
Preso Jaime Maciel
autor do roubo e

das Novidades
dpontado como

incen'dio da Loja
Foi preso dia 2 do' corrente pela Policia de Monte Castelo

município de Papanduva JAIME MACIEL, apontado como autor

do roubo e incendio ocorrido no mez de abril p. findo na Loja
das Novidades, cujo incendio destruiu também ó prédia do Sr.

Carlos Spies pondo eu, polvorosa todo o quarteirão da rua Paula

Pereira. ,

O Sub-Tenente Adernar Gomes, Delegado Especial de

policia desde a muito que vem investigando o aludido roubo tendo

finalmente descoberto que as suspeitas recairn sobre Jaime Maciel,
ex-locutor da Radio Canoinhas Ltda., animador do programa in

fantil, ,pois o mesmo diariamente aparecia vendendo roupas feitas

a baixô cústo e ,estava sempre solicitando dá direção da Radio

Canoin,hàs, permissão para viajar para os municípios visinhos,
sob a a'légação de que iria receber nas visinhas cidades de

Porto União. e Mafra, mercadorias adquiridas em São Paulo e Río. '

Dai sqrgitam -as primeiras pistas para a descoberta do roubo, da
do o' p.reço. baixo que as roupas eram vendidas e serem as mes

masspeças distribuidas nesta praça pela Loja das Novidades. Preso
como . suspeito Jaime Maciel conduzido a cadeia publica antes do

Natal, para interrogatorio. Como ainda não havia- sido confirme-da
naqueles dias a sua culpabilidade, aproveitou-se disso e solicitou

da Policia, permissão para passar o Natal com sua família o .que
foi-lhe .concedida, Vendo-se solto fugiu, deixando uma carta para
as autoridades que segundo consta, nela confessou o roubo. Foi,
então, que a Policia de Canoinhas atravéz do Delegado Adernar

Gomes, tomou todas' as próvidencias a fim de ser capturado o ladrão
e incendiário JAIME MACIEL. Foram finalmente as diligencias
coroadas de exito, pois estando todas as delegacias de posse da
ficha de conduta e das caracteristicas pessoais de Jaime, Maciel,
facil foi a sua identificação.

.

-Após ser completamente elucidado o roubo e incendio, Jai
me Maciel será julgado em juri singular. Daremos na próxima
edição, o resultado do interrogatorio, a que será submetido o ho
mem apontado como autor do maior crime de 1957} de Canoinhas.

A marcha dn· indefinido
I

para o definid,o na aprendizagem
Colaboração de Linovale M. Moreira

Transcríção da .Revista Escola
Secundaria - "CADES" N.o 1.,
que transcreveu de "Educação
Intelectual, Moral e Física" pp.
84-85. Autoria d e H e r b e r t

Spencer.

ções mais grosseiras entre os

objetos e as ações, para acabar
pelas distinções duma finura e

nitidez crescentes. Os nossos

cursos de estudo e os nossos

métodos de educação devem con

formar- se com esta lei geral.
NãO' é possível, e não é para
desejar, embora fôsse possível.
fazer conceber idéias precisas à

.

um espírito não desenvolvido,
Podemos, na verdade, transmitir /

muito cedo à criança as formas
verbais em que estas idéias estão
envoltas; e, quando os mestres
o conseguiram persuadem-se de
ordinário que lhes transmi.tiram

- \(Conclúe na 3a pag.)

"o desenvolvimento do espí
rito, como todos os outros de

senvolvimentos, é um proggesso
do indefinido para o. definido, .

Da mesma maneira que o resto
do organismo, o cérebro não

atinge a perfeição da sua estru
tura senão na,madureza; e quan
to menos perfeita é a' sua cons

trução, menos precisão têm as

Suas funç,ões, Daquí provém que
as primeiras percepções, as pri
meiras ideias são vagas como

os primeiros ensaios de lingua
gem, como os primeiros movi
mentos. Da mesma forma que
dum ôlho rudimentar, distin
guindo-se sornÊmte a luz das'
trevas, o progresso está para um

ôlho que distingue as modifica
Ções e detalhes de forma com

�ma grande exatidão; assim a

Inteligência, considerada no seu,

todo ou em cada uma das suas

faculdades, começa pelas distin-

Material . elétrico
CASAERLITA

8. Tereza Especial
o seu café

No Cineminha "São Francisco"
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Dr. Aroldo de CarvalhoBOLETIM
D A A C I (�
Circulou internamente entre

o s associados d a Associação
Comercial e Industrial de Canoi
nhas, o primeiro número do
Boletim informativo, com 8 pa
ginas e muito bem dirigido. Im
presso na Tipografia

.

A r t e s

Graficas, o primeiro número de
Boletim agradou em cheio os

comerciantes e industriais de
Canoinhas.

"Correio do Norte" almeja ao

novo confrade, votos de cres

cente exito.

d'Agua Verde e Xar
queada agradece ao
Governo do Estado o

'auxilio recebido
A fim de agradecer ao Gover

no do Estado e à Associação
Comercial de Canoinhas, estive
.ram na nossa redação os seguin
tes moradôres do Campo d'Agua
Verde e Xarqueada: Sras. Emília
de Paula Jacinto, Antonia Deller,
Avair Ribas Padilha, .Isolina Fer
reira Cardoso, Maria Vicente de \

Lima: os Srs. Luiz de Paula
Padilha, José Carlos de Castro
e Joaquim Sá Ribas.

Todas as pessoas acima relacio
nadas receberam auxilio em di

nheiro, pelos prejuizos sofridos
com a ultima enchente.

Jucv Varela

Carneiro
Esteve em Canoinhas em visita aos, seus amigos e familiares,

o Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho atual Secretârio de Viação e

Obras Públicas e Secretário interino
'do Interior e Justrça.

Ocupando duai importantes Pastas
do Estado. tem empregado tôda' a
inteligência e dinamismo em bene
fício do progresso de Santa Catarina
e da sua terra natal. A prova disso
está na demonstração de interesse
que acaba de dar, pois mesmo repou
sando de suas,múltiplas atividades,
em Canoinhas, aproveitou a ocasião
para visitar as obras em andamento
sob a administração do DER de Ca
noinhas que funciona sob a sua

orientação.
Feliz es�ada em nossa terra, são os votos do "Correio do Norte";

De passagem por Canoinhas,
visitou-nos o nosso prezado
amigo e assinante Jucy Varella,

. funcionário do Instituto Nacional
do Pinho e Encarregado do
Posto de' Caçador. Jucy Varella
foi um dos heróis da 2.a .Ex

posição Agro Avícela Industrial
realizada em novembro p. pas
sado, chefe e orientador dos

serviços de decoração, e tam
bém jornalista tendo já oportu
nidade de demonstrar sua capa
cidade na difícil e espinhosa
'profissão de escrever jornal.

Nossos cumprimentos e gratos
pela visita.

