
Prorrogado o prazo 'para alistamento eleitoral
Rio - o Senado aprovou, em sessão nofunna de 27 de junho, o projeto de lei da Câmara dos Deputados que altera, para as eleições

de outubro próximo, o prazo previsto para o ,alistamento eleitoral. Segundo o novo projeto aprovado, os cidadãos

poderão se alistar, sem qualquer multa, até vinte e quatro (24) dé julho corrente.

Futebol afirmativo
É inevitável. Não se pode falar de outra coisa: somos

os campeões do mundo. Aconteceu rio futebol, mas aconte
ceu com classe. Com organização, objetividade, díscíplina e

sobretudo, fé e determinação. Um campeonato de eficiência
em terra de gente loura. Coisa boa e afirmativa que lava a

alma da gente.
Outras vêzes tivemos grandes selecionados, mas, nos

momentos decisivos nos faltava a confiança em nossas pró
prias possibilidades. Instintivamente passávamos a imitar as

"chaves" dos adversários. Agora, não. De uns tempos para
cá, aliás, o Brasil está se afirmando. A conquista do campe
onato do mundo é exemplo disso e servirá, por sua vez, de

exemplo para outras afirmações.
Com indecisões, maneirismo e principalmente, falta de

fé em nossos destinos, nunca faremos nada. Imaginem o Pelé
vacilante ao devisar a meta adversária corno vacilam certos
homens públicos quando calculam a possibilidade de alcan

çar as metas economicas de J. K. Nunca sairia o "goal" con
sagrador. Imaginem Vavá e Garrincha, nâ hora de penetrar
na área adversária pensando nas soluções ortodoxas de nór
dicos e inglêses. Teríamos conquistado um terceiro ou no má
ximo um vice. Sempre conquistamos vice, hão saíamos daí

porque, tendo tecnica e habilidade nos faltava a fé em nos

sas próprias características.

Mas, o Brasil está passando por grandes transforma
ções e há tempos que isso vem acontecendo. Os sintomas se

fazem sentir de várias maneiras. O nosso atrevimento está
crescendo e era isso o que estava faltando. Não vamos ga
nhar tudo daqui por diante, mas cada vez vamos ganhar mais.
Não tenham dúvidas disso. A copa do mundo é um passo
importante.

Quem sabe a fé de Belini e Gilmar não foi provocada
I
um pouco, pelo campeonato da Petrobrás que conquistamos
em 1954? Os homens, as nacionalidades sofrem influências
misteriosas. Antes da Petrobrás a indústria de petróleo era

"tabu". A complexidade da sua técnica - dizia-se - não

podia ser dominada pelos povos jovens, inexperientes. No en

tanto, hoje, a indústria de pelróleo aí está, afirmando o Bra

sil, limpa, fácil como um "goal" de Mazzola, resistente e fir
me como urna rebatida de Nilton Santos.

O campeonato do mundo estemeceu o Brasil. Vai ser

exemplo. É a afirmação de nossa gente, descobrindo que po
de fazer o que os outros fazem. Libertando-se de complexos.
Ainda não passamos das oitavas de final em muitas coisas
mais sérias por falta de fé em nossas possibilidades, em nos-

so destino. (Do Diário Carioca)

PENSÃO
para as viúvas. de Nereu
Ramos, Jorge Lacerda

e Leoberto Leal

Florianópolis 30 - (Asapress)
O Governador Heriberto

Hülse enviou mensagem à As
sembleia Legislativa propondo
8 concessão de vinte mil cruzei
ros mensais, corno pensão, às
viúvas dos Srs. Jorge Lacerda,
Nereu Ramos e Leoberto Leal,
tràgicamente falecidos no de
sastre de aviação do dia 16 último.

MAIS UM
QUE ABANDONA AS
FILEIRAS DO PSD
o sr. Salvador R. da Silva re

sidente em Barra Grande neste.

