
Nosso Comentário
Logo mais, o senhor Governador do Estado,

cumprindo um dispositivo const!tucion,al. ��tará a_pres.en
.

tando a sua mensagem anual, a Assernbléia : Legislativa,

Conhecendo, como conhecemos, as f-alas do gover- .

nadar de ocasiões anteriores, não há porque duvidarmos

que ,vamos ouvir esta tarde, uma renovação de promes-

sas.
o senhor Celso Ramos que vem prometendo

desde os idos . da sua campanha eleitoral, defronta-se

hoje, com mais uma op�rtunidade 'para fala,r a�s �ata�i
nenses sôbre os seus planos, elaborados sob-.a mspiraçao
do dispendioso Seminario Sacio Economico, cujos recursos

para a sua realização até agora estão envoltos na mais

fechada cortina de mistério.,
De praxe, a mensagem governamental deveria

ensejar ao povo uma visão do que será o ano adminis

trativo.
'

Mas, de, um. governo que prometeu em 1961 e

nada realizou.

Prometeu em 1962, e deixou o �stado, praticas,
mente parado, não há que se esperar promessas a serem

cumpridas agora em 1963.
,

Logo mais .íremos ouvir falar em PLAMEG e em

estradas asfaltadas. O PLAMEG existe. É uma repartição
entulhada, de funcionários percebendo altos vencimentos.

Os catarínenses conhecem o PLAMEG, porque· ele pesa
no orçamento. de .cada um, arrecadando os mais absurdos

impostos.
As estradas asfaltadas existem apenas, aquelas

construidas na administração anterior. A BR-2, do

governo federal e a> Itajaí-Blumenau, concluida no gove:no
Heriberto Hülse. No mais, o que eram -boas rodovias,
tornaram·se atoleiros. Mesmo assim, depois de dois anos

e. meio, quem prometeu pavimentar o Estado de leste a

oeste e de norte a sul, continua prometendo.
Os catarinenses vão ouvir, na mensagem,

.

referencias em alto 'relevo, sobre o Banco do Estado.,
Orgão, que segundo o seu, modesto presidente, se

constitue na espinha dorsal da atual administração. Este

conceito vai ser repetido na mensagem governamental-
.

O senhor Celso Ramos, também vai dizer-se

grande amigo de Flerianópolís, Vai falar na CODEC,
sigla que resume a intervenção do Governo do Estado,
na Prefeitura de'Florianópolis.

'

Como grande realização da CODEC, será apontado
a conclusão do famoso viaduto de acessá à ponte
Hercilio Luz. Mais uma promessa, porque o esqueleto do
viaduto lá permanece intocável. .

Seguindo a mensagem abordará, com
\

certo

destaque, as realizações do set�r de energia elétrica.
,Nã6 dirá o senhor governador que está seguindo planos
da administração anterior, dirá apenas que eletrificou
Santa Catarina, porem a luz ninguem viu. Es,quecerá,
entretanto, o senhor. Celso Ramos de falar na absurda e

escorchante majoração de taxas que vem cobrando a

�LFFA.
E o rosário de promessas terá sequencía com

reíerencías a "dispolitização do ensino", termo muito ao

«osto do senhor governador, mas que já não engana o

professorado estadual.

Em sintese temos aí o que será a mensagem'"do
senhor Celso Ramos, para este ano de 1963.

.As mesmas promessas, características inconfundíveis
deste quínquenío que estamos atravessando.

\

PETROBRAS: Petróleo Bra.i1eiro S.
..

A.

AçõesSubscrição de
. PETROLEO BRASILEIRO S/A - "Petrobrás" - a'visa
que, até 30 de junho vindouro, efetuará nesta cidade, por inter
médio do Banco Indústria .e Comércio de Santa Catarina SiA, a

subscrição pública de suas ações preferenciais.
A referida subscrição é facultada a todos os interessados,

desde que se observem as condições estabelecidas no
.

artigo 18
da Lei nO. 2004, de 3 de outubro de 1953. .

.

,

O valor das ações subscritas----áeverá ser.: integralmente
realizado, no ato da subscrição, em dinheiro ou em obrígecões
ao portador com os cupões, de juros de números 17 e

$eguintes. 2 X

B.QCO Ind6atria e Com'rclo 'de Santa ·Catarina S.A.
Luia D.......d. - GeIoate. BUlO A. Peboto - Contador

Ano 16'
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TransFeriu-se para

Florianópolis o
'

Dep.' Dr. Cubas
Acompanhado de sua exma.

família, seguiu quinta feira, dia
23, para Florranôpclís, o De

putado udenista, dr. Reneau
Cubas. No dia anterior, esteve
o ilustre parlamentar em nossa

redação apresentando suas des

pedidas, colocando-se a disposi
ção de todos, no endereço da '

Assembléia Legislativa. Falando
sobre a proxíma instalação, em
nossa cidade, de um escritório
"da ACARESC, mostrou-se sa

tisfeitissimo, porquanto, como

parlamentar sempre atento aos

nossos anseios, muito contribui

para que este importante em

preendimento que beneficiará

grandemente a nossa região
colonial, viesse até nós. Disse
nos, ainda, o deputado conter
râneo, que se dedicará de corpo
e alma á sua atividade parla
mentar, conforme prometera na

campánha, esperando, porém"
pelo menos uma semana por
mês, vir a Canoinhas afim de
entrar' em contato direto com

seus correligionários e' amigos
'de toda a região.
As ilustre deputado e amigo,

os nossos votos de feliz perma
nencia Da capital do Estado e

de uma profiqua gestão em

suas. atividades parlamentares.

Pela primeira vez na

história de Canoinhas,
uma senhora para o

cargo, de JUIZ
Estamos informados de que

o MM. Juiz de' direito da co

marca, dr. Reinaldo Rodrigues
Alves, aceitou/ a sua remoção
para a comarca de Tijucas e,
em consequencia, teremos, .pela
vez primeira em nossa história,
uma Juiz de Direito a gerir o�
destinos de nossa comarca.

N o t.ícias
Notícia!, oriundas de Brasília,

. informam que o pedido de Co·
missão Parlamentar de Inqué-
'rito � de autoria do deputado
.Aroldo ,. Carvalho, sobre a

BR-59, jà foi publicado no Diá
rio do Congresso. Isto quer
dizer que, provàvelmente esta
Semana a matéria entrará na

Ordem. do Dia, da Câmara,
para a sua discussão e aprova
ção, já que conta com numero
bastante de assinaturas.

Da Comissio parlamentar, a

ser constituída fa,rá parte o

autor do requerimento, o depu
tado Aroldo Carvalho.

DR. ROBERTO W�ALDIR.. SeHMIDT
'

Secretário Geral. da faresc, em CanoinbaS:,
Conforme já tínhamos anunciado, chegou quartaj

feira última, a_Canoinhas; o secretário geral da Federação;
das Associações Rurais de Santa Catarina, Faresc, afim':
de resolver o impasse na nossa Associação Rural, criado]
por ocasião da convocação do último pleito. Reunído" com.
as duas facções em litígio, após várias explicações do::
ocorrido, decidiu sua senhoria nomear um 'interventor'
para gerir os' destinos de nossa associação até. {[ue �o'�:
judiciário local, decida do petitório que' lhe, foi req�el'ido.-[
Para interventor, em consonância com todos, foí-indícado
o conhecido agrônomo, dr. Milton Stramari, 1ncaFreg_�do;do SET, 6. região, c8m séde nesta cidade.

.' ;';',
_ ,,'-� ,;

:,.�.,;l�: .. ?