Dep. Benedito T. Carvalho Jr. Muita
•

co']sa ...
Acompanhado de sua exma.

família, encontra-se em Ca-'
noinhas desde o dia 15 de de
zembro o deputado eleito pela

-

"Cacique" esteve ausente em

legenda da UDN, Benedito
-

Te- alguns números por motivo de
rezio de Carvalho Junior, ,ex- doença, mas sendo transportado
Prefeito de Canoinhas. Eleito para o Hospital a fim de

.

ser

deputado; na AssembléiaLegis- submetido a um tratamento,
lativa tem sido um incansável quase morreu durante o per
batalhador das justas aspirações curso de sua residência até

�

do povo canoinhense. aquela casa de caridade devido

"Correio do Norte" almeja ao
a solavancos, trancas e etc. que

ilustre homem público, verda- sofreu por causa das pessimas
deiro amigo dos seus amigos,

ruas que estão abandonadas des

feliz permanência em nossa
de que a UDN deixou o governo ...

em pouco espaço

, terra. -- Colode1, Orty e outros pro
ceres aliancistas estão na terra
usando a mesma demagogia de
sempre ein,p,us'c-::i de votos para
se elegerem; 'Ctrlodel gostou da ,

"mamata" e quer ser reeleito,"
porem, notando que em Canoi
nhas está com menos prestigio
que o "Fiépe" bandeou-se para
o município de Papanduva, agar
rou-se com o Prefeito de lá e

com aquela pose que lhe é pe
.culiar usando gravata de mil
cruzeiros e terno de dez mil,
apresentou-se novamente como

amigo dos lavradôres. Consta
que, quando ele se despedia, gar
galhadas e mais gargalhadas
eram ouvidas de muito longe.
Mas também pudera, na eleição
passada recebeu os votos dos
papanduvenses 'e nem uni pa-,
cote de sementes conseguiu
para os seus eleitores.

Bata noutra freguesia, Colodel;
Canoinhas e Papanduva te que

I rem ver longe, muito longe ....

I-Uma praça 'em miniatura
está �endo con�t:uida na entrada
da CIdade. Iniciaram 0.,8 traba
lhos em janeiro" d'e, 1957 e pa-
rece que querrf vai teymiQar é
o governo da trDN"em 1960 .....

\
-' ". �.

. Parece mesmo obra de um Pre-
feito que já foi alcunhado de'
-«Relampago» ...""'<'\ �!;,\ ;'

.� - Continuam insistil}do os ..

-canoírrhenses para saberem �
de é que o "Prefeito 'Relâm·,
pago" gastou o dinh)_irq, da
arrecadação de. 1957, pdrque 'as

estradas estão
\

abandonadas e'

(Conclúe na 4a página)

FERIDO O SR.

Miguel Procopiak
Dia 31 de dezembro ao vi

sitar a sua propriedade sita em

São João dos Cavalheiros neste
município, foi o Sr. Miguel Pro
copiak ferido a bala por um

dos seus operários que atacado
de loucura, atirava à esmo, des
conhecendo até pessoas de sua

família. Felizmente o treslou
cado gesto do infeliz operário
não teve consequências funestas,
pois o Sr. Miguel Procopiak e

a outra vítima que é a própria
sogra do operário, estão fora de

perigo.
A Polícia abriu inquérito para

apurar o grave incidente.

"Correio do Norte" almeja
breve' restabelecimento ao in
dustrial Sr. Miguel Procopiak e

'às demais vítimas da lamentável
ocorrência.

Por ter 'sido promovido ao totalmente Junta de Alistamento

posto de primeiro tenente, foi de Canoirih�s. Deixa um Iacu
transferido para a l.a"Cia., do na que dificilmente poderá ser

50 G.A.C.M., Forte Marechal Luz " preenchida.
'

em São Francisco do Sul, o ten.
"

Nós do "Correio, do Norte"
Boneval Pereira da Silva que, que .sempre o tivemo� no' 'rol
'durante dois anos dirigiu a Jun- de nossos melhores amigos, a

ta de Alistamento .Mílitar em presentamos-lhe efusivos para
nossa cidade. Homem devotado béns p e 1 a justa promoção e

ao serviço participando sempre desejamos pleno exito na nova

com a melhor boa vontade no unidade onde vai servir e con

ser/viço de expedição de certifi- tinuar trabalhando pela grande ..

cados, Ten. Boneval reorganísou za do Brasil.
..

Amanhã às 14,30 hs. e

às 20,15 hs.

Segunda-feira às 20,15 hs.

o CASTELO DO PAVOR
Com Richard GREENE, Boris KARLOFF, Paula CORDAY

e Lon CHANEY. "

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORT�

SaisMillerais,-"'Provitni"
.

.

,.

"/',. P�C:;teinas - Vitaminas - Minerais
� . " .' ..

Cin�o pontos básicos" dos Supleme'ntos· "PROVIMI":
1.° Aumenta a produção' do leite;
,2.0 Traz maior fôrça de resistência, consequente

mente mais saúde ao gado;
3.° Produz maior rendimento. à alimentação;
4.° Crescimento rápido e completo do bezerro.

Estas vantagens se oferecem-ao fazendeiro e criador
,

de gado, usando o "PROVIMI".

Depositários: . Com: e Ind .. H. Jordan S�A
t : • Rua .Getulio Vargas 562 - Canoinhas.

Em breve teremos também suplementos para
suinos e avicultura.

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preleride

Oficina

Re_âmpago'
Completa assistência para'
sua b' . I't do pequeno concerto

ICle e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas
.

.

Peças e accessórios

Vendas à-vista. e a. prazo

-Sempre OFICINA RELÂMPAGO
..

Rua Paula Pereira _- Edifício próprio
.......................................

,lCASA DE FRIOS
• I Ema Berta Ad�laide MaerschlJer

Frios de tôdas as espécies
Frutas Selecionadas Nozes

-. Conservas naéionais e estrangeiras
Amendoim \desca�cado

Bolachas finas Massa de Pizza

Conservas e frios em. geral
Todos os temperos para sua casinha

Estoque Permanente

Rua Seno Felipe Schmidt _ Prédio Michel N. Seleme

Noticias de interesse para os criadores
e lavradores

A Associação Rural de Canoinhas tem a

venda os seguintes produtos:
Sementes de arroz, agulha e amarelão, procedencia Rgs.
Rama d.e aiplm - dos melhores produtores. ,

Vacin,a 'cç>ntra bouba - (pipoca) dos pintos, doença que
, geralmente ataca no verão entre

-.

os meses de outubro a março.

Pill"sgí Granulado - isca envenenada para matar formigas,
sem uso de maquinas e Inofensivo

ij.

!, \
aos animais. Cem por cento eficiente.

Tenilimicína - para uso curativo é' preventivo de aves,
suínos e bovinos. Grande estoque à preços
reduzidds.

Vacinas � cristal violet� "Prado" e outras para todos os

animais. .� •.

M.qui�as; � ferramentas agricolas
..

