
'v

x-Governador Heriberto Hülse dirige Carta ao

Gov. '{Celso Ramos' Ano 15 Canoinhas, Santa Catarina, 18 d. Feve..iro d. 1961 Num.,o 629

c - quais os 877 cargos e as 992 funções, criados
depois de outubro de 1960, que constituem "testa-
mento".

.

/

E' o seguinte o texto da carta enviada pelo Ex
Governador Heriberto Hülse ao senhor Celso Ramos,
.atual Governador do 'Estado:

Florianopolis, 6 de fevereiro de 1961

Excelentissimo senhor Governador Celso Ramos
\.

Na entrevista coletiva que Vossa Excelência con

cedeu à imprensa, no dia 10• do mês corrente en

contrei a afirmação de ter eu deixado, no final do
meu govêrno, testamento de Cr$ 2.780.000.000,00. Os
jornais que divulgam a súmula do pronunciamento
de Vossa Excélêncía não publicam pormenores sôbre
os quantitativos que enumeram, razão porquê tenho
a honra de solicitar a Vossa Excelência esclareci
mentos detalhados sôbre os seguintes itens:

, a - quais os contratos que, como "testamento",
oneram o orçamento de 1961 em

Cr$ 810.000.boo,00;
b - quais os créditos abertos que representam

testamento e que sobrecarregam o citado
exercício de 1961 em Cr$ 1.120.000.000,00;

I

Deixo de pedir informações sôbre o aumento de
vencimentos do pessoal civil e militar porquê as leis

·que os concederam, dispondo sôbre o funcionalismo

público em geral, foram motivadas pela elevação do
custo' de vida e pela necessidade de s� observar o

IJ salário mínimo decretado pelo Excelentíssim Senhor
Presidente da Republica.

Estou certo de que Vossa Excelência, ao fazer
as afirmações acima citadas, não estava' suficiente
mente esclarecido sôbre a matéria. E' este o motivo
de minha solicitação, afim de melhor poder esclare
cer a opinião pública de Santa Catarina.

Apresento a Vossa Excelência os melhores votos
de felicidades, firmando-me, atenciosamente

'

(ass.) HERIBERTO HÜLSE

Filho\e Emiliano
dos

Pedro Allage
,Oba Exonerados
de Prefeitos'

Cargos
Provisorios

Áto recente do Govérriador Celso Ramos, exone

rou Pedro Allage Filho e Emiliano Uba, Prefeitos Provi
sorios

-

de Major Vieira e Tres Barras, respectivamente.
Foram exonerados a pedido' do Diretorio do PSD. Em
Tres Barras houve mesma repulsa pelo ato do Governador
Celso Ramos, que preferiu atender o seu Diretoria do que
o povo., /

Passou por aqui o deputado Antonio Almeida (PSD)
que' colocou todos os seus "provincianos" em bríos e

exigiu que fosse feita politica pessedista e deixassem de
indicar nomes que não fossem ligados ao Partido, não im

portando competencia nem cultura o que importava era

a politica do PSD - e-assím o apressado deputado deixou
'seu rastro por Canoinhas e os pessedistas mal vistos pelo
povo de Tres Barras e Major Vieira. Os petebistas de

Canoinhas, fizeram como Pilatos, "lavaram as mãos", não
se importando co� a condenação ...

O povo irá responder muito breve a todos esses

perseguidôres, e então talvez muitos até não digam que
Celso vae governar "pessedistamente".

CONVITE MISSA
A Direto�ia da Associação Pró Ginásio Sta. Cruz de

Canoinhas, profundamente consternada com o falecimento do

Amigo IRMÃO REINALDO, Diretor deste Educandário e demais
vítirnas do desastre, convida o povo em geral para assistirem a

Santa Missa que será celebrada no dia 20 do corrente, às 'oito
horas na Igreja Matriz, em sufrágio a alma dos extintos.

A todos antecipa agradecimentos.
ARNO C. HOFFMANN Secretãrio.

,

,

Diretores: AR�lDO C. Of CARVAlHO
CAIXA POSTAL, 2

(

ummo �ARCIN�O 6 J�Ãij SmMf
FONE, 128

.

.- �crente: IlH�SS SHIM(
CIROULA AOS SABADOS

Vitinta de Uo1 Desastre de Automé
vel Veio a Falecer c Irmão Reinaldo
Diretor. do Ginásio Santa Cruz

Canoinhas recebeu a triste e

lamentavel notícia do falecimen
to do emérito 'educador Irmão

Reinaldo, bastante comovida, pois
dois dias antes de sua viagem
a Passo Fundo no Rio Grande
do Sul, o Irmão Rein�ldq havia
mantido conversações com o

Prefeito Mu nicipàl e o Presi
dente da: Camara de Vereadores
sobre a situação do Ginasio San
ta Cruz, 'a quem expôs Seus

planos para 9 corrente ano le

tivo..

Viajou com destino a Passo

Fundo afim de manter enten

dimento com Irmãos Providen
cíal da Ordem Marista daquele
Estado sulino. Já estava de vol
ta em companhia de outros,Di
retores de Estabelecimentos di

rigidos tambem por Irmãos Ma

ristas. Certamente trazia em

seu poder, todos os planos já
feitos inclusive orientação para
coloca-la em evidencia este ano.

Não sabia o que lhe estava re

servado. Segundo notícias che

gadas a Canoinhas, no trajéto
de Passo Fundo a Santa Maria,
a "Combi" em que viajava foi

apanhada por um caminhão. e

completamente danificada so

frendo todos os passageiros cho

ques violentos, ficando .
todos

o Governador Celso
Ramos manda recolher
todas as Maquinas' da
Patrulha Moto Mecani-
nisada de Canoinhâs
Sob a alegação de levanta

mento em todas <as maquinas
pertencentes ao patrimônio do

Estado, o Governador sr. Celso
Ramos acaba de determinar o

recolhimento de todos os equi
pamentos agrícolas da Patrulha
Motô Mecanisada de Canoinhas

que estavam nas dependencias
da Associação Rural, para a Re

sidencia do Departamento, de

Estradas de Rodagem de C ano

inas. Determinou ainda que ne

nhuma maquina até segunda
ordem, funcíône sem ser expe
dida nova ordem nesse sentido.
Causou-nos admiração qqe o

levantamento não pudesse ser
.

feito no proprio local onde se

encontravam as maquinas. A

distancia entre a Associação Ru
ral e o Departamento de Es

tradas de Rodagem, é relativa:':
mente curta. Como já dissemos,
tudo ainda é expectativa. Não
sabemos quais as intenções do

sr. Celso Ramos. Vamos, aguar
dar mais este Çlcontecimento.
Parece que.,o DER vae ter um

Departamento agrícola, segundo
tudo indica ...

gravemente feridos. O Irmão
Reinaldo veio a falecer no dia
seguinte e segundo noticias ain
da não confirmadas, outros dois.
Irmãos tambem pereceram no

desastre.