A função do telegrafista é
eminentemente técnica e O' seu

, exercicio depende' de conheci
Da. mais importantes emen- mentes espeelalíaedos, Justo,

nas apresentadas ao j)rojeto portanto, que o projeto emen
que reestrutura a carr�rl de dado, de uma Vf'Z por todas

..

telegrafista do DCT foi, a do dirima qualquer düvída que
deputado Aroldo Carvalho, que .

paire sobre a matéria, atrfbuín
beneficiará a todos os telegra-,: d� o I;1f;vel técnico aos telegra
fistas,._que servem ao telégrafo listas do DC'r.

,

AROLDO' C4RVALHO em Santa (atari:na�
o Deput�d� conterraneo, Aroldo Carvalheç . inte1

grante da Comissão Parlamentar de Inqueríto, <foe'- irAr
apurar irregularidades na construção da Br- 5l},'.i .dev�rá;
vir ao nosso Estado, dentro em breve. Devemos informàr
ainda, que o dínamíco parlamentar canoínhense; tem:
'recebido- centenas de telegramas, oriundos de .todas a�·
partes do paiz de funcíonaríos dos. Correios e Telégrafos
face a apresentação, na Camara,. da emenda aditiva
melhorando o quadro dos telegrafistas.

' .

! .

Deputado Fe,deral Aroldo Carvalho, presidindo a;
Sessão de Abertura da Convenção Udenistâ em Curitiba-

-

�

da Câmara
� i
.,
'.

nacional e 'é a seguinte a ínte
gra do artigo a ser' acrescido
ao projeto que tomou o número
136/63:

. Os nívets atualmente atribui":
dos às çarreiras de telegrafisfas:
correspondem a 12, 14 e .U;;'
Aceita a emenda ora propost�i
os níveís serão 17 'e 18. ,�

,;Na carreira de telegrafistas
do DCT será observado o cri
tério .de hierarquia dentro da
classe, assegurando-se a percep
ção do nível técnico e a taxa
de insalubridade aos. seus inte

grantes em efetivo serviço.

Justífícando a sua emenda
diz o deputado Aroldo

'

Carva
lho:

A adoação do critério de;
hierarquia dentro da "classe e oi
pagamento' da taxa de insaIu';:
bridade, corresponde a justa' e:
velha aspiração da classe.

'

Os telegrafistas, é oportuno
lembrar - pela natureza do:
serviço que exercem, trabalham
'até alta madrugada, sem gozar'
o descanso dos dias santífícadoe,«
feriados e

.. domingos, eis que ai)
FOLGA que fazem [ús decorrê,"
exclusivamente, do trsbelho em:?
dois turnos consecutivos no .dita::
anterior. Nos períodos anormair:,:i]
nas crises políticas, trabalhami
sem limite de horário e se.. i
direito a qualquer êxtraordtnâ- ':: /
río," ,,,-,..

....
"

.,

• ,Esta a !U�tjficaçã(j.
'
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Deodeto de l.irne & Coelho' Ltde. Vende-se
C,ANOINHAS
Rua Paula Pereira, 391 - Fone, 248 - Caixa Podal, 231 ' Um terreno medindo

15x40 situado no Jardim
Santa Catarina

OFICINA MECÂNICA
Agência de Peças e Acessórios

Peças para: VOLKSWA.GEN, FORD, CHEVRÓLET.
WILLYS, ETC.

ACUMULADORES EXIDEo.'

: 'I.

DISPONHA DA

Para os transportes de suas cargas
-

,.��Rjo - São Paulo - Curitiba
'" _

.......

;:" '> ,J!;.

���������§B�
I

'IJ�' �

�,A
..

, Refaça suas forças, tomando

B I GC A F É
Torrado a ar quente

Saboroso até a ultima gota
Rua Paula" Pereira -- Telefcne, 241

.
,

BIC! é grande • mas em Ca'noiohas

BIG é O melhor café
.

.. ..
�.

CONSERTOS
Conserta-se máquinas de escrever; calcular e somar.

Faz-se tambem reformas. Tudo sob garantia. ' 6x

Rua CeI. Albuquerque, 587, "(defronte a Estação Rodoviária.)

r
I FUNDADO EM 29/5/19�7 - Reg. no Cart. Tít. ooc', a/o 844

JORNAL SEM�NARIO - PUBLICA.SE AÓS SABADOS
Rua Paula Pereira, 755/761 - Fone, 128 - Çancinha•• S. C.

-

" � ,
,

'

Assinatura Anual (52 números) Cr$, 500,09
TABELA DE PREÇOS DE PUBLICIDADE

Anuneios: Por vez e por centímetro de altura 'de coluna:
ÚLTIMA PÁGINA PÁGINAS INTER.NAS'
1 vez Cr$ 70.00 1 Vez Cr$ 50 00

4 vezes Cr$ 50.0j) 4. vezes Cr$ 40,00
8 ou mail Cr$ 40,00 8 ou mais Cr$ 25.00

Página inteira Cr$ 12,000.00 Página inteira Cr$ 8 000,00
Meia -pâgtoa ,Cr$ 7,000,00 Meia página Cr$ 5000,00
OBSERVACÕES: -

Originaie de artigo. enviados li Redação, pubticadoe ou

não, permanecerá em poder da mesma,
/'

A Hedeção não endossa eonceitos. emitido! em artigos 888ioadol.

------------ -----,---"�------- ,,,..._------------�-----------------
--i

Esperança; um terreno me

dindo 1'5x40 com uma casa

de morada no Jardim Espe
ança; um terreno'medindo
20x50 com uma casa de
morada situado a Rua
Getúlio Vargas, s/no
"

Tratar com o senhor Hen

rique -Bora na Casa Santa
Terezinha. lx

Proibição
SALIM ZATTAR, proprie

tário de uma gleba de terras
em CAMPININHA" torna

público por intermédio deste
semanário que, fica termi
nantemente proibida a CAÇA
sob qualquer pretexto.

. Aos transgressores, o

aviso, aos reincidentes que
se acautelem, agirei de
acordo com a LEI. 1 x

Campininha, Maio de 63.

MASSAS
para Vidraças 1-

CASA
.

ESMALTE

Compra-58 Casa
Compra-se uma Casa de

madeira para mudar de

lugar.
Ofertas nesta redação.

DÊ PARTIDA •••

E X I D E GARANTE

BATERIAS

EXIDE�
Carregadas

ou Seco Cafregadas
EXCLUSIVISTAS:

Deodato de Lima
& Coelho Ltda.

R@ Paula Pereira, 391
\

Fone, 248 - Caixa POBtal� 231 )1
CANOINHAS S. C.

Churrascaria ID E 4 L
de' PAuLo JA.RSCHEL
Um bom churrasco, a

"qualquér hora.

Rua' Paula Pereira, 477
ii

Ferrage'ns e

Ferramentas

'(�asa Esmalt:

."

25·5·1963

Quando fizer seo itinerário de passeio,
não esqueça de incluir orna visita às

obr,8s do FRIGORIFICO

-CAÇADORES E PESCADORÉ� DE CANOINHAS
COMPLETO APARELHAMENTO:;PARA CAÇA PESCA

FLUVIAL E MARITIMA

Revolvere. "TAURUS" e "ROSSI" todos calibrei Espingarda.
pI caça, nacionaie e estrangeiraa dai melhore. procedência•.
Balae • Chumbos • Eepoletas • Polvoraa • Varetas de. limpeza
de armaI .: Carnal de campanha • Lanternas Pilhas > Facal
• Facões· Ceuívetes • Capai pI armai e coldres - Ceetuchos

de metal e papelão "SUPER REPELEX".

> O maior sortimento de apetrechos para caçadores e pescadorea.
-

J. C ôr te
Praça Lauro Müller, 751 (ao lado Banco INCO)

CANOINHAS SANTA CATARINA '.

