
Visita Oficial do Governa or a

Em São. Miguel· do Oeste
entusiasmo pela chapa.
·Irineu - Carlos Gomes
Em despacho telegráfico pro

cedente de São Miguel do Oeste,
o senhor Antonio Chittó presi
dente da Câmara Municipal, re
lata, o entusiasmo reinante em

todo o oeste catarinense em tôr
no das candidaturas Irineu Bor
nhausen e Carlos Gomes de OH
veira. Em telegrama também
assinado pelo senhor Odilon de

Oliveira, vice presidente, o sr.

Antonio Chittó expressa a cer

teza da vitória de Irineu e Car
los Gomes de Oliveira nas elei

çães de três de Outubro. Na

região oeste, principalmente, o

povo sabe quem foi Irineu Bor-

nhausen no Govêr no do Estado.
Foi através de sua ação decidi
da, que novos caminhos se-a
briram para o progresso da vas

ta região....__que pertencia ao ve

lho Chapecó. Hoje, graças .a

visão de Irineu Bornhausen' ao
fazer penetrar no oeste a ação
governamental, o progresso se

expande por todos os recantos
do bravo oeste de Santa Cata
rina. A vitória de Irineu será,
assim a continuação da obra

iniciada em 1951 e que não teve

solução de continuidade nos úl
timos anos.

Sociedade de Tiro ao

"CA.NOINHAS"
Será inaugurada hoje no Cam

po d'Agua -Verde, Stand de Tiro
"ao Alvo, a mais moderna e mai
or cancha de Bolão do Planalto

Norte, pela Sociedade de Tiro
ao Alvo "Canoinhas". Assim sen

do, a diretoria desta bem organi
zada Sociedade, organizou o se

guínts programa de festividades:

A Diretoria têm a satisfação
em convidar os seus associados,
para comparecerem no Stant

de Tiro 80 Alvo, no Campo
d'Agua Verde, no dia 20 e 21
com início ás 15 horas e toma
rem parte no TIRO AO CERVO
E PREMIOS.

Alvo

,HOJE A NOITE com início

às 21 horas, cadenciado por ó

timo Jazz o maior "BAILE do

ano, com a coroação do Rei e

seus Cavalheiros.

DOMINGO, Dia 21 - Início

g horas. Tiro ao prêmio, Roleta,
.

Hauden Lucas, e outras brin

cadeiras.

Ao meio dia Churrasco, GaU:"

nhas, Frios, Doces, Café, etc.

BEBIDAS GELADAS E COPOS
A VONTADE

ambiente exclusivamente familiar

noinhas
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Como vem acontecendo, o Governador Heriberto

Hülse, deixa o Palaeio do Govêrno e se desloca para o

�nterior do Estado, com, o proposito de fazer entrega ao

povo das obras de sua administração, concluidas em seu

Govêrno.
;-;. Excia.,.partindo de Porto

União, inaugurou ontem

• nova Escola. de Santo
Barbara de Rio dos Pardos e

O Grupo Escolar de Felipe
Schmidt, tendo recebido gran
de manifestação do povo da

quelas localidades.

O Chefe do Executivo ca

tarinense chegou a esta cida
de ontem às 18 horas, sendo
recepcionado pelo sr. Prefeito

Municipal, autoridades e pelo
Diretorio Municipal da UpN.
As 20 horas foi-lhe oferecido
um banquete no Restaurante

Michel, onde S. Excia agrade
ceu as manifestações de que
foi alvo por parte do povo
canoinhense.

Hoje às 8 horas da manhã, S. Excia. visitou o pros-
. pero Distrito de Major Vieira, mantendo longa palestra
cum o vereador Aritonio Maron Becil e demais

_

líderes

daquele Distrito, tratando dos interesses dos lavradores,
ouvindo-lhes às reivindicações. Logo em seguida, rumou
para o Municipio de Papanduva, onde deverá inaugurar
outras importantes obras de sua notavel administração.

O sr. Governador do Estado está acompanhado do

deputado federal Aroldo C. de Carvalho e Secretariado.

Após a visita a Papanduva, S. Excía, seguirá para
Mafra, Rio Negrinho e São Bento do Sul, partindo após
para Curitiba onde pernoitará, retornando a Florianopolis
no dia seguinte.

Calorosas manifestações de apoio ao Sr. Alfredo
de Oliveira Garcindo rendeu domingo dia 14

pp. o povo de Paula Pereira e Bela' Vista do Toldo
\

Apesar do .mau tempo rei
nante no dia de domingo p. p.,
o Sr. Alfredo O. Garcindo e sua

caravana, rumaram para o Dis
trito de 1 Paula Pereira onde

chegaram às 11, 30 hs. tendo,
naquela localidade, o candidato

_
Udenista á Prefeitura Municipal
de Canoinhas recebido grandes
manifestações de apreço e soli
dariedade do povo daquele pros
pero Distrito Canoinhense. Re
almente o Sr. Alfredo O. Gar
cindo reúne todas as qualidades
que o nosso homem do interior
necessita na administração do

Município.
Profundo conhecedor e gran

de batalhador pelas causas que'
dizem respeito a lavoura e ,aos
problemas rurais, não nos cau

.sou surprêsa o interesse dos ho-

mens de nosso hinter-Iand, pela
Candidatura desse homem que
tem sua vida cansagrada á cau

sa pública e ao engrandecimento
de nosso Municipio.

A's 14,30 hs. a Caravana des
locou-se em viagem direta à
Bela Vista do Toldo via Felipe
Schmidt, Valinhos, trilhando es-

'. .

tradas pessimas e quasi que to-
talmente abandonadas em tre

chos, onde se notavam principais
zonas agrícolas. A Caravana de

pois de tres horas de longo pe
regrinar sem interrupção chegou
à Bela Vista do Toldo às 17,17 hs.

Lá chegando, a Caravana U
denista foi recebida por elernen
tos de grande prestigio po
litico, e àinda por membros da
ala moça, que mantiveram com

Deputado
( .andidatura-

,

o
com a

O sr. Alfredo Garcindo, can
didato a Prefeito pela UDN,
continúa recebendo manifesta

ções de apeío .e solidariedade
de todos os municipios catari

nenses. Bastante conhecido nas

repartições públicas de Santa
Catarina, principalmente nas Se
cretarías do Estado, a indicação
do seu nome para concorrer às

eleições de 3 de outubro rece

beu de toda a população do

Municipio, o mais vivo entusi
ásmo inclusive de amigos e cor

religionários do candidato, con
siderado o homem púbico que,
se eleito, levará para a Prefei
tura Uma plataforma de govêr
no capaz de solucionar os pro
blemas que precisam ser solu

cionados para maior engrande
cimento. do nosso Municipio.

TranScrevemos na íntegra os

telegramas e radiogramas rece-
bidos: I

Plorianopolfa, - Ilmo. Snr.