,f ',' �;Importadas diretamente das fábricas, com sejam:
enxadas, machados, facões, pás, piéaretas, foicins,
foices, maquinas para descascar arroz, trilhadei
ras e etc.

ImP9IJ'tant.: Ao criador ou lavrador que necessitar de qual
.:'

"

quer Informação, a Associação Rural comunica
que tem à 'disposíção. um funcionário devida
mente credenciado, para prestar toda e qual
quer informação com relação a doenças dos
animais e -aves.

.

Pro priedade
Vende-se no Bairro Tri

colin, terreno de 40x80 (2
datas), com ótima casa de

morada, com luz" pomar
bem formado.

Ver e tratar com o pro
prietário à rua Anita Ga
'ribaldí. Informações' nesta
redação. Ix

VENDE-SE
Uma limousine Chevrolet

38, completamente reforma
da. Estuda-se troca por

-

ca

mionete,
\ Tratar uo escritório da

União Madeireira Ltda. lx

A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
os seus correligionários e sim
patizantes para se inscreverem
eleitores.

ata
formigas, mata moscas, mata
lesmas e inseticidas pára
pulgas, piolhos de galinha
etc., recebeu a Associação

Rural de Canoinhas.

Tintas Ypiranga
Casa Erli1a

V. S. poderá comprar re
,

logios . modernissimos
anéis e brincos de di-

• versos modelos

Ma Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

R�a Eugenio de Souza

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense 1\

SE não fores eleitor não serás
cidadão. Procura qualificar

te cidadão, o quanto antes, para
servires a teu P�rtido e à Pátria.
nas urnas livres.

Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

Preço de ocasião
vende-se em ótimo ponto

residencial' duas (2) casas de
madeira re�ê�i construídas.
Tratar eom" o sr. Ludo,

vico Bor�, nos Escritórios
da União Madeireira Ltda.

4.'.1958

Balanças de 200 a 1000 kilos de plataforma
e balcão, balanças comerciais e domésticas

filizola e Swedéx
Simbolo de qualidade e garantia

adquira na loja 5

J. Côrte
Praça Lauro Müller, 751 • Caixa Posta'), 76

Canoinhas -:- Santa Catarina

RODOLF'O TAVA.RES
Comunica ao público em geral que abriu uma

PANIFICAI)ORA
à rua Paula Pereira s/n onde espera continuar merecendo
a preferência de todos e avisa que brevemente. instalará

anexo uma CONFEITARIA especializada com café.
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Trilhadeiras 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), da marca "S L C",
Schneider, Logemann & Cia. Ltda., Horizontina
R. G. Sul;� bem corno amassadores de barro e ar

mação para serraria. A vista e a prazo. As máquinas
estão em exposição nas dependencias da-Assoe. Rural. 6

Representante RO DO L FO K RO LOW
Rua Major Vieira 479 ....

. Canoinhas, SC.

v.
I

S. já experimentou café' Schmitt?

Experimente - uma vez e então

será seu preferido!

UTENSILIOS
DOMESTICOS

Casa

Porcos de Raça Valê! SóMarly

Otima propriedadeA Associação 'Rural 'de Ca

noinhas tem para vender

porcos puros de pedígrêe
das seguintes raças:

Wessex (ínglez) Berskire e

Hamsphíre. Fornece! atestad�s.

Vende-se duas datas cer

cadas, com ótima resídêncíá
(próxima à Goma-Laca). .

Tratar na Casa de Frios
à Rua Felipe Schmidt. . 2lC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



fAZEM ANOS:
HOlE: As senhoras Vva.

Dila. Chalbie Selemc; Dna.
paula, esposa do sr. Gui.
Iherme Mohr,' Dna. Angelina
Cavalheiro, esposa do sr. José
[tlacio dos Santos e Dna. Li:
/Ia, esposa do sr. Bernardo
Metzger; o sr. Léo Freund;
as meninas Maria Geni, filha
do sr, Vicente Novak e Re ..

Registro Civil
Pedro Veiga Sob., Escr. Jur.

em exercício, de Major, Vieira,
Município e Comarca do Canoi

nhas, Estado de Sant� Catarina.

Faz sa bel' que pretendem ca

sar: Vitor Ferreira Prestes So
brinho e Perciliana Honório da
Silva. Ele, natural deste Estado,
nascido neste Distrito no dia 28
de março de 1937, lavrador, sol
teiro, filho de.Ildefonso F. Pres
tes e de Dona- Maria Corrêa
domiciliados e residentes neste

Distrito Ela, natural deste Es-'
tado, nascida em Papanduva no

dia 2 de maio de 1938, domés
tica, solteira,' filha de. Pedro
Honóriu da Silva e de Dona
Antonia Bueno Silva, domicilia
dos e residentes neste Distrito.

Faz saber que pretendem ca

sar: Julio Koaski e Regina Fó!
mero Ele, natural deste' Estado,
nascido neste Distrito no dia 4
de janeiro de 1921, Iavrador,
solteiro, filho de Miguel Koaski
fal. ,E: de Dona Maria Koaska,
domlcllíados e residentes neste

Distrito. Ela, natural deste Es
tado, nascida neste Distrito no

dia 24 de se tembro de 1931, do
méstica, solteira, filha de Pedro
Fólmer e de Dna. Maria Fólmer
falecida, domiciliados e residen�
tes neste Distrito.

,.

Faz saber que pretendem ca

S8r: Juarêz' Pereira de Souza e

Gertrudes de Barros. Ele, natu- ,;

tal deste Estado, nascido neste

Município no dia 21 de junho
de 1931, opera rio, solteiro. filho
de Juvenal Pereira Souza, e de
Dona Rarnilia" Ríbas, domicilis
dos e residentes neste Distrito.
Ela, natural deste Estado: nasci
da neste Município, no dia '27
de maio de 1927, doméstica,
solteira, ftlha de .J osé Prestes
de Barros e de Dona Umbelina
Prestes Barros, fal., domiciliados
e residentes neste Distrito.

�az saber que pretendem ca

sar: Idavino Pires de/ Lima e

Placedina Gonçalves de Freitas.
Ele, natural deste Estado nasci
do neste Distrito,' no dia 4

'

de
lllaio de J.9�4, lavrador, solteiro,
filho de Argemiro Pires de Li
llla, fal. e de Dona Ernestina
Lopes. domiciliados e residentes
neste Distrito. tia, natural do
Estado do Parar/á, nascida em

Antonio Olinto no dia 14 de

lll�rço de 1926, doméstica, sol
teira, filha de Henrique Gonç.
Freitas, fal. e de Dona Catarina
Gonçalves Freitas, domiciliados
e residentes neste Distrito.

Apresentaram (JS documentos

�l(igidos pelo Código Civil art.
,80. Si alguem souber de algum
Itnpeqimento legal acuse· o. E
Para constar e chegar este ao

Conhecimento de todos lavrei o

rresente que será afixado" no

Ugar de costume e publicado
no Jornal "Correio do Nortt'''
d .