VENDE.SE
CASA RESIDENCIAL

Situada no perímetro Urbano, à Rua 3 de Maio sJo"
Nésta Cidade. Dimensão - 72 m2. - Construção em Alvenaria,
Cobertura de chàpas tipo Economit,

Instalações completas de Agua, Luz e Esgôto; constando de:

LIVING (sala de estar) - Íôrro de eucatex

QUARTOS (2)
COZINHA (révestida de azulejos e fôrro de eucatex

BANHEIRO

J,ARDIN DE INVERNO
.

NOTA: Construção moderna, prática e de fácil conservação,
adaptando-se de preferência à família não numerose.

'

'j

Tratar com o sr, Bueno, no Banco Inco. 2x,:,

A u t
,

o-move
Vende-se, em bom estado 2x ;

Tratar, com o Sr. DOMIN(jOS COELHO;

ü casr� f �UfOfi Df S[US CaB[lOS usaNDO

I I

EXCELÊNCIA

(.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,'
INHftMnçOES,
c o C E I R A iS,
F R I EI R·4 S,

NUNCA EXISTIU IGUAL ESPINHAS, ET:dJ
�.; '�

,�.
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Rumores dizem de uma pos-
sív-l licença do sf. Prefeito
Municipal, devendo assumir, em Ano 16· CANOINHAS· S. estaTmS. 25 de Maio de

consequencia, o comando do

executivo, o Presidente da Câ
mara, senhor Ney Pacheco de
Miranda Lima.

x-x x

No trecho já concluido da
nova rodovia Dona Francisca,
as pontes estão sendo construi
das de madeira, 80 contrário
do operoso governo anterior,
que LlS mandava fazer de con

creto armado.

MAIS DE 80 DISCOS LP, J2 e 10 polegadas
Música clássica, ligeira e popular
NAo HA DISCO EM MAU ESTADO

Vendem-se na BIC.

râneo, dr. Osvaldo Segundo de
Oliveira, deverá fazer em Curí
tíba, um curso intensivo de
tratamento contra 8 - tubercu
lose ..

Seguiram para Florianópolis,
agora de mudança, os Deputa
dos canoinhenses. Dr. - Reneau
Cubas e Dr. Haroldo Ferreira.

x x x

O Santa Cruz colheu expres
siva vítóría. por 7 a 2, ante o

. Bandeirante, domingo último,
brindando seus fans com uma

grande apresentação, onde pon
tificou, de novo, a esplêndida
atuação de Melado.

x x x

Em fase de acabamento final,
o grande edifício da firma
V" Merhy Seleme & Filhos, à Rua
Paula Pereira, cuja inauguração
está prevista para breve.

x x x

O_.IMinistro da Viação, senhor
, Hélio de Almeida, visitou

rápídamente em dias passados,
os Estados do Paraná e Santa
Catarina;

Ix

At - L···d· I"�.

encao,avra or ...
, .

Duplique a sua colheita aplicando
x x x

Enfim, já em Canoinhas, o

engenheiro dr. João Alberto
Nicolazzi, que deverá aasumtr a
chefia da DER local.

x x x

Estará reunida
-

amanhã, no
.

Salão Bechel, a famiUa do
Santa Cruz, afim. de eleger sua
nova diretoria.

x x x

adequadoa para cada tipo d� planta, comprando
diretamente da fábrica por intermédio de seu

REPRESENTANTE

KnõppeJlaldemar
x x x

O conhecido médico conetr-Rua Gil Costa - CANOINHAS

- ,

,,'UTI LITARtO

-

.

O veículo mais .útil do mundo'

Abre suas proprras estradas. Domina, com sua tração nas

4 rodas, os mais duros caminhos. E por ser de grande
mobilidade, atinge lugares inacessíveis a outros veíêulos.

Sólido, potente, econômico, o utilitário "Jeep" Universal.
é instrumento indispensável no campo e na cidade. Equi
pado com o famoso motor Willys de 6 cilindros e 90 H.P.

o MELHOR CERTIFICADO DE GARANTIA NO PAís:
.

6 meses ocontor da dota da compra ou 12.000 km de uso.

FAÇA-NOS UMA VISITA: teremos o maior prazer
em colocar os três modelos à sua disposição, pa
ra que você mesmo experimente e comprove su.as

vantagens excepcionais.

"mpll01-2 PORTAS

Transporto 8 passagei·
ros, perfeitamente eco

mollodQs.Troção em 2011
/lOS 4 rodes tJ rudtl�I!lIJ.

"JEEP"101-4 PORTAS
Assentos pllra 6 pessoas,
4 portas facilitam o oces·

50. Tração em 2 em nos
_,,:.:.:.::.:-:.:-,-:;.;:;:.: 4 rodos e r�íÍuzido.

Basilio Humenhuk & Cia. Ltda.
'i."
, 'Ij;' CANOINHAS Rua Vidal Ramos, 203 SANTA CATARINA �/�� �

.. ;r

Um jeepe de praça, vindo da
z do Iguassú com destino a

c, noínhaa, transportando uma

fami1ia e tambem críancas,
·ch ...gando na balsa de Rio Negro,
em Três Barras, não conseguiu
fazer a travessia por falta de
balseiro, no momento, 12,10 da
madrugada, obrigando seu re

torno a São Mateus, fazendo o

percúrso por Paula Pereira)
viajando maís de 70 quílome
tros. Esperamos _que :f1atQ�
idênticos não maia se repitam.

x x x
«r

Uma loja, especializada e;m
canetas, deverá ser ina"ugur_ada;
dentro em breve, na préç�
Lauro Müller. J

.

x X x

Esteve em Canoinhas, sábatlQ
e domingo; o DOSSO aip.go,'
Osvaldo Ferrei!8 Soares, agóI'�
residente em Curitiba.

.

(conclue noutro 10c�1)
__

• '\t. �:.
�'-

Centro Catarinense

Departamento de ...

Imprensa e Propaganda
Rio - 15·5·63

Eleita Nova Diretoria.
O Centro Catarinense, egre

miação que congrega a colonra
"barriga-verde" na Guanabara,
elegeu a nova Diretoria que
irá reger os destinos da enti
dade até maio de 1965. A
eleição, realizada na - séde do
Centro, à rua México 74, 4°,
andar, apontou- para a presi
deneia o advogado e jornalista
Laércio Cunha e Silva que
substitui assim o Dr. Max Ta
vares D'Amaral naquele cargo.
Da nova Diretoria do Centro
Catarínense fazem parte ainda
os senhores: Nelson Gama dó
Nascimento, 1.0 vice; Gil -,:.,Teo�
doro de Miranda, 2.° Yitê;
Guilherme Dauer, Secretârro
Geral; Walson Simões BÍdig81Íti,
1°. secretárro; Agamenon No
ceti, 2°. secretário; Telmofd'a
Cunha, 1°. tesoureiro; Tenente
Acursio Martins Rosa, 2°.
tesoureiro; Roberto Faria, 1°.
Orador; Marcos José Konder
Reis, 2°. Orador; Marcos Kon
der Neto, 1°. bibliotecário;
Djaníra Lous, 2°., bibliotecário;
Brilhante . Amaral Carvalho,
Procurador. Foram eleitos ain
da os Diretores de Departa
mento e os membros do
Conselho Fiscal: Departamento
Cultural, Social e Recreativo -
Yolanda Apel; Imprensa e

Propaganda - Antonio Augus
to Nóbrega Fontes; Estudantil
- Mílton de Souza: Juríco -
Paulo Malta Ferraz; Médico -

Ruyter Demaría Boíteux. O
Conselho Fiscal ficou composto
do Senador Antonio Cerlos
Konder Reis, Dr. Libero Osval..
do de Miranda, Dr. Max Tava
res D'Amarel, Dr. Mário Miran
da Lins, Dr. Oscar José Müller
� Dr. João Eduardo de Miranda
Santos.

