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Auxílio às Famílias do C.ampo dtAgua' Verde
Xarqueada atingidas pela enchente .:;:' "
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Iniciativa do Vereador Alfredo Garcindo, apresentando à

Câmara Municipal urna exposição de motivos, solicitando o auxí

lio de Cr$ 50,000,00 às famílias atingidas pela enchente' do Rio

Canoinhas. A aludida exposição de motivos transita pelas Co

missões da Câmara e será aprovada em' breves dias.

Para conhecimento dos interessados transcrevemos o teor'

da Indicação apresentada pelo mencionado Vereador:

«O Vereador que esta subscreve, no uso de suas atribui

, ções, vem expôr à consideração desta Câmara e finalmente pedir
a aprovação para a seguinte INDICAÇÃO: .._

.

É do conhecimento de todos, que os- fortes temporais que
assolam ultimamente não só a zona norte corno todo o Estado de

Santa Catarina, causam alarmantes enchentes em seus principais
rios. O Rio Canoinhas também transbordou, ocasionando grandes
prejuízos aos moradores da zona baixa da cidade, obrigando' a

todos abandonarem suas residências.
,

'

As enchentes nas aludidas zonas, ultimamente têm sido

comuns. Anualmente surg� sempre, o mesmo problema. Nem todos

possuem recurs os para a aquisição de terrenos em outros lugares,
sempre obrigados a permanecerem no mesmo local, mesmo sa

bendo que todos eis anos estão sujeitos a mudanças inesperadas.

O problema é complexo. A solução depende de muito estudo

e acima de tudo, de numerário para a construção de barragem
ou desvio do Rio Canoinhas para outros maiores. Mas, enquanto
isso não se resolve. o único recurso é amparar os moradores atin

gidos pela enchente, principalmente os operários, os que não dis

põem de recursos suficientespara a restauração! de seus bens. .

Assim sendo, o signatário desta solicita o auxílio de Cr$
50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros) às famílias flageladas, distri
buindo a mencionada importância, após um levantamento feito

entre moradores da zona atingida; os que são relativamente ne-

..cessitados e que forem obrigados a dispenderem de numerário

para alugueis de casas, reconstruções, etc., etc. I

'

'Nestas condições, espera que a presente INDICAÇÃO seja,
recebida e encaminhada às Comissões competentes, para o fim de

ser aprovàda e transformada em Lei, de conformidade com as

disposições legais vigentes nesta Câmara, para êsse fim.

Cànoinhas, 6 de àgôsto de 1957.

(a) ALFREDO O. GARCINDO - Vereador-Relator.»

'Cengratulamo-nos com o Vereador Alfredo Garcíndo e

os demais que aprovaram a iniciativa, que veio minorar o sofri
mento de muitas famílias atingidas pela maior enchente até agora
pr�sem'ciada em Canoínhas,

�

j,.

Instalação das novas lojas H. Jordan S. A.
Acabam de ser inauguradas como gerente o sr. Hugo Schrr.idt,

as novas lojas da conceituãda a quem devemos tão notável

fi�ma Comércio e Indústria H. empreendimento comercial.

Jordan S. A., filial de Canoínhas, «Correio do Norte», ao publí
com amplas e vistosas vitrines, car tal notícia, congratula-se
construção de alvenaria, que com os Diretores da aludida

vieram embelezar a cidade e I firma e especialmente com o

aumentar o patrimônio da ini- • seu gerente, pelo vigoroso apôio

ciativa particular. ao desenvolvimento do progresso
de Canoinhas. Que outras firmas

Filial, com sua matriz em

Joinvíllé.ta firma H. Jordan' tem
,

que aqui possuem agências e

filiais, sigam o mesmo exemplo.

�

Amparados os viajantes e vendedores pracistas
Recebemos ontem a visita do Também, recentemente, o De-

nosso presado amigo AlvimWa- putado Federal Fernando Fer

gner, pracista comercial mais rari ai,lresentou um projéto à

antigo de Canoinhas e pessoa Câmara, abrindo o crédito' de
bastante relacionada e estimada Cr$ 500.000,00 para auxiliar as

nos meios comerciais e indus- despesas do Congresso Nacional
triais 'de Santa Catarina, que dos Empregados Vendedores,
pediu transmitíssemos a todos Viajantes e Representantes Ca
os Viajantes e Representantes merciais, a realizar-se em Santa
Comercíais que acaba de ser; Maria' (RGS) em maio de 1958.

aprovada uma Lei pelo Con- Estão de parabens os.Viajan
gresso Nacional, amparando to- tes sediados em Canoinhas e

dos os viajantes, justa aspiração graças ao interêsse de Alvim
cesde há muito almejada por Wagner, que inúmeras vezes

todos os que trabalham anôni- telegrafou e escreveu aos nossos

mamente em prol do nosso Deputados. Hoje transmitimos

desenvolvimento econômico.
'

essa alviçareira notícia.

·Assistam
sexta-te ira,

/lEles
16 deste,

deveriam II
amar-se

. '

.

o Cine
benefício

Teatro Vera
da' Pia

Cruz exi.birá em

União de .',Santo' 4nto.nio.
,
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Isto 'ECONOMIA
A Alemanha foi esgotada em

dinheiro, gente e maquinaria
por 6 anos de guerra e bloqueio,
durante os quais não exportou
e apenas produziu material es

tratégíco. Foi bombardeada, ven
cida, esmagada e dividida em

pedaços. A França e a Rússia
.

retiraram de lá usinas inteiras.
Passou fome e enguliu sapos
dos vencedores desde 1945.

I

Society», E os prêços voam

mais do que JK.

E a Alemanha? Leiam o que
escreveu, há poucos meses, o

dr. F. Gunnicker, Secretáriô Ge
ral da Câmara de Comércio e

Indústria, no Boletim n. 173 da
Soco Belge d'Êstudes et d'Ex
pansion:
O problema que domina todos

os demais do comércio exterior
da Alemanha à�itleriial, é 6
afluxo - transbordante do pon
to de vista da política morretária
- do ouro e de divisas -da
República Federal Alemã. Dest'
arte - como já na história
. ,

(Conel. em página interna)

O Brasil acumulou divisas e

gozou de monopólios virtuais
com a guerra, que o enriqueceu
de gente, dinheiro, técnicas e

patentes industriais. Não sofreu
uma' bomba, não lhe caiu uma

casa. Ficou inteiro. Recebeu
capitais americanos e imigrantes
eur�peus. Mas. está de chapéu na

mão, como pedinte importuno.
Quase todos os seus produtos
são invendáveis no, mercado
internacional. Não tem com que
pagar as' suas importações essen

ciais.
.

O, rendimento per capita é
dos mais baixos do mundo, a

des�eito da orgia do «Café

Batalha da
Alimentação

, .
/

Um 'ano e meio decorridos da

posse do sr. Juscelino Kubit
schek, e ninguém ouve mais
falar da «batalhá da alimenta

ção», um dos muitos empreen
dimentos que, como candidato,
se propunha levar avante.
Como o nome indica, essa

«batalha da alimentação» obje
tivava, segundo o seu frustado

comandante, tornar maior a pro
dução de gêneros e barateá-los

para desafôgo geral. Mas foi
justamente o contrário que acon

teceu, mal se instalou no Govêr-
.

no o antigo prefeito de' Belo
Horizonte. E com a agravante
de que o aumento dos prêços
desde logo se' fêz sentir com

ímpeto até então desconhecido.