Municipio, acaba de deixar as fi
leiras do PSD, ingressando na

União Democratica Nacional con
forme carta datada de 1 de ju
lho, em nosso arquivo.
Diariamente isso vem suce

dendo com inúmeros outros in

tegrantes do PSD e o motivoé
,

o que sempre estamos afirman
do - má administração do a

tuaI governo municipal. Se a di
reção do PSD não tomar provi
dencias, ficarão somente os mem

bros do Diretoria Municipal ...

Monumento a

Jorge Lacerda
Segundo notícias que colhe-

I mos, os amigos e admiradores
do saudoso Governador Jorge
Lacerda estão levando a efeito
nesta capital e no interior do Es-

tado, louvavel campanha que o

bjetiva erguer em Florianópolis
um monumento em honra ao jo
vem estadista desaparecido.
Adiantam essas -ínformacões

que nos próximos dias serão di

vulgados, pela imprensa local,
os nomes dos que integram es

sas Comissões e que se encar

regarão da campanha que visa
levantar um monumento a- êsse
inesquecível homem público.

O povo catarinense, através de
todas as classes sociais, prestará,
dessa forma, a sua derradeira
homenagem a quem, em vida,
tanto se esforçou para o seu bem
estar e progresso do seu Estado.

Quem quizer comprar
um terreno ou casa nesta

cidade, procure a firma

Z. 6�rcin�o & Hnüppel bI�a.
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o NOVO SECRETARIADO
CATARINENSE I

O Governador Heriberto Hül
se assinou atos, na manhã de

ontem, nomeando os seus novos

auxiliares, depois de .haver con
cluído as dernarches encetadas
entre o saudoso Governador Jor

ge Lacerda e os partidos polí
ticos que apoiam o Govêrno.

O novo Secretariado do Go
vêrno Catarinense é o seguinte:
Secretaria do Interior e Justiça
Dr. Paulo K-onder Bornhausen

- Deputado Estadual pela UDN
e elen.ento prestigioso na poli
tica catarinense. Já exerceu, com

eficiência, a Presidencia da As
sembléia Legislativa do Estado,
no período de 10 de abril de 1957.

Secretaria da Saúde e Assis-

tência Social
Dr. Clodorico Moreira - Mé

dico conceituado e deputado es

tadual, na passada e atual le

gislatura. Foi Vereador e Prefei
to do Municipio de Indaial. Por
duas vezes foi Vice-Presidente
do Poder Legislativo.
Secretaria da Agricultura
Dr. Celso Ivan Costa - Agrô

nomo. Exercia, até o momento,
com eficiência, o cargo de Dire
tor dos Serviços Especiais da
Secretaria da Agricultura.

Secretaria da Viação e Obras
Públicas

Dr. Heitor Ferrari - Enge
nheiro Civil. No Govêrno Jorge
Lacerda exercia o cargo de Dire
tor de Estradas de Rodagem, em
que revelou qualidades de admi

nistrador e competente enge
nheiro. Exercia, atualmente, in
terinamente, o cargo em que vem
de ser confirmado de Secretário
da Viação e Obras Públicas.

Secretaria da' Fazenda
Dr. Victor Peluso Júnior

Engenheiro Geógrafo - Foi di
retor do Departamento de Geo

grafia e Cartografia. Exerceu,
com elevada competência, o alto

cargo de Secretário do Plano de

Obras e Equipamentos. '.
Secretaria da Educação e

Cultura
Monsenho; Paschoal Gomes

.. Librelotto' - Juiz do Tribunal
de Contas. Já exerceu, no Go
verno Irineu Bornhausen, o mes

mo cargo de Secretário da Edu

cação e Cultura.

Secretaria da Segurança Pública
Dr. Giorggio Salassoglia -

Promotor Público em Porto U
nião. Exercia, atualmente, o car
go de Delegado Regional de Po-

lícia daquele mumcipio. Moço,
tem demonstrado, no exercício
do cargo de Delegado Regional,
qualidades de serenidade e ca

pacidade de trabalho.

A posse dos novos Secretários
se verificou no Salão de despa
cho do Governador Heríberto
Hülse, nesses ultimos dias.

