
ATO MESQUINHO
prejudicou o funcionamerfto

do Grupo Escolar

"João José de Souza Cabral"
É possivel que o atual Governador .nem saiba que

existe o monumental Grupo Escolar "João José de Souza

Cabral". Foram os dirigentes do PSD local que impediram
o seu funcionamento mandando sustar na Empreza de

transportes até os móveis destinados
�

e ja comprados pelo
Govêrno anterior para o funcionamento do Grupo Escolar .

.
Faltava no prédio apenas. os retóques finais. A firma A.

Scultetus encarregada da conclusão da obra, baseada em

informações oriundas de elementos ligados ao Govêrno

Estadual, que gritavam pelos quatro cantos da cidade

que o Grupo Escolar não iria funcionar porque não estava

concluido, retirou de lá aparelhos sanitários, isso porque
conforme contrato, tinha ainda volta à receber.

\

Elementos ligados ao PSD
-

local, demagógicos,
diante de uma obra. que lhe fazia mal aos olhos, constru
ído no govêrno udenista, o mais moderno e maior Grupo
Escolâr de Santa Catarina, enviaram um "relatório poli
tico" ao Governador do Estado e ao Secretário da Edu

cação, 'dizendo se funcionásse, "eles" estariam prestigiando
o Govêrno que o construiu.

A firma' construtora. queria apenas' dos atuais

mandatários do Estado uma garantia de que receberia o

saldo. Foi-lhe negada sob a alegação de que o prédio não

estava concluido e precisavam consignar no orçamento
nova verba. Não só a firma construtora como outras da

praça, queriam concluir os retóques e davam crédito ao

Govêrno. O que elas queriam era ver o Grupo funcionar

e Impedir que mais de 200 crianças recebêsse aulas num
local inadequado e impróprio como o Sindicato que nem

agua: tem e não' oferece condições de higiene. Mil vêzes
.melhor então o Grupo Escolar João José de Souza Cabral

como se encontrava, como "eles" diziam que não estava
terminado. Fecharam .os pessedistas os ouvidos e em hi

potese alguma queriam deixar que as crianças recebêssem

aulas no prédio idealizado e construido pelo- Govêrno da

UDN.
Esta é a verdade. A única que existe. Se houvesse

bôa vontade se quizessem mesmo que - o novo Grupo Es
colar funcionásse todos os requisitos seriam afastados.
Como não há verba no orçamento - não convence a

falta de dinheiro. Quanto gastou o Govêrno do Estado
nas duas eleições

-

de Major Vieira e Três Barras? pois
segundo foi apurado, só de gasolina foi mais de SEISSEN

TOS MIL CRUZEIROS e com esta metade, os retóques
seriam feitos e teriamos mais um estabelecimento escolar

. em nossa cidade.

Dizem
.

"eles" agora que vão c�bduir o prédio.
Vão concluir porque o povo está exigindo, este mesmo

povo sacrificado com o aumento e- criação de novos im

postos, o famigerado "Plameg", pois só de Canoinhas o

Govêrno está arrecadando mensalmente mais de CIN

ÇOENTA MILHÕES DE CRUZEIROS. Eles não vão fa
zer favor nenhum fazendo funcionar o.Grupo Escolar.
"João José de Souza Cabral". Vão, sim, dar ao povo o

que o povo tem direito.

Mesquinhos foram todos os_atos que impediram
até agora o funcionamento de um estabelecimento escolar

que é o orgulho de todos que amam esta terra e que
acima de tudo, colocam os interêsses da coletividade,
acima dos interêsses de meia duzia de elementos que
dêíxaram de evoluir por conveniencias estritamente pes
soais ....

Pôsto _ Agro-Pecuário para Canoiobas
A Diretoria e da Associação

Rural de Canoinhas acaba de
receber do deputado Aroldo
Carvalho, comunicação que pa
ra o ano vindouro veremos ins
talaria em nosso Município, um

Posto Agro - Pecuário. Já en

tendeu- se o Deputado conterrâ
neo com o Ministro da Agricul
tura, sr. Armando Monteiro
nesse sentido e estudos estão
sendo levados a efeito para a

concretisação da solicitação do

deputado Arolde Carvalho. /

Certamente terá o Município
que fazer a doação de um' terre-
no para a instalação do Posto
que trará inúmeros beneficios

para a pecuária municipal. A
Associação Rural de Canoinhas
com a colaboração de pecuaris
tas vão dirigir. um memorial ao

Ministro daAgricultura por in
termédio

.

do deputado Arolde

Carvalho enumerando as van

tegens que advirão com a

criação daquele órgão.

\

, •. ...l

•
O nosso Estado está come-: Gufa Espiritual. Feriado Esta-

morando hoje, em todos os

seus Municípios. o Dia de San- dual, nesta oportunidade home-

ta Catarina, sua Padroeira e nagens cristãs estão sendo re-

,

::alizadés n� Capital. do" Estado
em homenageio a tão impor,":
tante data psra todos os cata
rínenses, principalmente.
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Tem novo Comando
o (ampo de Instrução

,� "Mare(hal Hermes"
Do Ten. CeI., Ovidio Souto

"da Silva, recebemos um oficio
comunicando ter S. Exciá., as

sumido a Direção do Campo de
Instrução "Mal. Hermes", colo
cando seus serviços a dísposíção
do povo de Canoínhas. O Cam

po de Instrução "Mal. Hermes",
está localizado no. novel Muni

cípio de Três J3arras.

Ficamos agradecidos pela par
ticipação e almejamos ao CeI.
Ovidio Souto da Silva, votos
de um desempenho feliz nas

novas funções que acabá
_

de
assumir.

Loteria Federal
voltará no Natal
RIO, 17 (G)- A Loteria Fede

ral voltará a funcionar, devendo
reiniciar seus sorteios pelo Na
tal ou no Dia de Reis, segundo
informou à imprensa hoje o sr.

Olinto da Fonseca, presidente
do Conselho Superior das Cai
xas Econômicas Federais.' Sua

exploração fôra transferida 'pa
ra essa entidade e os sorteios
foram suspensos até que elabo
rasse um decreto regulamentan
do o-funcionamento. Fêz-se um

anteprojeto que não chegou a

ser aprovado e agora o sr,

Olinto Fonseca anuncia que o

novo anteprojeto, já entregue
.
ao ministro da Fazenda, que o

apresentará ao Conselho de Mi.

nistros, resguarda o que o an

terior tinha de bom: criação de
um .fundo de atendimento aos

munícipios. assistência social aos

incapacitados, bilhetes a' mais
baixos preços e com maiores

prêmios e maiores lucros para
as Caixas Econômicas. A Loteria
Federal vai operar com vários'

planos sendo que no menor dê

les o grande prêmio será de 10
milhões de cruzeiros e custará

Cr$ 1.200,00 o bilhete inteiro.

VEN't)E-SE
Um terreno com o área

'de 1240 m2, situado nas

imediações da Associação
Rural. Facilita-se o

_ paga
mento.
Tratar com o sr. WAL

DEMAR SIMM, no bairro
Tricolin. Ix

Assine! Leia! Divulgue]
Correio do Norte

ERVA
ganha

MATE
novos pr.eços

Repercutiu favoravelmente nos meios ervatelros a Beso
� lução número 676 do iNM que fixa novos preços para a .. erva

.

mate cancheada e que entrou em vigor dia 10 do corrente•.

E' a' seguinte a resolução do INM:

RESOLUcAO No. 676
I

, ..

O presidente do Instituto Nacional do Mate, usando. das
atribuições que lhe são conferidas por lei, e tendo em vista o

que foi aprovado pela Junta Deliberativa, em sua 4a. Sessão

ordinária, realizada em 20 de outubro de 1961;

RESOLVE:
'Art. l°....... O prêço mínimo da erva-mate cancheada de

produção dos Estados de Paraná .e Santa Catarina, safra de 1961,
para venda aos industriais e exportadores, por 15 (quinze) quilos
�oada em peneira de 1,50 � 50mn .. é fixado na seguinte base:

Posta em Curitiba Cr$ 250,QO
Posta em Mafra Cr$ 245,00

§ único - O preço para a erva-mate cancheada entregue
nas demais localidades é o fixado nesta Resolução menos as,

despesas de transporte.
Art. 2°. - Decorridos

.

30 (trinta) dias da vigência desta
Resolução os preços passarão a ser os seguintes: �

Posta em Curitiba Cr$ 300,00 1
Posta em Mafra

e

Cr$ 295,00 .'':.

