
N'OVO
NOVAS

ANO I
•

ESPERANCAS I
t

Cada novo ano, traz ao povo brasileiro novas e, justas
esperanças! .A 'esperança é um fator importante no equilíbriO das

ações de todos os racionais. Cada início de um novo ano, Deus

NosSO Senhor recebe as mais calorosas preces para a melhora de

"ida do homem feito à Sua semelhança - pedidos.. muitas vezes

os mais absurdos, são encaminhados ao Todo-Poderoso, pelos que

somente nesta ocasião lembram-se de Sua existência, de forma

que, a esperança tem em muitos casos base sólida, e assemelha

se aquele que espera ganhar na loteria sem jamais comprar um

bilhete! Deus devolve em bênçãos e dádivas na medida que; re

cebe em reverências e boas ações. Neste ano, o povo será cha

mado às urnas para que pelo voto, cumprindo com o sagrado
dever cívico, decida por sua vêz também, da segurança e do

futuro de nossas instituições, confirmando a esperança de uns e

.decepcionapdo a outros.
'

A vontade popular se fará valer novamente e muito "be

zerro de ouro" será destruído, quando Moysés descer o monte

com a táboa da lei.
.

i

A voz do povo é a voz de Deus, assim como a vontade

de um povo justo emana e encontra ressonância na vontade de

Deus.
Novas eleições e provavelmente novas conturbações! As

águas paradas serão revolvidas pela sêde das .ambíções desme

didas, campeando a demagogia no sentido de iludir o povo simples
e bom. As promessas passadas ainda estão por cumprir, e' já se

farão refcrrnas dêsses mesmos títulos, com pequenos préstimos e

saques sôbre quantias ainda superiores, de modo que os resgates
jamais serão efetuados. Canoinhas que deixou para trás tristes

episódios políticos, abrindo sulcos sangrentos, tem por parte de

seus homens responsáveis uma grande tarefa para êste ano; esta

é: manter a serenidade, o respeito aos seus semelhantes, afim

de que nossa terra não mergulhe mais na desunião e na incom

preensão. Cumpre a nossa gente zelar pela paz éi pela hàrmonia

da família canoinhense. Que cada qual defenda seu ponto de

vista ditado pela razão e pelo ideal de bem servir a nossa terra,
mas que nessa tarefa não envolva o sossêgo da população. Zelar
pela aplicação da justiça não é atribuição exclusiva dos Juizes,
mas especialmente tarefa do próprio povo, que a faz funcionar

através do respeite e da consideração devidos ao seu semelhante.

Não devemos esquecer que Canoinhas tem o direito de avançar
e seguir pela estrada do progresso, e nessa jornada todos tem que
colaborar, sem distinção de credos políticos ou religiosos. Aqueles
que atrapalham ou pretendem atrapalhar -essa jornada gloriosa,
devem ser. colocados à margem pelo POVQ, qUE em última análise

di.spõe da arma mai.s poderosa - o exercício Ido voto!. A luta

se aproxima, e no preparo das armas há que méditar para que
8 vitória não se transforme em derrota do bem-estar e do pro

gresso de nossa terra.

No entrevêro político', presserva-se a amizade pessoal,
afim de que sobreviva·a nossa- sociedade, pois lamentavelmente

notamos que muitas pessoas .de Canoinhas confundem arr.izade
com política.

De nossa parte temos a missão de criticar e! de fiscalizar,
e tudo aquilo que estiver errado na administração municipal,
merecerá nossa observação, embora ultimamente primássemos
pelo descaso nesse .mistér.

.

Há \ tanta causa da qual o povo deve ser' esclarecido!

Jamais porém nossa pena servirá para retalhamentos pessoais,
o cidadão propriamente dito é uma cousa, mas aquele investido

,

da função pública, é outra!
,

Resta a nossa esperança de que que neste ano de 1958,
muita coisa será diferente, e que muitos êrros serão corrigidos!

DNA. JOSEFA GUERRA
Faleceu, no dia 29 de De"

lembro último, no Hospital Sta.
Cruz, Dna, Joséfa Guerra, por
tuguesa de nascimento e que
há muitos anos vinha residindo
em Tres Barras. Quem não co

nheceu Dna. Josefa? Era uma

velhinha simpática e boa, sempre
pronta a servir, especialmente
quando se tratava de um caso

de doença, lá estava ela, sem
olhar as horas, sem medir o

tempo! Dedicada a tarefa de

ajudar de certa forma na cons

trução da nova igreja de Tres

Barras, Dna. Joséfa foi de uma,

abnegação icomparavel. Bastava
aparecer uma visita na locali

dade, lá vinha Dna. Joséfa com

'Q seu infalível talão de rifas em

benefício da nova igreja. Nas
festas sempre em primeiro lu

gar. Muitas vêzes era mal re

cebida quando pedia para a

igreja, mas nem por isso se

agastava, retirava-se com aquele
seu sorriso de ,santa, retribuindo

...

as palavras às vêzes ásperas,
'com uma fraze' cheia de bon
dade. Quando há anos faleceu
seu espôso Sr. Luiz Guerra,
parentes distantes quiseram
levá-la para lá, ela sempre re

cusou pelo amor à Tres Barras
e- para estar junto daquele que
foi seu fiel companheiro. Hoje
repousa ela no cemitério de
Três Barras, rodeada de tantos
túmulos que em vidamereceram
sua visita, e muitas vêzes rece
beram a, a-fetuosa lembrança de
uma flor depositada. Tres Barras
compungida sentiu a morte de
Dna. Joséfa, e a sua lembrança
permanecerá para sempre no

coração de seu povo.

Máterial elétrico
CASAERLITA

Valê! Só Marly
.\
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CIRCULA AOS SABADOS

1.420 metros d'e.
terá Ja pista do futuro aeroporto' de (anoinha!;
Sob a. orienta�ão 'técnica �os já iniciados. Tendo o nosso Di- .uma plêiade' de homens' está

engenheiros - GUIlherme Scheíde retor Sr. Alfredo Garcindo com- realisando para o bem estar da
- Alfredo Scultetus e Tar�isio parecido à aludida reunião, cons- nossa querida terra.
Schaefer, prosseguem ativa- tatou serem verdadeiras as ra

mente os trabalhos pró cons- zões pelas quais todos se batem
trução do Aeroporto de Ca": em pró] da justa e antiga rei
noinhas localisado na estrada vindicacão de todos que se in

que liga esta cidade ao Distrito teressam pelo nosso desenvol
de Tres Barras, onde já fun- vimento.
cionava o campo de pouso que
possuia uma extenção impra
ticavel para a decolagem - de
aviões grandes.
A iniciativa conforme já di

vulgamos, foi tomada pelo Ro

tary Club de Canoinhas que
desde o início recebeu imediata- ,

mente· a colaboração. de emi
nentes homens- do comércio e

dá indústria e de muitas pessoas
'interessadas em dotar Canoinhas
de um aeroporto à altura 'do
evoluir sempre. crescente do
nosso progresso. A -Diretoria
recém constituida representa o'
-alto interesse que todos têm
em colaborar a fim de que
muito breve tenhamos inter
câmbio aéreo com as' demais
cidades e capitais do país,' am
pliando dêste-modo, as condições
de transporte.
A Diretoria sob a presidência

do Prefeito Municipal Dr. Ha
roldo Ferreira e de seus admi
ráveis companheiros, 'está re

cebendo ainda a colaboração
do Dr. Paulo Peregrino Fer:
reira, digníssimo Juiz de Direito
da nossa Comarca, um verda
deiro pioneiro ·e incentivador do
futuro. aeroporto de Canoinhas
pois ainda na última reunião
havida quarta-feira última, apre
sentou os estatutos confecio
nados por êle próprio, .que per
mitem um desenvolvimento
cada vêz maior aos trabalhos

Enfermo o sr.