'1

para Vidraças
CASA ESMALTE-
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CORREI@) OC9 Nela n�

NOTAS ESPARSAS
(onclusão da última página)

, J
Dia 15 de junho próximo,

,'teremos a tradicional festa
de Santo Antonio, desta feita
sob o patrecínío do 3°. Batalhão
da Polícia Militar, ,aqui sediado
a, à noite, às 20 horas, por
ocasião da fogueira e queima
de fogos, apresentar-se-á, de
novo, ao nosso público, ° já
conhecido Boi de Mamão, para
o que, está sendo conveniente
mente ensaiado.

x x x

O Clube de Bolão Democrata,
está em plena campanha para
8 construção da sua séde cam

psstre, para o que está rifando
.

um belíssimo conjunto de esto
fado, em exposição na firma

Henrique Voigt & Filho. Um
técnico, em construção de

piscina já esteve no local fa
zendo os primeiros estudos.

x x x

O Serviço de Expansão do

Trigo, 6a. região, com séde em

nossa cidade, já recebeu a prí
meira partida de semente de

trigo, variedade Frontana, para
plantio, ao preço de Cr$ 4.000,00
a saca de 60 quilos. O-s inte
ressados devem se dirigir a

Associação RUfaI. E por falar
na distribuição de semente-rei'
tambem o agronomo V.S. con

forme divulgou o B.V. (o maior.
do suld o mundo) ,irá distribui
la não se sabendo contudo,
aonde nem quando.

� Cine Teatro Vera Cruz
..

APRESENTA:
� HOJE á. �O,OO hora. impr6prio até 14 ano."

..;

GORGO
;

•

com Bill Travers, Willian Syvester e Vicent Winter.

O' maior realismo apresentado pelo cinema!
Cenas eletrizantes

DOMINGO _;_ á. 13,30 hora. - Cen.ura Livre
.

".

G,ORGO
---'-'--

DOMINGO

à. 16,00 hOJ:é.
" 19"00 h '. Cen.ura livre

_ a.· i ora. _
-

à. 21,00 hora. impr. até 14 ano.

Os ,Bravos Tartaros,
, 'I' ',.'

com Víctor Mature, Orsones Willes e Líanna
.

Orfir.
-,.----

2a. Feira - à. 20,00 hr••• imp. até 14 ano. -,REPRISE

3a. e 4a. feira -. à. 20,00 horas - imp. até 14 ano.

MÉDICOo o MONSTROE
';com Spencer Tracy, Ingrid Bergman e Lana Turne.

5a. e 6a. feira - a. 20,00 hora. - impr. até 14 ano.

Duas Mulheres
com Sofia Loren, Jean Paul Belmondo, Raff

Vallone e Eleonora Brown. c'

'I

25.1)-1963

Registro Civil CORREIO DO NORTE, Completa 16 anos'
De novo na planície, onde nasceu, Correio do Norte,

o seu jornal, festejará quarta feira, dia 29, o seu décimo"
sexto aniversário. Jornal nascido no acesso da campanha
sucessoría para a Prefeitura, jogou-se,' com corpo e alma na

cívica campanha, apoiando a candidatura Jovino Tabalipa,
na gloriosa legenda udenista. De lá para cá, com sacrifícios,
é verdade, mas com- denodo e altivez, temos levado a voz e

a aspiração canoinhense a todos os nossos milhares de leitores.
Na oportunidade e na singeleza de suas festas, diretores e

auxiliares se confraternizarão com um suculento churrasco.

Ao Deputado Aroldo Carvalho fundador e proprietário
deste semanário, que nunca nos faltou com seu decidido

apoio e brilhante colaboração. com os nossos cumprimentos,
o nosso firme propósito de sempre assim continuarmos,

, por Canoinhas - Santa Catarina e Brasil.

Maria Góss Glinski, Escrivã
de Paz e Oficial do Registro
Civil de Paula Pereira, Municí
pio e Comarca de Canoinhas
Estado de Santa C'atarína.

Faz saber que pretendem ca

sar: Afonso Erzinger e Ivone

Figueiredo. Ele, natural deste
Estado nascido em Sereia, Ca

noinhas, no dia 28 de outubro
de 1936, lavrador, solteiro, filho
de Germano Erzinger e de
Dona Madalena S. Erzinger,
residéntes neste D i s t r i t o.
Ela, natural deste Estado, nas

cida em Paula Pereira, no dia
11 de janeiro de 1944, domésti
ca, solteira, filha de Otávio
Nunes Figueiredo e de Dona
Maria José Figueiredo resrcen

tes neste Distrito.

Apresentaram os docurn- fitos

exigidos .pelo Gódigo Civil art.
180.
Paula Pereira, 17 de maio

de 1963.

AGRADECIMENTO
ANTONIO BATISTA

DE OLIVEIRA agradece
8 todas os pessoas e firmas, ao
Líons Club de Canoinhas e,

especialmente, ao Senhor Luiz
Fernando Freitas, pelo auxílio

que lhe foi prestado, para a j

quir uma Cadeira de Rodas .

A todos o seu reconhecido
"Deus lhe pague".

-

Maria G6.. Glin.ki
Oficial do Registro Civil

SENHORES TRITICULTORES
o Serviço de Expansão do Trigo - 6a. Região,

com séde em Canoinhas - avisa que já recebeu

trigo-semente, ,variedade Frontana, ao preço de Cr$
".000,,00 . a saca de 60 quilos. A semente poderá ser

procurada diretamente nos depósitos da Associação Rural
no horário normal de expediente.

Publicação do, Serviço de. Expan,s,ã.o do Trigo,

DIVERSOS A
1. Vende-se uma instalação completa para Panííícadora: 'forno,

masseira, modeladora; divisora e demais pertences.
2. Vende-se Pick-Up Ford F-I00 com 35.000 quilometros.
3. Vende-se um prédio de alvenaria com 220 m2. de área cons

truída em terreno medindo cerca de 7.500 -m2. Força ligada
de 30 HP.

4. Vende-se um terreno nos altos do Bairro Tricolim com

metros quadrados e bela, vista da cidade.
5.

,

Vende-se uma bicicleta com três rodas para carga.
6. Vende-se uma máquina para cortar frios.

Informações em COM. IND. PISCHER e: ClÃ.

2.030

Rua Eugenio de Souza 530 em Canoínhas,

c..

'-'PENSE BEM ,NISSO ...

lhe oferece tudo para o seu guarda-roupa na sua grande

�'VENDA DE'INVERNO"
você compra agora, pelos menOres preços a, paga pelo
sensaclonaJ,

f
'

Todo fabuloso esto9ue de roupas rnascl-'Iinas, a preço justo,
e, peto melhor plano de crédito da Cidade

'

•

Urna contribuição positiva à elegância e conforto masculinos

12 ANOS VENDENDO BÔA QUALIDADE II!

3l6NO$ • CurITIBA

''';:;.,.---[-,-
I· i \

...

'�

5x

Informativo
TUPY

Serv�(o
,

da
o Caso do Feijão Podre

É
-

inconcebível que ainda de

pois de tantos anos se fale no

caso do feijão podre, que foi
importado dos Estados Unidos
em 1958. E o pior é que o

inquérito ,instaurado a respeito
para determinar os responsáveis
'pelo caso, que cobriu o Brasil
de ridículo, arrastou-se por
'todo esse tempo e deu em
nada. E o pior ainda é que
depois de todo esse tempo o

Governo Brasileiro terá de

pagar de armazenagem nada
menos de 908 milhões de cru

zeiros. Se não soubéssemos de
antemão que um novo ínquérí-

" to levaria, mais 5 anos para
findar em nada, seria o caso

de apurarmos o responsável ou
responsávéis por tamanho
relaxamento. '908 milhões de
cruzeiros bem qúe dariam para
ajudar no asfaltamento de uma

das rodovias catarinenses.