Torcendo os Fatos
Alfredo Garcindo

Já estamos habituados a ouvir- comentarias e optrnoes
na maioría das vezes desfavoraveis mesmo quando se tem em

mente, realisar algo de benéfico para a comunidade '0U mesmo

em pról de alguma entidade seja ela qual fôr. Se quizessemos
sintetisar todas as opiniões, chegariamos á conclusão de que é

. minimo o numero de pessôas verdadeiramente interessadas no

bem estar de Canoinhas. Os que possuern bens materiais ao al
cance de suas próprias mãos - os que poderiam mesmo traba
lhar em pról de uma cidade sempre em evolução, não o fazem.
Preferem intrigar � espalhar boatos prejudiciais até mesmo con

tra a propria cidade.
'( -

Já temos dito, nestas colunas o suficiente para caracteri-
sar a capacidade de cada um. A intenção do "Barriga Verde" que
se julga o maior jornal do planalto, e autor de tantas iniciativas
que no seu entender, somente ele trabalha por Canoinhas, Jor
nal com procedimento dessa especie, diante do julgamento de
um pôvo como o de Canoinhas, já está com a sua sorte selada.
A decomposição está sendo feita lentamente, mas é certa. Não
vive por muito tempo um jornal que se mantem à sombra da
realidade, do concreto e da perfomânce que tanto bem tem feito
ao nosso muníciplo.

Ninguem desconhece e por mais pessimista que seja, não
pode negar o bem que a subvenção de dois milhões de cruzeiros
fez a Canoinhas, venha ela de onde vier, seja conseguida por e

lementos desta ou daquela agremiação politica. Outros em torno
de manchetes berrantes, falaram em verbas inexistentes - em

auxílios fantasmas, mas não tiveram a coragem suficiente para
contar ao pôvo a legitima verdade. Nós estamos aqui, pertencen
tes a uma agremiação politica diferente do autor da aludida sub
venção, com a unica e exclusiva intenção de favorecer Canoinhas
sempre com animo, vontade e determinação.

Toda a movimentação feita no sentido de ajudar Canoi
nhas deve ser apoiada por todos os canoinhenses, quer sejam des
te ou daquele partido. A nossa personalidade nunca deve ser con

fundida com o nosso ideal politico. Nada deve tolher os nossos

movimentos nem devemos acreditar em invulnerabilidade quando
se estiver na frente de uma ação ou iniciativa que. constitúa de
interesse geral do pôvo.

Será possivel que neste País não exista alguma côisa que
(l salve da ineficiencia de alguns maus brasileiros? De meia du
zia de apaixonados e histéricos? Ou será que devemos considerar
tudo perdido, abandonando as bôas medidas? Só' d ixarmos, será
que a ineficiencia não prejudicará os interesses supremos do pôvo?

Ninguem ligado a corrente politica tem suficiente coragem
para definir atitudes quando se .está trabalhando visando. o bem
comum. Mesmo que se use toda a benevolencia e tolerancia, não
nos interpretam devidamente. Procuram torcer os fatos, na supo
sição com que essas atitudes indignas de maus canoinhenses e

maus brasileiros, tiram-nos o entusiasmo dos belos gestos e das
iníciatívas sadias e promissôras. O recurso de que muitos se utili
sarn para combater aquilo que julgamos patríotico e de interesse
do pôvo, felizmente, não é aceito pela moíoría. A maneira com

que torcem os Iates é tão fraca de argumentos que não deve
desviar a nossa atenção da méta tão almejada pelos bons canoí
nhenses,
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ANIVERSARIANTES

DA SEMANA
Fazem anos:

Hoje: as. snrtas. Laureei fi
lha do sr. [ordano Righelto,
Lidneia filha do sr. Pedro P.
Portes e Yolanda Treuisani,
professora e Vereadora PSD.
os meninos Alceu filho do sr.

Carlos Mtilbauer e Vilmar fi
lho do sr, Marcus Franz. a
snra. dna. Paulica esp, do sr.