Teodoro Humenhuk
Encontra-se enfermo a varies

meses o nosso prezado amigo Teo
doro Humenhuk, industrial que

-

desfruta no nosso meio social de
elevado conceito como homem
honesto, trabalhador e um dos ba
luartea da União Democeatica
Nacional. sendo atualmente mem

bro do Diretorio Municipal. Des
cendente de tradicional familia
,canoinhense, Teodoro Humenhk
desde o início de sua vida tem se

dedica.do ao comercio de madeira,
em cUJO setor, tem trabalhado pelo
nosso desenvolvimento .economico,
Encontra. se atualmente'em Curi

tiba em companhia de sua Exma.
Espôsa, submetendo-se a tratamen
to médico especializado.
"Correio do Norte" que desde

a fundação recebeu sua colabora
ção almeja-lhe votosde rapid� res

tabelecimento •.

A pista do futuro aeroporto
de Canoinhas terá 1.420 metros
de extensão e .160 metros de
largura, dados estes que repre
sentam a magnífica obra que

extensão

O serviço de terraplanagem
está sendo feito por 3 tra
tores: um do DER de Canoinhas,
outro da Prefeitura e um do
Instituto Nacional do Pinho
espera-se .que dentro de 40 dias
todo �erviço esteja pronto, im
ciando-se logo em seguida o

revestimento da pista e o aca

bamento final de todo o tra
balho de-c.construçâo.

PROSSEGUEM AS DIL.IGENCIAS,c-A FIM
/

.

DE APURAR O ROUBO E INCENDIO
NA LOJA DAS NOVI.DADES

Podemos adiantar aos nossos
leitores que na Delegacia de
Polícia prôssegúem as diligências
no sentido de apurar as respon-'
sabilidades do autor do roubo
e incêndio ocorrido no mês de
abril de 1957 nas Lojas das

Novidades, cujo roubo abalou"
a opinião pública de Canoinhas
dado as circunstâncias em que
foi cometido. Continúa preso
.Jaime Maciel que tem resistido
aos interrogatórius levados a

efeito pelo Delelegado Sub Te
nente Adernar Gomes.

Segundo conseguimos apurar,

Jaime Maciel não nega que os

objetos encontrados' em seu po
der se jamdas Lojas das Novi
dades, porém continúa na firme
disposição que não foi êle quem
efetuou o roubo. Baseado nessas

.declarações, o Delegado Ade
mar Gomes já encaminhou ao

Exmo. Sr. Juiz de Direito da
Comarca, o pedido de prisão
preventiva.
Na próxima edição. daremos

maiores detalhes a respeito e

possivelmente já possamos' dar
melhores informações se, Jaime
Maciel agiu sàzjpbo ou teve

cúmplices.
'

Cei. Mário Fernandes Guedes
,

.

Esteve em Canoinhas visi
tando a 3.a Cia. Isolada da Po
lícia Militar do Estado, o CeI.
Mario Fernandes Guedes, Co
mandante Geral da Polícia Mi
litar de Santa Catarina.

. Numa justa e merecida ho

menagem, o Ten. Edgard K. Pe
reira, Comandante da Cia. se

diada em Canoinhas, ofereceu
lhe um jantar no Elite Tenis

Club, tendo convidado as auto

ridades, imprensa falada e escri
ta. Após o jantar em brilhante
improviso, discursou o Ten. Ed

gard ressaltando as qualidades
do CeI. Guedes como chefe
militar com larga fôlha de servi
ços prestados aomilitarismo cata
rinense. Em seguida agradeceu
o homenageado, contando do
seu esfôrço' em pról do engran
decimento da Fôrça Pública Po
licial do Estado � das inovações
que

.

introduziu no Corpo de
Bombeiros da Capital. Foi mui
to aplaudido após o término do
seu discurso.

Agradecemos o .convite re

cebido, 'formulamos ao CeI.' Gue
des, sucesso absoluto nas visitas
de inspeção que está fazendo
em todas as Cias., sob seu co

mando.

Ecos da 28. ExposiCão
AgtadeCim,ento e Recônhe-'

Pede nos o Sr. Dionisio Andro
mico Orgecoski. residente emSerra
do Lucindo, que publique a se

guinte carta e-

• Meus amigos Javradôres do mu

nicípio de Canoinhas, devemos
sinceramente agradecer a visita.do
Sr. Governador Jorge Lacerda à
nossa 2 a Exposição Agro.Avicola,
Industrial realisada em novembro
passado, porque ele prestigiou a

verdadeira festa do lavrador, e veio
COnosco sentir o mesmo patriotis
mo e entusismo que sentimos ha
exposição. Agradeçamos também
a visita do S�. Benedito Terezio
e do Dr. Arolde Carvalho que não
nos abandonaram, -também estive
ram conosco durante os dias da
exposição. homens que trabalham
pelo progresso do Município inclú
sive o Sr. AH,edo Gàrcindo Pre
sidente '.da,nossa Associ�çãs" "Rural,
quanto lutou' paria mostrar a ca

pacidade de .Canoinlras. Não de
vemos esquecer o trabalho do
nosso Presidente 'e -agradeoer o seu

esforço

; Dionisio
Saudações

AIlli<!ll!fIO>[i(Jlico' Orgeeoski"
'�
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.Cornércio e Indústria H. JORDAN S/A
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FILIAL CANOINHAS _:- Rua Getúlio Vargas, 562

OFERECEM
Refrigeradores elétricos CONSUL, HOITPONT e GENERAL ELÉTRIC.

« a querosene CONSUL, onde não há energia elétrica.
De absoluto funcionamento, consumo de cerca de um litro para cada 24 horas.

Aspiradores de Pó (I R E A L), para a perfeita limpeza caseira.

Rádios: 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 G:KATIS de bateria.

Radiclas. Semp, Mullard, General Elétric. Motocicletas Monark de 6 hp.
Bicicletas: para homens, senhoras e crianças. Máquinas de lavar roupa «ALVA»,
a mais perfeita máquina de lavar. Fogões:«Wallig» e «Pampa» de vários tipos.

Máquinas de costura 5 I N G E R:, A vista e em prestações, com apenas Cr$
'"

1.100,00 de entrada 'e 26 prestações de Cr$ 500,00.
. '

Constante assistência e' permanente estoque de peças.
Tambem ensinámos a bordar a máquina gratuitamente.

'i', Estabilisadores de corrente elétrica de 600 Watts FIXOL�Z.

.".' Chamamos especial atenção para o seguinte: Todo aparelho elétrico \

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

Uma grande vantagem que oFe�ece a nossa firma

Sais Minerais t'Provitni"
Proteinas - Vitaminas - Minerais,

, .

Cinco pontos básicos dos Suplementos "PROVIMr:
,

1.0 Aumenta a produção do leite; .»

2.° Traz maior fôrça de resistência, consequente
,

mente mais saúde ao gado;
3.Q 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
Rua Getulio Vargas 562/- Canoinhas.

Em breve teremos também suplementos para
suinos e avicultura.

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua ICIC_ eta até a reforma geral

Bicicletas das mel hores marcas

Peças e .accessórios
Vendas à. vista. e a prazo

Sempre OFICINA RELÂMPAGO
Rua Paula Pereira -- Edifício próprio

� .

Gedo Venda
RAÇAS: Gir, Cherolez e Caracú
Novilhos da raça Gir, 3 anos

I nformações na
,�

.