Alfredo Garcindo. Congratulo
me caro amigo homologação sua

candidatura 'Prefeito Convenção
Municipal. Agradeço atenciosa

comunicação Empenhar-me-ei
sua campanha tudo fazendo vi

toria nossa causa

Saudações
AroIdo Carvalho

Agradeço Gentileza Comuni

cação e felicito aver convenção
realizada seis corrente indicado
nome prezado amigo conc.o:r�r
cargo Prefeito esse Município
Saudações

Dep. Elias Adaime
Sec. Sego _Pública

Carvalho'
Alfredo

Aroldo

Felicito a escolha nome emi
nente amigo convencão munici

pal fim concorrer pleito 3 de
outubro como candidato Prefeito
desse, Município. Desejando lhe

completo exito referido pleito
'colocaremos singelos .prestimos
junto esta repartição seu intei
ro dispor
Saudações

Norberto da Costa Baracuhy
Diretor Serviços Especiais.

Ciente candidatura prezado
amigo Prefeito Municipal envio
meu nome e família sinceros
votos que vença pleito para sa

tisfação povo Canoinhas

C-ap. Roque M. Silva

Rio Azul. - Sr. Alfredo Gar
cindo. Congratulo me sua candi
datura Prefeito

Saudações
Zagala Seleme

Criciuma, - Sr. Alfredo Gar
cindo. Feliz povo canoinhense

poder ter ilustre amigo seu di

rigente. Congratulo-me contigo
e presados companheiros' Con
vencionais souberam escolher o
homem certo, não tendo duví- �

da, a vitoria é tua
um abraço

Germano Luiz Amorim

Porto União. - Sr. Alfredo
Garcíndo. Felicito pela feliz es

colha vosso nome candidato 8

Prefeito e levo ao amigo minha
inteira solidariedade

Afonso Olmedo
•

Barra do Pinheiro, - Sr.
Alfredo Garcindo. Apresentamos

o Sr. Alfredo Garcindo cordial
palestra, em meio aos vivas en

tusiasticos daquele povo bom e

trabalhador, que se encontrava
numa festa em beneticío de sua

igreja. Em Bela Vista do Toldo,
tal qual em Paula. Pereira, o

candidato foi alvo das mais ex

pressivas homenagens e mani
festações de "apôío e solidarie
dade.:

Pelo que se observa, o senhor
Alfredo O. Garcindo tem real
mente a preferência dos votos
dos homens do interior, pois
nele vêem a concretização de
seus problemas e o prelúdio de
uma época alviçareira, que bre
ve se iniciará.

A Caravana Udenista regres
sou a esta Cidade, aqui chegan
do às vinte horas.

Solidariza-se
Garcindo

hOssos sinceros votos de' feliz
homologação vossa vítoria can

didatura

FrancisccWerner e Vidal Matos

. Mafra, - Sr. Alfredo Gar
cindo. Felicito sua candidatura
para Prefeito de Canoinhas

Saudações
Theodoro Saade

Irmão Reinaldo
Festejou dia 18 o seu aníver

sário natalício o Irmão Reinaldo,
Diretor do Ginário Santa Cruz,
estabelecimento de ensino se

cundário nos Municipios da zona
norte do Estado, e considerando
um dos melhores. O Irmão Rei
naldo que vem dedicando toda
a sua inteligência e esfôrço ao
desenvolvimento do Ginásio, é
muito estimado pelos seus alu
nos e pela população de Canoí
nhas. A passagem de seu nata
lício foi um motivo para naque
le dia, receber de todos os seus

amigos, abraços de felicitações
pelo seu grande trabalho em

prol do nosso Ginásio. I

"Correio do Norte" embora

tardiamente, cumprimenta-o com
muitos votos de felicidades.

Assine! Leia I Divulgue 1

Correio do Norte.
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CORRI.tO DO NORTE

Pere a grandezà do Brasil •

JANIO QUADROS para
Presidente
CARLOS GOMES

AL�'RE'DO .

para Vice
Estado

do "Estado

.

20-S:1960,

·progresso de Santa (atarina e desenvolvimento de Canoinhas votem em,:
Presidente. da República MlLTON: CAMPOS
IRIN EU B'ORNHAUSEN

DE OLIVEIRA
GARCINDO para

para Governador do

para. Vice Governador
Prefeito Munici paI

i."'�;;;�=W:�;;;;;:;'=;;�;::;�''';::.!: Lãs para Tricot

i! CIRURGIÃO DENTISTA ..

Côsa Erliía
� �

U Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii
!i D t d .11. t

· :: VENDE-SE l
-II .

en ii ura� �na emicas n .urna casa residencial, r
5i Rua Vida I Ramos ii à Rua 12 de Setembro. ,

ii CANOINHAS .. Santa CÇitarina � T:kATAR çom
:_=:=====�:=::=::=:=:::::::::==:=:=::::=::=:�::::=::�:::�::�:::::::::=:==::::::::::::::::;::::::::":I:.

DALILA no NOSSO BAR
,�=======-====================o========

Dr. Arnoldo Peiter Filho
I

r

- ADVOGADO
CíVEL

.

- COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

I

t
José Yvan da Coste

Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

Dr.. José Bonifácio da Silva
ADVOGADO

Questões Cíveis, Comerciais e Criminais. Inventários e Partillhas

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 às 17 horaa
Escritório: Rua Dr: Nereu Ramos (Proximo ao Forum) IITAIÓPOLIS --' s. C.

�--."--------�------------------I�

Oficina o

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Completa assistência para
b· . I t do pequeno concerto

sua ICIC e a até a reforma geral
. ,

Bicicletas das melhores marcas

. Peças e accessónos
, VeR'das à vista e õ prazo

"

Sempre OFICINA RELÂM'PAGO'
Rua P�ula Pereira _- Edifício próprio

1
; � 11••••••.· ••_ •••••••••••••••••• II••••fJ••••••••••Ií••••••• II•••••••••••• 11••••••••••••••••••••••••••• 11•••••••::

,
-

-

-

..
.

. "

... O financiamento de construção da casa própria feita pela ii
'�caixa Econômica Federal de Santa Catarina II

I·
-

. -

--::

depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii..
Concprra �ara o bem estar social de, s�a localidade levando i�

, suas reservas em depósitos na '::

:I CAIXA'ECONOMICA FEDERAL DE ��
i= 'SANTA CATARINA. 5!

I Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo' de n
Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. 5i

«
.. .. . ::

·
. -

• . sa
II '.

.

•

,

. ••
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Confecçães
.

finas Distribui'dores Resta Pra<â
para senhoras

Casa Erlita. _,Z_���G��JcjlJd9�& K�üppel Ltd��

PRECISA-SE

Mar�ineiros
Informações cana

H'. Fischer & (ia.