Pior ainda se mostraram as

coisas no comêço do segundo
ano da atuação lf"dp sr. Kubit
schek no' Catete, pois logo�em
janeiro uma alta generalizada
se alastrava por todos os artigos
de consumo obrigatório, atin

gindo em cheio os alimentos.
Se nos primeiros meses de 1956
o povo apertava o cinto Ele um

ponto, no início de 1957 o apêr
to era de dois pontos - e

'provocado, dessa feita, pelo pró
prio govêrno, através de uma

forte e aççdada elevação do
impôsto de "consumo.
Por águas abaixo a «batalha»,

derrotado fragorosamente o seu

chefe, nem êste nem sua equipe
se dão por achado. Fazem afir

mações de arrepiar cabelo, como
a recentemente perpetrada pelo
ministro da Fazenda que, com

(Conclusão em página interna)

o volume das águas do (anoinhas
alarma a popu'lação' citadina
Casas pràtícamente submersas e uma centena, de

famílias ao desabrigo, é o resultado da enchente do Rio
Canoinhas, ocasionando também vultosos prejuízos mate
riais. Desde os últimos temporais, que diàr!�.mente au

mentam o volume d'agua e pode-se mesm..� dízer, .que a

enchente do corrente ano, foi maior que a"'de 1954 .. O
Rio Canoinhas nunca esteve tão cheio e as águas atin-

,

giram metade das ruas 3 de Maio e José Boiteux, alas
trando-se até a rua Eugênio de Souza.

Na Xarqueada, próximo à residênciá da família
Hurt Mende, a 'estrada está interrompida, sendo que' o
Departamento de Estradas de Rodagem está' prestando
sua colaboração, colocando à disposição dos pedestres e

"

dos veículos pequenos uma tombeira e uma ponte móvel,
tal a altura a que as águas subiram.

Ao que se presume, continuando o tempo como

está, 'instável, sujeito a .chuvas, a enchente, continuará
transformando-se uma verdadeira calamidade pública. 'As
indústrias do Campo d'Agua Verde e Xarqueada e inclu
sive a Malharia Fischer, já dispensaram seu operários
devido à dificuldade de transporte e a impossibilidade de
movimentar suas máquinas. Sómente voltarão a funcio
nar quando o Rio Canoinhas voltar ao seu curso normal.

Também no percurso de Canoinhas a Major Vieira,
o Rio Alemão e o Rio Bonito, que desaguam no Rio
Canoinhas, transbordaram, levando suas' águas para a

estrada, interrompendo o trânsito para o nosso Distrito e

para o município de, Papanduva. Estamos portanto, prà
ticamente sem meios de transporte e a população privando
se de lenha e (outros recursos.

dia filme

nunca

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

J.' Côrte

1"

Rua Vidal Ramos, 701 - Fone 125 - Caixa Postal, 76
I

CANOINHAS - SANTA CATARINA

O�IE.RECE .às donas de casa as afa�adas
:-_'�I maquinas de lavar _,roupa

II '.. na. c�r!:�����ZUI e

verde, Mod. 1957. Lava, enxagua cinco'
'quilos de roupa, em oito.minutos. Não quebra.'

betões e a secagem de', roupas é a mais

�'prática segui�do o melher= método manual.
I ,<>, 1

" .
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'
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'

"
�,

< TrilhadeiràS à ..Venda
A Associação Rural de, Canoinhas avisa aos

plantadores de trigo e de arroz.: que está vendendo

para pronta entrega, trilhadeiras e ceifadeiras (con
jugados, uso mecânico e animal), marca "Logernann"
de Schneider Logemann S. L. C., Horizontina
R. G. Sul, a vista e a prazo. As máquinas estão
em exposição nas dependencias da Associação Rural 22

.'>\,',

.quolquer que se]o a carga ...

qualquer que seja _ o estrada!

um pneu • doi's servi�os.
.' barras duras e robustas que mordem

o terreno para máxime trcçõo nas

mós estrodos .

• nervuras centrais' espessas assegu
ram mínimo desgaste, nas estradas

,-

pavimentadas.
(

para caminhões e camInhonetes,
que não escolhem estrados

Pneus F.i,restone
máxima qui/o'metrogem por cruzeiro

'.\

"

,
'

"

.
,

.' ,

,. \.

10-8-1957

� Associ�ção'Rural tem à venda
I

,Vacinas _ «Sedocolo» para cólicas de animais; contra o

Carbúnculo Hemático' Rodhiavita; Penicilina: Zotheloao

para cães; Zothelono para animais! Afisulfa para aves;,
I Friolito para frieiras; Contra a raiva; Daqonam .contra

doenças infecciosas dos porcos, bezerr�!I, otc:; Ca�astr�1
para castração química de frangos; Cnsta! vIOleta;. Anti

bacteriana poreina; Solubanegam. co�t�a diversos tipos .de
doenças: cólera aviária; Soro anti ofídico; Kurus auxiliar
no tratamento das doenças.

S,ais e ,4.dubos - TM 3-3 para an_imais (�ortificant.e
atntibiôtico: Farinha de sangue para aumentação de am

mais e �ve�; Farinha de carne e osso para alimentação
de animais e aves; Sais minerais; Rolo Star SIVAl\;l para

alimentação de animais; Sal alimentar para, a.nimais; Ad�
bos para horta (Cometa); Adubo para batatinha; Adubo

para trigo; Enxofre.
�

Inseticidas - Pó de gafanhoto; PÓ para imunizar se

mentes; Cupravit para pulverizapão. das plantas con�ra
doenças e pragas; Sorfolex para rmumzar tomate; Clorite

para imunizar batatinhas; Bibo· tox: Mata. J:?0ilcas; Mata

formigas; Máta pulgas; Mata barat,; FOrml�!dll gra�u.lada
para matar formigas,; Arsênico branco em po (Insetioida),

Sementes - de hortaliças de tôdas as' espécies; de aveia.

Máquinas - Semeadeiraa manu is; Carpideiras; Arados;
Máquinas para matar formigas: Descascador de arroz ma

nual.

Ferramentas _ Enxadas; Pás; Cortadeiras; Foices (para
cortar trigo); Machados.

Ven�a conhecer o extraardinório Pneu Ar e todo

o nosso completo estoque de Pneus Firestone

pêro todos os tipos de veiculas, bem como uma

equipe especializado, à suo disposiçõo. poro servi
lo com presteza e cortezio.

.

MERHY SELEME & FILHOS
'� TRÊS BARRAS:'" S: C.

Poeu· FirestoDe I. T.
I ...

'

Económico no asfalto ... Valente na lama
Um pneu - Dois serviços

"

Colaboração
J. Wzorek

Gravetos & Fag,ulhas
Quando, ,tempos atrás.' numa

"roda" de amigos falávamos sôbre
o comunismo, sôbre o que vai
pela Rússia. - êsses amigos ti.
caram Indignadoa e, dir-se- ia, se

Stalin aparecesse 'naquele momento
na, "roda" certamente tomaria
ufua boa lição. Não simpatizamos
com os comunistas, aliás, não

I I compartilhamos
de suas idéias

errôneas; queríamos opôr-Ihes uma

imaginária e heróica resistêacia,
e, no entanto não sabemos talvez
nos próprios Iares, nas famílias,
na vida particular e pública re

sistir �s, reais e perniciosas idéias
do mesmo comunismo e do ateis
mo moderno.

