
"NEOFITO"

Escreve

.)

Em rodas de café, ouvindo comentários referente ao ar

tigo "Ecos de uma reunião", entre todos 'que ouvi, na sua mai

oria tecendo elogios, surgiu um, que embora viesse' repleto de

elogios� teve a sua parte que como autor, não o aceitei; e daqui
destas' colunas, -querp dissipar duvidas; quero evitar, que velhos

amigos meus, interp�etem erroneamente o que escrevi; referia- �e
aquele "habitué" do PeroIa, entre outras co_isas, �ma em qu� �l- ..
zia, que o articulista dava entender, que a Dtretoría da Associação
Comercial, também, primava pela parte politiqueira; ha em tudo

isto, um equivoco, referi-me na reunião em sua séde; entret.a!lto,
não tive e nem' poderia ter tido, a intenção de assim a. classifícar
mesmo porque, sem que seja isto um elogio, devo dizer, que ve

nho apreciando e dando o meu total apoio li referida Diretoria nos

seus empreendimentos, pois todos de uma maneira geral, tem
procurado visar o beneficio coletivo.

'Referia-me sim, aos politicos profissionais e demagogos,
que se apresentam como cooperadores mas burlam os int�rêsses
coletivos; aos pôlitícos, que procuram realçar o seu entusiasmo,
mas que vizam exclusivamente se' sobressair; referia-me aos que
nunca perdem vês, aproveitando-se sempre, de reumoes, para im

plantar a sua politicalha; mesmo que isto venha em prejuizo de

uma comuna- toda; referia-me, aos. homens públicos que vivem

para a politica e não sabem dirigir-se "a massa" ern reuniões de
ínterêsse coletivo, sem levar á frente o seu partido politico; re
feria-me enfim, aos que nunca deixaram que Canoinhas marchasse
diréto ao seu escopo; procurando sempre com demagogia e com

falsas afirmati vas, dar sentido diverso do que deveria ter sido;
dos que, sempre procuram tirar\ a' taboa da salvação, esperando
que as boas idéias se' afundem.

Não poderia éu desmerecer uma Associação de classe,
quando. e-q próprio faço parte também de Associações, e ,tôdas,

.

tem receb,tdo de mim, um inc�:)[�dicional apoio; pois: as mesmas

primam sempre em elevar o padrão de seus associados, procurando
direta ou indiretamente levantar o de uma comuna. Não poderia
eu crití car uma atitude de Diretoria, se. esta atitude não existiu;
critiquei isto sim, os poderes públicos, porque não tiveram a de
vida coragem de alto e bom som,' ,dar ao pov_g; a êste povo que
garante todos os poderes; êste povo que é na realidade ° dono de

tudo; repito, não tiveram coragem de dizer como, se iam proces
sando, as demarches a respeito da Energia Elétrica. Não poderia
eu meu caro amigo, ser contra a Associação Comercial, si foi a

propria Associação, quem teve a idéia da referida reunião; cujo
intuito não fora'outro, sinão o de dar sentido concreto a transa

ção que tinha em mente fazer, para que Canoinhas fosse melhor
sucedida na parte eletrica. Si, a referida compra aíndat não che

gou, a bom' têrrno, esta responsabilidade não cabe a Diretoria da

referida Associação, esta havia feito uma, oferta e estava pronta
a cumpri-la, que era � seguinte: daria a Concessionária no áto da

compra cincoenta por cento e o restante pagaria dentro de doze

mêses, proposta identica havia ,também recebido .a Prefeitura,'
porém não respondeu, porquanto não dispunha de dinheiro, en-:
tretanto agora! que ingressou 'em nova faze de artecadação, e qu�
comercialmente está em condições de aquisição da parte que lhe

cabe, não aceitou a' referida proposta, pelo contrário voltou a

carga, porém regateando prazo, isto é, ofertando os cíncoenta por
cento a prazo, para ser pago em dezoito mêses, juridicamente,
dentro da lei da oferta e da procura deixou .os poderes públicos,
de terem direito Ia aquisição. Si houve falha esta não cabe a Di

reção da Associação.
Não defendo nem greg�s e nem troianos, apenas

.sou um Ian fervoros,o dà implantação da melhoria da

Energia Elétrica, porém, muito mais ardoroso sou' do que
é, justo e legal; isto, que se adquira as ações da Concessioná

ria, dentro de bases comerciais, que a todos satisf�ça, mas que
.os "politiqueiros" S8 alheiem do assunto e que os orgãos
responsaveis pela transação, cheguem a um têrmo definitivo; '"a
um acôrdo honroso para ambas as partes compradores vende-

dores, sem intervenções de Gts e de demàgogias baratas,
assim agindo tenho a certeza de que o povo, êste povo que se
sente Iudríbíado nos seus direitos; possa voltar' ainda a confiar
nos poderes públicos e seja também um baluarte na defeza de sua

terra.

I

I
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Praga de
lavour e
A lavoura de Canoinhas tem

ultimamente sofrido duros' re
vézes - além das doenças .nas
plantas, no mês passado as cons

tantes chuvas prejudicaram nu

ma média de 60% todos os ce

rlais. Outras vêses a falta de
'chuvas tem tambem contribui':
do para o decrescimo da produ
ção . agrícola. Agora surge ines

peradamente uma praga de la

gartas dizimando da, noite para
o dia, áreas e mais áreas agrí
colas, sem que apezar dos es

forços empregados pelas auto-
.

ridades, possa diminuir aí rapi
dez do ataque. As lagartas mui
to parecidas com o ':curuquerê",
estão em todo o município in
clusive nos de Major Vieira e

Tres Barras. A Associação Ru"
ral de Canoinhas, Prefeitura

Municipal e Camara de Verea
dores tão -logo tL,veram conhe
cimento, tomaram todas 8S pro
videncias para debelar o mal.
O SET, sob a direção do dr.
Milton Stramares emprestou as

polvilhadeiras
.

e vendeu pelo
custo o veneno. Além dessas

providencias, o Prefeito comu-
/'

Liberadas verbas

para obras de energia
elétrica no Estado
BRASILIA, 6 (Meridional) ""

As liberações de recursos orça-
mentais da ordem de 280 mi
lhões de �ruz�iros, foi solicitada
pelo " Ministro Gabriel Passos
ao presidente do Conselho de

Ministros, para atendimento de
obras relacionadas a serviços
de energia elétrica, abasteci
mento d�gua, interêsse de di
versos Municipios de Minas

Gerais, São Paulc, Riq Grande
do Sul,' Espirita Santo, Santa

Catarina, Mato Grosso, Goiás,
Pará, Ceará, Maranhão, Rio
Grande do Norte, Bahia e Rio
de Janeiro.

Concessionários autorizados para Canoinhas

MERHY SELEME &.FILHOS
(I com prazer apresentam ào público

o novo Sirnca C�arn�ur� 61 �:2.
/

'

'';. ANDORINHA EM LINDAS CORES:

Expos.ição e Vendas:
, .

provisõriam<ente no Posto ESSO.
Facilftarnos o pagamento.

I

, I

sene
MERHY SELEME & FILHOS. 'Três Barras
Brevemente instalações próprias à

Rua Paula Pereira, 735 - Canoinhas
\_

,.

I

lagartasl
nicou a Florianopolis inélusive
ao Governador do Estado. Es
tranha-se que até a hora em

que encerravamos esta noticia,
nem o Secretário da Agricultura
tenha respondido os inúmeros
radiogramas de apelos que fo
ram dirigidos'.
O Prefeito Municipal, em

\
re

gime de urgenci'a, enviou a Ca
mara de Vereadores um pedido
de credito extraordinario para
a aquisição de polvilhadeiras e

veneno. A Assocíação Rural em
prestou aos lavradores todas as

devasta a
suas maquinas disponiveis. To
dos os recursos foram mobili
sados para debelar .o mal, para,

�

pelo menos, diminuir a rapidez
da devastação, pois aguarda-se
ainda as providencias que foram
solicitadas ao Secretário da A
gricultura.
Lavradores estão trabalhando

dia e noite, polvilhando suas

lavouras. Espera-se segundo os

técnicos, que em mais uma se
mana as' lagartas transformadas
em borboletas, deixem o muni
cipio.

, I
\

FORTALECJMENTO
DOS MUNICIPIO,S

A recente decisão do Congresso, aprovando o projéto de
lei que \ dispõe sobre a transferencia de alguns tributos da alçada
estadual para municipal, representa avançado passo no sentído
de uma razoável discriminação .das rendas públicas.

Realmente. as células, municipais jamais dispuseram de
receitas compatíveis com 'suas obrigações ou -riecessidades admi
nistrativas. Mesmo os Municípios de elevada receita, com suas

despêsas, por fôrças das . proprias dimensões populacionais são
bem maiores. Dai este fato notório: os prefeitos ficam subordi
nados às administrações estaduais e federais para a obtenção de
recursos necessários a quase todos- os serviços públicos. Essa su

bordinação. financeira. representa, quase sempre, aceitação de com
promissos politicos.

.

Por isso é comum verem-se os prefeitos diante deste di
lema: ou aceitam imposições politicas (Estado ou União) ou se

arriscam a uma desmoralísação perante os seus munícipes, que
reclamam serviços cada vez melhores.