Irmão Reinaldo era, gaúcho
de nascimento. Substituiu na di
reção do Ginasio Santa Cruz o

Irmão Geraldo. Encontrou o

Ginasio numa fáse dificil. Pou
cos alunos e muitas dividas. O

prédio ainda não estava total
mente concluido. Trabalhava das
5 horas da manhã ás 10 horas da

noite. Para ele nunca existiu

domingos nem feriados. O seu

unico descanso do trabalho era

quando ía à Missa ás primeiras

horas da manhã. Durante todo
o tempo que esteve na direção
do Ginasio, foi um notável edu
cador. Excelente professor de
matemática, inteligente e dedi
cado, sua preocupação maior em
a base cultural dos jovens ca

noinhenses. A família canoinhen
sa está de luto. Os ginasianos
ficaram privados não só de um

grande Mestre, corno' tambem
de um verdadeiro. amigo.
"Correio 'do Norte" que se�

pre teve no Irmão Reinaldo um

grande colaborador, ao saber da
infausta noticia, dirigiu a Ordem
Marista que pertencia, telegra
ma de sentidas e comovidas
condolências.

.Muita coisa ... em pouco espaço

Janio 'Quadros

Partidos quemenos eleitores têm.
xxx

Perdura a onda de ameaças.
O

r
"maior do sul do mundo"

mistura a vida dos funcionários
com "Carnaval". Isoladínho no

seu canto, espera sempre que
-

lhe tragam as notícias mais
frescas para publicação. E' com
que satisfação!

xxx

Declarações do novo Prefeito
na "Associação Comercial, as

despêsas com a administração
Municipal ultrapassam a' casa

dos NOVE MILHOES DE CRU-
xxx ZF.IROS. O Município arrecada

Paréce que vem novo Delega- pouco mais de TREZE MI
do 'de Polícia por. aí e nomeado LHOES. Quem é o culpado de

.

e indicado pelo PRP. Se a no- tudo isso? Nós é que não sômos.
. tida for confirmada, os caodi-' Sacrificar o povo com o aumen

datas pessedistas e petebístas
.

to de impostos para tapar êsse
que estavam na "fila" vão ficar "buraco" é que não é possivel.
aborrecidos. A vez agora é dos C4CIQU&

Ent�e as medidas tomadas
pelo presidente da República no

sentido de moralizar a adminis
tração e, ao mesmo tempo, pro
teger a sociedade contra os seus

exploradores se destaca sem
dúvida essa que diz respeito às
rifas de automóvel. Proibí-Ias,
pura e simplesmente , foi pro
vídencia das mais elogiáveis.
Faz algum tempo, denunciamos
o funcionamento, em plena ci

dade, de duas empresas explo
radoras desse negócio ilícito e

altamente lucrativo. A denuncia
não produziu o efeito que era

de esperar, e isso porque urna

daquelas empresas era dirigida
por um cavalheiro que repelia
tôdas as "advertencias e chegava
mesmo a intimidar altas autori
dades municipais com a simples
afirmação de que era amigo pes
soal do presidente da República.
Denunciamos, certa vez, que

- O Prefeito foi a Floria

nópolis. Durante a campanha,
política disseram que o govêrno '

udenista devia ao Muaicípío
DEZ MILHOES DE CRUZEI
ROS. Se fôr verdade, o nosso

confráde do lado de lá não

precisa se preocupar com a dí
vida'" de CINCO MILHOES DE
CRUZEIROS deixada pelo ex

Prefeito Haroldo Ferreira. Bre
vemente publicaremos relação .

de tudo para conhecimento dos
nossos leitores. Nínguem cança
por esperar . . . .

-c,

1
'1..-

,
,

e Rifasas
tendo o então secretário do In
terior mandado recolher um

automóvel de luxo' que o tal

amigo do govêrno expunha na

rua como premiável, mas que o

fazia
.
apenas corno isca para

atrair e enganar os transeuntes,"
foi êle sever1amente censurado,
advertido e intimado a devolver
a carro ao amigo do presidente ..
O fato, de veras monstruoso,
revoltante mesmo,\de lucrar o

dono daquele cario, fingindo
sorteá-lo cêrca de quarenta mi
lhões de cruzeiros não constituia
motivo para levar o govêrno �
acabar com as rifas.

Mas agora tais rifas vão dei
xar de correr. E de uma vez

por tôdas, pois não poderia
jamais permiti-las quem ascen

deu ao poder supremo com o

elevado propósito de tnoralizar
a vida pública no pais.
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CGRREIO DO NORTE
,

S3 Erl ita

. '):.i· grande sortimento
;' , i.' -,

LAMPADAS
6" - 120 - 130 - 170 - 220 volts.

. '

c
.

\,

L

OLEOS PARA CABELO: Lavanda, de' Lima. de Ovo, Admi
ravel, Palmolive, Colgate, Glostora, Geesy, Dirce, Carnaval
Baboza, Brilhantina em Potes e' em Tubos, Brylcreem e outros
fixadores, Quina Petróleo, PERFUMES ,E EXTRATOS EM
ESTOJOS; Cashemere Bouquet, Royal Briar, Damosel, etc.
'CJ;\EMES: De Alface, Rugol, Antieardina. OUTROS ARTIGOS:
Loção Brilhante, Loção Pindorama, Juvenia, Juventude IAle.
xandre, Leite de Colônia e 'de Rosas, PÓ de Arroz, Houge, Es
malte, Baton, Talco, Sabonetes, Agua e Creme para Barbear,
Aparelhos Gillete, Pinceis, Produtos Johnson, e outros variados

artigos, V. S .• encontrará na

CASA
\

LANGER
Rua Paula Pereira, 793

.
I

Canoínhas
/

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

das compras efe�uadas.

\' ....,.-

�====�==========�==========================�

Comunica a todos os PES,CADORES E CAÇADORES
que já recebeu um. estoque apreciavel de artigos de pesca e

caça para a temporada deste ano.

VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS. 2 e 3, pedaços ,- LINHAS
DE NYLON de todos 'os tipos • ANZOIS NOROEGUESES !
CHUMBADAS de todos os tamanhoa v ANZOIS com iscas ar.
tificiais - FISGAS, pequenas, médias e grandes • REDES de
fio URSO e de NYLON. TARRAFAS de vários tamanhos e

tipos • ESPINHEIS com ou sem empates em vários tamanhos
fie anzois • CANTIS. FACAS. FACUES - LANTERNAS A
PILHA. LANTERNAS A CARBURETO E QUEROZENE.

