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n
que se 8Jj�erça a vitoria das grandes causas, dos
grandes empreendimentos. das realizações que um

dia cintilante nas páginas da Historia como a coa

sagrad'ol a conquista de 12 de Setembro que hoje

No dia em que Canoinhas festeja sua 'magna"
data � o 12 de Sete._mbro - cuja significação irma

na todos os ,canoinhenses no mais intenso júbilo.
e no maior entusiasme civico a Câmara Municipal
de Canoinhas saúda o povo da altiva "Caoual da

Erva Mate".

Com
.

o pensamento voltado para o passado
glorioso de nossa terra, reverenciando e memória
dos grandes vultos que se empenharam na conquis-

ta que"se consumou A 12 de S€:te�bro de' 1911, a

Câmara Municipal de Canoínhas sente- se bem para
vir de público manifestar o seu júbilo e o entusias
mo cívico que anime cada uni dos seus membros
neste dia, sentimentos que se identificam com os

de cada cidadão de Canomhas que esta Casa tem
8 honra de representar,

Guarde cada filho de Canoinhas a grande lição
do passado, mirando-se nos exemplos dos que não

desmentiram nunca o
. amôr ao sadio, idealismo em

",,-

Vereadores

Ano

CaDoinhaa. ietembro d� 1961.

Alfredo de Oliveira Garcindo

Reneau Cubas
Guilherme Prust .

Ewaldo Zipperer
Tufi Nader

João Augusto Brauhardt
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Dif�t�f�� : ���1O� C. Df CAR�Al�O
CAIXA POSTAL, 2 .

AlfftmO GARCI�DO e J�Ã� SmMf
FONE, 128

6ere�te: IlHASS SmMI
CIRGULA AOS SABADOS

Nossos" auxiliares
Não deixaríamos sair à rua

esta Edição sem antes prestar
mos uma 'homenagem aos nos

ssos Auxiliares e Colaboradores,
parafusos da nossa viga mestra.

::?�m eles, o nosso. tr�ºal.ho ',es-
.

taria incompleto, já q�e não so
mos profissionais. Nossas ocupa-.
çqes são outras. Escrevemos

'

e

fazemos jornal porque a nossa
cidáde necessita de mais noti

ciários-rde mais imprensa e de
mais informações. Se não fos
sE!; Um Douglas Benkendorf,· o

manipular exímio, inteligente e,

capaz; um 'Rodolfo Salomon.: o
'�maquini-sta" de extraordinária.
capacidade de lidar com as ma:"

q�j,p.as antiquadas que· ainda
possuimos, um Ithass Seleme,
Gerente de tudo, de todos _e 0-

elemento do balcão pacificador
pôr excelencia; de dona Alice
Cunha Machado; de Ewaldo

.

Grosskopf; de Renato Silveira;
de Alinor' Dzuma; até os meninos

e colaboradores

I da entrega domiciliar, nossa

ardua tarefa não seria aliviada
nem cumprida como-vem sendo
nestes últimos 10 anos.

E os nossos Colaboradores,
os que nos ajudam a escrever,
como O· Frei Elzeário Schmitt,
dr. Ciro Ehlke, Licéia Kohler,·
Osmar .Alfredo Kohler, Rubens
Stulzer, Hilton Rítzmann e Si
dney Campos Côrte, que apa
recem semanalmente nas nos

sas páginas, hão poderiam tam
bem deixar de receberem as

nossas homenagens como os.,
nossos mais sinceros agradeci
mentos. São todos, Auxiliares e

Colaboradores, os pioneiros' ano
nimos desta grande Cruzada de
redenção por lima Canoinhas
maior e por um Brasil forte e

culto digno das gerações do pas
sado, exemplo magnifico para os

que nos lêem e seguem as nos

sas pegadas na eneruzílhada do
porvir.

Este, é o B .nco do Comercio e Indust.I:ia 'd� Estado de Santa Cata.
rina S A (IN CO). uma das maiores e melhores=organisações bancáriydo Estado com 115 Agencias distcibuides em tudo o Terrirorio Na-
onal, Muito tem contribuído para o desenvolvimento muustrial.co,

mercial do Município de Canoinhas.
.

Dr. Cyro Ehlke
Nesta Edição Especial em ho-:

menagem ao Cinqüentenário de I
Canoinhas não poderíamos deixar
de destacar a grande figura do
nosso Colaborador o canoinhense
dr. Ciro Ehlke, descendente dos'

grandes pioneiros que ajudaram
a construir Çanoinhas. Se não

'fosse a 'sua participação,trazendo
nos OS melhores dados históricos,
escrevendo e juntando o seu en

tusiasmo aonosso, seria impossi
vel a coligênda de elementos.
Jornatista, pensador e.grande hís-.
tóriador, dr. Ciro Ehlke prestou
um -grande serviço a nossa causa,
Um trabalho que compilado, ser
viria até para' uma grande. obra
digna de ser publicado nos maio
res e melhores jornais e revistas
da capital do País.

Quando dr. Ciro Ehlke muito
antes de pensarmos- numa Edi

ção Especial em homenagem ao

dia de hoje, já nos mostrava fo

tografias antigas da Historia de

Canoinhas, muitos foram os pes
simistas que não acreditavam na

realidade dos fátos; urna- inicia-
,

tiva que agora consumada, o co

loca. numa posição de real des

taque entre os "historiadores ca

r.a r inenses,

Muito obrigado, dr. Ciro Ehlke.

Que Iúzes se espárjam sobre sua

\inteligencia e que o seu amor por
Canoinhascontinue cada vês mais

. intenso servindo de exemplo à

. geração que nos sucederão neste
dificil místér de fazer jornal onde
as dificuldades são imensas da
da a. falta de valiosos elementos
de toda a espécie.

Confecções finas

:�.. paraj senhoras
Casa ;Erlita

comemoramos,

Ao ensejo da grande data que hoje festeja
mos 8 Camara Municipal de Canoinhas, em cad,
can. inhense, em cada um dos seus filhos que corrs
troem a grandeza desta bela cidade, saúda a pre
pría Santa Catarina.

Idalino Francisco Tulio
, .

'.-

João Salame
Braulio

.

Ribas da Cruz
Clementino Pieczarka
Jose Ivan da Costa
Alcides Woitexen
Ewaldo Kreiss,

Canoinhas Cinquentenária
e sua Rainha

.,,�
,;,.. ...::

,..,
,

tO ,

Carioinhas que festeja condignamente o seu Cín
qüentenário, que Já pode fazer uma apresentação econo
mica verdadeiramente assombrosa nestes últimos 50 anos,
fruto do esforço e tenacidade de sua gente, demonstrando
um marco assinalador em todos os seus setores de ati
vidades, apresenta também uma diléta filha como RAINHA
DO CINQüENTENARIO, Miriam Soares Corrê·a e a

homenageia· nesta oportunidade. A mulher que também
faz parte ativa da emancipação política, cóadjuvánte âb
progresso, figura saliente de todos 'os cometimentos, au

tora das páginas heróicas do passado, presente e futuro
de Canoínhas, está representada na festa cívica. do "50°<1
através da inteligência, da beleza e da bravura personi
ficada, suave e delicada de MIRIAM SOARES CORREA
S. Excía. Rainha do Trabalho e do PROGltESSO.

AOS NOSSOS LEITORES
/

�.
�

E ANUNCIANTES.
)

Comunicamos que voltamos.a
circular dia 23 do corrente, com
a edição costumeira. Por ocasião
dá realização da 3a. Exposição
Agro-Pecuária Industrial; circu
laremos uma edição ampliada;"
prestando assim mais uma ho
menagem de reconhecimento aos

que desbravaram o nosso Mu-

nicipio e a 'Associação Rural de
Canoinhas, orgão líder iniciador
das grendes Festas Agrícolas que

. muito contribuíram para o de-
senvolvimento de tudo que se

planta e industriali:za na Capi-
tal da Erva Mate. ,.

A Direção.

' ........Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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(Clichê 'gentilmente cedido pelafirma Irmãos Procopiak '& Cia. Ltda.)
. _ c _.. i

\
'')

,
, ,

" .

. - 7' ,�

_ Vista geral de Cánoinhas . em .1898! Confrontando
,.'

com a vista parcial de Canoinhas de'
'.' 7 .

-

�
�

.

' . ."

__

. hojs.ifotografia tirada do mesmo Lugar, nota-se nitidamente o
.. progresso el ,a evolução de

.

,

50 anos. Devemos. isso, aos' governantes, .a iniciativa particular .9, . .ao trabalho de todos que
"

numa "'conjugaçãq ,-de esforços, trouxeram o pregresso para um / Município �
qu� hoje 'lidera

•

_.1 __-..../_

-

.
os da Zona Norte: do .Estado. -:

J
.

..

\ r

-/' \

I·

. -

,

CANQINHAS DO P R E SE-NJE
'- .

�

-
� .

-

,

Vista parcial de Canoinhas em 1961, notando-se as" lndustrias de Irmãos Procopiak & Cia,
h� Ltda., a Praça Emiliano 'A. Seleme,' com - o -'--Monumento aos� Pioneiros, 'a ponte "lrineu

� �
. "-.

Bornhausen sobre o Rio· Canoinhas" e ao fundo o "Estadia Alinor
-

Vieira. Corte.

I' .

../
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,
-
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..-
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ROUPA

,�RENívER.
I

00 fio de lã e da fibra

de linho de sua produção,-,
RENNER. com a sua

experiência de
--

\

q,uase meio século, r

produz tecido�
e artigos do �

, vestuário da
mais alta

gualidade.
sempre �
preço
justo.

{.\

Botões.. pregacfiW
em dOIS sentido.

'. Forros \ pré.
encolhidos

• Costur'às
elásticas

,

•. Acabamênto
aprimorado

'I �a boa roupa ,�
Revej�'�e�:: R�nner CISII PEREIRa �,Ii

.

_'_'"
... Rua Getulio Vergas,

'�""��"-''''''''''''''''''''''''''''.-

"

casa da,' boa roupa
882 - Telefone,: 298 - CANOINHAS
_'_"",, __ ."...r � '.;..;� 7",,:_� ,�_"it��.'.?>,.....,� ..

-

.:,..,_ "" ,r�k:--" "
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12-9-1961

Consequencias
dente

Um fato que DO Futuro Responderá
A Exlgencia' Atual 'pata Emanvip�c�o

EcoDomica
-

do Brasil:

da Renúncia
,

Jânio Ouadros
do Presi-

Comentando a crise do Brasil disse o "New YOl'k
Herold Tribune": "O Brasil está prestes a adquirir, uma forte
personalidade nacional e influencia mundial. Está decidido a es

colher o seu proprio caminho. A experiencia pode ser a melhor
escola, mas, no momento a-'

tual, o' tempo é excasso e

os estudantes devem apren
der depressa. Talvez os

brasileiros tenham aprendi
do algo com o -sr. Jânjo
Q d

-

"

ua ros .

O tempo é excassb. Quem
sabe-esteja áí a explicação
para a ansiedade e-a preci
potação do / ex-Presidente
Jânio Quadros. No seu de"
poimento.já histórico, João
Agt:ipino, ex-Ministro de
Minas e �nergiaÇ salientou
o interesse do ex-presidente
em promover a reforma da

legislação referente aos trus
tes. à· remessa '_ de lucros
para o estrangeiro, _

a refor-
ma do imposto de renda, a reforma bancária' e a reforma agrá
sia. O sr. João Agripino conta que, em despacho. havia adver
tido o sr, Jânio Quadros,. do perigo que representava encami
nhar ao CODg�esso. ao mesmo tempo, cinco proposições. "todas
elas visando o poder economico. o �que traria contra o seu go
verno, sem exceção» todos os grupos econômicos que existem no

país. porque não havia um s6 que não fosse apanhado em al
guma das cinco proposições, ou até pelas cinco." O sr. [ânio
Quadros-teria respondidóe "Faremos tôdas as reformas e' as

faremos a um s6 ternpoj e faremos o maie depressa pos
siveI." E acrescentou num gesto de confiança: João, ou
,nos põem para' fôra dentro de seis mêse .. , üU o6s fare- .

'mos uma grande administração nêsttLpaÍs/'
.

Embora ainda não I1stejam totalmente explicados os/
motivos da renúncia do sr. TANIO OUADROS, ê,:;b te�ia sido
u� dos motivos e no nosso entendimento, as. "forças terriveis",
que/ ele menciona 00 texto da sua. renúncia exoiicacas ao povo'
brasileiro. o

,

_

�" ,

N'ossa admiração 80 ex Presidente Iânio Qua�ros, pela
sua independencia administrativa e pela sua grl<ude coragem
civica. Este nosso querido Hrasil só será _indeper.de;:Jte economi

, camente quando todos os brasileiros estiverem cônscios da .ne
_ cessidade de aceitarem todas as reformas básic:ás a única ma

neira de usarmos a independencia em nosso próprio beneficio.

"
:mI F :::;�·UB{m'�"'i!!i!Ii

".

a metenete

funcional I
'para o'

.

trcinsporte
,

individuaI

. \

v, adquire 'o suo VESPA em

condições facilitadas nos

revendedores autorizados.

ECONOtt1'IA
. faz 55 km com 1 litro
e 370 km sem reabastecer.

\, A.

CONFOR.TO BELEZA
- porque é a únka

'
:.---

que tem suspensão dupla;
porque é a única que tem

linhas "aerodinâmicas.

SEGURANÇA
, ,. r·

porque e a umco

que tem chassis monobloco.

.UM' PRODUTO DA PANAUTO S.A-. - RIO

DisÚibuidore� .

Pràça' Laüro Müller, 204
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A instituição
.

absolutamente'

Prédio onde funciona a BIC
,;'

Nesta nossa edição comemorativa do Cinqüentenário da
cidade, seríamos incompletos, e mesmo injustos, se não falássemos
da BIC. Seu fundador, frei Elzeário Schniitt, segundo nos decla
rou, está apreensivo em consequência dos entrãves que, de todos
os lados, .se atravessam no caminho desta jovem instituição. Não
obstante, mês por mês, ela apresenta novos melhoramentos, e ,o
catálogo de seus Iivros cresce continuamente. Frei Elzeário for
neceu-nos a ficha da BIC e nos permitiu acesso ao Livro de
Visitas. Nada .maís expressivo, realmente, do que as opiniões
dessas destacadas personalidades visitantes. Por falta de espaço,
limitamo-nos a transcrever, data vênia, alguns dêsses pareceres,
mesmo assim incompletos.

FICHA DA BIC. - Inaugurada a 23 de junho de 1956.
DU9� Leis de "utilidade pública": do Estado, Lei N° 1.613, de
20121956; do Município, Lei N.o 368, de 19.3.1957, --·7000
livros catalogados. - Secção de Empréstimo â domicílio - 200 a

250,. a média das saídas por mês. - Média mensal de leitores e

visitantes na BIC: 600. - Ocupa 2 pavimentos inteiros, 6 salas,
.
inclusive. salão de jogos de mesa. - Completa discoteca infantil.
Total de discas LP: 247. \ ,

Lfvro de Visitas. - Dom Daniel Hosfio , Bispo de Lages:
"Minha impressão foi das melhores, Otimamente organi

zada, a BIC tem o elevado mérito de ser, a um tempô, fonte' de
formação cristã, moral e patrióticà, e de aprimoramento intelec
tual de' nossa infância e juventude. Ao caríssimo frei Elzeário,
ardoroso paladino da causa de Cristo, da Igreja e da Pátria. meus
sinceros aplausos e parabéns, com os melhores votos a Deus, por
que, êsse grandioso empreendimento prospere. sempre, - mais, e
encontre nos poderes públicos e .no povo o mais eficiente apôio
moral e auxílio material." (Canoinhas, maio de 1958.)

Inauguração da BIC, 23-6-1956

• •

mais expressi va

ÚNICK, em

,

de Cánoinhas e

A

seu genero, no Sul Paísdo
Da Câmara dos Vereadores de Canoinha.:

"Merece que expressemos a nossa 'sincera

satisfação em saber que em nosso Município e

xiste uma organização bibliotecária tão bem di

rigida e organizada. Realmente, é digna á BIC
do excelente conceito que desfruta no meio das
demais organízações no gênero. Parabenizamos
o Frei Elzeário Schmitt, pelo que vem fazendo
à frente da bibliotéca que dirige, elevando e

mostrando a cultura da gente canoinhense.

Csnoínhas, 10 de março de 19_59". (S�
, guem 10 assinaturas de Vere_adores.)

Frei Vicente Senge, O.F.M., Vi.itador
Geral dos PP. Franciscan,os no Sul do Brasil:

"Encontrei o mndêlo de uma boa Bibli
otéca Infantil, -íígne de ser imitada por .todos
os educadores."

Canoínhas, 10 de setembro. de H158.

)

J. Gonçalves, Deputado Eataduah
"Devo destacar a obra. maravilhosa que

aqui vim encontrar - a Bibliotéca Infantil de

Canoinhas, - um dos motivos de orgulho de
nossa gente, e' que deve ser visitada, divulgada
pelo Brasil... Congratulo-me com o povo de Ca
noinhas pela felicidade de ter a seu lado êsse
extraordinário sace'fdote que é Frei E!zeário, -a

quem desejo as melhores felicidades e agradeço as

atenções dispensadas à-minha modesta pessoa
,I

Canoinhas, 2 de março de 1959.

De Izaltino Raísel, Governador Region�t
do Rotary Club: ..

"Oxalá tivessem as crianças de tôdas as

cidades brasileiras uma organização idêntica.
\.,

- Canoinhes 2.9 1959."

Agrad'ecimento
aos benfeitores
.ds SIC

Sem conhecimento prévio da
BIC, por ocasião de seu 5° ani

versário, um grupo de senhores
do Comércio e da Indústria,
liderados pelo. sr. Herbert Ritz
mann, da Firma Wiegando Olsen
S: A.,

r

resolveram presentear a

aniversariante c o m um belo
piso, de tipo novíssírno.i-em ta
cos de pessegueiro-brabo, e que
foi colocado na sala do expe
diente da BIC.

Por tão cativante· surprêsa,
aqui vão os profundos agrade
cimentos da Biblioteca Infantil
de Canoinhas, em primeiro lu

gar ao ST;. Herbert Ritzmann;
à Zaniolo SIA. Ind. Madeiras;
aos Irmãos Zugman; à Comer
cial Pedrassani Ltda.; a Abrahão
Mussi & -Cia.; ao sr. Orlando
Olsen; ao sr, Henrique Zaguini;
ao sr. Aristides Mallon.. ao sr.

Benedito Therezio de Carvalho
Jr.; aos Srs.;), J. Cararo; ao sr.

Estefano Wrublevski. A todos
êsses constantes e atencíosissí
mos benfeitores . da

-

Bic, a

expressão mais. comovida da
minha gratidão.