Iose Greftin.
Amanhã: a snrta. Silvia

Paulina filha do sr. Henrique
Linemann, a snra. dna. Maria
esp, do sr. Artur Bauer, os jo
vens Miguel Czarnik ti Paulo
Schissl; os srs. Pedro Carlos
Negromonte, Ladislau Cubas,
e Pedro Paulo Koller , a meni
na Elisabete Adelaide filha
do sr. Felix Rudolf.
Segunda feira: o sr. Nor..,

berto Fiedler; as sras. dnas.
Selma esp. do sr. Altredo Car
'neiro de Paula e Izabel esp,
do sr. Antonio da Silva.

Terça teira 1. dê Tulha: a

snra. dna. Leoni esp. do sr.

Dr. Romeu Ferreira; O meni»
no Teodoro filho do sr. An
tonio Sconhetzki; os srs. AI
vino Franz,' Ademar de Oli»
veira Oodoy e João Otavio
Furtado:
- Quarta feira: os srs. Alei
âes Schumacher; Alfredo Car..
neiro de Paula; Isidoro Kre»
tzer; Fridotino A. Mayer e

Francisco B. Ferreira; as me

ninas alga Iracema filha do
do sr. Antonio Sconhetzki; e

Maria Izolde filha do sr. Bel:
miro Alves; o menino Uí altri»
do filho. do sr, Marcus Franz;
a snra. dna. Carolina esp. do .

sr. Ricardo de Oliveira.

União Democratica Nacional
«Convenção Municipal»

o Diretorio Municipal da UDN em reunião extraor
dinária realisada no dia 26 (quinta feira) deliberou adiar
a sua Convenção marcada para amanhã ás 9 horas, para
o dia 6 de julho p. entrante, as mesmas horas no Cine
Teatro Vera Cruz, para cujo áto, convoca os Srs. Conven
cionais, membros do Diretorio Municipal, Vereadôres
eleitos do Partido, representantes dos Sub-Díretorios do
interior e o povo em geral

Canoinhas, 28 de junho de J958
MODESTO ZANIOLO - PRESIDENTE

PINTORES
precisa-se de alguns profissionais, dando
se preferencia aos que tiverem carteira

de trabalho.

Demais informações

CASA ESMALTE
, BOUQUET CLUB

o Grlmio acima, tem a máxima satisfação em convidar
seus 9SS(lCIOdo!', bem assim os sócios do Club Canoinhense e do
Grêmio da Mocidade, para o baile de aniversário que fará .reali-.
sar no dia 7 de julho p: v. ás 22 horas nos salões do Glub
Canoinhense. O mesmo será abrilhantado pela Orquestra «AL
MONACO), da capital portenha.

N. B. O traje será o de passeio

Canoinhas, 11 de junho de 1958. <'

A DIRETORIA

Cine CruzTeatro Vera
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

TICONDEROGA
Em Technicolor

Com George Montgomery, Joan Vohs - Irving Bacon.
«Um Episodio heroico da Históría Americana».

continuação do seriado - Correio das Planicies

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

TICONDEROGA
continuação do seriado - Correio das Planlcles

-----

DOMINGO
ás 17 horas Censura alé 5 anos-

ás 20 horas Proibido alé 14 anos

, Um Estranho no Paraiso
-

Em Cinemascope
com Howard Keel, Ann Blyth, Dolores Gray, Víc Damone,
«O musical das mil e umas maravilhas, . tendo como
cenário a antiga BAGDAD - NO PROGRAMÁ - EM
CINEMASCOPE, o CASAMENTO DE GRACY KELLY

filmado em .cores pela Metro.

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

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

A ILHA DAS MULHER'ES
Com Tin Tan - LiÚa del Valle e um grande elenco de
belas mujeres <Sensasíonal comédia do cinema mexicano»

5a, e 6.a FEIRA. às 20 horas - Proibido até 14 anos

Um sensacional filme de aventuras
-----

AGUARDEl\1: Julie, Idilio Proibido, Em Busca
De Ouro cf Charlels Chaplin,

Carnaval no Fogo, Treze Cadeiras ...

