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da Polícia
Governador
Hülse

l Bingo em bénefício de�ul11a Bolsa de Estudo
Patrocinado pelo

Bonitos e
,

ROTARY CLU�, hoje
atraentes

às 15
I

expostos
hrs. no

Modas
Club Canoinhense.

Soulin.Ao
•

prermos, nas

Ano 15

j

Canoinhas,' Santa Catarina, 17 de Dezembro de 1960
---------------------

AlfRmo�ROWO �. O[ �AR�AlHO �ARCI�OO CDiretores:
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• • •
/' Os dados estatisticos extra-oficiais colhidos pelo

serviço de recenseamento dêste ano, demonstram o nu

mero da população dêste municipio n'um total de 39.235
habitantes, resultado êsse que justifica o nosso protesto
quando alertavamps -as autoridades muni'cipais para que
olhassem com mais interesse o desenvolvimento de Ca
noínhas e evitassem a saída de familias canoinhenses para
outros municípios a procura de meios- de vida. Compete
aos poderes publicas municipais essa tarefa. Já escreve

mos das possibilidades, resta apenas tomar a iniciativa.

Canoinhas, com a sua zona urbana ampliada, pos
sui 9.252 habitantes. O distrito de Tres 'Barras, possui
4.117 <habitantes. Paula Pereira, possui 1.598 habitantes.
Felipe Schmidt, possui 3 282 e'Major Vieira, possui 9.690
habitantes, sendo que, a zona rural de Canoinhas, possui
11.296 habitantes.

.

E' incrivel que o nosso município, pela sua exten
são territorial, pela excelencia de suas terras e pelo, in-

. vejavel clima que possui, tenha um numero reduzido de
habitantes que está decrescendo de ano para ano.

Chamamos a 'atenção dos poderes públicos muni

cipais para evitar essa calamidade e apelamos a Asso

ciação Comercial e Industrial de Canoinhas para que in
centívé dentro de suas possibilidades o maior desenvol
vimento de nosso município, podendo contar com a cola
boração dêste jornal que está a disposição em tudo e para
tudo que redunde.em beneficio desta ricaregião catarinense.

• a,a e as Formaturas
Em absoluto a minha intenção não foi destacar em

relêvo as instituições de ensino desta cidade, que se sen

tiram chocadas com o artigo- do Jnúmero anterior sob o

titulo "E OS ,TEMPOS MUDARAM" ... absolutamente. À
minha intenção foi a de comparar a evolução dos tem

pos que influiu rigorosamente até nos estabelecimentos
I

h
'

de ensino aqui em Canoin as, secções que mencionei no

aludido artigo, sem, nunca querer interferir nos programas
e deliberações dos mesmos porque sinto-me até orgulhoso
como canoinhense de poder dizer bem alto que Canoinhas
possui estabelecimentos de ensino, confiados a competen
tes diretores e mestres que muito bem vem

�

correspon
dendo aos anceios e a vontade das famílias desta terra.

E' sobre as cerimonias de colação de grau que'
falei com muita convicção, porque afinal de contas eu

não evolui tão rapidamente para esquecer aqueles belos
cerimoniáis de formaturas... e como eram lindos ...
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, Falta l!ma.

estrutu ra agrária
no Brasil

Rio (Argus-Press) - Através
de uma tese elaborada pelo
Centro Agro- Pecuário de Santa
Catarina, o Conselho Superior
.das Classes Produtoras defende
'rá, no Seminário Sócio-Econô-
mico de Santa Catorina.. a ne

cessidade da restruturação das
atividades .agro - pecuárias do
País. O trabalho, de autoria do

agrônomo Milcíades de Sá Frei
re, manifesta-se a favor da pro
priedade produtiva, mediante
exploração dirigida. Afirma que
o Brasil não possui uma estru
tura agrária definida, não po{\
dendo, portanto,. sofrer 'uma

.

Reforma Agrária, mas sim-uma

estruturação variável, que se

adapte às diversas condições do
meio.

A tese pugna por situação
melhor para os técnícós, uma
política creditícia mais favorável

\ao proprietário rural e contra
impostos progressivos.

Lei da moratória
aos triticultores
BRASíLIA, 10 (G) - Foi

aprovado na Câmara o projeto
lei ri. 1.755/60, que estende aos

triticultores não contemplados
pela lei 3.551, os beneficios -da
lei 3.770, que trata da moratória
do trigo. A chamada lei da mo- .

ratória conforme tem sido noti

ciado, prorroga por oito anos o

prazo para os trítícultores em

débito com o Banco do Brasil,
através' de financiamentos con

cedidos pela CREAL, já recom

postos ou que vierem a ser

recompostos nos têrmos daquela
lei, inclusive do financiamento
especial relativo à entre-safra
de. 59/60, quitados seus .com
promíssos em 8 prestações anu
ais consecutivas, sendo as 4

primeiras de 10% e as 4 se-
�

guintes de 15%.
Agora, segundo o telegrama

do deputado Unírio Machado,'
os triticultores financiados de
1959 para cá, também gozarão
dos benefícios concedidos pela
moratória de oito anos.

O projeto em referência será
enviado ao Senado dentro dos
<prôxímos dias.

o inquérito do feijão,podre
RIO. 12 (Asapress) - Será

encaminhado ainda hoje à Cor
regedoria de Justiça, o inquérito
da importação do feijão' podre

dos Estados Unidos. O inquérito
depois de ali, ser examinado
será distribuido a uma das Va-

ras Críminais. Dentre outros en

volvidos no escândalo. se en

contram o coronel Frederico
Mindelo e Inácio Tosta Filho.

