantes

nossos porubens.

AN[VERSARIAM-SE
Hoje: os srs.Tosé Theodoro

Kohler e Antonio Soares; o

jovem Celso Watzko, as sras.
dnas. Olga esp. de sr. Pedro

.

Prim, res. em Curitiba, Ira;
cema Silvia esp. do sr. (ias»
par Millbauer e Elvira esp.
do sr. Ernesto Noernberg.
Amanhã: o sr, Euclides de

Lima; o 'menino Norberto fi
lho do sr. Max Wachtel po.
a menina Clarisse Sofia filha
do sr. Fernando Freiberger.
Dia 21: os srs. Simão Seleme,
Osmario Daoét, Zirgfried 01-
sen e Joaquim Dias Pacheco,'
os meninos Ary filho do sr.

Carlito Kroutchechen e Osnv
filho da Vva, Dna. Elvira de
Paula Viera; a menina Yo"
landa filha do sr. José Cava
lheiro:
Dia 22: os meninos Wilson

filho do sr. Landualdo Voigt
e Benedito 'tilho do sr. Bene»
dito Terezio Carvalho Neto;
a sra.

- dna. Maria Deucelia
esp, do Sr. Osvaldo Treuisa
ni; a menina Maria Dirce fi
lha do S!. Antonio Karvat.

Dia 23: os srs . Bernardino
Fedclto, Horavio H. da Silva
e Dr. Moacir Budant; os me.

.

ninos Silvino filho do sr. Jo
sé Baluta e Mauro Aurelio
filho do sr. Luiz E. Tack; a

sro dna. Alzira esp. do sr.

Nelson Bannach; a srta. Ri
seth Buba; as meninas Nel ..
zita filha do sr. MaTins Cor"
nelsen. ,Sulamita, filha do
sr. José Pedro Mendes de AI.
meida e Lindacir Aparecida
filha do sr. Matias Soares.

Dia 24: o sr. Mario Moebius;
o menino Wilson Luiz filho
do snr. Nelson Bannach; a

sra, dna. Agites esp. do sr,

Otto Hofjmann; a srta. Te
reza Müller.

Dia 25,' os srs. Felix Ru
dolt e Irineu BMnhausen; as

sras. dnas. Therezinha esp.

DÉBITO CRÉDITOLUCROS E PERDAS PARCIAIS

346.825,30 556.127,00
R. dos Pardos desaparecer
por ocasião vendaval 1.698,00
Mercadorias Séde em

estado de vencimento 2 687,20
Diferença entre a com-

pra e venda de uma

novilha 517,00
<,

\

Nascimento
O lar. do sr. João Gros»

skop], Sego e dna. Otilia foi
enriquecido dia .13, com o

nascimento de sua filha Ma.
ria Ooretti.

Desejamos felicidades.

NoivadO
. Ajustaram suas nupcias a

srta. Maria da Luz, prendada
filha do estimado casal sr.

João Maria- e dna. Rosa
Preisner da Silva, com o jo
vem Ary filho do casal sr.
José e dna. Adelia Piotrowski
de reliPe Schmidt.

Nossos cumprimen10s.

4.902,20

480,00
10Jl56,oo

, 7.030,70
16.346,80
15.708,00
13345,60
6.750,90

. Assinaturas e Taxas
Despesas de viagens
Juros e Descontos

Juros pago a varias firmas

Contribuições Legais
Material de Escritorio
Concertos de Maquinas
Consumo de Força e Luz.

Despesas Campo Florestal-
Pago ao Enca. da limpeza
Benedito Machado 38.875,00
Pago auxiliar
José Kussen 2.056,00
Outras despesas pagas
a varies firmas, para
Conservas e arrumações
de galpões, cêrcas etc45.260,70

Despesas N. Rural M. Vieira
Pago ao Enc. anos de'1958
e' 1959 20.000,00
Pago 8 Estefano
Wrubleski. madeira 6200,00
Pago a Antonio Maron
Becil, madeira 1.000,00

DEspesas N .Rural T Barras
Pago 80 Enc. 11.000,00

Despesas N. Rural M. Dias
Pago ao Enc. 4.789,80

t Despesas N. Rural F. Schmidt
Pago ao Enc. 5.500,00

Valor Total Em Cr$

SAIAS, última moda

(!ad,Q, �//'�it4
86.191,70

PERDEU-SE
Perdeu-se no trajeto de

Major Vieira a Canoinhas,
uma carteira c]documentos,
Favor entregar ao pro

prietário sr.

Gustavo Frederico Lencin
em Residencia Fuck, ou à

Empreza Fuck nesta cidade.
<,

Gratifica-se bem. 2

Terras de Cultura
27.200,00

Vendem-se 13 alqueires
de terra de cultura e her
vaI formado, cercado com

arame, possuindo casa de

morada, paiós e boas agua
das; sito no distrito de Po

ço Preto, Porto União.

Facilita-se 50% do paga
mento. Tratar com o sr. Jo
sé de Oliveira Braz, rua

Gil Costa, 330, nesta cida
de. Ix

11.000,00

4.789,80

5.500.00
- 556.127,00 556.127,00

Soma a presente Demonstração da Conta de Lucros e

Perdas em Cr$ 556.127,00 (quinhentos e cincoenta e seis mil cento
e vinte e sete cruzeiros).

Canoinhas,31 de Dezembro de 1959.

Associação Rural de Canoinhas
Alfredo O. Garcindo/ Waldomiro Bubiniak

Presidente Fiscal

Orlando Nascimento W; A. Furtado
Gerente Enc. da Contabilidade

Dr.RomeuFerreira
Avisa sua distinta clien

tela que reabriu seu consul

tório, obedecendo o seguinte
HORÁRIO:Banquetes, Re(e.p�ões·

Churrascaria Michel
. às 8 hrs. e

às 18 horas.
das 7
das 13

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFL�MAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E 1 R A S,
ESPINHAS, �TC.'NUNCJ:l EXISTIU IGU�l

)
," .. ,t ._�

,.,_ "

,..

br ...
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Balanco ·Geral da Associacão Rural de Canoinha�, ,
-

Cópia do Balanço -Geral da Associação Rural de Canoinhas,_ instalada nésta cidade de Canoinhas Estado de Santa Catarina, encerrado em data de
31 de Dezembro de 1959. Transcrito as folhas 377/8, do/livro Diário nr. 2 (dois).Registrado no SER. sob nr. 61 em data de 5 de Setembro de 1946, portaria nr. 627.