. \

Do ponto de vista politico, a decisão do Congresso terá
como resultadb proporcionar mais independencía às celulas mu-,

nicipais, contribuindo, para esse' meio, inclusive, para o aperfei-'
çoamento do sistema democratico.

\ Do ponto de vista administrativo, a melhoria da receita
municipal, sem elevação de impostos ou criação de novos.virá
servir de poderoso instrumento visando a melhoria dos serviços
comunais e, consequentemente, promoverá' o progresso dos
Municípios.

.'

Mas de qualquer forma, essa alteracão do sistema de dis
criminação de rendas pÚbl,icas significa apenas um passo no sentido.
de tão necessaria reforma fiscal. Exemplo: apenas 0,5% (meio
por cento) da população paga-o Imposto de Renda, sem contar a \
fabulosa sonegação. O assunto tambem interessa ,80S Munícípíos, �

.

que partic pam da receita desse tributo. Assim os Prefeitos que con

seguiram aquela vitoria (transferencia para o Município de dois im
postos estaduáis além do aumento dos impostos das quotas>' fe
derais) devem tambem agir no sentido da ampla reforma fiscal.

Mussi & Ciâ.,
concessionários dos produtos, FNM, 4. lugar .'

no 'Brasil e 1. em Santa Catarina na venda'
de automoveis e caminhões Alfa-Rorneo ' ....
�, .':

Chega ao 'conhecimento da população de Canoinhas
.
no-«

ticias divulgadas pela Fabrica Nacional de Motores, (FNM) dístrí
buidores dos famosos caminhões FNM, e automoveis JK, que uma
firma de Canoinhas, Se, foi classificada em 4°. lugar em todo, Q "

Territorio Nacional e 1°. rio Estado de Santa Catarina, no, setor
de vendas de caminhões e automoveis. Essa firma é Abrão Mussi '

& Cia. tão nossa, tão canoínhense 'e foi motivo de grande satis-'
fAção termos conhecimento da magnifica classificação obtida e da
propaganda que lá fora está fazendo do nosso Município. Para
benísamos os componentes da firma Abrão Mussi, desejando-lhes
que continuem cada vêz mais ampliando seus setores de vendas
e .que o�tras classífícações venham como compensação do esforço
e trabalho. '

,

"

..
'
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PINHEIRINHOS
I DISPQ_E-SE DE ALGUNS.

Tratar cf D. Benkendõrf, rua Gil Costa (adiante do Hospilal> 'I
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�:�.mas, o nosso pionel-I

'rismb n'o co'mér�io bano
o'

"i" c6ri<? começou.em San.'
ta Catarina.

Hoje o "INCQ" dis

põe de 105 ag�nci�s
em 6 estados brosilel-

c
I'

'; !.,

,
I

Isso significa que.volém
de tôda segurança ori-

,

ros, mas 60., deles se' unda dêsse crescimen-
ó!' 'situam no território co- to, onde quer que o

. '

I torlnense. catarinense se encon

tre, .contorô sempre
. com Cl presença certa

de seu amigo de tô

das as horos., a INca
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MAIS DE", 2� INOS CONTRIBUINDO PARI O PROGRESSO DE SINTa ÇATtRINII"f ,I
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PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,

':INf'LAMACOES,
C,O C E I R n S,
FRIEIRAS,

NUNCA.EXISTIU IGUAL ESPINHAS, ETC.
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Edital de Citalção
do acusado

Ulbirajara Schiessl
o doutor Reynaldo Rodrigues

Alves, Ju\z de Direito da, co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da
lei, etc...

Faz Saber ao denunciado UL
BIRAJARA SCHIESSL. não qua-'
lificado, atualmente enilugar in
certo e não sabido que tendo
este Juizo' designado o' dia 20
de dezembro proximo entrante,
ás 10 horas, na sala das audi

encías, no Fórum, para o inter-'

rogatorio do mesmo, por meio
deste, cita-o a comparecer no

dia, hora'e local supra designa
'dos, sob as penas da lei. Para
conhecimento do presente, man
dou expedir o presente que se-

'rá afixado no local do 'costume
e publicado na imprensa local.
Dado e passado nésta cidade de

Canoinhas, aos 16 dias do mês
de novembro do ano de mil no
vecentos e sessenta e um. )Eu"
Zeno Benedito Ribeiro' da, Silva
Escrivão. o datilografei ê subs-

, I"

A Novena do Natal em Nossa Igreja Matriz;
No glorioso afã de reorietíaniaar o Natal, . f&zeDdo ao menos

81 cahecinhaa il,lfantil, Desta época de alvoroço, não perderem' o sentido
verdadeiro duma festa que recorda o nascimento de Je8UI, uma. duzentas
criança I, espontâneamente, a partir de hoie, vêm à missa nove dia.'
seguidos" para ,.lIe prepararem coro uma sensação diferente.i., Com
meia dúzia de paus, armaram um presépio; colocaram nele uma grande'
� brilhante imagem do Menino Jesus. Depois da missa, .tal como já '

fizeram 'o ano pasaado; carregam-DO em prociseão através da igreja,
oantando um impeeesionante pastoril português do sêculo XVIII.

I Apreciar tal manifestação de ternura,' é' e�cantador e é ...
fácil. Mas 'isso tudo envolve alguns sacrifícioe para ali criança•. Elas
sabem e eu sei! E é Disto que estâ o Natal cristão.

O outro, o pagão, anda por aí, brilhendo Da poeira de um

dia. Sempre me espantou a rapidez com que os adultos levam meio
minute. ou menos, para "contemplar" um presépio, que foi armado,
com o carinho de .muitas boras... Diante de uma "vitrine" de loja,
onde estão ali coieaa e� 8S, veaes monstruoeidetlee.idc Papai Noel, muito
mail tempo se detêm, DO que Ião acompanhados, naturalmente, por
muitas cciaoças. NÓ;J todos estamos vendo" nísso um sinal .dos tempos.
Ninguém nega que Q natal comercializado está, nó Papai Noel, e que
o Natal Cri.tão estâ DO Menino, Jeeus. o Salvador do MUDdo.- A
velhice grotesca 'de um velho caducq e earnavaleaco parece inventada
por acinte, coroo ofensiva contra a infância eterna e invencível do
Natal cristãó, Os inimigoa, conscientes ou iueonscientee, do ,Menipo.
oão puderam' acher idéia moi. iofelizl Refletir um pouquinho diante
de, um presépio, isso não. Examinar um pouquinho" de que espécie O Escrivão

.ão as ninhadas no coração, iseo nunca. Allaim, podemos responder, Zeno Benedito Ribeiro' da Silva

envergonhado. mal sínceros, ao IODeto de Mechado de A.si�: o

Neta] não mudou; mudei eul E .e mudei, isto significa que já fói
,
'. .

diferente. Já fui ... EvideDtemente. quando eu tinha a idade;J'le!!s!ls ,Instlt�to de Aposentad?rI� e

criançl18 de 4 a 14 anos da Novena (lo Natal. O Papai Noel Dão ,Pensoes dos �merclarlos
exi.te. �alJ o,�enino, Jesua exi�te. Entretanto, eomq OI p�is mentem

E' O I T A La seus filhos! Dizer que o Papal Noel traz OI presentes e uma dell-' .

lavade mentira. Dizer que o Menino Jesus' os traz é a verdade pura; /

'

pois eí eatâ a crença e a afirmaCão da Providêndia Divina, de quem Pelo presente edital, convido
tudo recebemos, e, do que reoêbemoa demos aOI filhos. A. criaDças a, empresa que se achar de

educiioltlt 'ute Verdade veem DO Menino Jelul a mais amoresa mani- posse\ do recibo "R" nO. 281.122,
nife!t�çãt) desta Providência Divina. Por illlO, agradecidas e contentes, referente" contribuições que se

carregam-no em 'procillão 'e, cantam-lhe OI' eternos louvores del8a recolhem a, êste instituto, a

Religião eterna de primavera, alegria e juventude: apresenta-lo nesta agência sita-
,

" ,) , à' rua Vidal IRamos� 310,
, Entrai, enttai,. piütorinho., 'd d d {por êlle portal lagrado

nesta 'CI ade, entro o prazo

Vinde ver o Deua Menino"
máximo de�15 dias. �,

numal palhinha. deitado.
\
A ,não apresentação do mes-

frei Rlzeário S_!::hmitt, ofm. mo derltro do prazo fjxado
-------.-,--------------.----- importar'á no não reconhecimen-

to por êste instituto da validade
daquêle documento.
\

l Canoinhas, 30 d�' novembro
de 1961.

,

Mude ,para I melhor 1;::.'

