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grande festa
Dr.' Rolando

Santo Antonio,
Malucelli",
deAmanhã,

"Casa da
em

Pia Onião
benefício 'de construção .da

de Sa-nto

..

Deixou a Secretaria de Viação e

Obras Públicas o Dr. Aro:ldo
_
Carneiro de Carvalho

Associação,Comercial "de Canoinhas
,

Edital de Conv�c<.'�ção
De ordem da Diretoria Executiva da ASSOCIAÇÃO CO

MERCIAL E INDUSTRIAL DE CANOINHAS, convoco os senhores
-associados para a assembléia geral ordinária á realizar-se no dia
15 do corrente, ás 15,30 horas em sua Sede Social" sita no Pre
dio da Canoinhas Força e Luz SA, 2°. Pavimento. Não havendo
numero legal, funcionai'á a assembl-eia meia hora mais tarde com

qualquer numero de associados, com a presente ordem do dia:

1° Eleição da Diretoria EXécutiva e do Conselho Consul-
tivo para o bienio 1958 ·1960

20 Apresentação dos relatorios da Tesouraria e Diretoria.

3°. Demais assuntos, de interesse social.

Contando com o comparecimento de tedos os associados,
firmo .. me cordialmente,

HERBERT RITZMANN
10. Vice Presidente no exerciciú da Presidencia,

Antonio .

Ano 13, Canoinhas, Santa Catarina, Numere 500

- -

. ucrentc: n�A�S �m�[,

Acaba de exonerar-se do cargo de Secretario de Viação
e Obras Publicas, o Dr. Arôldo C. Carvalho, em cujas elevadas

funções, prestou a 8'. Catarina,' e em particular, á Canoinhas, os

mais assinalados serviços para o seu progrésso e sua grandesa.
Convidado pelo então Governador Iríneu Bornhausen, coube-lhe Pmnript�rl'o' � I' I'AR"AlfIO
substituir naquela importante Secretaria, ao saudôso Dr. João �, II U '. • II. " ,

,

Colín, em cujas funções, logo se fes notar pelo acerto- de' suas CAIXA POSTAL, 2

dketrizes, bem asüm,�ela comprovadainteligencia'eoperoüdad� ������������������._�������������������������
tanto que, ao assumir as rédeas do Governo o S. Jorge Lacerda,
não poude prescindir de seu concurso e vaiorosa .colaboração.
Durante 4 anos 'estêve o Dr. Arolde Carvalho á frente da mais

importante Secretaria, respondendo ainda, ha mais do que um

ano, pela Secretaria do Interior e Justiça. Em todos os quadran
tes de Santa Catarina, o trabalho realísador deste ilustre filho de

Canoinhas, tem sido reconhecido e ad
mirado! O norte catarinense, então foi

sacudido do seu marasmo pelo dinamis
mo do' Secretario de Viação e Obras
Publicas! A Estrada Dona Francisca,
principal arterte desta sona,' mereceu

logo sua atenção e seu carinho, ' com-

preendendo que era mistér agir no

sentido de evitar a evasão de nossa

produção para, os pórtos Paranaêrises.
"Hoje aquela estrada, nós, trechos Porto
União Canoinhas e�daqui .Mafra-São Ben
to ê considerado' ponto alto das rodo

vias Catarínenses, Quantas pontes foram
construídas. ! Dentre essas é oportuno
ressaltar a de São JO&O dos Cavalheiros,
tão importante para Canoínhas,' e

'

que O' Gant�s constítuía serissimo problema, pois . OVernador
qualquer enchente paralisava o transito,
obrigando tantas veses a baldeação .de

a,gr,adec,e ao
cargas e passageiros em canôas. No tre- .

cho Mafra Rio Negrinho, o nôvo traça-
O' A ld Cdo se destaca como um verdadeiro mongmento de .

consagração . r ro O
'

•

de um Governo. Na estrada de Major Vieira, foi construida a
<

•
_

•

ponte sobre o Rio Bonito, óbra tão necessaria e muitos anos' d Car va/lhoreclamada, pois que, tambem, com qualquer chuva, vinha impe-. e
dindo o transito daquela importante núcleo Canoínhense. Temos O 'G

'

nado J g L d
.

d
.

I d C 'd C
.'
h dianti ds

over r or e scer a
am a a assirra ar a estra a aça OI' anom as, em a tanta a derec d A ld C

t
- .

'b t
' , C' . h' ..

t t' en ereçou ao r. ro o .

cons ruçao, cuja o ra rara para anom as' a mais Impor an e de C Ih q, d l'v ibui
-

'

"

, 'arva o, ue e xou recen-

contrí utçao para o seu progresso.
,

' '"

'

temente a pasta da Viação e 0-
Tambem no que concerne as rodovias municipais, o Dr. bF&S, ,públicas,. a seguinte carta:

Aroldo Carvahlo, deixando a parte questões politicas, atendeu
reclamos dos Canoinhenses e cooperou grandemente na sua con

servação e melhoramento, pois' que apresentavam desoladôr as

pecto.
Não somente em nosso setor sua ação foi tão fecunda,

em todo o teritorio Barriga-Verde" como: Itajaí-Blumenau-Gaspar
Rio do Sul, Sul e Oeste do Estado' etc.. seu nome é sinonimo de
trabalho e dinamismo. O insigne Governador Jorge Lacerda, re
conhecendo essas excelsas qualidades de seu colaborador quiz pre
mia-lo, nomeando-o para as altas funções ,de'. Juiz-do Triubunal de
Contas, que desta forma também- ser-beneficie recebendo a con

tribuição d� ínteligéncía. e cultura de-sse moço Canoinhense.

A carta que lhe endereçou o Exmo. Governador' do Estado
.
e que publicamos em outro local, é bem um atestado do reco-

nhecido vaiôr da grande colaboração prestada ao Governo. '

" ,

Sua candidatura a deputado federal, é ,�em favôr uma can

didatura vitoriósa, face ao reconhecimento do pôvo para com aquêle
que souber dignificar o cargo pelo trabalho honesto e produtivo.

� .

�

mmtorcs: CARWS SCHRlMM C AlfRmO GARLmOa

Dr. Aroldo c. Moralização
de Carvalho

A data de 11 de Junho, é

particularmente expressiva
para :'todos nos, canoinheri
ses, pois que assinala a pas-,
sagem do aniversário nata
lício do Dr, Arolde Carvalho,
a quem Canoinhas deve

grande parcéla de beneficios. '

Por esse evento, "Correio
do Norte" saúda e abraça
seu digno chefe, augurando
lhe muita felicidade.

«No momento em que o ilus-

,tr� Amigo: deixa a pasta da Via

ção e Obras Públicas para ocu

par o cargo de JUIZ do Tribu
nal de Contas do Estado, dese

jo. exprimir-lhe os mais cordiais
, agradecimentos pela colaboração
que, até há pouco, prestou à
minha administração.
Desnecessário dizer que consi

dero essa colaboração das mais
valiosas De fato, ela se traduziu
em real dedicação aos altos in
teresses catarínenses, como, por
exemplo, no setor das .rodovíss
e das' obras públicas, a que o

prezado Amigo,' com a sua inte

ligêhcia moça e lúcida, deu o

. maior rélêvo,

Os múltiplos empreendimen
os lque se desdobram pelos
diferentes quadrantes do nosso

Estado atestam a sua ação di
nâmica á frente da importante

, pasta que lhe confiei.
- Diante disso, acredito que, no
novo ramo de administração pú
blica, em que agora ingressa,
continuará' a demonstrar 'a sua

alta capacidade de irabalho, P03-
ta sempre a serviço da nossa

querida terra, que tanto já lhe
deve.'