UCETI - Seminário Sul

Na recente reunião dos estu
dantes de 'Curitiba, do Centro
Técnico da Escola Técnica de
Curitiba, que aconteceu em

Florianópolis em dias do mês

passado, tiveram a oportunida
de de discutir com a Diretoria
da UCETI vários problemas da

classe, sendo ° principal deles
a idéia favorável a fundação
de uma "União Sulina de Es
tudantes Técnicos Industriais",
que foi apresentada pelos
próprios visitantes. O assunto
ficou paraser tratado quando
da realização do Seminário Sul,
oportunidade em que virão a

Santa Catarina os membros
UGETI, do Rio Grande do Sul>-

Semana da Entermeira

Joinvile, a Manchester Cata

rínense, hospedou há dias um

grupo de alunas da Escola de
Auxiliares de Enfermágem de

Florianópolis, vindas à cidade

para um variado programa de
visitas. Depois de almoçarem
no refeitório da Fundição Tupy
S./ A., no Distrito de Boa Vista,
visitaram as suas várias insti

tuições sociais, o que lhes

permitiu uma visão ampla dos

grandes benefícios que a Tupy
estende a todos os seus

colaboradores.

Filme colorido sobre a Tupy
Brevemente os cinemas de

Santa 'Catarina e do Brasil,
terão a oportunidade projetar
em suas telas um filme colorido
sobre a Fundição Tupy S.A.
Este filme marca a passagem
de seu Jubileu de Prata e

descreve, não só as festividades

havidas, como tambem focaliza
vista geral de todas as ,.suas
instalações funcionando, e' 8

visita do Governador Carlos
Lacerda.

....
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ceRREIO DO NOR fe
----------------------------------------

:Edital de Citação, com o Prazo de Trinta (30) Dias N O T
O Dr. Reynaldo Hodeigues Alvee, Juiz de Direito da Co

marca de Canoinbss, E.t. tio de Santa Catarina, Da forma da
Lei, etc.

FAZ SABER 0011 í"I .... rea.adol incertos e desconhecldoe que
por parte de Marcílio Cardoso dos Santos e .',a mulher dona
Maria Medeiros, Vitor Cardoso dos Santos e 11)0 mulher
dona Narcisa dos Santos, Artur Carlos de Castro e AUf:l

mulher dona Maria Dautina Castro, Walfrido Cardoso dos
Santos e su .. Mulher Francisca Ribeiro dos Santos, Tiago
Lei�e dos Santos e 9UIi mulher Balbina dos Santos, João
Maria dos Santos Cardoso e sua mulher Maria �osa de
'Almeida, Jorge Furtado de Souza e lua mulher Nazira de
Souza, Clãudio Cardoso dos Santos e lua mulher Oaltiva
Delfes dos Santos, me foi apresentado a seguinte petição: Exmo
Sr; Dr. Juiz de Direito da Comarca de Canoiobas. MARCIRlO
CARDOSO DOS SANTOS e lua Mulher Maria Medeiros, VITOR
CÁRDOSO DOS SANTOS e "!íua mulher Narcise dOI Santos, Artur
Carlol de Castro e lua mulher Maria �autina CQet_ro, Walfrido
Cardolo dOI Santos e sua murher Francisca Ribeiro dOI Santos, Tia·
go Leite dos Santos e .Iua mulher Balbina dOI Santos, João Maria
dOI Santoe Cardoso e lua murher Maria ROia de Almeida. Jorge
Furtado de Souza e lua mulher Nazira de Souza. Cláudio Cardoso
dOI SantO, e IIUIl mulher Daltiva Delfes dOI Santos, todo. bresileieoe.
lavredoree, caaadoe, reeideutes e domiciliados no lugar "Pedra Bran
co", ou "Rio da Areia" do Município de Major Vieira. delta Co
marca, vêm por leu procurador adiante allinado, inecrito, sob nO.

82, na O.A B.S. e c. deste Estado e com escritôrio em Curitibano••
onde recebe ai intimaçõea, requerer a presente ação de usoea

pião, em que alegam e provarão o seguinte: 1.) - QUEl OI auplican
tel vêm possuindo, mania e pacUicamente, sem interrupção, nem

oposição, com ânimo de donos, há mail de trinta anal, o imóvel
denominado "Pedra Branca", ou "Rio da Areia", do Município' de
Ma jor Vieirs, Comarca de Canoiohai, aí residindo permanentemente,
Dal caiai de moradia. que construirem dentro do· imóvel, no qual,
através dOI anos tambem consteuirem outras beefeitoriae e constru

çõel, como, galpõee, cêrcas, potreiroa, lavouras; plantaçõel de árvorel
frutífera., tornando o imóvel produtivo em toda a lua extensão, cul
tivAndo·o. cem lavoura. e com roçai, em diversas parcelas e, em ai

reatantel lOantendo permanentemente criação de diferente. gado.
(bovino, suíno, etc.), Durante todo elle tempo, foram sempre reco

ahecidos e reapeitadoa como dono do imóvel. uma IÔ famílis, de pai
/ ti filho. 2.) - Que o mencionado im6vel mede dezelleil milhões de

. .netrol quadradoe (16.000.000 m2) e confronta ao norte com terrâl
de Francíaco Bueno e de Josê C. do Vale, ao leite com térral .de
Fredérico COita, Alfredo João .Antonio, Pedro de Deus Bueno, Ge
-oerolo Leite dOI Santos, Raimundo de Souza, Antonio Machado e

Antonio Medeirol; ao sul com terr.al do. Irmãos Procopiack, e a

.oeete com terral de Francieco Souza, sempre por divilal 'certes, pa
cificai e relpeitada. pelai vizinho.... 3.)� Que, por conseguinte, alem do
direito que OI luplicante. têm ao uaocepião pre labore asaegurado
pelo .art. 155, § 3.°, da Conltituição., Federal, o qual .e estende, po·
eem, ac\mente a 250.000 metrol quadrados, para cada um dOI .upli.
tlantel, embora ocupe efetivamente cada um e todoa em' conjunto, I

muito maior, área ou leia quase setecentoe alqueiree, têm' eleI supli
cantei, pelo longo eepaço de tempo que v'êm mantendo de palie con

.tinua o u.ocapião previlto no art. 550 da C6dige -Civil, Este, em
lua atual redação, dada pela Lei nO .. 2.437, de 7 de março -de 1955,
permite o usocapião de qualquer área com apen.a. 20 ano .. de pÓlle,
.motivo pelo qual OI luplicante. requerem que lhel leja reconhencido
o ulocapião .obre todo o im6vel delcrito no ítem' anterior, . e que
Ibel deve ler referido em partel iguai. eil que pOI.uem em comum
O todo do imóvel, cogltituído como efetivamente conttituem uma'
.•6

.

família: o pai, Marcirio Cardolo dOI Santol e -leUI filho. e genro•.
Se, � mail comum, a pÓlle de um, ae opar a pOlle do outro, OCO[·