Art. 3°. - Decorridos 60 (séssenta) dias da vígênéía
desta Resolução e até o' Início da sáfra de 1962, os preços p'8S':'
sarão a ser os seguintes:

. I "

Posta em Curitiba . Cr$ 350,00' .",' t

Posta em Mafra Cr$ 345,00
Art. 4°. - Esta Resolução entrará em vigor em 10 de

novembro de 1961, revogadas a Resolução n? 654 e disposições
em contrário.

MUITA C·OISA ...
....

EM POUCO ESPAÇO...

Nevos tributos serão agora tas .transportando crianças para
cobrados pelo Município con- os colegios e em desabalada
forme aprovação do Congresso correria pela cidade chapas
Nacional. O Município de Ca- brancas dia e noite consumindo
noinhas em 1962 arrecadará gasolina do povo sem prestar
mais de VINTE MILHOES DE serviços. Quem fizer compará
CRUZEIROS. E o Prefeito ain- rações do DR dos tempos' do
da quer aumentar os

imposto�'1
dr. Scheide e agora? Diferença,

Isso nunca, srs. Vereadores. A não, hein!
.

extensão territorial do Muriíci- x x x x x

pio não permite e. com uma Dizem por aí que Grupo Es-
arrecadação tão grande, não há colar "João José de Souza Ca
necessidade de _s�crificar nova- bral" vai funcionar. O nosso
mente o povo

-

com. aumento confráde com ira e dono: do
dos tributos. PSD vai autorizar o Tarcisio

x x x x x - mas Agenor Corte préeísa
Temos visto neste Govêrno, passar o "visto", para depois o

coisas de "arripiar". E em Ca- Altino dizer que "é uma neces

noinhas a fabulosa verba que sidade .êsse
. Grupo Escolar".

vem 'para' o DER é consumida, :esses quatro mosqueteiros tem

desaparece sem que se
-

veja 0- . cada uma. felizmente suas ar

bra de vulto, nenhuma. Temos mas não estão mais aguçadas, ...
.

visto, sim, camínhões-tombeiras x x x x x

aterrandtJ datas urbanas do O Projeto Zipperer que dispõe
Engenheiro - Residente, motoris- (CoDclúe elQ página interna)
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CORREIO De NORTe

Citação cem

vinte (20)
O Dr. Reynaldo Rodrigues

Alves' Juiz de Direito da ComarCã
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, nll f6rma da lei etc.

Faz saber a Rádio Canoinhas
Ltda., na pessôa de seu represen•.

- tante legal. que por parte de
CECILIA GRANEMANN COS
TA, me foi apresentado ai! se

guintes petições e despacho: PE.
TIÇAO DE FLS. 2·: Exmo. Sr.
Dr. Juiz de Direito da Comarca-
-de Ceuoinhes. CECILIA -GRA
NEMANN CUSTA, brasileira,
solteira,' maior, residente e do
miciliada no Alto das Palmeirae;
nesta cidade, por seu procurador'
inl�rito na OAB Santa Catarina
sob nO. 965, fone 311, à rua

Maior Vieira, 490, vem requerer
a cobrança executiva de uma
N6ta Promiseôrie locada por
João Maria Olinger, na qualidade
de gerente da RADIO CANOI·
NHAS LTDA., nesta cidadê,
vencida a 30 de outubro de 1954
e até agora não paga.. Na fôrma
do art. 299 do Código de P.
Civil, requer a citação da RADIO
CANOINHAS LTDA. "para que
pague dentro de '24 horas a im
portância de dez mil trezentos
e setenta e cinco cruzeiros, mais'
a taxa Judiciária, honorários de
advogados na base de 20%, cus

ta. Judiciai8, juroa vencidos e

vincendos, e se o não fizer se

proceda à penhora em tantos
bens quantos bastem-para o in
tegral pagamento, desde iá citada

Edital de
de

o

dias
prazo

para os têrmos da execução, até Zaiden Seleme, Escrivão o subs
final, sob pena de revelia. Nêstes
têrmos, Pede

-

Deferimento. Ca
noinhas, 22 de setembro de 1959.
(a) Dr. Arnoldo Peiter Filho.
Está devidamente selada. PETI., CERTIDÃO

çÃO DE FLS.' 11: Exmo. Sr. Certifico que o presente edital
Dr. Juiz' de Direito da Comarca é cópia fiél das petições de fl8. 2
de Canoinhas. CECILIA GRA. e 11 e despacho de fl•. 15.

,NEMANN COSTA, por leu

procurador nOI autoa de ação,
executiva que move contra a.
Rádio Canoinhaa Ltda., pessoa
jurídica de direito privado, diante
da certidão do Sr. Oficial de
Justiça de que não encontrou o

representante .Iegal .da referida
sociedade, vem requerer

-

a V.
Excia. que digne mandar citar
por edital, nos têrmos do artigo, Vidraças quebradas em sua
177. Item I, primeira parte, do
Côdigo de Processo Civil, proso

casa? Não é problema,
seguindo. se a execução Da forma Telefone para 305 e será
da lei. Nêstes têrmos, pede deíe-
rimento. Cauoínhaa, 5 de novem- prontamente atendido.'
bro de 1959. (a) .Dr. Arnoldo 'CASA ES'MALTEPeiter Filho. Está devidamente' '.
selada. DES'PACHO: cue- se. de
COnformidade com o requerido

- ,

retro. Em 27/10/61. (a) Dr. Hey- V d AInaldo Rodrigues Alves. Juiz de en e-se ou uga-se
Direito. O presente edital será
afixado no lugar de costume e

publicado duas vese. no jornal
local "Correio do Norte" e uma

vez no "Viário Oficial" do Esta.
do. Dado e passado nesta cidade
de CaDoinha8, a08 vinte e sete
dias do mês de outubro de mil Informações na 'FARMA--
novecentos e eeesenta e um. Eu" CIA ALLAGE:· Ix

creiv.
Dr. Reynaldo Rodriguea Alves

Juiz de Direito.

O referido é verdade e dou fé.

Canoinhas, 27 de outubro de "

1961.
Dr. Zaiden E. Selsme

Escrivão

AlOl1I

Uma casa' situada à Rua
Felipe Schmidt, 984 defron
te a estação Ferroviária,

.

onde funciona o Bar Por
tuguês.

DR. ARNOLDO PEITER FILH-O
ADVOGADO,

25-11-1961

CíVEL COMÉRCIO TRABALHO
Rua Vidal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

Ouça, de 2a a . 6a feira, às 12 horas

na RADIO CANOINHAS LTOA.,
.

'

IN'FO-RMATIVO INCO
Uma síntese dos principais acontecimentos
econômico-financeiros do Brasil e do'Mundo!

-

Edital de

prazo de
Citação com

trinta (30)
o

dias
(J Dr. Reynaldo Rodrigues

Alves, Juiz de Direito da Co·
marca de Canoinhas, Estado de
Santa .

Catarina, na -fórma da
Lei, etc.

.

Faz Saber a quem interessar
possa que procedendo-se no Car
tório de Orfãos, desta Comarca
o Arrolamento dos bens deixa
dos por falecimento de .Nicolau
Franco-de Barros, fica a her
deira CLOTILDE D E B A R
R O S FRANCO, residente em

lugar incerto e. não sabido,
citado, por este edital com o

prazo de trinta (30) dias, con

tados da primeira publicação
para dentro de trinta, digo de'
cinco (5) dias dizer sobre as
descrições de bens e valor a

PNEUS

TO'DOS O-S
-

.

TODAS AS
TIPOS

MEDIDAS

o MAIS COMPLETO ESTOQUE DE PNEUS lltt$iont
,

Para atendê-lo com a máxima rapidez - funcio

nários com muita prátíca. Para sua segurança
e

.

economía - pneus q\le lhe garantem máxima
quilometragem por cruzeiro: FIRESTONE

LEME &. FI- H
T-Ri::S BARRAS -E CANOINHAS SANT'A ·CATA.R·I,NA

eles atribuidos e para ver seguir
até a- decisão final o referido
arrolamento sob pena de reve·

lia. Para os devidos fins man

dou expedir o presente edital
que na forma da Lei, será afi
xado [no lugar de costume e

publicado uma vez no Diário
Oficial, do Estado e duas vezes

no Jornal local "Correio' do
Norte" .... Dado e- passado nesta
cidade de Canoinhas, aos tréze
dias do mês de novembro de
mil novecentos e sessenta e um.

Eu, Zaiden E: Seleme, Escrivão,
o subscrevi.

Dr. Reynaldo Rodrigues Alves
Juiz de Direito

.

Está . conforme o original, do
que dou fé.