Muc(e pàra TITAN':US
� ,v,,, -'

Relação geral dos cont�rnplados da�'aig-Cesta de
Natal TITANUS no ano dt '�96t,'

,

Dezembro
Fevereiro

" ,

"do Sr. GeraldQ Rothért
do Sr. Evaldo Plotow
do Sr.' José Waldomiro Munhoz
do Sr. Vicente Dombrowski'
do Sr. Lauro Fernandes
do Sr. Ivo Cirylo Mühlmann
do Sr. Jorge Peixer
do �r. Orlando Nascimento

,

do Sr. Velerio Karvat
'-do Sr. Evaldo Plotow
do Sr. José Waltiomiro M,unhoz
do Sr. Boleslau Polanski-·
do Sr. Ewaldo Càrlos 'Brand
,do Sr. Heni Bostilmann
do Sr• .torge ,Peixer

.

do Sr. Orlando Nascimento

c,

N°.' 86.927
N�. 25.654 I "

N°. 86:954 'j
N°.' 25.725
N°. 89�966
N°. 89.366
N°. 86963
N°. 89,363
N°. 86,904

l.

N·. 25654
N°. 86,954
N°. 89,354
Nó; 86.928
N°. 89.428
N°. 86963
N°. 89.363

Março
Junho

c

"Julho \

oe

Agosto
Set�mbro

c

c

Outubro '

«

Nove�bro
c

TITANUS DOBRA A' PARADA
Em Canoinhas só a TITANUS deu realmen

te premios.
Comp�e jã a llova Big Cesta de Natal TITANUS

e receba na hora da retirada do Carnet 3 'Premios, e

mensalmente você conGorre do 10• ao 1040• premÍo como:
casas, carros, lambretas; refrigeradores, maquinas -de cos

tura, bicicletas, colchões de molas para' casal e panelas
de pressão., ,

'

,

I

Presado prestamista não deixe de pagar a tua
, �ensalidade, pagUe-a até dia 20 deste mes e concorra

ao maior,' sorteio deste Natal.

10.000.0,00,00 (Oéz D;lilhões de cruzeiros) para o 10.
Premio nas séries' de A.B.C.D.E. cabendo' 2.000.000,00
pa�a cada felizardo.

'

Cesta
Casa

Procure sem demora G representante locai dfl Big
de Natal TITANUS� GERALDO ROTHERT, na

"

"I
Esmalte, em Canoinhas.

'

,

,

'�, ;'

crevi.

Reynaldo Rodrigues Alves
" Juiz de Direito

. Confere e dou fé.

Arnoldo Peiter Filho
,

Agente

VENDE-SE
Uma Casa de construção
'\ '

."
'

mista, com muro, calçamen-
, � -

I
to, passeio, entrada para
automóvel' em terreno' de

, 20'x40, situada, nas proximi
dades do POSTO ESSO,
onde funciona a pensão

, Caxias.

Preço' de oportunidad�.
Vêr e tratar aos sãbados

à tarde)'à I:tua
.
Major Vieira

, 490.
'

4 x�

VENDE-SE
Uma propriedade sit�ada no

Campo d'Agua Verde, rua pro
I jetada, próximo a Esquadrias,
l "A. Scultetu!!", contendo uma

casa .recém construida e, área
de 1.600 m2, tôda cercada. "

freço de ocasião
Tratar com o sr. CÍementino

Pieczarka,:- nésta cidade. ': b

'., S E 1 E ç Õ E S ti
Compra-se os seguintes Nú

rilE�ros, para completar, a coleção:
Anó,1942

Julho,' Agosto e' Novembro.'
,

' "-

Paga-se bem. ProcuraJ'_o sr.

Clementino Pieczarka. Ix

"/'

, ,

Cine Teatro " Vera Cruz'
v'

APRESENTA:
HOJE''''':' à. 20,15 horaa - Impr6prio até 14 anos

\

HOMENS SEM PAZ'

'j

Com Maricio Morey, Norma Mon�eiro, Edio Smanlo, A
maro Cezar, Lucília, Freire, Azeitona
Sensacional filme do Cinema nacional

DOMINGO - á. 14,00 hora. - Cen.ura Li,vre,

I;" I

HOMENS� SEM PAZ
,
I

D I GO é. 1-7,00 h.. '

- OM N - á.' 20,15 h•• '� Imp. até 14 ano.

ALM.AS E'M LEILÃO
Com Laurence l:Iarvey, Heather Sears, Simone Signoret
Grandiosa produçãoda Metro -�Um,Drama sensactonalf]!

28. Feira - á. 20,15 hora• .;. Proib. até 14 ano�. RRPRISR
-----_- I

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

ALMÀS, EM AGONIA
Com Frankíe Vàughan, George Baker e Carole Lesley
ti! E-spetacular drama lda ! ! Warner Bróss

,

----_\

).

4a. i?ei,ra - á. 20,15 hora. - Imp, at� 14 ano.
,,'

CASEI-M,E COM A MORTE·
Com Dane Clark e Belínda Lee

Um film�.' policial'
5a. e 6a. Feira - á. 20,15 hõra. - Imp. até 14 ailo.

,PUNHOS DE BRAVOS
.

.

/
' .

Com �faurizio Arena, Giovanna Rallí, Tiberio Metri e
,

eatia Caro
"

Grandioso drama do cinema Italiano.....
,

..
"--. t , .

, c' "

Dia 23, ás 14 horas - 'Sessâo cínematografíca
gratuita cedida ao, Lions Clube para o' natal, dos

,

. ': 'Pobres'
, ,,',,"

Sabado • Dia 23 - à. 20,15 hora. - Imp. até 14 aDO.

l_ARAI NHA 0,0 CIRC'O
:,(" '

(F'Eq�EWl!:aK) em Teentcolor, Com Ulli Pal'mer, Karl
,

" ,

Scheubock e'RQmy Sehneídez ','

Um espetacular' filme do cinema alemão, filmado DOS
bastidores e picadeiro de uni monumental' circo..... '

Domingo. Dia ��'- àsUbora. _: Cen.� 'L�vre
, GLÓRIA' SEM ,MÁCULA '

em Tecnicolor, com Alec Guinness, iohn Mills, Dennis
Price, Gordon Jackson" Susannah York e John Fraser
De úm conflito de 'emoções, nasce um' dos mais belos

tilmes da temporada.
",

,_ ---u--�-,--' J' \

Dia 25, ás' 14 horas - grandiosa .;matinée cpm
'/ '

,'0 filme

RAINHA DO CIRCO,
I

' .

, I
/

Dia 25, ás 17 e �O,15 horas - censura até 14 anos

Sete homens e um destino
um filme dB Warner Bross

Dia 28 e '29, às 20,15 horas -' cen�ura',até 14 anos

Amor pode ser v�neno
, I

VISI,TAS
Deu-nos (> prazer de sua visita

o sr. Antodio'SÓares; funcionário
da RFF residindo atualmente em

Rio Negrinho.
O Ir. ADtoD'io Soares que duran

te muito' tempo foi Sub Delegadô
de Policia de Paula Pereira neste

Munidpio, foi um excelente mante.
nedor �e ordem. Na sua gestão
nunca houve uma injustiça. Sem
pre que erá necessário atuar como
Delegado. convocava as parle. :liti
gantes e resolvia a contento de

al!lbas. 'A população de Paula
Pereira sentiu demasiado a

� saída
dó sr. Antonio Soates para outro
MUDicipio. Deixou 'mesmo' l?8as'
recordações e uma grande, folha
de serviços prestados a coletividade
daquele progressista Distrito.

Sômos, agradecidos pelai visita
que nos fez a nossa tenda dl},tra
balho.

Crédito, Especial'
Foi aberto' crédito especial

por determina,çãó do'Chefe do
Podef Executi:vo, de 200,mil

, crUzeiros para' fazer face ao'
auxilio coriçedido às prefeituras
de Major; Vieira e Três Barras,
sendo 100, mil, cruzeiros p�ra
cada uma.

.,

DESPEDIDA
. Felles. lsphair f tamilió, na
tmp;o$stbzltdade êm despedi"
rem-se d� todos seus amigo$.
e parentes, o Fazem por êsse '

meio, ,OfereCi!ndo sna nóva
residencia em Curitiba d Rua. '

Liz,i,�a,co Ferreira'da Costa,9..
Aproveit�m da opôrtunida

de para tambem 'de$ejar a
Iodos bôas réstas e um pros-
pero ano novo.

'

Cauoinhas, Dezo. 61.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Nosso Bar
de' BALlLA

.

DAL BÓ
Bar _Café e Churrascaria
Bebidas' nacionais e estran

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

Rua Paula Pereira • Canoinha.

Refaça suas forças, tomendo

(A,FÉ! B I G
Saboroso até 'a ultima gota

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

BIG é O melhor café

�

Molduras
e QuadfOS
Grandes Descontos

para Revendedores
Procurem

r- Contratos, Distratos
Comerciais, Reque.rimen.
tos, Cartas' e Recibos.

Procure a

Para a sua segurança e tran
quilidade, confie os seus serviços
à Organização Jurídica Con
tábil (Édificio MEÚL) que
dispõe de excelente corpo de
Profissionais com longos anos
de prática na_ especialidade.