Hoje, no Estádio Renato Ta
vares, na Polícia Militar, rece

berão platinas e espadas, os

novos oficiais daquela tradicio
nal corporação estadual, que te
rão como patrono o � Governa
dor Heriberto Hülse e paraninfo
o CeI. Euclides Simões de AI·
meida, comandante geral.

J
O programa organizado é o

seguinte: 10 horas, €erimônia
de promoção, com leitura do
Boletim do Comando Geral, en
trega de platinas e espadas, com
promisso à Bandeira, desfile em

continência à Bandeira, discurso
do paraninfo e do representante
da turma, desfile em continência Integram a turma de novos
às autoridades e, às 11 horas, oficiais, os canoinhenses Dínô
cock-tail no Cassino dos Ofici-, Antônio Côrte, filho do saudoso
ais; às 17 horas, missa em ação Alinor Vieira Côrte e .de Dna.
de graças e bênção das Espa-, Mercedes Côrte, e Paulo Nasci
das pelo Mons. Fred�rico Hobold, 'mento Müller, filho do casal sr.
na Catedral Metropolitana. Pa�lo Müller.

Novos
/

Militar:
Oficiais'
Patrono

Heriberto

Os novos segundos-tenentes.
são: Affonso H. de Oliveira,
Belfor Del Valle y Araujo, Dinô
Antônio Côrte, Egon José Tho
maz Peressoni, José Manoel No-

lasco, Moacir de Oliveira COf
rêa, Ney Luiz de Souza, Paulo
Nascimento Müller, Renê Keil,
Saulo Nunes de Souza, Sestího
Angelo Franzoni, SidneyCarlos
Pacheco, Taltíbio Del Valle y
Araujo e Venício Humberto Ba
zadona Dutra. Orador - Dínô
Antônio Côrte.

A noite, no Querência Palace
Hotel, a turma de novos oficiais

.
oferecerá ao _/Governador 'Heri
berto Hülse e aos Secretários de .

Estado, Comandante Geral CeI. •

,Simões de Almeida e demais
professôres do Curso um jantar.

Ao Dinô e ao Paulo os p{-'
rabéns dêste jornal e as fami
lias os votos de felicitações' pela
brilhante promoção a oficial de
nossa gloriosa Policia Militar.

t ANTONIO RElTZ
Com 69 anos de idade, fale

ceu em sua residência, na ma

drugada de segunda-feira, dia
12, o sr. Antônio Reitz, deixan
do viuva a senhora Apolónia
Schmitt Reitz e órfãos os qua
tro de seus filhos vivos: o pro
fessôr Pedro Reitz, Zita Reitz,
ambos em Canoínhas; Mônica
Reitz, em Joinville; Irmã Adel

gundes em Lages. O extinto,
Que também era cunhado de
Frei Elzeárío, sofria de longa
enfermidade, 'que há 8 anos pas
sados.ia conselho médico, o fez
abandonar o clima quente de

Jaraguá do Sul, para vir me

lhorar no clima ameno 'do pla
nalto, onde, no bairro da Xar-

queada, perto desta cidade, ad-.
quirira para tal fim, um� agra
dável propriedade. Não obstan
te, a mesmo insidiosa moléstia
veio agora arrancá-lo -qo con

vívio dos seus, por desígnios
sapientíssimos de Deus Criador,
cujo Nome seja três vezes ben
dito.

Os funerais /ealizaram-se na

manhã de têrça-feira, dia l3�
comemorativo, mensal de Nossa
Senhora de Fátima, de quem o

falecido era grande devoto.
I �

Houve missa solene de corpo
presente e, logo após, o sepul ...

'

tamento.

Beneficente
CONVITE - BAILE ..

Temos o grato prazer de convidar os senhorelassociados
e exmas. famílias' para o grandíoso BAILE DE NATAL que esta
sociedade fará realizar em a noite de 25 do fluênte mês com",

,

início às 21 horas. abrilhantado pelo conjunto:
BLUE MOON JAZZ

Traje - Passeio.
Reserva de mêsas - A partir do dia 17 na séde social
p'elo comparecimento de todos, antecipadamente agradece,

A DIRETORIA

Sociedade

, Socie,dade

Operária;

Esportiva
/

IIEsperança
u

Baile
Temos a grata satisfação em convidar todos os nossos

associados, bem como todos os simpatisantes desta SOclE'dede;'
para o sensacional baile de ANO NOVO, 8 realizar-se a 31 do ,

corrente. na sua sêde social. à Rua Getúlio Vargas - Salão Michel,t
As danças serão cadenciadas por um ótimo conjunto.
Reserva de mêse com o sr. Lauro. a partir do dia 20.

Contando com o comparecimento de todos, desde jà
agradece.
3

-, .Ccnvite

. A DIRETORIA
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1,....---------�---�-� Aviso .,' Proibicáo
A' I_'.,

AntO.nIO. Tremh..proprietá-
rio, de uma chácara, situada
em Alto das Palmeiras, onde' I

tem seu pomar e criação .de
'

porcos etc., em virtude, de
sérios .. prejuízos que verti'
tendo durante anos motiva
da pof 'inv'àsõe� :ae animais,

\ cachorros; etc'
•

1 .

I
.

Vem de público trazer o

! presente avíso-: pará mais
1 •

: uma vez proibir e avisar a
,

seus vizinhos que. tornará q
partir desta. data medidas
drásticas, quando encontrar

qualquer animal (gatos, galí- :
.nhas, corvos mortos e' detri- .

tos em geral) ��,. seu terreno,
ç. Não.' se, responsabilizando
pelo que venha a acoqtecer.
,., -Levande essa -determina-

.