'

a CIdade de Canoinhas.
.

Major Vieira, 13-12-1957
Pedro Veiga Sobrinho
Escr. Jur. em exercício

gina Celi, filha do sr. felix
da Costa Gomes.

AMANHÃ: OS srs. Alberto
Greffin; Francisco'Spitzner e

Ildefonso Schindler, residente
em Bateias de Baixo,' a me ..

nina Jane Cherem, filha do
sr, Jair Côrte; o jóvem Her-
cílio Pereira. .

SEGUNDA.fEIRA: A Da.
Almira, esposa do Sr. Jose
Maria Furtado Primo e Dna.
Ana, esposa do sr. Belmiro
Alves; os meninos [ason Carl
los, filho do sr� José Maria
Furtado Primo e Lourenço,
filho do sr. Vicente Novak;

. os srs. Darci Guebert; Pedro
Tokarski e Antonio José. dos
Santos.

. TERÇA-FEIRA: A senhora
Dna. Adalsiza, esposai do sr.

Willy Priebe.

QUARTA-FEIRA: O sr,

Justiniano da Siloa Quadros;
os' meninos Wilson, filho do
sr: Vitor Tomaschitz; Ilo rio,
filho do sr. Sergio Gapski
e Carlos Otavio, filho do sr.

Carlos Schramm; as senhoras
Dna. Amalia., esposa do sr.

Jorge Stoeberl; Dna. Nadir,
esposa do sr. Alvino Kohler
e Dna. Leonor, esposa do sr.

Paulo Müller; a menina [an
dira, filha do sr. Henrique
Passos. .

QUINTA-FEIRA: A Srta.
Salua Seleme; as senharas
Vva. Dna. Frida Kreis; Dna.
Ana, esposa do sr. Ataide
Emidio e Vva. Dna, Gabriela
Sabatke; as meninas Magali,
filha do SI'. Norberto Fiedler
e Walderes [uracy, filha do
sr. Antonio Soares; os srs.

Sadi Seleme e Francisco
Seczygiel; o garoto Marcos
Cesar, filho do sr. Celso
Rouen.

SEXTA ..FEIRA: As Srtas.
"C.,,

Muito melhor
que qUQ:i1�er·
outra máquina

AVISO
De ordem do sr. Coletor'

das Rendas Federais, .em
Canoinhas, torno público,
que de .acôrdo com ás ins

truções recebidas da Dele

gacia Fiscal em Florianópolis,
esta Coletoria não mais re

ceberá cédulas de dinheiro,
manchadas de tinta, con

tendo dizeres, ou números

propositadamente f e i tas,
assim como vestígios de

queimadura.
C. F. em Canoinhas, 3 de

janeiro de 1958.

Mario, Soares de Carvalho
Aux. de' Coletoria

Iara, filha do sr. Antonio B.
Santana e Lisete Marilda, fi
lha do sr. Antonio Cubas; as

senhorasVua. Dna. Marichen'
Gomes e Dna. Marciana, es

posa do sr, Ladislau Dom
broski; os srs. Antonio Borek;
Alfredo Scholtz I' Noé Nepo-

I mtlceno Pinto,' o menino Icei»
noldo , filho do sr. Marcuz
Franz.

Cumprimentamos os ani
versariantes desejando-lhes
inúmeras felicidades.

Nascimentos
Está em festas o lar do ca-'

sal sr. Nery - Terezinha fur
tado Mendes, com o nasci:
menta do robusto garoto An
tonio Carlos, ocorrido dia 26
p. p. no Hospitdl Santa Cruz.
- t-liani Maria é o nome

da robusta garota que a 23
de dezembro p. p. veio enga ...

lanar o lar do casal Elvira
e Ernesto Noernberg, resi
dentes em Parado.

Aos recém ..-nascidos nossas

boas-vindas.

Enlace Matrimonial
Uniram-se pelos laços sa

grados do matrimônio, dta
28 de dezembro p. passado,
o sr. João Otavio Furtado

.

com a Srta. [uracy Biten ...

court, em Florianópolis.
Ao novo casal nossos efu

sivos parabéns.

E veio porqu& o PItIM Il.

é muito melhor!

• mecanismo de grande s;mplicidadé!
• não tem quaisquer peças quebráveis I

I'"

Para vcc�
PRIMA quer
dizer sempre:
higiene ••.
economia •••
descClnsol

ECONÔMICA
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Almanaqu� d'O Pensamento de 1958
Como nos anos anteriores. recebemos da Emprêsa Editôra

"O Pensamento"· Ltda. um exemplar do popular Almanaque d'O Pea
sarnento, cuja tiragem em 1956 alcançou 520.3'-12 exemplares, cifrá
esta que de ano para ano vem aumentando consideravelmente. •

O êxito alcançado pelo Almanaque d'O Pensamento entre
o público em geral é devido não só a exatidão de suas predições,
como também. à grande variedade de assuntos referentes. à lavoura.
ao comércio. à pecuária. etc. No presente volume. além, de matérias
acima referidas. tratou- se cuidadosamente da parte referente às receitas
domésticas. anedotas diversas, matemática, seção de astrologia. curio
sidades e mais uma infinidade de coisas interessantes. formando uma

brôchura com quase 200 páginas. .

,

Recomendamos aos nossos leitores a aquisição dêste Almanaque.
que poderá ser feita na loja da Impressora Ourei Verde pelo preço
de Cr$ 15,00 cada exemplar ou, ainda, diretamente à Emprêsa Edi
tôra "O Pensamento" - Praça Almeida Junior, 100 - São Paulo.
a quem somos gratos pela gentil oferta.

San'ta"' Cruz
De ordem do snr. Presidente e' em conformidade com

os estatutos sociais. convido os Srs. Associado!'; para a ASSEM-
BLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realisada em data de 12 de
JANEIB.O de 1958, pelas 10 horas da. manhã, afim de delibe-
rarem 'sôbre a seguinte: .

. ,

1.0 - Eleição _ para a nova Diretoria por término de
mandato;
Eleição para a "Comissão de Cantas" por término
de mandato.

NOTA: - na falta de "quorum" a Assembléia funcionará
meia hora mais tarde com qualquer número de presentes.

Canoinhas, 12 de Dezembro de 1957

OSNY VIEIRA _ 2.° Secretário em Exercício.

De ordem do Sr. Presidente e em conformidade com

os estatutos sociais, convoco os senhores associados desta Socie
dade para a assembléia geral ordinária a ser realizada em data
de 6 de' janeiro de 1958, às 14 horas, ou meia hora mais tarde
com qualquer número, na' séde social "Salão Bechel" Campo da

Agua Verde, com a seguinte ordem do dia:
.

1 o
- Eleição da diretoria para o biênio 1958/59.

2° - Prestação de contas. '

3° ._ Aumento das contribuições .

4.0 - Diversos.
N. B. Solicita-se a presença de todos.