Ativo Imobilizado:
lmoveis I
Imoveis II
lmoveis III
Imoveis IV
Imoveis V
Imoveis Núcleo Rural Marcilio Dias,

Imoveis Nucleo Rural Major Vieira
Casa do Colono
Ferramentas
Veiculos
Moveis e Utensilios
Campo Florestal c/ferrarnentas
Maquinas Agrícolas ARCA

Ativo Pendentes.
Material Exposição
Federação das Assoe. Rurais c/arame

Ativo Exigivel a curto' prazo:Contas Correntes

Ativo Compensado:
Maquinas Agricolas Sede
Maquinas Agric. Nucleo Rural R. Pardos
Maquinas Agric. ·N. Rural F. Schmidt
Maquinas Agric. N. Rural P. Pereira
Maquinas Agric. N. Rural T. Barras
Maquinas Agric. N. Rural Salseiro

Ativo Disponivelt

191.060,60
186.529,80
120.916,30
72.481,50
_46.585,60
18 505,70
4.491,00

49.997,40
12.212,60
5.335,00

163.119,60
3.266,00

181.017,50 1.055.518,60

30.409,00
50.000,00 80.409,00

565.179,40

1.416.300,00
2.500,00
11.000,00
12.000,00
3.500,00
12.000,00 1.457.300,00

17.957,50
468.10
318,80

2.131,80 20.876,30

779.767,00
27.290,80

� 39.813.70
37.455,4ó
20.978,30
28.540,20
47.369,50 981.214,90

137.101,20
4 297.599,30

1.174.588,60 '

{:o..

289.500,00

1.278.939,80

29.081,00 84.354,9055.264,90

11.500,00
1.425.00 12;925,00

'--..._
230.000,00
361.800,00
802.500,00
63.000,00 1.457:300,00

4.21J7 599,30

Caixa Séde .

Banco Nacional do Comercio SIA
Banco Ind. e Com. S. Catarina S/A
faixa Economica Federal S. C. .

Ativo Ajustavel:
Mercadorias Séde
Mercadorias N. Rural Parado
Mercadorias N. Rural T. Barras
Mercadorias N. Rural. M. Vieira
Mercadorias N. Rural' M .. Dias
Mercadorias N Rural F. Schmidt
Mercadorias N. Rural S. J. Cavalheiros

Resultados Suspensos:
Conta de Prejuizos

Soma o ativo em Cr$

Passivo Inexigiveh
Patrimonio

Passivo Pendente
Arame Farpado-

Passivo Exigivel a curto prazo:
Contas correntes �

Passivo Exigível a longo prazo:Sementes de Trigo Secretaria Agricultura
Serviço-de Bxp. do Trigo e/sementes

. Passivo Ajustavel:
Maquinas Agrícolas
Serviço .do Acordo Florestal S. C.

Passivo Compensado:
Secretaria Agr. S. Catarina cf maquinas
Serviço de Exp. do Trigo c/ maquinas
Serviço Com. Prod. Vegetal c/ maquinasFed. Asse. Rurais S. C. c/ maquinas

Soma o passivo em Cr$
Soma o ATIVO e PASSIVO do presente BALANÇO GERAL, emCr$ 4.297.599,30 (quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil, quinhentos enoventa e nove cruzeiros e trinta centavos).

Canolnhas, 31 de Dezembro de 1959.

Associação Rural de CanoinhasAlfredo O. Garcindo, Presidente Waldomito Bubniak, FiscalOrlando Nascimento, Gerente W. A. Furtado, Enc. da Contabilidade

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas
Cópia de Demonstração da Conta de Lucros e Perdas da AssociaçãoRural de Canoinhas, Instalada nésta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Ca-:tarína, encerrado em data de 31 de Dezembro de 1959. Transcrito as 'folhas379/81, do livro Diário nr. 2 (dois). Registrada no SER. sob nr. 61 em data de 5de 'Setembro de 1946, portaria .nr. 627.

LUCROS E PERDAS PARCIAIS DÉBITO CRÉDITO
De Joias

Saldo desta conta , 1.600,00De Seguros
Saldo desta conta

8.432,80De Mensalidades
Saldo desta conta

45.960,00De Rendas Di versas
Recebido dos seguintes:
Americo Araldi - 850,00
Pedro Borba 1.200,00 2.050,ÔO

LUCROS E PERDAS PARCIAIS DÉBITO CRÉOIT()
De Subvenção Federal

Recebido do Governo Federal
De Subvenção Faresc

Recebido da Faresc
De Subvenção Municipal

Recebido do Governo Municipal
De Renda de Maquinas

Valor recebido por aluguel
de diversas maquinas em cor
te, trilhagem etc.

De Sementes de Trigo '

Lucro verificado nesta conta
inclusive doadas

De Mercadorias Séde
Lucro verificado nesta conta
por ocasião do Balanço Geral

De 'Conta de Resultados
Valor do prejuizo verificado neste
exercicio p/ ocasião do Bal. Geral

A Despesas Gerais
.

Valor dos gastos verificados
nas diversas contas, transfe
ridas por ocasião do Balanço
geral; como segue:

Ferias
Pago a Orlando Nascimento

Impostos
Ordenados

. Pago a Orlando Nascimento
Combustível

Valor dos gastos verifi
cados nos serviços de
corte, trilhagem, etc.

Bonificações
.Doado aos seguintes: .