ção ao. eonhecirnento das
autoridades "'cO.mpetentes.

", ',,� "
... ' ,.;.' Ix...

pari} Natal
,." I

j!i:' I

CA"SA
,

ERLIJA . ,.

-

I" •
�

'�.;

::lc::::::::í:::::=:I::::::=\::I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: I

== .

): ::
" -
.. � ..

ii o financiamento de construção .da casa própria feita pela i5
1!"Caixa Eco�'ômica / Federal 'de Santa Catar� li'
" , "

:: .

, "'::
i! Idepende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii,\ II. ,_ .. ..

"S: Concorra para, o bem estar social-de sua localidade levando ::
ie ,: 'suas. reservas em depósitos na ii '

- "

'55 CAiXA 'ECO.NÔMicA FEDERAL DE'· 5!
" "

Si SANTA CATARINA. ii
.. ..

ii Agência em C'anoinhas, Praça Dr. Oswaldo de li
iê Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. ãi
- "
.. ..

:: f ,

,
.

:=.
:�:::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::_:::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::=:�iltl;:;:

, I

Grande novidade e variedade
.

em:' Brincos. . Colares, Pentes

Pregadores, Carteiras', Fivelas

pj Senhores, .. Cintas, Boleas,
Camisas" Camisetas, :ro,alh,aili
Calças, Calções, Lenços, ·.:Loll'
ças,

.

Grayat8s. Ftnas, Meias,

o pOVO precisa fiscaliza'r' suas compras

ex!;gindo a sua Nota Fiscal.

Sombrinhes, Óleos· e Perfume's'
de ,Alta Qualidade. Canivetes,
,Ca'netas, Isqueiros, Cigarreiras,
Facas . Inoxidaveis. ' .. Baralhos,
.Piteiras, Gaitas de Boca, . Cuias
e Borqbes etc Velinhos, Açucaf
,

de cor, Noz Moscada.
, '! I'

. � t ,; _"..

._
r

'

1',> t • ..'

I JOséH ,.Yvao:, di}, ,C08Ia�
"'JS;',�, i;, ,.)B�,�h.a�el ,e�. pi1reito.

.

'7;"

..Advoe8�ia er:n gêràí, ""espedalmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira·· - Fones 23,6 e 314
- CANOINHAS -- Sant� Catarina
/. "

\ '

r

- t:'
i!
I' ,

....é O Aero-Willys r
o grande carro brasileiro
Po�sante, econômico, de linhis sóbrias e1 dis

tintas, o AERO-WILLYS é o único grande car- ,

-

.�b .
brasil,eiro construidb especialmente para o

hàssü ,pais', Motàr de 6 oilindros e 90 H, P. - °

'famoso motor Willys. Grande a'lt'ura livre do solo,

Estrutura monobloco. Amplo espaço para seis
, ..

pessoas, Porta·nialas espaçoso. Yisibilidad�, pa
noràrnica. Bom gôsto e distr'nçâà 'nas córes.Íque
combinam com o luxuoso 'acabamento interior..
-,

"�19_e
BRASILEIRO' t \

,
,,,.

, ' ,

I..."

,

Assine! Leia! D.��vulgl:!e!
( �' ; '. '''!etc

Correio do Norte

V. S, poderá comprar rel.

logios modernissimos
anéis e brincos de. di-

versos modelos
_ Relogios de' Parede,
Bonito? presentes ,para
Natal, e Fim de Ano ..

'Na Relojoaria Sutsse
.

de Guilherme J. A. Souza
,

Rua Eugenio de Souza ,

5A I A S, última moda
.' \

eatSa
-

�t,lita,

,�====�============�=============-=============

. Dr. ,VValdomiro Kravchychyn
"

Cirurgião - Dentista,
.(' I 'i

,

''l.
"., I, -Clínica ,_. Cirurgia e Prótese,.,

fspeeialidade� .Odontbpedia tria (lrâlamenln dentano de crianem
'

Consultório; praça ,](auto Müller N°. 97
Residencial Rua Caetano

. Costa.. esq. Major Vieira <;

I Horário: das 8 ás 12 'hora.s

,
.

#Vm bom.

, \

�,.
'

,

'" ;/
,1/

,

)r-'

i-
/IV'

, '

...

,

'. I,
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�
.

=

'ii Dr, Aristjaes Diener. H
:: CIRURGIÃO DENTISTA .

.

." ::'
� ::
i� Ráios ,X - Pontes t�oveis, e fixas �
u ::
ii Dentaduras AnatomicêJs ii:: � =:
;5 Rua Vldal Ramos r ii
ii CANOINHAS -. Santa Catarina ii
.!

.

, '( .. '. u
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::I:::_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::I:=

!
,

"'{' l'W VENHA ADMIRA;LO �M

'B';'\'S'L,ld HUMENHUK ,& elA. LTDA.
Rua, Vidal' Ramos, ,203 - Telefone, 145 "':' '::anoinhas, se.. ;

o alto indice de nacionalizacàô dó AERO-WILLYS' é 'a'.fl)eíh�� ga;anlia de completa assistência técnica.
" :� \� � / .. _1.

.
. j \ '

." .• ,.

'-
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(,No Cineminha, "São Francisco" !

<, Amanhã, às 14 tis. e às 20,15 hs.
Segunda feira, às 20,15 horas.