Canoínhas, 15 de dezembro de 1657
Alcides Sans - 1.0 Secretário

Hos p it e.l

ORDEM

Sociedade de Tiro
Assembléia

em seus

3 diferentes
modelos

As modernCls lavarcupas PRIMA
são as mais simples Não engu,içam,
não precisam instalações especiols •

� lavam muito mais, por bem menos•.
Estes motivos fizeram da PRIMA Ç!

iavaroupa mais vendida no Brasil.

•

Peço uma demonstração sem compromisso
em suo próprio residência.

REVENDEDOR EXCLUSIVO:

DO DIA

ao

Geral
Alvo (anoinhas
ordinária

A marcha do

indefinido • • •

(Conclusão da primeira página)
as idéias; mas a menor contra

prova de exame demonstra o

contrário. Descobre- se que as'>
palavras se alojaram na sua me

mória sem a menor compreen
são do seu sentido, ou que a'
percepção do seu sentido 'é nele

completamente obscura. Somen
te quando observação lhe desen- ,;

volveu, ano por ano, os atributos
das coisas e a sua marcha nó

que estas tem de menos visível'
e o que ao pricípio produzia
confusão; sórnente . quando a

idéia de classe e a idéia de série
se lhe tornarem familiares, pela
repetição dos casos que se dis

põem nas suas categorias; sêmen
te quando as diferentes classes
de relações se patentearam ni
tidamente no seu espírito"". par
sua limitação mútua; só então
é que as definições d-qma ciên:
cia avançada podem tornar-se
verdadeiramente int�ligíveis pa
ra êle. Devemos assjm conten-'
tar-nos na educação, em côri{eçar
por noções grosseiras, e tender

depois a �sclarecê-las gradual
mente, facilitando à criança a

aquisição duna. experiência que
em breve corrigirá o erros mais
salientes e", de seguida, suces

sivamente os' en os menores. A
fórmula científica não deve ser

dada senão quando as ccncep
ções chegarem à sua perfeiçãó".

,
, .:{

,
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t�fé? Sim, mas café bom I'

,

\

ASTRO

Experiment�
CaM'MARLY
o MELHOR

Utensílios'
domésticos

(!ad,Q; �ttita,

lndie Morena·
eleitá Rainha do
rádio canoinhense
Após um sensacional concurso,

encerrado dia 14 de dezembro, foi'
eleita Rainhu de Rádio Canoiohen
se, a, senhorita India Morena, lo
cutora da ZYP 6 Radio Canoinhas
Ltda.
A apuração final foi a seguinte:
INDIA MORENA, 9063 votos,

Oroswaldioa Ferraz, 3,005 votos;
Wally Maria. 2.250 votos, Dirce
Ferreira, 2.001 votos.

A festa da coro�cão
As 2l heras do mesmo dia, no

auditorio da Radio Canoinhas, com
suas dependencias completamente
lotadas, foi realizada I,l festa da
coroação.
A

.

Rainha do Radio Canoinhen
se foi coroada pelo Sr. Osmar Na
cimento, gerente do Banco Inco
e a faixa colocacada pela senhora
Jurema Nascimento.

As faixas das princesas, foram
colocadas pelas senhoras Gecy
Varella Dittrich, Filhinha Schramm
e senhorita Therezinha Trevisani.

O'

O Dr. Aldo Ditrich entrevistou
as eleitas. comandados por Jaime
Maciel' e Elson Daçiel, locutores
da Zyp 6. foi re:lizado um grande
show, onde tomaram parte os se

guintes artistas; Jurema Penter,
Nely Riebe, Regina Corrêa Ramos,
Nilva Maria Waltrick, "Chico �
[uca", "Canarinhos do Sertão",
"Conjunto Serenata", Irmãos Kis
chler", Therezinha Trevisani, Eny
Silveira, Eleuterio Komochena,
Dirce Ferreira e Agenor Cordeiro
da .Silva,
Este show veio demonstrar o

alto nível artístico da terra ca

noinhense. A direção da Radio
Canoinhas, na pessoa da senhora
Filinha Schramm, patrocinadora
do certame, merece os mais efu
sivos elogios por esta brilhante
festa.

.

O concurso realizado em Ca
noinhas eemonstra a possibilidade
da promoção de um CONCURSO
PARA RAiNHA DO RADIO
CATARINENSE, cuja renda re

verter:i para a fundacão da ASSO
CIAÇAO CATARINENSE DE
RADIO (ACI), entidade que virá
lutar pelos direitos e reinvidicações
dos radialistas "barriga- verdes".

I .

'

preferido!
, .

•

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Carloinhas

OFERECE:
Sombrinhas, Camisas Sport e de Colarinho,
Camisetas, Gravatas, Meias, Lenços,
Perfumarias, Gaitas de Boca,
Carteiras, Cintos, etc.

ARTIGOS DE QUALIDADE
PREÇOS MODICOS

PRECISA -
- SE

com urgência .de 1 a 2 oficiais marceneiros. Inútil apre
sentar-se incompetente.

Informações com Henrique Voigt & Filho 3x

I
, I

CONSUl I",PÕE-SE POR si ...
EXAMIII�·O DElAlHE POli DElAl!lE'

• CONGELADOR AMPLO E IHOXIDAVH
• fORMATo-e olsPOSlçlO INmI�A ID!AlS.
� ROBUSTEZ IWIGUALAVU • AcaSAIôEIfiO

TfcHiCO PERfEITO
• fUNCIOIUMUTO SILEIICIOSO,.

�------�----_.---------.

CONS.UL HONRA A SUA, CONDIÇAO
DE SER PIONEIRO t)lQ BRASIL

ALTA QUALIDADE - PREÇO' ACESSIVEL

.INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO "CONSUl': S. A,
lUA ARAaANGUA. 552 • 5" - ex, POSTAL 261· EID. TRf6R.;, "COIISUI.�

.JOINVILLE - SANTA CATARINA - BRASIL

C,ONCESSIONARIO AUTORIZADO:

-,

Merhy Seleme & Filhos
em TRÊS BARRAS

EM CANOINHAS exposição n,?s escritórios

da Canoinhas Força e Luz, S. A.

<'

,

Aquiram seus rádios ne Eletro Rã'dio
Rádios da afamada m.arc,a "Radiola"; um

produto da RCA Victor Rádio S/A,
(Distribuidor Exclusivo)

,

Sem entrada e em 10 suaves prestações mensae!'
Lâmpadas GE e Philips - Ferros de engomar - Pilh
para rádios e lanternas - Válvulas e acessórios para rádi�:
em geral. Anexo uma bem montada oficina para concert

de rádios e aparelhos elétricos,
Qg

M·as não esqueçam; nas compras e concertos, exijam
um, coupon numerado que dará direito a concorrer a um

belíssimo rádio de cabeceira.·

AGRADECIMENTOt A Família JOAO DE LIMA, profundamente
consternada com o falecimento de sua espôsa,

mãe, irmã e cunhada

EL.VIRA ROESLER DE LIMA,
vem por meio deste agradecer de público, ao Revrno.
Padre Vigário pela asststência espiritual, aos vizinhos
que prontamente a atenderam, durante sua longa enfer
midade, aos que os confortaram no doloroso transe e a

todos que acompanharam a extinta à sua última morada,

Outrossim, convidam seus parentes e amigos, para
assistirem a missa de 7° dia, que em sufrágio de sua

alma será celebroda dia 7 do corrente, ás 7,30 horas na

Matriz Cristo Rei.