Grupo' Esc. "Prof. Manoel S.
Quadros Cr$ 117�50
Festa Agua Verde 300,00
Soco Tiro ao Alvo 4,00

, Inst. Sag. C. Jesus 400,00
Inst. Sag. C. Jesus 50,00
Wenceslau Vepper 90,00
Wenceslau Vepper 325,00
Va. Calisto 39,00
Festa São Bernardo 46,00
Inst. Sag. C. Jesus 79,30
Nicolau Andrejewski 164,00
José Wardenski 1.000,00
Djalma Danemann 1.200,00

Publicidades
Fretes e Carretos
Despesas Diversas

Pago a Functonaríos e opera rios
Jcão Alves Massaneiro 400,00
Arthur Knappel' 1.370,00
Enca. do Nucleo de
Felipe Schmidt 1.500,00
Therezio J.' Bonete > 500,00
Sebastião Camargo 100,00
Gaspar Mulbauer 820,00
Dr.LaureanoFernando 1.250,00
Edmundo Ranthun .150.00
José P. Sampaio 1.200,00
João B. Souza 220,00
Benjamin Leite 1.020,00
Paulo Chernovski 120,00
Boleslau Czerbovskí 120,000
José Borges 180,00

.
L. Romanovski 1.000,00

.

Leda Bsungaertner 13.600\00Nereu Fontoura 27000,00
Arno Koch 2.095,00
Florentino A. Vieira 420,00
Estelino Vieira 8.000,00
Noroé Quadros 2.350.000
Wladislau Berezoskí 150,00
Eloir Pape 1.000,00 .

Altino Kretzer 800,00 .

Altamiro Kretzer 2.429,00
Walmor A .. Furtado 36.000,00
Anibal França 2.625,00
Arthur Knappel 1.040,00
José J. Rosario 200,00
alivio Carvalho 2.250,00
Leonito Silveira 2.100,00
Julio Alves 200,00
Therezio J. Bonete 10.415,30
Juventino Vieira 15.000,00
João B. de Souza 4.650,00
Demetrio Muller 2.800,00
José Ponck 900,00
José Fioleck 1.000,00

Taxa Telefonica
Telegramas e Selos
Conta \de Prejuizo

Mercadorias do N. Rural

..

4.600,00
40,00

72.0UO.oo

16.183,00

3.914,80
13.778;00
62.273,60

146.974,30

5.098,80
21.962,80

�46.825,30

106.798,8

20.000,0

).
12.000,0

41.473,81

75.,102,61

/

..
,

;. f' , !.
556.1.27,00

.
.
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Só 79· 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

out�bro 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.

Exigindo as suas NOTAS FISC'AI'S
de Compras os comerciantes ficarão

,o�rigados a recolher O· impôsto
que V. S. está paga.ndo ..

Dr. Arnoldo Peiter Filho
. .

ADVOGADO
COMÉRCIO'CfVEL TRABALHO

Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José -Yvan da Cesta
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

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

simplesmente exrqrr a sua NOTA FISCAL
das compras efetuadas.

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; ou-troca-se
por terreno rural que possua aguada, até 10 km. distante da cidade.

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

BREVEMENTE
. Á rua Vidal Ramos, um posto da Associação

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

VENDE - SE
Uma prensa manual Marumby para .fabrico de te

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

tipo francesa.

Vende-se mais: polias, correias, eixos, mancais,
por preço de ocasião.

Ver e tratar Fazenda Miraflores Felipe Schmidt
neste Município. 4x

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

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

Residência e Escritório:
Rua Souza Lima, 185 '" Apartamento 801

Fone 47-9206 - Copacabana - Rio de Janeiro

;'

Edital de Citação_com,-o prazo
de.15 (.quinze) dias Edital de Citação

.corn o prazo de
vinte (20) dias

O Dr. Paulo Peregrino Ferreira,
Juiz de Direito da Comarca de

Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei. etc.

FAZ SABER 8 quem interessar

possa. que por parte de ANTO·
NIO CUBAS. foi apresentado a

êste Juizo o pedido do teôr ee

guinte: Exmo. Sr. Dr, Juiz de

Direito da Comarca: t\NTON 10

CUBAS. brasileiro, C8�8do. mo

torista, residente nesta cidade, por
seu procurador infra, assinado. Ad
vogado inscrito na Ordem dos

Advogados do Brasil, Secção dês
te Estado sob n°. 428, com escri
tório e residência a rua CeI. AI
buquerque, 520, nesta cidade onde
recebe as intimações, vem expor
e requerer, a final, à v. excia., o

seguinte: 1) Que o suplicante é

casado �civilmente com dona O

RA.VIA, FERNANDES CUBAS,
atualmente em lugar incerto e não

sabido, casamento êsse realizado
no distrito de Paula Pereira, dês
te município e Comarca, aos trêz
dias do mês de outubro de mil
novecentos e trinta e oito, con

forme se vê da certidão anexa. 2)
Que dêsse matrimónio não existe
filhos. pois o único havido de nome
Sebastião Mauro Cubas, faleceu
em 10 de maio de 1939, conforme
se vê da inclusa certidão. 3) Que
o casal não possue bens de qual
quer espécie, nem dívidas pasasivas
ou ativas. 4) Que o suplicante e

sua esposa estão separados desde

o ano de 1939. ou seja, há.rapro
ximadamente, 19 anos e isto ocor

reu pelo fato de se ter tornado

impossivel a vida em comum por
absoluta incompatibilidade de ge
nios. 5) Que, algum tempo após
separação do casal, a suplicante
amasiou-se com Otto Willy Baun
com quem viveu muitos anos. na

cidade de Papanduva, existindo
dê-se concubinato filhos, de lá
mudando- se há algum tempo para

lugar ignorado do suplicante. 6)
Que deixa de requerer a prelimi
nar separação de corpos, por não

mais habitarem . sôbre o mesmo

teto. Nestas condições, vem res

peitosamente requerer a V. excia.,
se digne ordenar a citação da su

plicada, na forma dos artigos 177
e seguintes do Código de Processo
Civil, para responder eos termos

da presente ação ordinária de des

quite; que é proposta com funda
mento no artigo 3l7, DfS I e IV, do
Código Civil, constatá Ia querendo,
ação esta que afinal deverá ser

julgada procedente, condenando-se
a ré como cônjugue culpada. bem
como nas custas do processo e

demais cominações de direito, Pro
testa-se por todo o gêneros de

pr6vas em direito permitido In
clusive depoimento pessoal da ré
e das testemunhas abaixo arrola
das e outras que sirvam ao in

teresse da ação. Para OI efeitos
fiscais atríbuí-se a presente o va

lor de Cr$ 5.000,00. Nestes termos
e com os inclusos documentos,
p, E.E. deferimento. -Cancinhas,
3 de setembro de 1959. (a) (sobre
estampilhas estaduais no valor de

..