Fazenda Butiã
com PEDRO ALLAGE FILHO

Major Vieira Canoinhas

OU na, 'Associação Rural
"

"-

Santa Tereza Especial _-_.. _UI -

para o seu melhor paladar

A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACioNAL convida a todos
os seus correligionários e sim

patizantes para se inscreverem
eleitores.

Mata
formigas, mata moscas, mata
lesmas 'e inseticidas para
pulgas, piolhos de galinha
etc., recebeu a Associação

Rural de Canoínhas.

Tintas, Ypiranga
Casa Erlita

V. S, poderá comprar re
logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Café

Preço de ocasião
vende-se em ótimo ponto

residencial duas (2) casas de
madeira recern - construidas.

Tratar com o sr. Ludo
vico Bora, nos Escritórios
da, União Madeireira Ltda.

tem para pronta entrega motores elétricos ARNO,
motores a gazolina de 5 e '9 HP Bugre,

Motores a óleo diesel MNM - Conjuntos geradores
• de corrente alternada e 6 volts

Dínamos de 6 e 12 volts.

Melhores preços, maiores garantias. 3

A

J- CORTE
Rua Vidal Ramos, 701 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS -:- Santa Catarina

RODOLFO TAVARES
'Comunica ao público em geral, que abriu uma

PANIFICA])ORA
,

'
,

à rua Paula Pereira sf.n onde espera continuar merecendo
a preferência de todos e avisa que brevemente instalará

anexo uma CONFEITARIA especializada com café.

:::r.:::::1=::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::9::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
II. II
- . "
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� .Dr, Aristides Diener ii
ii CIRURGIÃO DENTISTA

"

..

..

::

ª Raios X - Pontes Moveis e Fixas
::

ii Dentaduras AnatomicBS
�. \

:: Rua Vidal Ramos

ii CANOINHAS Santa Catarina
..

'
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Trilhadeiras 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), da mama "S L C",
Schneider, Logemann & Cia. Ltda., Horizontina
R. G. Sul; bem como amassadores de barro e ar

mação para serraria. A vista e a prazo. As máquinas
estão em exposiç�o nas dependencias da Assoe. Rural. 5

Representan_te R 0-0O L FO K R O LOW
Rua Major Vieira 479 - Canoinhas, se.

I

Sch m it,t
v. S. 'já experimentou café Schmitt?

Experimente uma vez e então

será' seu preleridol

UTENSILIOS
DOMESTICOS

Porcos de Raça,'Café1 Só MarlY

Dtima propriedadeA Associação Rural de Ca

noinhas tem para vender

porcos puros de pedigrêe
das seguintes raças:

Wessex (inglez) Berskire e

Harnsphire. Fornece atestados.

Vende-se duas datas cer

cadas, com ótima residência
(próxima à Goma-Laca).
Tra tar na Casa de FrioS

à Rua Felipe Schmidt. Ix

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"PELOS I.A.RES
e ..d'aJ O <D�e§ �,
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
COMPLf..TAM M�IS UM

NA TALfCIO

HOJE: OS srs. Antonio
Gungel e José Fuck; o jóvem
osni Çornelsen .

AMANHÃ: . Os srs. João
B. Hudolf; Oswaldo We1'ka;
{oáo Fontana Ir.. lorge Stoe-,

aer/' Zeno Ribeiro da Silva
e Éd{(ard Schwotk; a srta,

{lly, filha do sr. Francisco
Schumann; a senhora Dna.

Elvirá, esposa do sr, Boaoen ..

lura
. Benda; o jóvem Guido

Orlando Uhlig
SEGUNDA"rEIRA: A srta.

Inês, filha do sr. Michel Se»
leme; os srs. Jamil Seleme;
Waldemar Knopp; Dr. Sylvio
Mayer e João B. Pacheco;
as meninas Liliane, filha do
sr. Oscar Raurn e Maria,
pUia do sr. Ladislau Dam»
broski; a senhora Dna Adair,
esposa do sr Ladislau Knorek;
o jóvem Sergio, filho do sr.

Francisco Carvalho,' os me

Ilinos Antonio Edesio , filho

do sr. Manoel [ungles e Syl
vio Alfredo, filho do sr. Dr.

Sylvio A. Mayer.
TERÇA-FEIRA: OS me

ninos Waldemiro, filho do
sr. Henrique Waldmann e

João Benedito, filho do sr.

Darcilio Hostin; o sr. Hen
rique Orabuwski; a srta,
Irece, filha do sr. Cyriaco F.
de- Souza; a senhora Dna.
Vitoria, esposa do sr. Martin
Franz.

QUARTA-FEIRA: OS srs.

Herbert Ritzmann e João
Amaro da Silva; a menina

Aracy, filha do sr. José Tar
cheski; a srta. Maria de Lour..
des Tokarski; a senhora Dna.
Paula, esposa do sr. Ajonso
Spitzner, o menino Silvio,
filho do sr. Ignacio lgna
cheski.

...

QDINTA-FEIRA: a srta.
Erica, filha do sr. Willy Prust;
os srs. Paulo Fischer 6 João
Augusto Brauhurdt; a s�·

nhor a Vva. Dna Elsa Emma

- \

COIlS!JL IMPÔf·SE POR sí..
ElUlMIME·O ilETALHE POR DETAUiE
• eO�GElADUR AMPLO E INOXIDAVU
• FCP.II!.TO f OISPOSIÇi.O IIfI'EINA IDfAIS
• ROBUSTEZ IMI6UAlAVEl • ACAIlAIolEIlTO

r�e"ICO PE�fEITO

• FUNCIONAMENTO SILENCIOSO

�--�--------��--------.

CONSUL HONRA A SUA CONDIÇAO
DE SER PIONEIRO NO BRASIL

ALTA. QUALIDADE - PREÇO ACESSIVEI.:

INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO "CONSUl" S. A.

RUA AItARAN6UA. 3U • 514· ex. POSTAL 267· END. TElEGR.; "CONSUl"
JOINVILLE - SANTA CATARINA - BRASIL

CONCESSIONARIO AUTORIZADO:

Merhy Seleme & Filhos·
em TRÊS BARRAS

EM CANOINHAS exposição nos escritórios

da Canoinhas Força e Luz S. A.

CaFé? Sim, mas café

- o Orty Machado anda me

tido. a importante. Co.nsta que tem
r1ado. audiencias, Co.nversa em café
co.m o.perario.s e anda mesmo. me

tido. a po.pular. Mas em o.utras
- O que acho. muito interes-

épo.cas não dá co.nfianca prá nino sante e até é mo.tivo. para chara-
guém e é então. "seu" Orty da

/ cjas e piadas. porque será que
1I_!IIlIIII.!I!IIIiI IIIiI!IIlIllllll_--IlIIII!--1!IIIIIlI-ifiI---!lIIII!IlIlillllll--IliIIIIII� Orty, Co.lo.del só v&m á Cano.inhas

I
em épo.ca de politica? Em tempo.
de paz, nunca aparecem. Nuóca
fizeram nada po.r Canoinhas. Ami
gos proteto.res do.s o.perario.s e hu
mildes é só na co.nversa. Será que
eles pensam que sentar· se no.s bars
co.m o.S funcio.nari, s é trabalho.?
Na era do.s Sputnicks. fo.guetes e

etc., essa tatica já está fora de
mo.da. Arrangem o.utra, senhôres
demagôgo.s ...

.

- Notaram como é ranco.roso o.