'eeSiHa*'IA

É

Quinta feira: as srnas. dnas.
Paulina esp, do sr. Bruno
Wendler; Hulda esp. do. sr.
Rodollo Auerbacn e Maria
esp, do sr, Francisco Rodri
gues,' as meninas Miriam A�
delaide filha do sr. [oão B.
Rudolf e Tereza filha do sr.

Claudio Lourenço de Lima; os
meninos lgor Boris filho do
sr. Bogodar Kucsinski e Al
ceu filho do. sr, Antonio Sco-

_ nhetzki; a snrta. Teresinha de
Almeida; o sr. WZlly Bolaut..
Sexta feira: o menino Ru

bens G. filho
r

do sr, João R.ei
nert e o sr. Miguel Oliskouicz,
Nossos parabens.

J Falecimentos
JOAO BATISTA SILVA

,Após longa enfermidade,
veio a falecer dia 16, o ben»
quisto cidadão sr. [oão Batis
ta da Silva, mais conhecido
entre nós por [oâo Venancio,
construtor licenciado e chefe
de numerosa família. Deixa
viuva e filhos.

EMILIO HAENSCH
Faleceu dia 17 o sr. Emilio

possível que seja pror
rogado por mais 20 dias
o alistamento eleitoral

O deputado Raimundo Padilha pediu na Camara 'dos
Deputados urgencia para um projeto que alí transíta pedindo pror
rogação por mais 20 dias do alistamento eleitoral.

Se for concedida a prorrogação, Santa Catarina poderá
contar com 456.246 e Canoinhas com 10.000 eleitôres. Esta semana

o Diretorio da UDN comandado pelo sr. Modesto Zaniolo, fez mais
de 500' novos eleítôres, principalmente d'aqueles que não se re

cordavam que o alistamento terminaría dia 30 do corrente. Inú
meros veículos estiveram em movimento e por todos os cantos
da cidade, via-se excelente disposição dó povo, ajudando os mem

bros do Diretorio da UDN nesta grande campanha civica que é
o alistamento eleitoral.

Vende-se
Vende-se por preço de ocasião urna oficina meca

canica bem instalada, com todo o equipamento, casa de
morada - barracão da oficina e um anexo: (escritório e

seção de peças) em terreno de 30 x 40, próximo ao

POSTO ESSO.

Vêr e tratar com o Snr. Leonardo Marcinichen á
Rua Coronel Alburquerque ou pelo telefone 278.

Jovem canoinhense brilha na

sociedade florianopolitana

OFicina Mecanica

Do "O Estado" do dia 12 de

junho, transcrevemos o aconte
cimento social da "Festa do Bro
tinho'" onde se destacou' a jo
vem canoinhense snrta, - He
loisa Helena filha dileta do ca-,

sal Dr. Aroldo Carvalho e neta
do sr. Modesto Zaniqlo e sra. D.
Julia Zaniolo:

FESTA DO BROTINHO:

,

Revestiu- se de grande elegan-

eia a tarde dançante da Con
feitaria "Plaza", no último do

mingo, para a escolha do "Bro
tinho do Mês" - A comissão

julgadora teve verdadeira difi
culdade na escolha, pois entre

tantos "Brotinhos" bonitos e gra
ciosos que lá se encontravam

Haench, acometido de mal su
bito. Foi comerciante. por mui
to em nossa praca e ultima
mente se aedicaua a profis»
são de motorista.