Cr$ 4.00, inclusive a taxa' de sau

de Pública) Saulo 'Carvalho.

DESPACHO: "A autuação foi
intempestiva. frente 80 que dispõe
a lei que regula fi espécie. Con
serve a, entretanto. iá. que proce
dida, pois, será aproveitada ou

anulada. conforme o caso. 11-
Cite-se por edital, com prazo de
quinze (15) dias, a . desquitanda,
tida como em lugar incerto, para
que compareça a audiência prévia
de conciliação, designada pelo Sr.
Escrivão de acôrdo com as con

dições de serviço. Do edital de
verá constar que. na hipótese do
não comparecimento da citanda
no prazo convencionado, a partir
daí terá ela o prazo de dez (lO)
dias para contestar o 'feito, em o

querendo. A publicação deverá
ser feita uma vez no "Diário O
ficial" secção da Justiça e duas
no "Correio do Norte" que se

edita nesta cidade. Diligencie o

interessado para os fins devidos.
Em 5/9/59. (o) PP. Ferreira.

DESIGNAÇÃO: Designo o p. dia
5 de abril do corrente ano, pri
meiro desimpedido as 10 horas, 00
Forum para a audiência prévia
dos requerentes. Canoinbas, 3 de
março de 1960. (a) Rubens Ri
beiro da Silva, Escrivão. Em vir
tude do que, mandei passar o

presente edital, que será afixado
no lugar de costume' e publicado
DO "Diário daJustiça" do Estado
e jornal' "Correio do Norte", que
se edita nesta cidade, conforme a

Lei. Dado e passado nesta cidade
de Cenoinhas, aos 3 de março de
1960. Eu, (a) Rubens R. da Silva
Escrivão, o escrevi.

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito

Renovado, por ter saído com

incorreição. Está conforme o "ri.
ginal afixado no lugar do costume,
do que dou fé, Data supra

Rubens R. da Silva. Escri vão

O Dr. Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito da Comarca de
Cenoinbas, Estado de Santa Ca
tarina, Brasil. na forma da Lei. etc.

_,.--o-.

FAZ SABER a quem possa in
teressar que processando- se no

Cartório de Órfãos desta comarca

O arrolamento dos bens deixados

por SALVADOR VIEIRA, fica o

herdeiro SERAFIM VIEIRA re

sidente em luaar incerto e não
sabido citado por êste edital com
o prazo de vinte dias, contados
da primeira publicação, para den
tro de cinco dias, dizer sôbre a

descrição .de bens e o valor a êles
atribuido e para ver seguir até a

decisão final e referido arrolamen
to ou o competente inventário.
se ocorrer a hipotese prevista no

artigo 520 do Código do Processo
Civil. sob pena da revelia. Para
os devidos fins mandou expedir
o presente edital que, na forma
da' Lei, será afixado no lugar do

'

costume e publicado uma vez no

Diário Oficial do Estado e duas
vezes no jornal Correio do Norte,
desta cidade. Dado e passado
neste cidade . de Cenoinhas 80S
quatro dias do mês de março de
mil novecentos e sessenta. Eu, (a)
Rubens _R da Silva Escrivão, o

escrevi.

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito

Está conforme o original afio
xado no' lugar .do costume, do
que dou fé Cauoiuhas, 4 de mar
ça de 1960.

Rubens R. da Silva
Escrivão.

Casa 'Erlita
Confecções finas

para senhoras
.

\

A bem da verdade
Canoinhas, 14 de março de 1960

Ilmo. Sr. IDALINO FRANCISCO TULIO, N/Cidade
Presado amigo.
Com a presente venho prestar o esclarecimento necessário

a respeito da dúvida surgida entre nós, quando da feitura por
mim da cerca que divide a, sua propriedade com a que tenho
arrendada do Snr. Honorato Branco Pacheco.

Nunca tive intenções de fazer mau juizo da sua pessôal
e se porventura disse alguma cousa que pudesse ser ofensiva à,
sua reputação de homem honesto e cumpridor de seus deveres
peço que como compadre e amigo me desculpe, pois isto Ioí num
momento irrefletido. e, mesmo porque, interpretei mal a sua in':'
terferência na feitura da mesma cêrca.

.

Acredito haver com esta, sanado qualquer mal entendido'
e espero continuar merecendo a nóssa amizade de tantos anos.

P6de o compadre, se assim o quiser, usar desta como lhe
convir.

Atenciosamen te

JOSÉ DA SIL VA LIMA
(Firma reconhecida no 10 Tabelionato Paula S. Carvalho)
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Balanço -Geral da Associação
Cópia do Balanço -Geral da Associação Rural de Canoinhas, instala

da nésta cidade de Canoinhas Estado de Santa Catarina, encerrado em data de
31 de Dezembro de 1959. Tra�scrito as folhas 377/8, do' livro Diário nr. 2 (dois).
Registrado no SER. sob nr. 61 em data de 5 de Setembro de 1946, portaria nr. 627.