Confecções finas

para senhoras

Casa ErlitaJ
, Organização Jurídica Contábil

(Edificio MEÚq

NOTICIÁRIO INTERNACIONAL
! ,. --

o corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
especiais. em vários países,. possibilita a O JORNAL manter
seus leitores sempre bem informados . sõbre 08 acontecimentos
internacionais de vulto. Leia o O JORNAL'e esteja a pardo que

vai pelo .país e pelo .mundo inteiro.
) �

ASSINE O JORNAL
(Orgão Líder, dos Diários Associados)

SUPLEMENTO LITERA'RIO - '!lDA NACIONAL
VIDA DOS C�MPOS 7" O MUNDO DAS CRIANÇAS -

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
ECONuMICO

Peça, hoje mesmo, sua assi

natura. .procurando o nosso

REPRESENTANTE:

PREÇOS:
1 ano

.

Cr$ 2.500,00
6 meses Gr$ 1.:�OO.oo
3 meses o-s 700,00

A'NTONIO SELEM E
CANOINHAS - Rua Senador Schmidt - Sta. Catarina

As asslnàturas 'começam e terminam em qualquer dia

Assine! Leia! Divulgue!

Correio 'do Norte

\

I:�IAL

o ÚNICO NA· SUA CLASSE DE PREÇO COM CAPACIDADE' PARA 8 PASSAGEIROS

I

,

.

.
,

, .

Oferece maior rendimento nas, emprêsas que ne

cessitam transporte sistemático de pessoal. Sua
distância entre eixos, de 101 polegadas, lhe garan
te um rodar macio e grande estabilidade em qual
quer tipo de estrada. 2 portas, assentos. para 8

passageiros. Apresentado em 2 modelos: tração nas

4. rodas e reduzida �u tração em 2 �odas somente.
DTIUTÁRIO IIJEEP"

UNIVERSAL
Mais leve; possui inigua
lável muneahllidcde,
Executa qualquer tipo
de trabalho, nas piores
condições de terreno.

"JEEP"101- 4 PORTAS
Assentos para 6 pessoas.
4 port!lS facilitam o

acesso. Maior espaço
para o transporte de
carga.' Tração em 2 ou

nas 4 rodas e reduzida.

o MELHOR CERTIFICADO DE GARANTIA NO PAís: 6 meses a

contar da data da/compra ou 12.000 km de uso.

FAÇA.N·OS UMA VISITA: teremos o maior praz�r em colocar
os três modelos à sua disposição, pa�a que você mesmo ex

perimente' e comprove t6da� os suas vantagens excepcionais.

(\

ii! UM)PRODI:ITO DA WILLVS-OV(ERL�ND �O BRASIL S. A.e
. ConcessIonários

<8 A 5' 1l:�,1 O HUM E N H U K \

&
"-

(I A�, \L T p,A
�. CAtAMINA

I
CANOINHAS Rua Vldal Ramos, 203 • Telef. 145

�.

-....

Edital de Citacão com
.

'

o prazo ·15 diãS
O Dr. Reynaldo .Rodrigues

Alves, Juiz de Direito da, Co
marca de Canoinhas, Estado
de Santa. Catarina, n!l fl)rml> d8

I ,Lei, etc.

Faz saber, a quem interessar
possa- que procedendo-se no

Cartório do Escrivão de Orfãos
desta Comarca, .

o Arrolamento
dos bens deixados por faleci
mente de Maria x-eü Mancha
lowísky - fica o herdeiro neto
José Manchalowísky Neto, resi-
'dente em lugar, incerto e não

.

sabido, CITADO, por' êste Edi
tal com o prezo de quinze (15)
dias, 'contados da' primeira pu
blicação, .para dentro de cinco

(.5) dias, dizer sôbre as deela

rações de herdeiros e. bens e

valor atribuído e seguir até
decisão fina} o referido arrole
mento, sob pena' de revelia .

. Para os devidos fins. mandou
o' MM. Juiz de díreíto, expedir
o presente edital, que na fôrma.
da ·l.ei, serã afixado no lugar
de costume ti! publicado uma
vêz no "Díário Oficial do Esta
do" e. duas vezes nojornal local
"Correio do' Norte". Dado e

passado nesta cidade df' Canoí

nhas, aos quatorze (14) dias do
mês de novembro de mil no- r
vecentos e sessenta é um (1961).
Eu, Zaiden Seleme, Escrivão o

escrevi.
.

..
,

Reynaldo Rodrigues Alves

/

'

Juiz de díreíto
'"

Estã conforme o orígtnal, do
que doufé

Data supra. Zaiden Seleme

Curso Gratúito de Ta

quigrafia (�or ComS�nnop.nciaJ /
Acham-se, abertas as matrí

culas para os cursos de taqui
grafia por correspondência do
Instituto Brasileiro de Taqui
grafia, orgão fundado. em' 1944
e reconhecido de UtÍlidade PÚ-,
blíca, O curso compõe- se de li
lições, após o que serão conte-

, ridos Diplomas aos alunos apro
vadós em Exame Final, também
por correspondência Os interes
sados deverão escrever dando
nome e enderêço . para a Caixa
Postal n. 8934, São Paulo.

ALOUI n:

Vidraças quebradas em sua

casa? Não é problema,
Telefone para 305 e será

\, prontamente atendido .

•
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Boas Festas
com os

Bons . Presentes
• , .

16-12.1961

Vende-se no centro da cida
de uma casa com duas datas.

Ótimo ponto para comercio,'
situado à rua Caetano Costa �===.===========;===========d!

defronte à Pensão Humenhuk.

M�s informações' com o sr.

Wiegando Keunecke na Grafica
Santa Cruz, .ou cem O Sr. Guí- Precisa-se de ama competente. PAGA-SE BEM.
lherme Lohse à Rua Marechal Apresentar-sf no Re�taurante Lageadinho, Estrada
Deodoro 379."

.
,

'Federal klm: 195, �ou cf Darcy Wiese em Canoinhas. 3

Churrascaria IDE A L )

de PAULO ]ARSCHEL Marcação.de animais'

VENDE-S�E
Leitões para reprodução

raças Duroc ,Jersey e Lan
drace animais selecionados
de ótimas .Iínfíagens, oriun
das

.

de Concórdia.

Tratar com o proprietário
Or.ERWIN S=HWARTZ
em frente' a oficina Mussi.

Romances e Livros
CASAERLITA

/

.'

�V,E'NDE-SE
, da

'c a s a E r I i t a
Para Defesas Fiscais

Só a

Organização Jurídica Contábil·
.

(Edificio -MEÚL)

I.

DR. ARNOLDO PEITER FILHO
,ADVOGADO

. / .

CIVEL - COMÉRCIO - TRABALHO
Rua Vidal Ramos, ,310 - (em frente ao Hotel p'opular)

Um bom churrasco, a

qualquer hora.
,

Rua Paula Pereira, 774

dr. Ad,r Seiemê' - dr. An,nar Seleme
,

MÉDICOS"

.,

Ouça, de 2a a 6a feira, às 12 horas
....

,

na RADIO CANOINHAS' LTOA.,

INfORMATIVO INCO.
. Uma síntese dos 'principais acontecimentos

ec04ômi?b-financeiro,s .do Brasil e. do Mundo!

. "-

Consultório:
Rua Getulio Vargas, 639 - Telefone, 380

Residência: (
.

I)
'., ,

�. �

R. Getulio Vargas, 639 -:-,' R., Vitor Konder. s/n \ \
Telefone, 380 . - Telefone �81

CANOINHAS - .

-.� Sta. Catarina ';
(

• i
. I

\ \

-José -Yvan da Coste.
Bacharel' em' Direito'

;".

,

.

Advocacia em geral, especialmente crime
I .,

Praça Dr •. Oswaldo d'Oliveira - Fones �36 e 31�
CANOINHAS -- Santa Catarina

.
.

c O Z'I N H E I 'R 'A

EM . XARQUEAPA
.

i ..

1

Vendem-se ótimos lotes residenciais e próprios-
par,a chácaras. Vários tamanhos.

.

, ,

r
Ver e 'tratar com O O I L O N PAZ O A.

, ;

_

O Sr. Ernesto Mayer vem usando em seus animais a marca
cc E M cc

e, desejando legalizá-Ia, pede. a quem fizer uso de
marca igualou semelhante, entender-se' com ri 'mesmo, na Casa

. Mayer. no horário comercial. ; ,

.Ix

,"
I

1••��B�EB••EmgmB���maBB���ma.m�B.�.BB•••�m.mB.m.m.��BB.�.m•••al
I .

..'
.

.

.'

',r' I
g Como todos" os anos. li .,

�
, II

Is. . ;L:o J. as'
.

Unidas Ll,:d"a. I
II "., iii

I lançam espetacularmente suas "já tradicionais "Vendas de Natal e Ano Novo", I
I' com descontos 'em todos o� artigos: '/ 1"

I

,I
I Algodão .metro/

I _

I
&mil

38,00 Luízines metro 35,00 ,Plastjdos metro' 107,00 TOALHAS Blusas Malhas 145,00 _

.' �����zesme!ro ��:�� ���rm�ados««, :;:��. �;�� asse::t��s ��:�� ,�:�: :���6 I��:�� .

Camisas •• 175,00' &II
I �

- I
B I •
,II mm
• •
B •

I •

• Sandalhas cr$l90,00 Meias para Homem cr$ 15,.0.0 par Terninhos para crianças cr$ 39.0,00 I
I, Tecidos 'para cortinas e' reposteiros ,�

.