\

Com os votos de ,felicidades:
em;�o novo ,cargo, receba b meu

cordial abraço.
Jorge Lacerda

Governador

FONE, 128

Em .

nosso modesto modo de
pensar e acompanhar os aconte
cimentos atuais, tanto na socie
dade, como na política e nos se

tores' administrativos temos sem

pre tomado por bandeira a mo'

ralízação, Heferimo-nos à mora li
.zação ao pé da letra, aquela que
parte dos princípios cristãos, a

quela que tem a orientá- la a re

ligião, -aquela que é ditada, pelo '

respeito e pelo .culto sincero ao

Supremo Criador· do Universo.

Moralização do meio social em que
vivemos, moralização da .Impnen
sa, do Rádio, da Política é dó uso
dos poderes que temporalmente
exerçamos junto aos nossos coo
cidadãos e por mercê da Divina
Providência' ...

"

Felismente : muitas são as peso
soas que esposam nossas ideias e

'issoprova o artigo que acabamos
de ler em o "LUME", o jornal que

, se edita em Blumenau sob a e8-

clarecida e patriótica direção de
Honorato Tomellin. Artigo que,
com a devida vênia passamos a

transcrever, para apreciação e me

ditação dos nossos leitores bem
in tencionados; ei-lo :

Moralizacão - Uma das pala
vras mais usadas atualmente é a

célebre e iâ cansativa palavra "Mo,
ralização". Em todas as esferas
da vida 'social, econômica e ad
ministrativa do nosso país .ela está

�

em uso. Fala-se em moralização
do go�êrno moralização ,DO legis
lativo, moralização eleitoral, mo

ralização do comércio de, todos e

de tudo. Todos sentem que o nos

so país chegou a ponto final e que
a, corrupção e li exploração atin
giram o ponto culminante. que o

senso de responsabilidade desapa
receu por completo; que os inte-

Comunicação
Comunico que me encontro no RIO DE JANEIRO à

mais de 25 dias tratando junto MINISTERIOS recebimento
subvenção Cr$2.000.000,00, (dois milhões de cruzeiros) à II
Exposição realízadaem Novembro do ano passado. Aludida
Subvenção destina-se .pagamento fornecedores material Ex-

"

posiç�o e s�ldo será aplicado inúmeros <rpelhoramentos já
planejados na ASSOCIAÇAO RURAL. Com tal comunica
ção espero tranquilizar credôres ASSOCIA'ÇÃO que pacien
temente aguardam pagamento. Até dia 15 do corrente de
verei estar em Canoínhas, quando ínicíàreí r)'agamento me

diante convocação radio e j,ornal. Posso adiantar' que Sub
venção será recebida, pois alem ter confiança trabalho' que
óra faço Rio, Presidente da Repub,lica e Ministros compro
meteram-se comigo e Deputado Elias, Ada.ime, autor proj'é
to, que não haverá duvida quà,nto pagamento, estando ape
nas DECRETO, sendo encaminhado trabalho rotina nas re ...

partições subordinadas Presidencia e Ministerios.

Cordiais Saudações
ALFREDO DE' O. GARCINDO

Presidente da Associação Rural de Canoinhas

CIRCULA AOS SABADOS

Por L. M,.

resses particulares prevalecem em

prejuizo do bem comum da pá
tria, Nesta boro trágica surgiu a

palavra mágica, a âncora de sal
vação "Moralização", "Ação mo

ralizadora", palavra esta, pregada
pelo sr, presidente tia Republica,
pelos senadores e deputàdos, pre-·
gada por todos que ainda se in
teressam pela Pátria Brasileira.
.\. moralização do nosso. país' po-
deria garantir a sobrevieêucie de
nOSS8 pâtrie, mas moralização su

põe moral e moral se baseia sôbre
os princípios firmes, inabaláveis
da religião Onde falta á religião,
dificilmente haverá moral e onde
Dão há moral não pode haver mo
ralização. O homem que não res

peita a Deus, .não respeitará au

toridade e lei alguma.' E ê por isso
que a fraude. a exploração, a cor
rupção a deshoneatidade. grassam
em nosso país. .Sendo portanto 08

males no nosso país, de base, de
vemos primeiro' 'reformar a base
ou seja providenciar' a volta da
religião para • ;v,ida publica. ado
��r os prineipios da moral cristã,
fazer

.

com que governo e gover
,n�os se orientem, pelos dez man
damentos da lei de Deus. do con

trário todas ,as pregações sôbre
moralização, e ação moralizadora
serão inúteis. Os inocentes úteis,
'0,8 exploradores, os ladrões, os cor
ruptos, os podres continuerão a

obra destruidora, levando o nosso

país ao abismo ameaçador. Preci
samos dé Religião para podermos
moralizar-a sociedaderSem religião .

torna-se inútil qualquer, tentativa
de moralização" Força e violência
não resolvem a situação. Urgé por
tanto formarmos consciencies cris
tãs e isto conseguimos sômente
pelos principios sagrados da Re-
ligião. F. E.

•
,'(I
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BARBEARIA

o seu café
"

Churr�scaria
'
.

.

A mais bem montada da �idadei 'oferece diària'mente às
famílias canoínhenses churrascos deliciosos de gado, leitão,

cabrito, carneiro e as especiais galinhas
a:Q espeto, galeto, etc.

CHURRASCARIA «SULTÃO»
Defronte à Estação Rodoviária, permanece

aberta até às 24 horas.

REAL Utensílios'
'

domésticos
(!,ad,ft

!

�.eita'
• Co

s. Tereza Especial

'Churrascaria Mascote
·de ·PAULO· JARSCHEL

Leonardo" Gapski
'

avisa '�ua 'distinta cfientela
que para melhor atende-la, instalou mais urna

cadeira, assistida por profissional
competente. 1x

.'
.

. .

Churrasco diàriamente, com buchada' às quintas-feiras.
AIJ?o�d e jantar.

Canoinh,as
.

.; Rua Vidal Ramôs ,'�i54 .... féne, 154

Banco de Marcioeiro
\

Vende-se um com-

pleto com' ferram.en
tas. 2x

"

Tratar nesta rédacão

Topogra,fia)'7- A9�imensura .,- Medição. de. Terres
Feres .Dequech - 'estando' em serviços de topografia e

medição QE:,;ter�;as nesta' zona, avisa os' interessados que. preten-
dere� êf�tuar trabalhos dessa natureza, para procurarem

informações nesta cidade" com Joã.o 5eh:!me_
'ii .

,

Banco Indústria' e Comércio de Sánta Cat-a:rin�a,: SIA_
SÉDE ITAJAí SANTA CATARI'NA .

Fundado em 23 de Fevereiro de ·1935 '

CAP'ITAL E RESERVAS - C'rS 202..9&0.700,,30'
Agências no Distr ito Federal: Agências em Sáo Paulo - .(SP).

'

ÃgêRcj�.em Curitiba (PR) _, Rua Monsenhor Celso, 50
.Rua Visconde de Inhauma. 134 C • LOJA • Rua São Bento, 34.1 - Rua Marconi, 45 * . ,'o .':.'. • . -Ó, ,. • • '.'

Hua do Carmo 66
'

.
�, Bairro do Brás. Bairro da Lapa - Bairro da Luz..' Agenc�a e'I' florlanopoh.s (SC) ':" Praça 15 de NovelIlhro, 9

, ,": .' ). •

•

'" ';", ",
", •

"0
�,

•

.

.