A todos sua eterna gratidão.
Canoinhas, Janeiro de 1958. II

• ..

Muita .

COISd ••• em pouco especo
(conclusão da 1.a página)

nenhum melhoramento foi feito
no ano passado que pudesse
justificar o emprêgo da fabu
losa arrecadação dos escor

chantes impostos. Dizer bue
comprou um caminhão novo

"Chevrolet" não justifica, pois
de manhã até a noite, só se vê

consumindo gasolina de baixo
para cima cujos passeios. não
têm nenhum proveito para Ca
noinhas -.

- Consta que foram admi
tidos mais urna centena de ope
rários na Prefeitura, mas ser-

. viço que é bom, néca. Dizem
que ficarão empregados até as

próximas eleições para" a re

eleição do Colodel. Quem não
está, gostando disso é o Orty

que tem feito urna fôrça danada
para' çcílocar também os seus

eleitores e Haroldo não dá nem

bola... vai dar briga e.. rompi""
mento 'de acôrdos e alfanças ...

cacique

O INSTRUMENTO da cida
dânia é o teu título eleitorsll

A. dem�cr,acia e o teu Partjdo
precisam de ti. Qualifica-te elei·
tor enquanto antes para poder,es
servi-los. -

.

",

Gado ...

a Venda
e Caracú
3; anos,

RAÇAS: Gir, Cherolez
Novilhos da raça -Gir,

1 níorrnacões na

Fazenda Butiá
com PEDRO ALLAGE FILHO

OUMaj� ;eirAssoc iaçãocanR�;'al
P'A R A F E R I DAS,
ECZEMAS,
I. N F L A M, A ç O E S,
CO'CEI;�AS,.1

F R I E I R A S,

�E=5=PI=N=H=;:::A;S,=ET=C=':!J ,1

PEIIDLIII
1�IRI[aIR

---�
CONTRA c�srA,

'QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS
AfECCOES DO

COURO CABELUDO.

..
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!: TR,IGO NACIONAL Safra de 1957/58
I

Ministério da Agricultura .. - Porlaria IL 1.171
I

,

Peso Prêço de Bonífí- Ressarci- Total a ser pago Fréte
Sacaria �aldo Impôsto Liq. a ser rec,

Hectolitric. Venda cação mento das ao produtor até São pelo produtor ,

84 424,00

O
despêsas 524,00 Francisco

O
467;00 19,614 -447,386

83 420,00

O
520,00

\0
463,00 19,446 443,554

82 416,00 516,00 459,00� 19,278 439,722
81 412,00 O' 512,00 O

/
455,00 19,110 435,890

80 408,00 /0 508,00 O 451,00 18,942 432,058
79 404,00 504,00

.....
447,00 18,774 428,226

78 400,00 ..... \ 500,00 443,00 18,606 424,394
77 396,00

O
..... 496,00 ..... 439,00 18,438 420,562

76 392,00 O 492,00 CN ln 435,00-- " 18,270 416,730.,

75 388,00 488,00 4:31,00 18,102 412,898
74 384,00 CO c--I

484,00
0-1

,427,00 17,934 409,066
73 380,00 480,00' (Y) 423,00 17,766 405,234
72 376,00 476,00 419,bo 17,598 401,40!l

Observação: Afim de melhorar o peso específico do trigo, deverá o nosso lavrador efetuar nele uma rigórosa limpeza, antes da venda.
, /

Ba.nco Indústria e Comércio ·de Santa Catarina, S/A�
I T'A J A í SANTA CATARINA

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAPITAL E RESERVAS - Cr$ 2.02..980.700,30
Agências noDistrito Federal: Agências em São Paulo � (SP) Agência em Curi.tiba (PR) _ Rua Monsenhor Celso, 50
Rua Visconde de Inhauma, 134 C ! LOJA'" Rua São Bento, 341 '- Rua Marconi, 45 *
Rua do Carmo 66 Bairro do Brâs ; Bairro da Lapa • Bairro da Luz . Agênci;a em Florianópolis (SC) • Praça 15 de Novembro, 9

,

}
Matriz e Agências INCO" - Direção Geral INCOGERAL - Rua' Visconde de Inhauma HIOINCO - Rua do Carmo INCOCARMO - Rua

Endereços Teleqraficos.] Sã� Bento BANCOINCO - Rua Marconi INCOM�RCONI - Bairro do Brás INCONORTE - Bairro da Lapa LAPAINCO - Bairro da
Luz INCOLUZ - Santos INCOSANTOS (ou INCOS). .'

. .'
.

Agências no Estado de Santa Catarina • Araranguâ, Blumenau, BQm Hetiro.Braço do Norte, Brusque.: Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Cenoiuhas, Chapeeô,
Concórdia, Crisciurna, Curitibauoa, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiôpolis. Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joeçeha, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz Alves, Mafra, Orleana, Piratuha, Pôrto União. Rio do Sul, Hio Negrinho, Rodeio,. Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do Sul, São Carlos, São

'Francisco do Sul, São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taiô, Tangará. Tijucas, Timbó, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê.

Agencias no Estado do Paraná .. Cambarâ. Clevelândia, Lapa, Mariugâ, Palmas, Palmeira, Ponta Grossa e São Mateus do Sul.

Agencias no Estado de São,. Paulo - Botucatú, Campinas, Cruzeiro. Jaboticabal, Jacareí. Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogí das Cruzes, Mogí-Mirim, Paraguaçú
,,' ;, Paulista, Pinhal, Piracicaba, Presidente. Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo Andcê, Santos, Sertãozinho e Taubaté. ;

Agencia no Estado do Rio de Janeiro - Barra Mansa.
Escritorios no Estado d. Santa Catarina - Biguaçú, São José e Urubici .

.

E.scrit Estado S. Paulo - Alfredo Guedes. Barrinha; G,uararema, Guariba, Lutécio, M;onte M.ór, Poá, Queluz: Rio das Pedras, Salesópolis, Sousas, Tremembé, e Vila �os Lavradores.