Toalhas. Plasticas Calçados «Se�e Vidas» Saias '«Plis�adas:t:t li .

RI Chapeus Camisas Sapatos Gravatas R A M E N Z O N I
..

Louças Porcàlanas «Sc,nmidt» II

I� Maquinas de' Costura. "PARKERu «s 12_.�OO"OO / ,(r�tonef_ Estampados � lisos 1,50 larg. os -198,00' I
I' .

: RAODIS, RADIOLAS P H I L L I' P S -, ACORDEÕES TODESCHIHI I
I Aproveitem Esta Sensacional Ofe-rta de 'Fim de Ano I
I �

,�' I
� I LO IJ A S U N ·1 DAS l TDA. I
I ,

. .. '..

u

;.
Rua Ca-:1ano costa.,. 553. ,:. .

';. "

....

.

I
B�EHB.BB.���••mm�Em�.m.E��9�mB����B����B.�••&••�mBmEe�mam.mm••�1

,;lt
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·������i�A����&�������A����������&����k
�, ':, ' �
� ��

.� A CASA PEREIRAl:
� �
�� ,a casa da 'boa roupa �� '-

'� �
'�� �
� ,�e�eja que você tenha um FELIZ NATAL e formula votos ,�
�� sinceros para que o ano de 1962 'seja( repleto de saúde, �*�

� felicidades e progresso., t
'�§� ,,)

f

��A Casa 'Pereira na sua «Super Venda de Natal» para' melhor atender seus
�� distintos freguêses ampliou e modernizou suas Instalações, oferecendo agora !§�
�'i o máximo de confôrto para quem deseja bem comprar, e organizou o seu �§�
�"-� «Facitltárlo» que 'lhe possibilita comprar! a crédito, os melhores produtos. �!$�
�� Além disso a Casa Pereira, a casa da boa roupa, garante o que vende, �§�

� pois tem a seu crédito 10 anos de bons serviços prestados aos canoinhenses. t
� Pelo «facilítário» da Casa Pereira, na sua «super 'venda de natal" �§�
� '�
e� você co�pra mais' com menos dinheiro ... - e economiza, ��
e.� pois compra artigos de qualidade comprovada. �
� �
�Z Trajes Renner (todas as côres e nrs.) desde cr$ 1.000,00 p.m, �
� Casacos Esporte Renner • cr$ 825,00 p.m. �1I�
�í1� Calças Renner (tôdas as côres e nrs.) • cr$ 300,00 p.m. ��
� Oalçados Esporte Renner • cr$ 325,00 p.m, ��
�� C,alçados Classico Renner e Terra • c'r$ 335,00 p.�. �
� Camisas Social Marajó »ér$ 200,00 p.m, ��
� Cami8as\PrÍst Sport

"

•• cr$ 17S,oo p.IiD., �
� Pijamas Bornholdt Cafarínense :t cr$ 275,00' p.m, �,��
�� Meia's. Centauro de Espuma de Nylon' »

\

cr$ 25,00 p.bJ. �'
� Camisas para Smoking

<lo
» cr$ 250,00 p.m, �

�� Cintos Serida e Lazco » cr$ 70,00 p.m., �-
�� Carteiras Serida e Lazco :t í cr$ 95,00 p.m, ��
� Gravata,s Milano e Duplex »cr$ 30,00 p.m. �
� Abotoaduras_ AKA e Espanholas » cr$ 50,00 p.m, �
� �
ees Não espere mais - aproveite agora mesmo o' seu crédito, �

� .cornprando ,mais com menos dinheiro na v 't
GII� «SUPER VENDA DE' NATAL- �
� �

� �FIYNER Casa P�reira E
� �
� � �
� ·Rua Getúlio Vargas" 882 CANOINI-:IAS .�
"i , .' �.�
rrrrrrrkrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr�rrrrrr��

Ue} que vai pela cidade"
,

A capital da Herva 'Mate as

sistira no proximo dia 20, nos'
salões do Club Canoinhense a

entrega de díplornasda primeira
turma de formandos' de grau
Secundário, cognominada "Tur
ma Cínqüentenário" tendo corno

patrono o fundador e batalhador'
Darci Rocha e para paraninfo
nosso particular amigo dr. Paulo
P. Ferreira.
Graças aos incansáveis esfor

ços- de uma pleiade de homens
do comércio e Industria Local,
bem como da Direção da Escola
Técnica de Cumércio, assistire
mos no proxímo dia 20 á gran
diosa' formatura.
Nossos parabens, pois a "Tur

ma Cinqüentenário e a Direção
da Escola Técnica de -Comercío
de Canoinhas.

o
Está

\

Big da
Sua

Sorte
Espera

"
'

este. ano a

B I G cesta T I T A NUS
'.

DOIHl! A PARADA
v. RECEBE; ANTES' DESTE NATAL·'

para, as criança�: BONECAS j
BOLAS DE FUTEBOL
BUNECOS BIC DA SORTE
BRINQUEDOS MECÂNICOS. ETC.

para papal e a mamãe: ISQUEIROS
CANETAS.TINTEIRO
TOALHAS LINHOLENE. ETC.

Pela Loteria Federal V. Concorre todos ao meses, do 1. ao 5. prêmio.
I

PRÊMIO MAIOR:

DOIS MILHÕES 'DE CRUZEIROS

A Socie.dade Esportiva
Recreativa Esperança

tem a grata satisfação em con

vidar vseus associados ,para o

. tradicional BAILE DE FIM--DE
ANO a realizar-se em sua Séde
Social no dia 31-12-1961, o qual
será abrilhantado por ótimo con
junto musical.
Pelo seu comparecimento, a

gradece antecipadamente
A DIRETORIA.

em mercadorías

E lDai� Casas, 1ambretas, Refrigeradores,
M6qtllnas de Costura, Bicicletas, etc.
Carta Patente Federal 357 da Titanus mp, Ind. Com. Ltda,

o BIG DA SORTE LHE ESPERA!
• Reserva de Mesa com o snr.

Representante: GE'RALDO ROTHERT (Casa Esmalte) LAURO MICHEL a partir desta
NESTA CIDADE data. 3 x

Dr. CU B A S
MÉDICÇ>

T \/
Clinica Geral, Moléstias de Se-

nhoras, Partos, Operações, On
das' Ultra Curtas, Bisturi Elétríco

Raios Infra Vermelho e
\ Ultra Violeta

CANOINHAS
Santa Catarina

,

eumptLm,mta� seus atnig,06
, e c(ienEe�. desejando um

r: GJ6t(l� Q5íatar e
•

g>tóspeto Ano MODOI
-

Escola Técnica de Comércio de Canoinbas
CONVITE

O Diretor da Escola Técnica de Comércio de Canoinhas,
tem a subida 'honra de convidar, pais, mestres dos alunos do
Curso Técnico em Contabilidade, bem como as autoridades em

geral, para assistirem �s solenidades de encerramento do ano

letivo e entrega dos certificados de conclusão do Curso, aos

formandos.
PROGRAMA:

Ola ·20 às 7,30 horas - 'Missa em ação de graças �a
Matriz Cristo Rei.

às 20 horas _:_ Entrega dos certicados de conclusão
de Curso rio Club Canoinhense.

. '

I

SOCIEDADE BENEFICENTE OPERARIÂ

c O N V I TE ... B A,· I' L E
A Sociedade Beneficente Operária, pela SUB diretoria, tem �

a subída honra de convidar os seus assecíados e distintas famí
lias, para o grandioso BAILE DE NATAL, que fará realizar na

noite de 25 dêste mês, com inicio às 21 horas, abrilhantado pelo
"Conjunto Marajó" de União da Vitória.

,�

Traje � Passeio.

Mesas - Poderão ser reservadas diáriamente na séde
social.

-�lo comparecimento de todos antecipadamente agradece
2x A DIRETORIA.

de:' Canoin'hasClube
Natal da Familia dos "Leões"

Terá lugar no próximo dia 17 (domingo), o Natal ,festivo
da Família dos "Leões" de Canoínhas. As festividades constarão
de um suculento churrasco ao m-eio dia no Stande de Tiro de
Marcílio Dias e distribuição de presentes as DO. Domadoras e

filhos.
Sem dúvida �erá Uma festa de' congraçamento entre as

famílias leoninas, em que a camaradagem se faz sentir no mo-.
mento em que se comêmora as festas de Natividade e Ano Bom.

'.

NArAL DOS P08:RES
, O Lions Clube de Canoínhas. cumprindo uma de suas

finalidades, encetou há pouco uma campanha em benefício dos

flagelados e menos favorecídos dêste Município. Vem de público
e bastante sensibilizado, agradecer os donativos até agora rece

bidos, convidando 8 todos os corações generosos a continuarem
enviando o seu "presente" a fim de proporcionar aos pobres um

NataL um pouco mais feliz.
.

'..

'

Comunica ainda que fará realizar no dia 23 dêste mês,
com a colaboração do Cine Teatro Vera Cruz, .às 14 horas, uma
sessão cinematográfica gratuita para o' deleite dos menos favore
cidos da sorte.