'}M8tdz e Agências INCO - Direção Geral INCOGERAL - Rua Visconde de' Inhauma- RIOINCO ._ Rua do CarmofINCOGARMO �<!Rua
Endereços Telegraficos:", São Bento BANCOINCO -' Rua Marconi INCOMARCONI, - Ba�rro do Brás INeONORTE: --: Bairro da Lapa LAPAINCO - Bairro da

,
Luz lNCOLUZ -c-. Santos INCOSANTOS (ou INCOS). i<

• ,. "'1 ,
. ,

Agênci'as no Estado de San'ta Catarina"· Araranguâ, Blumenau, Bom Retiro. Braço do Norte, Brusqne: Caç�dor. Camboriú, Cainp�s Novos, Capinzal, Canoinhas, Chapecô,
Concófdia. Crisciuma, Curitibauoa, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Jbirama. Iudaial, Itéiôpolis, Ituporanga, Jaraguá do Sul. Joaçaba, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz Alves, Mafra, Orleans, Piratuha," Pôrto União, Rio do Sul, Rio 'Negrinho, Rodeio, Santo Amaro' da Imperatriz, São Bento do Sul, São Carlos, São'

.

Francisco do Sul. São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taió, Tangará; Tijucas, Timbó, Tubarão,' Üruseapga. Videira e Xanxerê;

A�sncÍé�s no Estado do Paraoa - Cambarâ, Clevelâudia, Lapa, Mariugâ, Palmas. Palmeira, Ponta Grossa e São Mateus do Su1.�;
,

Agencia& 00 Estado de São Paul'o _ Botucatú, Campinas•.Cruzeiro, Jaboticabal, Jacareí, Jsú, Lençóis. Paulista, Lorena, Mogí das Cruzes," Mogí-Mirim, Paraguaçú
Paulista, Pinhal; Piraeicaba,.'Presidente Prudente, Santa' Cruz de> Rio Pardo, Santo Andrê.. Santos, Sertãozinho e Taubaté.

Age.ncia no Estado do Rio de Ja:nei'ro. - B�rra- Ma·nsa.
.

Escritori-osno'Estado d. Santa Catarin. -, Biguaçú, São José � Urubici.
E'scri't Es.tado S.'Paulo .;_ Alfredo Guedes, Barrinha Gcararema, Guariba, Lutêcia, Monte Mór, Poâ, Queluz, Hio das Pedras, Salesôpolie, Sousas, Tremembê e Vila dos Lavradores

, •• _ -

-

,

..
,

• '\"11'.. .•

'J''(

"

A - Óisponi'vel
CAIXA

Em moeda. corrente
Em depósito no Banco do Brasjl
Em depósito à ôrdem da SIlP';' da,
Moe1a e do Crédito -.

Em otl'ttas' espéeres
• ,t"o I , ç �,

/. B - .Realizável
Letras do Tesouro .Nacionah
Títulos' e Valores Mobílíáríos:
��------ .... '<,

Apólices e Obrigações Federeis
.ínclusíve 8S do- valor nominal de
Cr$22.398 500,00, depositadas no

Banco do Brasil S/A à ordem da
Superíntendencta da :vIoeda!e do
Crédito, e' as do valor nominal
de Cr$ l.ooo.ooo.oo depositadas
no Tesouro Nacional, por fôrça
do D'ec'rét9\.I,ri rd16o'2 de 1 tr/g/946
ARo�iêes Es'fá'diúlis
Apcjfi'ces NfuiriÍ'Cípais
Ações e Debênturês

'

Emprêsti'ntflS. eri1� Cko'tréfité
ErripreSf!tnos Hfpdtecârio'�
'I'ítulos J!)eS'�('jntiidbs
Agencias no País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exteríor
Tesouro Nacionel - M, Fazenda

(Divisão Imposto de Renda)
.

Outros Créditos'
Imóveis
Outros valores'

€ -- Imobilizado
58 Edifícios de uso do Banco
Moveis � UtE'nsílios
Material de Expediente.
InstalaçõE's

O - R�.suUados Pend'entes
Juros é del>contos

'" Impostos'
Despesas Gerais e autras, ContaS
E - Contas de Compensação
Valàr�s em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber de CfAlheia
Outras corltas

.

(Compreendendo . Matriz e Agências)

ATI vo II'
BALA�CETE EM 30. D'E ABRIL DE 1958

PÁ '5 5 I V (j

1.497.507 :546.00 .

444,199,90 1.49'7.951,745.90
764,:875292.90 3.678.243.262.10

10.326.373.392,50
------�------------�__=--=-=__=-__�,__=_� �.m ����=------------- . .... _

, "

256.662,862,90,
138.097·72Q,3o:

45.22·9·.2�4,10
21 .1!11.795,40 461.107 QH,10 .

F ....... Não E-dgível
Capital
Fundo de reserva legal

..

Fundo de previsão'
Outras reservas

125.000.000,00 125.000.000,00
12.000.000,00
60 500.000,00
5-.4:80.106,30' 202,98:0;700,30

,
.

75,000:000,'00

, '

"

�.'

18.�70.488,20 '

&3.42,4,00 '

2,593.537,30
64.9'60.6l3.50

620�32g.1()1,4o'
.

3(f.318�304:,60
1.982' SS6.47 (,:to"

.

2:..80f:)..5f!3,098;oo
73.176.4'52,20'

1.34'1,20

86.608.063,00.'

G � Exigivel .

DE-POSI'rOS

à 'vista e a curt.o·�'prazo;
de Poderes Públicos
de Autarquíae
em C/ Sem Limite'
em' C] Limitadas
em C! Populares
em cf Sem Juros
em, CI de Aviso
Outros depósitos

c:

2.506.103,70.

82.171.0'41.66 5.592.577.582,90
6Q.�Ql.697,10
3.026.896,00 5.823.614.239,00.

200 869.167"So.
.

112.823.203,40
, 1.213.923.334,30'

I 133.938.177,30
937.69·2: 41.14,,90
26.0'05.773.70.
79.026.700,50
115.95r.429,�o. 2,820.23.0.200;90

a..prazo:
de' Poderes Públicos
de Ail'tarquias,

de diversos:
a prazo fixo'

:: de avisa prévio,

1. 0:413.124.,40
8.590,.414,20

205.89tl.�54<,00
106.18T.5_85,70 321 •.nr.9'78.3o

.

3.141.9'42.t79�20

226.978.215,70
4'5.993 352�90

.

5.718.096,30
2.524.61-5,80 Mo 281.214.310,70

Outras resPQnsabilidades
Títolos Redescontados

ii Obrigações diversas' (inclusive
as operações de café)

Agendas -no País
Correspondentes no País
'Correspondentes. no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Divi€lend0s a pagar.

163.197.6.47,40
2.807.208.432,50 .

108.949.642,60
4.484,40

51.5&3.050;00
810.�17,40 3.131.753.507'4,30 6.273.695.753,50

.Í,fj18,946,3o
2.078.246,30
75.436.776,40 82.193.969,00

H- Resultados Pendentes
"

Contas de resultados 171.453.676,60

,
.

1.249.125.869, lo
166 290.354,20

1.497.951,745,90
764.875,.292,90 3.678.243.262,10

10.326.373 �92,50

I - Contas de Conipensacã�
Depositantes de valores em

garantia e em custodia .

Deposit. 'de tit1;llos. em cobrança:
do País
do Exterior
'Jutras contas

1.415.416.223,30

/

Itajaí, 13 de maio de 1958 - Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente - Dr. Rodolto Renaux Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Miranda Li:ns, Diretor.Ad,
juuto - Otto Iúnaux, frineu Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores - SBrafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade Geral· Reg. no qRc,se N.o 0.181
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PELOS

I!