Fiquei ruminando os pensa
mentos do Dr. Pavlovic Ivanov
o qual t;liz que a Rús�ia possui
dora desde séculos a cultura cris- \

tã - tombou sob O golpe das
fôrças destrutivas, infernais, e esta

queda foi prevista já no comêço
do século IX por um dos maiores
escritores russos r+ Dostojewski.

Transcrevo aqui. em tradução
livre, as reflexões do. mesmo

Pavlovic Ivanov: Se nos recor

darmos que a Húasíaê um membro
do Corpo Místico de Cristo. o

membro mais separado, vítima
das grandes tentativas históricas,
o mais doentio, sanguinolento,
agonizante ... - podemos auxiliar
êstes infelizes pela oração e isto
é nosso dever se realmente acre

ditamos quando dizemos: Credo.
Unam, Sanctam, Catholicam et

Apostolicam Ecclesiam. (Ê muito
claro que Pavlovie Ivanov não
fala em auxílio ao comunismo;
trata-se de socorrer, caridosamente,
cristã�ente. pela oração - o pró
ximo, O' mais digno de compaixão
porque mllts afastado da verdadeira
luz, gemendo sob o pêsé esmagador
do mais grosso materialismo).
Diz George Spencer que, tanto

para indivíduos, corrw para as

nações inteiras existem três Cll

minhos para a conversão, a saber:
milagre, castigo e oração. São
êsses os fatores que poderão influir
para a conversão da Rússia. Os'
milagres estão. na, mão de Deus.
os castigos' nas 'mãos do govêrno
soviético. mas a oraçãp está em

nO!3sas mãos. i I •

Senhores Agricultores:,
A Trilhadeira- TIGRE conhecida
dos trítíêultores e arrozeiristas
Canoinhenses,: p r e m i a d a nas

• grandes Exposições realizadas
'no Rio Grande do. Sul, não te- -

mendo eoncurrêncía, tem como

representante para Canoínhas e

Municípios visinhos o �. Wal
mor Astrogtldo Furtado. Ix

1
'

Experimente
Café! MARJ_Y
O MELHOR

Qualidade e 'preços em,

malhas de lã e algodão
,

CasQ..Erlita

PR ECISA-SE
Empregada doméstica

,

Melchoros Ichôr�s',� ,

Telefone, 282 - ltg'yáVerde
'"

ix
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aFê? Sim, mas café
AGRA DECIMENTO

Aos nobres cidadões : João Au

usto Brauhardt. Irineu Bomhau
en. Genesio M i r a n d a Lins.
enedito Terezio de Carvalho

uniar. Modesto Zaniolo, Alfredo
arcindo, Toão Seleme, Wilmar
riedrich, Estefano Wrublewski,
r. José Pedro Mendes de Al

eida, D. D. Juiz de Direito,
sroar Nascimento. Arnoldo Prel
vitz, Manoel [ungles e firma A.

ayer & Filhos, verdadeiros'

amigos do' povo, sinceros, leais,
grandes incenfivadores do verda
deiro progresso tanto nas cidades
como nos mais afastados lugare
jos do município - expresso mi
nha; gratidão pele valioso auxílio
com o qual me brindaram no dia
22 de julho p. p. honrando-me
com sua amizade.

Rio da Areia de Baixo. 7/8/1957.
João Wzorek

Plantadores de Trig'Q!
Estará . nesta localidade -atê o dia 16 do corrente' mês, na'

gêocia de Estatística, um funcionário credenciado para realizar o

dastro do trigo.
Todos os plantadores dêsse cereal deverão comparecer, sem

alta. a esta localidade. naquêle dia. para informações acêrca de suas

8voura8, e em seu próprio interêsse. "

•

Estas informações são }?dispensáveis aos orgãos do Fomento
8 Produção do Trigo, para conhecimento da Triticultura no Brasil
melhor amparo ao lavrador.

O Cadastro do Trigo é asstiatência, orientação. planejamento,
roteção e segurança.

Da precisão de tuas informações depende o êxito de nossa

• .iey.t ••e __ee

TE'

Cine rreatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas - Impróprio até 18 anos

PARIS Á MEIA NOITE
e! Jacqueline Pierreux e Robert Berri
«Um filme,policial do cinema francês» ,\

e conto do seriado TERROR nos MARES

ás 14 horas Censura Livre

VALENTE COMO POUCOS
TECHNICOLOR c/ Tony Martin e Peggie Castle

«Um filme Faroeste de Ação! Aventuras!
e conto do serrado Terror dos Mares

DOMING'O
ás 17 horas -

I
,. ,

-,
20 h rnproprro ate 18 anos

, as r!l. -
,

Á SOMBRA DA NOITE
Em CinemaScope de Luxe - e] Gregori Peck, Broderick
Crawford, Anita Bjork e Rita Gam - «Sob o manto da

noite se escondia o segredo de uma alta traição ... »

2a. FEIRA ." ás 20 horas - REPRISE - Impr. até 18 anos

3a. e 4a. FEIRA � ás 20 horas - Impr. até 14 anos

ISCA D E AMOR c/Cleo Moore. John Agar,
Hugo Hass e Emmett Lynn

Depois de entrar ... êle verificou que ELA era apenes-uma isca

/5a. e 6a. FEIRÀ' - á� moras - Irrrpr, até 18 anos

Nunca deveriam- 'AMAR-SE
Com Martha Roth, Victor'Manuel Mensoza. Andres Soler e

Datía lninguez - Um dos melhores dramas do cinema mexiano.

AGUARDE�: O Feijão é-;::o - Quem matou Ana
bela ... 2 írlmes nacionais. Em cinemeScope : Duelo de

Paixões, e Deserie, amor de Napoleão,

NO CINEMINHA SÃO FRANCISCO
---------------------------------- (Fone, 115)
AMANHÃ, às 15 hs.: ./

o FALCAo VERMELHO
AVENTURAS -- com Tâmara LEES e Jacques SERNAS

AMANHA, às 20,15 hs.: (Sessão única)

Chat}1as que não se apagam
- TRAGÉDIA--

cf Bárbara STANWYCK Fred Mac MURAY e Joan BENNETT

SEGUNDA-FZIRA, às 20,'15 hs,: Reapresentação de

O FALCÃO VERMELHO
QUINTA-FEIRA, DIA 15

�Tar:ninh2s Ásperos (HONDO)
\ENrURASI'�.,com John WAYNE e Geraldine.PAGE, e

O T I RA�N' '0' DRAMA - com Charles LAUGHTON
,

e Boris KARLOFF

't, f.

.,

bom! ASTRO .,

e

João M. Olinger
De' passagem por 'Çanoinhas, vi

sitou-nos o nosso prezado amigo
iJoã.o Maria Olinger, que seguiu para
Pôrto União, onde foi assumir o

cargo de Auxiliar de Fiscalização.
Gratos pela visita e felicidades

no 110VO emprego.

C.ONVITE
Missa' de 1.0 Aniversário

A Família Abrão Seleme
convida seus parentes e ami

gos para assistirem a Missa
do 1.0 aniversário, que em

sufrágio da alma de seu

chefe

Emiliano Abrão Seleme
mandam celebrar

dia 17, às 7,30 horas na

Matriz Cristo Rei.
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COisa... em pOUCO espaço ... ;

Lembram-se quando B.V. o sinal, quando era pequenino. disse

maior do "sul do mundo" e por que até São Pedro estava contra

o governo do Seu Dito?
,

Falecimento

RODOLFO UHLIG
A Familia Kurt Uhlig,

aqui residente, cumpre a do
lorosa missão de participar
aos parentes P amigos, o ta- - O "Prefeito Relâmpago" ad
lecimento de seu membro vertido pelos lavradôres por causa

RODOLFO UHLIG, 'do aumento demasiado do impos-

d 4 to pastoril, alegou que o aumento
ocorrido. em Santos, ia do

foi deixado pelo gôverno udenista.
corrente mês. Consta também que em muitos

lugares do município, ele não

aparece com receio de ser vaiado
etc.