CAMAS· DE CAMPANJlA • -MOSQUITEIROS, etc.

Os melhores prêços da praça, no maior
sortimento de artigos de caça e pesca.
Praça Lauro Müller, 751 - Cx. Postal. 76 - Fone, 125

CANOINHAS - STA.. CATARINA: 3
..

J

J.

t';�l 'i7.:
\� _f

ATE,NÇAO
Modas Soulin comunica

aos seus distintos freguêses,
que mudará sua Loja para
à Rua Paula Pereira; S/N,
ao lado dos Correios e Te

legrafas.
(ex-loja Santa Terezinha)

VENDE-SE
à Rua Barão do Rio

Branco, esquina CeI. Albu
querque, uma casa de mo

radia nova, construida de
material com. tôdas as ins

talações sanitárias.

Tratar com ANTONIO
TOKARSKI ou pelo Tele-
fone 262. Ix

PERDEU-SE
No trajeto Canoinhas

União da Vitoria,' um rolo
de correia de lona, industrial,
4 polegadas, nova.

Gratifica-se a
I

achou entregando
Irmãos Zugmann,
redação.

quem o

na firma
ou nesta

2x

Material
CASA

elétrico
ERLITA

\
.

\

�Ve n d e - se
\

Dois cavalos de raça, 8
anos de idade, aptos a exe

cutar serviços de aração,
cancha, carpideira, etc.

Um carretão c/caíxa, cl
<,

engate para trator.

Ver ,e tratar na Fazenda
Míraflores em

,

Felipe Schmidt. 2x

Lãs para Tricot
Casa Erliía

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Relogios de Parede,
Bonitos presentes para
Natal e Fim de Ano.

Na Relojoaria Suissa
di Guilherme J. A. Souza

.

Rua Eugenio de Souza

ALOIII
Vidraças quebradas im sua

casa? Não é problema,
Telefone para 305 e será

prontamente a tendido.

CASA ESMALTE

GUARDIÃO
Procura-se um guar

dião para fabrica de

esquadrias, 4.
Pessôa de

Responsabilidade
Tratar na Esquadrias

São José Ltda.

18-2.1961

Seu Filho é; A�ig�' da A'grã·cultura?
é Amigo de Criação�?

.

Go�ta de Campo?
Então, Não Perca I Tempo I!!

.

'\ Se êle tem no máximo 17 anos, e já completou o 4°. ano

primário, há uma grande oportunidade a sua espera.

Em MARCILIO DIAS esÜ à sua disposição, a ESCOLA

AGRICOL� "VIDAL RAMOS", em regime de' INTERNATO, que
todos os anos abre suas portas à juventude estudiosa dos poblemas

. do Campo.
.

Ao término de 4 anos de estudos' técnicos e práticos, esta
rão nossos �!unos de' posse do Certificado de MESTRE-AGRICOLA,
equivalente ao Curso Ginasial, que alem de lhes proporcionar um
vasto campo de atividades profissionais dará oportunidade de ingressar
nos seguintes cursos:

' ..

I) _.::.. TÉCN�CO - AGRICOLA

2) - CIENTIFICO.

/ 3) - 'TECNICO DE CONTABILIDADE.
Portanto, todos os jovens que desejarem deverão fazer suas

enscrições para o concurso de habilitação na ESCOLA AGRICOLA
"VIDA-L RAMOS". sediada em Marcílio Dias, Município de Canoi-
nhas.

,.

Para tal fim exige-se apenas:
'

r

1) - Certidão de N�scimtmto.
2) - Atestado de Saúde.
3) - Atestado de Vacina.
4) - Atestado de Conduta.
5) - Prova de conclusão do 4°. ano prrmarro,
6) - Alistamento militar, se o candidato tiver 17 anos.

\
,

As inscrições para o concurso de habilitação estarão abertas
a partir da presente data até o dia 22 de Fevereiro deste ano, Tal
concurso constará de conhecimentos do programa de exame de admis
são ao Ginázio, e versará somente sobre as matérias de Aritméticas
e Português.

.

Qualquer outra informação desejada, dirija-se para:
Diretor di}. ESCOLA AGRICOAL "VIDAL RAMOS"

MACILIO DIAS CAIXA POSTAL, 87 - FONE, 299.

CANOINHAS � SANTA CATARINA

ENSINO GRATUITO!
INTERNATO GRATUITOl

ALIMENTAÇÃO GRATUITA!

Super Cestas de Natal Volumbus
Procure o agente

'

autorizado nesta praça.

JOSE A. PEREIRAl'
nos Escritórios da Canoinhas Força e Luz S.A.

'

--
,

José Yvan da Coste
Bacharel em Direito

I
.

Advc{cacia em geral, especialmente crime

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

",

NOTAS FISCAIS
Compras os comerciantes ficarão
obrigados a recolher o impôsto

,

, que V. s. �stá p�gando.

Exigindo as suas

de

. Refaça suás forçêls, tomando

CAFÉ B lG
Saboroso até � ultima gota

Em breve torrado a ar quente
BIO é grande - mas' em Canoinhas

BIG é O melhor café

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORR'EIO DO NORTE 18·2-1961

Esquadrias,

Assembléia
Santa C�u� ..

SIA Schola
Geral Extraordinária'

Cantoru'm Santa
,

Cecília
2a.

'

Convocação
Ficam convocados os sechores Acionistas del!lta Sociedade,

para se reunirem em Aesemblêia Geral Extraordinária - 2a. co�vocaç�o
a realizar se no dia 15 (quinze) de março, às 16 horas, na sede. social
situada à Rua Princesa Isabel s/n . Campo d'Água Verde, a fim de

delibe.rarem sôbre a seguinte '

ORDEM DO DIA

,1°.) . Aumento do Capital Social.

'2°.• Alter_ações dos Estatutos da' Sociedade.
Ceuoinhas (SC), 15 de fevereiro de 1961.
OTTO FRIEDRICH -

1

Diretor _ Presidente

Santa Cruz ,S/A,Esquadrias"
Assembléia Geral Ordinária

Ficam convocados, os senhores acionistas desta sociedade,
para se reunirem em Assembléia Geral Ord}oária � real.izsr.se �o dia
15 (quinze) às 14 (catorze) horas, na sede social SItuada a Rua

princesa Isabel: s/n ••Campo d'Agua Verde, a fim de deliberarem
sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA ,"-

, Iv.) . Leitura, exame, discussão e deliberação sôbre o Balanço
Geral; Conta de Lucros e Perdas. Conta da Diretoria

'

e Parecer do Conselho Fiscal relativos ao período social
de 1960.;

2°.) • -Eíeição d9s membros efetivos e suplentes para o Con
selho Fisc�l:

3°.) • Assuntos de interêsse geral para a Sociedade.