DA LINHA DE "OS FILHOS DK/NINGUÉM::
"

QUEM N,ÃO TIV·ER PECADO
com Agte,deo NAZ�ARI e' Yvone SANSON.

Cor:�plemento: PATRULHA k MEIA-NOITE
com o Gordo & Magro.

,AGRADECIMENTO
Vva. Apolônia Schmitt Reitz, Mônica, Pedro, Zita .

Reitz, Alídia Klein Reitz, desolados com o desaparecimento
de Sf'U querido espôso, pai e sôgro que Deus chamou a si'
dia 12 do' corrente, segunda feira, agradecem 'a seus paren
tes e amigos pelo confôrto q�e,� receberam ,naquelas horas
cruciantes e pelo acompanhamento à última morada.

\
,

. '
.

Agradecem particularmente ao rev�o .. Pe. Frei EI
zeário e demais sacerdotes que muitas vezes vieram con-

, fartar o ente querido na sua resjdêncía. Agradecem às irmãs
franciscanas, aos cantôres do côro Santa Cecília pela missa
cantada. \

, ; "

,

Convidam a assistir a santa missa que mandarão
celebrar .por alma do falecido, segunda feira, dia 19, às 6,30
hs, na matriz Cristo- Rei. ' ,

�'D'r.'· Arnoldo Peitar, Filho
I

r �

,'AD'VOGADO'
,

, '

cIVEL,' .;./ COMÉRCIO'
"/

'TRABALHO
Rua Major Vieira, 49,0

/ ,

Canoinhas
1

'

I ,

PEL()S

f! ..Ifm
Concurso para,'

I

Juiz" SubstitJuto
em Brasília

Acha-se aberta' até o dia 15
do corrente mês, a . inscrição
para o concurso de ,Juiz Substi-

,
tuto da Justiça do Distrito Fe-"
deral (Brasília). conforme edital
publicado no "Diário Oficial"(

-r, da União, edição de 31 do mês
de outubro próximo ·passado.
Os interessados poderão se

dirigir à Secretaria do Tribunal
de Justiça, nesta/ Capital,,'onde
lhes serão prestadas as neces-

sárias informações. '

,

ANIVERSARIANTES D-ÁSEMANAi
ANIVERSARIAM-SE. ,'-d�1 sr, Waldomiro Medeiros;o

, 'Hoje: os meninos 'Sergio jovem Aroldo Pacheco dos

Thomdz filho {lo sr. Walfrida Reis; as meninas Irmengard o

'Langer; Teodoro filho do sr.
filha (do sr. Alberto Voigt e

Teodoro Schroedrr e Wilmar Maria Luiza Emma filha' do
[osé filho do sr. Romão Nie- Sr. Waldemar Carlos Stange.
dzelski; a menina llka Rosi» Quinta feira: o S,.. José
nha filha do sr. Hugo, Brau- Kuhn; a srta. Aládia Kretzer;

- hardt; o sr. Erhar Koch; as o menino Ioâo filho do sr,
sras. dnas. Venina esp. do Tutti. Kalil Sphair; as meni
sr. Waldemar Cador: Stanis- nas Regina filhu do sr. An"
lava esp. do sr. Miguel Olis- tonio da Silva e Bernardino
kovicz e Catarina, esp. do sr, filha do sr. Eleuterio Furtado.
Emilio Gutervil. '

J
Amanhá:' as sras. dnas.

'Sexta tJira: o menino fran#
JJ: cisco filho do sr, Pompeu de
vva. Ana Humenhuk e Rosa Oliveira; as meninas [utiaesp. do sr. Estefano Ostroski; fifha do .sr. Joaquim, Vieiraos srs. Eraldo Spitzner e Rei-

-

Simões e Eliane Maria filhanaldo Crestani; a menina Ma-
ria Eailete filha dó sr. Anto»

do sr, Ernesto Noernberg.
nio Karoat; o menino Aldo Nossos ,parabens.

P RO I B I Ç-A-O filho do sr. [ouino Roesler; <7

as srtas. Leonilda Bail e Mer- A T
Otavio Costa, proprietá-' cedes Furtado.

J
1," escimento "

rio de terrenos em Arroios, Segunda feira; os srs. Hugo ,Acha-se em festa o lar do

Palmital, Lageado Lizo e
'Brauhardt e W\iegando ris" sr. Ioão e dna. Olga Tapo-

, -chei : a sra. dna. Maria dê roski, com o nascimento de
Rio da Serra, em virtude Lourdesesp. do sr. Iaroslaso sua tilha Lia Esther ocorrido
de sérios prejuízos �ue vem Sidorak; as meninas Teresi» dia 13,,12.60.
tendo com incursões, tendo nha de [esus filha do sr. Ni»
até sido cortados .o arame uuldo a. Padilha; o menino

das cercas, originando com
Luiz Hamilton filho do. sr.
Julio Gonçalves Corrêa Fo,

-ísso extravio de criações,
proíbe o trânsito: ã todas' Jerça feira: a sra: dna. lu-

lieta esp. da sr, Antonino Ni- Contratou casamento com a

as pessôas que o fazem com cotaszi; os srs. Natan e Lzaac srta. Aglaé tilha da Vpa. dna.
o intuito de caça e pesca, Zugman e Aloes Antonooich; Ezilda Pacheco o sr, Osvaldo
tornando medidas que re- a menina Neivá 'Clar ice 'filha tilho do sr. EudoricoBueno,
queira o caso aos transgres- do sr. Leonel Barcellos; o'

residentes em Três Barras.
'

sores dêste aviso. 6x menino [ante filho 'do sr. Alex ,.--Jlf.QSSOS parabens. ' ,

Michel.
' I . i

Quarta teira: os srs.-Osmar
Nascimento e dr. Orestes Pro·
copiak; os meninos Nereu
Valdemar filho do Sr: João
Polomoni e' Cezar José filho

Confecções finas
\ '

para senhores

Casa Erlií8

'\ '

,/

Nossos cumprimentos.
l'

Noived»

1
,)

Material elétrico
C/ASA -ERLITA

ij. {

,�ãs;', para '_'Tricot:
\, Casa �rlilo

EII.�•••BmI.;mmllfl&.!I.II.lIell�emEmEm1J1Ellmljtlllllrl.lI�m�mmm.II.R�E&mEm�mmtlBBlI
III 'r " _', ' \r/' .'