Precisa-se

Precisa-se
Alfaiates

Informações na

Assine! Leial Divulgue!
Correjo do Norte

V_ S, poderá comprar re
logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos· modelos

Ha l(eI9joa�là. Sut�s�
�I Guilherme, J. A, Souza

Rua Eugenio de Souza

Se a

CASA LANGER
Rua Paula Pereira. 793 - CANOINHAS

Lhe serviu bem ano passado, melhor ainda
lhe servirá este, com sementes de hortaliças sempre
novas e de germinação garantida. Não perca tempo
e dinheiro, semeie logo as sementes da Casa Langer,
que tem a melhor marca para lhe oferecer. que é a

da Casa do Canto.

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
V. s. será um prcvavel felizardo da campa ..

nha "Seu Talão Vai. Um Milhão" bastan o,

simplesmente exigir a sua NOTA FISCAL
das compras efetuadas.

j;

ELETROFRIO SIi - Refrigeração em Geral
Sorveteiras, Balcões Frigoríficos, Geladeiras Comerciais,

Câmaras F'rigoríficas e Fábrica àe Gelo
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Ano 15 ' CANOINHAS
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- S. Catarina, 20 de Agosto de 1960 - N. 604

CLUBE CANOINHENSE Edital de Convocação
A Diretoria do Clube Canóínhense, tem a satisfação de

eonvot:ar os seus associados, para a Assembléia Geral Ordinária

a realizar-se dia 28 de agosto do corrente ano, na séde social

pelas quatorze (14) horas.

Ordem do dia: Eleição da Nova Diretoria para o periodo
de 1960/1961. Cuja posse se dará as 24 horas do dia

6/6/60 por ocasião do Baile de Aniversario.

Obs: As chapas para concorrer as eleições devem ser re

gistradas na Secretaria do Clube de acordo com os Estatutos.

Canoinhas, 3 de agosto de 1960.

Jair Campos Côrte - Secretário

(

ROMEUDR. FERREIRA
DENTISTA

Extrações,
Especialidade:

Dentaduras,. Pontes moveis etc.•.

Horário: pela manhã das 7 às 8 e das 11 às 12 horas

á tarde das 13,30 às 18 horas.

.
Rua Felipe Schmidt, 775 - Canoinhas S. C.

A tradicional festa de
"São Bernardo" dia
21,. em Marcílio Dias
A Comissão da. Capela de

São Bernardo em Marcilio

Dias, organisou para o dia

21 do corrente, um vasto e

bem variado 'programa para
o assentamento da pedra
angular da nova Capela.

A fim de facilitar o trans

porte das> pessoas interes

sadas em participar da mo

numental festa, a Comissão
deixará a disposição dois (2)
onibus: o 1. sairá de Felipe.
Schmidt às 8 horas da ma

nhã, chegando em Canoinhas
às 10 horas e seguindo às
1 1 hrs. para o local da festa.

O 2. onibus sairá de Três
Barras às 10 horas, direto

para Marcilio Dias.
'

1

Livros e

/

Romances

I CASA ERLITA

5A I AS, "última moda

ea,�4 �..tit4

- 2. Sorteio

Çompre agora
sua nova

é participe do

GRANDE CONCURSO

, NA BOA COMPRA ESTÁ SUA, BOA sonm� -,
2 mil cruzeiros em

com-I
Com as Cautelas Mi[io.

pras dão direito a uma nárias V. ganha prêmios
Cautela'Milionária milionários •.•

•

A

TRES SORTEIOS
30 de julho - 28 de setembro •

31 de dezembro 4& ·

Confie no suo boa estrêlo .:l:;l::;;I 'ir:"· �
comprando no Revendedor

""l
s'i;�J I\\\:}\\}?

Sob ° '",o",o';IOdod. do R"'o BOOd:'::::' :o:� "::: pohoh'" �/
•

,

20 Automóveis Dauphine 1960

30 Condicionadores de ar FEDOERS'
10 Aparelhos de Televisão

30 Refrig�radores AOMIRAL 1961

30 Fogões Wallig VISORAMIC
30 Máquinas de costura RENNER
600 roupas RENNER

AVISO IMPORTANTE:· . �
A sua 'Cautela Milionária, �t
mesmo premiada num sor

teio, continua valendo pa
ra . os sorteios seguintes.

M1dtoo.S

Revendedor Renner CISO PEREIRA
" Ruo Getúlio Vargas, 882

.. ii c��a é.1;..

Telefóne: 298 -. Cf\f"H.

Justiça Eleitoral
Juizo Eleitoral da Oitava Zona - Cano.iubas

EDI"TA,L
o doutor Paulo Peregrino Fer

reira, Juiz Eleitoral da 8a. Zbna
Canoinhas, E:.tado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc ..

FAZ SABER aos interesados
o seguinte:
Dia três (3) de Setembro pró

ximo entrante, às 18 (dezoito) ho
ras, será encerrado o prazo para
retirada dos titulos decorrentes
de pedidos de inscrição, transfe
rência e 2a via. Idem, nomeação.
EM AUDIENCIA PUPLICA, dos
-membros das mesas receptoras
(Lei 2.550, art. 22 e 23, § 2°. e

C.E. art. 69).
Idem. designação dos locais de

votacão (C.E' art. 20, letra n).
Idem, encerramento do prazo

para nomeação pelo Presidente do
T R E. com aprovação dês te, dos
membros das Juntas Eleitorais
(Res. 5.876, art. 3°).

Idem, às 18 horas, do prazo
para entrada em Cartório do re

querimento de candidato a cargo

eletivo (Lei 2 550, art. 57).
Idem, do prazo para registro de

diretorios de partidos politicas ou

de alterações nos já. registrados
(Lei 2 550..

'

art. 56).

Outrosím, faz saber que, dia 5
(cinco) do mesmo Mês será en

cerrado o prazo para reclamação
contra nomeação de membrcs de
mesas receptoras (Lei 2 550, art.

26). Para conhecimento de todos,
mandou passar o presente que se

râ afixado no local do costume e

publicado na imprensa local. Da
do _e passado nesta cidade de Ca
noinhas, no Cartório Eleitoral, aos
17 dias do mês de agôsto de
1960. Eu, Zeno Benedito 'Ribeiro
da Silva, Escrivão o datilografei
e subscrevi.

Paulo Peregrino Ferreira

Juiz Eleitoral.

Confere e dou fé. Data supra

.
O Escrivão

,

Zeno Benedito R. da Silva

Tribunal do 'Juri
EDITAL

o cidadão Artur Burgardt, Juiz
de Paz, no exercício do cargo de
Juiz de Direito da comarca de
Canoinhas; Estado de Santa

I

Ca
tarina, na forma da lei, etc ..