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Fazem anos:

Hoje: o snr.foão Belem Fer
nandes, as srtas.Lacy filha do
snr. Ios« de Oliveira Godoy
li Nilséa filha do snr, Wilson
Wendt, os meninos Luiz Va
léria filho do snr. Valéria su.
va e Levy filho do snr. [oão
B. Pacheco.
Amanhã: os snrs. [ohan»

nes Rothert e Angelo Alõerti,
os meninos Antonio Sérgio fi
lho do snr. Alcidio Zaniolo e

,

Antonio Carlos filho do snr.

José Pedro Mendes de Almei ..
da e a srta. Dirce filha do snr,
Otto !fo ffmann.
Segunda:feira/ os snrs. E

miliano f. Uba e Nery Wal.. ·

trich, asma. dna. Adelia esp,
do snr. Carlos Spies, a me

nina Onorina fiih« do snr.

Hercilio Müller e o menino
Pedro filho do sr., Estefano
Miretzki.
Terça-feira; o snr. Eneei

bert Fiirst, a srta. Asta filha
do snr. Rodolfo Bayerl e a

menina Cleide Maria filha do
.

S11r. A�ztonio R.odrigues.
Quart�:feira; os snrs. dr.

Zaiden Seleme, Adib S. Sakr,
Paulo Zapp e João Poloma
ni, o jovem João Agostinho
dos Santos, o menino Djalma
filho do snr. Elpidio Borges
da Siloa, as srtas. Leonaina
filha do snr, Emílio í(üchler
e Angelina Metzger,·.D Arlete,
esposa do sr. Raimundo Dam-
brouski:

,.,.

Quinta=teira; os snrs. Agê
nar /. Kreiling e Celso Bauer,
os meninos Edgardt Wilson
filho do 5111'. Waldemar Stan
ge I! Mirtes tilho do snr. Fran ..

cisco Koehler, as snra s. dnas.
Francisca esp, do snr. Vitor
Goncaloes e.Sofia esp, do snr,

Paulo Zapp.
.

Sexta-feira; os snrs. Pauli.
no furtado deMello, OUo Hof-

fmann e Paulo [arschel Sob.
a srta.iAncila filha do sr. Jor
ge Stoeberl, as meninas Ma
ristella filha do sr. Athaide

, Allage. Maria Deolair filha do
snr. Belmiro Alves, Irene fi"
lha do snra. Estanislaua Kos ..

lovski e o menino Herberto
filho da snr. Guilherme Prust.
Nossos parabens.

AJUSTE DE NüPCIAS
Contrataram casamento a

5 do corrente a srta. [andira
filha do casa} sra. dna. Ernes
tina e TYicente Nouak; com o

sr. Wigando filho do casal
sra. dna, Lina e Carlito Gros
skopt,

AJUSTE DE N.ÚPCIAS
Noivaram dia 25/5 o S11r.

João Hotpe com a srta. Ed
toiges filha do casal snr. Car
los e Edwiges Possonski de
Palmital,

FALECIMENTOS
OTTO KOHLER

Após tenaz enfermidade,
faleceu nesta cidade, a 1°. do
C01'1e11.te o venerando cidadão
S1'. Otto Kohler, aqui radica
do ha muitos anos.

O extinto que contava 80
anos ae idade, deixa uma des
cendencia de 10 filhos, 5611e",
tos e 34 bisnetos.

A' família enlutada 110SS0S

pesames

WILLY GROSSKOPP
E'I'n circunsiancias trágicas

taleceu, dia 9 do corrente em

Rio d'Areia, neste municipio,
o sr. Guilherme (irosskopf,
industrial bastante relaciona-

»<

do e benquisto em nosso meio.

A seus familiares apresen»
tamos nossas: sentidas con

dolências.

Agradecimento
A famila do finado Otto Kohler profundamente abala

da pelo doloroso -tra nse que acaba de passar, vem por meio
dêste jornal agradecer em particular 30 ilustre e abnegado
medico Dr. O. Segundo de O., qUE com Incansavel desvelo

. apelando para todos os recursos de grande pratica medica,
afim de amenisar os sofrimentos de sua enfermidade con

fortando nos tarnbern com sua assidua presença amiga.
Outrossim nossos agradecimentos a Revma. Irmã Direto- .

ra do Hospital Sta. Cruz que tão prontamel:te nos auxiliou'

Muito em particular apresentamos os mais .. inceros a

gradecimentos 'aos ReVIDOS. Padres Franciscanos que como

Sacerdotes e amigos deram-lhe o conforto espi'ritual em vida

acompanhando-o tarnbem a sua ultima moradl:l. Tambem nos

sa gratidão imorredoura ás Revmas. Irmã� do CoI. Sag. Co.
de Jesus pelo honroso acompbnhamento.

Estendemos nOS80S agradecimentos a todos os parentes,

I
amigos e visinhos, mormente ao bom amigo e visinho Felix
RudoH que no último transe nos prestou auxilio inconfun- -

divel, emfim a todos que de qualquer forma nos conforta-

I
rum nos com sua viEoita GU acompanharam ao nosso querido
extinto a/sua última mO! ada.

A todos noss& eterna gratidão!

r:ett $ilZ§I�!5.JiIitlGG4&iA &"P'P'FWSW®'fl!iii&� Wa.&il&ciéSa
\.

JUSTIÇA ELEITORAL Ano 13 • CANOINHAS· S. Catarina, i4 de Jltnho de 195B - N. 500

Circunscrição de Sta. Ca

tarina � Juizo Eleitoral
da Sa, Zona

A V ISO,
O doutor PAULO PEREGRI

NO FERREIR.A, Juiz Eleitoral
da 8a. Zona (Canoínhas), Santa
Catarina, na forma da lei, etc:..

Avisa 80S interessados, para
que.não aleguem ignorância, que
até 30 de junho do corrente ano

poderão se inscrever eleitores
isentos de multa.

A partir daquela data' estão

sujeitos à multa de Cr$lOO.OO
(cem cruzeiros) a Cr$1.000,OO
(Hum mil .cruzeiros), além das
custas do processo, os que não
se increverem e tenham mais
de 18 (dezoito anos) de idade
sendo homens e as mulheres

que exercerem atividades remu

nerada.

'Será aplicada a multa às mu
lheres de profissão doméstica

que inscritas anteriormente, não
renovarem seus titulos.

Os empregados no comércio
e industria têm dois (2) dias de

licença renumerada a fim de que
possam requerer € receber os

títulos (art. 59, do Codigo Elei

toral).
Avisa outrossim que o expe

diente do Cartório-Eleitoral, para
atender a inscrição dos eleitores,
funcionará das (9) nove as 12 (do
ze) e das 14 (quatorze) ás deze
nove (19) horas, no corrente mês.
Dado e passado nesta - Cidade
de Canoinhas, no Cartório Elei

toral, aos dois dias do mês de

junho de mil novecentos e cin
coenta e oito, Eu, Zeno Benedi
to Ribeiro, Escrivão o datilo

grafei.
O Juiz Eleitoral

Paulo Peregrino Ferreira

EDITAL
o Doutor Paulo. Peregrino Fe

reira, Juiz Eleitoral da Ba, Zona,
Canuiuhas, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei etc.

FAZ Si\BER aos que o presenté
virem ou dêle conhecimento tive
rem que designou o dia quinze (15)
do corrente, [10 "SALÃO CRIS·
TO REI", próximo á Igreja Ma
triz desta cidade, para ter luga
a inscrição dos eleitores que ain-

'

da não renovarm seus ti tu los ou

que ainda não se - inscreveram,
cujos trabalhos terão inicio ás 8

(oito) horas, encerrando 8e ás 1 �
(doze) e reabrindo ás 14 (quatorze)
e encerrandose ás 17 (dezesete)
horas. Faz saber outrossim, que
no local estará o fotografo deste
Juizo afim de fotografar áqueles
que não possuírem fotografias.
Para que ninguem alegue ignoran.
cia, mandei passar o presente que
será afixado no local do costume

e publicado na imprensa loca!,
bem 'como divulgado na Radio
Canoinhas. desta cidade. Dado e

passado Ilihta cidade de Cenoi
ohas, aos li. dias de iupho de 1958.
Eu Zeno Hibeiro da Silva, Escri
vão datilografei e subscrevi.