NOTA:· Acham-se a disposição dos senhores Acionistas, no

escritório da, Sociedade situado à Rua Princesa Isabel

s/o, Campo d'Agua Verde, os documentos de que
trata o Art. 99 do Decreto-Lei n°. 2.627 de 26 de
setembro de 1940.

I ' '.,

Canoinhas (SC), 10 de fevereiro de 1961.

OTTO FRIEDlpCH Diretor > Presidente.

V E' N O E '-,5 E
Trator Deutz, 30 HP,' com 640 horas de uso, com
levante hydraulico e diversas peças sobresslentes:
correias V, juntas, velas aquecedoras, filtros etc.

Carreta grande, 6 toneladas, marca I Dodge, rodas
duplas atraz, pneus bons. Carroceria com 90 cm.

de altura e 4 tampas. Freio a mão.

Carreta pequena, 1 tonelada,' marca Pontal. =:
çamba de madeira, basculante, pneus 700xl'6 quasi
novos.

Arado de 2 aivecas, marca Eberhardt quasí sem uso.

Grade d� 20 discos, marca Eberhardt, quasi sem
uso.

Semesdeíra de cereais, marca Massey Harrts, 11

bicos, 2,20 m. de' largura, usado.

Serra circular, marca -Ferguson, para levante hy
draulíco, agora montado numa zorra de imbuia,
quasí sem uso.

Ceifadeira de cereais, marca Fahr, 1,20 m. largura
para tração animal ou de trator, com 3 barras de
facas e 10 facinhas sobresalentes, quasí sem uso.

cr$ 480.000,00

cr$ 115.000,00

cr$ 28.000,,00

cr$ 45.000,00

cr$ 48.000,00

cr$ 28.000,00

cr$ 24.000,00

cr$ 85 000,00

Ver e tratar no sítio' de' Hans Vollmar, Km. 6,
Três Barras.

-

t AGRADECIMENTO
. I ,

Familia Maron Becil, ainda sob a dolorosa im
pressão causada pela morte de seu chefe.

PEDRO MARON ,BECIL,
\

Ve111. pelo pres�nte agrad�cer aos Drs. Ren�au Cubas
e Matio Mussi; ao sr. Gzlberto Grochomski, os estor
tos dispendidos para, .salvar o extinto, �orna,!do es�e
agradecimento extensiuo ao Rvdo. Frei Fabiano, as
Irmãs Catequistas e ao povo em geral que os contor-:
taram e_ acompanharam o ente querido até sua tilti»
ma morada.

I

A todos uma imorredoura gratidão.

Major Vi(3ira, fevereiro de 1961.

CAMINHÃO "CHEVROLET" 1946
F�RGÃO - em perfeito estado

Vende-se ou troca-se por Caminhon�te
VER E TRATAR COM

LAURO RIBEIRO em Felipe Schmidt·

ss

3x

J
1
I
I

Em Assembléia Geral da Scho
la Cantorum, realizada a 30 de
janeiro de 1961, foi eleita a Di,
retoria que conduzirá os passos
da referida associação. no período,

de 1961 a 1962.
I

'Por aclamação unânime, venceu
a chapa B. que consta dos' se
guintes membros:

Presidente de Honra; I�mã Ca-

Edital de Citação
com o Prazo de'
Trinta Dias

O Dr. Paulo Peregrino Fer
reira, Juiz de Direito da
Comarca de Canoínhas, Estado
de Santa Catarina, ,na fórma da

Lei, etc.

Faz Saber. a quem interessar

possa que por parte de Leono
ra Pereira de Lima, me foi

apresentado a seguine petição:
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito
da Comarca. Diz Leonora Pe
reira de Lima, brasileira, viuva,
doméstica, residente na locali
dade de Rio dos Poços, deste

Município e Comarca, .na qualí
dade dE' representante legal de
seus filhos menores impúberes,
Leonilda, João, Augusto, João
Maria e Antonio Ataíde Perei

ra, havidos de seu casal com o

'finado Ananiro Pereira, que
tendo necessidade de promover
o registro de óbito de ,Marcu
Iino Pereira, avô dos referidos
menores que, íriexplicavelmente,
não fôra

.

feito na ocasião
I
de

sua morte, à fim de que se pos
sa proceder ao, inventario dos
bens deixados' pelo mesmo,

quer de acôrdo com o que
lhe faculta o art. J 17 do decre
to 4.857 de 9 de novembro de

1939, justificar perante V; Exa., .,

o' seguinte: a) - Que Marculino
Pereira, filho de' Moisés

!
Pereí-

ra e de D. Antonia Colaço 'Pin-
to natural do Estado do Para

ná, faleceu com 65 anos de
idade, na localidade de Bonetes,
deste Município e Comarca, no

dia·25 de junho de 19:15. b)
- Que o de cujos foí sepultado
no dia seguinte ao de sua mor-

te no cemitério de Rio d' Areia,
deste Municipio. Nestas condi
ções, reqiier .e V.: Exa. se di

gne determinar dia e hora para
ter lugar a justificação dos fatos
acima com o' depoimento das'
testemunhas abaixo arroladas,
ciente o Representante do" Mi
nistério Público. Requer, oútr��
sim, que uma vez julgada 'a

justificação, determine V. Exa.
a expedição de mandado ao/
Oficial do Registro Civil desta
cidade para que o mesmo faça
o assentamento de óbito de
Marculino Pereira, de acôrdo
com és dados óra oferecidos,
Termos em que, P, deferimento.
Canoínhas, 18 de maio de 1956.
(a) pp. Saulo Carvalho. Teste
munhas: Lino de Quad rn�

Timotio Pinto. Felicío de Lima,
todos lavradores, residentes em

Bonetes, deste Município. O

presente edital será afixado no

lugar de costume e publicado
uma VE:Z no "Diário Oficial" do
Estado e duas no jornal local
"Correio do Norte" Dado e pas
sado nesta cidade de Canoínhss,
aos 6 dias do mês de fevereiro ,

de 1961. Eu, Zaiden E. Seleme,
Escrivão, (I escr�vi.
Paulo Peregrino Ferreira •

Juiz de Direito.