A tivo Imobilizado:
Imoveis I
Imoveis II
Imoveis III
Imoveis IV
Imoveis V
Imóveis Nucleo Rural Marcilío Dias

\

Imoveis Nucleo Rural Major Vieira
Casa do Colono
Ferramentas
Veiculas
Moveis e Utensilios
Campo Florestal e/ferramentas
Maquinas Agrícolas ARCA

Ativo Penderrter,
Material Exposição
Federação das Assoe. Rurais c/arame

Ativo Exigível a curto' prazo:
Contas Correntes

191.060,60
186.529,80
120.916,30
72.481,50
.46.585,60
18.505,70
4.491,00
49.997,40
12.212,60
5.335,00

163.119,60
3.266,00

181.017,50 1.055.518,60

30.409,00
50.000,00 80.409,00

565.179,40

1.416.300,00
2.500,00
11.000,00
12.000,00
3.500,00
12.000,00 1.457.300,00

17.957,50
<168,10
318,80

2.131,80 20.876,30

779.767,00
27.290,80
39.813.70
37.455,40
20.978,30
28.540,20
47.369,50 981.214,90

137.101,20
4.297.599,30

1.174.588,60 '

289,500,00
-

1.278.939,80

29.081,00 84.354,90
55.264,90

11.500,00
1.425.00 12.925,00

<,

230.000,00
361.800,00
802.500,00
63.000,00 1.457:300,00

4.21J7 599.30

Ativo Compensado:
Maquinas Agrícolas Sede
Maquinas Agric. Nucleo Rural R. Pardos
Maquinas Agric. ·N. Rural F. Schmidt
Maquinas Agric. N. Rural P. Pereira
Maquinas Agric. N. Rural T. Barras

Maquinas Agric. N. Rural S�lseiro
Ativo Disponivelr

Caixa Séde
Banco Nacional do Comercio SIA
Banco Ind. e Com. S. Catarina S/A
Caixa Economica Federal S. C. .

�

Ativo Ajustavel:
Mercadorias Séde
Mercadorias N. Rural Parado
Mercadorias N. Rural T. Barras
Mercadorias N. Rural. M. Vieira -:
Mercadorias N. Rural M .. Dias
Mercadorias N Hural F. Schmidt
Mercadorias N. Rural S. J. Cavalheiros

Resultados Suspensos:
Conta de Prejuizos

Soma o ativo em Cr$

Passivo ínexigivel:
Patrimonio

Passivo Pendente
Arame Farpado'

. Passivo Exigivel a curto prazo:
Contas' correntes --

Passivo Exigivel a longo prazo:
Sementes de Trigo Secretaria Agricultura
Serviço-de E-xp. do Trigo e/sementes ..

·Passivo Ajustavel:
Maquinas Agrícolas
Serviço. do 'Acordo Florestal S. C.

Passivo Compensado:
Secretaria Agr. S. Catarina c] maquinas
Serviço de Exp. do Trigo c/ maquinas
Serviço Com. Prod. Vegetal c/ maquinas
Fed. Asse. Rurais S. C. c/ maquinas

Soma o passivo em Cr$

Soma o ATIVO e PASSIVO do presente BALANÇO GERAL, em

Cr$ 4.297.599,30 (quatro milhões, duzentos e noventa e sete mil, quinhentos e

noventa e nove cruzeiros e trinta centavos).
Canoínhas, 31 de Dezembro de 1959.

Associação Rural de Canoinhas
Alfredo O. Garcindo, Presidente. Waldomito Bubniak, Fiscal ,

Orlando Nascimento, Gerente W. A. Furtado, Enc. da Contabilidade

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas
Cópia de Demonstração da Conta de Lucros e Perdas da Associação'

Rural de Canoinhas, instalada nésta cidade de Canoinhas, Estado de Santa Ca-:
tarina, encerrado em data de 31 de Dezembro de 1959. Transcrito as 'folhas
379/81, do livro Diário nr. 2 (dois). Registrada no SER. sob nr. 61 em data de 5
de 'Setembro de 1946, portaria rir. 627.

,

LUCROS E PERDAS PARCIAIS DÉBITO CRÉDITO
De Joias

Saldo desta conta
De Seguros

Saldo desta conta
De Mensalidades

Saldo desta conta
De Rendas Diversas

Recebido dos seguintes:
Américo Araldi
Pedro Borba

1.600,00

8.432,80

45.960,00

850,00
1.200,00 2.050,00

ural de (anoinhas
LUCROS E PERDAS PARCIAIS DÉBITO CRÉDITO

De Subvenção Federal
Recebido do Governo Federal

De Subvenção Faresc
Recebido da Faresc

De Subvenção Municipal
Recebido do Governo Municipal

De Renda de Maquinas
Valor recebido por aluguel
de diversas maquinas em cor

te, trilhagem etc.

De Sementes de Trigo '

Lucro verificado nesta conta
inclusive doadas

. De Mercadorias Séde
Lucro verificado nesta conta

por ocasião do Balanço Geral

De 'Conta de Resultados
Valor do prejuizo verificado neste
exercício p/ ocasião do Bal. Geral

A Despesas Gerais
.

Valor dos gastos verificados
nas diversas contas, transfe
ridas por ocasião do Balanço
geral, como segue:

Ferias
Pago a Orlando Nascimento

Impostos
Ordenados

. Pago a Orlando Nascimento
Combustível

Valor dos gastos verifi
cados nos serviços de
corte, trilhagem, etc.

Bonificações
.Doado aos seguintes: .

Grupo' Esc. "Prof. Manoel S.
Quadros Cr$ 117�50
Festa Agua Verde 300,00
Soco Tiro ao Alvo 4,00

, Inst. Sag. C. Jesus 400,00
Inst. Sag. C. Jesus 50,00
Wenceslau Vepper 90,00
Wenceslau Vepper 325,00
Va. Calisto 39,00
Festa São Bernardo 46,00
Inst. Sag. C. Jesus 79,30
NIcolau Andrejewski . 164,00
José Wardenski 1.000,00
Djalma Danemann 1.200,00

Publicidades
Fretes e Carretos
Despesas Diversas

Pago a Funcionarias e operarias
Jcão Alves Massaneiro 400.00
Arthur Knappel' 1.370,00
Enca. do Nucleo de

Felipe Schmidt 1.500,00
Therezio J. Bonete 500,00
Sebastião Camargo • '100,00
Gaspar Mulbauer 820,00
Dr.LaureanoFernando 1.250,00
Edmundo Ranthun 150,00
José P. Sampaio 1.200,00
João B. Souza 220,00
Benjamin Leite 1.020,00
Paulo Chernovski 120,00
Boleslau Czerbovski 120,000
José Borges 180,00

.