FAZ SABER aos que o pre
sente virem 'ou dêle conhecimento
tiverem que havendo designado o

dia vinte e cinco (25) de sgôsto
próximo entrante, às· 11 horas
para a instalação da terceira ses

são ordinária do Tribunal do Juri
desta comarca, foraDi sorteados os

jurados seguintes: .'

l�) - Agenor Kreiling; 2.)":"
Arlindo Cordeiro; 3.) Aristides'
Mallon; 4.) - Dalson DaUa Bar
ba; 5.) Claudio Lassance de Oli
veira; 6) Carlos Bekendorf Junior;
7.) Celso Bauer; 8.) Carlos Sach
weca,9.) FeJix Kalempa; 10.) Gil

. berto Ritzmann; 11) Nelson An
tonio Cervi; 12) Guilherme Loef�
fler; 13.) Rafael Boing; 14.) Ruy
Seleme; 15.) Raul Pereira Roeder;
16.) Sinezio de Paula e Silva; 17.)

.

Pedro Tokarski; 18) Vergilio Tre-

visani Neto; 19) Vitor Bojarski:
20.) Univaldo Allage; 21 r Zeno
de Carvalho Zippel.
A todos os quais a cada um

de per si, convida para compare
cimento no dia e hora supra de

signados, na sala das Audiências
deste Juizo, no Edificio do Forum,
incorrendo o" jurado faltoso Das

penalidades previstas em lei. Para
conhecimentos de todos mandou
passar o presente que será afixa
do no local do costume e publi
cado na imprensa local. Dada e

passado nésta cidade de Canoi
nhas, aos vinte e cinco de julho
de mil novecentos e sessenta. Eu
Zeno Benedito Ribeiro da Silva
Escrivão o datilografei.

Artur Burgardt
Juiz de Paz, no exercício do car

go de Juiz de Direito.

Confere e dou fé Data supra

O Escrivão.
Zeno Benedito R. da Silva

Rotary ,C1ub de Canoinhas
Reuniões às quartas-feiras - Local:

Soe/Beneficente Operaria
ATIVIDADES DO CLUB

_REUNIAo DO DIA 10/8/1960
Presidente: Terezio; Protocolo Raphael
Abertura dos trabalhos com uma salva de palmas ao Pa

vilhão Nacional. O companheiro Raphael, Diretor dI> Protocolo
fez a saudação aos yisitantes Mr. Walter Penney, engenheiro da

Rigesa e ex-rotariano de Maryland, Hancok, U. S. A. e do sr.

Dr. Aristides Diener, bem como aos aniversariantes da semana,
Doa. Helena, esposa do comp. Oldemar e da Srta. Sonia filha do

comp. MiIles.
.

O companheiro Herbert, comunicou aos presentes ter doa
do à Biblioteca Infantil de Canoinhas, a coleção dos livros s/ D .

João VI, de 1801 a 1805. - Foi aceito o novo sócio, companheiro
Guilherme Scheide, inscrito na classificação de engenharia - es

truturas em geral, -- Ficou deliberado por. pedido. do sr. Presí

dente, fôsse escrito uma carta ao D. N. E. R., solicitando uma

fiscalização mais rigorosa do transito na estrada. federal BR2 _;.'

trecho Mafra - Lages, em viste dos gravíssimos acidentes ocor

ridos últimamente. - Por intermédio do MM. Juiz de Direito da
Comarca; foi recebido um convite para assistir uma missa 'cam
pal em Rio dos Pardos, dia 11 do corrente, data em que assinala
a passagem de um ano da catástrofe que assolou àquela região.
- A palestra do día esteve a cargo do companeiro Scheide.ique
discorreu brilhantemente sobre o tema"INSTRUÇAO ROTA';HrA".

Presentes: 14 companheiros média 82,35% - Faltaram

Saul, Arno e Milles, justificadas por ausencia.
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•
O Deputado Aroldo Carvalho Atento ás
'. .

Nossas Necessidades
o députado Aroldo Carvalho que na Câmara Federal vem

•• destacando pelo seu dinamismo e inteligência, no Orçamento
d.a República destinou a varias entidades do nosso Mnnicipio, ver
•as cuja distribuição abaixo transcrevemos:

Imformo caro amigo destinei entidades esse o.unicipio or

çamento federal para 61 vg verbas cuja destribuição me compete
eb portanto automatícamente aprovadas seguintes adotações bis pt.

Associação Rural subvenção ordinária que será acrescida'
• do corrente exercicio 50 mil cruzeiros vg Bic pelo Min. Justiça
assistência menores 200 mil cruzeiros pt vg Ginásio Santa Cruz
200 mil cruzeiros e

.

Escola Normal Sagrado Coração Jesus 200
mil cruzeiros ambas pelo Fundo Nacional Ensino médio pt vg
Juvenato Lar Santa Ines 50 mil cruzeiros et Bic 100 mil cruzei
ros ambas pela mesma subvenção ordinária que será somada do
orçamento 60 pt vg Ginásio Santa Cruz 250 mil cruzeiros pela
mesma subvenção extraordinária pt vg Pia União de Sto. Anto
nio para auxilio a maternidade e a infância 100 mil cruzeiros
pelo Ministério Saúde Dep. Nac. Criança pt vg Abrigo menores

Rolando Malluceli 200 mil cruzeiros e Pia União de S. -Antonío
100 mil cruzeiros ambos pela L.B.A. pt vg Hospital Santa Cruz
pela doação hospitais regionais um'milhão cruzeiros sds.

Dissidencias no seio

Partido
Solidários varros proceres com o movirneh ....

to encabeçado por Saulo Ramos e

Carlos Gomes de Oliveira"

OLARIA

o "Jornal de Joinvile" de 29/7
publicou o seguinte:
Em Joaçaba: 78 Petebistas te

Iegrafam a dissidência.

Em telegrama enviado ao depu
tado Braz Joaquim Alves, o sr.

João Mendonça, Presidente do
Lar de Jesus em Joaçaba, ma

nifestou a sua solidarieda de ao

movimento encabeçado pelos
srs Saulo Ramos e Carlos Go·
mes de Oliveira. O telegrama do
sr. João Mendonça vem ernseu
nome e de 78 trabalhistas que
tornam à vanguarda do movi
mento na Capital do Estado ca

tarínense.

Vende-se uma olaria para
tijolos, com todos' os per
tences, ótimos barreiros, jun
tamente com uma ótima casa

de morada. terra de cultura
e erval, situados em Parado.

Preço de Ocasião.
Fazem-se condições.

Informações nesta redação .

VENDE-SE
Uma camioneta Chevro

let ano 29 em perfeito estado,
o comprador terá direito a fazer
vistoria a criterio com mecânico.

Também 21 cabeças ani
mais cavalares, duas carroças
eixo 16 e 18.

Ver e tratar com o pro
prietário Snr. Lauro Ribeiro em

Felipe Schmidt. 3xAROLDO CARVALHO Dep. Federal

Para
o problema

das grandes
cargas

Em Rio do Sul: Vereador Pau·
lo Michels (PTB) faz vibrante'
pronunciamento.
O Prestigioso líder petebista

de Rio do Sul. vereador Paulo
Michels fez importante pronun
ciamento político, solidarizando
se com os dissidentes chefiados
por Saulo, Ramos. Carlos Go
mes, Braz Alves f!' Paulíno Bú
rigo.