·(eu muital veze., como no cala, a compóue. pól.e coniunta, que
'permite o UIO dOI interditai contra terceiros; e permite o ulocapião
a favor do conjunto de pOlleirol. E, para que allim le julgue, re

querem, relpeitosamento a V. Excia. que .Ie digne determinar dia e

bora, para a jUltificação previlta no art. 455 do Código de Procello
Civil, fazendo·lle em leguida, a citação dOI.confrontantel, retro men
cioDado•. por mandado a ler cumprido por Oficial de Jultiça, citando
por Carta Precatória a firma J. Sguariol. com léde em Pirai Mirim.
do Eltado do Paraná. que alega ter o imóvel, tranlcrito em leu
Jleu nome. embora allim não leia. E citando'le OI interelladol in·
t.erenado. iDcertol. por edital com o prazo de 30 'trinta) dial, pu
blicado 3 (trê.) vezel em jornal delta cidade e uma vêz. no "Diário'
Oficial do Eltado". Todol, para couteltarem, querendo. no prazo da
Lei. Sendo, afinal proferida a lentença, julgando a ação procedente
.e provado o ulocapião. a qual lirva de título do domínio, a favor
dOI luplicantel. para a tranlcrição do Regiltro Geral de imóveil.
Tudo com a intervenção do Miniltério Público. Proteltam provar
com o depoimento de teltemunhal, melmo por CartaI ,Precatórial,
para outral comarcas, depoimento pelloal de eventuais contestantel
que devem, afinal, lerem condenadol ao pagamento dai custai da

. ação e honoráriol do advogado dOI luplicante., ná bale de 20% ao.
bre o valor dOI benl, objetaI da ação; e com examel, vistoriai e

I?aill. provas ad�itidal em direitQ.. Dá.le a presente para OI efeitol
(llcals e de alçada, o valor de Cr$ 50.000,00 (cincoehta mil cruzeiros).
Rol de testemunhas para 8 justificação:- 1. - FraDcilco
Ferraz Afonlo, ca.ado, relidente ne.ta cidade. bralileiro; 2. - Osório
Fidêncio Coita, calado, lavrador, relidente em Tamanduá; 3. - Fi·
dêncio Furtado de Souza, casado, lavrador, relideote em TaÔlanduá.
Canoinhall, 2 de Abril de 1963. (a) Walter Tenório Cavalcanti. Eatá
devidamente .elada. O prelente edital será afixado no lugar de COI·
tume e. publicado uma vez no Diário Oficial do Eltado e trêl vezel
no Jornal local Correio do Norte. Dado e paliado nelta cidade de

, CRDoinhal, aOI treze dias do mêl de maio de mil novecentol e lei.
lenta e trêl. Eu. Zaiden E. Seleme. E.crivão. o lublcrevi.

Reynaldo Rodrigues Alve. - Juiz de Direito

CERTIOÃO
Certifico que o prelente edital é cópia fiel da petição de fll. 2.
O referido é verdade e dou fé.' .

'Canoinhal, 13 de maio de 19�2.
Dr. Zaiden E. Seleme

-

- Etcrivâo

'-: I·A S
Escreveu:

Elmeraldino M., de Almeida

Notícias .Ii'dativas à'
esta coluna

Deixou de apS!Ei.:er em nossos

números ante rrr res 8S noticia ii

referentes à esta cc luns, por
motivo de ter o responsável
pela mesma se submetido a

uma melindrosa 'Intervenção
cirúrgica, razão pela qual soltei
tamos escusas 80 nosso quadro
de amigos e bondosos assinan
tes.

Falecimento
Com a avançada idade de 90

anos, faleceu dia 8 dó corrente,
o venerando ancião Sr. Carlos
Sehnabel. Cidadão dotado de
um coração humilde e bondoso,
sempre pronto a colaborar nas

boas iniciativas, e que comer

ciou por longos anos em nossa

cidade.' Papanduva noticia o

)infausto acontecimento com

pesar, pois muito o deve a

pessoa do saudoso à evolução
e progresso da cidade.

Casamento
Realízou-se dia 11 do corren

te, o enlace matrimonial da
Senhorita Iolanda Mendes com

o Senhor Iremer Menegon. Ela,

-':1' •. ' ,

"';'� .

.
,.,'

DE

25 ".1963

PAPANDUVA'
filha do senhor João Mendes
de Souza e Exma. Senhora. Ele
natural do Rio Grande do Sul,
filho do Senhor Jacintho Q. Me
negon e Exma. Esnosa, O
jovem Iremar é 3°. ·Sargento
destacádo no 2°. Batalhão Fer
rovíárío de Rio Negro. Esta
coluna agradece o convite rece

bido, almejando um risonho
porvir aos nubentes.

.
.

Curitiba com destino a -esta
cidade uma alegre caravana,'

que, aqui veio passar o dia lora
da vida agitaQa da cidade,
aproveitando para fazer uma
caçada, longe de imaginar que
o destino implacável tinha se

lado a sorte de um dos com-

ponentes do grupo, e aqui, logo
se dirigiram para o lugar
denominado "Campina Jungles"
onde logo iniciaram a bUSCá
a procura da caça, sendo que -,

ao entrarem no mato se esen-
tau e detonar de uma arma,
e qual não foi o espanto, ver

tombar um dos companheiro!
atingido por certeiro tiro e�

pleno coração. O malogrado
senhor fazia acompanhar-se de
seu filho menor, que tambem,
recebeu ferimento no ba::aço e

perna. As notícias 81'0 ainda
desencontradas, pais tão logo
se verificou a- ,tragédia nossa
polícia mandou o crtmínoso
"talvez involuntário" pata
Itaíôpolía-e o corpo do inditôso
seguiu para Curitiba, constando
que o morto era professor de
Edução Física da Universiiiade
de Curitiba.

Papanduva, 14 de Maio.··
1963.

Festa da

Congregação Mari�na
Realizou- se dia 12 a fpsta das

filhas de Maria e Marianos de
nossa Matrís, correndo ti'mesma
em, ambiente de grande anima
ção e alegria, contando com

grande e incalculável número
de pessoas de outras localida
des que aqui vieram para cola
borar, e nos honrarem com
suas presenças, Em nome da

. agremiação religiosa. dos festei
ros e finalmente do Revmo.
Padre Vigário, os agradecimen
tos a todos que colaboraram
para o pleno êxito da mesma.

------------------------_.._---------------- .. ,

em rigorosos testes qe laboratóriot
Na frota

-

de provas da

GOOOIiEJlR
No uso diário, por milhares de mo
toristasJ

Trágica e
,

Iamenfâvel

..........':
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.... ,.
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v. MERHY SELEME & FILHOS

" .

ocorrencra em nosso
. , .

mumcipro:
Dia '12 "domingo", partiu de

- tem sempre o maior estoque
- oferece os melhores serviços - dispõee de pessoal especializado

Co�heça a linha �ompleta de pneus

<@>GoooIiEJlR
- um pneu especial para cadà tipo de serviço. Faça-no$ umà visita.

V. MER'HY SELEME & F·ILHOS
"" ��.

Caixa Postal, 1 - Três .Barras - Sta. Catarina

"

..
, .

'.

'�;' ,
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,
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Ano 16 • Canoinhee - S. Catarina, 25 aI' Maio de 1963 N. 734

REPORTAGEM

SOCIAL
de Cássio Monteverdi

DEBUT DE 'SOLANGE
O casal Dona Carmem e Tufi Nader recepcionou a alta

sociedade eanoínhense, dia 18 de maio para a festa de 15°.
aniversário de sua filha Solange.

Incontestàvelmente foi um acontecimento muito elegante que
i " reuniu personalidades 'das mais significativas da Capital do Mate. O

- Club Canoinhense tornou-se pequeno para abrigar todos os- amigos
da, família Nader que foram levar os cumprimentos à simpática
Solange.