Paulo' Peregrino Ferreira
.Juiz Eleitoral

Confere com o original, do que
dou fé. Dota supra. O Escrivão

ZelJo Benedito Ribeiro da Silva.

OBS. Os int�reBBadus deverão
apresentfjr no :ato da inscrição,
qualquer dos 8eguiDte� documentos:

MINiSTÉRIO DA GUERRA
J.

III EXERCITO
5a. Região Militar e 5a. Divisão de Infantaria

QUARTEL GENERAL

BATALHÃO DE SUEZ
VOLUNTARIADO

, .

Acha-se aberto em todo território da 5a RlVI e 5a DI (PA
RANÁ e SANTA CATARINA) o voluntariado para o CONTIN
GENTE DE SUBSTITUIÇAo DO BATALHÃO SUEZ, em serviço
no ORIE�TE MÉDiO.

CONDIÇÕES: -

1) - Ser Cabo ou Soldado reservista de la Categoria das
seguintes QM: 07-001, 07-002, 07-003, 10-046; 1.1-058, n·062, 77-
118, ou sel! Soldado reservista de 1 a Categoria elas seguintes QM:
07-007,07-008, .08-030,55-111,88-123,07-075,07-076.

2) - Ter sido licenciado nos anos 1955, 56', 57 e 58.

3) - Apresentar prova de boa conduta passada pela au

toridade policial da localidade de residência, com firma reconhecida.

4) - Ser solteiro, sem filho e não ser arrimo. Prova me

diante declaração escrita. do interessado, testemunhada por pessoa
idônea da localidade de residência (firma reconhecida).

, ,

5) - Ter altura mínima de 1,70 m.

6)
.

- Declarar, por escrito, aceitar o tempo de serviço por
1 (um) ano, no exterior.

7) - Ser alfabetizado.

8) - Apresentar atestado de que não sofreu puniçao du
rante or tempo de serviço (passado pelo Cmt da Unidade), desde
que resida na localidade sede do Quartt·I onde serviu.

OBSERVAÇÕES: - Os candidatos deverão se apresentar
no Quartel do 20° R I (BACACHER!) entre os dias 15 e 20 de
Junho, a fim de serem selecionados,

c

com os documentos -acima
exigidos, inclusive o certificado de reservista.

.

- As passagens dos voIllntáriõs até 'o local de apresen
tação (20° RI e o re tôrno, para aquêles que não forem aprovei
tados, correrão por conta dos mesmos.

-=-- Há preferência para os que falam INGL�S ou ÁRA
BE e para aquêles oriundos do Batalhão' de Polícia do Exército,
dá Cia P E da 5a RM· e 5" DI e do Batalhão de Guardas.

a) N�LSONREHELLO OE QUEIROZ
Gim Bda Cmt da 5a RM e 5a' DI

Confére:
Newton Faria Ferreira
CeI Chefe do E�R/5 .

Ir

Casa .Erlita
1°.) Certidã'o de - idaje extraida

do Registro Civil.

2°.) Documento no qual de in·
fira, por direito, ter o requerente
idade superior a 18 anos.

3.) Certidão de BatismO, quando
se trdtar de pessoa nascida anteri
ormente a 1. dé janeiro 1889;

4.) Carteira de identidade .expe
dida pelo serviço 90mpetente de

identificação no Distrito Federal,'
ou por orgão congênere nos estados
e nos territórios;

,

5.) Certificado de Reservista de
qualquer ca"tegoria, do Exercito,
Armada ou da Aeronautica;,
6.) Documento do qual Ele infi

ra a nacionalidade ,brasileira, ori·
ginária ou adquirida, do requeren
te;

7.) Cert, de casamento.

íPARA F E R I DA 5, U,,; '.

!ECZEfV\AS,
i iNFLAM/�ÇOES,

ICOCEIRAS,-
�I F R I E I f< A S I

I
.

IL§. 5 P_�..li.A S I E TC,
� ..c
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CORREIO DO NO�TE 14.6-1958
.

'

Sociedade de Tiro ao Alvo "Canoinhas"
São convidados os srs, sócios e Exmas. famílias para as

sistirem ao Baile, que esta Soco fará realizar na noite de 21 do
corrente, no Salão Bechel.

Outrossim convida-se o sr. sócios para a disputa de Tiro
ao Premio c/ medalha a ser efetuado nos dias 29 deste e 13 de
julho p. vindouro.

Canoinhas, 14/6/1958. A DIRETORIA.

I GUilhJ;!��.�� �oSC:Itmfu!rlfvidam seus

parentes e amigos para assistirem a missa que em su ..

fragio da alma de
"

ALBINO SCHULTZ
mundam celebrar na Matriz Cristo Rei, amanhã, dia

I15, ás 10 horas.
'

.

Pelo comparecimento, antecipadamente agradecem.
Canoinhas, 14 de Junho de 1958.

...................................................

Decl'a ração
Eu, Silvestre Landowski, abaixo assinado, declaro

publicamente que me desliguei do Partido Trabalhista Bra
sileiro e passo a pertencer a União Democrática Nacional.

Para clareza mando publicar esta declaração para
todos os efeitos legais.

Taiõzínho, 12 de maio de 1958.

'SILVESTRE LANDOWSKI

Firma reconhecida no Tabelionato Aleis -Karasinski,
Papanduva.

soe. ESPORTIVA PALMEIRAS
«CONVITE»

De ordem do Sr. Presidente, convido os Srs. As
sociados, para as 9,30 hrs. da manhã, do dia 15 deste,
afim de assistir a pósse da nova Diretoria, eleita em As·
sembléia Geral Ordinária no dia 1. de junho p. p. na

séde desta Soe. sito em Alto das Palmeiras.

Canoinhas, 9 de junho de 1958.

IlORST BOLLMANN - 1. Secretário

,--_.---------------------�

\

AGUARDEM: A Dansarina Nua. Pelo Amor
de meu Amor • um Estranho
no Paraiso - Julie. etc.

Cine Teatro Vera ,Cruz
AP'RESENTA:

HOJE -

A VOLTA
á. 20 nor.as - Impróprio até 14 anos

DO RENEGADO
c/ Phil Carey, Marth Hyer e Gene Evans

«Sensacional filme faroeste»

continuação do seriado - Correio da.s Planicles

DOMINGO - ás 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

A VOLTA'DO RENEGADO
continuação do seriado - Correio das Planlcies

ás 17 horas
DOMINGO - ás 20 horas

Censura até 5 anos
-

Proibido alé 14 anos

VIVA LAS VEGAS
EM CINEMASCOPE

Com Dan Dailey, Cyd Charisse, Paul Henreid, Mitsuko
Sawamura e ainda um grande elenco de artistas celebres
«Maravilhoso romance musical onde Cyd Charise se re-

vela tão excelente comedíante quanto balarina»

i 2a. FEIRA - ás 20 horas. REPRISE - Proíbo até 14 anos
! '

-'-----------

3a. e �.a FEIRA • ás 20 horas. Proibido até 14 anos

A, FALSA VERDADE
Com Victor Mature - Patricia Neal e Edmund Gwenn

«Uma sensacional comédia da Fox»

5a. e 6.8 FEIRA - às 20 hor;s - Pr�ibído até.14 anos

ANJOS MALDITOS
Com Tommy Cook e Mollie Mc. Cart

«Uma drama policial de jovens delinquentes».