L. 'Romanovski 1.000,00
,Leda 138ungaertner 13.600,00
Nereu Fontoura 27000,00
Arno Koch 2.095,00
Florentino A. Vieira 420,00
Estelino Vieira 8.000,00
Noroé Quadros 2.350.000
Wladislau Berezoski 150,00
Eloir Pape 1.000,00

•

Altino Kretzer 800,00
Altamiro Kretzer 2.429,00
Walmor A .. Furtado 36.000,00
Anibal França 2.625,00
Arthur Knappel 1.040,00
José J. Rosario 200,00
alivio Carvalho 2.250,00
Leoníto Silveira 2.100,00
Julio Alves 200,00
Therezio J. Bonete 10.415,30
Juventino Vieira 15.000;00
João B. de Souza 4.650,00
Demetrio Muller 2.800,00
José Ponck 900,00
José Fioleck 1.000,00

Taxa Telefonica
Telegramas e Selos

Conta �e Prejuízo
Mercadorias do N. Rural

106.798,80

20.000,00

12.000,00

41.473,80

75.,102,60

\
105.607,80

137.101,20

4.600,00
40,00

72.0UO.oo /

16.183,00

3.914,80
13.778;00
62.273,60

'o,

146.974,30

5.098,80
21,.962,80 .

346.825,30 .�, 556.1.27,00
11(... •

.

�'"
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CORREIO DO NORTE 19-3.1960

Só 79 dias até 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 Forurn, para obterem aquele documento, bem como para

providenciarem a transferência aqueles que hajam mudado de residência.

Exigindo as suas NOTAS FISCAIS
de", Compras os comerciantes ficarão

,o�úgados a recolher o impôsto
que V. S. está pagando.

Dr. Arnoldo Peiter Filho
,

ADVOGADO
COMÉRCIO'CfVEL TRABALHO

Rua Major Vieira, 490 --- Canoinhas

Advocacia em, geral, especialmente crime

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

José -Yvan da Ccste
BachareL em Direito

Em JUNHO e NOVEMBRO, de cada ano,
V. S. será um provavel Ielizardo da campa
nha "Seu Talão Vale Um Milhão" bastando
simplesmente exigir a sua NOTA FISCAL

-

das compras efetuadas.

Gr'ande 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; ou-troes-se
por terreno rural que possua aguada, até 10 km, distante da cidade.

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

BREVEMENTE
Á rua Vidal Ramos, um posto da Associação

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

VENDE - SE
Uma prensa manual Marumby para fabrico de te

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

tipo francesa.

Vende-se mais: polias, correias, eixos, mancais,
por preço de ocasião.

Ver e tratar Fazenda Miraflores Felipe Schmidt
neste Município. 4x

Deputado' Arolde Cdrvalh�
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

',�.

Edital de Cit�ção�com,o prazo
de: 15 (quinze) dias Edital de Citação

, com o prazo de.
vinte (20) dias

O Dr. Ptiulo Peregrino Ferreira,
Juiz de Direito da Comarca de

Cauoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da Lei. etc.

FAZ SABER il quem intereasar

possa. que por parte de ANTO,
NIO CUBAS. foi apresentado a

êste Juizo' o pedido do leôr se,

guinte: Exmo. Sr. Dr. Juiz de

Direito da Com�rca: A.NTONIO
CUBAS. brasileiro, casado. mo,

torista, residente nesta cidade, por
seu procurador infra, assinado. Ad
vogado inscrito na Ordem dos

Advogados do Brasil, Secção dês
te Estado sob n°. 428, com escri
tório e residência a rua CeI. AI·
buquerque, 520, nesta cidade onde
recebe as intimações, vem expor
e requerer, à final, à v. excia., o

seguinte: 1) Que o suplicante é

casado �civilmente com dona O

RAVIA, FERNANDES CUBAS,
atualmente em lugar incerto e não

sabido, casamento êsse realizado
no distrito de Paula Pereira, dês
te município e Comarca, 008 trêz
dias do mês de outubro de mil
novecentos e trinta e oito, con

forme se vê dà certidão anexa. 2)
Que dêsse matrimonio não existe

,filhos. pois o único havido de nome
Sebastião Mauro Cubas, faleceu
em 10 de mail; de, 1939, conforme
se vê da inclusa certidão. 3) Que
o casal não possue bens de qual
quer espécie. nem dívidas passsivas
ou ativas. 4) Que o suplicante e

sua esposa estão separados desde

o ano de 1939. ou seja, há.rapro
ximadamente. 19 anos e isto ocor

reu pelo fato de se ter tornado

impossivel a vida em comum por
absoluta incompatibilidade de ge·
nios. 5) Que, algum tempo após
separação do casal, a suplicante
amaziou-se com OUo WiI'Iy Baun
com quem viveu muitos anos, na

cidade de Papanduva, existindo
dêsse concubinato filhos. de Já
mudando-se há algum tempo para

lugar ignorado do suplicante. 6)
Que deixa de requerer a prelimi
nar separação de corpos, por não

mais habitarem sôbre o mesmo

teto. Nestas condições, vem res

peitosamente requerer a V. excía.,
se digne ordenar a citação da suo

plicada, na forma dos artigos 177
e seguintes do Código de Processo
Civil, para responder aos termos

da presente ação ordinária de des

quite; que é proposta com funda
mento no artigo 317, ore I e IV. do
Código Civil, constatá Ia querendo,
ação esta que afinal deverá ser

julgada procedente, condenando-se
a ré como cônjugue culpada, bem
como nas custas do, processo e,

demais cominações de direito. Pro.
testa, se por todo o gêneros de

provas em direito permitido 'in
clusive depoimento pessoal dá ré
e das testemunhaa abaixo arrola
das e outras que sirvam ao in
teresse da ação. Para OI efeitos
fiscais atríbui-ae a presente o va

lor de Cr$ 5,000,00. Nestes termos
e com os inclusos documentos,
P,E.E. deferimento. -Canoinhas,
3 de setembro de 1959. (a) (sobre
estampilhas estaduais no valor de

.. _

Cr$ 4. DO, inclusi ve a taxa' de sau

de Pública) Saulo 'Carvalho.
DESPACHO: "A autuação foi

intempestiva. frente ao que dispõe
a lei que regula a espécie. Con
serve a, entretanto. iâ que proce
dida, pois, será aproveitada ou

anulada. conforme o caso. lI
Cite-se por edital, com prazo de
quinze (15) dias, a desquitando,
tida como em lugar incerto, para
que compareça a audiência prévia
de conciliação, designada pelo Sr.
Escrivão de acôrdo com as con

dições de serviço, Do edital de
verá constar que. na hipótese do
não comparecimento da citanda
no prazo convencionado, a partir
daí terá ela o prazo de dez (lO)
dias para contestar o feito, em o

querendo. A publicação deverá
ser feita uma vez no "Diário O
ficiai" secção da Justiça e duas
no "Correio do Norte" que se

edita nesta cidade. Diligencie o

interessado para os fins devidos.
Em 5/9/59. (o) PP. Ferreira.