AGRADECIMENTO
Família [oão Batista da Silva, profundamente cons»

ternada com o falecimento de seu cheie., vem por meio
deste agradecer aos humanitarios médicos Dr. Segundo
de Oliveira e Dr..Mario .J;lussi, o desvelo com que sem"

pre trataram o extinto,' alongando este agrudecimenio
aos parentes e vizinhos que os confortaram durante sua

longa enfermidade e no desenlace final,' aos que envia".
ram flores, corôas e cartões ou acompanharam-no até
sua última morada. _

A todos' sua imorredoura gratidão.
MISSA DE 70• DIA

OutrOSSIm, convidam pai entes e amigos para a mis
sa de 7°. dia, que em sutragio de sua alma .mandam
celebrar, na Matriz Cristo Rei, ás 7,30 horas do dia 30
do corrente (segunda feira)

Canoinhas, junho de 1958.

era dificil a decisão do juri. A
Comissão julgadora daquela e

legante tarde, achou entre as

mais graciosas, para ostentar
êste título, a meiga e bonita
menina-moça Heloisa Helena, fi
lha do sr. Dr. Aroldo C. Carva
lho. A distinção que lhe é pe
culiar, logo após ser seu nome

declarado, dirigiu-se até o salão,
recebendo um belíssimo prêmio
oferecido pela casa "Jane Mo
das" - e recebendo tarn bem,
calorosos aplausos da seleta as
sistencia. Marilia Peluso "Miss

Elegante Bangú" fez a entrega
do premio ao "Brotinho do Mês".

Nossos parabens à- snr ta, He
loisa e aos seus pais e avós.

Registro Ci V il
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Fez e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Mu

nicípio e Comarca de .Çanoinhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

Faz S8ber que pretendem ca

sar: Samuel Martins e Emilia La
tocheska. Ele, natural deste Es
tado, nascido neste distrito, no

dia 14 de Novembro de 1938, la
vrador, solteiro, domiciliado e

residente neste distrito, filho le

gítímo de Albino Martins San
tos e de dona Ilda Rute,'; Mar
tins, falecida. Ela, natural deste
Estado, nascida neste distrito, no
dia l°. de Abril de 1936, do
méstica, solteira, domiciliada e

residente neste distrito, filha le

gítima de José Latocheski e de
dona Vanda Latocheska domi-'
cílíados e

.

residentes neste dis
trito.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, acuse-o para fins
de direito.

E para constai' e chegar êste
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que será afixado no
lugar de costume e publicado no

jornal "Correi" do Norte", da
cidade de Canoinhas.

Eu, Sebastião Grein Costa.D>
ficial do Registro Civil que' es
creví, dato e assino.

Major Viera, 20 de Junho de
1958.

Sebastião Grein Costa

Oficial do Registro Civil

l
I
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.Prorrogado o prezo para alistamento' eleitoral
Rio - o Senado aprovou, em sessão nofurria de 27 de junho, o projeto de lei da Câmara dos Deputados C!:Jl.ue altera, para as eleições

de outubro próximo, o' prazo previsto para o ,alistamento' eleitoral. Segundo o novo projeto aprovado, os cidadãos

poderão se alistar, sem qualquer multa, até vinte e qua'tro (24) dê julho corrente.

Futebol aFirmativo
É inevitável. Não se pode falar de outra coisa: somos

os campeões do mundo. Aconteceu rio futebol; mas aconte
ceu com classe. Com organização, objetividade, disciplina e

sobretudo, fé e determinação. Um campeonato de eficiência
em terra de gente loura. Coisa boa e afirmativa que lava a

alma da gente.
.

Outras vêzes tivemos grandes selecionados, mas, nos

momentos decisivos nos faltava a confiança em nossas pró
prias possibilidades. Instintivamente passávamos a imitar as

"chaves" dos adversários. Agora, não. De uns tempos pára
cá, aliás, o Brasil está se afirmando. A conquista do campe
onato do mundo é exempio disso e servirá, por sua vez, de

exemplo para outras afirmações.
Com indecisões, maneirismo e principalmente, falta de

fé em nossos destinos, nunca faremos nada. Imaginem o Pelé
vacilante ao devisar a meta adversária comei vacilam certos
homens públicos quando calculam a possibilidade de alcan

çar as metas economicas de J. K. Nunca .sairia o "goal" con
sagrador. Imaginem Vavá e Garrincha, nâ hora de penetrar
na área adversária pensando nas. soluções ortodoxas de nór
dicos e inglêses. Teríamos conquistado um terceiro ou no má
ximo um vice. Sempre conquistamos vice, não saíamos daí
porque, tendo tecnica e habilidade nos faltava a fé em nos

sas próprias car acterísticas.