SÉRGIO & NATALINHA
·

Dia 18, realizou-se o enlace matrimonial dos jovens Sérgio,
filho do casal Vergilio Trevisani e de Natália, filha do casal Nestor
Wendt, Num ambiente muito feliz foi comemorado o significativo
acontecimento, tendo na ocasião, os noivos e seus genitores recebido
as congratulações de grande número de pessoas amigas.

BAILE NO CASSINO EM TRES BARRAS
'. .

O comandante do G IMH, Tenente Coronel Ovídio Souto da
Silva realizou dia 18 no Gassino dos Ofícíaía em Três Barras, um
Baile' para. homenagear a caravana do INP de Joinville que esteve
em visita a Canoinhas. A festa transcorreu animada até altas horas
da madrugada o que evidencia o sucesso que vem alcançando' as
promoções sociais realizadas pelo comandante do ClMH.
.'

�

BAILE DOS BAILES
Não acredito, e acredito que ninguem acredita, que o Baile

realizado sábado paseado na Socíedade Recreativa- e Esportiva
Esperança tenha sido o Baile dos Bailes.

OLAVIO E TÉODORINHA
.

Hoje, na Matriz Cristo Rei, receberão sua benção, nupcial, os

.'0
noivos Olávlo Cyrilo Pereira e Teodora Silva. ." .

Aos .íovens nubentes e seus pais os votos de felicidades desta
coluna. '

COMENTANDO O SOCIETY
A Rádio cenotnhae e8t� apresentando semanalmente, dêlitro .

· da sua programação "I.jnha 63 - Jubileu de Cristal", um programa
que está tadado a grande sucesso. Comentando o Society será
apresentado em coíaboracão com o "Correio do Norte" e "O
Jomalsínho''. aOS sábados, as 13,30 horas, sob a responsabilidade de
José Luiz.

'

. ". -

O BELO FEIO NO BRASIL
, Jean, Paul Belmondo - que na França é chamado . de Bebei

i gosta de poemas, lÍl.as ,não sabe nenhum; JJ* �m",' frase, til'!lda de
,"O' Barh.eir� de. Sevílha", que ele grayo\l �,semjlre repete: "Tenhq
pressa de rir de tudo, cem mêdo de ter' que chorar.. ." c.,

·

�. ...
1 -�">' -'-,

"

;' '; ,I:!�',�"

FESTIVAL DE BROTOS - .'
; ,':, 4 I, '.:'

<,' I)ill l�. de junho r,ealizar�.e·á no Clu�b, óu.aiil pl'omoçiio
. da, NnrmaÍiltal Caóoiphen'ses. o l°. FeltiiVal de Brotes 4la
:CIdade. ,Será ume (ntIÍ inédita, que péla orgapizllção e
-propaganda õbterá . gr8�de lucel�o. tentm' .certeza: pm� dai
atraçõel do Feltival·.de Brotes ler.6 a prelen,ça da. IJ.ainhal de
E.tu,ialltel de Rio Negro e Mafra. de J;lorto

.

Uóiii.o e 'tambem
de Sã(J Bento', do Sul.' .,Militªi brincadé�ra�. � lurpre.�� lerão
apre.entadal aos partlclpllntel do lO. F,eltlval .de Brotol da
ccidade.

Ilustra esta col'Wa a
.'

Senhorita Tereztnha
'

.';' .

Maria 'Nunés Pires .

.

. ,

um, dos rostinhos queridos'
de' nossa sociedade que

•

estarA pre�ente dia

de junho� ao '1( li:'estival
"-

. de Brotos da cidade.

. �.,'

'.' "O PENSAMENTO 'DA, SEMANA"
Amore com amor se',paga.
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Edital de Citação A UDN na A�sembléia Legislativa
com, o Prazo de PE�IDO DE. INFOItMAÇOES REVELA:

Q. (15) 'D' : Governo Estadual reé'ebeu cem milhões
, para

.

a batatinho
UI nze . Ias o Deputado WALTER ZI- os deputodos do PSD que

O doutor Reynaldo Rodrigues. GELLI, vice-líder da UDN, desconheciam completamente 8

Juiz de Direito da Comarca de ,dirigiu recentemente um pedido existencia. desses cem milhões
Canoínhas, Estado de Santa de ínforrnsções ao Secretario . de cruzeiros.

Catariná, na fórma da Lei, etc. da Agrigultura. Vizava o parla
mentar saber se tinha funda-

'.

mento a informação transmitida
na cidade de Joaçaba, em no

vembro do ano passado, pelo
então Ministro dá Agricultura
RENATO' COSTA LIMA.
segundo a qualo Covêrno Fe
deral enviái-á ao Estado de
Santa Catarina; cem milhões de
cruzeiros para o 'cultívo da ba
tatinha.

-I>
' .

Edital de Citação
com o Prazo de
Quinze (15) Dias,

Faz Saber a quem interessar

possa que, procedendo-se no

Cartório do Escrivão de Órfãos
desta Comarca,' o Arrolamento
dos bens deixados por falecimen
to de Catharina Nogatz. ficam
os herdeiros - Olga Nogatz
Kotarski, ou Olga Nogatz,
brasileira, maiór, e Adernar
Nogatz Kotaraki ou Adernar
Nogatz, brasileiro, maior, ambos
residentes em lugar incerto e

não' sabido, CITADOS, por êste
Edital, com o prezo de quinze
(15) dias, contados da primeira
publicação, para dentro de (5)
dias, dizer sôbre as declarações
de herdeiros e bens. e valor
atribuido a seguir. até decisão
final o, referido arrolamento,
sob pena de revelia. Para os

devidos fins, mandou ;0' MM.
Juiz de Direito, expedir o 'pre
sente edital, que na. forma da.
Lei, será 'afixado no lugar .

de'
costume. e publicado uma vez

no "Diãrio Oficial do Estado" e
.

duas vezes n9 jornal local
:

"Correio do Norte". Dado e

passado nesta cidade de Cano
iahas, aos quinze dias do, mês
de maio de mil novecentos e

.
'sessenta e três. Eu Zaiden E.
Seleme, Escrivão, o subscrevi.

.

Reynaldo Rodriguel Alves
Jui� de Direito

o Dr. Reynaldo Rodrigues
Alves Juiz deDíreíto da Comar
ca de Canoinhas, Estado de
Sánta' Catarine, na f6rma da
Leí, etc.

.... �

Fa� Saber a quem interessar"
possa que procedendo-se no

Cartório do Escrivão de Orfãos
dEsta Comarca, o ,Arrolamento
dos bens' deixad,Os pC'r faleci
mento .de Maria de Jesu. Ro
cha, .MaE:ja:....Glória de Paula
e Mercedes de. Paula Rocha,
fica a herdeira neta, Frandsca
Pires da Rocha, filha da fele
.cida Merceâes de Paula Rocha
e neta da falecida Maria de
Jesus. Rocha, residente em

lugar' incerto e não sabido,
CITADA por êste Edital, com

o prazo de quize . (15) dias,
contados da primeira publica
ção, para. dentro de cinco (5)
dias, dizer sobre as declarações
de herdeiro� P. bens e valor
atribuido· 8 seguir até decisão
final o ·referido arrolamento,
sob pena de 'revelia. Para os'

devidos fins, 'maódou o MM.
Juiz de Direitó� expedir o pre
sente' edital, que na forma da

L�i, sera afixado no lugar 'de

cóstum� e publicado urna vez

DO "Diário Oficial do Estado"
e duas· vezes' nó' j"rnal local
"Correio do Nort,," Dado f'

passado, nesta cidade de Canoí-
"nhes, �os quinze dias do rriê�
r dé

.

trlâit> 'de mil novecentos' �
sessenta "ê' tfê's; Eu, Zaideri É;
S�le,rpE!' .. �scrivão, o,subscrevi.