BV? Ninguém ainda falou em

àcôrdo. e ele precipita·se dizendo.
ser imposl!ivel dando uma demo.ns
tração de odio. rancor e despeito..
E' verdade mesmo o. que dizem
- com esse jOl'nulzinho de adio.
não é possivel fala!" em progre�so.
Os seus Dird.óreFl precisam res

pirar um p"uen dó" ar da civiH,
. . I '

zação.. da igualdade. a fim de
yelltilar a mente. "·.e \ es<lliqlle

. "��':,;:;'

COMUNICADO
Oscar Frank, comunico à

sua distinta clientela que
mudou sua alfaiataria para
a Praça Lauro Müller, an

tiga residência sr. Oswaldo
Soares, onde espera conti-'
nuar merecendo a mesma

atenção. 3x

Knoll; a menina Zélia, filha
do sr, Friedrich Brauhardt.

SEXTA"FElf..JA: Os srs.

Waldemar [oão Haftman;
Antonio Lima Filho e An
tonio Selem e;

.

a menina lu
celia -Marlene, filha do sr.

João Maria Furtado; as se..

nhoras Dna. Mercedes Costa,
esposa do sr, losé Bley Nas
cimento e Dna. Maria Tereza,
esposa do sr. Oscar Pereira;
as srtas. gêmeas Maria De
lorme e Maria Tereza, filhas
do sr. Carlos Wagner Filho,
Aos aniversariantes nossas

felicitações.
, .

Bodas de Ouro
Casal Ana x Henrique Weber
Dia 7 de dezembro completou

50 anos de casados o casal Ana- .

Hencique Weber, residente em Fe

lipe Schmidt. O Sr. Henrique
atualmente conte 72 anos de ida
de e a D. Ana, 70. O casal ani
versariante ao. festejar suas Bôdas
de Ouro, está cercado. de 7 filhos,
23 netos e 7 bisnetos.

Votos de felicidade almeja
"Correio. do. Norte",

Ajuste de Núpcias
Contrataram núpcias dia

1. do corrente mês a Srta.
Marly Fischer, filha de Dna.
Erica Kohler Fischer e do
sr, Adolfo Ernesto Fischer,
com o Sr. Eugenio de Sd
Moreira, alto funcionário da
Firma Refrigeradores Consul
S. A., em [oinuille.
Aos noivos nossas cordiais

felicitapies.

Missa - Convite
Vva.' Tereza Watzko e ri",

lhos, convidam seus parentes
e amigos para assistirem a

missa de 1. aniversário de
falecimento de seu inesque
cível espõso e pai
FRANCISCO JiVATZKO

que mandam celebrar dia 12
às 7 horas na Matriz Cristo
Rei.

Por mais este ato de fé
c1'istã agradecem sensibili.

. zados.

Can�inhas,janeiro de 1958.
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A Biblioteca Infantil em 1957
(Conclusão da· última página)

come ainda, e principalmente, os auxílios vahosissirnos, que nos

permitiram ampliar grandemente o nosso movimento. Os dois
Concursos entre Escolares, que a Bibltotéca, sem alarde, realizou
no decorer do ano, gastando, em prêmios, Cr$ 3500,00 e muito
trabalho. são efeito dêsse estimulo, e levantaram entre as crran

Ç?s. um pC':lco desf>a, curiosídede sadia pelo livro, que (J Magis
terIO da CIdade, ate agora, infelizmente, ainda não conseguiu
despertar em medida maior. .

A BIC agradece 8 seu numeroso corpo d� leitore�, me

nor.es .

e adultos, a sua a_:;sidúidade e o cuidado exemplar que teve a

rnaiorra pela conservaçao de seus livros. .

Esperanças - Se fôssemos arrolar as visitas de cordials
dade, sem i�t:nções de consultas, que a BIC recebeu, principal
ment� de VISItantes de fora em grupos ou isoladas, teriamos
q.uantIdade· superior a 5000 pessoas que, em 1957, desfilaram pelas
CInCO salas da Biblioteca. Menção merece o ·grupo de alunos ao.
Curso Normal :S-.egion�l da. dd.ade de Rio Negrinho que dírígtdos,
por dona ,NatalIa Bojarskí, VIeram honrar a BIC, assim como

aquelas professôras de Canoinhàs que, no decorrer do ano trou
x:ra.m à BIC seus 'pequen�s a�unos. O maior incentivo 'que a

Biblioteca recebeu, e plena justiça ressaltar, veio. de fora, da parte
de visitantes e autoridades de outros centros, Um dos melhores

esti�ulos, embora não o único, deu-nos o. ilustre homem público
que e o Dr Leoberto Leal. Ao lhe apresentarmos a SIC como

brincadeira de criança, contestou afirrnando : "Não é verdade!
Isto aqui é uma obra muito séria!"

. Vamos, pois, continuar sem pausa: com a teimosia irnpla-
caveI que mantém a BIC, e com a fé em Deus que a criou.

'

Beneficiador de Arroz à Venda
VENDE-SE: 1 beneficiador de arroz marca Tonani cf 2

brunidores, produção horária 180 quilos bene
ficiado; em perfeito estado de funcionamento.
1 motor Arno 10 HP.

.

1 Canjiqueira D'ANDREA.
Ver e tratar na firma Com. Ind. Fischer & Cia. 3x'

Muita .

.

cOisa ••• em pouco espaço
O "Prefeito Relâmpago." iniciou

o. calçamento, O BV vae agora
dizer que o homem é o. maior do
mundo. e sua atenção. está sempre
voltada para o. progresso de Ca
noinhas ... Treis anos são. decor
ridos e o. que vemos o. município.
num estado. lastimavel de abandono.
Mas um dia isso. acaba e então
voltará a bonança, para ã alegria
e contentamento de todos os ca-

noinhenses.
..

Sumoc. Como é "velhinho." tudo
isso será para ganhar a cadeira de

. Deputado'[ Cuidado. que tem uma

turma manjando isso. e o processe
é por demais conhecido. O pôvo
não- vae nessa ónda ...
- Colodel não. tem ido mais

no "Perola". ·Rapaz ativo, traba
Ihador, dizem que anda pelo in
terior ajudando. os triticultôres
malhar trigo.... Outros também'
afirmam que ele não quer encon

trar-se com o. Orty com medo que
este diga que agora é a sua vez ..

Será que ainda vão receber voto.s
do.s cano.inhenses? Duvido.l
\

No Cineminha "São Francisco"
Amanhã, às 14,30 hs.·
Amanhã, às 2ll.15 hs. (única sessi;'io noturna)

o PIRATA SANGRENTO
- TECRNlCOLOR -

com Burt LANCASTER e Eva BARTOCK.

Segunda-feira, às 20,15 hs.

CHUVA
DRAMA - com Eva NOVA e Enrico GLORI

Do Cinema Italiano.

Pro.gramados:
UM PASSO DA GLORIA" Nacimial, com a

menina-prodigio Sônia Maria Dorce.

SARGENTO. YORK - CAÇADORES DE LEOES
I

"A

boml ASTRO o
.,

e preféri�o!
"

�"'" (

�
'! ,1.-

,
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ova Agitação
aos

constantes
sindicatos pela

alterações
RIO, 27 (VA) ---: Se as Con

federações Nacionais dos Tra
balhadores da Industria e dos
Transportes aderirem te, devem
aderir) ao movimento encabeça
do pela Confederação Nacional
dos Trabalhadores do Comércio,
deverá começar breve - ,e mais
cedo do que se esperava - uma

nova luta pró revisão dos atuais
níveis do salário mínimo em

todo o país.
De qualquer forma porém, a

luta está aberta, com o oficio
enviado pela Confederação Na
cional dos Trabalhadores do
Comércio aos diversos sindicatos
do grupo do comércio e as auto
ridades encarregadas do assunto
lembrando a necessidade; de re

visão urgente do salário mínimo
em todo o Brasil. Hoje pela ma

nhã, alias, os dirigentes da CNTC
�á esperam receber a resposta
de alguns sindicatos, e embora
as comissões de salário mínimo
dos Estados ainda não tenham
tido conhecimento oficial da
reivindicação -- até mesmo a

do Distrito Federal ainda não
pode estudá-la - a resposta é
esperada a qualquer .mornento,
a fim de que se possa resolver
urgentemente o caso.