Mas, o Brasil está passando por grandes transforma
ções e há tempos que isso vem acontecendo. Os sintomas se

fazem sentir de várias maneiras. O nosso atrevimento está
crescendo e era isso o que estava faltando. Não vamos ga
nhar tudo daqui por diante, mas cada vez vamos ganhar mais.
Não tenham dúvidas disso. A copa do mundo é um passo
importante.

Quem sabe a fé de Belini e Gilmar não foi provocada
I
um pouco, pelo campeonato da Petrobrás que conquistamos
em 1954? Os homens, as nacionalidades sofrem influências
misteriosas. Antes da Petrobrás a indústria de petróleo era

"tabu". A complexidade da sua técnica - dizia-se - não

podia ser dominada pelos povos jovens, inexperientes. No en

tanto, hoje, a. indústria de pelróleo aí está, afirmando o Bra-
. sil, limpá, fácil como um "goal" de Mazzola, resistente e fir
me como uma rebatida de Nilton Santos.

O campeonato do mundo estemeceu o Brasil. Vai ser

exemplo. É a afirmação de nossa gente, descobrindo que po
de fazer o que os outros fazem. Libertando-se de complexos.
Ainda não passamos das oitavas de final em muitas coisas
mais sérias por falta de fé em nossas possibilidades, em nos-

so destino. (Do Diário Carioca)

PENSÃO
para as viúvas de Nereu
Ramos, Jorge Lacerda

e Leoberto Leal
Florianópolis 30 - (Asapress)

O Governador Heriberto
Hülse enviou mensagem à As
sembleia Legislativa propondo
a concessão de vinte mil cruzei
ros mensais, como pensão.' às
viúvas dos Srs. Jorge Lacerda,
Ne reu Ramos e Leoberto Leal,
tràgicamente falecidos no de
sastre de aviação do dia 16 último.

MAIS UM
QUE ABANDONA AS
FILEIRAS DO PSD

O sr. Salvador R. da Silva re

sidente em Barra Grande neste.

Municipio, acaba de deixar as fi
leiras do PSD, ingressando na

União Democrática Nacional con
forme carta datada de '1 de ju
lho, em nosso arquivo.
Diariamente isso vem suce

dendo com inumeros outros in
tegrantes do PSD e o motivoé

,

o que sempre estamos afirman
do - má administração do a

tual governo, municipal. Se a di
reção do PSD não tomar provi
denciás, ficarão somente os mem

bros do Diretório Municipal ...

, ,
.•� ,i<

Monumento a

Jorge Lacerda
Segundo notícias que colhe

mos, os amigos e admiradores
do saudoso Governador Jorge
Lacerda estão levando a efeito
nesta capital e no interior do Es

tado, louvavel campanha que o

bjetiva erguer em Florianópolis
um monumento em honra ao jo
vem estadista desaparecido.
Adiantam essas -iníormações

que nos proximos dias serão di

vulgados, pela imprensa local,
os nomes dos que integram es

sas Comissões e que �e encar

regarão da campanha que visa
levantar um monumento a êsse

I inesquecível
homem público.

O povo catarinense, através de

I todas as classes sociais, prestará,
dessa forma, a sua derradeira
homenagem a quem, em vida,
tanto se- esforçou para o seu bem
estar e progresso do seu Estado;

Quem quízer comprar
um terreno ou c-asa nesta

cidade, procure a firma

Z. GMcinóo & Hnüppel bI�a.

Ano 13 Canoinhas,. Santa Catarina, 5 de Julho de 1958
----------------�-------------------

Numero 503

o NOVO SECRETARIADO
CATARINENSE

rro�ri�tari�: A. C. C����l�O
CAIXA POSTAL, 2

O Governador Heriberto Hül
se assinou atos, na manhã de

ontem, nomeando os seus novos

auxiliares, depois de .haver con
cluído as demarches encetadas
entre o saudoso Governador Jor

ge Lacerda e os partidos polí
ticos que apoiam o Govêrno.