Esta conforme original, afixa
do no lugar de costume, do

que dou fé.,
'

Data supra.4x
,

Zaidel'). E. Seleme - Escrivão.
\

rolina Gross; Presidente: Arno
Hoffmann; Vice: Mário Mayer;
Secretária: Sálua Seleme; Vice:
Maria de" Lourdes S. Collodel;
Tesoureira: Saloméa Bojarski; Vi·

-

ce: Norma S. Wiese; Oradcresi
Licéa Kohler e Terezinha Trevi-·
sani; Conselho Fiscal: Oscar Frank.
Eline Visnievsk,i, Marly Burgardt,
Júlia .Koch, e Cilas Ziemann.

Com o propósito de aprimorar
o canto litúrgico e, 'outrossim, não
descurar de cântigos profanos, a

nova Diretoria da Schola Canto
rum tudo fará para 'um feliz e

profícuo desempenho de suas a

tribuições.

Canoinbas, 'fevereiro de 1961.

Esportiva "JULIO I,BUDANT"
CONVITE

A Diretoria da Sociedade Hipica e Esportiva, "Julio Bu
dant" tem' o máximo prazer em convidar fodos os seus assocía
dos e Exmas. Familias e bem assim o povo em geral deste €' dos
vísinhos municipios, para assistirem o Pareo l. penca - égua
MOSCA, de Canoínhas - Cavalo DUQUE e ,B,'\RONESA de Rio

Negro. 2. pareo - VENCEDOR, Canoinhas - DEFENSIVO, Rio
Negro; a realizar-se dia 26 de fevereiro de ) 961'.

Amb�s as corridas levarão a
'

aposta de Cr$ 50.000,00.
'Haverá churrasco e completo serviço de bar.

Agradecemos antecipadamente pela comparencia. A DIRETORIA

50(., Hípi(a

A V I S O
De ordem do Sr.. Prefeito Municipal torno público, que de

acordo com o Art. 9'7 do Código de Postura Vigente, faço saber
que de consonancia e letra D do referido código é expressamente
proibido o trafego de bicicletas, patinetes, ou velocípedes sôbre
às calçadas ou passeio, cabendo uma multa de Cr$ 20,00 a Cr$
500,00 ,aos infratoras deste regulamento, considerando-se transgres
sores da lei referindo-se ao Art. 311 em desrrespeito a lei Muni
cipal. Apela-se pois para os senhores Pais, e demais interessados, ,

para as devidas recomendações no sentido do desrrespeíto a lei.

Pedro Paulo Portes - Fiscal Municipal.

'1 ,

ESCAPADA

Cine Teatro Vera Ctuz
APRESENTA:�
(,---

HOJE - á. 20,15 hora.' .. Imprôprio a*é 14 ano.

SENSACIONAL SESSÃO DU.PLA. j

1 \ - Motim no Reformatório
c/ Jerome Thor . Marcia Henderson - Scott Marlowe •

Jonh Hoyt
"Um filme vibrante de grande atualidade! Interessa

todos os pais!

2 - Verdade· Escandalosa
c/ Dean Jones v Joan O'Briem • Thomas Mitchel e

John Smith
,

'''Um sensacional, drama da Metro Goldwin Mayer"

DOMINGO .. á. 14,00 hora. - Censura,Livre
'VERDADE ESCANDALOSA·'

DOMINGO .; �s 17,00 horas
as 20,15 horas

Censura livre
Imp;: até 14 anos

LEGIAo DE HERÓiS
ci Gary Cooper - Madeleine Carrol - Paulette Goddard, '

Prestou Foster • Akim Tamiroíf - Lon Cbaney Jor, '

.

"Um grandioso filme de aventuras de CECIL B. DE. MILLE"

12a• Feira .. ás 20,15 hora•• Proib, até 14 anos , REPRISE

LEGIÃO DE HERÓiS
3a. Feira - á. 20,15 horas "' Proíb, até 18 ano.

Única Exibição

PECADO MORTAL
c/ Victor Junco » Gloria Morim - Silvia Pinal . Ramon Gay

I "Um filme selecionado do cinema Mexica�o"

4a. feira - às 20,15 horas - Imp. até 14 anos

Única. Exibiç(u;>

MINHA MULHER VEM Aí • • •

cf Fernandel - Jacques Duby - Jean Rigaux - Judith Magre
"Uma Gosadíaaima comédia"

5a. e 6a. Feira - á. 20,15 horas - Imp, até 14 ano.

cf Louis Jourdan ••Dany Garrel - José Lewgoy
"Um sensacional drama p�lici!ll do cinema frances"

�1_e__=I � '_' ,
..

j:
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Edital de Praça com o prazo de vinte dias
O Dr. Paulo Peregrino Fer- I marca, sob n. a.i 33; avaliado

reíra, Juiz de Direito da Camar- em Cr$ 40.500,00 (quarenta mil
ca de Canoínhas, Estado de e quinhentos cruzeiros), perten
Santa Catárína, na fórma da cente a herança jacente de
Lei, etc. ALEIXANDRE MARCOS MUL

LER. E, para conhecimento das

pessoas a quem possa interes
sa interessar, mandou expedir
este' edital, que será afixado no

lugar do costume e publicado
duas vezes no jornal ,local "Cor
reio do Norte" e uma vez no

'Diário Oficial" do Estado. Da
do e passado nesta cidade de
Canoínhas, aos seis dias do
mes de fevereiro de mil nove

centos e sessenta e um. Eu,
Zaídern E. Seleme: Escrivão, o.

FAS SABER que, no dia
vinte e três de março p.víndou
ro, às quatorze horas, à frente
da Prefeitura Municipal desta
cidade, o porteiro dos auditórios
do Juizo, ou quem suas vezes

fizer; venderá, a dinheiro à vista
ou mediante caução idonea, ou
na fórma do disdosto no art. 967
§ § l°. a IVO. do Código do
Processo Civil, a quem oferecer

preço não inferior ao qa ava

liação o seguinte pem: Um imó
vel situado no lugar Serrito,
medindo 162,000 m2.. adquiri
do por compra do de cujus a

8 Placído Conrado Pereira .e
sua mulher conforme a aludida
escritura lavrada no primeiro
Tabelião desta Comarca, em 15.
de setembro de 1924, devida
mente transcrita no Cartório do

Registro de Imóveis desta Co-

escrevi.
.

PAULO PEREGRINO FESREI-'
RA - JUIZ DE DIREITO.

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

Data retro.

Zaiden E. Selem - Escrivão

SEU TALÃO VALE UM MILHÃO'
CONSUMIDOR, exija do seu fornecedor a Nota

Fiscal ou talão correspondentes às suas compras,
iguais ou superiores a cr$ 30 QO, colecionando-as,
á partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e parti
cipe do gran�e sorteio a realizar no dia 30 de junho
de 1.960, concorrendo assim, aos cr$1.700.000,OO
em prêmios oferecidos pelo Estado.