Canoínhas, 7-9-1961.

frei Elzeário Schmitt, ofm •

Registro Civil
Sebastião Greiu Costa, Escrí

vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Maior Vieira, Comarca
de Canolnhas, Estado de Santa
Catarina. etc.

Faz saber que pretendem casar:

Jorge Furtado de Souza e Nazi
ra. Santos'. Ele, natural deste

_ Estado, nascido em Tamandnâ,
neste Município, .no dia 6 de [u
nho de 1939, lavrador solteiro e

residente neste Município, filho
de Francisco Furtado de Souza e

de Dona Maria Luiza Grein re

sidentes em Tamanduá, neste

Município. Ela, natural deste Es�
tado nascida em Rio d'Areia,
neste Municipio no dia 21 de a

bri! de 1945, doméstica, solteira,
residente neste Município, filha
de Marcilio Cardoso dos Santos
e de Dona Maria Medeiros dos
Santos residentes em Rio d'Areia
neste Municipio.

Apresentaram os documentoa
exigidos pelo Código Civil Art.
180. Si atguem tiver conhecimen
to de existir algum impedimento
legal, ocuse-o para fins de direito

Maiur Vieira, t-. de Setembro
de 1961.

'

Sebastião Grein Costa

Oficial do Registro Civil

Dá Revda. Madre Maria Clementina Kutcha, Superiora
Geral das M. M. Fr. Fr., de Bogotá, Colúmbia:

"
... quedé 'bien impresionada por la pulc.ritud,. org!'ni

zación y selección de esta gran Obra. Todo despierta l.nteres y
hace amena la estancia em este local, ya por la vanedad de

obras, objetos y juegos que cautivan a grandes y pequenos �
despiertan siernpre más interés, ya por el industrioso arreglo.
QUi'- Díós > bendiga esta gran Obra y le dé prosperidad.

Çanoinhas, abril 27 de 1.961."
1

Do Dr; Doutel de Andrade, Vice·Governador do Estado;,:

,"É com orgulho que proclamo ... � minha ardent� comoção,
o meu profundo entusiasmo e a.dmiração,. �,ela merítóría obra,

que aqui se desenvolve. Canoinhas, 24.VI.61.

Do Dr. Acácio Santhiago, Secretário do Interior.e
Justiça do Eatado:

"Quero que fiquem gravadas as expressões _dO ,�eu rn���r
entusiasmo e profunda admiração por esta _obra ta.� �tll e ,?,-,lfl

cante, que é a BIC. Merece louvores, os mais �ntusIastIcos, que�, ,

numa êpoca de tanto utilitarismó e quando Imperam, ,predOlm
nantemente os negativismos do materialismo impenitente, dedica

o melhor de seus esforços em prol do aprimoramento das crian

ças brasileiras. - .Canoínhas, 11 de sgôsto de 1961."

Do Dr. Evilásio Caon, Deputado. Estadual:

"Ao Frei Elzeário, meu digno mestre do Diocesano de
.

Lages, as minhas calorosas c��g.ratulaçõe.s �ela obra de �:T�to
qu- aqui edifica, com tanto sacrifício e patriotísmo. - CanoLh�s,
,11 de agôsto de 1961."

.

A primeira inscrição, 23-6-1956
�:

PARA. VEREADOR

votem eu]

Ricar�o de Onfe
I '

Ira -:

/

um velho tresbarrense
•

de Três Barras,"'a serviço
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CORREIO DO NO�TE 12-9.1961

Edital de Citação'
com o pr�zo de trinta (30) dias

O Dr. João Rodrigues de Araujo, ;Jui�1 ,de Direito da Comarca
de Canolnhes, Estado de Santa Catarina, na fôrma da Lei, etc.
FAZ SABER aos confrontantes, resideutes em lugar incértó

e não sabido, que por parte de OSMARIO'DAVÉT, me foi apresen
tado a seguinte petição: Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Camarca
de Canoinhas Diz OSMA'RIO DAVE'T, brasileiro. casado, funcio
nário público, residente nesta cidade, na qualidade de inventariante
dos bens com que faleceu sua 'mãe Da. ANA MESSIAS BLEY DAVET,

,

e por StU bastante procurador, o advogado infra firmado, inscrito sob
n°. 162 na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção' de Santa Cata
rina, e com escritório à Rua Paula Pereira n°. 207 nesta cidade, e

ainda, emobediência ao que determina o § 3°. de Art. 471 do Código
de Processo, Civil, o seguinte: l°. - Que, conforme declerações pres
tadas nos autos de Arrolemento que por êste M. M; Juizo se pro
cessa sob río. 2.055. o requerente lá mencionou o fato de estarem os

bens imóveis deixados pela "de" cujus" Da. Ana Messias Bley Davêt,
em conJôminio com terceiros; H", - Que a inventariada adqueriu,
na qualidade de viuva meei'ra e como arrematante de bens levados à
praça quando, do inventário procedido por falecimento de LUIZ, DAVÉT
FILHO, diversas glebas de terras, todas elas situadas nos locais" Bu
tiá" e "Invernada" conforme fazem certo os inclusos documentos de
DrS. 1 e 2; 111°. - Que, das

.

áreas então adqueridas, vendeu ela,
dentro' dos limites das .meemas, para o Sr. -M,anoel Schumacher, uma
gleba com �,235.000 m2. (dois milhões, duzentos e trinta e cinco mil
metros quadrados), conforme se verifica pelo documento incluso sob
nO. 3; IVo. - .Que, instado verbalmente pelo requerente, para pro
ceder a uma divisão amigavel, afim de por término à comunhão, nega
se o mesmo a tal, conforme fàz prova a inclusa carta dirigida ao ad
vogado do requerente em principias do corrente mês (doc. n°.4); Voo
- Que assim, e como acima já disse, para dar cumprimento fiél ao

seu encargo de inventariante, e ainda, poder cumprir o que, determina
o § 3°. do Côd. de Processo Civil, deseja extinguir a comunhão ain
da existente, pelo que, por esta e namelhor fórma legal requer, lia
conformidade do' que estabelecem os Arts, 569 e 629 do Código Civil,
seja prccessada 8 competente ação judicial de demarcação, cumulando
a com a divisão dos imóveis objéto desta, respeitando-se no primeiro,
as confrontações mencionadas nos documentos 1 e 2, e no segundo a

parte iâ ocupada e suas respectivas benfeitorias, obaervando-se com a

finalidade prevista, o estatuido nos Arts. 415 e seguintes do Código
de Proceseo Civil concernentes ao feito. Assim, requer a V. Excia. a

citação d08 confrontantes e sues respectiva. mulheres, se casados forem,
por Edital, por serem desconhecidos (Côd, Processo Civil Art. 177 n° I)
e do condomino Sr. MANOEL SCHUMACHER, brasileiro, casado,
(azendeiro, atualmente residindo no lugar "Barracas", Município e

Comarca de Mafra, dêste Estado e sua respectiva mulher, também
por Edital (Código Processo Civil Art. 418), pára Os termos, da pre
sente ação de demarcação cumulada com 9 de divisão, ficando os

conírontantee citados para, no prazo legal, contestarem a ação, se o

quizerem, e para os demais termos do processo' ate final, isto é, até
a definitiva fixação das linhas de' demarcação: e o condomino. para
acompanhar os termos da ação de demarcação e a seguir Oi! da divi
são, com a condenação de uns e outros ao pagamento de suas quôtas
partes nas despesas da ação, e integral quanto à parte contenciôsa a

que derem causa, Citação que SI! tornará extensiva aOB atos da execu

ção, pena de revelia. Junta a esta apenas cópia do presente pedido
e do 'documento n°. 4, uma vez que a procuração foi lavrada em

Nótas do. l°, Tabelião desta Comarca a fls. 99 do livro nO, 57 (Cer
tidão inclusa), e os demais documentos constam todos de registros
públicos. Dá-se ao presente feito o valor de Cr$ 50.000.00, sendo
Cr$ 25.000,00, pela demarcatória e Cr$ 25000,00, para a de divisão
juntando se o talão correspondente ao pagamento da Taxa Judiciária
devida. P. Deferimento. Canoinhas, 14 de agosto de 1961. (a) Hiva-.
dávia R Corrêa, Advogado. Está devidamente selada. O presente
edital será afixado no lugar de costume e publicado uma vez no "Di
ário Oficial do Estado" e duas vezes no jornal local "Correio do Norte".
Dado e passado nesta cidade de Canoinhas, aos vinte e um (21) dias
do mês de agoeto de mil novecentos e sesseuta e um (196 L). Eu,
Zaíden Seleme, Escrivão, .o escrevi,

Dr João Rodrigues de Araujo,Juiz de Direito
CERTIDÃO:
..

Certifico que o presente editalê cópia fiél da petição de fls. 2.
O referido é verdade e dou fé.

'

Canoinhas, 2l de agosto de 19M.
Dr. Zaiden E. Seleme, Escrivão.

NOTICIÁRIO' INTERNA (IOHAL
° corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especiais em vários, países, possibilita a ° JORNAL manter
seus leitores sempre bem informados sôbre os acontecimentos
ínternacíonaís de vulto. Leia o O JORN ,�L e esteja a par do que

vai pelo pais e pelo mundo inteiro.

o JORN·AL�A S S 1 N E

(Orgão Líd-er dos Diários Associados)
SUPLEMENTO LITERA'RIO - VlDA NACIONAL
VIDA DOS C�MPOS - O MUNDO.DAS CRIANÇAS

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
..

ECONUM.ICO

PREÇOS:
1 ano c-s 2.000,00

, 6 meses Gr$ 1.200,00
3 meses crs 700,00

Peça, hoje mesmo, sua assi
natura, procurando o nosso

REPRESENTANl'E:

ANTONIO SELEM E
-,

\

CA,NOINHAS - Rua Senador Schmidt - Sta. Catarina
�

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

Especialmente fabricado para aquêles que desejam um

caminhão com a versatilidade de camioneta, com uma

capacidade de carga maior, ou ainda maior área
útil de transporte para mercadorias relativamente leves
e volumosas, Se as suas necessidades estão enquadradas
nessas especificações, há agora um caminhão ao seu dispor
- o Ford F - 350, agora lançado no mercado brasileiro,

Equipado com um possante motor Ford V-8 de
167 H,P" bloco em Y, oferece mais rapidez e precisão
nas "entregas. Chassis super-reforçado. de excepcional
resistência, garante serviço ininterrupto, Cabina com

pára-brisa panorâmico, de quase 2 metros de visibilidade.
proporciona maior confôrro e segurança!

CRIADORCASA
DE CARVALHO & NASCIMENTO LTOA.

>
'

Produtos Veterinários e- Agrícolas,
'

VA.CINAS (cr-istal violeta) contra peste suína,
raiva dos cães e bouba aviáría.
Sementes de hcrtallças, .etc,

Recomendação' aos

,

Triticulteres
Nesta época do - ano, comumente começa a aparecer nos

trigais, mapchas amarelas (clorose), exparsas por tôda a lavoura,
causadas mais frequentemente por deficiência de elementos nu

tritivos da terra. O trigo atacado pouco ou nada produz, ocasio
nando sérios prejuízos à colheita, por isso devendo-se combatê

la, o que é muito simples:
COMBATE

Espalhar de 100 a 150 Kg. de SALITRE DO CIULE ou

SULFATO DE AMONIO por hectare, sómente nas manchas
amarelas ou onde o trígo está mais fraco, em cobertura (semeando
s.ôbre o trigo), preferentemente em dias de chuva fraca ou após
chuva abundante, quando a terra estiver bem molhada,

Para melhores detalhes procurar o escritório dI(,SERVIÇO
DE EXPANSÃO DO TRIGO - 6a. RT. - Canoinhas. 3x

'H' um FORO F .350 para
a .

d '

di, necessida e.
ca a

. d tos farmacêuticoS ou
,

..... 'Transporte de CIgarrOS, pro
li

.oipequenos engradadOS.
e adarias e confeitarias.

• Entrega de encomendas d P
.

lojas e arma'l.EmS
t urbano e rural, em

• Serviço rápido de transpor e

12 pes�oas ou mi-

com capacidade para
,peruas

. 7 assageiros.
crõnibus, pala 1 P

m geral. .Fácil adap-
• Mudanças. carretos e fretes tipo de carroceria de

_ hassis a qualquer
taçao. do

c

lata forma e grades.
•

madelfa com p
.

tochos e reboques, turgoes
e ,a:o

• Carros-socorro, gume b" s e transporte pohC1S!.
'S de bom airo

bulâncias. carro
, Fôrd da sé'rie F .350 são

'IMPORTANTE: Os chnssts
bi�a e rodas duplas

jornecidos com co
assimnormalmente specio1S ilustradas.

na traseirã. As �arr�ceTta;t:SS1S com .rodagem simples

como a utilizaçao deste; révio entendimento com
.

rc dependem _

e p
na traset

F d Autorizados. "

-

os Revendedores or l.
•

VISITE O 'SEU ,REVE�DEDOR

Pe'drassani
Rua Getúlio . Vargas Canoinhas

COMPRA- SE
Até SÓ.OOO arapucas para
telhas 2�xSO, de pinho,"
Oferta para ESTANISLAU'·

DAMnkOVSKI.
Vila Fani Rua n. 2, casa,

n. 1408,' Caixa Postal, 2668
CURITIBA Paraná. 2x

Lãs' para Tricot
Casa Erlit�

Vendem-se Datas
Vende-se diversas datas

localísadas entre o' Ginásio
e a Rua Roberto Ehlke.

Ver e tratar com

Dr. Erwin Schwartz
a Rua Major Vieira em

frente à Oficina Mussi. 2x

\

Li,mitada
Santa: Catarina

-

\
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Figuras do Passado Canoinhense:

I ;7

Capitão Roberto
Honorário" da 'éidade, por fôr
ça do decreto municipal n. 89,
de 3 de agôsto do mesmo ano ..

Foi um dos pioneiros e des
bravadores do mumcipio, e seu

10. Delegado de Polícia, quan
do criado o distrito, a 3 de ju
lho de 1.902. Ao tempo de Ca-

_ noinhas município, foi membro
do Conselho Municipal e subs
tituto Jiõ Superintendente, Ma
jor Vieira, em 1.919. Capitão
do exercito brasileiro, pertencia
à antiga Guarda Nacional, e,
com essa patente, foi defensor

-

do regime republicano, por o

casião do Cêrco da Lapa, Pa

raná, do qual foi um dos vete
ranos. Afastado, geralmente,
das lides políticas, foi produtor
de erva-mate, industrial madei
reiro, e fazendeiro, aliando-se,
todavia, a muitos empreendi
mentos de natureza coletiva,
como a criação da extinta "So
ciedade Escolar", primeira Es
cola de Canoinhas, da qual foi
o principal fundador.

_

-

Juntamente com Francisco de
Paula Pereira, João Vicente

_ Ferreira, Major Thomaz Vieira,
e outros, punha-se, muitas vê

zes, de viagens a cavalo, que'
duravam de 8 alO dias.r a Cu
ritibanos e outras localidades,
enfrentando os perigos

-

sem

conta, de uma selva inóspita,
em que eram comuns os ata

ques de silvícolas que então
ainda habitavam o interior do

,

município.
Como Delegado- de- Polícia,

-

com auxílio de outros povoan
tes, desenvolveu tenaz combate

,
OI'

Ano 15 . CANOINHA8 - S. Catarina, 12 de Setembro de 1961 • N. 656

, Catarinense, na=cido .ern Join

ville, Roberto Ehlke era filho

de Ferdinand Ehlke e de Dona

Carolina Gaúger Ehlke. Veio

êle para Canoinhas a 3 de a

gôsto- de 1.896, aqui residindo
por 50 anos, 'até o ano de 1.946,
quando afinal faleceu, "Cidadão Comissão Diretora dos Festejos do

CINQOENTENÁRIO. ,

Ccmunicaçâo
,

A Comissão Pró-Festejos do Cinqüentenãrio de Canoi-
nhas, diante dos acontecimentos que abalaram a tranquilidade
nacional, na esperança de que esteja restabelecida essa tranqui
lidade em breves dias, para o be_m da família brasileira, de co
mum acôrdo resolve suspender os festejos que estavam- progra
mado para os dias 9 a 14 de setembro próximo vindouro.

Esta decisão foi tomada tendo em vista o intuito de co

memorar o Cínqüentenárío de ' Canoinhas condignamente, o que
seria impossivel na emergência

_
que atravessa o País. '

A fix�ção de nova data para a realização dos :festejos
e bem assim o programa serão estudados pela Comissão e di
vulgados com _praso antecipado.

Canoinhas, 31 de agôsto de 1.961.
,/. .

Dr. João Colodel - Presidente da Comissão Diretora
- -

Dr. João Rodrigues- de Araujo - .�Membro
Alfredo de Oliveira Garcindo -- Membro

r ,

a criminosos e foragidos da
justiça, paranaense, que; antes

- de instalado o município e a
Comarca, buscavam aqui homi
zio ou refúgio.
Três Barras, quando da Ques

tão de Limites, ainda era juris
dicionado pelo Paraná, assim
como Papanduva, Itaiópolis -e
outras localidades vizinhas, Ro
berto Ehlke, porém, embora
defensor da causa catarinense,

foi figura geralmente estimada
também nessas localidades, e·

enquanto vivo, .gozou, sempre,
de real prestígio, estima e res

peito por parte de todos os CÍ
dadãos que aqui 'habítavam.
Faleceu em Canoinhasu 10 de
dezembro de 1:946, onde se

encontra sepultado.

(Dados fornecido. pelo Dr.
.

�

Cyro Ehlke)

•

�mBm��mRm�"�1I r rn ê

o5 T h I e m 'I
A _Casa 'das Bicicletas·1
Bicicletas por preços quasi de fabrica I

II
.. �

Peças 'e Accessórios III.
Atacado e Varejo I�

Consertos e -- Pintu ras . JI

Praça Lauro Müller, 518
. I

Canoi n has Santa - Catari na II�
-

.

-

-

- .
•����.��m�••B�B••m••B.ee••B.

'17,'
-

Unidas Ltda .

<.

•

O)
Com-ér�io em Geral. Atacado' e Varejo
'. " '"'

Acordeões
,

'-,

Colchões de Mola
I.

Tecidos, Armarinhos, 'Secos e
\

Molhados, .Armas Munições,e

Máquinas de Costura, Ferragens.
\

.

I ..Distribuidores dos'
I j

- �

Rádios
-

«PHILI PS»'
,

'<,
-,

Chapéus «RAMENZONI»
-

-

«TODESCHlNI»

-

c

Rua Caetano . Costa, 553
"-

Caixa Postal, 43 - Fone, 140

FILIAL:
ITAIOPOLIS [

Santa Catarina

MATRIZ:

Canoinhas - Santa Catarina

Saúda Canoinhas no seu 50'. .aniversário
I

'"-

,.
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CO�REIO DO NORTE

-,

/ .