'� A atual administração mu

nicipal anda mesmo às tontas. Os
moradôres do Campo d'Agua Ver
de até agora não viram nenhuma

providência. Nem siquer um bote
foi colocado à disposição do povo.
No governo udenista. com uma

enchente de menores proporções,
canôas funcionavam dia e noite

para o transporte do povo.
Isso prova o desinteresse da

quele que elegeu. se sob manto de

proteção aos humildes... \
- Em 6 meses, a Prefeitura

arrecadou mais de quatro milhões
de cruzeiros, cifra essa superior à
arrecadação do ano de -1956 Mas
onde está todo êsse dinheiro. se

até os funcionários e operarios da
Prefe itura estão com mais de 3
meses de atrazo ? A Prefeitura
está estourando de dividas, não

têm mais credito e ainda assim

mesmo, continúa admitindo mais

opera rios e funcionários. Que bar
baridade? Enquanto isso, o "Pre

�eito Relâmpago" continua ofere
cendo churrascadas, v i a j a n d 9
constantemente e os credôres que
esperem. Terá isso fim algum dia 1,

- Consta que um Fiscal de
Estradas municipais veio a cidade,
recebeu mais de quatro mil 'cru-

,

zeiros e nunca foi ao menos, até
a estrada, ver como está ou no

mesmo lugar... mas sendo con

siderado "grande" cabo eleitoral
do PTB, tem lá suas' regalías ...

- Ví na semana pa�sada, 8
homens tapando buracos na rua

Vidal Ramos. quando para o mes

mo serviço, eram necessários ape
nas 2. Grande administração não

acham?
- Dizem que as chuvas dissol

veram a pedreira recém adquirida
pela Prefeitura, pará o calçamento
da cidade. O "Prefeito Relâmpago"
assustou-se com a notícia, saiu de
Canoinhas para ir ver, porém não

pode passar porque as estradas
estão intransitáveis... reflexo de
urna administração sem dono ..•

cacique

Muita

ANIVERSARIAM"SE:
HOJE: -A srta. Esmenia

Voigt; a senhora Dna. Maria,
esposa do sr Henrique Wald
mann; as meninas lrmen»
gard, filha do sr. JOSé Frantz
e Eneida, filha do sr. Sergio
Oapski; os srs. [oão liVerka;
Antonio da Rosa Menezes;
Sico Seemczuk e Silvio L.
Reinert.
AMANHÃ: OS srs. l.f alter

Prust e [oão Cornelsen; as
.

senhoras Dna. Georgina, es

posa do sr, Emilio leitzmann;
Dna. Nilsa, esposa do sr.

limo Buss; Dna. Zulmira,
esposa do sr. Luiz de Paula
e Silva e Dna. Emitia, esposa
do sr. Demetrio Rudev: as

meninas Clara, filha do sr.

Iaroslatn Sidorak e Regina
Maria, filha do sr. Mario
Mayer,' o menino Osmar, tilho
do sr. Edmundo Hartmann.

Isto chama-se ...
Conclusão da primo pág.

econômica - o que causa em

baraços desta vez, não é ,a
pobreza, mas a riqueza. O en

caixe de ouro e divisas do Bank
Deutscher Laender, atingia no

fim de 1956 16 biliões de DM.
E explica que desde 1950 a

exportação triplica, enquanto a

a importação duplica. Desde 1
de julho de 1956, o govêrno
alemão diminuiu sua tarifa adua
neira. Os prêços estão pràtica
mente estáveis, pois os índices
de 1956 são 113 para 100 em

1950. '
*

*
*

Essa prodigiosa Alemanha de

hoje -é tão democrática' quanto
qualquer dos países que mais o

forem. E está em situação muito
melhor do que' os países que a

derrotaram.

O sr. dr. Juscelino Kubitschek

ganharia em meditar nisso. Tal
viesse a concordar em que o

primeiro fator positivo do desen
volvimento não são os capitais
nem as máquinas. Muito mais
vale a que êle empresta pouca
importância: o homem.. Se êle
avançasse 50 anos na melhoria
física, moral, intelectual e técni
ca do homem brasileiro, outros
galos cantariam.

.

, \

Mas .. , os JK não seriam
mais os presidentes.

SE-GUNDA"FEIRA: Os gé
meos Lauro e Laura, filhos
do sr. Nivaldo G. Paditha, o

jôuem Altamiro Antonio, fi
lho do sr. Lzidoro Kre tzer,'
a Imenina Astrid, filha do sr.

L40 Fr�und. Comemora-se
hoje O Dia, dos Pa_is.
TERÇA-FEIRA: A menina

Natalia, filha do sr. Esta
nislau Krisan; o jouem lonir
Vicente de Lima, de Curitiba;
a senhora Dna. Vitalina, es
posa do sr. João Oreinert; O

.

menino Alois Carlos, filho do
) sr. [oâo T. Muziol,

QUARTA-FEIRA: O me

nino- Carlos Henrique, filho
do sr. Waldemar C. Stange,
os srs. Lourenço Buba; João
Orgekoski e Dirceu de ali::
ueira; o jôoem Waldemar
Hauff'e; a senhora Dna. Es
"tetania, esposa do sr Antonio
Sconhetzki; a srta. Hilda, fi
lha do sr. Ioão de Paula e

Silva.

QUINTA-FEIRA: As -se
nhoras Dna. Rosa, esposa do
sr. Ioão Maria Corrêa,' Dna.
Izabel, esposa do sr. Ho-:
norato B. Pacheco e Dna.
Apolonia, esposa do sr. André
Czornik:o menino Assis, filho
do sr. Dionisio A. Orgekoski;
a menina Muria Luiza, filha
do sr. Oswaldo Voigt; o sr.

Vitor Pereira.

SEXTA"f'EIRA: OS srs.

Daoino Roqu� Gonpalues;
Liberato [ose Gonçalves; An
dré Czarnik e Donaldo Hoff
mann; o fjJvem Honorio Cor
rêa; a senhora Dna. Rufina,
esposa do sr. lzidoro Kretzer,
O garoto Wilmar Roqu�, filho
do sr. Waldemar frantz.
Aos aniversariantes nossas

cordiais felicitações.

Falecimento
Faleceu em data dI 5 do

corrente mês, o sr. Carlos
Petels, em São João dos Ca
valheiros, ''com a idad6 avanll
çada de 78 anos, deixando"
6 filhos todos casados. 'D ex

tinto era sogro do nosso as:
sinante Adão Corrê",_

:t IÂ Iam/lia enlutada.!os nos:"
"sos pêúiimes.

..

. '"

o preferido!

�;
,r

', �-
..

Agora parece que o popular
Santo, ouviu ou leu o B.V. e vol
tou suas baterias contra Ô gover
no aliancísta ... Isso é bom, para
não falar demais ...

.

, �

4i
•

�

� ��-t

Fósforos Paraná
Sempre na ponta
"

Sempre na pontinha

SE não fore'! eleitor não serás
cidadão. Procura qualificar

te cidadão, e quanto antes, para
'. servires a teu Partido e à Pátria
Das urnas livres_

, .'"