,) ..

:;�
'"

C F�? 5'·
'

a e . tm, mas café

GrosskopfWilli
Écoou dolorosamente nesta

cidade, a pungente tragédia,
que vitimou dia 9 do corren

te, uma das figuras mais

benquistas de Canoinhas o

cidadão Willi Grosskopf. Já
há algum tempo vinha aquê
le nosso, amigo dando mos

tras de pertinaz enfermida

de, com profundo abalo ner

vôso, o qual admitimos o

, tenha levado a trágico gésto.
Deixou viuva Dna. Leonor

filhos e netos, cuja família
inconsolavel pranteia seu

inolvidavel chefe, como toda
Canoinhas lamenta a perda
de tão prestativo e útil ci
dadão.
Correio do Norte, que ti

nha em Willi Grosskopf um
grande amigo, lamenta pro
fundamente seu prematuro
desaparecimento, apresen
tando á família enlutada sen

tidos pêsames:

Em Bela Vista do Toldo,
vende-se um terreno de 30

alqueires, sendo lO de terra
de planta e 20 de caiva
sem erva. Possui cercado pa
ra porco e uma casa de
morada. 3x

Informações nesta redação.

Tintas Ypiranga
Casa Erlita

Datas Venda
à Rua Marechal Deodoro -

3 datas cercadas.

à
.

Rua' Curitibanos - 1 data
com casa. Preço de ocasião

Tratar com o proprietário
Sr. João Malinoski, à Rua
12 de Setembro. 3x

Máquina Singer
Usa d a, .procura-se uma

comum ou de alfaiate - até
,o dia 22 do corrente mês.

Informações no BarHenri

que Marzall ou nésta re

dação. 2x

Terreno á Venda
Vende-se um terreno com

25 ,alqueires, sendo 14 terra
de planta e 11 eaiva com

herval, situado em Rio Bo
nito (IMBUIA), com todas
as benfeitorias - casas,

paiól, etc.

Ver e tratar com o pro
prietário Sr. Antonio Iarro
"cheski em Rio Bonito-
'Imbuia. 6x

Três Barras -
1/A Gata BorralheiralJ

Três Barras, o valoroso e progressista distrito de
Canoinhas, vem de ha muito lutando pela sua emancipação
administrativa.

Três Barras, antes de pertencer a Canoinhas. já foi
emancipada pois éra Termo de Comarca (uso da República,
Vélha) do Paraná, portanto mais um motivo que deve ali
mentar os anhélos do povo tresbarrense. Quando da cam

panha política passada os homens da Aliança PSD -, PTB,
fizeram aquela bôa gente formal proméssa de que uma vez

vitoriosos promoveriam a criação do Município de Três Barras.

Acontece - como vem acontecendo em tudo, só ficou
a promessa - em troca dos votos recebidos - houve aquele
gésto caraterístico do dobrar o braço. Houve promessa até

, por escrito - mas qual, tudo só promessa e nada mais.

O interessante é que em 1957, o bancada da UDN
apresentou projeto autorizando a criação do novo município,
a petebista e pessedista (que queria), votou contra, alegando
entre outros que em 1958 a Lei previa esses casos, aí sim,
eles estariam a favor .

Pois' bem, já nos primeiros dias deste ano Legislativo,
apresentaram um projeto de Resolução pretendendo autorizar
a criação do município, para tanto andaram exibindo o tal
documento á população tresbarrense.

Houve, como natural justa alegria em Três Barras
- mas - os homens estavam atráz da imbuia, como diz o

vulgo popular, para matar as alegrias que antes haviam dís
tribuido a mancheias!

Como nos Tartufos, pretenderam recaptar as simpa
tias já vacilantes - mas, ha sempre um mas - houve quem
defendesse leal e sinceramente o pôvo tresbarrense e as

cartas foram para a mêsa, daí apareceu a verdade núa e

crua... Tudo não passava de tapeação -- caiu a pele de
carneiro e o lobo apareceu em plena fúria .. ,! Três Barras
devia continuar como a "Gata Borralheira" - limpar ,& casa,
lavar pratos, etc., porém festas, namorados e alegrias, néca ... !

Depois de ingentes esforços, conseguiu-se desen
gavetar o procésso -, o assunto veio para a discussão em

plenário - houve fórte argumentação e no calor da discus
são as unhas apareceram - PTB (com exeção de um seu

ilustre membro) e o PSD eram Contra com C maiusculo ... !

Votado de acôrdo com o preceito da Lei (Lei Or
,gânica) o projéto foi aprovado, não em .duas mas em 3 vo
tações!

Tudo constando em Ata --- com despachos corrétos
- agora mais um esperneio --- depois de materia vencida
a maioria PTB-PSD, invoca artigo de Regimento Interno que
elaborado era flagrante contraste com a Lei Orgânica e Cons
tituição.

Aliás êsse descaso pela Lei e pela ordem das cau

sas, já é velho ---' houve aquele caso do véto que continúa
Ióra de Lei, mas dentro de interêsse do Executivo Municipal.

A ordem era liquidar o caso aqui mesmo em Ca
noinhas, para evitar que a bomba caísse nas mãos do Deputado
Colodel que por sua vês tambem tapeia.

Tres Barras, continúa confiante - aguarda a justi
ça como seu príncipe encantado - a Gata Borralheira usará
seus sapatinhos de Cristal --- quer queiram ou não queiram
os senhores da Aliança .. !

V E N O 'E .. S ..E
Por motivo de mudança. uma MOTOf;ICLETA marca

INDIAN-BRAVE 1954 motor 4 tempos 250 cc. e uma BICICLETA
PROSDOCIMO. Ambos os veículos encontram-se em estado de
novo, como podem ser constatados pelos interessados, Negócio de
ocasião, Tratar com o sr. ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA
no Banco Nacional do Comércio S. A., Caixa Postal, 230 - até
o fim deste mês. 3x

Agra de c im eni o
A família de Guilherme Grosskopf, profundamente, pro

fundamente consternada com o trágico desaparecimento de seu

chefe, sensibilizada vem por intermédio deste Jornal, agradecer
aos Snes. WiIly Ostertag e Inspetor de Quªrteirão do Rio d'Areia
e demais vizinhos tanto daquela localidade como aqui na cidade
e ainda aos Snrs, médicos Dr. Mario Mussi, Reneau Cubas e Os
waldo Segundo de Oliveira, bem como a todos que os conforta
ram nesse doloroso transe, e acompanharam o extinto até sua

última morada.

Convidam ainda seus parentes e amigos para assístirern
a missa de 7.° dia que mandam celebrar na Matriz Cristo Rei,
segunda- feira dia 16, às 7 horas.

Por mais este ato de caridade cristã profundamente
agradecem.

Agradecimento ao Dr. Mario Mussi
A familia de Guilherme Grosskopf, consternada com o

extránho desaparecimento de seu chefe, vem de todo coração,
agradecer ao Sr. Dr. Mario Mussí, pela assistencia médica e aten

ção que há tempo vinha prestando ao extinto e seus familiares.

boml ASTRO o preleridol
� ,;.

�"t
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CORREIO DO NORTE

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos

anéis e brincos de di
versos modelos

Na Relojoaria $uissa
de 6uilhorme' J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

!!fIIIIII!_I_--�------------_.'--'IIIII!'" Má,quinas agrícolas ,e
\

para benelicler]madeiras

t ,

e

Pincéis «Tigre»
os melhores

CASA'. ESMALTE
,".

'J,
.