Logo após a sessão, serão distribui?os os donativos e

utilidades até então reunidos, pai a a qU61 conclamamos a todês
quantos se julgarem necessitados, a virem receber o seu quinhão. ,

ZAIDE� E. SELEME - Presidente.

Dia ,20 de dezembro Baile dos For
mandos 'no Club Canoinhense
O Club Canoinhense tem a honra de apresentar no

BAILE DOS FORMANDOS, dia 20 do corrente, a fabulosa or

questra "MAURO, DE CAMPOS" da cidade, de Bauru, Estado de
São Paulo, uma das melhores do estado bandeirante. .

Reservas' de mesas no Club Canoinhense.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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CORREIO DO NORTE

c O N SUL ''''PÕE·SE POR si...
EXA""NE·O ÔETALHE POR DETALHE

• CONGELADOR AMPLO' E INOXIDAVEl
• fORMATO E DISPOSIÇIO INTERNA IDElIS
• ROBUSTEZ INIGUALAYEl ACABAMENTO

r!CNICO PERfErrO

• fUNCIONAMUrO SILENCIOSO

16.12-1961

Edital de Citação
com o prazo de
(20) vinte dias

Aculado José Alves de Freitas
, ° doutor Reynaldo Rodrigues

,Alves, Jutz+de Direito da co

marca de Canotnhas, Estado 9a
Santa Catarina na forma da

.Iei, etc ...

Faz saber aos que o presente
virem ou dêle conhecimento
tiverem, que por este' Juizo e

Cartório de Crime, correm os

termos de processo. crime em

que é Autora a Justiça Pública
e réu JOsE: ALVES DE FREI

TAS, brasileiro, solteiro, f�lho
de Zeferino Alves de, Freitas e

de dona Berberina de Freitas,
nascido em 1932, residente em

Anta Gorda: lavrador, denun
ciado incurso nas penas do art.

'219 combinado com o art. 224,
letr� A e B... ambos do Código

I
Penal. E, como ten�a o .Oficial
de Justiça deste JUIZO, mcum
bido 'da citação do mesmo, cer

tifico de que encontra-se em
..

lugar incerto e não sabido, é
este para cita-lo a comparecer
perante este Juizo, na sala das

audiências, no Forum, dentro
do prazo de vinte dias, afim
de ser interrogado e se ver

processar, podendo, ,dentro . do

prazo de três (3) dias apresen-
'tar defesa previa, bem; como
róI de testemunhas que tiver,
tudo na forma e sob as penas
da lei. Para conhecimento de

todos, mandou passar o presen
te que será afixado no local do

/

costume e publicado na im

prensa local. Dado, e passado
nesta cidade de Canoinhas, aos

quatorze dias do mês de no

vembro, do ano d� mil nove

centos e sessenta e um. Eu,
Zaíden Seleme, Escrivão o

datilografei e subscrevi.

Reynaldo Rodrigues Alves
Juiz de Direito

Confére e, dou fé
.

Data supra
O Escrivão Zeno Benedito

Ribeiro da Silva

i
I
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CONSUL HONRA A SUA·CONDIÇAO
DE SER PIONEIRO NO BRASIL

ALTA QUALIDADE '- PREÇO' ACESSIVEL

, Trilhadeira IIV d "
\

ence ora' a melhor

..----------------..---I--------------------._--------------�.,;�-
'"

í

INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO "CONSU1" s. A.

RUA ARlRlNGUA. �i2 • 514· CX. POsrAL 267· lND. rElE6R.: "CONSUL"
JOINVILLE - SANTA CATARINA - eRASIL

" .. "" ,

Distribuidorés.

Praça LdU�O. Müller, 204

. Para TRIGO - MILHO - FEIJÃO
prodUZidos emcereais

Representante nesta praça:

WALDEMAR�
CanoinbasCaixa Postal,'92

e ARROZ e os demais
(

nossas terras.
,

KNlJPPELI

-- Santa' 6atarin8

.,.
'

Edital.' de
.

Revisão de
dé

Jurados
1962para 'o ano

(Continuação do número anterior)
Ritzrnann, industriario, residente em Marciho Dias; 52 Gebrael
El Couba Boulos, comerciante residente em Tres Barras; 53 Gur
Iherme Loeffler, representante comercial; 54 Gilberto d'Aquino
Fonseca, funciona rio publico aposentado; 55 Herbert

Ritz�an.,jndustrial, residente em Marcilio Dias; 56 Henrique Zaguini indus
trial. 57 Helio Bastos, bancaria; 58 Harry Schreiber, com rciante;
59 Henrique Bora, comerciante; 60 Henrique Bartnik, comerciante;
61 Hugo Bruno Colodel, industrial; 62 Hugo Antonio Peixoto, ban
.carío; 63 Heldegar Henrique Germano Boetger, bsnêarío; " Ialú
Alfredo Ribeiro, bancario; 65 Idalino Francisco Tulio, proprietario;
66 João Vicente, comerciante; 67 José Maria Furtado Primo. ser- ..
ventuario da Justiça, aposentado; 68 João Pedrassaní, concessío-
na rio; 69 Jaime Zaguini, industriario; 70 João José Pereira, co

merciante; 7J Julio Gonçalves Corrêa Filho. funcionário autarquícc.: ..

72 João Wendt, comerciario; 73 Jair Gampos Côrte, comerciante;
74 José Theodoro Kohler, comerciario; 75 João Seleme, co

merciante; 76.Julio Wendt, contador; 77 José Stockler Pinto, func.
publico estadual; 78 Jandir Dassí, comerciante; 79 João Wunderlích,
fotografo; 80) João Alipio Jacobus, funcionário publico federal; 81)

, Leonel Barcelos, comerciante, 82) Luiz Fernando Freitas, contador;
83) 'Ludovico Bora, índustríal; 84) Lothario Kolbech, comerciário;
85) Leopoldo Fallgater, comerciário; 86) Mario João Mayer, co

merciante; 87) Mario Sprott Filho, bancário, 88) Moacyr de Paula
e Silva, comerciário; 89 Mario de Paula Soares (Dr), EngO, Agrô
nomo; 90) Mario Artur Ferrarezzí, contador; 91) Mieczeslaw 80-
jarski, funcionário publico estadual; 92) Miltort Zsguíní, industri
ário; 93) Michel Selerne, industrial; 94) Milton Cicero Stramare (Dr)
Eng". Agronomo; 95), Norberto Fiedler, àçougueiro; 96) Nelson
Zipperer, rádio técnico; 97) Nicolau Humenhuk, concessíonárío,
98) Nelson Bosse, bancário 99) Narcíso Bartíník., comerciante,'
100) Nelson Marzall, desenhista; 101) Nelson Ludka, comerciante,
residente em Felipe Schimidt; 102) Oriomar Scheidt, industriaria;
103) Orlando Santi Gatz, guarda livros, residente em Paula Pe
reira; 104) Otto Hoepfner, alfaiate; 105) Oady Nader, funcionário
público estadual; 106) Oscar Pfau, comerciante; 107) Osvaldo Koch,
guarda livros; I08LOldemar Mussi; industrial; 109) Orlando TremI,
contador; 110) Olavo Cirilo Pereira bancária; i 11) Osvaldo Tre
visani, industrial; 112) Orlando Olsen, industrial; 113) Pedro To
karski, industrial; 114) Pedro Allage Filho, criador, residente em

Major Vieira; 115) Pedro Merhy Seleme, comerciante, residente
em Três Barras; 116) Paulo Eduardo da Rocha Faria (Dr)/ Engo.
Agrônomo, residente em Ma�cilio Dias; 117) Rafael Boing, co�-tedor; 118) Reynaldo Crestam, contador, 119' Ruy Seleme; banca-
ria; 120) Raul Burgsrdt, bancário; 121) Rubens Benjamim Stulzer,
bancário; 122 Raul Pereira Roeder, funcionário público estadual;
123) Ruprecht Loeffler, industrial; 124) Rimon Seleme, industrial
125 Sinezio de Paula e Silva, comerciante, residente em Xarque
àda; '126 Silvio José Paledíno, funcíonárío publico residente em

Marcilio Dias; 127) Sady Seleme, comerciante; 128 Saul Aleluia
Flores, bancário, 129 Silvino Voigt, industrial; 130 Sydnei José
Campos Côrte, guarda livros, 131) Tarcisio Schaefer (Dr) EngO,
Civil. 132) Univaldo Allage, funcionaria publico estadual 133) Ver
gilio Trevisani Filho, industrial, 134 Vicente Dombrovski, índus
trtario, 135) Victor Bojarski, contador, 136) Waldernar Scholze, co
merciante, 137) Waldemar Brandes. comerciárío, 138) Wigando
Fischer, economista, 139) Waldemar Knüppel, Representante co,:'
mercíal, 140) Waldomiro Meister, comerciante. 141) Wíegando

, Wie'se.· comerciario, 142) Walmor, Astrogíldo Furtado, guarda li
vros, 143) Waldemiro Bubniak (Dr), Eng. Agrônomo, 144) Wilson
Murara, comerciario, 145) Wilmar Friedrich industrial, 146) Zsneí
Seleme, comerciario, 147) Zeno de Carvalho Zíppel, comercia rio,
148) Nelson Bayersdorff, funcionário publico municipal, 149) Pedro
Tyszka, cemerciante residente em Bela Vista do Toldo, 150) Gui
lherme Prust, industrial. Faz saber que, não havendo recurso a

presente lista é a definitiva dos jurados alistados, segundo o art.
439 do Codigo de Processo Penal. Dado e passado nésta cidade
de Canoinhas, aos 30 dias do mês de novembro. de 1961.,Eu. Zeno
Benedito Ribeiro da Silva, Escrivão do C,rime e Juri o datilogra
fei e subscrevi.