.
'

qualquer que se]o a carga ...

qualquer que se]o o estrada I

um pneu • dois serviços.

"

i i

• borras duros e robustas que mordem
o terreno poro máximo tração nas
más estrados.'

• nervuras centrais espessos assegu
ram mínimo desgoste nos estrados
pavimentadas.

para caminhões e ceminhcneres,
que não escolhem estrados

Pneus Firestone
f

- máximo quilometragem por cruzeiro

Edital de Citação com o prazo
O Dr. Paulo Peregrino Fer

reira, Juiz de Direito da Comar
ca de Canoinhas, Estado de San
ta Catarina, na fórma da Lei, etc.
FAZ SABER a quem interes

sar possa que por pare de JO
SE GONÇALVES LISBOA, me,
foi apresentado a seguinte pe-

- tiçâo: Exmo. Sr. Dr. Juiz de
Direito da,' Comarca. JOSÉ
GONÇALVES LISBOA, brasí
Ieiro, solteiro, lavrador residente
em Rio Claro, distrito de Major
Vieira, deste Munícípío e Co
marca, necessitando provar em

Juizo sua filiação, eis que fale
ceram seus pais' sem que te
nham promovido o seu registro
de nascimento, vêm a presença
de V.Exa., por intemédío de seu
assistente judiciário, infra assi
nado, com fundamento no art.
363 do Código Civil Brasileiro,
intentar a presente ação de

paternidade; no curso do qual
provará: 1) - Que. o Suplicante,
nascido a 3 de junho de 1928
no distrito de Major Vieira,
desta Comarca, é filho na�ural
de JOAQUIM GONÇALVES
LISBOA e AUGUSTA DE BAR
ROS. 2) - Que seus pais foram
casados religiosamente e não
tinham impedimento para con

traircem matrimonio pela lei
civil, dos que o Códicos Civil
(enumera no art. 183, ns. I a IV.
3) - Que JOAQUI�l GONÇAL
VES LISBOA e AUGUSTA DE

BARROS, desde a data de seu

casamento religioso até o dia
do falecimento da segunda, vi
veram sempre : juntos, como

marido e mulher, sob o mesmo

teto, sem jamais se
.

separarem.
4) - Que, há finalmente, como
circunstância que depõe pela
filiação óra invocada para o re

querente, a posse do estado de
filho que manteve no lar de
seus pais, sendo como tal sem

pre tratado. 5) - Que JOA

QUIM GONÇALVES LISBOA
.e AUGUSTA DE BARROS,
faleceram na localidade de Rio

Claro, desta Comarca, respecti
vamente nó dia 29 de março,
de 1940 E 4 de setembro de 1934

(doc. junto). Nestes têrmos, re->

quer o Suplicante a V. Exa., a'
citação, por Edital, dos interes
sados para contestarem a pre
sente ação, bem como a do Dr.
Promotor Público da Comarca
e intimação das testemunhas
abaixo arroladas para virem

depor sobre os fatos aqui ex

postos. E qué provada a pater
nidade do Suplicante, seja a

mesma julgada por sentença
para que produza todos os ceu

juridicos e legais efeitos. P.
Deferimento. Canoínhas, 30 de
outubro de 1958. (a) Saulo Car
valho, Assistente Judiciário.
Testemunhas: 1) VALENTIM
MAIA, lavrador, residente em

Major Vieira; 2) FELICI0 MAIA,
lavrador, residente em1�Major
'Vieira: 3) ADOLFO SCHROE-

\

Venho ccnbecer o extroordinório Pneu Ar e todo
o nosso completo estoque de Pneus Firestolht
poro todos os tipos de veicu/os, bem como uma

equipe especsoiizoda, à suo disposiçõo, poro servi
/o com presteza e cortezio.

MERH'y SELEME
"'"

TRÊS BARRAS

& FILHOS
S. c.

de trinta dias
DER, lavrador. rerídente em
Rio Claro. O presente Etdita! se
rá afixado no lugar do costume
e publicado duas vezes no Jor
nal local "Correio do Norte" e

uma vez no "Diário Oficial" do
Estado. DADO E PASSADO
nesta cidade de Canoinhas, aos
6 dias do mes de fevereiro -de
1961. Eu, Zaiden E. Seleme,
Escrivão, o escrevi.

PAULO PEREGRINO FER
REIRA - JUIZ· DE DIREITO.

Esta conforme o original, afi
xado no lugar de costume, do
que d�u fé.

Data supra.

Zaiden E. Selerne. - Escrivão.

Confecções fjnas -

para senhoras

Casa Erlita

Edital de PraCi
, �

decom o

vinte
prazo
dias

O Dr. Paulo Peregrino Fer
reira, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina na fórma da
Lei, etc.

FAS SABER que, no dia vin-
te e um de março p vindouro,
às quatorze (14) horas, à frente
da Prefeitura Municipal desta

cidade, o porteiro dos auditórios
do Juizo, ou quem suas vezes

fizer, venderá, f. dinheiro à vis-
ta ou mediante caução ídones,
ou na fórmá do disposto no art.

967, § § 1°. a IVO. do Código
do Processo Civil, a quem de
recer preço não inferior ao da �

avaliação os seguintes bens: 1)
- Um terreno, correspondente
a uma data com a área de
440 m2, situado nos subu. bios
desta cidada, demarcado devi
damente e confrontando: fren-
te com uma rua sem denorní

nação, de Um lado com Nicolau
Gonçalves e de outro lado tam
bém com este e fundos com

Bernardo Watzko,. como se ve

rifica da aludida escritura, imó
vel este de propriedade do exe

cutado, conforme transcrição
no Regtstr o Imobiliário desta

Comarca, sob n 266, fls. 196,
Iívro n. 2 de ordem; avaliado
em Cr$ 30.000,00 (trinta. mil
cruzeiro). 2) - -Urna casa de

moradia, construida de madeira,
coberta de telhas, e respectiva
benfeítorias, edificada no terre-

no acima; avaliado em Cr$
30000,00 (trinta mil cruzeiro),
oriundo de confissão de dívida
corri garantia hipotecária feita

por FRANCISCO POKRIVIE
CKI-e dona LUCILA PROBST
KLOCK. E, para conhecimento
das pessoas a quem possa inte
ressar mandou expedir este edi

tal, que' será afixado no lugar
do costume e publicado três
vezes no jornal local "Correio
do Norte". Dada e passado nes-

ta cidade de Canoínhas, aos seis
dias do mês de fevereiro dê
mil novecentos e sessenta e um.