.

II
II ":

I
'

II

I Sen-SaCiO�Da'l Of'erta de NATAL I
II \ ':, ..

, i' 30 <tias
.

de lucros para o Freguês I
'II I .. Compre mais barato � Iganhe 1 MAQUINA DE COSTUR� LEONAM )(20 anos de garantia)' I
I

('
,,'1 NO VALOR DE CR$ 15.000,00' , ,I,

/ 'II Todas estas grandes ofertas (de Natal são feitàs pelas Lojas Unidás Ltda., a Loja Panorâmica da Cidad&. II
I \ .1.D T E C,) I O o S \II r'

_" '.,

I: Algodão (80 larg.) de \65',00 pbr 4'8,00 Toalhas plasticas' de 120,00 por 95,00 '.

1m Nylon Bordado de 95,00 por 65,po j
.

1 d '/J
'

dIlO . 75· I '

II Cretones 'em côres (2,20 larg.) de 240,00 por 195,00 aOB.DUaS �. e!sey e"
/
,00 por ,00". Ia

I -Brins Colónial 65,00 o metro·'
/.

TecIdos pI, ,Cortina (�,30 I�rg.) po� 75,00 o metro I
I'�'o E, mais um enorme sortimento de' Estàmparjas ;pelus preços de ontem. I
II ,,/ II

I Chocolates, Buschlé. I Discos 1 Enfeites 'de Pinheiririho I Brinq_uedos I
I R�?io Phillips Luz e Pi�ha I ,Chapéus Ran;:tenzoni I E!lamisas San - Tan I
I BICICletas, l\(Jonark I Beb!da'$ I Almninio I Ferragens I Louças retc. eté. I

Não faça ·suas compras de ,Natal sem visitar primeir6 as LOJAS. UNIDAS LTDA. ..... Rua Caetano C�stai 5'53 � Canoinhas

II Cada comp,.: no, valor d� Cr$ LOOO,OO qará direito � �9' <ou�o� numerado que'concorrerá ,!O natal a (M�qUiná �e o?s�ur; LEONf)M;.·· '

I'" ,Não perca tempo. Vá hoje me�mb às L O J 'A' S ,U .N IDA
,.
S ,L T O A . '_

I
' .

\ •

1m '

Com_pre melh�r e m�is barat�. e ga.nhe· Uma Maquina de Costura no Valor de Cr� 15.000,00.
.

iii

.me�.���B••���m��E.�.EmE���EB�������������Em�B.�.��m�B.Em��.�.�1
.,.
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SENSACIONAL
Oferta para Natal

o melhor presente para a Rainha do Lar é
sempre uma máquina de costura

E como máquina de costura só a

VI'GORELLI
A única garantida por 50 anos

Para cada comprador oferecemos durante êste mês
um valioso Brinde no valor de até Cr$ 1.500,00

. Vtsite hoje ainda a

Casa Esmalte

/

E verifiqu� 'às fantásticas condições de vendas
As melhores da Praça

Não perca esta, oca.sião

Dr. Reneau (jubas
deseja aos seus

cl ientes e amigos
Fel iz . Natal e

Prósp, Ano Novo

CHUVA DE
FELICIDADE
e de prêmios'

ei� o que a Big Cesta de Natal
TITANUS dá para você

10. O MAIOR DE TODOS
OS SORTEIOS - Los prêmios
cheques TITANS de 2 milhões
de cruzeiros! PJ{�MIOS CON
SOLAÇÃO: casas, apartamentos
e automóveis.

E ainda: prêmios valiosissi
mos para a MILHAR, CENTE
NA e até a SIMPLES DEZENA
do seu carnê!

As facilidades dos sorteios

pela dezena e centena é uma

inovação da BIG CESTA para
premiar mais, prestamistas!
SORTEIOS MENSAIS PELA

LOTERIA FEDERAL, TODAS
AS ÚLTIMAS 4.a!'J FEIRAS DE

CADA M-eS!

REALIZE TODOS OS SO
NHOS DE SUA VIDA COM A

Big Cesta de 'Natal
TITANUS

A, CESTA DA FELICIDADE 1

REPRESENTANTE:

GERALDO ROTHERT
Rua Paula Pereira, 362.
Fone, 305, (Casa Esmalte)

.................... ....1.. .. .. ...

:; .

I

Com,' e Ind�, Ge�mano Stein S IA
Praça Lauro Müller 203

-- Santa Catarina·

·MOTORCICLETA
Vende-se 1 Motorcicleta cMonark.,
côr vermelha, 6 HP, ano de fabri
cação 1957, 1.400 km. rodados,

Otimo estado de conservação.