Origem do movimento
A campanha pró-aumento te

ve origem' numa exposição de
motivos enviada à Confederação
Nacional dos Trabalhadores do
Comercio pela Federação Nacio
nal dos Empregados no Comer
cio Hoteleiro e Similares, em

que, esta entidade, atravéz: de
dados estatísticos e diversas ra
zões, fala- da necessidade de re

visão dos atuais níveis de salário
mínimo, face às constantes al
tsrações (para mais) que têm.
sofrido os preços inclusive dos
gêneros de primeira necessidade
no Brasil.

Um dcs pontos mais visados
pelo atual movimento é o que
diz respeito ao salário dos que
trabalham em serviços insalu
bres. Segundo o "manifesto" da

SE não fores eleitor não serás
cidadão. Procura qualificar

te cidadão, o quanto antes, para
servirea a teu Partido e à Pátria
IlSS urnas livres.

P�o(ure ne seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygie,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Experimente
'Café MARLY

O MELHOR

�lJtensíli,os
domésticos

ea.�" �",tita,

Federação Nacional dos Empre
gados no Comercio Hoteleiro' e
Similares, apesar do vigente há
mais de dez anos, a legislação
especial aplicavel a êsses traba
lhadores não vem sendo obser
vada, e, é sua intenção, agora,
fazê-la valer. efetivamente.

Apoio de outras confederações
A reportagem tentou ouvir,

na tarde de ontem, o presidente
da Confederação Nacional dos
Trabalhadores do Comercio sr.

Angelo Parmiglani. Este. porem,
encontra-se atualmente em São
Paul'), de onde regressará em ja
neiro próximo. Foi ouvido então.
por telefone em sua residencia,
o sr, Sebastião Luiz de Oliveira,
primeiro .secretarío daquela or

ganização que nos declarou o

seguinte:
- "Ainda é muito prematuro

para fazer qualquer pronuncia
mento objetivo pois o oficio en-

Confederação
do custo de

viado pela Confederação aos

interessados (sindicatos) e às au
toridades em geral não passa de
uma sugestão, de uma lembran
ça. :f; apenas uma exposição em

que lembramos a situação dos
. trabalhadores do grupo do co

mercio, ultimamente agravada
face aos constantes aumentos.
Temos. agora, de esperar a res

posta, que não deverá tardar,
principalmente levando em con

ta & gravidade de assunto e a

real necessidade de uma solução
imediata. Esperamos que as ou

tras confederação (dos Traba
lhadores da Industria e dos

Transportes) acompanhem o mo

vimento por nós iniciado, já que
a necessidade não é exclusiva
dos comerciantes, é de todos os

trabalhadores, e dos brasileiros
em geral".
Patrões ainda sem opinião
A reportagem ouviu, ainda,

sôbre o assunto, o sr. Zulfo de

I CASA DE FRIOS
Erna Berta" AdelaideMaerschner
Frios de tôdas as espécies

Frutas Selecionadas Noz e s

Muito melhor
que qUCilq�et'
outra máquina

Para voc�
PRIMA quer
dizer sempre:
higiene .

economia .

deseense l

�" <_.

aumento,
salário

,

pro do
� .

rmmrno

dos Trabalhadores.
Patrões sem opinião

Nacional
vida
Freitas Mallmann, presidente da
Federação das Indústrias do Rio
de Janeiro, e o sr. Rui Gomes
de Almeida, presidente ria Asso
ciação Comercial do Rio de Ja
neiro. ° sr. Freitas Mallmann,
consultado, disse:

- "Ainda não examinamos
essa questão, pois agora, duran
te as festas de Natal tivemos um
pequeno período de inatividade.
Espero, contudo, exarniná-Io já
na próxima semana, quando en-

tão, darei a rr.inha opinião".
O sr. Rui 80mes de Almeida

falando sôbre a revisão, afirmo�
não ter tido, ainda, conhecimen.
to nem oficial nem extra-oficial
da mesma Por esta razão, esqui.
vou-se a dizer qualquer coisa
favorável ou não sôbre o as.
sunto.

Assine! Leia! Divulgue!
Correio do Norte

PRECISA -
- SE

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

Informações com Henrique Voigt & Filho 2x

Noticias de interesse para os criadores
e lavradores

A Associação Rural de Canoinhas tem a"
venda os seguintes produtos:

Piragi Granulado ..... isca envenenada para matar formigas,
sem uso de maquinas e Inofensivo
aos animais. Cem por cento eficiente,

TerrtJmicina
--

para uso curativo e preventivo de aves.:
suínos e bovinos. Grande estoque à preços
reduzidos.

Vacinas - cristal violeta "Prado" e outras para todos os

animais.

Maquinas e ferramentas agricolas
Importadas diretamente das fábricas, com sejam:
enxadas, machados, facões, pás, picaretas, foicins,
foices, maquinas para descascar arroz, trilhadeí-
ras e etc.

.

Importante: Ao criador ou lavrador que necessitar -de qual
quer informação, a Associação Ruraf comunica
que tem à disposição um funcionário devida
mente credenciado, para prestar toda e' qual
quer informação com relação a doenças dos
animais e aves.

em seus

3 diferentes
modelos

,As modernas lovoreullos PRlMA
são os mais simples, Não enguiçam,
não precisam instalações especiais.
E lavam muito mais, por bem menos.

Êstes motivos fizeram da PRIMA co

lavaroupa mais vendida no Brasil.

Peça uma demonstração sem compromisso
em sua própria residência.

REVENDEDOR EXCLUSIVO:

"

Negócio de, Ocasião
.

Vende-se na estrada para
Fartura (próximo matadouro
A. Buba) urna casa de co

mércio nova, já com um

pequeno estoque de merca

dorias, em terreno de 20x40,

Na cidade um bem sor

tido e afreguezado bar. 3lÍ

Informações nesta redação,

Vende-se
Uma' data o à rua Benja

mim Constant próximo ao

moinho Victor Kuminik-
Tratar com o Sr. NiColau

Furtado, nos Correios e Te

légrafos. 3x

Conservas nacionais e estrangeiras
Amendoim descascado .

Bolachas finas Massa' de Pizza

Conservas e frios em geral
Todos o�' temperos para sua cosÍIlha

Estoque Permanente

Rua Seno Felipe Schmidt - Prédio MicheI,N. Seleme

E veia porque a PRIMA
\

é. muito melhor!

, meca.nismo de grande simplicidade!
• não tem quaisquer peças quebráveis!

Panelas e louças
Casa Erlita

UDENISTA: o teu Partido
precisa do teu voto. Inscreve·
te eleitor imediatamente, prdO'curando um dos pó�tos e

qualificação da cidade.
�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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EST ATUTOS
Cooperativa T riticola

Capítulo Primeiro

Da denominação. séde, área de ação e prazo de duração
Art. 1. - Sob a denominação particular de Cooperativa

Tritícola "Canoiuhas" Ltda., fica constituida. nesta data, entre os

abaixo assinados e os que de futuro forem regularmente admitidos,
uma s(,ciedade cooperativa de responsabilidade limitada, nos termos

da legislação em vigor.
Art. 2. - A séde e administração da cooperativa serão em

Canoinhas, no município de Canoinhes, e o· seu fôro jurídico na

Comarca de ÇaDoinhas.· /

Art. 3. - A área de ação da cooperativa abrange os mu

nicípios de Canoiohas e Porto União.