Café

Santa· Tereza Especial
para o seu melhor paladar

.,'1 _
'

'I. oJo .;'�

�. ';�" :
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- Reservem seus stand. na

produzimos, realçaremos" o valor

o municipio conhecido, expondo

Senhores Industriais
Industrial.

perante

Mostrando o que

os visitentes, ' Tornemos

2.a txposição Agro ...Avicola
do nosso parque indus.trial

sua matêrie
.

pnme,
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® ®

i A ,N'OlA· PAROQUIAL �
@ R' I f

.

EI ,. S h
'"

f ®
®®@®®®®@®® esponsa ve: rer zeano c mitt, o m. ®®®®®®®®®®

Festa dà Assunção. - O mistério da nossa Fé Católica,
" que essa festa encerra, ensina ser dogma. portanto verdade relevada,

que a Mãe de Deus foi elevada ao céu em alma e- corpo. E' dia
santo de guarda. As sadtas missas obedecem ao horário dos domingos,
na 5" feira próxima, Qbanto ao jejum e à abstinência, que até agorá
vigoravam para o dia 14, véspera. da festa, acabam de ser abolidos.
Doravante, será dia' de jejum e �bstinência de carne o dia 7 de de
ze1Pbro, véspera da Imaculada Conceição. Estejam, pois,

-

avisádos os

católicos de que na quarta. feira próxima, dia 14, não é mais dia d�
jejum nem de abstinência. '

"

Milagre de N. Sra. de Fátima 1, - Noticiam jornais ca-

·fólicos o fenômeno extraordinário da visita' duma Imagem de Nossa!
Senhora de Fátima à cidade fluminense de Barra do Pirai, o maior
entroncamento' ferroviário do País e um centro. infestadissimo de seitas
.adti.�atólicas .. Tôda a Diocese conta com SOO.OOO almas, com . um

sacerdote para 60 até 90 mil habitantes! No Dia de Pentecostes do.
ano corrente, D. Agnelo Rossi, o bispo' apostólico, levantou a Dioce
.se em pêso para a homenagem a Nossa Senhora, convertendo todo o

vasto' território, desde a Baixada Fluminense até à Serra da Angra,
num Cenáculo. Na história da cidade, ainda não houve desfile que se

pudesse comparar. ainda mesmo de longe. com o espetáculo da Fé
Acesa daqueles milhares de Congregados Marianos, Filhas de Maria,
um verdadeiro exército, com florestas de bandeiras e montanhas de
flores, cadetes da Escola Naval, soldados do Exército, Alunos da Aca
demia Militar de Agulhas Negras, pagens, anjos aos mil, clarins das
bandas. musicais e a, multidão incontável que aclamava l "Tu és a

glória eva honra do nosso povo 1" Foram legitimados 993 casamentos ;
" .

4.303 adultos, que nunca na vida se haviam confessado, receberam
os santos Sacramentos; 96 pais de família herejes abjuraram a here
sia. sem contar suas famílias. Os fatos ditos "miraculosos", que se

contam às dezenas, e dos quais alguns comoveram às lágrimas o povo,
estão nos arcanos de Deus, mas ajudaram a sacudir até às suas raí-
zes tôda uma zona descristianizada.

.

._

.. ;,"

'i }-'�,;

RODOLFO TAVARE.s
Comunica ao público em geral que abriu uma

PANIFICA'DORA
.

{;.'
à rua Paula Pereira s/n onde espera continuar merecendo
a preferência de todos e �visa que brevemente instalará

anexo uma CONFEITARIA especializada com café.

(r$ 120,00' por sere de trigo comprado
A Associação Rural de Canoinhas está recebendo dos

lavradores, os recibos que foram passados pelá Prefeitura Muni-.

cipal, afim de serem encaminhados ao Secretário da Agricultura
do Estado de Santa Catarina, após os mesmos serem visados pe
lo Presidente da Associação Rural.

,

A bonificação. de Cr$ 120,00 por saca de sementes adqui
da da Prefeitura. foi 11m auxílio concedido ao lavrador pelo sr,

Jorge Lacerda, Governador do Estado. Tiveram atuação desta- "

cada nessa iniciativa, a Associação Rural de Cancinhas, o sr. Ma
rio Orestes Bruzza, Secretário da Agricultura, e o dr. Aroldo
Carneiro de Carvalho.

MaiorA Novidade da Prdca
,

Já viram a exposição de móveis de todos os

tipos e feitios de VOLKER VOLRATH, à rua Fe
lipe Schmidt, perto do Hotel Scholze?

\

Tem em exposição para a venda os seguintes
tipos de Imóveis :

'.

Móveis de vime, Grupos estofados, Cal.
chões de -molae e Sofá-camas «CITY- TEX»
e outros móveis avulsos de sua esmerada
fabricação.

Está vendendo móveis à vista e a prestações.
Oferece tôdas ao garantias e presta qualquer

asststêncta.
,

Visitem sua exposição sem compromisso e
inteirem.se das inúmeras vantagens que a casa de
móveis VOLKER VOLLRATH astá oferecendo aos
S8Uiõ freguêses_ "f

, .,

Não compfem móveis ,foJ'á,,:'da praca sem prl-

I
:' meiro conhecelémt9s de sua fabricação. Dêem valôr
-ao que é nosso, comprando o que nós fabricamos e

, por melhor,as' prêços.
. ..

Dr.Cyro Ehlke
ADVOGADO e CONTADOR

Rua Major Vieira, 292

Canoinhas - Sta. Catarina

Precisa-se
J

de uma ou duas empregadas
domésticas, para casa de

família em Curitiba.

Informações nesta Redação.

V'en de e s e
\

uma caminhonete FORD 29
r e f o r ma d a recentemente,
com'máquina retificada em

perfeito estado. Ix

Preço de ocasião. Ve1' e

iratar com o proprietário
Snr. MAX SCHUMACHER.

AVISO AOS LAVRADORES

QUE TEM SEGURO
A Associação Rural de Canoi

nhas solicita o compareci.mento
dos lavradores que efetuaram
seus seguros de acidentes de
trabalho afim de receberem os

respectivas cartões de ideptifi-,
cação da Cia. Atalaia, cornpa-

.

nhia está que tem responsabi
lidade do referido seg!lro•.

Expediente da Associação Ru
ral: das- 8 às 12 hoÍ'as e das 14
às 18 horas:

.

AVISO AO PUBLICO
, �A Sra. Maria Nunes Pe
reira tem, a grata satisfação
de' comunicar. ao . povo em

geral, que dentro em breve
será aberta a Barbearia In
fantil de Canoínhas, atendi-.
da por profissional cornpe
tente. Achá-se instalada
no prédio da BIC. 1

Pelo presente torno público
que fica terminantemente proi
bido a passagem de pessoas

"

� extranhas no meu terreno si
tuado em Agua Verde, em vir
tude de ter sofrido sérios pre
juizos, tanto em criação como

estragos nas cêrcas.

Não me responsabilizo pelo
que possa acontecer aOS trans

gressores do presente" aviso.

a) Ervino Treml

Fósforos Paraná
Sempre na ponta

Sempre na pontinha

,Negócio de Ucasião
f

VENDE-SE .uma casa corri

três datas, tercadas, no Lo
teamento do Jardim Espe
rança.
Uma li rua Paula Pereira,

um 'd�s melhores pontos da

cídada. Vêr e tratar na rua

Paula Pereira, 872. 5x

x

Ano 12 - CANOINHAS - S.