Cã-noinh-;.as,l� denovembrode_l961.
�Dr. ZJltde;.1) ;J:. Sel�1De, Escrivlo•

• _' _é'_- .' .-l' .1

Registro Civil
EDITAL
ALFHEDO PEREIRA, Escri

vão de Paz do Distrito de Bela
Vi.ta do Toldo, Municipio de
Cenoinhas, Estado de Santa Ca.
tarina.

Faz -aaber que pretendem ca

sar: Ovande Josê Iarrooheski I
Leoni Schipitoekí. Ele, natural
,deste Estado, nascido neste Dia
trito. no dia 8 de Setembro de
1942, lavrador. solteiro, filho de

. Nicolau Iarrocheski, falecido. e di
dona Helena Schipitõsk]. _Ela,
natural deste Estado nascida nea

te Distrito no dia II de Abril de
1943, doméstica, solteira, filha de

. Adolfo Schipitoski e de dona Geni
Wollbrecht Steger, domiciliadoa 8 .

reeídentes em Rio Bonito, Deltl
Dil'rito de Bela Vil ta do Toldo.

A'Pr�..�ntar.8� '91 documentoa
exigido. pelu.Côdigo Civil art. 180.
Bela Vista do Toldo 16 de

novembro de 1961.
Alfredo Pereira
Escrivão de Paz.

Um- caminhão Chevrolet,
ano 51, máquina retificada,
em bom estado com pneus
novos.

Ver re tratar 'com .o sr.
.

, ,:.' ,\'.

José A. Schmitt
�

pelo. telefone 2"12 ou nesta
Redação. . 1:x

Chorrascaria 10 II L
de PAULO JARSCHEL
Um bom churrasce, .'

q\1plq:y�r hora.
.

ª\Ul lPaubl Pere��,�<
�, ·.s,�':·i Xr�
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EII Canoinhas, quem hasteia o Pavilhão Nacional ,nos Feriados 7
Quem está encarregado de zelar
pelo cumprimento da iei?

Sôbre o que aconteceu no

Estado da Guanabara no dia
15 de novembro dêste ano, eis
uma notícia dos jornais do Rio:

" "Não ha.tearam a Bandeira

Nacional e foram multado••
O COMISSARIO Armando

Pano, do 19°. Distrito Policial,
multou cêrca de vinte estabele
cimentos bancários e mais de
uma centena de firmas comer

ciais que não hastearam a ban-

deira nacional no dia da Pro
clamação da Repúblca Baseou
se aquela autoridade no que es

tatui o Art. 13 do Decreto-lei
4545, de 31 de julho de 1942. Os'
infratores pagarão multa de

qinhentos cruzeiros e serão cha
'mados a depor .em inquérito
instaurado no 19° D. P."

Tome boa nota disso a Cidade

Cinquentenária de Canoinhas!
Afinal, somos brasileiros, ou 0,

que somos?

Esportiva Palmeiras
Edital de Convocação

o Presidente da SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEI
RAS, no uso das atribuições que lhe confére o Art. 16 do Capi
tulo III dos Estatutos Sociais, convóca a Assembleia Geral Ordi
nária dos associados, a realizar-se no dia 3 de Dezembro ás 9,30
horas .na séde social provisória no bairro de Alto das Palmeiras

. ,

,

com a segumte ordem do dia:
1 ° Demonstração da situação econômica da Sociedade;' ,

2° Eleição de novos membros para a Diretoria.
Nota: Não havendo númerb suficiente para deliberação

em primeira secção, fica' desde já marcada à segunda para ás 10
horas, ou seja 30 minutos mais tarde, funcionando com qualquer
número de sócios.

E para que chegasse ao conhecimento de todos, mandou
se publicar o presente Edital no jornal Correio do Norte desta
cidade.

'

Sociedade

Canoinhas, 23 de novembro de 1.961
SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIR�S

O�lando Nascimento, Presidente
-

Ouça, de 2a a 6a feira, às

na RADIO

12 horas

CANOINHAS LTOA.,

INFORMATiva INCa
Uma síntese dos principais acontecimentos

econômico-financeiros do Brasil e do Mundo!

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
ADVOGADO

CIVEL COMÉRCIO TRABALHO
Rua Vidal Ramos, 310 - (em frente ao Hotel Popular)

Novidades em LP
Banda Tremi
Seleção de músicas alemãs

Orange Blossow Special and Wheels
Billy Vaughn e sua orquestra

E a '·Fraulein" Dançou
A�albert Lutter e sua orquestra

O Máximo \

em Tango
Francisco Canaro e sua orquestra

Isto é Tango
Francisco Canaro e sua orq.

Sucessos do cinema
da trilha sonora dos filmes

Sax
Zito

de Ouro
Righi e sua orquestra
Melodias da Broadway
os Violinos Mágicos

NA

Casa Erlita
,

• I
um ano a agrlçul��·

tores e pecuaristas. atingidos pelas
e,'nchentes

'Vale do Itajaí, integrando a mentares o, seguinte despacho
,

comitiva do Ministro Virgilio telegráfico: .,

T�vora, os ilustres deputados
'

Antonio Carlos, Konder Reis
"Brasília, 15 - Comunicamos

(UDN) e Wilmar Orlando Dias qle nesta data, apresentamos

(PSD dissidente), vem de apre-
Projeto de lei, concedendo mo

ratória de um ano às dívidas
sentar ao Plenário daquela
Casa do Congresso, projeto de 40s agricultores e pecuaristas

lei, concedendo moratória 80S
contraídas na Carteira de

agricultores e pecuaristas atin-
Crédito Agrícola do Banco do

gidos pelas enchentes que' re-
Brasil pelos agricultores e pe

centemente 'devastaram vários
cuaristas das regiões atingidas

/

municipios daquela região, cau-
pelas enchentes,

sando prejuízos incalculáveis.

Dando conta da apresentação
dêsse importante Projeto de

lei, ,. recebemos daqueles parla-

Moratória

Cumprindo com o prometido,
quando de sua recente visita ao

Edital de Citação
com o prazo de
vinte (20) dias
O Dr. Reynaldo Rodrigues

Alves, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da

Lei, etc.

Faz Saber a Candido Gere
mia. dos Rei. e sua mulher,
Marc�lina Geremia., José Ge
remias, e sua mulher Gasparino
Geremia. e sua mulher, Cata
rina Geremia.' do. Reis Schuc
e seu marido e Otavio Gere
mia. dos Rei. e sua mulher,
residentes

I

em lugar incerto e'
não sabido, que por, parte de

José G�remia. doa Reia, me

foi apresentada a seguinte pe
tição: Exmo Sr. Dr. Juiz de Di
reito desta Comarca. José Gere
mia. doa Reis, brasileiro, viuvo,

, proprietário, residente e domi
ciliado nesta Comarca; no mu

nicipio de Três Barras. vem

mui respeitosamente, nos autos
de arrolamento dos bens dei-
vxados por falecimento de Fran
'celina .Marttns (processo findo)
pelo seu advogado infra assi
nado (procuração nos autos) ex
pôr e requerer o seguinte: A

parece na declaração de bens
de fls., como 'pertencente ao

espólio 8 área de 639.998 {seis
centos e trinta e nove mil, no
vecentos e noventa e oito) me
tros quadrados, quando na ver

dade apenas a área de 428.888

(quatrocentos e vinte e oito mil
oitocentos e oitenta e oito me

tros quadrados) m2" pertencem
ao espólio da inventariada, eis,

que, devido a um lapso, foi in
cluída duas vezes a área, do
mesmo terreno; terreno esse

herdado pela inventariada de
seu pai Candido Martins, de
scôrdo com formal de partilha
junto aos autos, devido a ha
ver também escritura de divi
são amigável dos bens do es

pólio do referido Candido Mar

tins, de que faz parte ;como já
foi esclarecído, a mesma área.

, Assim, é a presente, para re

querer, se digne V. Excia .• man

dar retificar a partilha dos bens
deixados por falecimento de
Francelina Martins, de acôrdo
com o esclarecimento supra,
para que possa ser devidamente

registrada. Nêstes têrmos Pede
deferimento. Canoínhas, 9 de
maio 'de 1961. (a) Dr. José Yvan
da Costa. Está devídamente se

lada, O presente edital será a

fixado no lugar ds costume e.

publicado uma vez no Diário
Oficial do Estado e duas vezes

no jornal local "Correio do Nor
te". Dado e passado nesta cidade
de Canoinhas, aos vinte e sete

(27) dias do mês de outubro de
mil novecentos e sessenta e um.

Eu. Zaíden E. Seleme, Escrivão,
'o subscrevi.

Dr. Reynaldo Rodrigues Alves
Juiz de Direito.