I

Auxílios Para Canoinhas
.

.

o Govêrno do . Estado pagou, em julho e agosto
deste ano, os seguintes àuxílios ,à Instituições' e Estabele
cimentos de Ensino de Canoinhas:

'

1°) • Sociedade Beneficente Operária Cr$ 20.000,00
2°) - Hospital Santa Cruz 80.000,00
3°) - Colégio "Sagrado Coração de Jesus" 40,000,00
4°) - Ginásio Santa Cruz 40.000,00
5�) - Bíbliotéca Infantil (BIC) 56.000,00
6°) - Lar Santa .Inês , 20.000,00
7°) - Centro de Saúde, (para pintura) 25.000,00
8°) - Sindicato dos Trabalhadores 40.000,00
9°) - Pia União .de Santo Antonio 80.000,00

Canoinhas, 21 de agosto 'de 1961.

Dr. João Colodel .;_ Prefeito Municipal.

R8p�lente de Agua _

(UNION CARBIDE)

Casa ErlJla

'-Até o, orecc
e uma

yantagem. � .

comure
�

Casa' ereria

1'2-9-1961

� Revista "SELECÕES"
»

A src ainda procura:
1942 '- junho, [ulho e outubro.
1947 - agôsto,

-

1961 - janeiro (roubado).
Oferece aos colecionadores

uma centena de números em

duplicata, inclusive o raríssi-
mo número 1. '<,

Propriedade
V E N D'E� S E
Nas margens da Estrada

de
'

Marcílio Dias, vende-se
uma propriedade com 5 al
queires de terra, todo cer

cado cf arame e pranchas
de imbuia por' baíxo para
vedar a entrada de porcos,
cabritos, etc. .Ôtima casa de
morada, diversos paióis etc.
Tratar no local com a

proprietária VVfjJ. N icola u
Kobil, ou informações no

'BAR CARLITQ. 3x

Material elétrico
CASA ERLITA
Para Defesas Fiscais

: Só a

Organização Jurídita Contábil
(EdifI�ro MEÚL)

dr. fdyr Seleme - dr.' Annar, Seleme
, MÉDICOS

'","noS _

....Ihes

•... laze•
._

" ..ande uma
. roupa

RE.llfR:� ,

a boa,.roupa po-nto por ponto
., \ l '_'I'

Consultório:
, Rua Getulio Vargas, 639 - Telefone, 380

Residência: '

/
R. Getulio Vargas, 639 R. Vidal Ramos, 1100

Telefone, 380, Telefone 246
,

l.
Sta. _CatarinaCANOINHAS

Atenção, Criadores de Porcosl
o Médico-Veterinário Regional está distribuindo a

seguinte nota: '
•

'j

,

"A peste suina está fazendo grande mortandade
em criações nas localídades., de Parado, Rio Preto.: Rio
dos 'Poços!

Vacine, pois imediatamente todos seus leitões 'após ,

Um mês' de idade e repita' essa vacinação, contra a pes
te suína, seis meses depois da primeira dose.

-
.

..

Cuidado! não deixe a peste chegar em sua porca-
da; vacine-a' incontinente!" , Ix, --o

,

Ouça, de 2a a, 6a feira, às 12 horas
, na RADI'O CANOINHAS LTOA.,

INFORMATIVO INCO
Uma, síntese dos principais acontecimentos
econômico-financeiros do Brasil e do 'Mundo!

A quaIldade do tecido. a exatidão do corte.

• esmero da confecção e o mínucíoso. acabamento
de urna rôupa Renner são, realmente,

GRANDES vantagens que tornam pequeno a

sobretudo justo o seu preço! Somente a

Organização Renner, graças à
\

sua al,ta
�

especialízação na Indústria do Vestuárte,

pode proporcionar a V" essa economia; sem

contudo prejudicar a qualídade do produto.
A roupa Renner tem tudo ° que, V, deseja: belo.

padróes, talhe moderno e. o que é pnneípaí;'
Rennér tem tradição porque veste geraçõe�

• botô@. pregado. .,ID
dois sentido.. l

, /

• vários modêfos ellL
cadg número.

• passadeiras esp@clalsl
1· cm. QQaixo do cós.

: • -Ierrcs pré-encolhidos.
,

duplamente costurado..
,

"

" • o vinco das eeleee
ocorapanha o (io
da-fazenda

� costuras eióstlcas.
mUito mais r.$llt.nt...

/

CUM PRI,M ENTA'
A Famllia CanoinhenseRua Cietúlio- Vargas, ,_

882

Canoinhas' - Sta., Catarina,"
l\ Casa da Bôa Roúpa

( , \

pela passagem do 50' aniversário
da criação de seu Município!

f
\
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Canoi,nhas
-.

Cinquenten_ária e .seu Hino,

Rvmo. Frei Elzeário Schmítt, fundador e di
retor da BIC. Autor da letra do Hino do Cínqüen
tenário e quem mesmo teve a magnifica idéia de

por ocasião da comemoração do aniversãrio do Mu

nicípio, fazermos um Hino _em Homenagem 8 tão

importante data, de nossa Emancipação, E' um ver

dadeiro lutador. Se não fosse a sua extraordinária

capacidade de trabalho e persistencfa aliada a sua

invejavel íntelígencía, Canoinhas não teria uma bi
blioteca tão famosa como a BIC. Sua luta .tem sido

aquela de enaltecer e engrandecer cada. vez mais
um órgão de cultura tão necessário-aos nossos tempos.

Confecíonando a letra do Hino do einqüente-'
nário, submetida que foi, a. compositores de renome

uníversàl, foi considerada a melhor entre as melho
res. Uma vitoria a mais de Frei Elzeário obtida para
Canoinhas. Seu nome já está perpetuado na galeria
dos pioneiros, vivos, dos que muito tem dado de seu

trabalho «: esforço po.r este. querido pedaço de terra

de Santa Catarina e do Brasil.

Rendemos. nesta data ao Rvmo. Frei Elzeário

Schmitt nossa sincera homenagem e reconhecimento

por tão brilhante' vitória.

Cumprimenta
Acionistas

• I

Hino do Cinqüeotenário
de Canoinbas

Letra de Frei Elzeário Schmitt

'Música de Elmy Wendt Mayer
, .

o· Princesa 'ge�ti1 do Planalto

Ergue a fronte orvalhada de luz!
Canta um hino de orgulho bem alto,
que o clangor dás fanfarras traduz.

Sa:qta Cruz de Canoinhas, tuA glória
n� Colina Sagrada raiou;
e,' em dez lustros de explêudida História,

\

até nós flamejante chegou.

Capital da Erva Mate e do Pinho,
das Imbuias galhardas do Sul,
onde o sól e a amplidão têm seu.... ninho,
e o esplendor dos trigais beija o azul.

Canoinhas cinqüentenária tem um hino. Seus
acórdes maviosos adaptados magnificamentea à letra
expressiva impressionam todos àqueles que compar
tilham da nossa festa magna. A música do Hino do
Cinqüentenário é da autoria da grande pianista e

distinta Sra. Helmy Wendt Mayer.
Néta de pioneiros, D., Helmy (leu o máximo de

seus esfôrços para saudar e presentear a cidade que
lhe serviu de berço. '. .

'"

t Canoíàhenses .tambem são seu espôso, o esti
,

mado Sr. Mário J. Mayer e seus quatro filhos. Com':'
pondo a música do "Hino do. Cinqüentenário", D.

. Helmy soube traduzir o sentimento patriótico de
nossa gente e a alegria contagiante que envolve to
dos os corações, nesta data tão nossa e tão querída.

A família canoinhense, por intermedio ·do jor
nal "Correio do Norte", homenageia e cumprimenta

. a 'distinta' senhora,
r .

-
. ,.

, Parabéns, D. Helmyl Parabens, canoínhenseslOue
as vozes dos nossos pequenos e grandes estudantes se

façam ouvir por todos que habitam nosso imenso Brasil.
e

Terra augusta de Paula Pereira,
do Major que assentou teu porvir,
do imigrante que, em pé, na clareira,
nova raça de heróis viu surgir. _

Campo, escolas, íridústría e oficinas

forjam vida e labor sem cessar;
e em teus lares _,. promessas divinas
arde o facho da Pátria e do altar.

.Nos fulgores do Cinqüentenário,
tôda gente te aclama e bendiz:

Salye, salve, Canoinhas - sacrário
das virtudes de um povo feliz.

.

)

•
r

•

seus Clientesl
pelo

Am'igosJ
'GeralJe POV()� emo

,

-d-

o

}'
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Canoinhas Cinquentenária' 'nos Esportes
,

"CORREIO DO NORTE", em sua, edição do
'

Cinqüentenário,
, dedica esta página ao espórte mór de nossa Canoinhas, congratulando
se com os, atletas e dirigentes de nossas Agremiações, os quais não
medem esforços,' afim de levar bem alto o nome de nossa cidade e

a tod�s o� recanto �o país.
<; "Mens Sana in Corpore Sano" - frase, italiana, que espelha 'e

traduz perfeitamente o efeito do' esporte em nossos jovens • mente
sadia em corpo sadio. 'Para uma mente sadia o físico terá que ser forte e

sadio. E a prática do espórte é essencial e necessária' a nossos jovens.
- Canoinhas, ha tempo, vem se projetando cada vez mais no

Santa' (ruz E. C.
E' o Campeão Invicto do Ano

do Cinqüenténário na categoría
de Titulares e Bt-Campeão de
196{> e/ 1961 na categoria de As
pirantes. Possui aindà o titulo
de Campeão do Torneio Inicio
de 1960 e Vice-Campeão de ti
tulares daquele ano. Representa
atualmente Canoinhas, no Cam
peonato Estadual do corrente
ano, tendo passado já pera a

semí-fínal em conjunto com ou
tros onze clubes do Estado. Pos
sui uma equipe a altura dos
anseios do público esportivo de <,

noasa.cídade. Sua fundação data
de 6 de Maio 'de 1954, ,e per-.
teneia a Liga Mafrense de Des
portos até 1959, quando foi re
organizada a Líga Esportíva
Canoinhense. Vem de uma c' r·

reira brilhante pelo Campeon .to
cidadino de 1961, tendo sído p ,s

suídor além dos titulos de Ca rn
peão Invicto e Si -Campeão de
Aspirantes os seguintes: Melhor
artilheiro' - Melado com 15
tentos consignados. Defesa me�
nos vàzada: 'apenas 7 tentos em
oito partidas - �quipe com

melhor disciplina �'em todo o

cenário esportivo, não só no estadual como no inter-estadual. Visitam
nossa cidade clubes de pujante categoria, preliando com nossos craques
em embates futebõlisticos, levando ótimas' impressões do nosso padrão
de esportes. -Excursíonam nossos clubes a' outras cidades e outros es

tados, representando Canoínhas e sempre elevando bem alto o bom
nome do nosso esporte.

Nêste ano
_
do Cinqüentenário, Canoinhas é representada no

Campeonato Estadual e já na fase semi- final pelo Campeão de nossa

cidade, o qual assumiu o compromisso de levar com galhardia, o nome ---

da Capital da Erva Mate, se possivel, até as finais do Certame.
/

SANTA CRUZ ESPORTE CL.:.J,JBE., - �

esquerda para a direita - De pé: Ezidio, Alceu, Milton, Mário, Cilo, Almir,
Gato, Amilcar,'Ja�obus, Ernesto M·ayer. Agachados: Lourival, Arno,

Gaúcho, João, Melado� Coringa, lrineu e Alexandre S'teilein.

Da

CANOINHAS E.C.
De p6 �a esquerdà para � direita: Sapateiro, Oscar,
Djalma, Nelson, Scheuer, Gibi. Agachados: Romeu,

Chiquinho, Altino, Tavico � Ibanes,

Campeonato: nio sofreu nenhu
ma expulsão, Artilharia mais
posmva: consignou 37 tentos no

Campeonato de 1961. Efetuou
no periodo de Janeiro de 1961
até a

. presente data 20 [ógos,"
entre amistosos e oficia is, com
equipes locais, e de outras ci
dades. tendo sofrido apenas uma

derrota por 3 tentos 8 dois, em
São José dos Pinhais, 4 empates
e 15 vitórias para suas côres,
Vem ultimamente de desclassi
ficar a equipe do São Bento F.

/ C. de Porto, União, pelo Cam
peonato Estadual, ingressando na

semi-final do referido Campeo
nato. Sua diretoria é composta
dos seguintes espojtístes: Pre-

sidente:",.Or."· Saulo Carvalho
Vice: Alcidio Zaniolo - Secre
tarioss..:Raphael J. Boeíng, Alei-

des Schurnacher, Arno J. Santos.
Tesoureiros: Hugo Peixoto, Ade
mar Schumacher e Ruy Seleme.
Técnicos: João Alipius Jacobus
e Ernesto Mayer. Diretor de

Esportes; Guilherme Prust. Mas
sagista: Alexandre Steilein. Sua
valorosa diretoria não mêde es- /

.ferços afim de
.
brindar o pú

blico esportivo de nossa cidade

sempre com embátes de cate

goria .com ohtros clubes locais,
inter-municipais e estaduais. Não
tendo-se descuidado de manter
seu plantêl a altura dos anseios
da ...!lumerosa torcida de que faz
jús.

Canoinhas E. C.
Quarto colocado no certame

de titulares e igualmente 40 co

locado na categoria' de aspíran-'
tes, E' o caçula da Liga Espor
-tíva Canoinhense. Embóra a da
ta de sua fundação é de 6 de

Abril de 1950, desde 1953 até
Março de 1961, o clube ficou
ínatívo, sendo que dessa, data
em diante, passou a sêr recons
tituido com a fusão de dois clu
bes de nossa cidade, Oure; V€f
de F. C. e Marianos E. C., pouco
antes do 'inicio do Campeonato
de 1961. � Embóra isso, sagrou
se Campeão do Torneio Inicio
do corrente ano, está ainda em

faze inicial e sua atual diretoria
não méde esforços psra H!t!'guer
o <quadre esportivo, Inclusive
contratando no momento diver
sos cráques para a carreira es·

<, portíva vindoura. Sua diretoria
é composta dos seguíntés es

portistas: Presidente: Dr. José (

Ivan da Cósta, Více-Presídente:
João Scheuer, Secretário: 'Ete.
Agenor Flôres, Tesoureiro: Cle·
mentino Pieczarka, Técníco :

Glauco Bueno e Diretor de

Esportes: Ernesto Nunes.

s. E. Palmeiras
Quinto colocado nas categorias

de titulares e aspirantes do Cem
peonato de 1961. Agremiação fun
dada em 2 de Julbo de 19n2, in;
gressendo s6mente no Csmpeõna

;/

S. E. PALMEIRAS /
\ l

Da esquerda para a direita _' De ,p-é: Tewí, Osvando,
Louti, Fernando, Renato, Juvenal. Agachados: Pe-.

dro, Witt, Moacir, Salomão e WitiDho.

to cidadino em 1961, embora te
nba se registrado na Ljg� Espor
tiva Canoinhense já no ano de
1960. Possui um Campo de Es
portes próprio e� séde lambem da
propriedade00 clube. Em virtude
de ser tambem uma Agremiação
extreante no Campeonato de nos

sa cidade, no. entanto apresentou
se magnificamente bem frente á
,seus categorizado. adversários, e

promete para � outro ano, uma

equipe bem treinada e a altura
dos desejos de sua esforçada dire
toria. Seu presidente senhor Or
lando Nascimento; Vice-Presiden.
te. Walfrido Witt; Secretário, Joio
Blltista Silva; Tesoureiro. Afonso
Rohrbacher e Técnico Michél N.
Seleme,

BOTAFOGO ;PORTE CLUBE
EM PÉ, Rdo. Mário, Odlr, Orá.ioob ey, s.. .dor, Nery. Gino, Mário IIi AGACHADOS, Chi

quinho, Edson, Grornaldu, '....çense, toac:ir,' Gui.do, Toma.eJi, Adil.on /e Witt.
O d,"'l!iportiata ecoliltumado à nO'.1t nr,.ça de e ..porle, eliltranbará a ausência de Lolongue neata

foto, ma. ,�"qne o .MU ...... , stlta ... esteio de várias campanha••lvi-negra••
ellitav� .::.cn'tundioH, na oportq.nic!lade.

'\I',

(Continúa D'outro local)

\

--
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- Rothert & Cia.CASA
Rua Paula Pereira, 362 - Caixa Postal, 63 � Fone, 305

C A N O IN H A S SANTA CATARINA

TINTAS
PINCEfs
FERRAMENTAS

FERRAGENS

.QUADROS
MOLDURAS

VIDROS
ESPELHOS

/

"V1GORELLI"
\

CosturâI Má,quinas de

CASA COMERClAL
'"

de A N T O N lOS E L E M E-'
Gene'ros alimentícios, Armarinho, Perfumarias, "etc.

Venda de Peixes e Camarões' Frescos, Todas as Semenes.
-;__

Agente do
"Jornal do Comércio" e do "O Jornal", do Rio de Janeiro,

Rua Senador Felipe Schmidt, 304 - Esquina Marechal Deodoro ..... Fone 226
,

C A N O I N H A S Santa Catarina
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Além de sua extens�, linha de' tecidos, para tôdas as .r

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

VISCOLIN

��/fa'
PURO' LINHO

V; vestirá. bem,com qualquer dêstes;tecídos no verão.

Casa Pereira Rua tietúlio Vargas, 882

Canoinhas #�..:l�St�:·� Catarina
A' Casa da Bôa Roupa

...

, I

\

Ano 15 • CA.NOINlIAS • S. Catarina, 12 de Setembro de 1961 . N.656

I

final o referido arrolamento,
sob pena de revelia. Para os
devidos fins, mandou o, M. M.
Juiz de Direitó, expedir o pre
sente Edital, que na fórma da
Lei, será afixado' no lugar de
costume e publicado uma vez
no Diário Oficial do Estado e

duas vezes no' jornal local Cor
reio do Norte. Dado e passado
nesta cidade de .Canoínhas, aos
vinte e quatro (24) dias do mês
de agosto de mil novecentos e

sessenta e um (l96Í. Eu, Zaiden
E. Seleme, Escrivão, o escrevi.

Dr. João Rodrigues de Araujo
Juiz de Direito.

Está conforme o original, do
que dou fé. Data supra.

.

Dr. Zaiden E. S'eleirie; Escfivão.