JUSTiÇA ,ELEITORAL
Juizo Eleitoral da 8.8 Zona � Canoinbas,

Zeno Benedito Ribeiro da Silva, Escrivão �Ieitoral
S8 Zona, -. Canoinhas - Circunscrição de Sant'a Cata
na forma da lei etc ...

Faço público que,' de acôrdo com a circular numero 2i
7/S/57 do Tribunal Regional Eleitoral só serão indenizadas as a
zas com fotografias dos eleitores cujos requerimentos sejam fi
desta data em· diante, e o pagamento é feito mediante a apresenf!
de três fotografias tamanho 3x4 de frente, cabeça descoberta
preço de Cr $ 15,00 (quinze cruzeiros); Faço saber outrossim, qu;
eleitores já inscritos anteriormente a esta data; não terão direill
indenização, de acôrdo com art. 12 da resolução número 5.438,
conhecimento de todos passei o presente que será afixado no

do costume e publicado na imprensa Iocal.. Dado e passado nesta
dade de Canoinhas, aos S (oito) dias do mês de agosto de 1957,

Ze�õ B. Ribeiro da Silva, 'Escrivão Eleitoral da S8 Zona.

o Governador visitaI
o interior do Estado

,
H

FPOLIS, 5 (Do Corresp.) -

Para' tratar de interesses da ad

ministração do Estado viajará
com destino ao Rio de Janeiro
nos próximos dias o governador
Jorge Lacerda. Tão. logo regresse
da Capital da República G go
vernador visitará o interior do
Estado, inspecionando obras de
sua administração. Para os dias
14, 15 e 16 do corrente está

prevista visita oficial aos m

cípios de Joaçaba e Erval d'
te, onde c governador, além

inaugurar diversas obras, :

çará a pedra fundamental
grande ponte de concreto ar

do que ligará o município
Joaçaba ao de Erval d' Oi

obra já contratada" em mas
dez milhões de cruzeiros

Batalha da' Alimentação
(Conclusão da primeira págin'a) enfrentar os fatos" com doi

desmentidos de' sua merid
evidência.' Qualquer dia a,

pulação carioca vai saber,
mero da propaganda oficial,
não falta mais água, extin
ram-se as filas nos ponto!
ônibus e lotações e ficou re,

vida o problema dos transpü
urbanos, enquanto as torne�
continuam sêcas e as filas

alongam maiores que nunca,

Aí está em que' deu a im�,
dência de trazer para o" Cal

quem nasceu apenas para]
feito municipal, e

. olh� lá,

Pampulha que o diga.

Café� Só Marly , �� RPo�á�i� ��/r7)tici

a cara mais lisa dêste mundo,
tem a coragem de dizer, falando
a propósito da ínflação., que os

prêços foram detidos.

Pois é disso agora que vive
o govêrno. Batido de todos os

la:dos, desacreditado no juízo de
de gregos e troianos, pà�sa a

os seus correligionários e sim

patizantes para 'se inscreverem
eleitores.

,_

A' UNIÃO DEMOCRÁTICA.'
NACIONAL 'convida a todos

Concurso "Bulhões
A Diretoria da Sociedade Brasileira de Estatística, nOB ter

do art. 29 e respectivos parágrafos. _ dos BeÚs' estatutos, aprovru
instruções para, ó Concurso "BULHOES CARVALHO" a ser re

zado em 1957, com a distribuição de dois prêmios de vinte
cruzeiros.

,

O Concurso destina-se ao julgamento de trabalhos origlP,
inéditos, que possam ser classificados em uma das seguintes Bec�1
- A - Ensaio sôbre tema escolhido no campo de estatístico ecO.

mica ou financeira, fundamentado em levantamentos estatísticos r�

zados pelo sistema estatístico brasileiro - B - Ensaio sôbre t

escolhido do campo de estatística demográfica, social ou cultU
fundamentado em levantamentos estatísticos realizados pelo' síst
estatístico brasileiro.

Melhores detalhes poderão ser obtidos na Agência Muvici.
de Estatística desta cidade em cuias portas estão afixadas as iostrU
recebidas da Inspetoria Regional de Estatística Municipal de S�

Catarina.
Canoinhas, 2 de agôsto de 1957

. Linovale Maasaneiro Moreira
Chefe da Agência Municipal de Estatística de Canoiobas

•

.�� �'
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CORREIO DO NORTE 10-H·1957., --------------------"'-------_._-------------,-------------�---

CASA DE FRIOS
Erna Berta Adelaide Ivleerschner-
Frios de tôdas as espécies

Frutas
.

Seleciónadas

Conservas nacionais e estrangeiras
\

.

.

Façam uma visita à nova e bem sortida, a primeira

CA S A D-E F R lOS de' Canoinhas

Rua Seri. Felipe Schmidt _ Prédio Michel N. Selerne

CASA E�SMALTE
RUA PAUl.A PEREIRA, 362

;
, - I

TEM AO SEU DISPOR:

;TI·D·ta�S··· ,':s�art�s -=- �e;nli:e�
, facilite - betonol, etc., etc.

fundos e' massas Sherwin-Williams

Foices, Machados, Cortadeiras, Plantadeiras
(martelos," torquezas, ali-

,
. ..

cates, serras, cepilhos,

Ferramentas ��mc�:�e�h�:e���a:e��,
mas, grozas, brocas, es
meris, pedras de afiar

FOGÕES ECONÔMICOS

A mais antiga
A mais sortida
A melhor

'

A pref�ri�a

Oficina

Relâmpago

Completa assistência para
, bo .. I do pequeno concerto

,

sua IÇI,C eta até a reforma geral

..

)

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista e a prazo

Sempre,OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- EdiUdo próprio

..............1 -

\

\
,. Cobertores ..

'de· Lã
•

.. ..

....

Procure no seu fornecedor
o sabão Pri\ncezd, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial c canoinhense J

As melhores
malhas de Lã

'

ea�Q, �ttit(l,
Um bom churrasco?
Vá saboreá-lo

\

na churrascaria do

Consil
Próximo ao POSTO ESSO.

Assine! Leia! Divulgue!

Córreio do Norte

Banjo -,

Vende·se um BANJO NO\.::Q,·
co� estojo. Prêço ,de ocasião.

Tratar com o sr. Castro J. Pe
reira, à rua Getúlio Vargas; 882,
ou pelo telefone,. 289. s.o •

s. Tereza Espe�ial
o seu café

VENDE-SE
1 motor Dieselv-r- fabricação

ínglêsa - 8 BHP 1 cilindro
- 4 tempos, arranque manual,

. resfriado à agua, com alterna
dor de KWA - para 'ilho ou

220 -' com correias e quadro
de contrôle.

'

Ver e, tratar com, 'Valdemar

Knüppel no Escritório de Al
fredo Garcindo.

V. S. poderá comprar re

logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza.

I

Rua Eugenio de Souza

Veja em exposição na

Casa La.nger
maravilhoso sortimento de meias, V. ,S.' 'en
contratá de todos os tipos, preços ao seu

alcance. RUA PAULA ,PEREIRA, 793 - CANOINHAS

-=:::::11::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=-:::::::::::::1::::::::=:::::::::::::::::::::
- .-
- "
_ n

i Dr- Aristides Diener ·ü.,H '- CIRURGIÃO DENTISTA •

� 3
- -

i� Raios X - Pontes Moveis e. Fixas<:' �I
- -
- -

ii Dentaduras Ânatomicas 'j
- -

Ü Rua Vidal Ramos S=

g CANOINHAS SA·t_'IT A, CATARINA' I
::c::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::�:::::::::::=:::::::::::III�

Vendem-se 40 -detes na Estrad� Marcílio Dias.
DATAS 'A PARTIR DE c.s 5.000,OO�

Para venda global preço rezoavel, a combinar."
T�dtar na Casa Pereira, à rua Getúlio Vargas 882.