Ver
I

e tratar com

Pastor Egon Marterer, na Casa Pastoral. '

\

HOSPITAL 'SANTA CHUZ
Movimento de assistência hospitalar'
do mes de novembro .de 1960

/ Entrada Saída
Cr$ 118.235,00" »>

3.300011
2.805,GO
5.502.00

Discriminação
Assistência Hospitalar

) Extra, sala de maternidade
Ambulância
A plícações extras

MANTIMENTOS
Despesas Gerais
Ordenados
Ambulância, exceto oficinas.

Rouparia

MEDICAMEN,TOS DIVERSOS pi
farmacia do Hospital

39.447.00
13.916 fiO
29,40000
4.286,00
6.112.00

129.842,00 '129.842 00

36.681,00

1-
Atenção Senhores

MOVIMENTO DE, POBRES INDIGENTES:
Atendidos 21' indigentes c/ despesa total de Cr$ 47.340,00

MOVIMENTO DE ENFERMOS:
I

Existiam 16, Entraram 79, Falec. 3, Saíram 64, Ficaram 28
,

Canoínhas, 1 de 12-1960.
\

João Seleme - "Presidente Ithas. Seleme - Tezoureiro.

AVISO.
Antonio �ost.bile, interno do Hospital Santa Cruz, avisa

ao povo em geral que extraviou de sua pasta, diversas listas para
,angariar donati..vos em benefício do Hospital, dedicadas 8 sou no

me. Não podendo afirmar se foram furtadas ou extraviadas, a
visa que as referidas listas perderam seu valor perante o públi
co desde 10-; do corrente, tendo já confeccionadas outras que se

acham em seu poder.

Ouçam todos os sábados, pelas ondas

amigas da Rádio Canoinhas, das 17 às 17�::SO
horas, o Programa "Mensagem de Paz" sob

a orientação da Igreja Evangélica Assembléia
de Deus, na pessôa de seu presbítero

João Eduardo de Carvalho. Ix

P R· E C I S A· - S E
DE 'EMPREGADAS
Tratar no Hotel Ouro Verde.

Louças MAUA'
.Jogos pI café
Jogos pI jantar
Jogo� pi crianças
hicaras pI coleção.

FAQUEIROS: Elmo - Wolff - Eberle

, \

Talheres inoxidaveis e Prata WOLFF
.

,

J. Côrte Praça Lauro Müller, 751

Fone 125 - Caixa, Postal 76

Canoinha., - ,St•• Catarina

!
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ÇORR�10 DO NORTE 17�12-1960

Ofic;ina

Relâ.mpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor ,

A preferida

_ Completa, essistência para
b· . I do pequeno concerto
ICIC eta até, a reforma geralsua

Bicicletas das melhores marcas

',,,,'Peças e accessórios
Vendas à'vista e,� prazo

Sempre OFICIN'A RELAMPAGO
_./

_- Edifício' próprio
......................................

Rua Paula "Pereira

MÁQUINAS � IND'USTRIAIS
para beneficiar madeira

PAS AFAMADAS MARCAS:

I

FAMAC e MAREK'
Informações: Z. Ciardndo & Knüppel . Ltda.

'

CANcDlNHAS S. C.
" Livros "e "R�md-nces

/
.

CASA ERLltA

-

V e nd em - se
As propriedades da Vva.

doa. Dalila Kawa,' sitas- a
Rua-Caetano Gosta, esquina
Victor Konder.

Informações com �o sr.

Tufi ' Nader. 3x
/

CASA RESIDENCIAL
,

\

Vende-se uma casa resi
dencial de madeira, situada
à rua GiLCosta, 268.

,

Prêço .de oportunidade,
motivo mudança.
Vêr e tratar condições

com o proprietario, no en

dereço acim'a.' 2x
�---------_.

"

Motor a . gazolina
Vende-se um com 12 HP

em perfeito 'estado, próprio
para trilhadeira.
Vêr e tratar com o sr.

Estefano Lucachinski, em

Major Vieira 2x:

3- SORTEIO

Compre agora,
sua nova

e participe do
,

GRANDE CONCURSO

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE!

2 mil cruzeiros em

com-I
Com as Cautelas'Milio-

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

.

"

iRES SORTEIOS
30 de julho � 28 de setembro ..

'

31 de dezembro A/\\.,.
Confie no suo boa estrêla <4 (it�"e _�comprando no- Revendedor " s'ii�a' • ,.'
Renner desta cidade estréie _/'"

'�7fIfI"Sob a responsabilidade da Rádio Bandeirantes' S. A. Carta patente 335

'J

\
,'--'

.

20 Autornó"{eis Dauphine 1960
,

30 Condicionadores (de ar FEDDE-RS
10 Aparelhos de Televisão

30 Refrigeradores ADMIRA'L 1961

30 Fogões Wallig VISORAMIC
30 Máquinas de costura RENNER

600 roupas RENNER

..

�AVISO IMPORTANTE:

A sua Cautela Milionária,
,

mesmo premiado num sor

teio, continua valendo pa
ra 'os sorteios seguintes.

kua Getulio Vargas, 882 - Telef 298 '!' Canoinhas, S.C.
Revendedor Renner (ASA PEREIRA A casa da bôa roupa

"

I,:..

'J

J' .>, I

F'ILIAL, DE, CURITIBA!,,- i',' 'Qc
.

i
\ "

, ;.
,

,"

Rua João Negrão, 543 'e 547 - Fone;' 4..7057 - Teleg:. «MACIF'E»
DEPOSITO: Rua Chile, 1130 - Fone, 4-6379

ITHASS
e-:

SELEME
�epresentante para Canoinhas, .ltaiópolis e'

São Mateus do Sul
,'),

1"<' ·h

Ferro para todos os fins - Chapas _ Canos _ lArame
Preto e Galvanizado _ Telhas de .Zinco _ Cimento '

O maior e mais variado .estoque desta região.
" , ,n.