Maj. ThomazVieira
O -Major Thomaz Vieira, foi o primeiro prefeito de Ca-

noinhas, na qualidade de Superintendente, .quando criado o mu

nícípío, a 12 de setembro de 1911, pela lei estadual n. 907, do I

govêrno CeI. Vídal José de Oliveira Ramos, tendo tomado posse
do cargo a 6 de dezembro do mesmo ano, data da instalação
solene do município.

. -

.

Era natural de Lapa, Paraná, onde nasceu a 5 de agôsto
de 1861. filho do Sr. João Thomaz Vieira e de Da. Ana Vieira

.

Matoso. Em 1883, acompanhado de seus venerandos pais, veio
residir em Rio Preto, neste Estado, onde permaneceu pelo espaço
de 20 anos dedicando-se ao comércio. Paraná e Santa Catarina
já contendiam sôbre limites, e data dessa época (1883), haver êle
abreçado a causa catarinense. Sofreu, por isso, perseguições, o

brigando-se a residir em Canoinhas, que o Superintendente de
Curitibanos, CeI. Francisco Ferreira de Albuquerque já havia pro
tegido sob a bandeira catarinense, como Distrito de Paz, a 3 de
"julho de 1902.

Em 1904, encontrava-se domiciliado na colônia que fun
dou, e que lhe deve o nome, (hoje município de Major Vieira),
sendo ali eleito 3°. Juiz de Paz. Conquistou as simpatias do povo
e jamais quiz receber custas a que tinha direito. Quando, em

1911, o governador catarinense CeI. Vidal José de Oliveira Ramos
criou o município de Santa Cruz de Canoinhes, desmembrando-o
de Curitibanos, foi escolhido Superintendente do municipio e

nesse cargo permaneceu até 1919, sendo substituto no cargo nes-
sa época, o capitão Roberto Ehlke. \

Só então veio a residir na Vila de Santa Cruz de Csnoí
nhas, a 6 de junho de 1915. Em 14 de outubro do mesmo ano,
foi eleito deputado à Assembléia Legislativa do, Estado .

Assumiu êle. o govêrno do município, em período de ple
na convulsão social e política, em razão da Que!tão de Limites
e do fa'natismo religioso, que aqui teve seus lances principais, de
1914 a 1916. Organizou a defesa do município, com o auxilie de
píquetes de cívís, COmandados pelos bravos vaqueanos

. Ladísleu
Fernandes,. Pedro Leão de Carvalho, (Pedro Ruivo), e outros, que
mais tardejiuxiliaram, valorosamente, as fôrças federais que aqui
ficaram sediadas..... Muito ficou dever- lhe a então pequena Vila de
Santa Cruz de Canoinhas, nos primeiros anos de existência. Quan:'
do faleceu, já não mais residia em Canoinhas, tendo os seus res
tos mortais sido trasladados para esta cidade,- onde hoje repou
sam, pela Prefeítura Municipal, a 12 de junho de, 1948.

.. (dados fornecidos pelo Dr. Cyro Ehlke .

FUNDADO EM 27/5/1947 Reg. no- Certo Tít. Doc. s/no 844
JORNAL SEMANARIO - PUBLICA-SE AOS SABADOS

-Hua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Cenoinhaa- S. C.
. Assinatura Anual (52 númaros)-Cr$ 200.00

(A partir de 1. de julho do corrente)
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

Anunciai: Por vez e por centimetro de altura de coluna:
�

ÚLTIMA PÁG�NA ) PAGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 25,00 1 vez ,Cr$ ·18,00
4 vêzel· 20,00 4 vêzel 15,00
8 mi maia . 15,00 8 ou mail 10,OO�
Publicações em destaque ou lugar determinado na pagina

tem um acrescimo de 10%.
"A Pedido" ou "Seções Livres" serão cobrados pelo

espaço ocupado, com o acrescimo de 50%.
A Redação não endossa conceitos, emitidos em artigos assinados. � ,

..

�

Edital de' Citaçao com prazo de 20 dias
O Dr. João Rodrigues de A- Iraujo, Juiz de Direito da Co

marca de. Canoinhas, Estado de
Santa Catàrina, na fórma da Lei,
etc.

FAZ SABER a quem interes
� '"r póssa que procedendo-se no

Cartório doEscrivão de Orfãos
a ..sta Comarca, o Arrolamento
dos bens deixados por faleci
mento de PAULINO TELLES
DE CAMPOS, fica o herdeiro
SEBASTIÃO TELLES DE CAM
POS, residente em lugar incérto
e não subido, CITADO. por êste
Edital com o prazo de vinte (20)
dias, contados da primeira pu
blicação. para dentro de cinco
(5) dias, dizer sôbre as declara

. ções de herdeiros e bens e valor
atríbuído e seguir até a decisão
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Foi o fundad�r" da imprensa
canoinhense.. mandando ímprí-

. mir, em 1902, "O CANOINHAS",
primeiro jornal da cidade, que
circulava mensalmente e do qual
saíram uns 4 a 5 números ..

-
.

,

12·9-1961

Miguel Arnold, João Sotter Ma-· Existiu até 1916, após o que foi.
toso, André Cornelsen, João Vi- dissolvida. Funcionava numa ca

cente Ferreira e Gustavo Schade, .sa construída especialmente para
através da: "Sociedade Escolar". êsse fim, onde mais tarde, até

1919 pelo menos, tinha seu es

tabelecirrrênto comercial c \ Sr. '

Roberto Ehlke. Passando por
sucessivas reformas, por último
serviu-lhe' de restdêncla.je ain-'
da existe, á Rua cel. Albuquer
que, à' entrada de Canoinhas.

Foram professôres, especial
mente contratadss: Joaquim de
Oliveira, Antonio Simão da Síl-.
va, Dídio

-

Augusto e Manoel;
Trancoso,

-c
' A convocação para a sua dis
solução definitiva e ,conseqüente,
venda do prédio {oi feita' pelo
sr. Julio Budant, PrEfsidente em'
exercício, em 1916, consoante:
revela "O IMPARCIAL", de 5
de março do mesmo ano.

(dados fornecidos pelo Dr.
Cyro Ehlke}:

""'n'

EM, CANOINHAS

111l1ll1111111ll111""lIIllmllllll�llllllllIlm�Wlllmllmmmlllllllllllm�11II1111�lllh�llllllmmlllmIIIllMlllmUII.llllldIII�lIIIlmllll�mlllmIAftlldIll'mlllllllllmlmlllllllllllllllllllmllllll!mllllllllllíllllllll@!11II111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIl1111111111111111111illllllllmmll1IIIImllllllllllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllllllIIÍlIIIIIIIIIIIIIIIIIIl!ll[llllllllllllijlIIIIIJIg
'. ., -' , . .,. -

I'
�

\' \ -
-

•

'.
•

-

-' >

_-
� -.'

, ,

,

..

�

'.

Figuras 'do. Passado Canoi.nhense I

_----------------.------.---------------.�
I

EM I L I o G oT H A R oo .WE N oT viços prestados a Canoinhas, fa-
< IIzendo jús. portanto, ao reconhe- :gualmente, foi o primeiro bar ê cimento e homenagem dos pós-
-

bilhar aqui montado..Quando teros. Irádio ainda nem existia: e a no-

vidade da época era a gravação "Correio do Norte", ao ensêjo
falada, trouxe para aqui 'o pri- do Cinqüentenárrode Canoinhas, I
meiro gramofone e alguns dís- rende, aqui, suas homenagens à 1_
coso Chobrava, pela: audição de figura por todos os títulos .no- :

" ,

uma ora de- discos; a impor- tável e empreendedora, de E- :

tância de Rs$ 200 (duzentos mílio Gothardo Wendt, fundador ,

réis, ou atualmente vinte cen- 'da imprensa canoirihense orga- ,

tavos). '.

nizador da primeira banda- de

música, primeiro cinema e "coa
djutor da criação da la. Escola I

Iem nossa cidade. '

-,. ,

\

Em 1906, assocíon-se ii Ro
berto Ehlke, Adelíno Magno de

Oliveira, João Sotter Matoso e,

outros, na fundação da,"Sócle
dade Escolar", primeira escola

�. particular instalada em Canoí-
EMILIO GOTHARDO WENDT nhas. Não iparam ai, t9-davia, os Foi fundada eni 1907, pejos
nasceu a 5 de maio de 1880, na cí- , _Se)18 eI?preendime�tos públicos srs.: Roberto, Ehlke, Adelino
dade paranaense de Campo Lar= .

e par.tIcul�res, pOIS em 19B,. Magno de Oliveira Jorge, Vito

go. Viveu os seus primeiros anos org8nl�0:? .lgualme,nte a la'"Ban- rino Bacelar Jr.:'Emílio G.Wendt,
porém; na cidade de Lapa, tam- da de .MUSIC� da cIdade,.a �yr�
bém no Paraná, vindo para Ca- �atann,ense, d� qua! vai clichê Inoinhas cêrca de 1900. Era filho Ilustrativo nesta página.

.
de Augusta Wendt e Bernardo Da "Lyra Catarínense", faziam
Wendt. parte os Srs: Salustiano Tran

coso, Nestor Wendt, Guilherme
Weber, Manoel Quadros, Julio
Budant Senior,

-

João Ferreira e

Miguel Arnold. Dos componen
tes da bands-í-encontram-se vi
vos atualmente apenas o Sr.
Guilherme Weber, (residente em

Curitiba) e Nestor Wendt, que
ainda reside em nossa cidade.

Montou em nossa cidade o

primeiro cinema, quando. ainda
nem eletricidade havia. Proje
tava os filmes com o auxílio de EmÜio Wendt faléceu moço
um pequeno motor. O· cinema· ainda, na cidade paranaense de

"Fénix", achava-se .situado bem I Lapa, e os seus, restos mortais

à entrada da cidade, à Rua CeI. foram finalmente trasladados

Albuquerque, nas proximidades para,.esta ci?a�e .. Espí�ito P!O
da atualmente praça com o mo" gressista e dinâmico, deixou ele,
numento . aos Il,�oneirt>s. Seu, (- assim, um vasto acêrvo ..�� ser-

I' �.

PRIMEIRA -. ESCOLA
"

,

INSTALADA

c Concessionários

"

f
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Notícias de Outros MlrInicípios
, \

Pedro Merby Seleme
candidato a Prefeito de Três Barras

o
.

mais moderllO' ,aparélh�mento
para bem _servi,r a todos.

Praça Lauro Müller, 514

, --(,---ÍIIÍIII---I' --

\ L

<,

Concorrem tambem como candídatos a Ver.eadores, na
mesma ocasião, 'do pleito de 1 de outubro p. vindouro, os ben
quistos Cidadãos, tresbarrenses: '

Ricardo de Oliveira, Jorge de Souza. Jose Rodrigues de Melo;
Ewaldo Brandj' Celestino Trela, Agostinho Kornatzkí, Boleslau 'I

..Szczer�ows�, e Paula Olsen: ��������������������••���������������••�

-

K candidatura Pedro Merhy Seleme a .Prefeító de Tres
Barras, Municipio -recém criado, desmembrado do Muniçípio de
Canoínhas, nasceu do altivo povo de 'I'res Barras. Já quando se'
falou em criar a novaõomune catarínense, o povo através de
seus legitimas representantes na,. Gâmara Municipal, apontava- o

'

como o candidato da preferencía do eleitorado, por possuir todas
as grandes e reais possibilidades, de ser eléíto, ser o homem in->
dicado para dirigir os destinos do novel M!,.lnicipio, principal
mente tratando-se de quanto ele já realizou em benefício de Tres
Barras., o -,

- ,

- Iniciou a sua' vida trabalhando no comercio com 'o seu'

saudoso pai, Merhy Seleme, um dos antigos moradores daquele
Municilpio. Dada a-sua capacidade de trabalho,

I

inteligen
., cía e homem de visão comercíal, destacou-se de -tal forma que

',' ultimamente sua casa comercial é uma' das' mais importantes da
/

Zona do Planalto Catarínense. O predio onde funciona o seu ne

gocio é Q;cmaior de Tres Barras, todo de alvenaria ,e serve como

Matriz. Tem uma filial em SãoMateus do Sul, Paraná, está cons
truindo outra em Cas-cavel, tampem no Paraná e uma outra gran
de filial .em Canoinhas, que será a maior loja-de atacado e varejo
desta cidade" Deste modo, a humilde casa comercial surgida em
Tres Barras, hoje representa um dos maiores fatores da nossa
economia, tornando-se em curto espaço de tempo, uma das m�io-'

. res organisações que se tem conhecimento na historia comercial.
( ,

'

e
Assim que- instalado o Município, de sua iniciativa, fun-

-,

"

dou-se' a Socíedade Amigos de Tres Barras visando congregar"
'todos Ios homens que estivessem dispostos,' numa só vontade, tra-"
balhar exclusivamente para o desenvolvimento da nova Comuna.'
Foi então 'escolhido para Presidente, Pedro Merhy -Sslerne. E' foi
esta Sociedade, que agora - vem de o "escolher- para concorrer às
eleições do dia 1°. de outubro p, vindouro, como candídato a

Prefeito.
, '

.

Conhecendo a UDN todas 8S qualidades admtnístratívas
de Pedro Merhy Seleme, em, sua Convenção realizada nos últi-,
mos dias de Agosto p. .passado, indicou-o tambem para concor
rer ao' cargo de Prefeito, registrando a candidatura" perante o

Exmo. sr. Juiz Eleitoral da 8a. Zona �1E:'itoraL
.

O povo de Tres B�rr'as vai elege-lo com uma grande
maioria de votos, não só porque Pedro Seleme é o grande rea

lizador, como também é o candidato que 'reune todas as possi
bilidades de fazer uma administração digna 'dq laborioso povo de
Tres Barras.

Candidatos a Vereaderes
/'

PARA HRIDAS,
E C Z E M ,A S,
INFLAMACOES,'
C O C E I R A S,

i

FRIEIRAS.
ESPINHAS, ETC.NUNCA EXISTIU IGUAl'

o Cine Teatro Vera Cruz
_ curnprimentendo seus "habituées por
do Cinquentenário de, Canoi'nhas,

seguinte. esta a

....

ocesreo

apresenta
programação:

'-c
para semens

"

,

Di�s 12 e 13· ,Terça e -Quarta 'Feira • às 20,15 hor�s .. Imp, até 14 anos

SA tOA
c1 George Nader, Bessie Love e Harry Corbett �

"Um sensacional filme, policial"
"'"

Dias IA: e. 15 • Quinta--a' Sexta 'Feira. às 20,15 'horas oolmpo até 18 anos

OS TR-APACE I R,OS� ,- I�.·
,

cf Pascale Petit, Andréa. Parisy-e Jacques Charrier
"A furia de viver 'e o medo de amar de "certa juventude"

equivocada que .pervertida! ! !
mais

�.

---;""- ..._

DIA 16 ... S'ABADO .. às 20!15.horas .. Impróprio até 14 anos

DOM
�

CAMILO E DEPUTADO PEN-PONI /
.,,_

cf Fernandel e Gíno. Cervi "Uma- sensacional comédía l l l " ;_

Dias .17'e 1� - Domingo e Segda, Feira. às 20,15 hrs, • Imp, até 14 'anos
"

,
'

A NAJA DESNUDA,
c/ Ava Gardner, Anthony Francíosa, Amedeo Nazzary, Gino Cervi, Lea Padovani

"Um tempestuoso romance de paixão e intriga!!!"
,

--------------------�

Dias 19 e 20 - Terça e Quarta Feira • às 20,15 hoeas » Imp, até- 14 anos

A
-

HO'R.A �ESCARLATE
cf Carol Ohmart, Toni- Tryon e Jopy Lawrance

_ "Um grandioso filme policíal l l l "
-

------------

\_.

.. Irnp, até 18 anos'
. ..-

-

Dias 21 e 22 .. Quinta e Sexta -Feira • às 20,15 horas

A - B E LA M '0 L E I RA - Em cinemascope ."

cf Sophia Loren, Vittorio de, Sica, Marcello Mastroianni, Paolo Stoppa e

Yvonne Sanson
.

"Um sensaciollal drama do cinema franco italiano!!!
-

1)./

I·
DIA 23 • SABADO - às 20,15 horas. Impróprio até 14 anos

O Diamante M�ldito,-
-

cf Belinda Lee e Ronald L�wis· -- "Um formidável filme plícial l'l!

Dias 24 e 25· Domingo' e Sego Feira - ás' 20,15 ho ....as « Irnp, até 14 anos,
I

das- Mil Mb,ntanhaso_' Vale
EM- TECNICOLOR

cf Bélinda Lee, 'Michael Craig, -Patríck Me-. Govchan e Anna Gaylor
"Amor sem Ieí. .. mais forte do que a lei da selva ti! Um drama

de aventuras no coração da Afríca .-...
'

<,

------------------�-----------

PARE! [ TÔNICP CAPILAR, POR EXCELÊNCIA'

\
"

'\
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de' 'Citaçã? . . "Nosso .: Bar
com o

....pr�zo··.d�, ��l?ta (30) dias .

de 'BALlLA 'DAi... H'Ó
. o Dr. 'João Bódrigues- de Ara,u.io, Juiz de Direito da' Comarca '. "", '

'.

.
- ' -Bar Café e Churras,caria

de Canoinbàe, Estado de Santa Catl:l�irra, na fórma da Lei, etc.

FAZ "SABER ao' cendomino Sr. MA�O-EL SCHUMACllER,

Edital

Atenção Caçadores !
Em breves dias a firma J. Côrte irá receber as

afamadas espingardas de um cano em todos os calibre's
MOCHA de fabricação ROSSI e l3ERETA, orgulho da
Industria NacionaI. Ampla Garantia.

.

Receberá também, as afamadas pistolas automaticas
BERETA nos calibres 22 e 6,35 (com pente)

, Prêços ótimos

J. Côrte
Praça Isauro Müller,' 751 (ao lado do' Banco INCO)

Caixa Postal, 76 - Fone, 125

CANOINHAS STA. CATARINA

Bebidas nacionais' e '''.estran- ...

geiras, conservas, balas,' Irutas, ;

•

salsichas, salames, etc.
Rua Paula Pereira • Cánoinhas

c'ontra'tQs, DJstratos'
Comerciais, Requerimen.
tos, C�rtas e Recibos.

Procure a

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)

./

Vidraças quebradas em .sua

casâ? Não é problema,
Telefone para 305 e será

prontamente. a tendido.

CASA· ESMALTE

SAI,AS; última .mods

-eatttt. �teit(J,

Assunto de
.
interesse de todos os lavradores

�

,Feijão
Variedades Quilos de Semente Época Data Hendim.

por .Ra. (10.00Om2:) plantio, colheita .eaces pi Ha.