CERTIDÃO:
Certifico que o presente edi

tal é cópia fiél da petição de
fls. 2.

O referido é verdade e dou fé.

Canoinhas, 27'de outubro de 1961.

Dr. Zaiden E. Seleme

Escrivão.

�, ....... ,

de

o artigo 2°. do Projeto pre
ve redesconto de títulos bancá
rios nos empréstimos feitos com

finalidades agro-pecuárias na

referida Carteira".
...

'

I Exposição de Motivos
A UNIÃO CANOINENSE DE

ESTUDANTES SECUNDARIOS
fundada em 29 de Março de
1961 e filiada à União Catar-i
nense de Estudantes Secundá
rios (UCES) é um órgão maximo
de representação e coordenação
de Estudantes de Canoinhas.
com um número de aproxima
mente 150 alunos a ela filiados,
tem por séde a cidade de Ca
noinhas, visto contar com maior
numero de .estudantes dentro
de sua jurisdição, conforme
mandam os estatutos, bem me

rece a consideração dos Poderes
Públicos, pois além de propor
cionar aos estudantes, os abati-Imentes estabelecidos por lei
Visa ainda o �eguinte:

'

r>:

a) Formação moral, literária
e artistica de seus associados
pela manutenção dos Departa
mentos Especializados.
b) Formação de uma verdadeira
educação esportiva e física pela

Com a UCANES

Registro Civil
Sebastíão Grein Costa, Escri

v�o de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, etc.
Faz saber que pretendem ca-·

sar: Joaquim de Medeiros e

Hercilía Pires dos Reis. Ele, na
tural deste Estado nascido em

Cal. Ouro Verde, tx] Comarca
no dia 27 de Janeiro de 1934
lavrador, solteiro, domicÜiado �
residente neste municipio: filho
de João Maria de Medeiros e

dna. Braselina Jungles Medeiros
residentes em Tamanduá, neste

município, Ela, natural deste
Estado, nascida em Rio Negrinho
no dia 6 de Janeiro de 1939
doméstica, solteira, dcmiciliad�
e residente neste município, fi
lha de Salvador Pires' da Crúz
e Izaura Pereira de Lima resi
dentes em Campina do Cétro,'
neste Municipio.

'

-Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem tiver conheci- '

mento de existir algum impedi
mento legal, acuse-o para fins
de direito.

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que será afixado no

lugar de costume deste Cartório
e uma vêz no Jornal Correio
do Norte, que se edita na eí-
-dade de Canoinhas em data de
25/11/6l.
Eu, . Sebastião Grein Costa

Oficíãl do Registro Civil qu�
escreví, dato e assino.

Major Vieira, 10/11/61.
PedroVeiga Sobrino Esc. ·Juram.

onde estiver

,manutenção de um Departamen
to Esportivo;
c) Atos Filantrópicos - procu

rando proporcionar a classe me

nos abastada; aquilo que ela
necessita;

d) Colaborarrlcom o magisté
rio, procurando facilitar sua ta

, refa de educação e formação;

\'

e) Velar e conservar os direi
tos e previlégios concedidos aos

estudantes;
f) Colaborar com os inspeto

res de ensino legalmente cons

tituídos;

g) Protestar contra os esta
belecimentos que cobram anui
dades exageradas ou que pre
judiquem os estudantes de qual
quer modo;
h) Representar os estudantes

em tôdas as ocasiões.
I

Diante do exposto estamos
certos da elevada compreensão'
dos ilustres edís, apoiando corri
entusiasmo a medida 'que ora

estamos pleiteando.
Sala das Sessões da Câmara

Municipal, 1 de
c

setembro de 19t'H.

Ass Vereador

Clementina Pieczarka

Obs. Esta é a exposição dos
motivos apresentados na Câmara
Municipal de Canoinha_s,' junta
mente com os estatutos da
UCANES para o reconhecimento
de Utilidade Pública Municipal.
Ass. WiegandoW. Wiltusc�nig

, Redator," ,

Orlando Nascimento
Presidente

Jonas E. Seleme
, ' I

Vice-presidente:

Gado Bovino
Estamos comprando gado

bovino. Qualquer informa-

ção dirigir-se a firma Abra-:
hão Mussi & Cia., Rua
Seno Felipe Schmidt, ·695

Canoinhas j se. 2x

V E NI O E .: S E'
Leitões para reprodução

raças Duroc Jersey e Lan
drace animais selecionados
de ótimas linhagens, oríun
dos de Concórdia.

Tratar com o proprietário
Dr.ERWIN SCHWARTZ
em, frente a, oficina Mussi.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o
Está

Big . d� SQrte
Sua Espera

êste
cesta,

ano a

TITA NUS'

PARADA
·BIG

DOBRA A
v. RECEBE ÀNTES DESTE NATAL

para as crianças: ,BONECAS
BOLAS DE FUTEBOL
BONECOS BIG DA SORTE
BRINQUEDOS MECÂNICOS, ETC.

para papai e a mamãe: ISQUEIROS
CANETAS-TINTEIRO '.

TOALHAS LINHOLENE, ETC.
Pela Loteria Federal V. concorre todos, ao meses, do 1. �o 5. prêmio.

PRÊMIO MAIOR:

DOIS MILHÕES DE CRUZEIROS
em mercadorias

)

E mai<li Casas, Lambretas, Refrigeradores,
Máqllinas de Costura" Bicicletas" etc_
Carta Patente Federal 357 da Titanus mp. Ind. Com. Ltda,

o BIG DA SORTE LHE ESPERA!
-

, Representante: GERALDO ROTHERT (Casa Esmalte)
NESTA CIDADE

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

vai pelo país e pelo mundo inteiro.

o JORNALASSINE

(Orgão Líder dos Diários, Associados) _

SUPLEMENTO LITERA'RIO - VIDA NACIONAL
VIQA DOS CA'MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
ECONUMICO

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

REPRESENTANTE:

PREÇOS:
1 ano Cri 2.506,00
6 meses GrS 1.300,00
3 meses Cr$ 700,00

ANTONIO SELEM E
CANOINHAS • Rua Senador Schmidt - Sta. Catarina

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia

Instituto Nacional do - Pinho
EDITAL DE CONCOR�ENCIA
o Instituto Nacíonal do Pinho leva ao conhecimento de

quem Interessar possa, que SE' acha abérta concorrência pública
para venda de um lote de 10 (déz) cabeças de gado, existentes
no Parque Florestal "Joaquim Fiuza Ramos", no Municipio de
Três Barras.

'

O gado em apreço compreende: 1 reprodutor bovino (tou
ro), mestiço holandes, com 9 anos; 1 touro, com 7' anos; 1 vaca,
com 7 anos; 2 novilhas, com 5 anos; 1 novilha, com 3 anos; 2
terneíros, com 1 ane; 1 terneiro, com 3 mêses e 1 terneiro com
1 mês.

As propostas deverão ser enviadas, em envelopes fechados,
à, Delegacia Regional do INP, Caixa Postal 81, Joinville, decla
rando o preço pelo lote completo do gado - 10 cabeças.

• No envelope endereçado à Delegacia Regional do INP,
deverá constar os seguintes dizeres: proposta para a compra de
gado do PFJFR Juntamente com as propostas, deve ser reme

tãdo recorte do Edital de Concorrência.

,

O julgamento das propostas será efetuado no prazo de
quinze (15) dias, a contar da data da última publicação (3 vêzes)
Gleste Edital de Concorrência.

-

Para �aiores esclarecimentos, os i�teressados deverão di
rigir-se ao Parque Florestal "Joaquim Fiuza Ramos", êntre o km

� 2 e 13 da estrada Canoinhas-Mafra, no municipio de Três Barras.

Observação: Ao INP fica reservado, o direito de ser anu

lada a presente concorrência, em todo ou em parte, se os pre
.

Ç08- oferecidos não 'fôrem julgados razoáveis.

PFJFR - Três Barras, em 7-11-1961.

(a) Waldemar Abner Bishop
Oficial de Administrâção

t�

" t" �.

l�

Edital de
de

O Dr. Reynaldo Rodrigues
Alves, Juiz de Direito da Comarca
de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, na fôrma da lei etc.