Art. 4 - O prazo de duração da Cooperativa é indeter

minado e o exercício social começa em 1. de outubro e termina em

30 de setembro.

-Capítulo Segundo -

-

Do Capital Sçcía]
Art: 5. - O capital social é variável conforme o número de

8880ciad08 e as quotas partes subscritas, não podendo ser inferior a

Cr$ 348000.00 (trezentos e quarenta e oito mil cruzeiros), mas sendo

ilimitado quanto ao máximo. '

Art. 6. - O capital é dividido em quotas-partes DO valor

de Cr$ 100,00 (cem cruzeiros) cada uma.
_

,§ 1. - Cada associado se obriga a subscrever uma quota
parte por 100 kg (cem quilogramas) de trigo produzido, dentro do

limite mínimo de 10 (dez) quotas- partes' por hectare de lavoura de

trigu.
§ 2. - O associado se obriga a realizar o capital que subs

creveu, de uma só vez, ou, no mínimo, em 10 (dez) prestações anuais,
ou ainda pelo desconto 'de Cr$ 0,10 (dez centavos) por quilograma de

trigo, entregue à Cooperativa, .mas o pagamento é sempre indepen
dente de chamada.

Art. 7. - As quotas-partes divisionârias do capital social não
são títulos negociáveis em Bôlaa, nem transmissíveis "causa-mortis" ,

Ou por ato "jnter-vivos". só podendo o seu valor ser transíerido
entre associados, depois de integralizadas e mediante autorização da

Assembléia e paga a taxa de transferência de 5% (cinco por cento).

§ úuico - A transferência será averbada no Títuío-Nomi
Dativo do, associado cedente e no do cessionário, bem como nas res

pectivas contas- correntes de capital do Livro de Matrícula, assinando
a os interessados'.

A'rt. 8. - As quotas-partes não podem servir 'de 'objeto de

penhor com terceiros, nem entre associados, mas o seu 'Valor pode
servir de base a um crêdito Da cooperativa e responde sempre como

segunda garantia pelas obrigações que ° associado contrair, por si ou
em favor. de terceiros.

. .

Art. 9. - Os herdeiros têm direito ao capital e lucros do
associado falecido, conforme a respectiva conta-corrente e o último

balanço procedido'
\

no ano da morte, podendo ficar subrogados nOB

direitos sociais do falecido se, de acôrdo com 'o presente estatuto,

puderem e quizerem fazer parte dã cooperativa,
Art. 10. - A quota parte é indivisível e não pode pertencer

8 mais de um associado.

Art. 11 - Ao associado que se atrazar no pagamento das

prestações das quotas- partes do capital, a que se obrigou, será co

brado o juro de 6% (Se1S por cento) pela mora e retido o retôrno
das sobras líquidas ou os juros computados, que lhe serão creditados,
por conta das prestações atrasadas.

§ 1. Os pagamentos feitos por conta das quotas- partes, inte
gralizam cada uma de per si, à medida que o crédito fôr atingindo
o valor de cada uma.

.

§ 2. - A restituição do que foi pago para integralização
das quotas-partes será feita de acôrdo com .o disposto pelo artigo 28.

Art. 12. - Não será entregue ao associado nenhum título ou

documento quê sob qualquer forma, represente a sua parte de ca

pital; todo movimento das suas quotas partes, subscrição, integrali
zação transferência, etc.,. será lançado nas contas correntes do Livro
de Matrícula e do Título Nominativo.

§ único - A prova de pagamento pela integralização é o

recibo firmado pelo diretor-gerente no Título Nominativo e averbação
do crédito na respectiva conta corrente no Livro de Matrícula.

Capítulo Terceiro - Dos objetivos sociais
Art. 13. - A cooperativa tem por objeto, unindo os agri

cultores que se dediquem ao .plantio de trigo dentro de sua área de

operações, comprar para êles, em comum, artigos necessários às suas

culturas; beneficiar, padronizar e vender sua produção e promover, 8

mais ampla defesa de seus interesses econômicos,

Art. 14 - No cumprimento do seu programa de ação a

DA
IIC '. h tt

anom as
Sociedade se propõe a criar três secções, assim denominadas: Compras
em Comum, Consumo e de Benificiamento, Padronização e Vendas.

Art. 15. - As secções acima mencionadas terão por finalidade:

I - (SECÇÃO DE COMPRAS
- adquirir, por sua própria conta ou por de seus

associados, segundo mais convier, e cedê-los a estes
mediante módica ma [oração, adubos e inseticidas,
máquinas e instrumentos agrícolas, sementes selecio
nadas e quaisquer outros artigos necessários ao per
feito desenvolvimento de suas culturas de trigo.
II - SECÇÃO DE CONSUMO

-_ instalar, quando convier, armazéns para distribuição
a seus associados e suas famílias, nas melhores con

dições de prêço e qualidade, de gêneros de alimen
tação e artigos de uso pessoal e doméstico.

III - SECÇÃO DE BENEFICIAMENTÔ;
/

PADRONIZAÇÃO E VENDAS
8) receber a produção de seus associados, promover seu

beneficiamento e padroniznção e colocá-Ia direta
mente nos mercados consumidores, evitando, tanto

quanto possível, os intermediários;
b) instalar ou arrendar armazéns e os equipamentos neces

sários ao recebimento, beneficiamento e padronização
do trigo produzido por seus associados.

c) organizar o transporte da produção de SI'I1S associados
desde as suas lavouras até 89 instalações da socie
dade, de modo a diminuir io seu custo;

d) proporcionar a seus associados assistência técnica des-
.,

' I

tínada a aumentar e melhorar a produção e combater
as pragas comuns à cultura do trigo; e

e) fazer, de acôrdo com as possibilidades, adiantamentos
sôbre os produtos entregues à Sociedade, na, base
que fôr estabelecida pelo Conselho de Administração.

§ 1. - � Cooperativa ainda se propõe - dentro do pro
grama traçado pelos presentes estatutos - criar' quaisquer' serviços
de ordem geral e promover a defesa econômica de outros produtos
agrícolas, visando sempre ao desenvolvimento e à melhoria das con

dições de trabalbb de seus associados.

§ 2. -- Tôdas as 'operações da Cooperativa serão realizadas
sem o menor fito de lucro proveniente do comércio especulativo e

efetivadas na medida das suas possibilidades.
(confiríúa no próximo'número)

CASA LANG'ER
Rua Paula Pereira" 793 - Canoinhas

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

ARTIGOS DE QUALIDADE
PREÇOS MODICaS

Aquiram seus rádios na Eletro Rádio
Rádios da afamada

produto
marca "Radiola",

da RCA Victor Rádio S/A
(Distribuidor Exclusivo)

um

Se� entrada e em 10 suaves prestações rnensees

Lâmpadas GE e Philips - .Ferros de engomar - Pilhas

para rádios e lanternas - Válvulas e acessórios para rádios
em geral. Anexo uma bem montada oficina para concertos

de rádios e aparelhos elétricos.