Hill 45 1 a 20/11 25/3 48
Hood' 50 60 1 a 20/11 7/4 45

Dortchsoy-67.a 60 70 1 a 20/11 514 42
, Dorman (' 60 75 1 8 20/11 2/4 40 -'

Lee . 60 75 1 8 20/11 28: dezena

1 a 20/Í 1
de Abril 40

'

Ogden 65 80 Idem 40

Dortchsoy-B'l
'

65 80 1 a 20/11 Idem 40
Jackson 65 80 I 8 30/11 2� de abril 38

Os dados das...:,variedades de-Soja precoce

átittlh:HI
(

cujas (pontas'
.

enrolam nem

levantam '

Vantagens das variedades precoces acima relacionadas
1 0. -� Bem mais rústicos e produtivos do que as varíedades A

msrela Rio Grande,
'2°. - fi soja sendo precoce, com ciclo mais curto. diminúe o"

.

risco de ,praga, doença, e outras consequências climáticas.

3°. - A geada cedo de Abril, não causará prejuízo às variedades,
porque elas estão maduras naquela época.

4°. -� Às 'que amadurecem no fim de Março até AbrJI, propor
cionam tempo suficiente à. prepanação do solo para plan
tação. de trigo. e mais folga para a colheita de soja.

50. - Têm resistencia á diversas doenças.
Contém 2,5% mais de óleo do qpe a variedade Amarela
Rio Grande, por isso, alcançará futuramente, melhor prê
ç(), no mercado,

Espaçamento para plantio: 70 cm. x 35 cm.

Para aquisição de sementes selecionadas faça o seu pe-
dido na ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAS. 7x

nas CAMISAS

Casa Pereira

OE MAIS O NOV9
COLARINHO

Rua Cietúlio Vargas"
-

882

Canoinhas - Sta� 'Catar·ina
,A' Casa da' Bôa Roupa

..

,

'.

'.�. .

residente em Barracas, Município e Comarcade Mafra, que por parte

de OSMÁRIO DAVÉT,
.

me foi apresentado a seguinte petição:
Exmo Sr. Dr. Juiz de Direito .da Comarca de' Canoíuhas. Jjiz US·

MÁRIO DAVÉT, brasileiro. casado, funcionário. público, residente
nesta cidade. Da qualidade de, inventariante elos bens com que, fale

ceu sua mãe Da. ANA MESSIAS BLEY DAVÉT, e por leu has
taote procurador, o advogodo infra firmado, inscrito sob 00° . .162 na

Ordem dos Advogadas do Brasil. Secção' de Santa Catariôa, e com

escrit6rio à Ruo- Paula Pereira n". 207 Desta cidade, e ainda. em

obediêncifl ao que determina o § 3°. do Art. 47l do Código de Pro
cesso Civil. o seguinte: l°. - Que. confórme declaração prestades DOs,
autos de Arrolamento que por este M. M. Juizo se processa sob n",

2,055, o requerente iá mencionou o fato de '�8tarem os bens imóveis
deixados' pela "de cujus" Da: Ana Messias' Bley Davêt, em conde-
minio com terceiros; 11° - Que a inventariada adqueriu, na quali-
dade de viuva meeira e c�mo arrematante de bens levados à praça

quando do inventário procedido por falecimento de LUIZ DAVÉT
FILHO. diverses glebas de terras, todas elas situadas nos locais
"Butiâ" e "Iuveruada", conforme fazem certo oi inclusos documentos
de DrS. 1 e 2; IIlo. - Que; das áreas então adqueridas, vendeu ela,

, dentro dos limites das mesmas,' para o Sr. Manoel Schumacher, uma

gleba com 2.235.ÜOO m2, (dois milhões, dusentos e trinta e cinco mil
metros quadrados), conforme se verifica pelo documento incluso sob'
n", 3; IVo. - Que; instado verbalmente pelo requerente, para proce
der 8 urna divisão amigável, afim de por término. á comunhão, nega
le o. mesmo 1:1 tal. conforme faz prôva a inclusa' carta dirigida ao ado

vogado de' requerente em principies do corrente mês (doc. nO. 4); Voo
- Que asairn, e como acima ia disse, para dar cumprimento fiél ao

leu .encargo de inventariante, e ainda, poder cumprir o que determina
o § 3°. do Cod, de processo Civil, deseja extinguir a comunhão ain
da existente, pelo' que. por .esta e na melhor fôrma legal, requer, Da

conformidade do que estabelecem os Arts. 569 e 629 do Código
Civil. s=ja processada a competente ação judicial de demarcação,
comutando-a com a dedivisão dos imóveis objéto desta, respei
tando-se( no .prirneiro, as confrontações mencionadas nos do
cumentos 1 e 2, e no' segundo a parte [a ocupada e suas respe-

. ctivas benfeitorias observando-se com a finalidade prevista, o

estatuído nGS Arts. 415 e seguintes do Código de Processo CIvil
concernentes ao feito. Assim, requer ia V. Excia. a citação dos
confrontantes e suas respectivas, mulheres. se casados forem, por
Edital, por serem desconhecidos (Cód. Proc. Civil Art. 177 n?' I),

\ e do condômino Sr. MANOEL SCHUMACHER, brasileiro, casado,
. ..-

fazendeiro, atualmente residindo no lugar "Barracas, Município e

Comarca de -Mafra, dêste Estado e sua respectiva mulher, tsrn
bém por Edital (Código Processo Civil Art. 418), para os têrrnos
da presente ação de demarcação cumulada com a de divisão fi,
cando os confrontantes citados "Para no prazo legal, contestarem
a ação, se o quiserem, e para os demais termos- do 'preces,so até" �;

final, isto é, até a definitiva fi�ação das linhas' de demarcação; e
o condômino. para acompanhar os termos da ação de demarcação
e a seguir os da divisão, com a condenação de uns e outros ao

pagamento de 'suas quótas partes nas despesas da ação, e integral
quanto à parte contenciósa a que derem, causa',' Citação que se'
tornará extensiva aos atos da execução, pena de revelia. Junta.
a esta apenas cópia do presente pedido e do documento nO. 4 uma
vez que a procuração foi lavrada em nótas do 1°. Tabelião desta
Comarca a-fls. 99 do livro n". 57 (certídão inclusa) e os demais
documentos constam todos 0S registros públicos. Da-se ao .pre-
sente faíto o valor de Cr$ 50000,00 (cincoenta' .rníl cruzeiros), "

.sendo Cr$ 25.000,00, pela demarcatória e� -c-s ""-25,000,00, para a '_
de divisão, juntando-se o Talão correspondentes ao pagamento da'
Taxa Judiciária devida. P. Deferimento Canoinhas, 14 de .agosto
de 1961. (a) Rivadávía ..R Corrêa, Advogado. Está' devidamente
selado. O presente edital será afixado no lugar de costume e pu
blicado uma vez no "Diario Oficial ,do Estado e duas vezes: no.
jornal local "Correio do Norte". Dado e passado nesta cidade" de
Canoinhas, -aos vinte e um dias do mês de agosto de mil nove

centos ',e sessenta e um.

Eu, Zaiden E .Seleme; Escrivão. o escrevi.
Dr: João Rodrigues de Araujo - 'Juiz de Direito.'

CERTIDÃO:
'

Certifico que o presente edital é cópia fiél da petição de'fIs: 2.
O referido é verdade �e -dou fé.
Canoínhas, 21 de agosto de 1961.

Dr. Zaiden E, Selerne. 'Escrivão.

( .
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; «O melhor piso para.'" o "melhor ambiente» !
I
I
I

,Ir

i
I

li /
.

Caixa Postal, 25, Rua Mal. Floriano Peixoto, 96 - 1. andar -

\ :.
i Canoinhas

.

Sta. Catarina
-

Curitiba --, Paraná :
.
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.

. .
'

Fabrica-dos em imbuia, peu-merlim, peroba, cengerene e outres madeiras de 'lei.
- -

Para ser colocado sõbre Iage dé cimento. ou assoalho de madeira.
-

Material de alta classe, 'de ,grande efeito decorati VOe
-

PRODU,TO DE ,

,

s.

/'

,
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Revista' "SELECÕES"
•

A BIC ainda procura:
1942 - junho, julho e outubro.
1947 - agôsto.
1961· janeiro, (roubado).
Oferece aos colecionadores

'uma êentena de números em

duplicata, jnclusive o raríssi
mo número 1..

(ANOINHAS:
O PORQUE /

,DO ,SEU PROGRESSO
OSMAR ALFREDO KOHLER

Um do. mail graves entraves 'ao desenvolvimento das Nações
é, sem dúvida. o baixo Íodice de alfabetização de sua gente. E �'t I d C't"-Por isso mesmo, é o analfabetismo característica dos paíees ai a e, laça0
lubdesenvolvidos, I '\

.

d
.

,

Deve. pois, constituir- se a edúcoção na principal meta dos go- com o prazo e
vernantes que queiram, efetivamente, um deaenvolvimento harmônico

( ) de metódico para seus Estados. vinte' '20 ias'
Com efeito,' iá L. Kaseff, filóRofo e. hotalhádor incansâvel

-

'pelos problemas sociais argumentava: "É impossível qualquer reforma O Dr. João Rodrigues de A-

da aociedode sem a educação".'
. raujo, Juiz de Direito da Co-

E Kant dissera, referindo-se ao mesmo problema: "A educa. marca de 'Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, na, fôrma

ção condiciono o futuro da humanidade".
da Lei, etc.

Por sua vez, escrevera certa feita E. Krieck;" A interação
soeial provoca uma iofluêucia formativa: educacional, recíproca. Oa FAZ SABER a dno. BELMIRA
membros da comunidade se educam uns aos outros, todos educam a residente em lugar incerto e não

comuuidade social e esta, em conseqüência, exerce influxo -eduoativo sabido, que por parte de CI-

em cada um dos seus membros".' PRIANO FERNANDES, ou SU-
I PHIANO FERNÁNDES QUA-Vimos, destarte, em linhas gerais e rápidas, que a educação DROS, também conhecido sím-

desponta como garantia fundamental de formação e progresso, po-
dendo ou deveodo ser considerada como "condi tio sine qua non" .plesmente por Cipriano Quadra,

para real grandeza do' povos.
me foi apresentado o seguinte
pedido: Exmo. Sr. Dr. Juiz de

Resto-nos, assim, fazer um retrospecto, uma) visão panorarm- Direito da Comarca. Cipriano
ca ao menos superficial, do que fêz Canoinhas em sua. existê\lcia de Fernandes, ou Supríano Fer
cinqüenta anos, em prol da educação, da formação intelectual de nandes Quadros, também 'co

seus filhos., nhecído por- Cipriano --Quadro,
Em seus primórdios vemo-Ia, ainda quando ensaiava seus brasileiro, solteiro. lavrador, re-

primeiros passos, a lutar com ali dificuldades da época para sua ins- 'sidente no lugar Piedade, 'dflsta
talsção. Com 8S primeiros famílias surgiu, autometicemente. a neces- Comarca, por seu procurador e

.

sidade das primeiras escolas. E elas vieram. Mais tarde, como tives-
/ assistente [udícíáriç, infra assí

sem vindo para cá grande número de alemães, álemanizendo .em nado vem à presença de V. Exs.
Parte a região. e como muitos dos seus filhos não houvessem óinda afim de expôr e requerer o

, aprendido nossa língua, 1'êz·se mister a .íneteleção de escolas onde só. seguinte: 10,) O requerente tem
,

.e ensinava' em alemão. Isso, inclusive, contribuiu para que a preo- sob suá guarda, sua néta IVO
eupsção P.UI se aàber nosso idioma, n081WS\ cotlt_umel!l,/ não existisse.' NE QUAI;>RA, nascida aos 21
AlióM; e��8S escoles alemãs eram comuns e conetituiem. talvez, maio- de janeiro de 1953, filha do ia':'
ria em rodo (l Estado de Santa Catarina. Só com o advento do Se- lecido Raul Quadra e dona Bel-
gun+s Guerra Mundial, por volta de �939, quando a ditadura. regi. mira Beira (doc. juntos) 20.) Que
me de €xcfçãG, implantada desde 1931, com 8 Coustituição de 10 de

a referíde Belmira Beira, há'
novembro daquele ano, proibiu definitivamente o funcionamento dos mais de dois anos, abandonou
referidas esooles, assim como fêz outras restrições mais aos alemães.

o- lar conjugal e com. o faleci--

Vê se, portanto, que Canoinhas [amais, "mesmo no início. de mentq de seu marido sua filho
lua histôrie. se descurou do probiema do ensino, não deixando nun- ficou sob os cuidados dó reque-
oa faltar escolas aos seus filhf'!1.'

'

rente, que vem lhe prestando
Hoje. decorrido meio século, orgulhamo-nos dos estabeleci- tôda a assistência. 3°) Quer por

mentos educacionais encarregados da formação de nosea gente. Citan- isso, ser nomeado tutor de sua

do 08 principais, somente 00 perímetro urbano, vamos encontrar: referida neta. 4°.) Necessarío,
Colégio Sagrado Coração de Jesus, dirigido e orientado pelas abne- porém que se faça antes', ades-

'

gadas e interigeutea irmãs. onde funcionam os seguintes cursos: pri., tituição do pátrio poder do qual
mário - erimiesãc - / ginâsio e normal, .alêm de esoola de pintura. ainda é detentora a mãe da me-

Localizado em Iugar alto. 08 ediíícioa.que formam o conjunto são de nor em' causa 5°) Segundo o

extraordinária beleza e grandiosidade.' díspôsto no artigo 395. nO. II

Próximo, no mesmo alto. temos o Grupo Escolar �lmir8nte "perderá por ato judicial (J pá-
Barroso, Dão menos grande e de tantas tradições, onde funcionam trio, poder o pai ou a mãe que o

os cursos. primário e -normal regional. ,

deixar (o menor) em abandono",

Na histórica' colina de Santa Cruz ergue se majestosamente
Nestas condições, após a [ustí
.fícação dos fatos acima com as

o Giuásio. du mesmo nome construído graças ao espírito empreendEi- -

testemunhas abaixo arroladas
dor - dos c8Doinhenses. Obra grandiosa, feito diretamente pelo povo
para educar os futuroa homens de amenhã. E' 8àbiamente dirigido que comparecerão independente
pelos Irmãos Maristas, cujo conceito' como ed'ucadores dispensa

de' intimacão e o'!lvido a re�-

maiores cí,mentários.
' peito o Sr, Dr. Promoto)" Público

No bairro :do Sossêgo outra obra dé vulto desponta, embe. da Comarca, requer o Suplicante
lezando aindfl. llÍais nosse arquitetura, Trata,se do moderno Grupo que por sentença judicial seja
Estadual J.,ão José de Souza Cabral. .'

D, Belmira Beira destituida do .

A Escola Té�nica do Comércio de Canoinhas é outró estabe' pátrio poder de sua filha IVO-
.

. NE QUADRA e em seguida no·

le!)imento a serviço da eduçação' de 008Sº8 J'ovens. meado o requerente �omo tutor
, No plano estritament.e cultural temos o Centro de Pesquisas" da m�smo, tudo na conformi.

e E�tudos Educacionais de Canoiohas e, por fim, a BIC, cognomi· dade do disposto nos artigos
nada "a sala de visit�s de Canoinhas", cuja' história, não se conta 406, nO. II e 409 nO. I, ambos

.
em poucos páginas

".

do Código Civil Têrmos em que,
Nasceu a Biblioteca Infantil de Canoinhas, que de infentiJ P. Deferimebto. Cànoinhas, 18

tem só o nome, há cinco an08 'atrál. Frutoldo trabalho infatigável de julho de 1961. (a) Saulo Car-
e idealista de um só homem, cuia vida tem sido dedicada inteira- valho. Assistente Judiciê'lrio:TES.
mente à formàção, não apenas religiosa como moral e cívica de nos- TEMUNHAS: Osvaldo Voigt e

lia gente: Frei Elze_ário Schmitt.
.

Artur Burgardt, brasil�iros, mai-
Com seus "SETE MIL livros, num total de u� milhão e ores, residentes neste cidade., O

. ,-qllinbentps mil cruzeiros, aproximadamente; 175 metros quadrodolt de presente edital será afixado no

assoalho; cem mil cruzeiros 'em discos para O«Ia moderoí�sima alta lugar de costume e publicado
, fidelidade, além de salão de iogos, é a BIC um monumento dedicado duas vezes no jornal loca·l "Cor-

à cultura. No Brasil exi'jtem lomeote três no gênero. Canoinhas com reio do Norte" e uma vez no

a sua. As outras duas são as do Rio .e de Salvador. "Diário Oficial do Estado". O

_

A BI6 I!ão é apenas isso. Ricàmente decorada, com bonitas QUE CUMPRA. Dado e passado
cortinas e pinturas, reposteiros e objetos de aclômo, ela não vive nesta cidade de Ganoinhas,' sete
para ser contade. mas para ser vista. (7) dias do mês de agosto d�

Fr�i Elzeário é um i�conformado. Quer vê-la cáda ve�
maior, quer que 8ua8 sallJs, se torqem pequenas poro um número
sempre mais crescente dos que 'Iá vão se enr�quecer intelectualmente.
Quer transmitir mais cultura a Conoinbas. E um educador. A êle
nosso cidade pode dizer, como disse Sto. Tomás de Aquino: Danti,
mihi sapientiam dabo gloriam. (Glorificai a quem me transmitir sa·

bedoria. '

�

A pre.ocupação de se educar, de culturar· se é uma constante
nll vida canoinhen8e. Talvez seja ê"S6' o segrêdo do nosso progresso
ordenado.

,

Canoinhas cinqüentenári!l há de continuar no seu propósito
de intens!ficor ainda roa,is sua Juta pela causa, do ensino.

Está convencida de que a educação é o alicerce dos grandes.

mil .novecentos e sessenta e um

·(i961). Eu" Zaiden -E. Seleme,
Escrivllo, o escrevi.

Dr. Jeão Rodrigues de' Araujo
Juiz de Direito

CERTIDÃo':·
- Certifíco que o presente edi
tal é cópia' fiél da petiç�o de fls. 2.

O referido é verdade e dou fé.

Canoinhas, 7 de agosto de 1961.

Dr. Zaiden E Seleme, Escrivão.

\
-,J
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AGENCIA FORD
Comercial Pedrassani Limitada

Torna público, aos, seus distintos freguêses e ao �

povo em -geral que TRANS}I'Eij.IU suas oficinas e escrí-
. tórios para suas modernas instalações /

6

à Rua Vidal Ramos, esq, Barão Rio Branco
onde está à disposição de todos e, espera, continuar me
recendo a preferência que sempre lhe foi dispenseda.