DESIGNAÇÃO: Designo o -p, dia
5 de, abril do corrente ano, pri
meiro desimpedido as 10 horas, no
Forum para a audiência prévia
dos requerentes. Canolnhas, 3 de
março de 1960. (a) Rubens Ri-.
beiro da Silva, Escrivão. Em vir
tude do que, mandei passar o

presente edital, que será afixado
no lugar de costume' e publicado
no "Diário da Justiça" do Estado
e jornal "Correio do Norte", que
se edita nesta cidade. conforme a

Lei. Dado e passado nesta cidade
de Canoinbas, aos 3 de março de
1960. Eu, (I,i) Rubens R. da Silva
Escrivão, o escrevi.

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito

'

Renovado. por ter saído com

incorreição. Está conforme o ori

ginal afixado no lugar do costume,
do que dou fé. Data supra

Rubens R. (da Silva. Escri vão

O Dr. Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito da Comarca de
Canoinbaa, Estado de Santa Ca
tarina, Brasil. na forma da Lei. etc.

_..--

FAZ SABER a quem possa in
teressar que processando- se no

Cartório de Orfãos desta comarca

O arrolamento dos bens deixaios

por SALVADOR VIE'IRA, Iicao
herdeiro SERAFIM VIEIRA re

sidente em luaar incerto e não
sabido citado por ê3te edital com
o prazo de vinte dias, contados
da primeira publicação, para den
tro . de cinco dias, dizer sôbre a

descrição de bens e o valor a êles
atribui do e para ver, seguir até a

decisão final e referido arrolamen
to ou o competente inventário.
se ocorrer a hipotese prevista no

artigo 520 do Código do Processo
Civil, sob

�

pena da revelia. Para
09 devidos fins mandou expedir
o presente edital que, na forma
daLei, será afixado no lugar do

'

costume e publicado Uma vez no

'Diárlo Oficial do Estado e duas
vezes DO jornal Correio do Norte,
desta cidade. Dado e passado
neste cidade de Canoiuhas aos'
quatro dias do mês de março de
mil novecentos e sessenta. Eu, (a)
Rubens H da Silva Escrivão, o

escrevi.

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito

Está conforme o original afio
xado 00' lugar I do costume, do
que dou fé Canciuhas, 4 de mar
ça de 196.0.

Rubens R. da Silva
Escrivão.

Casa. 'Erlita
Conlecçôes finas

para senhoras

A bem da ve�dade
Canoínhas, 14 de março de 1960

lImo. Sr. IDALINO FRANCISCO TULIO, N/Cidade
I

Presado amigo.
Com a presente venho prestar o esclarecimento necessário

a respeito da dúvida surgida entre nós, quando da feitura por
mim da cerca que divide a. sua propriedade 'com a que tenho
arrendada do Soro Honorato Branco Pacheco,

'

Nunca tive intenções de fazer mau, juizo da sua pessôal ,

e se porventura disse alguma cousa que pudesse ser ofensiva .à
.

sua reputação de homem honesto e cumpridor de seus deveres
peço que como compadre e,amigo me desculpe, pois isto foi num
momento irrefletido. e, mesmo porque, interpretei mal a sua in':"
terferência na feitura da mesma cêrca.

.

Acredito haver com esta, sanado qualquer mal entendido
e espero continuar merecendo a nóssa amizade de tantos anos.

P6de o compadre, se assim o quiser, usar desta como lhe
.. ,

�

convir.
Atenciosamente

JOSÉ DA SILVA LIMA
2

(Firma reconhecida no 10 Tabelionato Paula S. Carvalho)
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=--'::::::::::::::=�J' I COMERCIO E· INDUSTRIA i
GRANDE ,VENDA I FISCHER & ClA. i

• •
de máquinas de costure 11935 I 25 anos servindo 1.1960 i
, , , , i Comê«'o em Geral M;:;'o:ê!.�!to 'In';:":.i MALHARIA PANIFICADORA, I

II Varejo e Atapado Engenho de Arroz Lã, Rayon e Algodão e MERCEIiRlA. �
� �

I PaniFicadora. e Mercearia I'
.!!; CA,SA FISCHER IIPRI�10RI/ •
II Praça Lauro MUiler,170 - Fone,288 I
I R Eugenio de Souza, 530 • Fone,139 IB

�
X E

- x· •
I Para a Páscoa o maior sortimento' I
ma

de chocolates da cidade.
00ll!I

-tII- Produtos Veterinários Dentro de poucos dias chocolates

m!ilEE_ "das seguintes fábricas: moo

�
Avissulfa - Dermotiazarnida (pom:da) Sonksen, Lacta, Neugebauer,

II
• Gurmina (garrotilho) - Mixiod (bate- Salvare, Saturno, Sander e Buschle

II
II deira) - Solutiazamida :. Zotelone Presunto" cozido, defumado;" Copas, mm
III (para cães e gado) - Sintomatina 'Salame Italiano" Salame Especial, III<,

1m (carbunculo) - Hematonine ,Salarninhos, Linguiças de Blurnenau, ._m Presunto Italiano, Mortadela, etc.

I (fortificantes) I)
� Penicilina 400.000 Telefone para 288 III
� -.
III ampola 15,00 Peça qualquer quantidade de

.

PÃES
"

Iv II.
. e será prontamente atendido. .:

l.m••B•••m.��é�.��.m.�B.m.��••mm••mB�1

..

r

I
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Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • á. 20,15 hora•• Impróprio até 14 ano.