ATENÇÃO CAÇADORES l
.

,

A
'

a firma J. CORTE irá receber um sorti-
mento de espingardas e munições de t�dó9

'

os calibres Espingardas mochas e de cão.
Fabricação. espanhola, «LA SORDA,., fa·

bricada com os afamados aços toledanas. Es
pingardas de fabricação nacional fogo cen-

trai e 'pica pâu. Muuicõea'tem geral para
armas de fogo, em breves dias em ex-:

posição nas lojas

J. CÔRTE
Rua Vidal Ramos, 701 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS - STA. CATARINA 3 ,

Arame liso para Parreiras, e Adubos
A Associação Rural de Canoinhas acaba de

receber grande quantidadé de adubos para lavoura
e horta. bem como arame liso para parreiras (impor
tação feita pela Secretaria da Agricultura do Estado
de Santa Catarina).

li Bravemente deverá chegar também arame

I farpado, importado pela mesma Secretaria.
.

I'
As vendas serão feitas exclusivamente aos

associados.

-Vende-se
1 terreno medindo 20x100 metros com uma casa

de madeira, tamanho lOxl0 metros. Preços à vista Cr$
65.000,00. Aceita-se ofertas para venda à prestação. Anexo
1 galpão de 6xll metros 2 pavimentos. Ver no local. Aceita
se proposta de preço. Tratar com Ernesto Fischer. 2

i

Col(hões de Molas
.

À VISTA E
•• (irupos Estofados
A PR,AZO

Informações com Waldeniar Knüppel

PA R A F E R IDA S,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,

I

COCEIRAS,
F R .I. E " R ,A 5,
ESP'INHAS, ETC.. J

�==============�.'

,
.;t'l"'� .<1.

, ,.
"

.

"
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CANo INHENSES! Prestigiai Ó VOSSD Município, alistando-vos ELEITOR!
O título velho não tem mais valôr. Munidos de 3 fotografias 3x4, do

título velho ou de outro documento de identidade, compareçam ao Cartório Eleitoral, no prédio da Prefeitura
Municipal e fasam desde já o novo título. Não deixem para última hora. O prazo é até dezembro do corrente ano.

, ;

Ano 12 - CANOINHAS S. Catarina, 10 de Agosto de 1%7 . N.460 O maior investimento industrial já feito no Brasil

Uma re.alidade o Caminhão FORD Nacional

CLUB CANOINHENSE
Assembléid Gerdl Ordinária

De ordem do sr. Presidente e de conformidade com os

estatutos sociais, convoco os srs, Associados para a assembléia
geral ordinária a ser realizada em data de 25 de agôsto corrente,
pelas 14 horas, na séde social, afim de deliberarem sôbre a

seguinte
ORDEM DO DIA
Eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal, por
término de mandato; _

2.° - Diversos assuntos de interêsse social.

OBSERVAÇÃO: - As chapas para poderem concorrer

às eleições, devtrão ter uma de suas vias apresentadas à Dire
.
toria, com 8 dias de antecedência, para fins de registro, com o

"De acôrdo" dos candidatos.
Não havendo número legal na hora designada, a assem

bléia funcíonará trinta minutos mais tarde com qualquer número
de sócios presentes.

Canoinhas, 3 de agôsto de 1957

OSVALDO KOCH - Secretário

SOCIEDADE BENEFICENTE OPERÁRIA
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Edital de Convocação
.

�
De ordem do Snr. Presidente e de conformidade com os

estatutos sociais, convido os senhores associados, quites com a

tesouraria, para a assembléia geral extraordinária a ser realizade
em data de 11 de Agôsto próximo, na séd€! social, pelas 9 horas,
afim de· deliberarem e resolverem sobre a segoirfte ,

ORDEM DO DIA:
1) - Leitura, discussão e aprovação dos novos estatutos SOCl81S.

2) - Deliberação e aprovação de planos para a constru
ção de nova cancha de bolão;

5) __; �Diversos de interesse social. ,

NOTA: Em caso de falta de número legal a assembléia <funcio
nará 30 minutos mais tarde, com qualquer número de presentes.

Canoinhas, 23 de Julho de 1957.

ROLF WALTER - 1°. Secretário. l x

2.a Exposição Agro Aví'cola Industrial
Atenção! Senhores Lavradores e Criadores

A Associação Rural de Canoinhas pede' que desde já re

servem produtos da lavoura, como sejam: milho, arroz, centeio,
etc., etc., bem como submetam os animais: equinos, bovinos, etc.
a tratamento especial, afim de que os mesmos apresentem-se em

bôa forma para a exposição de novembro p. futuro.
A capacidade de produção do' nosso mnnícípío deve ser

apresentada ao visitante, porque será desta forma que mostrare-
mos a fertilidade de possas terras.

.

:, Os cereais em grão deverão ser trazidos para a exposír ção em saquinhos brancos de 1 quilo; milho e trigo também
poderão ser expostos em espigas e feixes, assim como também
raízes de aipim, abóboras e batatas. Todo o' cereal que constí
túa novidade em tamanho e pêso, deve vir para a exposição.

A Associação Rural de Canoinhas, de setembro em diante,
iniciará o recebimento de todos os cereais mclusive 8 confecção
de fichas dos criadores.

Para quaisquer informações queiram dirigir-se ao escrí-
'tório da Associação ou à Al!redo Garcindo. s/o

Tribunal Regional Eleitoral
o preço das fotografias para

os títulos eleitorais
o Tribunal Regional Eleitoral pela Resolução n.? 5.197,

de 23 do corrente mês, fixou os seguintes preços para o forne
cimento das fotografias para 0& títulos eleitorais: DOZE CRU
ZEIROS (Cr$ 12,00) para as zonas de: 6.a - Caçador; 9.a - Con-

�

córdia; l1.a - Curitibanos; 16.a - Itajai; 18.a � Joaçaba; 19.a
c -- Joinvile; 27.a São Francisco "tio Sul; 30.a - São Bento do Sul;

35.a - Chapecó; 36.a - Videira e 43.a - Xanxerê e em QUINZE
CRUZEIROS (Cr$ 15,00), para as zonas de: 3.a - Blumenau; 4.a
- Bom Retiro; 5.a - Brusque; 7.a - Campos Novos; 8.a -

CANOINHAS; 10.a - Criciuma; 14.a - Ibirama; 15.a - Indaial;
17.a - Jaraguá do Sul: 21.a I....- Lajes; 22.a - Mafra; 23.8 - Or
leães; 24.1' - Palhoça; 25.a - P rto União; 26.8 - Rio do. Sul;
28.8 - São Joaquim; 29.8 - São José; 32.a -,'Timbó; 33.-
Itaíópolis; 39.a - Ituporanga e 41.a - Palmitos.

{ ,
J.