Reynaldo Rodrigues Alvesc>
Juiz de Direito.

Confere com o original afixado no local do costume. Data supra,
O Escrivão - Zeno Benedito Ribeiro da Silva.

Edital de 'Citação do Réu Antonio Alves da
Mata, com o prazo de (30) 'trinta dias

O doutor Reynaldo Rodrigues
Alves, Juiz de Direito da co

marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, na forma' da lei,
etc"
Faz saber aos que o presente

virem, .

ou dêle conhecimento
tiverem, que por este Juizo e

Cartório do Crime, correm os

termos do. processo crime em

que é Autora a Justiça Pública
e réu ANTONIO AUVES MAIA,
brasileiro, casado, filho de Lu-
.cídoro Alves Maia e Maria Del
fina Soares, nascido em 1937,
lavrador, residente em Três Bar
ras. E, como tenha o Oficial
de Justiça deste Juizo, incum
bido da citação do mesmo cer

tificado 'encontrer-se o mesmo

em lugar incerto e não sabido,
por'meio deste cito-o a com

parecer perante est$! Juizo, na

sala das audiências, no Forum,

dentro do prazo de trinta dias,
a fim de ser interrogado a se

ver processar, podendo, dentro
do prazo de três dias apresentar
defesa prévia, bem como arro

lar testemunhas, caso queira,
tudo na forma e sob as penas
da lei. Para conhecimento de
todos, mandou passar o presente
que, será afixado no local do
costume e .publicado na impren
sa local. Dado e, passado nesta
cidade de Canoinhas, aos qua
torze dias do mês de novembro
do ano de mil novecentos e

sessenta e um. Eu, Zeno Bene
dito Ribeiro da Silva, Escrivão
o datilografei e subscrevi.

Reynaldo Rodrigues Alves
Juiz de Direito.

Confére e dou fé. Data supra,
O Escrivão.

Zeno Benedito Ribeiro da Silva

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Noticias Locais
o merrdigo F"iépe precisa ser internado

,

O mendigo Fiépe, conhecido de todos, que tem o seu ponto
Da Rua Paula Pereira. estâ se portando I inconvenientemente e o ..eu

estado de saude é dos mais precarios. Domingo ainda, presenciamos
uma I§mentavel cena em que o mesmo foi protagoniata ..A tardi�ha
aaqueré dia, antes einda do' escurecer, quando éra intenso o movi
mento, Fiépe, perto da Cooperativa do Mate, numa cena das mais
degradantes, em plena via publica, no meio fio, estava a satisfa
zer �s suas necessidade. Iieiologicas. Urge, portanto. de imediato, o

seu internamento. Com a palavra, as autoridades competentes,

Praga de lagart�s .diziola a :lavQura do mumcipro
,

Ap6s a enchente que tanto preiudicou a. nossa lavoura, eis
que aurgaagcra, em, condições alarmantes, a praga da lagarta. A
zona mais atingida. ao que soubemoe, é do Parado e adjacenciaa. Os
poderes Publicos, Prefeitura Municipal, Camara de Vereadores e A8'
sociaeão Rural, iá estão atentos para o fato. Telegramas urgentes
foram expedidos ás autoridades federais e estaduais solicitando auxilio
afim de debelar o (Dal. Nesse sentido.' ia se encontra em . n088a cio
dade; .o agrcncmo dr. João Rafael Machado atendendo os interease
dos no" escritório do Serviço de Expansão do Trigo, em frente a Ha
dia Canoinhas. O remedio usado para atacar O mal é "Fenatox".
A�onlielba,'8e o seu uso pela manhã. bem cedo, quando houver ainda
ot,v'!llho, -ou bem ,tarde, quando . então. o mesmo se apresenta com

rná'ic;ll" efiei"eia; .�11\·làgarta não morre no momento, ficando porem imo
.bi,lizader:plfta"per.eéer' apôs.. O referido inseticida tem sido usado com

IUeeB8& 'e\:o ('meSmO' poderá �er procurado, como dissemos" no SET.
.. J,'. �":J:".

• ,:-/� \ 1,_,

Visitantes ilus,tres
Visitaram 8 capital' do mate nos ultimos dias, OI' Irs.

' Cél.
��tonio de Lara Hibas. digno Comandante da Policia Militar do EiI

�ftdo. drs, Adalberto Nunes. Allage, Allaor Moter e João Haíael Ma
éhsdo e,o,� srs. Evaldo Carneiro de Paula e Wilson Gomes da Silva,
aecreterio.daPreleitura dê Rio Branco, Paraná.

'

.
0 técnico da"R.a.dio' Guairacá tambem' em Cánoinhas

Eíteve neflta semana em Canoinh8s. já tendo retornado a

Curit,i�. o tér.nico' �!!c!ureg8do das novas instalações da Radio Ca
DoiobfÍs. 'agora com maior potencia. Segundo o mesmo, estes,' traba·
lhos deverão ealar concluidos po� todo o proxim'o\ mês de janeiro, isto
t!ido devido ',a ult4ma enchente que inundou o local onde foi cons

truida li caiíi c:io novo trensmisllor.

Famoso� artistas da Radio Record de S. Paulo entre 'nós
Num patrocinio do Circo Belvedere, 6ra em: exibição em

no!!s", cidad�. deverá' Íle apresentar ao DOBaI) publico, na noite de hoie,
nõ ref�id9' circo, a famosa dupla da Radio

.

Record de São PauJo,
Coscatinh,a e 'InhaDa.

..

NOVOS 'HORARIOS DA BIC, <'

(Para Menores e Adultos) "-

NAS TERÇAS-FEIRAS: de manhã e de tarde.

,�

NAS QUARTAS-FEIRAS: à noit,e
NOS SABADOS: de manhã e de t�rde

" :�� r : �
,.

AVISO
COM. lND. FISCHER & -'ciA. aVIsa a seus

clien,t�s que encerrará, as àtividades da PANIFICADORA
d�a ?3 do corrente, estando em liquidação todo o estoque
de chocola tes� ,

'.
Aos cliertt,es que nos honraram' com sua preferencia

os 'nossos agtadeciniEmtos.
As �ê6ntas poderão ser acertadas até dia' 24 na Panifica
dôrà e a partir do dia 27 na Caixa da CASA FISCHER.'

. .

Pelos Lares
e Salões

.4.NIV!!RSAR.lAM-S!!,
Hoie: os srs. Emilio 50-

botka; Oriomar Schaidt e Fir
mino de Paula 'e Silva; as

sras, dnas. Gertrudes esp. do
sr. Benedito Terezio de Car
valho for. e Lucie Sakr Kar
lick, esposa do sr. Simão'
Karlick; o menino Luiz Al
fredo filho do sr. Gustavo
Maes, res. em Joinville; o jo•.
vem Reinaldo fi�ho do sr. Se
zetredo Voigt; a menina Lui
za Maria filha do sr. Wal.
domiro Silva-

A111anhú: os meninos .Sér
gio Tomaz filho do sr. Wal�
{tido Langer; Teodoro filho
do sr. Teodoro Schroeder é
Wilmar 'José filho do' SI; Ro
mão Niedgelski; a menina
Ilka Rosinha filha do sr. Hugo
Brauhardt, o Sr. Erhard Koch;
as sras. dnas Catarina esp,
do sr. Emilio (iuteroill; Sta
nislava esp. do' sr. Miguel
Ollskooicz e Venina esp. do I

sr. Waldemar Cador.

Dia 18: as sras. dnas. Vva.
Ana Humenhuk e Rosa esp.
do 'sr, Estejano Ostroski; os
srs. Eraldo Spitzner e Rei
naldo Crestam, as srtas . .l1er
cedes Furtado e Leonilda Bail;

,

a menina Maria Edilete filha
.: do sr. Antonio Karuat: o me.
nino Aldo filho do sr. Iooino
Roesler.

Dia 19: os -'srs. Hugo Brau
hardt e Wiegando Fischer;

. a sra. dna. Maria de Lourdes,
esp. do sr. laroslaw Sidorak;
as meninas T_erezinha de Jesus
filha do sr. Nivaldo G. Padi
lha e Mari Lis filha do sr.

Romualda Carvalho; o meni.
no Edson Luis filho do sr.

Jair Lessaék.

Dià 20:, a sra. dna. Julieta
esp. do sr. Antonino Nicolazzi;
a srta. Neiva Clarice, filha
do sr, Lp,onel Barcellos, o jo.
vem Luiz Hamilton Gonçal
ves; o menino 'Jante filho do
sr. Alex Michel; os srs. Aloes
Antonovich; Natan e lzaac
2ugnian.'