Oportunidade única ;0
,

"

Vende-se uma propriedade situada em Xarqueada (Es-
trada' Geral CanoinhasjMafrá), 'por preços nunca vistos,

.

Tratar, mesmo por telefone, com' o proprietarío José
Campestrini, em São Bento do Sul. Negócio�urgente.'

,

'N. B. sem intermediarias. Grandes' facilidades. 2

.Atençêo, 'D'onas " de � Cas�l '; .,,'
Aconselhamos 'as. senhoras de fazerem uma experiência, 18- /'

vando uma peça de roupa durante cinco mêses com o sabão

VITORIOSO, côr rosa 'trsnsparente.:e uma outra peça lavar
durante este mesmo tempo com outros elementos. Aí a se-

nhora notará as vantagens que se obtem em lavar as

roupas com o sabão VITORIOSO.

Torna-se mais barato, O sabão é mais duravel e a roupa
se conservará por mais tempo.

'

Peça sempre SABÃO VITORIOSO Côr Rosa

Tambem os. sabões LIGIA,; .rUp!, e l BORAX
são sabões bons, duráveis é baratos.. Ix

CÔRTE
\

Comunica a todos 6s PESCADORES � CAÇADORES
que já recebeu um estoque apreciável de artigos de pesca e

caça para a temporada deste ano.

VARAS DE PESCA INTEIRIQAS. 2 e 3 pedaços. LINHAS
DE NYLON de todos os tipos . ANZOIS NOROEGUESES _

CHUMBA DAS de todos os tamanhoa v ANZOIS com iscas ar

tificiais - FISGAS. pequenas, médias e grandes. REDES de
fio URSO e .de NYLON - TARRA.FAS de vários tamanhos e

tipos . ESPINHEIS com ou sem .empates em vârioe tamanhos
de anzois - CANTIS· FACAS. FACÕES - 'LANTERNAS A
-PILHA • LANTERNAS A CARBURETO E QUEROZENE.

CAMAS DE CAMPANHA· MOSQUITEIROS, etc.
'"

'1 "

-

"; l

Os melhores prêços da' praça, no maior
.

sortimento de. artigos de caça e pesca.
Praça Lauro Müller, 751 -' Cx Postal. 76 - Fone, 125

CANOINflAS STÀ.. CATARINA 3

J'.,'

--/

, .
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RIO, 10 (Asapress) --- 0 Go
vernador:Carlos Lacerda, decre- I,

tou a intervenção estadual na
Ccmpetrhta Telefônica Brasíleíra,

-r"

de -acôrâó 'com 8 lei votada aín-
O Club Canoinhense estâ também com a sua programação da pela Câmara de Vereadôêes.

8�cial orgàniz�d�' Pli�,a"��te fim de 'and. "Para' os dias 25 'e 26 grau- Essa intervenção que dirá res-
dioaes tardes dançantes com a atusção do Conjunto Blue Moon }azz. peito apenas 80S serviços tele-
Dia 31 baile de "reveihlon" com a atuação de NILO CAIRO e sua fônicos no Estado da Guanabara,
orquestra da cidade de Curitiba e com a apresentação das novas e será exercida por uma comis
debutantes, que êste ano não serão poucas. Eu as citarei no prôxi- são de funcionários e técnicos,
mo sábado. A dinâmica diretoria do Club Canoinhense não está me- I dela fazendo parte, ainda apre
dindo esforços para fazer do baile de 31 o melhor e mais fá'lado sidente tio Sindicato dos Traba-
baile do ano. lhadores em Emprêsas Telefô-

A�é sábado. nicas do Rio de Janeiro.

Ano IS - CANOINHAS - S Ceterina.T? de Dezembro de 1960 . N 621

Uma
-/ por semanavez

CACHIMBINHO
Amigos bom dia. Agora estarei aqui todos oe sábados.
As férias escolares voltaram e com' elas voltou a movimen

tar-se a vida social da cidade. Já dia 8 passado, comemorando sua

[ormetura, a srta. .Zenita Novak recepcionou em sua residência os

seus melhores amigos: A festa esteve ótima, animada por Ray Coniff •
e sua orquestra. À Zenita e seus caros pais meus sinceros parabéns.

x x x x x

A menina-moça Bernadete, comemorando mais um aninho de
vida recebeu a "brotolândia" em sua residência para uma movimen
tada Iestjnha, dia 10 à tarde.- Ela estava linda e 08 brôtos anima-
diasimos.

'

x x x' x x

DilÍlO, sábado passado. também festejando sua formatura.
a srta. Liria Hauffe recebeu éQ1 animado -"society" os seus colegas.
O Sr. Fernando Freitas foi o Rei da festa; eu nunca o, vi tão quie
tinho _ .. Bom aperitiyo correu desde cêdo acompanhado dos m is .

veriados salgadinhos. A srta. Liria e seus pais. as minhas congratu
lações, por sua formatura e pela bela festa que organizaram.

x x x x\...:.x
O Wilson agora é pspéi. Meús sinceros parabéns.

x x x x x
,

.

O fazp.ndeiro mais enchuto da América do Sul é o Neninho, .