Eu, Zaiden E. Seleme - Escri
vão, o escrevi.

Paulo Peregrino Ferreira.
Juiz de direito.

Está conforme o original, a
fixado no lugar do costume, do

que dou fé.

Data retro.

Escrivão.Zaiden E. Seleme

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Além de sua exte�sa linha de tecidos, para tOdas as

estações do ano, e de padronagem renovada, agora,
especialmente para os dias de calor, apresenta:

,

IVISCOLIN

�p4d
PURO LINHO

V. vestirá. bem,com qualquer dêstes[tecidos no verão,

\ '

a .boa loupaEE
'

VISTA-SE DE GRAÇA
Inscreva-se IICOOPERATIVAli de Roupas R!NNEIi

'\

que em 1961 distribuirá TRÊS Prêmios mensalmente, Escolha a prestação
que mais lhe- convêm: Cr$ 500,00, Cr$ 600,00 ou Cr$ 700,00 por rnes.

Os sorteios serão feitos pela última extração de cada rnes da Loteria Federal.

na

Inscrições e prospectos no R E V E N o E o o R RENNER desta cidade

CA,SA PEREIRA
a casa da bôa ,roupa

Rua Getúlio Vargas, 882 - Fone, 298

Escola Profissional
.

11Dr. Férnarido Ferrei'ra
Rua Cei. Albuquerque, 640 - Canoinhas

.
.

,
O corpo docente 'da escola acima citada, avisa que a' ma-

trícula estará aberta de 16 a 26 de fevereiro, obedecendo o ho-
,

rárío das 14 as 17 horas. ,,\ ,

Observações: a) as candidatas devérão ter 14 anos completos.
b) deverão munir-se de um requerimento dirigido

a Diretora do estabelecimento.
I , I \ ;'. ," \ ...

'

Canoinhas, janeiro de 1961. A DIRETORIA

Escola Técnica de Comércio de' Vanoinbas
j Participo aos Senhores inte�essados, que a matrícula para 8B

11.8, 2,8 e 3.a Séries do curso Técnico de Contabilidade, encontra-se

aberta desde o dia 2 de fevereiro, encerrando dia 28 do mesmo mês.

Informações na Secretaria da Escola, das 17 às 20 horas.

.Canoinhas, 2 de janeiro de 1961.

Acâcio Pereira
/ Diretor suhatituto

DR. ARNalDO PEITER FILHO'
ADVOGADO

CIVEL - COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

RADIOS PIONEER
A vista e em suaves prestações

PA 2 PT 3 Transistor

PA 12

J. Côrte Praça Lauro Müller, 75'
Fone 125 - Caixa Postal 76
Canolnhas '- Sta. Catarina

)

TRAÇÃO NAS 4 RODAS: VENCE aARRO E AREIÃO • AMPLA CAR

ROÇARIA: GRANDE VOLUME DE' CARGA. MOTOR DE 6 CILIN

DROS E 90 H.P.. O FAMOSO MOTOR WILLYS. CHASSI REFORÇADO
E CABINA FOLGADA PARA 3 PESSOAS '. INCOMPARÁVEL PARA

TRANSPORTES E ENTREGAS RÁPIDAS NO' CAMPO e NA CIDADE

PICK-UP "JEEP" - ÁGIL COMO UM CARRO, VALENTE COMO UM "JEEP"!

VENHA Vê-LO EM

'I

BASILIO HUMENHUK s (IA. LrDA.
Rua Vidal Ramos, �03 .... Telefone, 145
CANOINHAS ..... SANTA CATARINA .

Um produto da WILLYS-OVERLAND DO BRASIL's. A.� )
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
FAZEM ANOS:

Hoje: a sra. dona Bronis
lava Ambroeina esposa do sr.
Estanislau Krisan; a garoti
nha - Ana Maria filha do sr.
Idalino F. Tulio; o senhor
Abrahão Mussi, o menino Da
rio Nei filho do sr. João Art
ner Leandro Gonçaloes.
Amanhã: a sra. dona Te

rezinha esposa do sr. Cle-
/

mente Antonovicz; a srta.
Diva Maria filha do sr. Dr.
Aroldo Carneiro de Carvalho;
as meninas llex Rosalia.fiiha
do sr. João Artner Leandro
Gonçalves e Ines Bernadete
filha do sr. Lucio Bialeski.

Segunda feira: as srtas.
Yone filha do sr, Angelina
Ferreira e Nely Terezmha fi
lha do sr, Teófilo Prates: O
sr, Teófilo Barcellos; os fo,
vens Lourival fiilho do sr.
Paulo Voigt e Eleuterio filho
do sr. José I

.. Wardenski. .

. .

Terça feira: as sras. donas
Otilia esposa do sr, Alex-Mi-

\, chel, Matilde esposa do sr.
Jacob. B. Fuck e Maria Mar.
tha esposa do sr., William
Castellainsi-. a srta Inês Li
nemann; o sr. Wenceslau Só
chachewski; o jovem Airton
filho do sr. Narciso Ruthes
Sobro I

Quarta_) feira: a sra. dona
Francisca esposa do Sr. José.
Wardenski; a sria. Ingeborg
Maria Christina filha do sr.
Paulo Alwin Wagner; as me
ninas Sonia Cristina ta. do
sr. Edgard Mayer, Yara Ma",
ria filha do sr. Uniualdo Alla.
ge e Noelcy tilba do sr. Nery
Cordeiro.
Quinta feira: a sra. dona

Francisca esposa do sr. João
Werka; as meninas Carmem
Lucia filha do sr. Odilon
Pazda e Maria Renilda filha
do sr. Cirilo MedeirDs; os srs.

Ney Pacheco de Miranda Li.
ma e Orlando Bauer.

'Sexta feira: a sra. dona
Alaide esposa do sr. Carlos
F. Ramais, res. em Herval do ,I

Oeste; a srta. Marcia Marion
filha do sr. Sarkis Soares; as
meninas Regina filha do sr.

Michel Seleme e Sieglinde
Maria filha do sr. Fernando
Freiberger.
Correio do Norte, deseja a

todos os anioersariantes vo

tos de felicidades.

Falecimento
raíeceu dia 9 do; corrente

em Maior Vieira onde resi
dia, o venerando sr, Pedro
Maron Becil com a avançada
idade de 94 anos.

A Família enlutada nossas
sentidas condolências.

PROIBIÇAO
I Passagem, pescaria e ca

çadas, terrenos em Rio dos'

Poços, motivo estar sendo
cercado.