•
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ii Dr. Aristides .Diener jj
� ,

' CIRURGIAo DENTISTA
. ii

H �

ii Raios X - Pontes Moveis e fixas' ii
- "
Q "

� Dentaduras Anatomkes �
" , " p
ii Rua Vid'al Ramos ::
� CANO,INHAS Santa Catarina ii
.. \ . :.
u

, ", ,
"
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José Yvan da Cesta
" Bacharel em Direito

, .,

Advocacia em geral, especialmente crime

,Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n.O 550
, CANOINHAS' --

.

Santa Catarina

O.ticina,

Relâmpago

A meis antiga
A mais sortida
A melhor

A preferida '

éompl�ta 'assistência para
b" . 'I t do pequeno concerto

SU ii .Bele e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas.

Peças e accessórios
Vendas ã. vista e/a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _"" Edifício próprio

,

,

Para todas, as finalidades.

Informações com

Z. Ciardndó & tlnüppelltd� ,

Nesta cidade.

o INSTRUMENTO da cida-

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

I

Ouca - "PUnio Salgado", ,
,

todas as terças-feiras, 8S 21,30
horas, pela Radio GLJbo, on-

\ , ..

das médias, 1.180 quilocíclos.
ondas curtas de 49 metros é

6035 quilccíclos. (Colabora
ção do PRP de Porto Uníão.)

/

Material elétrico
CASA ERLITA

Procure no seu fornecedor
o sabão Princezd, -Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto.l bom,

especial e canoinhense!

Café

Santa Tereza Especial
para o seumelhor paladar

14·6·1958

o QUE E' PROVIMI? I
1. - Um produto composto de Proteínas-Vitaminas

e Minerais de procedencia holandeza e espe
cialmente preparado :para o nosso clima.

2. - E PROVIMI é o grande e infalível regenerador
dos seus rebanhos tanto de Gado, Suinos e

Aves.

3. - 'Aumenta espetacularmente. o crescimento, pro
dução, apetite e fecundidade dos animais.

4. .,. Contém antibióticos contra as doenças dos ani

mais, especialmente Suinos e Aves; portanto
o animal tratado com PROVIMI, é resistente
às doenças infecciosas.

5. - PRO VIM!, portanto garante ao criador grandes
vantagen� e aumenta, sem duvida, seus lucros.

Os depositários em Canoinhas, com prazer fornecem
maiores' esclarecimentos e folhetos explicativos

sobre o tratamento com PROVIMI.'
Temos PROVIM I para pronta entrega.

,
,

Depositarias em Canoihhas:

Comércio e industrie H. JORDAN SIA
Rua Getulio Vargas n.? 562

'

2x

Seguro fI,e acidentes de trabalho
ATENÇÃO LAVRADORES

A Associação rural de Canoinhas camuníca a todos
os lavradôres portadores de cartões da Cia Atalaia,
que o· seguro de acidentes na lavoura está em vtgor
até o dia 30 de junho do corrente ano. Após esta

data" os interesados deverão comparecer; no escritório
da Associação para a legalisação dos aludidos cartões,
Outrosim, comunica que do mez de maio. em diante
está aseitando novos segurados e que quanto maior' I.
fôr o numero de' lavradôrés inscritos, mais barato
será o valôr do seguro. I

Vende-se
Um Caminhão Ford F7 ano fabricação ,49 - com di-

ferencial simples (não reduzido)
.

Tratar com Leonardo'
na Comercial Autornecanica Ltda. Rua' Coronel Albuquer-
que ou Fone 278.

-; ?

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA
A Agência do Expresso Joinvileuse Ltda, dessa Cidade tem o

grato prazer de comúnioar 80 Comércio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores. t1Ju·e está

\)

fazendo entregas' regulares de
mercadorias de São Paulo a Canoinhas de 10 (déz) em, 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.'

' '

"

Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba .8 Canoinhas,
preço Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba a .Cauoinhas por Cr$.,O,8(J
carga de armazém,. Sacaria, Cr$ 35,00 por. sa�o atê 60, kg,

Melhores informações em seu depósito
a Rua 12 de Setembro, 757 - Telefone, 255.

Pela preferência com que formos distinguidos,
cgrsdecemos penhorados.'
EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA.'

e==e==e==e===-'-�-================,

CAS·,A "LANG'ER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

'"

Comunica' que acabou de receber um enorme sortimento de
M E I AS, de todas as côres e tamanhos, diretamente das

, fàbricas, vend�ndo a preços realmente c�i�vidativos.
.'

Meias Elite, sem costura, 100% Nylon Dupont, (Seda);
Meias Salaston, tamanho único, 100% Helanca Nylon;
Tamanho Unico, em luxuoso estojo;
Meias Manchester, pura lã, especial para o inverno.

Meias de seda, rayon, linho' e algodão;
Finissimas meias para senhoras (passeio);
Meias para crianças, de nylon e algodão.'

___
J
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I L JAS U IDA LTD.I
� m·
� 8
� m
ue A casa que trabalha· pela sua economia I m
m D
ce Não perca tempo! O endereço certo para comprar methor m
! pelos menóres preços em Canoinhas: �:; LOJAS UNIDAS LTOA. - Rua Caetano Costa, 553 - Canoinhas m
m ,� m
ae . Morim metro 10,50 Lã Xadrez a partir de 75,00 m
ae Opala estampada «. 14,80 ta
m· Pelúcias lisas «19,00 m
ae Pelucias xadrez « 31.,00 A I h dos e d 175 00 m
ce Làmê «14,50 co C oa os a parti� .

e I . m
m Brim Listado «18,00 ta
ae Bangú e/flores « 55,00 . m
m Piquê todas as cores Cobertores Pura Lã 2 faces m
� de 120,00 « pj 85,00 mW

de C $ 110000 ·78000 tsil1tce Case'miras 1,60 larg.« 190,00 r. I por I �
m m
m Casacos curtos e)l,
ae Calças Malha Camisetas (f compridos eD:

� (Meninas) (Homens) Blusas para crianças m'
m 12,00 18,00 cc cc senhoras m:
as o maior sortimento da cidade !I
m'm
ae Graxa carro lata 1 kg. 22.50 ,Chapéus Ramenzoni ' m
as- Aparelhos Cafezinho 225,00 Camisas e Pijamas Ban-Tarn !I
ce decorados 9 peças m
m .Aparelhos Chá - 10 peças 35.0,00 Acordeões Rádios m
m decorados

I m
lF'í'ú F ngomar completos 175,00

-

Bicicletas Máquinas M
r�

erros e �

� �===============���================== m

! LOJAS UNIDAS LTDA. !
ue A Pioneira dos Preços Baixos m

� CANOINHAS - Rua Caetano Costa, 553 SA�TA CATAIUHA .. �
m���������B��a��B���6a������������a�a�
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Assine! Leia! Divulgue I

Valê! Só Marly 'Correio do Norte

Registro Ci V il
Maria Góss Glinski, oficial do

Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Ca
noinhas Estado de Santa Cata
rina. Faz saber que pretendem
casar: Sebastião de Oliveira e

Julia Alves Massaneiro. Ele sol
teiro, operario, natural desta Co�
marca, nascido a 8 de Julho de

. 1935, residente neste Distrito,
filho de Pedro Suares de Olivei
ra, e de Pulcina Maria de Oli
veira, residentes neste Distrito.·
Ela solteira, domestica .natural
de Paula Pereira, nascída a 8 de
Julho de 1937, residente neste

Distrito, filha de Antonio Alves
Massaneiro já falecido e de Vi
toria Dranka, residente

.

neste
Distrito.

.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo art. 180 do Codi
go. Quem souber de algum im

pedimento deve acusar na for
ma da Lei. Lavro v presente que
será afixado no lugar de costu
me e publicado em Jornal "Cor-·
reio do Norte" desta Comarca.