"

do
Trabalhista

Disse o vereador Paulo Mi·
chels estar disposto a lutar pejo
PTB, combatendo com os tra
balhistas de RIO do Sul, paia
desmascarar os que chamou de
<vendilhões » do Partido.

Deputado Olice Caldas: Em
hipotese alguma. o f'TB de Tu
barão poderá marchar com o

PSD na eleição para governador.

Alcançou a maior repercus
são' nos círculos politicos, um

pronunciamento . do. deputado
Olice Caldas, da tribuna da As
sembléia. O. influente líder tra
balista de TUbarão e 'membro
da Executiva Regional do PTB
declarou enfáticamente: «O PTB
em Tubarão, não poderá, em'

hipotese alguma. marchar Jun-.
to, nesta eleição para governa
dor do Estado, com o Partido

Social Dernocratico». - Como
não poderia deixar de ser 8S <le

clarações do deputado Olice
Caldas alcançaram a maior re

percussão nos circulos politicas
da Capital.

.

.;

ERHY SELEME
apresenta

a nova me di d e de quilometragem

"

o pneu de caminhãc mais forte e durável jornais construído! Caçando ou pescando
procure coohecer o variado estoque de armas e

apetrechos de pesca

Revolveres TAUj\OS e ROSSI OO! cal. 22, 32, 38.
Garruchas: RUSSI - LISSARRITURI :;:- cal. 22 e 320.
Armas: LA SORDA - AYA - BOSTON - SARRASQUETA
nos cal. 32, 28. 16 e 12 em vârioa modêlos - ROSSI - DAL
ZOT - LERAP � BOITO (necionais) 0011 calibres 40, 36,82, 28.
Carabinas: ROSSI - SAVAGE - calibre 22 de 1 tiro repe
tição e automátlcaa com pente.
Cartuchos e munições IICSC" "Rossi'·. "ELMO" -
Chumbo· para caça -' Polvora qulmlea 8 polvora pre
ta - Cartucheiras - Capas p/armas - Cantis
Lanternas - Camas de campenha c-- Facões.

• 60% mais borracha na banda:
muito mais quilometragem,

• tração mais firrne.

segurança. em qualquer estrada

• nova resistência, mais reccpoqens s

lonas tecidas com os exclusivos
cordonéis triple-temperados 3·T

Sôbre _êste nevo e maravilhoso
pneu, consulte-nos sem compromisso

MER Y SELE E FILHOS r. CO:RTE
Praça Lauro Müller, 751 - Cx. Postal, 76 - Fooe, 125

CANOINHAS - STÀ. CATARINA.
•

3TR�S BARRAS STA. CATARINA

CAIXA POSTAL N.o 1

NU'NOI=l EXISTiU IGU�l

P A R A F E R I D'A 5,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIQAS,..

FRIEiRAS,
!
! ESPINHAS, ETC.

;1,

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



20-8-1960

IMAGENS. DE

SANTOS

ERLITA
MÁQUINAS INDUSTRIAIS

para beneficiar madeira -

DAS AFAMADAS MARCAS:

FAMAC MAREKe

Informações: Z. Ciardndo & Knüppel
CANOINHAS - S. C.

Edital) de citação com o prazo de quarenta dias
o Cidadão Artur Burgardt, Ju-

i. de Paz em exercício do cargo
de Juiz de Direito da Comarca
de Canoinhas, Estado de Santa'
Catarina,

.

na fórma da Lei, etc.

FAZ SABER a quem interes
sar possa que por' parte de Dr.
CLEMENTE PROCOPIAK e sua

muiher 0&. EUGENIA OLGA
PIECHNIK PROCOPIAK. me

foi apresentado a seguinte peti
ção: Exmo Sr. Dr. Juiz de Di
reito da Comarca de Canoiehas.
Dizem o Dr. CLEMENTE PRO·
COPIAK e sua mulher Da. EU·

, GENIA OLGA PIECHNIK PRO
COPIAK, brasileiros. casados, o

primeiro médico e a segunda de.

prendas domêsficas. ambos resi
dentes e domiciliados na cidade
de Curitiba, capital do Estado do
Paraná, por seu bastante procu
rador infra firmado, advogado ins
crito sob nO. 162 na Ordem dos

Advogados do Brasil, Secção de
Santa Catarina, e com escritório
à Rua Paula Pereira 0°. 207 nes

ta cidade. o seguinte: l°. _: Os
Suplicantes são senhores e legiti-
mos possuidores de parte dos i
móveis denominados "Capão do
Herval" e "Espigão da Vovó",
siruados na Colonia Santa There
za, dêste município e Comarca,
em condominio .com o Sr. NICO
LAU TRIZINOSKI e sua mulher,
bresileiros, casados, proprietários.
residentes no imóvel "Capão do
Herval"; propriedade essa que pau
veram por adjudicação junto ao

espólio de Presoiliano Matoso, con
forme carta estão expedida e que
está devidamente transcrita no

Registro Geral de Imóveis desta
Comarca sob n", 21057, fls. 251
do Livro n°. 3-T, e que a esta

acompanha como documento' nO.
III; n-. - De conformidade com
o título de aquisição do anteceésor
dos Suplicantes e 'do prôptio rf
tulo dos Suplicados. êases imôveis
dividiam com o "Campo Experi
mental de Canoinhas", boje "Es
cola de Agricultura Vidal Ramos" t
Rio Cauoinhas e terras de tercei
ros, e mediam 11.556.000 m2.
(onze -milbõee' quinhentos e cin
ccenta e seis mil metros quadra
dos), e é composto de terrenos de

cabíva, campos e banhados; 11I0.
Acontece, que a não serem as di
visas certas com ú "Campo Ex

perimental de Cenoinhas" e a que
é constituida pelo Rio Ceuoinhas,
as demais são desconhecidas em

virtude de haverem desaparecido
_

os marcos"-colocados quando da

medição para a expedição do com

petente título de concessão expe
dido pelo Govêrno do Estado. is
to nOR longiuqucs anos de J913
e 1926; IVo. . E, como ultima
mente venham surgindo dwvid8s
de parte dos Suplicados e demais
confroutaetes sôhre os limites exa

tos dos imoveis acima menciona.

dos, bem como dúvidas existem
sôbre provável excesso de terras,
torna- se necessária a restauração
de divisas. o que, somente poderá
ser feita mediante o procedimento
judicial de .demsrcação de tôda a

área dos mesmos; Voo - Nestas

condições, e sendo os Suplicantes
proprietários nos aludidos imóveis
de uma área de cinco milhões
seiscentos e viote e nove mil e

trezentos e sessenta e nove metros

quadrados (5.629.369 m2), origi
nariamente, desejam -xtinguir a

comunhão ainda existente, pelo
que, por esta e na melhor forma

legal, requerem, na coníormidede
dr> que estabelecem os Arts. 569

.
e .629 do Código Civil, .seja pro

oessada a competente ação judi
cial de demarcação, cumulando-a
com a de divisão dos imóveis ob

jetos desta, ohservando- se para tal
o -estitufdo nos arts. 415 e seguiu•

tes do Código de PtoCeS80 Civil
conceruentes ao feito. A6Isim, re

querem a V. Excia. a citação do!!

confrontante8, por Edital, por le·

rem desconhecidos ,.(Cód. Proc.