Réyrialdo .Rodrigues .. 'Alves
. !.

"

Jüii de Direito

'-.;'

SECRETARIO CONFIRMA
Em resposta ao pedido de

informações do deputado Wal
ter Z\gelli, o Secretárto da A
gricultura do Estado, declarou
que efetivamente o Ministério
transferiu ao Estado a ímoor
tancía de cem milhões para a

'<sustentação do mercado da ba
tattnha", informando mais. que
essa importancia se encontrá
depositada no Banco do Estado.

A informação do Secretário
colheu de surpresa até .mesmo

ZIGELLI PE'DE NOVAS

INFORMAÇOES
Julgando insuficientes as in

formações obtidas, o deputado
Walter Zígellí voltou a abordar
o assunto no plenário da As
sembléia, desta vez para saber
a época em que o Govêrno re
cebeu essa ímportancía e .que
provídêncíes adotou para aplí
cá-Ia nu porque razões não 'a

aplícou até a presente data.

Causou estranheza geral o'

sêgredo feito em tôrno do
assunto. 'O Govêrno Estadual,
segundo informação oficial... ti�
nha cem milhões de cruzeiros
para intervir no mercado da
batata. Não o fez,' porem, .,f!

alem de tudo não tomou qual.
quer providencia vizando
divulgar o fato, devendo-se as
sinalar que a importância per
manece depositada há mais ·de
meio ano no Banco do Estado,

e

GE 'tJTE. & NOTÍC�A ;
• E,tá eglaJaodó novamente o Coral Canoinhenle.
• O lovem Guido Fuck inaugurou uma "enxuta" Jaogada

.. : na lemana paliada.
- .. Dr. Haroldo Ferréi�a, deputado e.tadQal pelo PTB 'de

.

'. ,Ganoinhal traD8feriq ;relidencia ipàra a Capital do' E.ta'do. S:eü 'e:

,;" endereço em FloriarlQpoH8: Alle.mbléia Legislativa.
,..

,*':Q Senh'or �8liba Nader, avô de Sólange 'que,'�8teY�.,
i prelente a 8U8 featá de 15G• ·aoivenário.· apelar de leur novimta' .

. anbi' apre.entou.se muito alegre, e di8posto, sendo ainda apre•

.,'

ciador de uma cervejinha.
'.

'. ',', (.C'. ".,;'� l..
.e

../'. Hoie em Ri� '�egro ,o, "Saile' do; Est,id'aót�;' q'àiul'dÓ' .

.

!'" será escolhida 8 Rainha dos: Estudalites Riemafretises. .; ";;" ....
-

. :�: HOJE é' s61 Amanhã, dorriingo, teremos grl��des; "qo�id��.:i.( .

t

·\(7·,,'·'�[) R 'o 's
; i"� dei na praça;' ,.;

'. ' " ...
' , . . .. ' ..

,,�>�', "" 'i "�'o ,," I �xa4d,'·(l\;1artel�d<);'� ..Grª�it�,
. -)':,! !': ':I,H' '," r'

.

,

'� '�;('" ''', \,.' ::,,:!._� ., .

i,. é" r" '1":' .!' ',." "Casa E�srna1te;·,
'1 \._. .. !, '.,'.':'';'''•• � 'r .� ::1; ;

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM.SE J_jJão Gonçalves, residente e",

. Hoie: a sra. dona Delour-: :Mi:mt� Castelo; as mminas:
de, esp. do sr, Milles Luiz ·;··-Qennt' filha do sr..Edmun,!�
Zaniolo; a menina Regina Hartmann- e Olortn�a f!lhfl
filha do sr. Ladislau Dam- do sr. Bernardo Belinski; 0.5

broski: os sri.: Italo Bastos srs.: -Si%inío Kuhn e Antonio
Antonino Nicotaezi MiChel N: Costabile; 'o jovem Lui4
'Seleme, Idalino'F. Talio, Piechontkoski.

..

Francisco Kohler e Kurt Otto
Wagner; o jovem Wi�gando
Hauffe; 'os meninos: César
filho do sr. Afonso C. Kohler,
Renato Luiz filho do senhor
Sadi Seleme, Adolar; filko do
sr. Rodolfo Prantz e Adelmo
filho do sr, Angelo Alberti.

,
\

Amanhã: assrtas. Rainilda
Ursuia Kellnei,

.

Silvia Bley
e Sueli faroslava Polomani;'
a sra. dona Inácia .esp.
do senhor rlávio Borges;
as meniuas: Mnria lulia
filha do sr. /lntonio da Silva,
Bernadete filha do sr. Alrredo
OrosskoPI, Etizabet'e Maria
filha' do sr. Alcides Q.omes e

Solange Maria fillia ,do sr.
Victor Metzger; os smhores:
Heinz flau(fe, Epaminondas
Simões e/Dorival R, do Nas.
cimento; os meninos: Mário
filho do Sr. Carlos Mülbauer
e Aluizio filho do sr. Aluizio
·Mmcinichen.

Dia 27: a sra, dona Maria
Eaeltrudes esp. do sr. Miguel
ProcoPiak; o �nr. Clemente
Becker,; o jovem Mário Ro
berto Ferreira;. O menino.
rernandu Luiz filho do sr.

rernando Freibe1 gero
-

Dia '28.: as snras. donas:
Noldina esp. do sr. Vicente
Dambroski " Bratriz esp. do
sr.,Moacir Butl.ánt; a srta.
Zelha E)u,garrit; os senhores:
Enio Tuck; Gebrael B, El
Kouba;'NivuLdo D/lmàso da
Si{veira e Agen01 Flores; os

; jovens: Alcides ·/arrocheski,
.

Agenor Paalo Sidorak, R�II.
nato .Olse� e Hélio José
Simões/os meninos: Fernah�'
do filho do. senhor Douglas
Benkendort· e José Olegario·
filho 40' senhor· Boaventura
Bendá. 'e ,"

Dia 29: a senhora dona
Isidoril' eSDosa do sr. Josl"

i:.'.',J'

Dia 30: as srtas.: 'Marip
de Lourdes Fernandes '»
Julio Sempkowski; o senhor
Pedr o Dambroski; os ment
nos: Wilmar José filho do s,;,
Fidelis Carvalho do Prado :_
Fernando Luiz filho do sr,
Jeão Tokarski.

DIa 31: as srtas.: Adélig
Tolfa., ski.e Oenoveva Krisan,f
os senhores: Hercilio, O, (i�
Oliveira e. Frede.,ico Wi(t,
proprietário da iiiãis antigo
Oficina Orárica da cidade; fI'
jovem"Oaidu Prust. ; "

·A(Js ·ániv'ersariantes d�
semana os cumprimento,�'
deste semanário,

Enlace Matrimonial
Realizallse hoje o enlaCl

matrimonial da ..Senhori�
Idelurdes Adriano. filha do,
casal dona Maria-sr.. JoSé
relicio Adriano com o fovem
Hami?ton Hübner tilho dI'
Exma. viúva $ra:. dona Ca
tarÚza Souza Hüôner.

Corrp,io do Norte cum.pri
menta (J novo casal desejan
do-lhes perenes felicidades.

Faleciment�
raleceu, na· vizinha éidade

'de Pppanduva, dia, 8 do
corrente, o prestante cidadão
Carlos Schnabel, um dos pio'
neiro do comércio m/quele
mu'?iéípiQ. A familia ..

do sau

doso extinto, por.. nosso I

intermedio, agradece li, todo!J
q(lC lhes assistiram por
ocasião do infausto aconteci
mento.'

éorrei�' d� Norte} l�ya 4
família enlutada os seus mais
s,ntidos pezares .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