Paula Pereira, 30 de Maio de
1958.

Maria Góss Glinski .

Oficial do Registro Civil

Juizo· Eleitoral da 8", Zona
Canoírrhas, se.

Junta de Alistam.e.nto

Militar de Canoirrhas

Revist'as
Ao transcrevermos da revista "ESTRELA DO MAR" o tó

pico abaixo, não podemos deíxar de registrar nosso mais- prazei
rosa voto de louvor .ao Exmo. Sr. Juiz de. Menores da Cidade de
São Paulo que, num. rasgo de verdadeiro patriotismo e de cora':'
gem moraÍiZ.á�?ra, baixou a seguinte Portaria :

1) � Ftcam. expressamente proibidas, na comarca da Ca
pital, a exposição e venda, não só das publicações arroladas na
citada Portaria de 23 de agosto de 1955, com as exceções acima·
mencionadas, corno também. dos seguintes periódicos:

NACIONAIS: A polícia - Brasllidads, Ciências e Sexuali
dade - Clube dos Artistas - Confidencial - Conselhos Sexuais - Co
pacabana - Dentro da Noite - Escândalo - FIann - Folies - Fotogra
fias Artísticas - Guia Sexualvlt - Lei e Polícia - Mignon - Naturis
mo - Nu Artístico - Nudismo e beleza - Nudismo no Rio - Nudistas
- 'Po�ícia - Rádio 'TV - Reportagem .Proibida - Repórter.13 Rico
Tipo - Saúde e Nudismo - Seleções Sexuais - Sensacion - Show - Sol
e Alegria - Tentação - Vida e Beleza - Vigor Sexual - Seleções dQ
Crime - Ciência de Sexualidade.

\If�STRANGEIRAS - Album (fr.) - Beauty Parede (am)
- Çabinet (al.) - Cbic�Chics (fr.) - Confidencial (árn.) �,Charm
Photoghaphy Magazine (am) Carnival (íng. - Das Klein Cabinet
(al ) - Dear Sir (arn.) Ein Akwer (al.) - Exposed (arn.) _ Eyful.

(am) _: Femeninà (f) - Ftesta (ingl) - Figure (am.) - Flirt
am.) - Freudí (Postcards) - Frolic (am.) - Gala (am.) - Gla
moUI' Photoghaphy -- Glamourous Models (am.) - Helios (al)
IIe Du Levant (fr.) - II Travaso (it) - Licht Und Schoenheit (al.)
-:- Marital Blitz -, Modelstudier - Midi France (fr.) - Night
And Day (arn ) - Nudes Photography - Nus (fr.) - Nudist --;'

,

Paname (fr.) - Paris Hollywood (fr.) -- Paris Palace {fr.) - Pa
ris Tabou (fr.) PIayboy -'- Picture Week (am.) -- Pigalle (fr.) _
Realife Guides (sm) Regal (fr.) - Le Rire (fr.) - Rose Et Noir
(fr.) - Sensations (fr ) - Show Girl (cartoons) (am ) -, Sonnen
Freunde (al. -- Star (fr.) .,- Sun And Health (am.) - Salon Pho
toghaphy -- Sunbathing (am) - Supressed (am.) __ The Cieles
Models (am.) - The Naturist (arn.) - Tjtter (am.) - Vedettes
(fr. -- Vue (am.) - Whísper (am.)Wing (arn.) - Wink (am.) -
Sommer Freunde (a1.).

2) .....: Os exemplares encontrados nos lugares dêsse gene
ro de comércio serão apreendidos para as provídencías previstas
no parágrafo 2°. do art. 53. da precitada lei;

.
3) - Fica, outrossim, proibida a remessa por qualquer

meio de transporte que implique a importação ou exportação dos
mencionados periódicos, dentro ou para Ióra' do território da co-

marca da Capítal:
.

, 4) - As Autoridades judiciárias e administrativas, por
seus orgãos competentes, encarregados do serviço de fiscalização,
incumbe 'contribuir para o exato cumprimento da presente Por
taria, que apoia e ratlfíca as determinações constantes das perta
rias anteriores deste Juízo, e em parte, das Portarias baixadas pelos
MM. Juizes de menores de outros Estados, acima mencionados.

Cumpra-se, registre-se e publique-se.
.

São Paulo, 7 de janeiro de 1958.
O' Juiz de Menores, Aldo de Assis Dias

EDITAL Edital

.Antcnic Sclerne

O Doutor Paul0 Peregrino Fer-.
'reira, Juiz Eleitoral da 8a. Zona
de Santa Catarina, na forma da
Lei etc ...

Faz saber 'a todos que o pre
sente edital virem ou dele tive
rem conhecimento tiverem que,
alegando haver extraviado a prí
meira via de seus títulos eleito
ral, requerem a este Juizo a ex

'pedíção de segunda via, os elei-
CYRO EBLI$:E

NELLI STEFUNKQ
ALDAIR FERREIRA

Faz saber ainda que, findo o

prazo previsto em lei e não ha
vendo reclamação, será deferido
o pedido mencionado, E, para
constar, mando expedir o pre
sente edital nesta cidade de f:a
noinhas, aos. quatro dias do mês
de Junho de mil novecentos e

cinquenta e oito, Eu, Zeno Be
nedito Ribeiro Escrivão Eleito
ral da 88• Zona datilografei. .

Paulo Peregrino -Ferreira.
Juiz Eieitoral da 8a. Zona

De ordem do Exm=. Sr. Ge
neral Comandante da s- Região
Militar e 5a• Divisão' de Infanta
ria, torno público para conheci.
mento de quem interessar possa,

que será aberto nesta Região Mi
litar, o VOLUNTARIADO PARA

O. BATALHÃO SUEZ e apro

veitados, mediante seleção. os

reservistas oriundos do 1°. Bata

lhão de Polícia do Exercito (PE)
e Batalhão de .Guardas (BG). Os
referidos reservistas devem ser

solteiro e terem sido licenciados
nos an0,s de. 1955, 1956,· 1957 e

1957, inclusive O vencimento ba
se para cada soldado é de 150
dolares e o tempo de serviço no

exterior será de 1 ano. Os inte-.
ressados deverão se apresentar na
sede da 148• Delegacia de Recru.
tamento ...,... Canoinhas, munidos
do certificado de reservista para
serem relacionados para posterior
estudo pelo órgão competente.

Canoinhas, 4 d� Junho de 1958.

BENUR AUGUSTO MUNIZ

1°, Ten, Del. da 14a. D. R.

Rua Felipe Schmidt

com bem ,sortido armazem de secos e molhados
OFEhECE

Frutas e Verduras
sempre e!n estoque.
Atende pelo fone 226.

/ '

BANCO
AVISO

DO s. Á.

i MERHY SELEME t;. .FILHOS em TRES BARRAS

I Revendedores autorisados, te� para pronta entrega:

�!,_A_Co..... r.de_ões Todes,chini' - 4,8, 80, 120 B�ixos - 2, 5, 7 Registros
fi

__ Preco�_�speciais - tam��_� fav!litamo8 pagamento.�Eurar__ �s Lojas de MERHY SELEt��_!!ILHOS - IRES nARRAS.

BRASIL
Concurso para Escriturário

A Agência local, no seu horário normal de funcio
namento, . aceitará inscrições no período de 2 a 20 de
JUNHO proximo para o concurso acima, a ser realizado
nos dias 26 e 27 de JULHO vindouro em díversas cida-

. des, sendo a mais próxima a de CURITIBA - PR. Qualquer
informação a respeito poderá ser obtida na Agência Lo
cal do Banco do Brasil.

I
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