Faz Saber aos interessados in
certos e' desconhecidos que por

parte de HIPOLlTO PRUSSAK,
sua mulher Dona FRNCISCA
PRUSSAK e EDVIN PRUSSAK
e sua mulher Dona OLGA S.
PRUSSAK; me foi apresentado a

seguinte petição: Exmo. Sr. Dr.
Juiz de Direito da Comarca. Hf
POLITO PRUSSAK, SUa mulher
Dona FRANCISCA PRUSSAK
e EDVIN PRUSSAK e sua mu

Ihe� Dona OLGA S. PRUSSAK�
brasileiros, lavradores, residentes
na localidade de Rio Pretinho,
dêste Município e Comarca, por
seu procurador, infra assinado -.
advogado inscrito na Ordem, Sec
ção dêste Estado, sob nO. 428 com

escritório e residência à Rua Cél.
Albuquerque, 520, onde recebe as

intimações vêm expôr e requerer
a V. Exa, o seguinte: 1) - Por
escrituras públicas de compro
misso de compra e venda, lavra
das em nôtãs do Tabelião Acácio
Corrêa, do distrito de Valões,
municipio e Comarca de' Purto
União, dêste Estado, rsepcti va
mente. em data de 30 de janeiro
de 1929 e 18 de maio de 1938,
Valentim Prusaak, pai e sogro dos
requerentes, comprometeu - S'e a

comprar da ex.Southern Brazil
"

Lurnber & Cólonization Company,
e esta a vender.� duas glébas
de terras, a saber: a) - a pri
meira, com a área de 121.000 m2.
(cento e vinte e um mil metros

quadrados), ou cinco alqueires,
situada no lugar denominado Va·
linhos, distrito de Felipe Schmidt,
deste Municipio e Comarca, devi
damente demarcada e com con

frontações cêrtas, que adiante se

rão anunciadas; b) - a segunda
gléba, com a área de 329.200 m2.
(trezentos e vinte e nove mil e

duzentos metros quadrados), si
tuadà no, lugar Rio Pretinho,
também no referido distrito de
Felipe Schmidt, que constitui o

lóte rural n. 291 da respetiva
medição, também demarcada de
vidamente, confrontando ao norte

por duas linhas sêcas sucessivas
com o lóte n. 262, a Leste- por
,uatro linhas sêcaa sucesaivas com

o lóte n. 2,60, ao Sul- por um

Arroio, com os lótes nrs. 292 e

293 e ao Oêste pela estrada de
rodagem com o lóte n. 39, tudo
confórme se verifíca das referida.
escrituras (doc. juntos sob nrs. 1
e 2). 2) - Por escritura pública,
lavrada no mesmo Tabelionato, em
data de 18 de setembro de 1928,
Francieco Bigas, tambem com

prometeu-se a comprar da mesma
"

Southern Brazil Lumber & Colo
nization Company, e esta a 'ven

der-lhe, uma glêba de terras, com
a área de 329.200 m2. (trezentos
e vinte e nove mil e duzentos
metros quadrados), situado no lu

gar Rio Pretinho, demarcada de
vidamente e com as confrontações
constantes da aludida escr itura,
cujos direitos aquisitivos foram
traaspassadoa pelo promitente com

prador ao mencionado Valentim
, Prussak, em data de 18 de se·

tembro de 1936, tudo confórme
se verifica daquela escritura e

respectivo têrmo de tranlferencia
(doc. junto sob n. 3). 3) - As
áreas acima descritas, pflrfazendo
o total de 779:400 m2. (setecen
tos e setenta e nove mil e qua
trocentos metros quadrados), for
mam 'uma só gléba, situada no

lugar denominado Rio Pretinho,
ou Valinhos, distrito de Felipe
Schmidt, nêste Municipio, con

frontando, atualmente, com terras
de Julio Zelia, Dodany Machado,
Salvador Mendel de Queiroz. João

Citação com

trinta (30)
Wzoreck e Casemiro Jankoski, 4)
-- Francisco Bigas e Valentim
Prusaak cumpriram fiélmente to
dali as cláusulas dos aludidos con

tratos de compromisso de compra
e venda e pagaram integralmente.
o preço ajustado (doc. junto sob
n. 4, ,5, 6 e 7), mas, entretanto,
por 'motivos alheios aa suas von

tades, não lhes foram outorgadas
as escrituras definitivas dos imô
veis compromissados. 5) - No
ano de 1940, a União Federal.
entre outras emprezas incorporou
a Southern Brasil Lumber &
Colonization Company às Em
prezas Incorporadas ao Patrimonio
Nacional; . posteriormente, a Suo
perintendencia dessas Empresas
'alienou uma parte do acervn da ex

. Southern Brasil Lumber & Colo-
fiizatiou Company (Incorporada)
ao Ministério da Guerra e outra

parte à Cia. de Madeiras deI Alto
Paraná' S, A., ignorando OI Su
plicantes se as glêhas acima des
critas fizeram ou não parte des
sas transações e, consequentemente,
quem seja o atual detentor do

respectivo título de dominio. 6)
Até esta data, a Superintendencia
das Empresaa Incorporadas ao

Patrimonio Nacional e os suces

soree da ex' Southern Brasil Lum
ber & Colonization Company, não
procuraram regularizar a situação
dos imóveis compromissados por
aquela extinta Companhia. 7) -
Valentim Prussak, por si e como

suoesaor de Francisco Bigas, desde
ao tempo da aquisição dos refe
rido! terrenos, exerceu sôbre os
mesmos, posse mansa e pacifica,
sem interrupção, contestação ou

oposição de alguem. e com inten
ção de dono, - enimus domini
que sempre manifestou por átos
constantes de exploração agrícola
e feitura de benfeitorias DO local.
8) - Em data de 28 de agôsto
de 1959, por escritura pública
lavrada 'no 1. Tabelionato . dêsta
cidade (doc. junto sob n, 8), Va
lentim Prussack e sua mulher, ce
deram e transferiram aos ·Supli.
cantes HIPOLITO E EDVIN
PRUSSACK os direitos aquisiti
vos relativos às mencionadas glê
has de terras, transmitindo- lhes
também a posse que sôbre as

mesmas vinham exercendo. 9) -
.

Assim sendo, os Suplicantes, por
si e seus antecessores, exerceram;
por mais de vinte anos, posse
mansa e pacifica, sem interrupção'
nem oposição e Com intenção de
dono, sôbre os imóveis enunciados
no item 3. achando-se perfeita
mente configurado, com 'todoa os

requisitos legais, e a seu favor, o

uso capião extraordinario, definido
90 artigo �,50 do Código Civil,

o

dias
prazo

com as alterações conatantes da'
Lei n, 2.473 de 7 de março de
1955. 10) _: Pretendendo, agora,
legitimar a sua situação de fáto
os Suplicantes, na fórma dos ar

tigos 45<1 usque e 456 do Código
de Processo Civil, requerem a V.
Exa., a designação de dia, hora
e local, para que, com as teste

munhas abaixo arroladas, se pro
ceda, a justificação dos fatos ale

gados, após a qual deverão ser

pessoalmente citados os -atuais
confrontantes e interessados cêrtos,
e suas mulheres, se casados forem,
bem como o Orgão do Ministério'
Público, e, ainda, -. editalmente,
com o prazo de trinta dias, 08

interesaados incértos e desconhe
cidos e o Domínio da União, ná
peasôa de seu representante no

Estado, a quem igualmente, por
determinação de' V. Exa.i ee dará
ciência desta ação, a fim de que,
dentro do prazo legal, a contar da
citação, e sob pena de revelia,
apresentem, querendo a contesta

ção que tiverem .. 11) - Final
mente, não sendo contestada a

ação, deve ser desde logo reeonhe-
"ciclo e declarado, por sentença, o

dominio dos autores sôbre as ter- 'I
ras descritas. Dá se a causa o

valor. de cinco mil cruzeiros, para
o efeito de pagamento da taxa

judiciária, Protesta- se por todo o

genero de provas admissíveis, in
clusive depoimento' pessoal dos
interessados. Nestes têrmos R. e

A. esta, com os documentos jUD� "

tos, P. Deferimento. Canoinhes,
23 de agosto de 1960. (0)< Dr.
Saulo Carvalho. Está devida
mente selada. ROL DE TESTE
MUNHAS: 1) Pedro ZelIa, 2) Sal
vador Mendes de Queiroz, 3) João
Wzoreck, todos brasileiros, lavra-"
dores, reaidentes nêste Municipio.
Data supra. (a) Dr. Saulo Car
valho. O presente edital será a

fixado no lugar de costume e pu
blicado uma vez no Diário Oficial
do Estado; três veses no jomal lo
cal "Correio do Norte".' Dado e

pall�8do nesta cidade' de Canoi
nhas, aos vinte (20) dias' do mês
de outubro de mil novecentos e

sessenta e um. Eu, Zaiden E.
Seleme, Escrivão o subscrevi.
Dr. Reynaldo Rodrigues Alves

Juiz de Direito.