(anoinhas Cinqüentenária nos Esporte�
.>

(Conclusão de página anterior)

BOTAFOGO
Data da fundação: 11 de maio

1953 (E' portanto. o clube de
mais looga existência, que já e

"xistju na CIDADE de Çalfoin\las.
Nêstes seus oito anos de exis

tência. estiveram à frente dos
destinos do clube. como presiáene
'e vice. .respetivameute os deno
dados e conhecidos desporfistast'
Casemiro Sberse e Nathan Zugman
- 1953/4. 1954J5 - Isaac Zu-'

.

gmann e Ba:..ilío Humenbuck,
1955/ 6- Acácio Pereira e Os
mar Sabbag. 1956/7 - Osmar
Sabbag e Inereo Roeder,. 1957/8
- João

....

Pacheco Sobrinho" e Os
mar Sabbag. 1958/9 - Milfon
Z"guini e Dr. Nilo Riu Bastos,
1959/60 - Walmor A Furtado
'e Dr. Nilo Rio Bastos, 1960/1- ,

Wàlmor A. Furtado e Sady Se
leme. Atualmente e com mando
até 11/5/1962. a diretoria do
Clube da Estrela Solitária, está,
assim formada:

Presidentes de Honra: Dr A·
laor Motter. Saul Sugman. Luiz
Damas'co de Miranda; Dr. Tarei
sio Schaefer e Sady Seleme.

Presidente. Dr. �cacio Pereira,
1 0. Vi�e: Agenor Vieira ,C8rte, 2°.
Vice: Oidemar Mussi, Secretario
Geral: Carlos Romais, 1°. Secre
tário: Niltcn Bayestorff. -2°. idem:
Nelson Bosse, Tesouraria Geral:
Cillas Ziemami. l°. Tesoureiro:
Nivaldo Roeder, 2°. T.: Antonio
Vaillati Or'àdores: Dr. Nilo Bás·
tQS e Raul P, 'Roeder, Conselho
Técnico: Carlos Pires Domingos
Coelho, Eduardo de'Almeida, Toão
J. Pereira_,_�Farid Nader e Ol}dy
Nader. Conselho Fiscal: Ludovico
Dombroski, Tufí Nader. _

Miltoo
Zaguini, Univaldo Alage e João
PedrassaDi.'

,

)

ESPORTE
I' Títulos. Vice·campeão da L. M.
D. em 1957, .Campeão do Tor
neio Relâmpago da L. E, C.,'
Campeão Canoinhense de ,1960 e

Vice-campeão de 1961.

CLUBE

Durante seus oito imos de e

xistencia, atra"vessou crises- e teve
momentos cintilantes, mas. em

momento algum. abandonou a a·

tiv idade. Seu nome e seu pres
tigio dominam a zooa planaltioa,
tendo feitos gloriosos em exibições
realizadas em Irati, Porto União.
Caçador, 'M"fl'a e Lages, Onde o

Botafogo passou alí só deixou
amizades e simpatizantes e sua

tradicional linha de boa conduta,
lhe deu em sua própria cidade, o
maior prêmio que poderia receber,
a simpatia da absoluta maioria da
torcida cánoiohense.

Três Barras E. C.
Terceiro colocado no Campeo

nato de 1961. na, categoria de
. titulares e Vice,Campeão na cate,

goria de aspirantes. Agremiação
,

fuodada em 4 de Outubro de 1928,
portanto o Vov8 da Liga Espo�
tiva Canoiohense. Antes da for-

mação d� LEC pertencia a' Liga
Mafrense' de Desportos. tendo se

sagrado Campeão em 1938 e Vice
Cam,peão em 1937. Sua séd� pro·

pJ;ia 00 novél J!1unicipio de 'Jirês
Barras. é a que pOSSUi maior pao
trimonio sob to,jos tls clubes fili
ados á Liga Esportiva' CaDoi-,
nhense, pois possui, inclusive Um

Estádio próprio. Regem no I ano

do_Cinqüentenárto os desti�os d�
•

Agremiação. como Presidente:Tte.
Ivany W61ff. Vice: A!uyr Jensura,
Técnlicõ: Egon Jarschel e Secre·
'tário: Sarg. Joriel M Alves,

TRÊSBARRAS E.C.
Da esquerda, para a direita -- De pé: Tte; Ivany'
Woltt - Aluyr - Veiga - Pão - Laur'o _' Jonko
II ........ Vicente - Egon. Agachados: Gerson - Treli.

oba - Pereirioha Tetio .-. Tatú.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Notícias de Ou.tros Municípios
A (J DN de Major

ANTONIO
Vieira

MAHONindica
, .

BECIL candidato a Prefeito

Bm memorável \ Convenção a União Democrática Naclona I
de Major Vieira, indicou para concorrer. às eleições de 1 de ou

tubro p. vindouro, como candidato aPrefeito o estimado cidadão
ANTONIO MARON BECIL -(Tonico), Industrial e comerciante,
nascido em Major Vieira_ ex Vereador, autor de vàríos projetos
de leis de interesse da agricultura do Municipio, foi na eleição
de 1954 um dos mais -votados da UDN, recebendo uma :verda-i
deira consagração popular, É_o homem' que para enfrenta-lo nas

urna�_�dos os partidos politicas do novo Municipio -se ,unir/a-rh
contra ele. É a UDN de Major _Vieira.' St1J nome é uma. bandeí
ra. Sempre disposto' à prestar Ur:I1 favor' a quem quer que �eja,
possuidor' de bondade Ilimítada, difictlmente o seu adversário
conseguirá um terço da votação, não parque Antonio- Moron Be
cil seja melhor mas porque é o. que melhor, atende o 'povo, o

o que tem a disposição de seus àrr:iigos e conhecidos, uma con

dução que mais os servem .do que a ele prôprro.
-

�,
- .

Participaram' da Convenção da UDN' na ocasião que o

seu nome foi escolhido,' representantes' de todas as localidades
do Municipio.. Foi o maior aglomerado de pessôas �que teve co

nhecirnento 'a história de Major Vieira. Todas vieram hipotecar
solidariedade ao seu benfeitor, dizer- lhe de pertõ que todos es

tavam solidários com a sua candidatura, o queriam como Pre
feito Municipal. Já naquela 'reunião, notava- se quanto é estimado
Antonio Msron Becíl. Era o reconhecimento vivo que -vinha a

grade-cer de perto ao homem que -realmente atende por prazer,
presta _íovore,s· porque é bom, porque é caridoso, porque tem
sentimentos cristãos elevados.

'

Antonio Maron Becil obterá dois t�rç'ôs do 'eleitorado do
Município. Não, só terá. os votos dos udenistas como tambem de
eleitores de outros partídçs, O povo mais uma 'vez, vai demons
trar nas urnas de 1 de outubro que ré reconhecido, que o can

didato que deve ser o Prefeito Mqnicipal do novo Munícípio.cé
-

aquele que serve e, atende todos os _diàs, é aquele. que houve
todas as reivindicações, e procura cumpri-las, êsse hometn � TO-

• i' NICO-MARON.
'

,

'. Concorrem tambem na mesma oca�ião,:-; Vereadores por
Major Vieira, uma equipe' de homens hànesto�e trabalhadores

,

que são: 'Odilon Davet, Sebastião Grein Costa, Marcelino Rutes,
Arnold�de' Oliveira, Alinôr Duarte Cavalh-eiro, Valent!n Maia,
João Alfredo Boreck, Boleslau -Letikoski.

' ,

, .Fó:t() Uhlig dé Jjvaro Ublig
Fundado em 1927�

.'
. .

Tudo
-

'sôbre
.

' Fotografias
\

Rua Eugenio de Souza, 367 Canoinhas

1,

1 '

I

ESPORTES 'GINA,SIO
Goleado Fragorosa-

\ '

mente o' Representan-
'-te de Porto-União

Santa Cruz _'E.' C. 8
I�X-.-;:;' .

I

"São Bento F. C. 1

Após um- empate de
tentos, em Porto União, .conse
guiu n/Representante, 0 Santa
Cruz Esporte Clube, em nossa

cidade, consignar uma belissima
e triunfante vitória frente ao

seu fórte antagonista pela ele
vada contagem �dé 8 tentos á
um. Alijando _dessa fórrna o

Representante da Liga Esporti-
,va Norte €a-tarfnense do Cam

peonato Estadoál -de 1961, e

conseguindo a classificação pa
ra as semi-finais da disputa
pelo cetro máximo do Estado
do: corrente ano.j.Ernbóra.ja, e
quipe do Iguaçú- fôsse . dotada '

de um grande cartaz, e possui
'da de um bom .futeból, .não

poude resistir a fúria do, quin-'
, teto" azur ra o qual goleou o seu

adversário 'conseguindo assim
urna vitória justa demonstran-.
do perfeitamente o que" foi o

decorrer da pugna. Na primei
ra faze o onze de nossa' cidade
'sÔmente dominou seu adversá
-rio até os 25 min-utos iniciàis \

quando. mantinha 'o marcador
a "seu favor por dois tentos a

,

zero, goals de Milton aos 12
minutos e Melado aos" 15, so

frendo o único tento dos visi
tantes aos 30 minutos por in
termédio de 'R4Y; decaindo até
o .. final do primeiro .ternpo, de
produção, quando a equipe de
Porto União, passou a comari
dar o match. Desde o ínícío da

segunda faze,
.

no entanto, o

Santa Cruz iniciou novamente
,o dominio da' cancha, prolon
gando-se até,� fim da partida,
consignando "para \ suas' côres
nada menos de 6 tentos neste

segundo /periodo.
..

Marcaram
Almir aos 14- minutos, ._Melado
aos ,22, João aos 26, Milton
aos 30, e 40 .e João encerran
do o marcador aos 43· 'minutos.
'Do quadro ,"'vencedor, _

-todos

seus jogadores apresentaram
um J:>OID desempenho,' desta
csndo-se Gato - Ezidío - Ci-

10\ - Mário - Melado - Mil
ton - João O' Irineu.; enquan
to que no quadro visitante, só
mente vimos em bom trabalho
Paulinho, Savoia -e Caramurú.

o ,clichê que iiustr'a, estas linhas é da magistosa Igreja M.atriz "Cristo Rei",
Jocalisadà na' atual Praça Oro Oswaldo 'd� Oliveira, 'E uma das maiores. dos

'municípios catarinenses, 1 tanto pela beléza de sua construção, ;com:J estilo pe
culiar,

\ único e absoluto/no, 'Estadq de Santa .catarina. Uma igreja moderna,
dp>;pnvolvida e c,ondj7.�nte com o espírito cristão desta cidade cínqüentenáda.

SANTA
"

CRUZ
\

" ' Desde�'�ua- fundação, o Ginásio masculino. de Canóinhas
sob a orientação dos, Irmãos Maristas, sempre marchou sob o

signo do progresso. �

,

'I

Neste ano dt:,1961, ano do Cinqüentenário de nossa ,ci
dade, as, matrículas sornam u!? total- de 153, assim dístrtbuídas:

Na- 18 Série Ginasial: 47 alunos '

--
,�

Na 2,a. Sér-ie Ginasial: 38 alunos
Na '-3�.Série .Ginasial: 35 alunos
Na 4a. Série Ginasial: .3:� alunos

A 4a. Série é a maior turma que' o Ginásio esi à nHin*endo
desde a fundação.

--

c (

As aulas estão funcionando em quatro salas diferentes.
- O Curso de Amissão, que prepara diretamente os alunos

pára, ingress-arem, no Ginásio, infelizfI1ente não funciona de mo

mento, devido 'à falta de salas, Mas esperamos que em breve as

salas estarão concluídas.
.'

-

_",---. '.

No Ano Cinqüeritenário, o corpo docente do Gmasio Sta.
Cruz integra .os seguintes professôres:

Ir. Aloisius Frantz ---:. Diretor e Rpgf>I"!TP r:!a 4a, Série;
Ir. ,Rud'i Neis

.

Sub-Duetor E:' Regente da 3". S.:
,

Ir. Hugo Dewes - Regente da �a. -8ódc';
Ir. Nemésio ,\ _:. Regente da la, Sér-ie;
Prof. Pedro Reitz - Auxiliar de tôdas as séries;.

Prof. Bertholdo Feiten - Auxiliar em 'tôdes as serres;
Prof, Benedicto T�rézio Carvalho - Auxíüar da 42:, ::�éri�;
Sr. Frimcisco Z'aziski -:- DD Inspetor Federal;

,

Sr,' De.-Osvaldo Segundo de Oliveira __;:_ Mé:�!�9'�' aeeísten-
\ te da Educação Físíca,
., �

Além, da formação intelectual e educaciouai, � juveu cude
canoinhense é ministrada, no Ginásio, Santa Cruz, urna benfazeja
'prática esportiva, orientada ,pelo abnegado Ir. Hugr- ,Ú8'."1(-':3. Os
atletas Santa "Cruzenses entregam-se aos mais variados esnortes,
corÍlo futebol, basquetebol, volibol, espirebol, e outros. ,-

Cultiva-se ao mesmo tempo a arte da Música. Faz-mos
notar de modo especial que os atuais alurios demonstram grande
interêsse pela Música, pois existe a Bandinha do Ginásio, forma
da pelos alunos e, dirigida pelo Irmão Rudi, e que já apresentou

,

diversos' números no corrente ano." O Côro também apresentou
(Ü�etsos programas de cantos selecíonados, que impressionaram
bem ao grande público de Canoirihas.

Estádios, árvores, flôres, '-v�Jdura, nada disso surge ao

acaso nas imediações do Ginásio. Tudo' aparece' oportunamente,
'à-'medida: qu-e mãos laboriosas de..mestres põem rriãos à o?ra,
em horinhas apropriadas, tendo à frente o exemplo do labo�oso
Ir. Nemésio.' '

Tudo por uma juventude conoinhense sábia ,e cristã!
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Integrado
ormelide

. Brasílía, 9 (Transpress) - o

gabinete ministerial está cons

tituido da seguinte maneira;
- Primeiro-Ministro: Tancre

do Neves. que também assumi
rá as funções de ministro da

JUstiça e Negócios Interiores;
).
- Ministro das Relações Ex

teriores: Francisco Clementino

Santiago Dantas, do PTB (Mi
nas);
- Ministro da Viação e O·

bras Públicas: Virgílio Távora,
UQN (Ceará);
- Ministro da Agrícultura:

Armando Monteiro, PSD (Per-
nambuco);

.

- Ministro da Saúde: Estácio

--

� ..pars na

e constitucional
Souto,Maior, PTB (Rio Grande
do Sul);
- Ministro de ,Edttcação e

Cultura: Antonio de Oliveira
Brito, PSD (Bahia);
- Ministro da Indústria e

Comércio: Ulisses Guimarães,
PSD (S. Paulo);

'_

Contra Almirante Angelo N,,
lasco de Almeida;

- Ministro da Aeoronáu o- 1-\:

Brigadeiro Clovis Travasses:

,- Ministro da Fazenda; Wal
ter Moreira Sales.

:Estes são os integrantes do
Primeiro Conselho de Ministros
do regime parlamentarista bra
sileiro tendo como Presidente
O sr. João Goulart.

- Ministro de Minas e Ener

gia: Gabriel de Rezende Passos,
UDN (Minas);

,

- .Mínístro do Trabalho e

Previdência Social: André
Franco Montoro, PDC (S. Paulo);
- Ministro' da Guerra: gene

ral de Exército Segadas Víaua;
/ Ministro ,da Marinha:

5A I A S, última moda

e4�(J; �tlit4

,--

•

Praça Lauro Müller, 751 (Ao lado do Banco INCO)
CANQINHAS -' ,. Caixa Postal, 76 - Fone, 125 ' STA. CATARINA

Ao ensêjo do Cinqüentenário de Canoinhas, tem a grata satisfação de
.

oferecer às donas de 'casa

Liquidificadores ARNO e WALITÂ -' Batedeiras de bolo ARNO

Enceradeiras SUPERARNO - Faqueiros ELMO e EBERL,E

Aparelhos de Café e Jantar REAL e SEHMIDT

Panelas de Pressão PANCX - Travessas INOX WOLF
.ó.

Saúda Canoinbas' pela passagem de seu Cinqüentenário

..

Cinqüenta
de ida

anos

Socia
Os 'h(,mpo, nau podem viver sôzinhos indefinidamente e

por esta razão reu n--rn se em sociedade para cultivar es coisas
ne hem; assim p-nsando os canoinhenses .do começo do século
Mgregal:am-se --rn oiv-rsas sociedades, das quais permanecem im
pávidas até hr'je o Bouquet Club, Sociedade Operária e Club
Canoínhense. qu-, ao seu tempo, enfrentaram dificuldades sem
conta estando hoje, por seu passado deIutas, imperecíveis.

O Bouquet Club surgiu na êpoca dos sapatos de bico fin o

vestidos de cintura baixa e com franjinhas, meias de sêds bri
lhante, dos cabelos amarrados com fita tambem de sêda do saudoso
palheta, das calças apertadas, paletós acinturados e curtos e se

dançava, então, ao, ritmo incompreendido, mas gostoso do "Char
leston" tocado por uma clarineta, trombone, o desaparecido ban-
jo, piston e uma bateria,

,

Com o advento da primeira guerra mundial a vida social
de Canoinhas estagnou, como que incubando a vinda 'do 'seu ano

mais fértil - 1922 -- que viu surgir, em 9.de abril. a Sociedade
Beneficente Operária e, em 7 de setembro, o Club Canoinhense;
sociedades tais, que como filhas honram o ano pai.

A Sociedade Beneficente Operária, nascida do idealismo
mais puro e nobre de.Carlos Stsnge, Frederico Quandt, Francisco
Fuck, Otto Hoffrnann e Jacó Fuck, .tinha e tem como finalidade:

a) auxiliar seus associados em caso de doença e a famí
lia dos mesmos, em caso de falecimento;

b) proporcionar aos seus associados e membros de suas

famílias. assistência médica, hospitalar, farmacêutica e

odontológica;

,Artigo 1°, parágrafos "a" e ['b", o que dispensa comen
tários, porque em uma época que a' nossa previdência social era

incipiente e precária êsses homens tinham uma visão digna desta
década.

)

I

Impressora ODr� Verde Ltda.
Seüde, nesta dete, o laborioso povo.
desta querida terra, rendendo sua

HOMENAGEM a todos aqueles
que hão lutado pelo seu progresso]

Teve sua séde social totalmente destruida por um íncên-
..

dio e, graças aos srs. Dr. Mario Mussí, Rolf Walter, Oswaldo
Koch, Dulcídío Silveira e tantos outros foi reconstruida por assim
dizer do nada material, mas do 'suor da perseverança e do eri�
fôrço dessa plêiade de bravos.

'

No dia- 7 de setembro, em comemoração do centenário
de nossa independência política reuníram-se, entre outros, os SlS.