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

belíssimo rádio de cabeceira.
'

Cartório Eleitoral da 8a. lona
COMUNICADO

De ordem do M.M. Juia'Elei
toral desta Zona, comunico que o

fotografo deste Juizo percorrerá
o município, afim de fotografar
os eleitores que já se inscreve
ram e não foram ainda fotogra
fados, nos dias e localidades
abaixo:

Dia 19 de janeiro: Bela Vista
do Toldo.
Dia 26 de janeiro: Rio dos

Poços.
Dia 2 de fevereiro: Salseiro,

Palmital e Major Vieira.
Dia 9 de fevereiro: Fartura e

Taunay.
Dia 23 de feveJ eíro: Sereia e

Paula Pereira.
Dia 2 de março: Paciencia e

Sta. Leocadia.
Dia 9 de março: Felipe Schmidt
Dia 16 de março: Barra Mansa.
Dia 23 de março: Três Barras.
Dia 30 de, março: Major

Vieira. _

Comunico outrossim aos que
ainda não se inscreveram como

eleitores, que nos dias e nas Io
.calídades acima estarão funcio
nários do Cartorio Eleitoral afim
de receberem .os requerimentos.
Canoinhas, 7 de janeiro de1958.

Zeno Benedito R. da. Silva

Escrivão Eleitoral.

Quem não tem cabeça ,f
.r, WZOREK

,�
:1

Diz um adágio popular: O que
não existe na cabeça, há de en"

contra-se nos pés, isto é, se nos

relaxarmos ao ponto de não li

gar os deveres de cada dia, há,],de resultar certamente um pre- �juizdO e.. mUiltas vezes, para re-

�'"me íar o ta prejuizo, custa o !
dobro ou triplo do que .custarâa
.se o dever fosse cumprido em

tempo.
.

Mas, vamos entrar no: assunto:
Quando há tempos apareceram
primeiras partidas da vacina
"Cristal ..Violeta" contra hog- có
lera suina, muitos nossos ho
mens do campo não acreditavam
na eficiência

/

da mesma por
motivo de- um princípio errôneo
que segundo o raciocinio anti

quado rezava pela mesma carti
lha que é ainda hoje conhecida
no setor da apicultura do inte
rior. Dizem que- tudo' depende
da "sorte" do abelheiro e nada
mais -poís' tende a "sorte", dei
xam-se os cortiços sem mínimo
cuidado nas capoeiras e capin
zeiros retira-se de vez em quando
o mel e a cêra e só. Felizmente,
nos dias de hoje são poucos os

lavradores que esperarnitudo de
uma sorte imaginária e absurda.

E há quem perdeu quasí na

totalidade a criação de suinos,'
somente porque não acreditava'
na eficiência das vacinas, pen-
.sando que tudo isso foi inventado
como especulação para ganhar
dinheiro. Agora está claro, o efei
to da vacina foi provado; efi
ciente quasi ] O(J%. Mas os que
não queriam aceitar os ensina
mentos e conselhos de pessôas
experimentadas, de cert� hão de
admitir agora para suas pernas
cansadas as càmínhadas para
adquirir novos e vacinados re

banhos.
/

Quem não tem cabeça - exer-

cite as pernas.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I'E I R A S,

ETC.

/

...

CGtHRI1 CaSri,'
OUfDA DOS CA

BElOS E DEMAIS
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Eu Chorarei Amanhã - em

em
Cinernascope,
breve na tela

com Susan, Hayward,
do Cine Vera Cruz.

'BANCO DO BRASIL S. ,A.
AV'SO

,Concurso para Fiscais .:___ Visitadores
(Agrônomos, Engenheiros-Agrônomos e Veterinários)

O BANCO DO, BRASIL s. A. torna público que, de' 1.0
a 31-1-58, das 12,30 às 16,00 horas, nos dias úteis (excluído o

sábado), estarão abertas em sua Agência nesta cidade, à rua

Felipe Schmidt," esquina com a rua Coronel Alburquerque, 'as

inscrições para o concurso acima, a realizar-se no Distrito Fe
deral e nas capitais dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná,
São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Ceará, no de
correr do primeiro semestre do ano vindouro, em horário e local
a serem oportunamente anunciados. �

',' O edital respectivo está publicado no Diário Oficial da
União, de 13-12-57, e se encontra afixado, também, em tôdas as

Agências do Banco do Brasil S, A", as quais se acham autorizadas
a prestar maiores esclarecimentos e fazer a inscrição. Visa êsse
certame, conforme já foi dito em outra publicação, a selecionar
candídatos exclusivamente para' o preenchimento de vagas exis
tentes nos Estados mencionados no edital.

BANCO DO BRASIL S. A.

Francisco R,aPhael Di Lascto - Gerente
Darcy Fartado Rocha - Contador

Cine Teatro Vera Cruz
APRE,SENTA:

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

ARMADILHA DE AÇO
Grandioso policial -e] Joseph Cotten e Tereza Wright

Continuação do Seriado
-

- Lutas sem tréguas
DOMINGO. - ás 14' horas - Proibido para menores de 5 anos

Tesou ro da F rontei ra com Tim Holt

Continuação do Seriado ..:...__ Lutas sem tréguãs
;;t-{\ -- _

?
, ás 17 horas' Proibido até 5 anosDOMINGO '7--, ás 20,15 hrs,

-

Proibido até 14' anos'

A U'LTIMA CAÇADA
EM CINEMASCOPE

ROBERT TAYLOR, STEWART GRANGER, LLOYD
NOLAN, DEBRA PAGET e RUSS .TAMBLYN <'

3.000 bufalos selvagens!
Homens arrogantes!

Mulheres submissas!
3.000 bufalos em ciclópico. estouro. pela l.a vez na tele. ,

2a. FEIRA. ás 20,15 horas - REPRISE - Proib-. até 14 anos

3a. e 4a. FEIRA - ás 20,15 horas - Proibido até 14 anos

"Duas irmãs interessadas no mesmo homem; uma o amava,
a outra apenas queria divertir-se. Um choque de emoções".

O DIVINO ,PECADO
com Glend Langan. EIsy Albiin e Lorraine Miller

ãa, e 6a. FE,JRA - às 20,15 horas - Proibido até 14 anos
, \

APÓS A TEMPESTADE
, com Jean Simmons e Rory Calhoun.

"Um grande drama de amor .e aventuras".

AGUARDEM

EU CHORAREI AMANHÃ em CinemaSc��e
o filme que premiou Susan Hayward no festival de Cannes!

Romeu é Julieta com Cantinflas - Rir a valer

Procurado por homicídio com Anthony Quinn

Hospital Santa Cruz
De ordem do snr. Presidente e em conformidade com

os estatutos sociais. convido os Srs. Associados para a ASSEM
BLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realisada .ern data de 12 de
JANEIRO de 1958, pelas 10 horas da manhã, afim de delibe-
rarem sôbre a seguinte: I

ORDEM DO DIA
1.0 - Eleição para a nova Diretoria por término de

mandato;
,

Eleição para a "Comissão de Contas" por término
de mandato.

NOTA: ..;., na falta de "quorum" a Assembléia funcionará
meia hora mais tarde com qualquer �úmero de presentes.