CERTIDÃO '"

Certifico que o presente edital
é cópia fiél da petição de fls. 2.

O
.
referido é verdade e dou fé.

Canoínhas, 20 de outubro de
1961.

Dr. Zaiden E. Sei_me
Escrivão

TRIBUNAL DO jURI
Edital de' Notificação dos Jurados Sorteados
O doutor REYNALDO RO

\DRIGUES ALVES, Juiz de Di
reito da Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, na

forma da lei, etc ...

Faz Saber aos que o presente
virem, ou dêle conhecimento
tiverem, que 'designou o dia
vinte e oito (28) de novembro

proximo
.

entrante, às 11 horas,
na sala da's audiências, no Forum,
sito no edificio da Prefeitura

Municipal, �egundo andar, para
a realização da quarta (4a.) ses
são· periodica do Tribunal do
Juri desta comarca. Procedendo
ao sorteio dos virite e um (21)
jurados que deNerão servir na

referida sessão, foram sorteados
os cidadãos seguintes:

1 Antonio Scopel, 2 Adilson
Zaniolo, 3 Celso Bauer, 4 Dalson
Dalla Barba, 5 Eduardo de Al

meida, 6 Hugo A. Peixoto, 7

'.

Jurandír Araujo Figueredo 8
José Th. Kohler,9 Mario Sprot
Filho, 10 Mario João Mayer, 11
Norberto Fíedler, 12 Nelson Zip
perer, 13 Óady Nader, 14 Os
valdo Koch, 15 Otto Hoepfner,
16 Oscar Pfa u, 17 Pedro Merhy
Seleme, 18 Pedro AlvP8 Vieira,
,19 Ruy Seleme, 20 Walmor A.
Furtado, 21 Valdorniro Bubniak.

A todos os quais a cada um

de ptr si, convida para com

parecerem no dia, hora e local
. supra designados, sob as penas

. da lei. Dado e passado nésta
cidade de Canoinhas, aos 28 de
outubro de 1961. Eu, Zeno B.
Ribeiro da Silva, Escrivão o

datilografei e. subscrevi.

Reynaldo Rodrigues Alves
Juiz de Direito

Confere e dou fé. Data supra.

O Escrivão
Zeno Benedito Ribeiro da Silva

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Molduras
e Quadrqs
Grandes Descontos

para Revendedores
Procurem

CUA ESMALTB

José Yvan da .Coste
Bâcharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

)

Confecções finas

para senhoras

Casa Erlita

dr. Adyr Seleme - dro Annar ,Seleme
MÉDICOS

Consultório:
Rua Getulio Vargas, 639 - Telefone, 380

Residência:
R. Getulio Vargas, 639 R. Vitor Konder. s/n

'

"

Telefone, 380 Telefone :581

Organizações de Firmas, Co
merciais Individuais, Coletivas
e Sociedades' Anonimas.

PR0CURE A

I Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÚL)

CANOINHAS
\

.

-.� Sta. Catarina

CASA' DO' CRIADOR Nosso Bar
de ,BALlLA - DAL

/

BÓ
Bar Café e Churrascaria
.Bebídaa nacionais e estran

geiras, conservas, balas,. frutas,
salsichas, salames. etc.

Rua Paul� Pereira. Canoinha.

DE CARVALHO & NASCIMENTO ,LTOA.

Produtos Veterinários e Agrícolas
VACINAS (cristal violeta) contra peste suina,

raiva dos' cães. e bouba aviáría.
Sementes de hortaliças, etc.

I'

. /

... é um veículoWillys continua a rodar

100%!
A peça utilizada fOI Qec-ª._genuina WillyS.
E isto quer dizer: peça de qualidade -

peça que fOI cuidadosamente examina-
-da. passou por testes nqoroslssimos e

só então foi aprovada. Sua reposição
foi feita nas oficinas' de ulJ1 Conces
sionário Willys, por homens treinados
na própria fábrica - homens que ccnhe-:
cem perfei·tamente os veículos com que
lidam Para que seU' veiculo Willys COI1-

tinue 100%, utilize Serviço AutOrIZado e

Pecas Genuínas Willys
Onde houver esta placa, seu veiculo WILLYS será tratado como merece!

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

BASILIO HUMENHUK & elA. Ll'DA.
CANOINHAS ,..... Rua Vida I Ra'mos, 203 - Telef. 145' _c S. _ CATARINA

-}:

h I _

'

,
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CONSUl IMPÕE·SE POR si...
EXAMINE·O DETALHE POR DETALHE

� • CON6UADOR AMPLO E I"OXIDAVU
• fORMATO E DlSPOSlçlo INTERNA IDEAIS
• ROBUSTEZ INI6UALAVU ACABAImlTO

T�CNICO PERfEITO
• FUNCIONAMENTO SILENCIOSO

�--------��--�---.

CONSUL HONRA A SUA CONDIÇAo
DE SER PIONEIRO NO BRASIL

ALTA QUALIDADE - PREÇO ACESSIVEL\

j,

INDÚSTRIA .DE REFRIGERAÇÃO "CONSUl" S. A.
RUA ARARAN6UA; 312 • 514· CX. POSTAl. 267· END. TElESR.: "CONSUl"

.JOiNVILLE - SA,NTA11 CAT,t\.RINA - eRASIL

Distribuidores .

Praça Lauro Müller, 204 '.

FUNDADO EM �7/5/1947 - Reg. 00 Cart. Tít. Doc. s/n, 844,
JORNAL SEMANARIO ..;_. PUBLICA·SE AOS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761· '- Fone, 128 - Canoinha!!· S. C.

Assinatura Anual (52 números) Cr$ '200,00
(A partir de 1. de julho do corrente)

I

TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE
Anuncioa: Por vez e por centimetro de altura de coluna:
-

ÚLTIMA PÁGINA PAGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 25,00 1 vez Cr$ 18,00
" vêses 20,00 4 vêzetl- 15,00
8 ou mais 15,00 8 ou mais .

10,00
Publicações em destaque ou lugar determinado na pagina v

tem um acrescimo de 10%. "

"APedido" ou "Seções Livres" lerão cobrados pelo
, espaço ocupado, com o aoresoimo de 50%.

.

A Redação não endossa conceitos emitidos em artigoa assinados.'

Refaça suas forças, tomando ..

CAFÉ B I-G
Saboroso até a ultima gota'I

- \

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

BIG é O melhor café

"

"

:�:,,�.
(,
.'
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CORREIO DO NORTE

•

'Atenção, ouvintes
da'

Rá.dio Canoinhas
j,teocão para esses programas:
DasB às 7 hrs., hora do chimarrão, patrocinio de E.

Novak & Cia. e Churrascaria Balila.
Das 7 às 9 hrs., o Comercio em desfile. '

Das 11 à 11.30 hrs., movimento social, gentil oferta
da Casa Mayer aos aniversariantes
do dia.

Das 11,30 às 12 hrs., almoço com Música, patrocínio
de H. Jordan S. A.

Das 12 às 12,30, Informativo Inca, brinde do Banco
Indústria e Comércio de Santa Catarina S. A.

Das 12,3U às 12,50 hrs,. Marcha dos Acontecimentos
em cadeia com a Rádio Diário

da Manhã, de Florianópolis.
às 12,55, Reporter Renner, também em Cadeia com

a referida emissora.
Das 13 às 13.15 hrs., Album musical, oferecimento

da Loja Favorita.
Das 13)5 àSI 13,30 hrs., Cartaz sonóro do Cine

Teatro Vera Cruz, dando sempre
a programação dos filmes da semana.

Das 13,30 às l4 hrs., Cantinho sonóro. Musicas sele
cionadas num patrocinio de Helena
Rubinstein, Produtos de Beleza e

Farmácia Oliveira.
Das 14 às ) 6 hrs., gentilezas .

Das 16 às 18 hrs., Discoteca do ouvinte.
Das 18 às 18,15 hrs., Ava Matia.
Das 18,15 às 19 hrs .. Suplemento musical.
Das 19 ás 19,30 hrs., Antena Esportiva, alternada.

,

Das 19,30 às 20 hrs., Agencia Nacional.
o

Das 20 ás 20,30 hrs., Boleros em desfile, alternado.
Das 20,30 às 21 hrs., Seu L. P. preferido, alternado.
Das 21 às 21,30 hrs. musica e saudade, alternado.
Da8 21.30 ás 22 hrs. Colar de Tangos, alternado.
Das 22 ás 23 hrs., Juri musical, alternado.
As sextas feiras, ás 16 hrs. programa I de auditório.
Igualmeute aos sabados, das 17 ás 18,30, progra-

mas de auditório.
A DIREÇÃO.