BALANCETE EM 30 DE NOVEMBRO DE 1957 - (Compreendendo Matri,Z' e Agênciaa)
A T I V O II. ) P A S S I V O

A ".- Disponível
CAIXA

Em moeda' corrente
I

• Em dep6sito DO Banco do Brasil
Em depósito à ordem da Sup. da

Moeda e do Crédito
Em outras espécies

198.734.222,60
120.812.873,30

45.229.224,10
18.484.024,40 383.260.344,40 '

B - Real�zável
Letrãs do Tesouro Nacional
Títulos e Valores Mobiliários:

Ap6lices e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
Cr$ 22.398.500,00. depositadas no

Baoco do Brasil S/A., à ordem da "

Superintendência da Moeda e do
Crédito. e as do valor Dominai
de Cr$ 1.000.000,00, depositadas
no Tesouro Nacional, por fôrça
do Decreto-lei n. 9602 de 16/8/946
Ap61ices Estaduaia
ApÓlices Municipais
Ações e Debêntures
Empréstimos em C/Corrente _

Emprést imos Hipotecários
Títulos Descontados
Agências no País

.

Córrespondentes no País
Coroespondentes no Exterior
Tesouro Nacional > M. Fazenda'
(Divisão Irnpôsto de Renda)
Capital a realizar
Banco do Brasil S/A - Depósito
Aumento Je Capital
Outros Créditos!
Imóveis
Outros valores

20.000.000,00

�

18.970.488,20
83.820,00 .

2.593.537,30
59.711.816,50

576.501.619,80
26.578.583,60

1.633.199.101,70
1.552.054.797,60

57.598.617,20
1.341,20

8l.359.662,00

2.442.095,70
12.153.000,00

.12.847.000,00
49.254.501,60 3,922.630.658,40

61.402.137,50
3.155.294100

I

4.088.547.751;90

c - Imobilizado
58 Edifícios de uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material de Expediente
Instalações
O - Resultad�s Pendentes
Juros e Descontos
Inlpostos
Despesas Gereis e Outras Contas

E - Contas de Compensação
Valpres em garantia
Valores em custódia
Títl,I10S

.
a

.

receber de C/Alheia
Outra� contas .

248.978.215,70
42.563.789,10
3.222.413,20
7.240.042,80 302.004.460,80

31.583.856,40
4 328.856,30

, 89 686.163,80 125.598.876,50

1.199.106.393;30
. 145.681.574,20
2.017.963.880,00
1.117.102.017,20

2.017 519.680,10
444.199,90 2017963880

---�'I---
. . . ,00 ': I':

4.479.853.864,70 1,117102J1l7,2o 4:479:853:864.7()
9.379265.298,30

-

�

9:379:265:29à,3�
�--------.....--------------....----�----....----.... ---------------....------------....-----------------------

F - Não Exigível
Capital

, Aumento de Capital
Fundo de reserva legal
Fundo de previsão
Outras reservas

50.000.000,00
15.000.QOO,oo

\
125.000.000,00
10,000.000,00
62.500.000,00
5.480.700.30 202.980.700,3t>,_

,

G - Exigível
DEPOSITOS

.

a" vista e a curto prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias
em CIC Sem Limite
em C/C Limitadas
em C/C Populares
em C/C Sem Juros
em �C/C de Aviso
Outros depósitos

243.267.340,50
99�740.263,oo

885.31l.034,50
112.555.131,80
810.893.829,40
�l.512.695,oo
60.34l.100,00
97.158.U64,10 2.330779.458,30

a prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias

de diversos:
a prazo fixo
de aviso prévio
Outros depósitos

628.769,10
8.025.877,30

175.739.428,70
94.748.714,50

129.126,40

/

279.27l.916,00
2.610.051.374,30

OUTRAS RESPONSA.

BILIDADES.

Títulos Redescontados
Obrigações diversas (inclusive
as operações do café)
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Di videndos a pagar

i

H - Resulfados Pendentes
Contas de resultados

I - Contas de Compensação
Depositantes de valores em

garantia e em custódia
Depoait. de títulos em cobrança:
do País
do Exterior

. Outras contas

9.989.136,70

160.132.549,80
1.556.268.799,20
105537.144,70

13.284,40

58.495.472,io
382.0dl,3o 1.890.818.408,80 4.500.869.783, lo

195:560:950,20

1.344.787.967,50

�tajai, 12 de dezembro de 1957 � Genésio M. Lins,Diretor.Superintendente - Dr. R�d�lto Ieenaux Bauer, Diretor-Gerente - Dr: Mário Miranda Lins, Diretor.Ad2t
JUnto - alto Ieenaux, Irineu Bornhausen � Antônio Ramos, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade .Geral ., Reg. no cnc.sc N° 0.18�:�
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Ano 12 - CANOINHAS - S. Catarina, 4 de Janeiro de l1J58 N. 479 Declaração
Declaro para todos os efeitos

legais que não pertenço ao'

P.T B., pelo motivo que não

posso acompanhar o mentiroso
João Colodel e mais meia dúzia
de seus cupinchas daqui, que
sem minha autorização me

puseram no Diretório Municipal,
nesta

.

última Convenção que
êles organizaram e que apesar
de João Colodel e nhô Zeca
andarem de Jipe em todos os

cantos do .Município, afim de
reunirem gente, e que no dia
da Convenção o caminhão da

prefeitura andou por tôda parte
para trazer o. povo, para" a re

ferida reunião, nada conseguiram
e sómente estavam presentes
nove candangos com João Co

Iodei; por isso usaram indébita
mente de meu nome.

O partido a que eu pertenço é
a UNIÃO DEMOCRÁTICA NA�
CIONAL.
E assim desfaço publicamente

a, trama na qual me lançaram
os cupinchas do extinto P.T.B.
de Papanduva,
Papanduva, 21-12-1957.

.

Alvino Panchniak

Sociedade de Tiro da Alvo Canoinhas
CONVITE

A diretoria desta sociedade convida todos os seus SOClOS

para tomarem parte do TIRO ao REI, que fará realizar em o dia
11 de janeiro de 1958, partindo a caravana para receber o atual
REI ,da séde social "Salão Bechel" às 14 horas, guiada por ótima
Banda musical.

Outrossim convida para o já tradicional BAILE de Rei,
a realisar-se no mesmo dia com início às 20 horas.

A DIRETORIA
#

DR. CYRO EHLKE
Advogado

Ausente até o día'10 de Janeiro.

'II.1 Comércio e_ Indústria H. JORDAN S/A
FILIAL CANOINHAS -:- Rua Getúlio Vargds, 562

OFERECEM.
Refrigeradores elétricos CONSUL, HOITPONT e GENERAL ELÉTRIC.

'I «a querosene CONSUL, onde não há energia elétrica.

�I
De absoluto funcionamento, consumo de cerca de Um litro para cada 24 horas.

I Aspiradores de PÓ «R E A L» para a pe�feita limpeza caseira.
, Bádios: SEMP, MULLARD, GENERAL ELÉTRIC e outras marcas para luz e bateria:

Para rádios. a. bateria e baterias DUNLOP especial para rádios, comprados
em nossa casa, daremos 3 meses carga 'GRATIS de bateria.

Radiolas. Semp, Mullard, General Elétiic. Motocicletas Monark de 6 hp.
. .