Os infratores do presente -

Queremos levar ao co�heci'mento de todos os interessados
aviso serão, .autuados na que todos os donativos estão registrados NOMINALMENTE, ecepto
Delegacia. .

aqueles constantes das listas que foram- furtadas do sr Antonio Cos
tabile, ás quais perderam seu valor perante o público, conforme foi

Canolnhas, ! Fever. 1961 divulgado por este jornal. tendo valor apenas as que forem apresen-

JOSÉ TOKARSKI. 4x__, ,tadas pelo próprio ANTONIO COSTAB�LE.
A DIRETORIA.

EDITJ\L
Alfredo Pereira, Escrivão de

Paz do Distrito de Bela- Vista
do Toldo, Canoinhas, Santa Ca
tarina.

Faz saber que pretendem ca

sar: João Maria Jungles e Julia
Ribeiro da Silva. Ele natural
deste Estado nascido em Canoí
nhas no dia 9 de janeiro de
1925 de profissão, lavrador es

tado civil solteiro domiciliado e

residente em Colonia Ouro Ver
de neste Distrito. Filho de João
Miguel Jungles nascido emCa
noinhas no ano de 1894 e de
D. Maria da Luz Gonçalves So
brinha nascida em Canoínhas
o ano de 1899 residentes em

Colonía Ouro Verde u] Distrito:
Ela natural deste Estado nasci
da em Curitibanos no dia 20 de
Novembro de 1'935 de profissão
domestica, estado civil. solteira,
domiciliada e residente em Co
Ionia Ouro Verde n] Distrito fi
lha de João Ribeiro da Silva ja
falecido e de D. Dorvalina Jo
sé de Castro nascida em Curi
tibanos no ano de 1901 domici
liada e residente em Curitiba
nos, Santa Catarina.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Codigo Civil art.
180. etc. '

Bela Vista do Toldo 4 de Fe:
vereiro de 1961.

Alfredo Pereira .; Oficial.

-

,

TRES B'ARRAS

Merhy

EDlTAL

Livros e Romances
I

,

CASA ERLITA·

. Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte

Concessionários autorisados da I NTERNATIONAl
HARVETERS MAQU I NAS S.· A.

/

TRES BARRAS - CA-NOINHAS

Sebastião Gren Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira, Comarca
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, etc.

- Fa� saber que pretendem ca

sar: Sebastião Gaudêncio Batis
ta -er Maria Luiza de França. Ele,
natural deste Estado, nascido
em Canoinhas, no dia 10 de
Junho de 1906,+operario, soltei
ro, domiciliado e residente nés
ta cidade, filho de Gaudêncio
Batista, falecido em e de mãe

Ignorada.
Ela, natural' deste Estado,

nascida neste Município. no dia
2 de setembro de 1916 domés
tica, viúva, filha de Valentim
França, fal. e de Dona Adelai
de Bueno de Siqueira, domici
liada e residente nésta Cidade.

Apresentaram os'documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si 81gue� tiver conhe
cimento de existir algum impe
dimento legal, acuse-o para fins

\

de direito.
.

c-

Major Vieira, 6 de Fevereiro
de 1961.

Pedro VE!Íga Sobrinho;
Escrevente Juramentado

S�lemé

"Tem a satisfação em dar abaixo,
CAMINHA0 INTERNATIONAL - NV' - 184-

-

fabricado até hoje no Brasil"

&. Filhos

-algumas especificações do
)

o mais- valente e robusto

MOTOR - O mais moderno até hoje fabricado no mundo, 8 Cilindros em V
Internatíonal - (tubagem resfriada a agua)' desenvolve velocidade

\

I I
até 160 k/hor� - 18q H. P.

TRA�SMISSAO - Reforçada. com 5 marchas para frente redusido.

CHASSIS - É o mais reforçado já fabricado para caminhões.
-

.
.

FREIOS -, A ar (com valvulà limitadora 'para os freios dianteiros)
CONSUMO DE GAZOLINA - O mesmo que os caminhões médios fabricados

,

no Pa�.
)

ACONSELHADO PARA ENTREGAS PESADAS E RAPIDAS

- MERHV SELEME & FILH,OS
I CANOINHAS

Ano 15 • CANOINHAS . S. Catarina, 18 de Fevereiro de 1961 • N. 629

HOSPITAL SANTA CRUZ
\

Movimento de Assistência Hospitalar durante Janeiro de 1961

DESCRIMINAÇÃO ENTRADA SAÍDA
-,

224.653,00
3.600,00
8.180,UO
200,00
459,00

237.092,00

Assistencia hospitalar cf mês
Secção Maternidade "Extra"
Ambulância
Donativos
Aplicações e curativos "Extra" .

/

Mantimentos
Despesas Gerais

-

inc. utensilios
Medicamentos "Extra"
Ambulância, ecepto oficina
Ordenados '

Rouparia
Material Cirurgico
Pagamento de Medicamentos Farmácia
Hospital.

70597.00
30.542,00
2.096,00
5.776,00
35.700,00
1.500,00

lD.OOO,OO

80.700,00

236.913,00 .,

179,00

237.092,00

Saldo que passa pI fevereiro retido ex.

Hospital
237.092,00

Assistência a Pobres-Indigentes c/ ,mêz:
Medicados 26 indigentes cf despesa mensal de

'

79.680,00
Movimento de enfermos c] mêz.
Existiam 22, entraram 105, sairam 94, faleceram 5, FICARAM 28.

Canoinhas, 3 de Fevereiro de 1961.

João Selerne.t-« Presidente Ithass Seleme - Tesoureiro.
'--__. \

A Diretoria do Hospital Santa Cr;uz, agradece ao público ás
atenções que vem dispensando ao sr. Antonio CQstabile,· que expon
taneamente está angariando donatiyos para o Hospital.

'<,

Agradecemos a todos os que estão contribuindo cf donativos
ti em especial a firma RIGESA S/A., que deu uma contribuição de
Cr$ 5000.00.

/
RÁDIO"':"_ O melhor vendedor do mundo.

\ " '

Anuncie na ·RADIO\j(ANOIHHAS '

ó melhor som de> planalto catarinense.

C A N O I N H A 5 Capital da Erva Mate,
no ano de seu cincoentenárío.

'Para amanhã (dia 19) a Churrascaria lider da cidade

C�urrascaria Mic�el
O,ferece:

,

Churrascos de carneiro 'e

assados ao espeto ou ao

a gosto do freguez,
Churrasco de gado.
Frango à Brasileira: '\

Galinha Recheada e ainda
:

o melhor galeto do planalto,
-

Seja exigente,
prefira 0\ tempero da

Churrascaria Michel

leitão,
forno,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