25.11·1961

VENDE-SE
Vende-se no centro da cida

de uma casa com duas datas.

Ótimo 'ponto par,a comercio,
situado à rua Caetano Costa
defronte à Pensão Humenhuk.

Mais informações com o sr.

Wiegando Keunecke na Grafica
Santa Cruz, ou cem o Sr. Gui
lherme Lohse à Rua Marechal
Deodoro 379.

Churrascaria I D E A L
de PAULO ]ARSCHEL
Um bom churrasco, a

qualquer hora.

Ruá Paula Pereira, 774

11RI1I••IIIIJB.III1.�••II••II•••••mmll•••ra.II.E�••••Bm••••IIl•••••II••••III11I1I1UIII

I Como todos os anos. ·.' I
I A s L O ja s U,n i d a s. Lt da. I
II lançam espetacularmente suas já tradicionais "Vendas de Natal e Ano Novo't., i
•

Com descontos em todos os artigos: I
• 'MAlogrol'mdãO mmeettrroo 6388,00 Luízines metro 35,00 Plastidos metro 107,00 TOALHAS Blusas Malhas 145,00 &I
_ ,00 Estampados«' 49,00 Est. assetinados 95,00 para' Rosto 45,00 iB

'·1 Xadrezes« 49,00 Zefir « 45,00, Brim metro 68,00 para Banho 90,00 Camisas 175,00 I
I ''"_ VIDROS DE CHOCOLATES I
II CONSERVAS LQ.'J A S UNIDAS LT DA. «BUSCHLE» II

, II Rua Caetano Costa, 553 mi
- ARTIGOS PARA ENFEITES DE II1II

li PltESENTES A LOJA PANORÂMICA DA CIDADE PINHEIRINHO I
· �
• Sandalhas cr$ 190,00 Meias para Homem cr$ 15,00 par -Ternínhcs para crianças cr$ 390,00 R

I Tecidos para cortinas e reposteiros Toalhas Plasticas Calçados -Sete Vidas-
<

Saias .Plissadas· < I• Chapeus Camisas . Sapatos Gravatas R A M E N Z O N I .Louças, Porcelanas «Schmidt» _

· ' .
II Maquinas de Costura "PARKERu CrS 12,500,0,0 Cretone Estampados e Lisos 1,50 lar9. Cr$ 198,00 II

I RADIOS RADIOLAS P H I L 'L I.P S
·

A(OIDEÕ�S TODES(HIHI I
• •

I Aprov�item Esta Sensacional Oferta de Fim de Ano I
·1 L O.JA S UNIDAS L TDA,. i
E •

_ pi
.

Rua C�elano CQsta, 553 I
,'r o

o II
.E••••m••�••��B••m••�•••••B•••Bm••m.m•••e�••••••••••B•••••••

-t·.:,

MONARETA
Vende-se uma, modelo

1960, pouco uso. Negócio
de ocasião.
Tratar com SARGENTO

JORIEL, em Três Barras.

ALÔIlI
Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
,.

Telefone para 305 e será

prontamente atendido. '

CASA ESMALTE

Para Defesas Fiscais
Só a

Organização Jurídica Contábil
(Edificio MEÜL)

Muita 'coisa... em

(Conclusão da la. página)
de DEZ POR CENTO da re

ceita do Município no fomento
à produção agro-Pecuária e em

estudo na Camara de Verea
dores tem sido o assunto do
dia. E' a primeira vez que uma

iniciativa virá mesmo desenvol
ver a agricultura do Município,
Um plano de, aplicação capaz
de solucionar os problemas que
entravam desde a muito a

lavoura.
'

xxxxx
O Prefeito, inimigo dos fun

cionários municipais, está ve

tando todas as leis aprovadas
pela Camara que visam ampa
rar os humildes servidores. Os
vetos tem sido rejeitados pela
maioria e a rejeição recebida o

com aplausos por todos que
conhecem a situação atual do
funcionalismo municipal.

xxxxx

Estiveram ,esta semana no

Vale do Itajai o Ministro da

Viação Dr. Virgilio Tavora,
o Senador lrineu Bornhausen e

o deputado conterraneo Aroldo
Carneiro de 'Carvalho, em visi
ta as zonas alagadas e tomando
providencias para a construção
de barragens. Verbas já foram
votadas e aprovadas e já no

próximo ano serão íníciadas,
evitando com isso, novas catás-
.trofes para o povo litoral do
nosso Estado.

xxxxx

A Camara de Vereadores
deve estar atenta com o que
está se passando entre a Pre
feitura e a Gráfica Santa Cruz.
Consta que em 3 mêses mais
de cento e vinte míl cruzeiros
só de impréssos e ainda sem

Pouco espaço ...
concurrencia pública .... E sem

nota fiscal.

\ xxxxx

Algo de ilegal está aconte
cendo na Delegacia de Policia
de Canoinhas. Ninguem está
satisfeito com a ação do Dele

gado. Até lavradores que difi
cilmente ocupam a Delegacia
mesmo para tratar de assuntos
de interesse, pela cidade afora
criticam a administração da

quela Delegacia. Será verdade

que está sendo cobrada a reva

lidação de espingardas dos
lavradores? Essas é uma das

ilegalidades, se fôr verdade.
Contaremos outras ....

Gente Nova
I

,Alfredo Luiz é o nome

do garoto que a 24 do mês
em curso, veio enriquecer o

lar do casal dona Engi sr.
Alfredo Sorg.

Desejamos boas vindas
com votos de felicidades.

Ginásio "Sagrado
. Voracão de Jesus"
Exames de admissão:
lo; II 2 de dezembro.

Documentos exigidos:
Requerimento no Ginásio.

1°. Certidão de nascimento
2°. Atestado de saúde
,:;0. Atestado de vacina
o

Todos com firma reconhecida
Inicio da lnscriçãm

16 a 30 de novembro.

A DIRETORIA
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•. .rnos, o nosso pionei
rismo no comércio ban

cário começou em San

ta Catarina.

. Heje o "INCO" dis-
_

põe de 105 agências Isso significa que, alé'm

e'w 6 estcdos brasilei- de tôda segurança ori

ros,
.

mas 60
.

delas se ,unda
-,
dêsse crescimen

situam no território co- to, onde quer' que o

tarinense. catarinense se encon-

tre, _contará sempre
com a presença certa

de seu amigo de tô

das as horas: O INCO

#I
, ,

BANCO INDUSTRIA E COMERCIO
DE SANTA CATARINA S:A. ..

o
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MaiS DE 25 IINOS CONTRIBUINDO PARI o PROGRESSO 'DE SJlNTa caTARINA

NUNCA EXISTIU IGUAL

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMftCOES,
C o C E I R A S,

'.

fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC. i ..

.
- .H

•
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.No Cineminha
,

Sabado, dia' 25 às 20,1'5 hs .

. 'Do:mi,ngo, dia 26 '_ às '14 'hs. e às 20,15 hs .

... \ " '. .

•
'EM TECHNICOLOR

,
!

, FILME INGLES DE TERROR com PETER CUSHING

Aõo 15 - CANOINHAS. S. Catarina. 2S de Novembro de 1961 • N. 666 Aniversariam-se esta semana ,------------------,-,

,
,

Notícias Locais
Com�vida homenagem de, despedida ao agronomo

,

dr. AlaBr Moter e exma, esposa
'.. Como é do público, o atual,Govérno dó Est�l(io' transferiu o

agro'nomo dr. Alaôr Moter para São Bento '(19 Sul. O que Caooinhas
perdeu CODl' a medida, ganhou-a São Bento. Tendo dr. Alaái- de as

sumir suas novas funções, dentre em bréve. amigos, colégas 'e funei
onarios, bem como humildes operarios do Campo do Trigo, do Centro
de Tratoristas e da: Escola VidallRamos, ofereceram- lhe, na noite do
<lia, 16" no Restaurante' da Soe. Beneficente, Operaria, um jantar de

de�I?�,�,ida, ,Na oportunidade, usaram da, palavra. pela ordem, os se-

gIUll��S oradoresr '

',' ,

'

, , .. '