Antonio Seleme, Alvaro Soares Machado, Adolfo Badding, Nataniel
Hirsch, Otávio Xavier Rauen, João Seleme para tratarem da fuo-'
dação do Club Canoinhense, na séde da SBO, onde hoje se
acha localizada a Churrascaria Cinqüentenárjo, sendo depois sua

. primeira séde social.' Mudou-se pesteriormente para o local onde -; >

hoje se encontra; sofreu violento incêndio e gruças aos esforços
dos seus associados foi reconstruida a sua atual e majestosa séd:é
social. ' ,

A juventude eanoinhense sempre brilhou na organização
de festas e sociedades e ao que parere o Bloco dos Inocentes
foi o pioneiro. Era uma sociedade sui- generis composta por
apenas 11 membros perpétuos; sendo seu presidente o então
jovem João Seleme e membros os jovens Anacleto Carli, João
Fontana, Albino Budant, Herbert Ritzmann, Daniel Seleme, Al
fredo Stulzer, Trajano Borges, Júlio Budant Jr. e Samuel Me
deiros, Possuíam um grupo teatral que excursionava pela região
tendo sempre sucesso absoluto. Seus bailes eram organizados, a

decoração, enfim tudo o necessário era feito e providenciado
pelos 11 e no fina! tôdas as dispesas, inclusive copa e música
era religiosamente rateada entre os 11. Foram êles que deram
sensacional, na época, sugestão' de se substituir por mesas e ca-'
deiras os costumeiros bancos colocados ríe encontro à parede ao:

redor do salão, que, aliás', ;tinham a' vantagem de sempre caber
mais um. :; ;

,

Já recentemente surgiu o Grêmio da Mocidade Canoinhen
se que na sua época comandou como o nr. 1 a vida social, or
ganizando bailes e festas. Teve a vida efêmera de uma geração
que foi a juventude"que o organizou.

'

Agora temos o notavel Grêmio ·15 de Julho encabeçado
pelo Castro J. Pereira que vem brilhando como uma estrêla de
primeira grandeza em nossa constelação social Elegeu a Rainha
do Cinqüentenário, srta. Miriam Soares Corrêa. Seu baile in8ugà�,
ral foi. de sucesso ímpar, mercê de sua bem feita organização e

nos pasmou agora com o lançamento de seu bem feito [ornalzínho.
Assim, escrevemos alguma coisa sóbre a vida social em

Canoinhas Não tentamos historiá-la. Sabemos que muitas pessoas,
no seu heróico anonimato, tem feito por Canoínhas social mais
do que, todos nos juntos;' a êsses a nossa sincera homenagem.

,

!

. l
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III MATRIZ: FILIAL: I"'. I

I
Rua Vidal Ramos, 69 - Caixa Postal, 55 Rua João Antonio de Oliveira, 325/335 - MOÓCA

, Tel/one, 250 Telefone 33-1452 (Recados) -, Caixa Postal, 1083 I
B '

gramas «TIGRE» '- gramas «KOTAR PARA DAGOBERTO) li
, III C A N O I N H A S -:- Santa Cata;rin� SÃO PAU L O �: - Capital I _

,

.

I M·A D E I R AS: Laminadas e Compensadas de PINHO - CEDRO � IMBUIA - I
B 5 •
II erraria - Fábrica de Caixas de Compensados - Esquadrias e Beneficiamento de Madeiras em Geral !li
• •

I Congratula-se com o seu
. Laborioso Povo, i

I Almejando um Progresso sempre Crescente. II

1'1 "

�••B.RR�a•••=m.�����am••R.�••aa�••�••����••&B.m.EmEE••m••
I

'

,.',.,

TRÊS BARRAS "Santa Catari na

-

1··�·���e�.�m�mB�����••�.�•••�E�B�����.���a�.��.����m���.��

I Avenida Princesa Isabel, s/n

.

End. Telegrãflco «ESQUADRIAS.
II CANOINHAS - STA. CATARIN-A ",

Telefone, 133 - Caixa Postal, 57

I
\

i
.

ESOU DRI SANTA CRU S. A.
I
"

I
II
II
.'

I
I
II
II

Concessionários ,da INTERNATIONAL' HAERVESTER'

Saúda <)eF-usiva�ente
pelo transcurso

o povo' de ,Canoinhas;
de seu Cinqüentenário

Vendas Exclusivas PARQUET FLUMINENSE, LTDA:
RIO DE JANEIRO SÃO PAULO

Ii._ua do Carmo, 27" - Grupo 607
. End. Telegráfico "B,IOLUMBER"

\ Telefones 52-0712-42-9892 '

Avenida Liberdade, 65

Conjunto 208

Telefone, 36-0206

. .,
1'10

..

{
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sóbre .oDados Históricos
Grupo Escolar
'��ALMIRi\NTE

s.
D�

Excia. Rvdma.
Daníel Hostin

.. ::

Pioneiros

BARROSO�'

de '(anoinhas"
�, �

uma HOMENAGEM �, .

. ,'

Por scliclteção do Presidente da Câmara dOI) Vereadores, Sr.
Alfredo de Ollveiea Garcindo, colaboramos na e-tição esp-oie! do Cio,

qÜentenário. apresentando .aos leitores deste [urual notas históricas do

Grupo E!lcolar Almi,raote Barroso", Encontremos 'oos arquivos do

nOS80 estabeleeim'ento a ata da instalação provisória d!l� Escolas Re
unidas da vila de Canoinhas, berço do Grup,. Escolar "Almirante
Barroso", áta esta que transcreveíaos a seguir:

"Aos trinta e um dias do mez de março fie mil novecentos

e dezenove, digo, de mil novecentos e vinte, pdtls quatorze horas, no
edifício destinado .ao funccionamento provisório das Escolas Reunidas
desta Vilra, presentes us Exms. Snrs, Dr. Juiz de Direito da Comsr
ca, Dr. Promotor Público, soro Superintendente Municipal e outras

autoridades civis 'e militares, deu-se o acto official da instalação do
referido este belicimeuto. E para constar, lavrei a presente acta que
dacto e assigno com 'as pessoas abaixo:

Canoinhas, 31 de março de 1920

Farmácia
da

Oliveira
no seu «Jubileu de

FARMACI,A
A 'IDa-is êeDtral'�da Cidade

ALLAGE

1 Completo sortimento de medicamentos.
Agora com moderna e- completa secção de perfumaria.

Distnibuidora exclusiva.do sabonete, talco e creme

CYNAMUS, á base de Alcachofra.

João Homario Moreira, Inspector Escolar"
Alinor Veira Côrte, Diretor das Escolas Reunidas � Manoel Ferreira de

.

Miranda, Prof. provi, ôrio - Manoel da/Silva Quadros, Proí, Pf9yisorio,
l{üSEI Mattoso - Substituta, Agenor C8rvalho�'Octa,vici Xavie�

Rauen, Domiugos Hocha.v João Carlos Campos, Hortêncio Baptista
dos S'Il1t?�, Athanasio Mendes, Luiz Demaso da Silveira. Pedro Tor
rens, Avelino Rosa dos Santos, Roberto Ehllce, Develecio Baptista,
Damazo Nepnmuceno Pinto, "Adolpho Postol, João Reinert, Eino Cha
ves de Lima. Gustavo> Scbroeder, Anastac;io Buba, Adolfo Koch,
Emesto Fioravante, Max Jaknsch, Max Scholze, Ernesto Koch.

Por informações obtidas tivemos conhecimento que o aludido
edifício destinado ao funcionamento provisório das Escalai Heunidas
de Canoiuhas é a Casa situada ao lado esquerdo dll Cineminha S.
Francisco. A· direção da escola estava nas mãos do competente pro
Iessor Atiuor' Vieira Corte.

Segundo a8 atas do lo. exame realizado em dezembro de 1920,
era Inspetor Escolar o sr.' João Romário Moreira; chefe Escolar Cei.
Otavio Xavier Hauen; Profeaaôras: Otília Homais, Doralice Sant'Ana
e examiandoresr Dr. Airton' Martins Lemos. Dr. Hildebrando Freire,
Juiz de Direito da Comarca, Tenente Pedlro Lopes 'Vieira e Noêmia
Bompeixe,

Alunoe na época (segundo as atas de 1920):
03C!H Ammon, Lenyro Wendt, _

Anna Fernandes; Vicente.
Baptisqa, Aifredo Stange, Pedro Vieira, de Lima, Líbero. Brasileiro
Camillo, .Ianuario Müller, Arthur Stange, Paulo Fuck, Anthero do

.
Nascimento Quadros .. Emilia Schade, Emma Maria Ammon, Maria
Georgina Ritzman, Editbe Rosa. Genny Wiese, Gil Miranda, Jorge
-Feruandes, Nelson H. França, Alodya Wendt, Eulalia Wolff, Laura
Amorim, Rosa de Souza. Dalila d'Aseumpção Baixo, Frida Michel,
Ignes Duarte Dias, Margarida D'Aquino Fonseca, Anna Messias de
Pauia e Silva. Jacomina Fedalto, Julia Sassala, Adelaide Maria Ammon;
Anll!! Feres, Hend Sfair, Marinha Silveira, Maria da Luz de Paula
e Silva; Nair Silveira. Alayde de Oliveira, Ema Saade, Francisca
Carvalho, Itaiia Ribas Pinheiro, Julia de Souza, Maria da Luz Hauen,
Genny Sabbagh, Iognez Fuck, 'Benedicta

.

de Paula e Sirva_, Maria
Gooçalvea, Carolina Sant'Ana, Cecilia Poichate, Emilia Pilati, Isme
nia Geni de Oliveira.� Maria Tereza Pilatti, Marie Grosãkopp, 'Regi.
na Quandt, Maria Mayer, Elfrida Schiessel, Hedvig Saade, Hilda
Hodolpho, Hermina Pfleger, Rosa Brey, Antonio Hinchickosky, AlI-
gusto Rodrigues das Neves, Felix Hndoípho, Irene Heu, Msthilde .

Wolf;· Nizia Isabel de Lima.. Hulda Michele, M_aria Joaquina Hibei- 1938 -. O Grupo Escolar Professora Anna Cidade, funcio-"
- nando num moderno prédio de alvenaria, à rua Curitibanos, perdero, Jacob Fuck. Valmor da Silva GallottL João Psdilha dos Anjos;

Elly'Worell. Maria Leocadia Ribeiro, Senhorinha Pinheiro, Violet Bo- sua primitiva denominação e (não conaeguimos apurar .o.porquê) passa
disch, Antonio Gonçalves, Alberto d'Aquino Fonseca, Alvaro Krugger, a chamar-se Grupo Escolar �.Almirante Barroso", nome com o qual

,

Gilbert0 d'Aouino Fonseca. Gertrudes Sill, Francisco Gonçalves, Ves- tem sê projetado expressivamente entre os seus congêneres no Estado.

paaiano Fioravante; Élpidio José de Carvalho e Francisco Vieira de Lima' De 1936 a 1951 a direção do estabelecimento estêve a cargo
,Com o nome de Escolas Reunidas de CBnoinhas, a novel do digníssimo Diretor O�valdo Ferrl}ira' Soaras, que desempenhou g�.

entidade prosseguia na 8ua. jornada luminosa, dando aos cérebros lhardameote suas funções .de eduJador e orientador até 1952, quando
infantis que para ali acorriam a luz suavíssima do raciocínio e do amor.

em catáter interino, assume a liderança da escola a Prof". Natália
Bojarski, conduzindo os trahalhos com o mesmo espírito de abnega.

1923 - CanoÍnhas deixa de sef vila e toma foros de cidade ção e amor?t causa do ensino até 1956. sendo então substituída pelo
com o nome de Ouro Verde, porquanto a expressiva quantidade da Diretor Horávio Hipólito da Siva, que regeu _os destinos do estabe.
ervil·mate inffuia poderosamentp. na economia da região. E as Esco· lecimento até 1960,

-"

las Reunidas de Canoinh9s pàssaram a chal_Dar·se por conseguinte, __
'

Escolas Reunidas de Ouro Verde, Hóje 1961. a docência. do Grupo está assim constituida:
Diretora: Profa Hilda Müller. Proféssôras: Francisca Ces.

con�tto, Rosa Seleme
. Zippel" Fani Sabbagh, Iolao-Ja Trevisâoi, Leni

Costa Pfau, Leonor Seleme, Saloméa Boiarski, Sálua Seleme, Vànda
Ribeiro Silva, Marina Soares Carvalho, Norma Seleme Wiese, Hil
aegard Thiem, Lady Cordeiro Bastos, Odette Z�guini, Lidia Biluk
Werka. Ancila Ma, _S. Z�ttlir, Terezinha Seleme. Ueisy Cecilia R.
Seleme, Nilsa Rayestorff, Eline Wichineski.

\

Eis alguns tópicos do estabelecimento que, há já 4 decênios, a·

tivamente concorre para a formação de canoinhenses. Quantos têm
sua vida escolar'-ligada -ao nome do Grupo ES,colar HAlmirante Bar
roso"? Na trajetória de 1920 a 1961, que de ensinamentos, que de
eflúvios benéficos' emanaram de, seus mananciais1 A fonte' esparge
ininterwptamente' luzes inesgotáveis: Minerva atenta e acolhedora,
sempre a iluminar, guiar proteger. Ali outrora, em apagados ambien·
tes, hoje implantado numa das colinas da cidade, qual marco de
fôrça e poder. Se'rve a. centenas de estudantes, que dia �após dia a

correm a seu recinto amigo, em busca do saber. da instrução. Aí está
a contribuição do 'Grupo Escolar "Almirante Barroso" para o Cin
qüentenário do Município: um passado de trabalho honrado e profí.
cuo, atestado seguro de. suas realizações pelo desenvolvimento mOfal
e intelectual da infância e juventude canoinhenses.

Gerações passara.n pelo "Almirante Barroso", que' foi no pas.
sado e continua à ser no presente um baluarte da cultura, em prol
desta terra, de nossa' gente, de Canoinhas. pedaço da Pátria de
todos n6s.

Cailoinhas, setembro de 1961,

Profa• lolanda Trevisani e Profa• Sálua Seleme

S, Rvma, Dom Daniel Hostin,
;Bispo da Diocesse de Lages. Ca·
noinhas está sob su� administra
ção Eclesiástica e os fiéis católi
cos tem encontrado em S. Rvma.
proteção e assistencia espiritual,
confiantes sempre na sua bonda
dade expontanea que emanam de
seu coração de cristão bom e ge
.neroso,

Cumprimenta :anoinhas
seu Jubileu. de.

na data
Ouro

de

HOSP�ITAL S_AN1À, 'CRUZ

>

PARTE NOVA DO HOSPI,TAL SA�TA CRUZ

Consoante a!t at�s de 1925, a direção da Escola estava a caro
go 'do Prof. Manoel da Silva Quadros e eram professôres:

./

NLêmia Bvmpeixe,' Conegundes Bojarski, Carolina- Cordeiro
e Ado!pho Bading.

.

1926 _ O cor.po docente estava assim constituido:
....

Diretor Adolpho da Silveira. Professôres: Almerinda Santos,
Doralice Boro, além dos iá mencionados.

1927 - "Pelo decreto nO. 2017, de 19 deste mês de jáneiro,
fOfam estas Escolas Reunidas passadas para a catllegoria de Grupo
Escolar de 2a• classe, com a denominação de Grupo Escolar Professora
Anna Cidade. .

Ouro Verde� 31 de janeiro de 1927
Adolpho da Silveira, Diretor

. 1930 _, O Grupo Escolar Professora A'nna Cidade de' Ouro
Verde I:Idüta a denominação 'Grupo Escolar Anna Cidade de Canoi·
obas, acompanhando naturalmente a mudança ,do liome da cidade, e

funcionando até, 1935 no prédio onde hoie está inatalada a Coletoria
Estadual.

:' Foram diretores do estabelecimento: de ·1933 a 1935 o Prof,
João ROdrigues de Araujo, hoje Juiz de Diteito, e que por á!guns
meses, nes"te �no do Cinqüentenário, :exercéu suas. funções na Comarca
de Cllnoinhas; ,

.

- 1935 _ Alinor Vieira Côrte; paladino constante da causa e·

ducacional, volta a assumir, com'mão 'firme e segura, a direção, do
est�belecimento, sendo e.m 1936 substituido"pelo então' professor gi.
naslano Osvaldo Ferreira Soare!!.

,

Foi fnndado em 17 de julho
de 1936. Muitos foram os ho
mens e mulheres que numa

campanha conjunta, trabalharam
e se sacrificaram para a mon

tagem do primeiro Hospital em
Canoinhas. Muitos foram os pio
neiros que na medida que Ca.,
noinhas crescia, sentiram a ne- '''

cessidade de termos um noso

comia que' pudesse _ atender ·a

população; E assim, depois: de
instalado o primeiro pavilhão,
diante do crescimento da po
pulação, novas campanhas foram
encetadas com a finalidade de
ampliação -do Hospital. A frente
dessas campauhas, esteve sem

pre o cidadão João Seleme que.
desde 1949 é o seu presidente
sendo reeleito consecutivamente.

Atualmente o Hospital Santa
Cruz está em condições de re

ceber e atender mais de 150
doentes de uma só vês. Tem
uma bem organisada seção de'
maternidade com 25 leitos, sér_l
vindo para êsse fim o pavilhão
numero 1; Dispõe de farmácia
dirigiâa por uma Irmã Farma
ceutica, que atende exclusiva
mente o serviço interno do Hos
pital. O serviço é atendido pór
20 funcionários e mais 5 Irmãs
de Caridade, da Ordem São
Vicente, dispondo ainda de uma

ambulaneia para o transporte de
doent�s. Os drs: Osvaldo Segun
do de Oliv'?ira,

.

Reneau Cubas,
Haroldo Ferreira,. Mario Mussi,
'Arlyr Seleme e Anuar Seleme,
são os médicos do Hospital.
A atual Diretoria é a seguinte:
Presidente: João Seleme;Vicé

,Presidente: Modesto Zaniolo; l0.
� Secretário: Ze,Q.9 C:- Zippel; 29.
Secretário: Osni Vieira; 1°. Te;;
sot,lreiro: Ithass Seleme; 20. TEj-.
soureiro: B�nedito Terezio d�
Carvalho Néto; 1°. Mordol1lo:
Irmã Zita; 2°. Mordomo: Irmã
Zaira.·

'

Conselho: OldemarMussi, Luiz
de Miranda e Osmário Davet.
Canoinhas, Cinqüentenária t:Íis

põe hoje de um Hospital que
está em condições e igualdade
com os das grandus cidades. O

'

seu desenvolvimento em grãnde
parte, devemos ao sr. João Sele
m�, dedi<;:ado que sempre foi

.

desde- que assumiu a direção do,
Hospital. Podemos mesmo dizer
que João Seleme tem a sua exis:'
teneia ligadá a tudo que diz res

peito ao Hospital Santa Cruz:
.
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Deputado Federal Aroldo (. de Carvalho,
Nascido e. educado em Canoinhas, o primeiro Deputado Fe
deral que o Município enviou à Câmara Alta da Nação.
nos últimos 50 anos. Em dois periodos governamentais o

cupou duas Secretarías de relevada importancia no Estado,
a de Viação e Obras Públicas e a do Interior e Justiça.