Missão Audaciosa
em Cinemascope

com Victor Mature, Elaine Steward, Faith Domergue,
Leo Gordon e Ken Curtis

"Um filme para QS amantes dos filmes de aventura! '

Lutas - Emboscadas - Ataques - Massacres!"
.

--'---

OOMINGO - á. 14 hora. - Proibido para meno'res de 5 anos

Missão Audaciosa em Cinemascope

2x

A população
socorre os

aposentados
CURITIBA, 4 - Realizou·se

hoje a passeata dos inativos da Re
de de Viação Paranâ-Sta, Catarina
os quais a 26 �eses não recebem
seus proventos. A manifestação
'decorreu ordeiramente, tendo' o
povo contribuído com pequenas
. . "'.

importancias, para mmorar a a-

flitiva situação daqueles aposen
tados.
Antes de percorrerem a rua 15

de Novembro, os manifestantes es

tiveram na Assembléia Legislativa,
junto com estudantes e dirigentes
sindicais. Nessa ocasião expuseram
aos deputados os seus problemas,
tendo a presidencia dó Palacio
Rio Negro informado que uma

comissão parlamentar irá ao Rio,
entender-se com o presidente da
Republica e demais autoridades
federais, a proposito deste brutal
.atrazo no pagamento,

"

Dirigentes ferroviários informam I

que 183 aposentados já morrf'{am
de fome, em consequencia do a·

tual estado de coisas. Aproposito,
será feito um comunicado ás au

toridades.

OOMINGO - ál" 17 hora.
- I"mp ate' 14 anosI - ás 20,15 hora. • .

A CASA DOS SEG'REDOS
.

.

em Vistavision
com Michael' Crayg, Julia Arnall, Brenda De Banzíe e .

Bárbara Bates,
"Um grandioso drama policial da Rank Films do Brasil" ..

"2a. Feira. ás 20,15 horas - Imp, até 14 anos - REPRISE
-----/-

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

Por Um Mundo Melhor

Mulheres ..... Sempre Mulheres
em RKOSCOPE

com Ginger Rogers, Barry Nelson,
Carol Channing e David Brian

"Da sua "lábia" ninguem escapava... fazia dos seus pre
tendentes, os algozes de suas "diabruras comerciais" ...

Rir a valer......

58. e 6a., Feira - á. 20,15 horas

RIGOROSAMENTE PROIBIDO ATÉ '18 ANOS-

Fúrias Burlescas
com Lilian White, Kay Carol, Gung Hei, Linda Lombard,

Terry Twins e 'mais outras garotas formosas ..

"Um espetáculo para seus o'hos.. . Que garotas!!!!!
Para domingo próximo

AS PERNAS DE DOLORES
Outro sucesso do cinema alemão!!!

Ouçam todas 'as sextas

I
feiras, às 18,30 horas, na

IRádio Canoinhas, sob a

orientação do Irmão Ivo.

Material
CASAc

elétrico
ERL'ITA

Churrascaria Michel
I

.

MAQUINA� DE COSTURA «ELGIN» COM FINO

ACABAMENTO 5 GAVETAS Cr$ 13".000,00
MAQUINAS" «ELGINl) ULTRAMATIC

MAQUINAS «ELGIN» TOTALMENTE AUTOMATICA

MAQUINAS «ELGIN3 PORTATIL ELÉTRICAS
MAQUINAS cELGIN» Cf GABINETE DE LUXO

MAQUINAS «ELGIN» Cf GABINETE SUPER LUXO

A todo comprador de uma, máquina de costura

cELGIN:t, daremos como brinde um lindo jogo de
louça "Jantar ou Chá" a escolher.

Para comerciantes preços especiais
I

Demais informações, procurar a Firma

MerbJ Seleme & Filhos
/'

TRES -BARRAS - S. c.

Rua Getúlio Vargas, 1357,

,.,,"

Ano 14 CANOINHAS - S. Catarina, 19 de Março de 1960 - N. 584
'

Lajes festejará em maio seu 1. Centenário
entre os festejos comemorativos
de tão expressiva efeméride foi
incluída a realização de uma gran
de exposição agro-pecuária fiara a

qual são convidados, bem como

para as demais comemorações, os

produtores rurais de Joinville.

A Associação Rural de Joinville
vem de receber de sua congênere
da cidade de Lajes participação
de que, comemorando aquela cio

dade, a 25 de maio próximo, seu

primeiro centenário de fundação.

RONALDO ABSOLVIDO 'DO CRIÍVlE
DE MORTE DE AIDA' CURI

Condenado apenas a 12 anos de prisão por
tentativa de sedução com violência

RIO. 14 (Transp.) - Após 42 'horas de sensacional jul
gamento o primeiro tribunal do Júri absoveu Honaldo Guilherme
Castro do crime de homicídio pela morte da jovem Aída Cúri.
Os jurados consideraram o réu culpado apenas do crime de se

dução com violência, para o qual a pena é de 12 anos-de reclusão.

O promotor Maurílio Bruno anunciou que irá recorrer da
decisão do primeiro Tribunal do Júri que ontem absolveu Ro
naldo Guilherme de Castro do crime de homicídio pela morte de
Aída Curi. - ,"Podem anunciar que _dentro do prazo legal re
correrei da sentensa que absolveu Ronaldo", declarou o promo
tor à imprensa em sua residência,

Falando à imprensa, após o julgamento de Aída Curi, Da
vid Nasser declarou: - "Aída Curi morreu, mas eu estou vivo.
O;, jurados teleguiados tiveram ambiente psicológico para a seno

tença absurda que fere a razão de ser do júri e envergonha
tôda uma nação. Os jurados que pronunciarem êsse atestado
liberatório condenaram 'suas próprias filhas e" jamais poderão
reclamar amanhã se lhes suceder na família caso semelhante ao

de Aída Cúri. Êles oficializaram a instituição da cura no Brasil".
I

Especializada em galetos, churrascos de todos os

tipos servidos em espetos de aço inoxidável.

-E aguardem para breve grande novidade

na CHURRASCARIA MICHEL.
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