Prefeito dr, João Colodel, pelo poder executivo. Promoto� dr.
Zenon Malchitzki, pelos presentes. Dr. Ivan José da Costa, pela As�
soeiação Rural. Dr; Arnoldo Peiter Filho,_ pela Escola Técnica do Co
D;le'rr'�, ,Rubens Stulzer, pelos professores da referida escola e final
m,eQle � homenageado, que agradeceu comovido em rápidas palavras.
O çl,l�mpo do Trigo perdeu um bom dirigente. seus funcionarios e o

pet�rlos perderam um bom cbefe, a Escola Tecnica do Comercio um

cOmpetente profess�r e o esporte de Çauoinhas um dos seus grandes
incentivedores, Nossa reportagem 'anotou a presença das seguintes
pessêas. dr, João Colode!. dr. Zenon Mafchitzki, dr. Arnoldo Peiter
Filho, dr. Ivan José da Costa, dr. Milton Stramari e exma. senhora.
dr. 'Mario Paula Soares e exma. senhora, sr. Elzo Nascimento e exma.

senhora e mais os srs. Rafael Di Lassio, Luiz Miranda, Benedito Th,
de Carvalho Neto. Acacio Pereira, Oldemar Mussi. Ewaldo Zipperer,
João Seleme, Clemente Picezarka, Ludovico Pieezarka, Afonsd' Ludke,
Sergio Trevissni,' Ayrton Pereira, José Stockler Pinto, Cél Wallace
Capella, Major Decio Lago, Nelson Moreira, Alfredo dos Santos e os

funcionários e operários, João Iscobius, Paulo Gondin, Siegfried Antun,
Elso Nescimento de Oliveira, Antonio Petters da Costa, Egar Aeller,
Ovan�e Gutervil. Kurt Hozappel, José Sobrinho, José Schipanski,
FranCISCO A. Koehlerj Oscar Conceição, Leopoldo �atos, José Ferreira
de Barros e Pedro Soares. Boa viagem e felicidades ao' nosso bom
amigo dr. Alaôr e familia.

Governador do Líons, Ir. Kurt Frisller,
na capital do mate.

,
.

Procedente de [oinville, esteve dia 16 em Canoinhas, o sr.

--K=urt Frisller, Governador do Lions no Paraná e Santa Catarina. Sua
senhoria foi homenageada pelos" leões locais com um jantar no res- ,

.taurente do Clube Canoinhense.

Com grand�\ festa o Democrata comemorou o seu
I ''\

�o
. ,.

<I
•
anIversarIO.

Como foi amplamente anunciado. o Clube de Bolão Demo.
crata, campeão do cinqüentenário. ,

comemorou con-dignantente, o -trio
gesaimo aniversário. Sábadôa noite. ap6s um suculento churrasco,
el(1�iado por todos 08 visitantes, enfrentou, ná cancha da Agua Verde.
o �ra�iIia BQlich� de Curitiba. vencendo por 156 palito,s. Em seguida,
n09, amplos Salões da Sociédade Beneficente Operária, foi realizado
(]I grandioso baile. ocasião em, que foram entregues: as taças e trofeus
ganhos. quando do �orneio do cint}üent,enário. Falaram na ocasião'
(i) dr. lva'n José da Costa e sr. 'João Seleme. este pelo Democrata.
As danças se prolongaram at,é. alta madrugada.

Dr. Roldão Camata entre nós.
Encontra-se em Canoinhas,'onde veio passar o seu aniver

sário junto a sua familia, o agronbmo dr. Roldão Camara. ex-chefe
d� extinta patrulha mecanizadli Qesta cidade e daqui tranlferido para
RI�assu pelo atual Governo.

A �ir�to,ria do Clube Cá�oiDheÍl.e em grande atividade.-:
D��t�Je Bangú patrocinado pelo cronista ,social Zury
Máchado, dia 20,_ de dezembro, no aristocratico dube. •

;1,. ,A diretoria dé tiossa!'pr'indipai socied�de; o'Clube"'Canoinhên
se, ,agora com sangue novo, ê8�á eib pleóa atividade.� Alem de pro
mover' a pintura d�, todá' �( Se'de: e decorar os Seus salões, vem de
ace(�àr um desfile oimgú' :i:>a'tâ o dia 20 de dezembrd, aceito com ô
croóftsta social 'de 'Flbtiari6p'oli�,i'Zury Machado. São doz� garotas da

�elhor �oc!edade q�tàrinens,e,-�uu i d�sfillirão numa promoção dos' Ui.
CIclos bangu. "

" " , ,

,';'!:

.'

� I
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i I
,I Pano listado para colchão 39.00 I

i' Camisas de malha para homens 150,00 III Macacões de malha para creanças 1 00,00 miB

I I
•••m••••�•••�B .

.

Hoje: as sras. dnas. Sibila
esp..do sr. Pedro Tyseka, Ma·
ria esp. do sr, João C. Gapski
e Adaira esp. do sr, Pedro
Siloeira,o sr. Estanislau Kri#
san; as meninasBeatriz Ca»
tarina filha do sr. dr. Aroldo
C. Carvalho e Lucia filha do
sr. laroslaiu Sidorak.

Amanhã: as sitas. Terezinha
Seleme; (lestrudes Lis e Iris
Stratmann, res. em Curitiba;
o sr. Alexandre Lis; as sras.

dnas. Anita esp. do sr. Paulo
Neuburger e Irene esp.: dó sr,
Horst Wi1tlet, res. P. União.
Dia 27: OSi gemeos, lzolete

Terezinha e Jaime [osé filhos
do sr. Miguel Androczeuecz;
a sra. dna. Vva. Vitoria Ülis
kooicz; o sr. Roaotro Schaal;
'as meninas Rosmary filha do
sr. Heinz Fischer e Vania
Clara filha do sr. Lauro Michel.

Dia 28: o jovem Joaquim
'F. Luiz Filho. res. em Porto
União; o menino Gérson filho
do sr. Alvino Koehler; os sr;

Francisco Krisan.
Dia 29: a sra. dna. Zilá

esp. 40 sr. Alfredo de Oliveira
Garcindo; a menina Siomara
filha do S1. dr, Rivadavia R.
Corrêa: o sr. João F. A. Stems;

,

o menino Pedro Paulo filho
do sr. Zetredo Müller,.
Dia 30: a srta. Guita Fe

dermatm; a menina Wilma
Maria filha do sr. Eraldo
Lessak; a sra. dna. Genoveva
esp. do sr, Witly Sudoski; o

menino Adilson filho do sr.

Nelson Marsall
Dia I' de Dezembro: as me

ninas Simoni Margareth filha
do sr. Americo Araldi e Ursula
filha do sr, Iacô Scheuer; as
sr as. dnas. Carmem esp. do
sr. TUJi Nader; Ana Maria
'esp. do sr. Carlos Wunderlich,
res. em S Paulo e Hilda esp,
do sr. Rubens R. da Silva; a
srta.' Ursula Voigt; os S1$.

Eloy Sudowski e Waldemar
Brandes, gerente da Firma
Stein filiaft desta cidade.
Nossos parabens.

r: ,.;.::e'
'"

Cine Teatro Vera .Cruz
APRESENTA:

HOJE '. á. 14,00 hora•• Impróprio atê 14 ano.
,

'
,

Assim Caminha a Humanidade
Uma história real, onde espalha-se 8 vida de hoje

cl Elizabeht Taylor, Roc.k Hudson,' e James Deam.

HOJE - à. 20,15 horas"':' Impróprio até 14 enos

CARA DE 'FOGO
filme Nacional, cl Alb'�rto Ruschel, Míltori Ribeiro,

_ Anamaria e o:Garoto José de Jesus

DOMINGO - às 13,30 hora. - 'cen.ura livre

CARA--DE FOGO

DOMINGO,
á. 15,45 h••
á. 20,15 h••

- Imp, até 14 ano.

Assim Caminha .a Humanidade
\ '

'

2a. Feira· á. 20,15 hora. � Proib. até 14 anol· REPRISE
.'

_'_---
, ,-

3a. e 4a. Feira - á. 20,15 hora. - IElP. até 14 anol

CÉU SEM
Se levarmos em conta a situação política anterior e ex

terior da ALEMANHA, "CÉU SEM ESTRELAS" pode ser

considerado como a pelícola da maior atualidade desta

temporada. - C] Erik Schuman. e Eva Kotthaus:' Emo
cionante drama de amor entre dois jovens obrigados a

viverem separados pela arbitrária Fronteira que divide
seu próprio país em duas Zonas.

5a. e 6a. Feira - á. 20,15 hora. - lmp. até 14 ano.

o E OS PIRATASMENINO
com Murvyn Vye, Paul -Guilfoyel, o Garoto Charles

\ Herbert e a menina Susan Gordon,
'"

Uma deliciosa fantasia. que levará os fans aos velhos

tempos dos piratas, quando cruzavam eles os sete mares

'em busca de aventuras.

,DIA 2 - às 20,15 hora. - Impróprio até 14 ano.

ENTRE A TERRA E O CÉU

LA
Domingo - -Bia �6

VIOLETERA
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