\

Bicicletas: para homens, senhoras e crianças. Máquinas de lavar roupa. «ALVA»,
a mais perfeita máquina de lavar.. Fogões: «Wa.llip e «Pampa» de vários tipos.
Máquinas de costura SI N G E R: A vista ef) em prestações, com apenas Cr$

1.100,00' de entrada � 26 prestações dê Cr$ 500,00.
Constante assistência e permanente estoque de peças.

Tambem ensinamos a bordar a máquina gratuitamente.
Estabilisadores de corrente elétrica de 600 Watts FIXOlUZ.

I

11
li
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�
I
�,
�
Fil�I�_!-

que

Chamamos especial atenção para o seguinte: Todo aparelho elétrico
, )

ou máquina, goza de constante assistência' técnica por. profissional competente.

s' nossa FirmaUma grande oFerecevantagem

rCompre a vista
Produtos Veterinários Rhodia

Penicilina, Mixiod Vacina Bovina, Zo
telone, Adjuvante, Gurmina, Gluconato
de Cálcio, Cristal Viol�ta, Cacodilato
de Sódio, Fenotiazina, Sintomatina,
Dermotiazamída,

/

Pó para Gado,
.Míxíod Vacina Porcina, etc. etc.

e menos!
ALPARGATAS RODA
CHINELOS RODA

26.00
26,00

PORCELANA SCHMIDT

Aparelho para jantar com 43, peças
diversas decorações 1.190,00

Aparelho p. Cafezinho 9 peças 175,00

Opaline estampada
Xadrez do Norte
Zefir superior ( listado
Algodão Araponga
Algodão 75" largo
Fio para costura
Fio Hering (saldo) i

15,50
9,50
12,70
13,00
13,50
4,50
1,00

Vinagre
Aguardente
'Fermento Fleishmann
Extrato de Tomate
Feijão
Banha
Farinha de Trigo

« de Centeio
Açúcar
Leite Ninho
Leite Nestogeno
Leite Lactogeno
Leite Condensado
Creme de Leite
Farinha Nestlé

2,50
9,00
13,00
9,00
6,00
38,00
11,00
8,00
9,50
47,00
48.00
48,00
17,50
12,00
37,00

MODESS caixa de uma duzia 26,50

Penicilina Veterinária Rhodia
, \

Escurociline 400.000 reforçada
cada vidro 15,00

fiado. CASA FISCHERpeça

,
r

Associação Pró Ginásio de Canoinbas
Convocação de Assembléia geral ordinária

Por ordem do Sr. Presidente e de conformidade com Os
estatutos convoca-se os associados para a ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA, a ser realizada em data de 6 de janeiro, às 20 hOfas
no Ginásio Santa Cruz, para deliberar sôbre a seguinte

'

ORDEM DO DIA
a) Prestação de contas da atual Diretoria

b) Eleição da Diretoria para exercício de 1958.
Não havendo número suficiente de membros associados à

hora indicada, a assembléia funcionará, meia hora após corn
qualquer número de associados.

Carroínhas, janeiro de 1958

Irmão Geraldo Luiz Secretário

JUSTiÇA DE MENOR'ES
':te identidade. Pedem outrossirn
a fim de que se evitem vexames:
que não compareçam às sessões
noturnas de cinemas, os menores '

de 14 anos, ou, de 18 anos nos
casos especiais previstos,
Aos menores sem documentos,

por simples declaração verbal
não \ será permitido o ingresso
às. sessões noturnas: quanto às
sessões de "Matiné" será vetado
o ingresso aos menores de 5
anos.

Nas funções de Comissários
de menores, os cidadãos: Oadi
Nader, Helio Bastos, Evaldo Pe
reira de Carvalho Zeno B. Ri

beiro, Mario Haensch, Lothario
Kolbecker e Linovale Massa
neiro Moreira, dirigem um apêlo
aos Srs. pais de família no sen-

. tido de não .perrnitirern que seus

filhos menores (filhos e filhas)
frequentem lugares públicos
(Cinemas ed! particular), sem

estarem munidos de documentos

-

Justiça Eleitorál - Juizo Eleitoral da 8a. lon� -\fComunicado
Para conhecimento dos inte

ressados comunicamos que, .

de
acôrdo com a circular n.? 54: de
30 de Dezembro de 1957, do

Egrégio Tribunal Regional Elei
toral' dêste Estado, o prazo para \

alistamento foi prorrogado até
�

31 de junho de 1958, na _con
formidade com o artigo 3.° e

seu parágrafo único, da lei n.?

2.982, de 30-11-1956. __

Comunicamos outrossim, que
o Cartório Eleitoral atende dia
riamente, com exceção dos sá
bados, no horário seguinte: Pela
manhã, das 9 às 11,30 e à tarde
das 14 às 16'horas.

Canoinhas, 31 de Dezembro
de 1957.

Zeno Benedito Ribeiro da Silva

Escrivão Eleitoral da 8.a Zona

AVISO'Ministério da Viação e Obras Públicas ' -

A Agência Postal Telegráfica
local avisa aos interessados qUE'
durante o mês de janeiro. de
vem ser -renovadas as assina
turas das caixas postais, bem
como os endereços telegráficos.
E a partir de janeiro até o dia

31 de março será efetuada a

cobrança do írnpôsto de rádios

receptores, mediante apresen
tação do recibo anterior ou nota

fiscal quando o aparelho for

adquirido . em compra recente.

Gustavo Maes :._ Agente

,-
' \

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - âs 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

A Cinco Passos do' Perigo
com Ruth Roman e Sterling Hayden

"Unidos pelo mesmo segredo e pelo mesmo perigo morta!"

Continuação do Seriado - Lutas sem tréguas
-----

DOMINGO em três sensacionais sessões
ás 14, 17' e 20,15 horas

TRAPEZIO
- Em Cinemascope

com Burt Lancaster, Tony Curtis e Gina Lollobrigida
"Toda a tragédia do circo ... em seus dramas de bastidores" ,

-----

2.8 e 3.a feira • às 20,15 horas • R E P R I S E -' Proib. alé 14 anos

4a. FEIRA - ás 20,15 horas - P.roibido até 18 anos

ÇAÇA,DO
.

COMO FERA
com Edmond O'Bríen, John Agar e Marla English

'; "Ação! Violência! Terror! num crescendo que
.

excita e empolga"

5a. e 6a. FEJRA - 'às 20,15 horas -'Proibido até 14 anos

H E I D'I
com Willy Bírgel, Theo Língen, Heinrich Gretler

e Elisbeth Sigmund
"Baseado na novela de Johanna Spyri"

AGUARDEM para domingo 'próximo mais um

sensacional lançamento fiA ULTIMA
CAÇADA" - em cinemascope - reunindo
um espetacular elenco para rim gran
de filme.

./ I
'Ó,

AVISO: Avisamos que domingo as bilheterias do cinema'
estão a disposição dos distintos habituées, para a venda
dos ingressos para 'o filme TRAPÉZIO, a toda hora a-
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