-

.

Seu nome e prestígio ajudaram "muito o' 'desenvolvimento
de Canoínhas Cinqüentenária. Obras públicos estaduais nos

últimos dez anos; deve -se ao Deputado Aroldo Carneiro de
Carvalho e aos Governadores que o prestígíaram

no dificil mistér da=eausa pública.

Prefeito João- Colodel
Empossado DO cargo de Prefei·

to Munncipal em 31 de jane iro
do corrente ano, tem sabido con

duzir a administração nos moldes
nos legitimos 'anseios da popula
ção. 'Presinedte da Comissão dos

Festejos do Cinqiieutenáeio, des

de que assumiu está a frente dos

trabalhos e mesmo diante das
-dificuldades financeiras com que
atravessa o Municipio. tem se

empenhado para demonstrar sua

grande
.

vontade de dirigir a �con- ,

tento do povo, as coisas públicas
municipais.

. ,

/

SR. CELSO RAMOS
Dignissimo Governador do Estado de
Santa Catarina, eleito em outubro de
1960 para dirigir os destinos do .Estado
barriga verde no periodo 1961/1965.
Descendente. de tradicional família,
seus conterrâneos confiam no inte
resse e amor que vem demonstrando

na solução de seus mais

preementes problemas.

CORREIO DO NORTE

Edição comemorativa do

Clnqüentenário de (anoinhas

Vereador Alfredo <iardndo'
Presidente da Camara Municipal de

Canoinhas. Vereador Alfredo de Oliveira
Garcindo é ainda membro da Comissão de
Festejos de Cinqüeoteoário responsabilizan
do-se pela realização da 3". Exposição Agro.
Pecúaria Industrial Comercial. neste ano

Cioqüeot�nário. Sua vida pública pautada
de realizações em prol da coletividade /e do
MuniciplO, muito tem contribuido para o de
senvolvimento de tudo que é necessário pa
ra chagarmos ao ápice do progresso e de' e
volução, que nos encontramos na época atual.

Nosso Diretor-Responsável, semanal.'
mente retira do seu labor cotidiano 3 dias
para' dedicar-se ao oosso jornal dingindo-o
com inteligencia e devotado amor a causa

da cidade o que acolheu. No ensejo do Cin
Cinqüentenário de nossa cidade, rendemos
nossa homenagem ao Vereador ba tricio por
tão importantes iniciativas,

..

Pror;notor Público
Dr. Zenon Torrens

Malchitzki

Oeputado Estadual
Benedito ThJ Carvalho Jre'
Uma vida dedicada ó() povo u<s: Ca

noinhas, Exs - -Vereador, Prefeito e

atualmente Deputado Estadual em

duas legislaturas, Benedito Therezio�
de Carvalho Júnior. além destas altas

funções que ocupou e oCi:ip2., �s:. du

rante muitos anos Tabelião de Notas,
em nosso Município. Seu' ttabalho'em
pról do nosso progresso, fizeram-no

merecedora da confiança e estima da

gente canoinhense. Periodicamente, ....

deixa as suas funções-na Assembléia
e vem' para a, "Capital da Erva Mate"

ouuir e dar solução aos problemas
que afligem a população citadina.

. Dr. Zenon Torrens Malchitzki,
esforçado e inteligente Promotor

'

Público da Comarca/ Nascido em

Canoinhas, daqui saiu quando
criança, voltando agora como Pro
motor Público, Sua atuacão como

defensor das leis, vem, repercu

tindo de maneira briihante no

seio, da população, dado O siu
I interesse e modo cortês como a·

tende a todos.

Dr.
Juiz de Direito
João»: Rodrigues
de Araujo I

,Dr. [oão Rodriguf's de Araujo,
dignissiroo Juiz de Direito da Co·
marca (h Canoinhas. tendo ante
riorrnente ocupado tambem O

cargo de Diretor 00 Grupo Esco·
lar "Almirante Barro�o" e profes
sor. Dedicado iote irarnente ao

seu honl'�so cargo, em pouco
tempo que está entre pós COIDO

/

,Juiz de Direito, conquistiu a

simpatia geral da população e da
família 'forense. A sua Comarca
está' com todos os serviços em

dia. graças' a ce'pacidade de tra
balho que possue e a experieneia
do Direito e da Justica que faci
lita o dificil mister de exarar

sentenças nos numerosos proces
sos que estão afétos ao seu cargo.
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.•.mas, o nosso pionei
rismo no comércio ban
cário começou em San-

'

ta Catarina.·

Hoje o "INCO" dis-
põe de 1 05 agências Isso significa que; elêm
em -6 estados brasilei- de tôda segurança ori
ros, mas 60 .delas se

. unda dêsse cresdmen
situam

-

no território co- to, onde quer que o .

tarinense.
-

çatarinense se encon-'
.

tre, contará sempre
com a presença certa

de seu orniqo de tô-
-.,_

das as horos. a .INca

"

, ,

BANCO INDUSTRIA [ COMERCIO
�

DE SANTA CATARINA S�A.'
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f' d Revista "SELECÕES"
I

,'.=In I· este O' A BIC ainda p-rocur:: .

g 1942 - junhos.julho e outubro.
1947 - agôsto.

P :R ;"E� \5-··" '1 'D ····E
..

N T·!:'i! E'l,
P 1961 _. janeiro (roubado).

-

. '':.' Oferece
_
aos' colecionadores

uma centena de números em
í

'::- . . duplicata, inclusive "o raríssi--
mo número 1.Q Presidente Janio Quados, Comunicou sua'

Renuncia ao Congresso 'Nacional usando as seguintes
, 'palavras: _ '--,

'

- Jogo Inaugural do
"Canoinbas Esporte CI_ube"

Jôgo realizado no dia 15 dei outubróde 1919, quando se
.

'/ inaugurava o "Canoínhas Esporte Clube", vendo-se as eqúipes:
dêste último à direita, e do Bouquet Clube à esquerda .•.Ambos
com as respectívas torcidas, que .eram unfformízadas, '

Cotno bandeirinhas. vemos: à esquerda, o Sr",u'baldo R.
da Silva e ii direita o Sr. Antonio Abílio Cçrreia; -'portador da
bandeira do Canoinhas Espqrt� Clube, o Sr. Benedito Terézio de
Carvalho.

�

/
I'

•

c
'

•.

r

. (Dados ·fôrnecidos pelo Dr. Cyro Ehlke)

Ano .is - CANOINHAS . S. Catarina, 12 de Setembrode 1961. ,N. 656

/

MONUMENTO AOS PIONEIROS"Ao Congresso. Nacional,' nesta data, por ê'ste
instrumento, deixando com O· Ministro da Justiça as ra-

zões do 'meu ato, Renuncio ao Mandate .de "Presidente Idealizaao e construido
da República." .

..,.. , '.
,-- . pelo engenheiro canoinhense

. À Nação � Senhor Janio Quadros liirigiu o .seguinte marri- dr. Léones Gréípel, localisá-
festo,

"

. do na Praça Emiliano Abrão
. _

"Fui- vencido pela .reação e assim deixo o Govêrno, Nes- Seleme, na entrada da cida
tes sete mêses cumpri o meu dever. Tenho-o cumprido dia e de. É uma homenagem aos

noite, ,trabalhando ínfatigávelmente, sem prevenções ou rancores, 'pioneiros de'Canoinhas pelas
mas baldaram-se os meus esforços, _...para conduzir esta Nação autoridades e o povo, "o mo-

.
ao seio de umâ verdadeira 1ioert�o- política e econômica, o

único que possíbilitarla o progresso efetivo e a justiça social a riumento . que ilustra esta

Que tem direito o seu generoso povo. Desejando um Brasil para página, considerádo o 'cartão
os brasileiros,' afrontando nesses sonhos . a corrupção, a mentira de visita. mais atualísado.
e a d-ovardia, que subordinam. os Interêsses gerais aos apetites rNele, em placa de bronze,-

. e às ambições de grupos e indivíduos, inclusive do exterior......
.

está' gravado 'o nome de to-
Sinto-me, porém, esmagado. Fôrças terríveis, levan�tam-se dos os Governantes que Ca

contra mim e me intrigam ou' me infamam até com a desculpa noinhas teve até agora e em
de colaboração. Se permanecesse

-

não manteria a confiança e a
alusão aos' 50 anos de lutastranquilidade ora quebradas e indispensável ao exercício da- nos- . , . �

sa autoridade. Creio, mesmo, não. manterá, 'a própria=paz públi- e progresso que transtorma-
.

-'

ca. Encerro, assim, com o' pensamento voltado para a nossa. ram Canoinhas antiga em
gente, para os estudantes e' para os operário!', para a' grande fa- �Ça:rivinhas moderna e evolui-
míllà do país esta página' da minha vida e da-vida nacio-Íal.(A d S' t ti f' I t· d. 1� a. ln e 1sa,. a ma , . u o quemim não falta' a corajem da renúncia. 'Saio com um agradecí-c
mento e um apêlo. O agradecimentó é aos companheiros que
comigo lutaram e, me sustentaram dentro e fora do Govêrno e,
de forma especial, ás +Fôrças Armadas, cuja conduta exemplar
eíri todos os instantes pr clamo nesta oportunidade, O apêlo é

.

no sentido da ordem, do congraçamento, do respeito é da estima
de' cada um 'de meus patrícios para todos, de todos,' para cada'
um. Somente assim seremos dignos dêste país e do mundo. So
mente assim seremos dignos da nossa herança e de nçssa pre
destinação cristã. Retorno agora ao trabalho de advogadó-e pro-;
fessor. Trabalhemos .todos, Há muitas formas de servir a+nossa

Pátria. Brasília, 25 de Agôsto de 1961." .,

fei construido de bom e melhor do nosso porvir .alvíçareiro.

" .

/

Dia 15: a mentna Rosa filha
do sr. Edmundo Hartmimn;
,os srs. Ewaldo punka; DarGy
Vilanova e Artu'r de Souza
Caldas; os meninos 'Ademar
filho 40 sr. Carlos Mülbauer·
e. Sergio Adalberto filho do'
sr. Miguel Oliscowicz. .

Dia 1'6: as sras. dnas. Nura
esp. do sr. Abrahão Mussi;
Angelina esp, do sr. Al1tonio
Tompo�os.ki; Rosa esp. do sr.

Derby rontana; Maria Luiza
esp. do, sr. Waldemar loão
Ho{/mann; Marcina esp. do
sr. Atonso Knop e Olga esp.
do 'sr. André Lesnioski;' as

! c· . /

P E lOS LA" iR E§ Primo, Gustavo Maes e tiVe;;
. .

. delino Reinert, os jovens Ru.
.

-bens W olier, Wilson .Seleme

�'-
e Jorge Ornssko.PT, os meninos�� Rubens Vicente filho do sr.

- • Feux Demikoski e Roberto
Wilian

.

[ilho do sr.. Inglo
'-ANIVERSARIANTES, DA SEMA-NA Bollmann:

J .' Dia 21: a sra. dnu Maria
. AN1VERSARIAM..SE: srtas. Anita. Flirst; Terezinha Luieaesp, do sr.iNioaldo O.
Hoje: a srta. lJdirsa Reny Treoisani eEdeltraudeHauffe; Padilha, a srta. Amélia Stas

Nader; asmeninas Maria Ni1ta os "srs. l;úiz: - Eugenio Tack"'-· covian, os srs. Gusiauo Knoll,
filha, dó .sr.. Nivaldo de-Ai. e Doutor Romeu Ferreira; o Pedro Jeneura; Belmiro Al-,
m'eida; Rosa-filha do sr. Pau-: Jovem Sulmar- Ferreira: os ves, Salvador R. dá Silva e
lo Olsen; 'Catarina filha do meninos Adilson filho do, sr. Doriual da Silua, os meninos
sr. Boleslau Kioiscien e Sonia Fernando Freiberger; Edgard Arlinao= tilho do sr Bruno .,,;

filha do' sr. W iegando l(nopp; filho do sr. -Willv.'-Prusf; Mi- Schroeder. [oão filho do sr .

.o.smeninô Eliseu filho do sr. guel filho do. sr; Estanislau Tertuliano Leandro, Luiz 05-
Fidelis Carvalho do Prado; a . Se1tlp!t'owski,' Arnaldo fil�o 'do ni ..r..iJ..ho d_o s1): Teotiio ,?rates
sra, dna. Marta esp. do sr.: sr. Vitor Tomaschitei-Miguel e LUIZ filho do sr. Niualdo
Francisco Wiltuchnig: OS.S1S. filho do, sr. [oão Tchaika e O. 'Padilha'. "

Waldemar: Wendt;' João C. Oswaldojilho do sr. Tertulia ..}.· -.
\

Pereira-.é. Alcides Gomes, no Leandro. 'Dia 22;, as sras. dnas. Oli- .

,-:,
.

-. " .

'DI'a 1'7.·, a menina. Ed'�th fi'_
viu esp. do sr Elpidio Borges

Amanhã: a sra, dna.:Wally , f, .' aa Situa e Joana esf». do sr.

esp. do sr. Francisco Voigt; ,lha do sr. wçWy Prust; os srs. Henrique Todt, a meniiza los
a srta., Ré,nildà .Bendf},' ás Carlos José Sllveira e Rev. siâne AParecida ,ilha do sr.
jovens Zackei e Zanei Seleme Pe. Frei Lamberta Baxmann Antonio Cubas, (JS srS. Raul'
o mmüzo A.ngelo filho do sr;J· (on00dstico): os meninqs As�' Burgardt e l)orgelo Cordeiro

Torcida feminina: pela ordem, e da esquerda ,para a. di- ,Aquiles Ferrari; o sr. Leoni· 'Sis rilho do s, .. AntoniQ Tom-, resido União da"' Vt'tóriá, os
reita; do "Bouquet Clube": :Ade!âide Carvalho, Hulda '. Romaiss,' das Gdebert e Nazi,. Bley p'oroski� Antonio Reginaldo meninos IOdando ,e Oswaldo
.Noemia ,Bompeixe, . Anita . Roderjan, es-pôsa' do Sr� Ernesto Vieira. filho do Sr. Luiz_ de Paula e filhos rio Sr. Carlos GrosskoPT. (

Fernandes, Olívia' Silva, Helena (Lili) Carneiro,
I

não iden- \'. .
.

, Silva; losé Roberto· filho do ó jopem losé Isaac Sell;!_me.tifIcada Julieta' Budant e Anita:' Hank Torcida do Canoinhas' DIa 14: as sras. -dnas. Ro- sr. Romão KrzeSinski e Wil
Esporte' Clube: da esquerda para a direita e' peli ordem,' BihlC8 �'sélis Mâ1�(l, �sP�' do �r. Reinai:; mar rilho do sr. Alex Michel,
'(Gertrudes) Carneiro, )"olaodâ Wendt, não' identificada, Selma: 'ao, Crestam e Adêl�fl' esp.:: do
Ehlke Carneiro, Sara Matoso, Sra� Carlos Savoia €(, Silícia Melo�� .St. }r}a:J{,.."-sch,,!-11_'laclJer,· a �rta. , Dia 18: dna. Adelina esp.
.' -" .�.

'" ---Malla' Hermtnta Tokarskt;as do sr. loã.o Pachéco Sobo.; a

Jogadore!õ: . meninas Na_dir-' filha do sr. menina Nerina de,Jesus, filha -

Do I Canoinha. Esporte Clube: Osvaldo Lima, Carlos Dionísio �A. Otgekoski e Ro- _ do sr. Arlindo. Lourenpõ Gon·
Savoia, Seixas,

.

Alfredo Carn�iro i de . Paula, Laurindo, OsvaldÕ' / melia filhá do S1. Paulo.zapp; çalves; os srs. Arlindo� Lou- .

Braga, Pedro Torrens e o�tros.: . '. / os S-rs. Augustüzho BeUoto l! renço Gónçalves e. Afonso
Do Bouqu�t Club: José S. Matoso, Leocádio Wendt, ("pé ��ndo?to �l!t;dei1o; O jo,,!em Orosskopt..

.

de ferro") e outros.'
� oa�tr elga; �s menznos' --IJia. 19.' a sra. dna. ludithe. BelmIro Paulo"fillho do sr.·

Panlo Olsen; ,R'úbens Lino esp do sr. A'dolTo Kurz; as
filho do sr: Pedro Tokarski; ,S1 tas. Yolanda. Gutervill e·

Eduar.do filho d9 sr. 2efr{!do Rosiris Tinel, as meninas

Mull.er e Roberto Luiz filfto Silvia Terezinha Tilha do sr.

eto sr. Walfrido Haensch. José Guginski; lvani Tilha do
sr. Firmino de Pa�la 'e-Silva,
Eltrida ,Roselis filha do sr.

. Waldemar Carlos- Stange ê
Beatriz. lzabel filha do ·sr.
Antonio Maron Becil o sr.
Paulo Müller.

1

'"'ft.:

Dia 2 do mês em cur�o, ajus�
taram nupcias a srta. Aires fi
lha _do casal sra. e sr. Marcelino
Taffarel, de Videira, com o jo
vem Zakei filHo do casal sra. e

sr. Simão Seleme,�da nossa so

ciedade.

Nossos cumprimentos.

Correio do Norte cumpri
menta a todos desejando v.o
tos déj�licidªdes.

-.

..�
.

," 'N_dscimentos
o

\.. O la, 'do sr. B. Th'esezio
-' de Carvalho Netto e de sua

.

., esposa dna.. Lia, acha:se 'em
testa co"m,a. nàscim-ento de sua

filha Lélia dp Lurdes, 01;lJr

r�do 4ia 24 de agosto;

, Dia 28/8/61 Ni enriquecido
o lar do casal dna Jandira e

sr. Vivaldo T,odt, com o nas

ci11J.ento de seu Tilho.

Nf}sSOS cumprimentos aos
novos herdeiros.

Dia 20: as sras. dnas. Ma ..

ria A/aliá esP. do 'sr. Joâo
Rütquevicz; luZia esp. do S1.

Alexandr� de P.aula e Silva,'
Anastacia esp. do sr. João
Alves Ribeiro e Vva. Branca'
Corte Mello; asmeninas Leo.
mar filha do sr. Boaventura
Benda e Rosane Francisca
filha. do sr. Antonio de BÇlr
ros; os srs. Ernesto Bishop
Sobo.; José Maria Furtado

NOIVADO"

J
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