Canoínhas, 12 de. Dezembro de .�,,957
OSNY VIEIijA - 2.° Secretário em "Exercício.
i'

� .'. ,

Rolf Walter
Transferiu sua residencia para

Joinvile o nosso bom amigo e cor

religionário Rolf Walter. que du
rante muitos anos, trabalhou como

Contador da firma Industria de
Madeiràs Zaniolo S/A. A noticia
da transferencia de Rolf Walter,
causou profunda tristeza entre to
dos os canoinhenses, pois o mesmo
ocupou sempre o cargo de Secre
tário em todas as Associações e

Entidades de Canoinhas s€mpre
com brilho invulgar. dada a .sua

bôa vontade e invejavel..-capacidade
de trabalho. Prestou relevantes e

assinalados serviços a nossa terra
e sempre que chamado a coope-'
'rar em qualquer setor de ativida
de nunca negou o seu apóio e

e assistência. Estamos certos que
em Joinvile onde fixou sua resi
dencia s�rá o mesmo elemento e

continuará emprestando sua 'cola
boração ao desenvolvimento da
cidade mais industrial de Santa
Catarina,

"Correio do Norte" ao registrar
hoje'a noticia de sua mudança de
residencia, deseja a Rolf Walter
e sua Exma. familia, votos de feliz
sucesso em seus novos empreen
dimentos.

em 1957
FLOPIS,4 (Do Corresp) - Ia

teressante estatística do Serviço
de Metereologia- nesta capital re

vela que, durante o ano de 1957.
tivemos 180 dias de chuva. Acres
centa, ainda, aquele documento,
que no mês de março choveu 21
dias, que foi o mais chuvozo e que
junho foi o mês com menor nú
mero de dias com chuva, isto é, ll.

FILM
da 2a. Expósição

Já .se encontra em Canoinhas o
documentário cinematográfico sô
bre a 2, a Exposicão realizada em

novembro p. passado. Filmado du
rante os festejos da aludida festa,
em 35 mm, brevemente será pas
sado no Cine Teatro Vera Cruz
acompanhado de um outro fílme,
em 3 sessões, a fim de que todos

;possam assistir o que foi a 2.·
Exposição que divulgou Canoinhas
em todo o Brasil.

Em da'a a ser previamente mar

cada, a Associação Rural avisará
o dia, da estreia em nossa cidade.

Bacharel
,

Josué de Oliveira
Pela Faculdade de Direito de

Santa Catarina, recebeu o seu di

ploma de bacharel, dia 8 de de
zembro do ano p. findo o jovem
Josué de Oliveira, residente em

Valões, nosso assinante e corres

pondente naquele prospero Distrito
do visinho município de P o r t o
União.

'

"Correio do Norte" embora tar
diamente, cumprimenta o novo

advogado desejando-lhe exito na

nobre missão, de defensores da
justiça.

s. Tereza Especial
o seu café

Ano 12 - CANOINHAS, S. Catarina, II de Janeiro de, lq;;!J . N. 480

Receita e despesa do -Estado
de 1958o

, .

eXerCICIOpara
FLORIANOPOLIS (Do 'Corresp) - .Publicou o Diárió

Oficial do Estado o Decreto nr. 539, de 23-12-57, que fixa a

receita, e a despesa do Estado de Santa Catàriná para o próximo
exercício de 1958.

. A Receita foi estimada em um bilião seicentos e qua
renta milhões quinhentos e noventa e cinco mil cruzeiros e a

Despesa em. idêntica quantia.
A Despesa está assim discriminada:

Poder Legislativo
'I'ribunal de Contas
Govêrno do Estado
Orgãos Autônomos
Secretaria da Agricultura
Secretaria de Educação e Cultura
Secretaria da Fazenda
Secretaria do Interior e Justiça
Secretaria da Saúde e Assistencia Social
Secretaria da Segurança Pública
Secretaria da Viação e Obras Públicas
Poder Judiciário

TOTAL DA DI<:S?ESA PREVISTA

CR$
30.340 938,00
9.959,800,00
10,683584,00

253458.704.00
96.106,442,00
310022,840,00
338'.492 555,00
47135 324,00
110 620 5,6ú,CO
113 422 898,00
�36,357 525,00
33.993,830,00

1.64ü 595 OOÓ,OO

Movimento de Retiradas a Domicílio - Janeiro: 58; fe
vereiro 51; março 69; abril 72; maio 199; junho 190; julho 346;
agôsto -B15; setembro 307; outubro 200; novembro, 179.j éezernbro
54, - TOTAL: 2,031..

.

Leituras e consultas no recinto da Biblioteca - Para

a média aproximada de 80 consulentes por semana, 50 dos quais
menores de 11 anos, temos o total de 4 160 consulentes no ano

de 1957.
Visitas ilustres - No decorer de 1957, a BIC teve ,a re

gistrar uma série de visitas que muito a honraram, Iniciou-as S.

Excia. Revma. Dom Daniel Hostin, O.F M" DO. Bispo Diocesano

que teve para esta instituição suas melhores palavras de estímulo.

publicadas no 'jornal "Correio do Norte", em 6 de abril de .1957,
Em demorada visita, esteve na BIC S. Revma. o Padre Frei He
liodoro Mueller. O,F,M, DD. Provincial dos Padres Franciscanos
do Sul do Brasil, em cujo ról de Obras Sociais a BIe, desde o

início. foi incluida, mediante instrumento oficial. Visitou a BIe,

igualmente, a Revrna. Irmã Maristela, Madre Provincial das, !r
mãs do Instituto "8, Coração de Jesus", desta cidade. Em varras

ocasiões durante o ano,' estiveram na BIC, em visita de amizade,
o Deputado Estadual Benedito Terézio de Carvalho e o Secretá
rio de Viação e Obras Públicas Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho.
Em novenmbro veio honrar a BIC com sua ílustríssíma presença.
S, Excia. o Dr. Jorge Lacerda, DO. Governador do Estado, acom

panhado de ilustre comitiva, na qual destacamos: S" Excia o

Secretário da Agricultura, S. Excia. o Dr, Paulo Peregrine Fer

reira, DO, Juiz de Direito da Comarca; o Deputado Estadual Dr.

João Colodel; o Dr. Arolde C. de Carvalho; o sr. Benedito Te

rézio de Carvalho, Estiveram na Biblioteca. ainda, o Deputada
Federal Dr. Leoberto Leal; o Dr, Orty Machado; o Dr. Tarcisío
Schaefer; o Dr, Alfredo Scultetus: o Vereador Ney Pacheco, de

Lima o Vereador Carlos Schramm."Ainda em novembro, vieram

a co�hecer a are u� grupo de rotarianos 'de -Màfra, Pôrto União
e União da Vitoria, figuras ilustres do magistério e das classes

comerciais dessas cidades vizinhas, acompanhados de seus colegas
do Rotary tje Canoinhas. Vindo da Suiça a Canoínhas, veio ver

a BIC, igualmente, o Revmo. Irmão Geral da Congregação das

Escolas Cristãs Suíças. Declarou S. Revma. ao diretor' qúe na E�
ropa havia/ muitas cidades do tamanho de Canoinhas sem BI

blioteca.
. Agradecimento -:- Finalizando este rapidíssimo relatório,

a BIC. vem agradecer ao Govêrno da União, através dos Dep�
tados seus benfeitores, ao Govêrno do. Estado e do Município, nao
somente a simpatia que a Biblioteca neles mereceu despertar,

•

(Conclúe na terceira página)

CONVOCAÇ'AO
De conformidade com o artigo 18, letra e, dos .Estatutos

da "Schola Cantorum" Santa Cecilia, fica convocada a Assembléia
Ordinária para dia 19 do corrente mês, às 10,30 horas, no salão

Cristo-Rei, afim de tratar do seguinte:
a) Prestação de Contas da atual Diretoria
b)' Eleição da nova Diretoria para o exercício de 1958.

NOTA: - As chapas dos candidatos .a cargos da Dire
toria devem conter a aquíesçêncía dos propostos, não podendo
um candidato concorrer para cargos diferentes nas diversas chapas.

Canoinhas, 8 de janeiro de 1958

MARIO J. MAYER -:- Presidente

em, 1957
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