Serão aplicados Cr$ 1.400.000.000,00 na readaptação das instalações de montagem
de São Paulo Capacidade de produção: 30.000 unidades por ano -

Os três modelos a serem fabricados

3x

Jdngo incite OS

bencêrios à greve
RIO, 2 (RP) - Delegações

de bancários do Rio e de todos
os Estados estiveram reunidas
na sêde da Associação dos Em

pregados no Comércio. Compa
receram cerca de 300 bancárioe.
A assembléia foi presidida por
Jango, estando presentes vários
deputados, inclusive Lutero Var

gas e Aurélio Viana. Resolveram
então dar o prazo máximo de

quinze dias aos banqueiros pana
resolver a questão do aumente

pleiteado na base de 45 por.
cento sôbre os salários de 1956,
com o mínimo' de 1.900 cruzei

ros, Discursando Jango afirmou:
«Já marquei com o Presidente
uma enterevista, (afi.m de que
o primeiro mand/üário da Nação
possa ouvir pesssoalmente as

razões dos bancários. Sempre
estive é estou ao lado dos tra

balhadores, visto que nego au

toridade àqueles que afirmam
serem os aumentos causa da

inflação e é preciso dizer em

alto e bom tom que enquanto
uma minoraia vive no luxo e

ostentação a maioria do povo
brasileiro luta para sobreviver
com salário de fome. Hoje o

salário mínimo não corresponde
mais às necessidades mínimas
de cada trabalhador' e cinquenta
por cento da classe bancária
brasileira vive hoje com o salá
rio mínimo estabelecido em 1956.
Unam-se os bancários e decidam
com firmeza, se necessário, ir
ao extremo, e tomem uma deci
são com a cabeça fria. Utilizem
o direito inalienável da greve,
pois é um preceito constitucio,
nal. Antes porém façam todo
o esfôrço para uma solução
amigável.»

UDENISTA: O teu Partido
precisa do I teu voto. Inscreve
te eleitor imediatamente. pro
curando um dos pôstos de
qualificação da cidade.

Alteracões
. ,

no Código Civil
Rio, 5 (VA) - A Lei de In

trodução ao Código Civil teve
alterada a redação de vários

dispositivos pelo Congresso Na
cional, através de outra lei
ontem sancionada pelo presi
dente Juscelino Kubitschek,

Assim, foi modificado o artigo
sexto, ao qual se screscetaram
mais três parágrafos, definindo
o ato jurídico perfeito, os direi
tos adquiridos e a coisa julgada.
Também foi alterado :

o artigo
.

sétimo, que trata do casamento
de estrangeiros, e o artigo 18°

que trata da competencia. das
autoridades consulares brasilei
res no exterior para celebrar
casamentos e atos do registro'
civil e de tabelionato.

Finalmente foi acrescentado

pelo novo diploma' um artigo à
Lei de Introdução do Código
Civil, reconhecendo a validade
dos atos celebrados na vígencía
dos dispositivos agora alterados.

Deu o Brasil um grande passo em direção aos seus objs,
tivos de industrialização, ao ser anunciado, recentemente, que o

Grupo Executivo da Indústria Automobilística (GEIA) aprovara o

plano apresentado pela Ford para a fabricação loca) de seus
caminhões.

'

PROGRAMA:
A mesma companhia que instalou, há quase quarenta

anos, a primeira linha de montagem de automóveis do País, apre
senta agora o primeiro programa completo para a fabricação de \

caminhões, pois inclui tanto tipos leves como pesados.
O programa prevê a produção de 8.250 caminhões ainda

êste ano, com cêrca de 40% de material brasileiro, aumentando
anualmente até atingir 30.000' unidades em 1960, quando as peças
importadas dos Estados Unidos representarão apenas 10% do pêso
total de cada veículo.

A execução do plano terá início imediatamente, devendo
estar terminada dentro de três" anos. Tal plano se tornou viável
por haver o Brasil alcançado elevado estágio de industrialização,
com a produção de matérias primas, - componentes e peças em

franco progresso, devendo-se levar em conta ainda o potencial
do mercado brasileiro para caminhões, cuja importância aumenta
dia a dia.

Instalações e técnicas
'

o programa de readaptação das instalações de montagem
da Ford em São Paulo - provàvelmente as mais modernas do
mundo, fera dos Estados Unidos, e inauguradas em 1953 no bairro
do Ipiranga ;_ acarretará um investimento direto em maquinária
e equipamento importado no valor de 16 milhões de dólares (apro
ximadamente 1 bilhão e 100 milhões de cruzeiros), o maior já
feito por qualquer indústria estrangeira no Brasil, no campo da
manufatura. Além dêsse investimento, que não implica em desem
bôlso de divisas, a Ford brasileira está despendendo 377 milhões
de cruzeiros na compra de terrenos, construção de edifícios e

aquisição de equipamento nacional. O investimento total será,
portanto, de cêrca de 21 milhões de dólares, equivalentes, no

I câmbio livre, a mais de Cr$ 1.400.000.000,00.
.

Dezenas de técnicos norte-americanos estarão à disposição
da Ford do Brasil, colaborando na execução dêste programa de
manufatura. Esse pessoal será gradativamente substituido por
especialistas brasileiros, preparados- pata as diversas funções aqui
e no exterior.

"-

Nova e completa fundição será construida próximo à ca

pital paulista, enquanto o conjunto industrial do IpH�nga será
acrescido de um edifício de dois andares e area .coberta' de 23.000
m2., destinado à usínagem e montagem de motores à razão de
25.000 por ano. Essa será a capacidade normal de produção da
fábrica de caminhões Ford do Brasil, podendo ser fàcílmente au

mentada para 30.000.

MODELOS
Baseada em seus 37 anos de experiência no Brasil, a Ford

selecionou, dentre sua, extensa linha de caminhões, os três mo

delos seguintes, que mais se prestam às nossas condições: a ca

mioneta F-IOO, para uso -urbano ou rural, adaptável para furgão
ou transporte de passageiros; o caminhão F-350, para uso urbano
e cargas até três toneladas; finalmente, o tradicional F-600. para

I percursos longos com cargas pesadas, inclusive puxando reboques.

IMIGRANTES'
que entraram no Br�sil em 1956
RIO (SIA) - o Instituto Na- /

cional de Imigração e Coloniza
ção completou o

j

levantamento
estatístico dos imigrantes que
entraram no país em 1956.

Sôbre o assunto, o Chefe do

Departamento de Estudos e Pla

nejamento do INIC apresentou
ao ministro Fernando Ramos de
Alencar detalhado relatório, o

qual revelou uma baixa de
10 360 pessoas, em 1956, em

rela-ção à entrada de imigrantes
no ano anterior. Mostra o tra
balho que a tendência decres
cente se fE'Z sentir a partir de
1952, quando, após registrar um
movimento de 84.720 imigrantes,
caiu para 82.242 no ano seguinte
e para 72.248 em 1954, atingindo
55 166 em 1955 e, finalmente,
44 806 em ] 956.

Em 1956, de acôrdo com as

mesmas estatísticas, os portu
guêses ocuparam o primeiro
lugar, com 16.803 imigrantes.
seguindo-se os espanhóis, com

7.921. 0 terceiro lugar cabe aos

italianos, com 6.0ij9, aparecendo
os japonêses 4912 imigrantes.
Os libanêses ocupam o 5.0 lugar,
com 1.48 I pessoas, e, finalmente,
os norte- americanos com 1.168.

O INSTRUMENTO da cida
dânia é o teu título eleitoral.'

A' democracia, e o teu Partido
precisam de ti. Qualifica-te elei
tor enquanto antes para poderes
servi-los.

Lã em fios
CASÀ.ERLITA
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