AOS CRIADORES:
Horário da Quinta Região do Serviço' de Defesa

Animal da Secretaria da Agricultura:
Pela Manha: das 8 às 12 horas

Rua CeI. Albuquerque, 201 (defronte do Posto Essa)
A' Tarde: das 13 (1) às 17 (5) horas

na Associação Rural de Canoinhas.

NOTAS FISCAISExigindo as suas

de Compras os comerciantes ficarão
obrigados a recolher o impôsto

que V. S..está paa-ándo.
..

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

correligionários a instalação de escritório no Estado
da Guanabara, afim de melhor atender aos ínterês
ses de Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

Residência e Escritório:
Rua Souza Lima, 185 - Aparta�ento 801

Fone 47-9206 - Copacabana - Rio de Janeiro'

Maquinas de Costura
"SINGEB"

o Agente autorisado SINGER de Canoínhas Com
e .Ind. H. Jordam S/A tem o prazer de comunicar �o dis�
tinto publi.co, que acaba de receber e se acha em exposição
em sua loja .

O NOVO MOD-ELO MAQUINAS "SINGER. ECO
N_OMIA" com o mesmo cobeçote das máquinas mais caras,
somente por preço bem menor, ou seja:
A VISTA: Cr$ 14.550,00

. EM PRESTAÇOES: Entrada Cr$ 1.550,00 e até
22 mêses a Cr$ 760,00 mensal.

Outrossim, com pequeno aumento póde igualmente
�dquirir junto o famoso aparelho ZIG-ZAG, que tanta utí
lidade oferece; cujo manejo será ensinado por pessôa com

peterite GRATUITAMENTE.
Temos em exposição igualmente os demais modelos

de máquinas SINGER simples ou de gabinete em madeira
mento de IMBUIA - MARFIM e PEROBA.

Visite-nos sem compromisso e se convencerá corno
é fácil adquirir hoje uma maquina SINGER pelo plano de
pagamento "SINGER".

Um lembrete: Escolha. e feche a compra de uma
SINGER desde já, para presente de Natal à, filha.

Comércio e' Indústria H. JORDAN S/A.
Rua Getúlio Vargas 562 - em Canoinhas.

� "

. �1' �;� ..�
, ;.( +:� -I, ot}'t 1} ,

�;.;�. ".•
>j.

li "j

Edital de citação com o prazo de (30) dias

Civ. Art. 177 nO. 1), e dos con

domínios NICOLAU TRIZINOS
KI e sua mulher por mandado,
para os termos da presente ação

. de demarcacãe, cumulada com a

de divisão, ficando os couírontan
tes citados para, no prazo legal,
contestarem a ação. se o quiserem,
e para os demais termos do pro
cesso até final, isto é. até a de
finitiva fixação das linhas de de
marcação; e os condomínios. para
acompanharem os termos da ação
de demarcação, e a seguir os da
divisão, com a condenação de uns

e outros ao pagamento de sua

quota parte nas despesas da ação,
e integral quanto à parte conten
ciosa a quem derem causa, citação
que se tornará extensiva aos atos
da execução. pena de revelia.
Juntam a. esta apenas cópia de
presente pedido, uma ves que OI!

demais documentos constam todos
_

de registros públicos. Dão ao pre
sente feito o valor de Cr$ 50 000.00
(cincoenta mil cruzeiros), pela, di
go, sendo, Cr$ 25.000.00 (vinte e

cinco mil cruzeiros) pe Ia demar
catória e Cr$ 25.UOO,OO (vinte e

�cinco mil cruzeiros) para a de di
visão, juntando o talão correspon
dente ao pagamento da Taxa Ju
diciária devida. PP. EE. Deferi
mento. Canoinhas, 22 de junho
de 1960. (a) Hivadávia R. Cor
rêa. Está devidamente selada.
DESPACHO: I • Defiro o reque
rido. Nomeio agrimensor ao Dr.
Leones Greipel e peritos os Srs.

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

FAZ SA BER d
-

quem interessar
possa que por parte de ÀRVE
LINDA GHIGNANI, me foi a

presentado .. a . seguinte petição:
,"ExÍDo. Sr. Dr. Juiz de Direito

. da Comarca de Canoínhas. 'AR.
VELINDA GRIGNANI, braailei
ra, solteira.oseladora escolar, re

sidente em Rio dos Poços, dêste
Município e Comarca. por seu

advogado nomeado (Doc. 1) abaixo
declarado. devidamente inscrito na

O.A.B .• Seção dêste Estado - com

escritôoio nesta fidade 8 Rua Vi
dai Ramos, vem, pela presente.
na qualidade de mãe da menor

impubera MARLI AZEREDO, ex
pôr a V. Excia. o seguinte: a) .

Que viveu em concubinato duran
te 7 (sete) anos, neste Municipio
com ANTONIO AZEREDO, [a.
lecirío em l6 de janeiro de 1951'
(Doc. 2). b). Que dessa união
resultou o nascimento da menor
Marli, registrada no _l°. Distrito
desta cida Je, corno .se vê do in
cluso têrmo de nascimento sob
N° .. 13 391, lançado a fls. 235 v.

do Livro N°. 33 do respectivo
serventuário. c). Que a' peticio
nária sempre se conservou fiél ao
seu companheiro e protetor, de
cuja filba menor ainda tratava
com carinho e dedicação d). Que
sendo solteira a peticionária e tam

. bém solteiro o pai da menor Marli.
a investigação da paternidade é
permitida. (Cód. Processo Civil,
art 363 I e II). A peticionária,
para demonstrar ainda a verdade
do alegado. protesta por todo o

genero de provas admitidas em

direito, principalmente pela inqui
rição das testemunhas abaixo de
claradas. depoimento dos reus e

pela juntada de documentos que,
no decorrer da ação apareçam. À
vista do expôsto, D. e A. com os

documentos inclusos, de que se

oferecem cópias exigidas pelo art.
14 do Cód. Proc. Civil, vem pro
pôr a presente ação ordinária de

.

INVESTIGAÇÃO DE PATER
NIDADE contra os herdeiros in
certos do falecido pai natural da
menor Marli Azeredo, pedindo a

citação por edital dêstes, a pessôa

Nery Waltrick e José Stokler
Pinto. Para suplente do primeiro,
nomeio o Dr. Alfredo Scultetuse
para suplentes dos peritos, 08 SrB.