,

conhecido também como o gaúcho' de Palmas.", 1

X X X x :ic

Despedindo-se da b'ela' vida. pa;� entrar em duro regime �
forçado treinamento Athlas com a 'finalidade de destronar Eder Jofre,
os jóvens Mário. Luiz Hamilton,' Pereirinha e Ditz sábado passado
Il�O beberam nada ..• e quem se preocupa é o 'Navegarl;or.

x 1:: x X X

O dinâmico presidente da Sociedade Beneficente Operária,
Dr, Mário Mussi e seu secretariado já distribuiram os convites para'
o seu tradicional Baile de Natal que êste ano será animado pelo
conjunto' Blue !\foon .,-azz, melhorado agora com a etuaçãode Bar
bosa, um dos melhores' violões' de 'Santa' Catarina.

x', x :X: x x

o Corpo Docente e, a Di ...
recão do Ginásio Santa
Cruz almejam Boas Fes.::
tas de Natal e Um Feliz
Ano Novo à Comissão Pró-
Ginásio, aos pais dos
Alunos, aos amigos

e Benfeitores.

Prêso no

deputado
quando passava
contrabando'

NAÇOES UNIDAS, N Y . ...,.

o ex-de-putado fe-deral brasilei
ro major Humberto Molinaro
está preso no Cairo por ter sí-"
do pegado em flagrante quando

.

passava contrabando de haxixe.
entre Gaza e aquela capital. O
ex- parlamentar da Frente Na
cionalista está atualmente ser

vindo no Contingente Brasileiro
da ONU sediado em Gaza. Lo

go que 8 notícia de sua prisão
chegou à séde das Nações Uni
das, ° secretário Dag Harn-
,marskjoeld resolveu pedir 80

govêrno 'de Násser a extradição
do major Molinara para o Bra
sil, onde seria julgado. O e-x

deputado deverá seguir para o

Brasil; caso o govêrno egípcio
consinta na sua extradição, sob
escolta;'

'
,

Egito ex

brasileiro-

Decretada a ínte ...
vencão na (ia. Tele-

•

fôni(a Bras'ileira

CHOCOLATES
1 ;"!

f0NSERVAS

aISCOITOS'
BEBIDAS

Panifica�ora e Mercearia Primor
\ Telefone 288

e

Nos dias 25
1. de janeiro �, -

e
-

nao

�,

de dezembro
haverá pão.

CertlficadoExtravio de
Extraviou-se dois certificados de propriedade de

veículo a motor, pertencentes ao expresso CHritiba Lages
Ltda., com as seguintes caraterísticas:,.

1) - Certificado na. 29067, - ônibus marca Merce
des -Benz motor n. OM 321 919 A 050' 5053, placas
'27-08�'�8, 'emitido pela Delegacia dePolicia de Canoinhas,
Santa Catarina.

'

2) - Certific�dô n. 7.862 � ônibus marca Mercedes
Benz motor n. OM 321 919 A 050 2979, placas 27-08-19,
emitido pela Delegacia de Policia de Canoinhas SC.

Tornando-se por isso sem efeito e sem valor os

certificados acima descriminados, por ter sido requerido
segunda via.

Canoinhas, 12 de dezembro de 1960.

Expresso Curitiba-Lages Ltda.

Diretor Presidente - SAUL' PICCOLI
� �

reconhecida em Tabelião) 3x(Firma

CLUBE- CA,NOIN H ENS E
CONVITE AVISO

A Diretoria do CLUBE CANOINHENSE tem a satisfação
de convidar seus associados e distintas Famílias, para o RE�
VEILLON de SÃO SILVESTRE, com início às 22 horas, abri
lhantado por Nilo Cairo.

Comunícà outrossim que. serão apresentadas à Sociedade

Canoínhense, durante o Raveillon, as Debutantes de 1960.

O traje exigido é de "gala", '

Á reserva de mesas poderá ser fpita na secretaria dó
Clube. a partir do dia 27, das 20 às 22 horas.

Os convites para visitantes deverão ser solicitados por
um associado até o dia 31 às 20 horas.

Pede-se à apresentação do talão relativo ao mês, de outubro.

Canoínhas ,(SC), Dezembro de 1960. 3x

'I �--I--_�

Cine 'Teatro
I

Vera Cruz
APRESENTA:

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

As Férias do Senhor Hulot
Uma obra mestra mode-rna !! O filme' mais comico

do ano. .. Uma explosão de risos ...

DOMINGO - á. 14 horas - Censura Livre

As Férias do Senhor Hulot
á. 17 hora. Censura até 10 anos

DOMINGO - ás 20,15 h.. � Imp, até 14 anos

ODONGO - Aventura Afric�na'
em CínemsScope

com Maê Donsld Cárey e Ronda' Flemming
Uffià' avehÚira na Africa, saturá'da de realismo,

Emoções, Intrigas e Amor!!!
----'-

2a. Feira;;; ás 20,15' horá•• Pfoíb, até 14 a'no... REPRISE
_:,.. :"J" '.:E », ._'_'-�--�'�' .-

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

AMOR E PECADO
com Ninon Sivilla, Ramon Gay e Rosa &lena Durgel

Uni filme selecionado do cinema mexicano
Musica, alegria, amo!,. etc ... ,

-----

5á. e 6a. Feirá. - á. 20,15 horá. - proibidD até 14 anó.
,

- '

em Technicolor

e] Michel Safra, Gins Lollobrigida e Jean Claude Pascal

"Uma produção do cinema Franco-Italiano".

E para o DIA, 25 - NATAL

GUERRA E PAZ - lfma grande produção ...

A.ves ,e Ovos -

para Consumo
comprem no

:. ;.
.

AVIÁRIO LEGHORN "CANOINHAS"
Rua Roberto Ehlke, 331 3x
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