'

Dia '21.' os srs. Osmar Nas
cimmto e dr. 01 estes Proco.
plak; os meninos Nereu Vai.
demar filho, do sr. João Po
lomani e Cezar José filho do
sr. Waldomiro Medeiros; o

jovem Aroldo Pacheco dos
Reis; as meninas Maria Luiza
Emma filha do sr Waldemar
Carlos Stange e Irmengard
filha do sr.. Alber.to Voigt.
Dia 22: o sr. fosé Kuhn; a

srta. Al�dia ,Kretzer; o me

nino João filho do sr. Tufri
Kalil Sphair; as men,inas Re
gina filha do sr. Antonio da

, Silva e Bernardina 'filha do
sr. Manoel E/euterio {'urtadp.'
Nossos +parabens.

f1
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CHOCOLATES
NOZES
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CASTANHAS
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o jornalista Albino Budant, Diretor do bi.sema�ário
� _ "Barriga.Verde", um dos esteios do candidato Celso

Ramos, na capital 'do Estado, não conseguiu ser recebi
do pelo Governador que ajudou a eleger, Todas as promessas do candida
to ao jornalista e ao seu sobrinho,· foram solenemente de8cumpridas. F;sse
e outro motivo o inconformismo do jornalista com o estado de coisas

reinante no DER de Canoinhas, inteiramente dominado por dois funeio

nários subalternos que dizem ter' o Engenheiro prêso pelo, rabo são os

responsáveis pela profunda depressão que domina o sr Budant, que chega
a pensar em retirar·se das lides políticas.. /

***
i 'Tôda a DON catarinense, solidária com milhares de companheiros
perseguidos pelo Governador Celso Ramos; humilhados, amesquínhados,
demitidos, transferidos pelo desgovêrno pessedísta, repela o propalado
entendimento DON-PSD, combinação de cupulas, sem n�nhum sent��o
que não o de acomodar Interêssee de grupos. Já o Presidente Brasllío -

/

Celestino de Oliveira. em palpitante entrevista, situou o problema e

externou o ponto de vista partidário, contrário ao acôrdo de que os

jornais e revistas da Guanabara dão noticias.

O sr. Irineu Bo;nhausen, ilustre,* de .receberem uma miséria estão

Senador da República, há meses com o abono muito atrasado. Ex
ausente do Estado afastado dos seus pôs ao Ministro Montoro a difícil

'amigos e compa�heirOÍl. por, certo, s�tuação d� aposentados e pensi,?
não se deixará levar por mâus Ins- nístas do IAPC, IrAPI e IAPTEC

piradores responsáveis pela derrota tôdos angustiados com a alta do,

de 1960,' Cumpre o Senador 8US' custo de vida e percebendo o

pender as eonversações encetadas mesm� que pe,r�ebl8;m. antes da

e ouvir as bases do partido em elevação do salãrío muumo. O De

Santa Catarina que não aceita en- put�do Franco Montoro., au�o� do

tendimentos com o sr Celso Ramos,' projeto de lei que vai ínstítuír o
a não ser que tõdos os funcionários abono de família, a. ser pago pelo
,demitidos ou transferidos voltem empregador aos filhos menores

aos seus lugares e que se províden- dos trabalhadores, asseg�lr?u. já
cie a ressurreição dos companheiros haver determinado pr.ovldenClas
trucidados na luta '

. que atendam ás necessídades dos

. * * r* apos�nAtad.os e. pensíonístas da

O Dr. Brasílío Celestino de prevídêneía social,

Oliveira, em carta dirigida ao Pre- ,* * *
sídente Herbert Levy, da UON O Governador Celso Ramos que já,
>Nacional, historiou, longamente as recebeu do Govêrno Federal cem milhõe�
perseguições movidas pelo senhor de cruzeir.ost para atender aos prejuizos
Celso Ramos aos udenistas cata- sofridos pelos lavradores com as ultimas

-

rinenses. Alinhou dados, anexou enchentes, por certo mandará alguma
estatístícas e concluiu peremptório, coisa para .as lavradores de Eaneínhas,
expressando o ponto de

Vista.
do-

" po.
is aqui tambem houve enchentes e os

minante na grei: "Não deseja a nossos Hagelados tambllm são IiIhos de
DDN nenhum acôrdo político com Deus ...
os seus adversários, Não pretende I

fi

* * *
a DUN nenhum favor, nenhum ,

benefício particular nêste Govêl·- 1'oma côrpo em todà Oanoinhas
no". Atentem para estas palavras a candidatura do sr. Agenor Oôrte

os que erroneamente imaginam a ,à Ai;sembléia Legislativa E�tadual,
DDN.catarinense despersonalizada, pelo PSD. A despeito da opofiição
incapaz de reagir a composições de alguns correligionários. tambéqt
de 'cúpula.. . pretendentes à depl,ltação. a can-

* * * didatura do estimado Tabelião
têm fundas raizes populares e

UM MILHÃO E OITOCENTOS ganha terreno dia após dia.
MIL CRUZUROS (Cr$ 1 800.WO,Q ) * * *mensais, é a verba que o DER de '

Canoinbas recebe apcOl:r.<: pu;;-;:.. A nossa Câmara de Vereadores tem

conservação de rodovias, visto que realizado grande trabalho, visando illtro

recebe Gutras para revestimento I
duzir na Lei Orçamelltária as mOdi.iicaçõespara vari'oi:ites, para acesso a pontes impostas pela, nova discriminaçi\ú de

ou para a construção ou reconstruo rendas. Vereadores de todos os partidos,
ção de e.tradas. Com êsse volume I

coneios - das suas responsabilidades� en

oe diobéiro a contrastar com apre. 'frentam com decisão e coragem a tareia

eariedllde ,das estradas da' região, de legislar.
,que nunca estiveram I,ã� ruins. o * * *
'povo todo pergunta se a8 verbas O Prefeito Antônio Maron, de
Ilerão mesmo aplicadas nas estradas Mal'or vieira, vem correspóndendo
ou Se têm outro destino ..

*"* * inteiramente, ao que dêle,e::ipera-
vam os seus eleitores. Meilmo EiD

, O Deputado' Aroldo Carv;alho frentando dificuldades, à braços
têm desenvolvido no Hio e 'em com a falta de recursos,- sacril'ica
Brasilia. intensa atividade jU,nto ao o seu próprio patrimônio em pro.
Ministro do Trabalho, Deputado veito do povo, realizando 'àdianta
Franco Montoro. de quem é fra- mentos e fornecendo o numerário
terna I amigo. visando conseguir mais urgentemente redamado

'

o aumen�o das pensões e demais pelas n�cessidades. da administra�
beneficios atribuidos pelos institu- ,ção. Ate que lhe sejam pagas
tos de previdênc�a _

social àos as verb� federais vai se.r assim,
trabalhadores catarmenses em ge- O povo de Major Vieira. que
ral e aos seus conterrâneos; em . ,llcompanha e participa das lutas

particular. Semana find,a, almoçan- do seu querido Prefeito, nêle con

do com o Ministro. defendeu 08 fia inteiramente e saberá aguardar
aposentados' da RVPSC quê além Jt. as obras que há tanto esperava..

E .•. encurtando a conversa •••
João Wunderllt:h, o conhecido "Foto João", apresentou
à cidade uma das mais originais vitrines de Natal. Bernardo
Metzger, da Cerâmica de Marcilio Dias. liderou a pl'Odução
e venda de telhas em Canoinhas. Frei ,Elzeário
Schrnitt, o abnegado Francisca'no da BIC, prossegue, sem

e�morécimentos. a' sua grandiosa e pahi9tica tarefa, A Pro ..

fessora Hllda MUller, a atúal Diretora do Grupo Escolar
Àlmirante Barroso;' em poucos �ezes de >atividade ,reorganizou o

�stabelecimento e conseguiu melhorar o nivel de aproveitamento
dos alunos. O dr. Silvio Mayer, que andou afli.stado das
cànchas 4õde bolão e que- parecia haver ·'desaprendido". reagiu
violentamente e conseguiu' relltabelecer O antigo cartaz Jo8o
Augusto Brauhardt; !J Vereador de Felipe Schmidt, têm
viSItado semanalmente o interior para melhor conhecer o� proble·
mas locais. José Stockler Pinto, convidado para dirigir
importante indústria, pensa abandonâr' Canoinhas ,Wllmar
�rledrlch, jovem industrial conterrâneo, auxiliado por uma

.r�nde equip�, �ransfor�ou � Fábrica de Esqu�drias Slinta Cruz,
numa das maJOres orgaDlzaçoes do Norte Catarmense. Bráullo
Ribas da Cruz, Juiz de Paz do Distrito da Séde, pela sua

correção no desenpenho do cargo está ,conquistando a cOBfianea
de t&da a população. Modesto Zaniolo, depois, ele titânica
luta na qual p&s à, prova a sua tenacidade. o seu espírito de

sacrifíCio, o s.eu, dinamismo e a sua capacidade de realização, está
�

na iminênci�' de inaugurar moderníssima fábrica de celulose. no

Rio Timbó, trabalho de mais de �'dois anos, cujo orçamento é da
ordem de cincoenta milhões.

.
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