-

Eduardo de Almeida e. Osmar
,

Borges da Silveira. respectivamen
te. Designe.se data para o com

promisso. II • Peçam-se as citações
requeridas, afrxando- se o edital
no lugar do costume e publican
do-se o-mesmo, c?m prazo de qua
renda (40) dias, uma vez DO Diá
rio Oficial do Estado, Secção
Justiça, e, pel« menos, duns vezes
no jornal "Correio do Norte" qu:�
se edita nesta cidade. Cauoinhas.
24-6 60. (a) Paulo Peregrino Fer
reira, Juiz de Direito. PARA 08

devidos fins, mandou o MM. Juiz
de Paz, expedir o presente Edital,'
que na forma da Lei, será afixa-.
do no lugar de costume e publi
cado uma vez no Diário Oficial
do Estado e duas vezes no jornal
local "Correio do Norte". Dado
e passado nesta cidade de Canoi
nhas, aos vinte e cinco dias do
mês de julho de mil novecentos
e sessenta. Eu, (a) Rubens Ribei
ro da Silva, Escrivão o escrevi.

(a) Artur Burgardt
Juiz de P�z em exercício

Está conforme o original. afio
xado no lugar· do costume, do
que dou fé. Data retro.

Rubens Ribeiro da Silva
Escrivão.

do Curador dos Ausentes e Re-
.

presentante do Ministério Público.
sob pena de revelia. para o fim
de s.eL.,declarado por sentença o

reconbecimento
.
da filiação. 110S

têrmos dos, a[�iglos 363. Nrs, I 'e
II. do Cód. Civil, para todos os

efeitos de direito. Assim Péde
deferimento. Canoinhae, 9' de ju
nho de 1960. (a) João Colodel,
Advogado nomeado. ROL DE'
TESTEMUNHAS:. 1) - Moacyr
José de Lemos. brasileiro. casado,
funcionário público municipal re

sidente nesta cidade; 2). Adauto'
Alage, brasileiro. casado, farma-'
ceutico, residente nesta cidade e

3) Pedro Vieira da Silva, brasilei
ro, casado. operário, residente em

Rio dos Poços. neste municipio.
(a) João Colodel, Em cuja petição
foi proferido o seguinte despacbo:
"Defiro o requerido a fls. Citem
se; por edital. com prazo de trino
ta I (30) dias, os interessados in
certos, publicando se no "Diário
Oficial do Estado" - seção Justiça -

uma vez e duas,DO jornal de cir
culação local. Em 11·6·60. (a) P.
P. Ferreira. "PARA os devidos
fins, mandou o M.M Tuiz de Di
reito, expedir o presente edital.
que na forma da Lei será afixado
no lugar de 'costume e publicado
uma vez no Diário Oficial do Es
tado e duas no jornal local Cor
reio do Norte. DADO e passado
nesta cidade de' Canoinhas, aos

treze (13) dias do mês de junho
de mil novecentos e sessenta .

(1960). Eu, (a) Rubens Ribeiro
da Siva, Escrivão, o escrl7vi.
(a) Paulo Peregrino Ferreira

Juiz de Direito

Está conforme o original, afi
xado no lugar de costume, do
que dou fé. Data supra.

Rubens Ribeiro da Silva
Escrivão..

Máquina de
Escrever

Vende-se uma

semi-portátil, usada.

Ver e tratar na BIC.
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Para Prefeito: ALFREDO GARCIND'Q
'. ,

Ja realizou e muito realizará porque conhece os problemas do Município

PELtJS !.AdRE§
e.fféDD �e§. �

ÀNIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: os meninos Charles
filho do Sr. Ervino Wiese. fu»
mar Antonio filho do sr, An.
tonio de Barros; e José Tar»
cisio filho do Sr. João Gros:
skqPf Ségo;· o jovem Jaime
Buba; as sras. dnas. Nazira
esi: do sr. João Seleme; E"
milia e8p. do sr. Sico Seem»
cZu:k e Luiza esp. do sr, Ge-
brael El-Kouba.

.

-

Amanhã: 0$ jovens. Geroa»
sio Priebe e Monir Cador; as
sras. dnas. Odete eso. do sr.

Oady Nader e Umbelina esp.
do sr. Antonio Rodrigues,' o
menino Nelson filho do sr.

Estefano Lucachinski; os srs.
Paulo Fuck e Carlos Schramm;
as-meninas Janete Tereeinhu
filha do sr. [oão Alves Ri.
beiro; Ingrid Elizabet e Ro»
sicler filhas do sr. Wiegando
!(nopp.

.

Dia 22: o sr. Antonio Le
andro Gonçalues; as meninas
Nanci Terezinha filho do sr.

José Inacio dos Santos e Leila
Maria filha do sr. Benedito
Terezio Carvalho Neto.

Dia 23: a menina Marinete
filha do sr. Paulo Olsen o Sr.
Waldemiro' !(uchler,' os me

ninos Marcelino Frederico fi-
I

Dia' 25: os meninos Luiz
Edmar filho do sr. Bernardo
Wendt 20; Vilson filho do sr.
Afonso !(nop e Luiz Francisco
filho do sr. Idalino F. Tulio;
o jovem .Ianil Cador,' os srs.
Antonio de Barros; -Iacob
Seleme e Rodolfo Frantz; as
meninas Terezinha filha do
sr. Antonio da Silva; Regina
filha do sr, Pedro Paulo Koh
ler e Célia Maria filha do sr,

Pedro Kotleoiski.
Dia 26: õ sr. Vitorino Fer

reira,' o menino Ouandi filho
do sr. Angelo Alberti; ás sras,
dnas. Ema esp. do sr, Willy
Gorseltz; Elsa esp, 'do sr,

Cyriaco r. de Souza e Geno
ueva esp, do sr. Estejano Mi..
retzki.

Nossos parabens.

lho do sr. Bernardino Fedal
to e Sergio Luis filho do sr.

Aluino Koehler.

Dia 24: as sras. dnas. A
nita e'sp. do sr. Sergio Gapski
e Olga. Maria esp, do S1. Ma
rio Ferraresi; O menino Ana-'
tor filho' do sr. Feliks Bia
leski; as meninas Lidia filha
do sr. Diontzio A. Orgkkoski
e Eliane filha do sr. José
Schmitt,

.

em Xanxere: Partido
Democrata Cristão com

Irineu· e Carlos Gomés
, o Partido Democrata Cristão

de Xanxerê também está com

lrineu Bornhausen e Carlos'
Gomes de Oliveira, repelindo o

acôrdo, de cúpula, feito ao ar

repio da vontade dos democra
tas cristãos de Santa Catarina.

Q vereador Nilo Munaretti, a

caba .de enviar ao senador Iri
neu Bornhausen o seguinte des
pacho telegráfico: "Não estando
de acôrdo com atitudes tomadas
pelo ?iretório regional, apoiando
candidato contra nossa vontade,
comunicamos que membros di

.retórío e sirnpa�izantes PDC
neste município, estão favorà·
v�is. ao prezado amigo apoian
do candidatura Irineu Bornhau
:len". Nilo Munaretti, vereador

PDC, Antero dos Santos, mem
bros diretório municipal e sim
patizantes Zelindo Barato, An
tonio Mulinário, Ariovaldo Ba
cin, Sadi Líse;' Nilson Rosato,
Casemiro Arcari, Vitório Toseto,
Oscar Risatti, Gustavo Bauer
mann, Santo Pasqual Giachini,
Reinaldo João Cavagnol, Albino
Giroletta, Nilo Antonio Chento,
Napoleão Bonart Toldo, Albino
Cavagnol, Orestes Savaris, Pri
mo Sbardelotto, Pedro Pegoraro.,
Dionísio Tornazi, jGeremias Mi
chelin, Livio . Baggio, Leônidas

Busachera, João Zaco, Claudino
Casagrande, Genuíno Scopel e

Virgílio Zambenedetti. Todas as

firmas estão reconhecidas em

cartório.
�

.

Organizada'.i'-

Servimo-nos da presente, com
o' fim especial de comunicar
lhes qUI:: em assembléia realizada
no dia 27 de Julho p. p., foi
eleita a diretoria do Ala Moça
da U.D.N. de Canôinhas, que
ficou assim constituída:

J

Presidente de .Honra: Aziz José
Seleme e Modesto Zaniolo; Pre
sidente: Ademar Schumacher; 1.
Vice- Presidente: Beno Brandes; .

2. Vice- Presidente: Gustavo Prí

be; 3. Vice-Presidente: Arnaldo
,

Bora; Secretário Geral! Guilher
me Wachtel; 1 Secretário: José
Elmar Regis; 2. Secretário: Adão
Cararo; Tesoureiro Geral: Ga
briel Seleme; 1. Tesoureiro; José
Zattar; 2. Tesoureiro: Waldemi
ro Dolichney; Oradores: Anto
nio de Barros e Glauco Bueno

Membros: Miroceno Gomes
Melo, Irineu Bedretchuk, Ha
milton Hübner, Ovídio Franco,
Gervasio Pribe, Aldo Pacheco
dos Reis, Paulo Tokarskí, Nor
berto Dominico, Ivo Voigt, Fer
dinando Frank, Alcides Gros
kopff, Leonito Silveira, Rudolfo
Bissvurn, Amelio Araldí, Eurí
des Tremi, Adhemar Benken-

. dorf, Cesarío Wick, Silvino Bos

ler, Gerhardt W. Fallgatter, E

gon Grosskopff, Davi Kvitkoski,
Arno Koch, Nelson Humínhuk,
Rachid Selerne, Arnaldo Bora,
Nelson Moreira, Evaldo Zippe
rer, Omar Tabalipa, Gerhardt
L. Rothert, Anildo Mayer, Wal
demar Bergrnann, Rafael Loiola,
Cecilio Salomon.

Limitados ao exposto, firmamo
nos mui

Atenciosamente

Adhemar Schumacher
Presidente

Guilherme Wachtel
Secretário Geral:

Curso Gratúito de

Taquigrafia
Por Correspondência
Acham-se abertas as matrículas

para os cursos de taquigrafia por
correspondência do Instituto Bra
sileiro de Taquigrafia, orgão fun
dado em 1944 e reconhecido de
Utilidade Pública. O curso com

põe-se de apenas 12 lições, após
o que- serão conferidos Diplomas
aos alunos aprovados em Exame'

r Final também por correspondência,
Os interessados deverão escrever

dando • nome e enderêço para a

Caixa Postal n" 8934, São Paulo.

Material
CASA

elétrico
ERLITA

I ,

MERCEARIA MONTE
A DI B

LIBANO
S A K R

ACABA DE RECEBER «DOCES ARABES»
Halepe com nozes, Haleue com chocolates, Tahine, Raha com miski, Raha com

Amehdôas, Confeites de amendoim, Goma americana, Raha em pacotes, Geleia em

��ix�, ��zeitonas, Grão de Bico, Semson, Trig\) para Quibe, Arac - Bebida Oriental,
Xarque, Cachaça Paraguaià Cavalo Branco;

Conservas: . Salcichas, Pêssegos, Ameixas secas, Abacaxi, Palmitos e Nescafé.

Canojnhas Rua Caetano COSt(l1 444 --- Fon� 283
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EDIT AL
Clube de Caça Tiro. e Pesca "Major Tomaz 'Vieira"

o Clube de Caça, Pesca e Tiro Major Tomaz Vieira, tor
na publico aos seus associados e demais afeiçoados do esporte de

caça que o período para caça em nosso Município se rege pelas
datas seguintes:

CAÇA A PERDIZ - termina impreterivelmente a 15 de

agôsto.
CAÇA À ANIMAIS DE PELO E DEMAIS AVES - Im-

preterivelmente a 30 de agôsto.
--

.

'--

Outrossim, comunica a todos interessados que por fôrça
de Lei é terminantemente proibido o uso de ARMADILHAS, quer
seja MUNDEO, quer seja ESPINGARDAS ARMADAS ou outro

tipo de armadilhas, cujas penas serão aplicadas a todos cs infra

tores, bem como aos que forem denunciados no Esporte Caça no

periodo de proibição.
Canoinhas, 10 de agôsto de 1960 .

2x. A Diretoria

o' povo .precise fiscalizar suas compras
exigindo a sua Nota Fiscal..

Cine Teatro Vera - Cruz
APRESENTA:

HOJE • ãs 20 horas v Impróprio até 14 anos

MARI DO SOB PROTEST·O.
com FernandeJ, Andrex, Alberto Sordi,

.

-,
Giulia Rubini, Lede Gloria

A mais original e diver-tida comédia do

consagrado
-

cômico franceslll!

DOMINGO - ás 14 horas - Ce�sura Livre

MARIDO SOB PROTESTO
com Fernandel. ..

ás 17 hora. Censura livre
DOMIN,GO ás 20 horas

-

Imp, até. 14 anos

O ARROMBADOR DE COFRES
em Cinemascope

com Ray Milland, Barry Jones, Jeanette Sterke, Ernest

Clark, Melissa Stribling, Victor Maddern

A história de um homem para quem,as Iecháduras não

tinham segredo ... nem o coração das mulheres!

28. Feira • ás 20 horas· Proib. até 14 anos .. REPRISE

58. e 4a. Feira - ás 20 hora. -

-

Imp. até 14 anoll

o C�U AO SEU ALCANCE
cf Kenneth More, Mauriel Pavlow,

Lyndon Brook, Lee Patterson

Um filme de aviação ...

Sangue frio, coragem e força de vontade!!!!

5a. e 6a. Feira - á.. 20 horas - Imp. até 14 anos.

P,ERIGO NAS SOMBRAS
çJ Dirk BorgardE!, Marius poring, David Oxley, Cyril Cusac�

Um filme de aventuras do cinema inglês .... Lutas,
Perigos, num filme sensaciona!.

DOMINGO PROXIMO - Não percam

Ana de 8rooklin com Gina Lollobrigida

PI 2m' 27
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