O novo Secretariado do Go
vêrno Catarinense é o seguinte:
Secretaria do Interior e Justiça
Dr. Paulo K-onder Bornhausen

I - Deputado Estadual pela UDN
.

e elen.ento prestigioso na poli
tica catarinense. Já exerceu, com

eficiência, a Presidencia da As

sembléia Legislativa do Estado,
no período de 10 de abril de 1957 .

Secretaria da Saúde e Assis-
tência Social

Dr. Clodorico Moreira - Mé
dico conceituado e deputado es

tadual, na passada e atual le

gislatura. Foi Vereador e Prefei-
. to do Municipio de Indaial, Por
duas vezes foi Vice-Presidente
do Poder Legislativo.
Secretaria da Agricultura
Dr. Celso Ivan Costa - Agrô

nomo. Exercia, até o momento,
com eficiência, o cargo de Dire
tor dos Serviços Especiais da
Secretaria da Agricultura.

Secretaria da Viação e Obras
Públicas

Dr. Heitor Ferrari - Enge
nheiro Civil. No Govêrno Jorge
Lacerda exercia o cargo de Dire
tor de Estradas de Rodagem, em
que revelou qualidades de admi
nistrador e competente enge
nheiro. Exercia, atualmente, in
terinamente, o cargo em que vem
de ser confirmado de Secretário
da Viação e Obras Públicas.

Secretaria da Fazenda
Dr. Victor Peluso Júnior

Engenheiro Geógrafo - Foi di
retor do Departamento de Geo

grafia e Cartografia. Exerceu,
com elevada competência, o alto
cargo de Secretário do Plano de
Obras e Equipamentos.

"

Secretaria da Educação e

Cultura
Monsenhor Paschoal Gomes

'. Librelotto .._ Juiz do Tribunal
de Contas. Já exerceu, no Go
verno Irineu Bornhausen, o mes

ma cargo de Secretário da Edu

cação e Cultura.

. Gerente: n�A�S SmM[
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADO�

Secretaria da Segurança Pública
.

Dr. Giorggio Salassoglia -

Promotor Público em Porto U
nião. Exercia, atualmente, o car

go de Delegado Regional de Po-

lícia daquele mumcípio. Moço,
tem demonstrado, no exercício
do cargo de Delegado Regional,
qualidades de serenidade e ca

pacidade de trabalho.

A posse dos novos Secretários
se verificou no Salão de despa
cho do Governador Heríberto
Hülse, nesses ultimas dias.

Torcendo os Fatos
Alfredo Garcindo

Já estamos habituados a ouvir. comentarios e opmioes
na maioría das vezes desfavoraveis mesmo quando se. tem em

mente, realisar algo de benéfico para a comunidade 'ou mesmo

em pról de alguma entidade seja ela qual fôr. Se quizessemos
sintetisar todas as opiniões, chegariamos á conclusão de' que é

. mínimo o numero de pessôas verdadeiramente interessadas no
bem estar de Canoinhas. Os que possuem bens materiais ao al
cance de suas proprías mãos - os que poderiam mesmo traba
lhar em pról de uma cidade sempre em evolução, não o fazem.
Preferem intrigar � espalhar boatos prejudiciais até mesmo con

tra a própria cidade.
'( -

Já temos dito, nestas colunas o suficiente para caracteri-
sar a capacidade de cada um. A intenção do "Barriga Verde" que
se julga o maior jornal do planalto, e autor de tantas iniciativas
que no seu entender, somente ele trabalha por Canoinhas. Jor
nal com procedimento dessa especie, diante -do julgamento de
um pôvo como o de Canoinhas, já está com a sua sorte selada.
A decomposição está sendo feita lentamente, mas é certa. Não
vive par' muito tempo um jornal que se mantem à sombra da
realidade, do concreto e da perfornânce que tanto bem tem feito
ao nosso municipio.

Ninguem desconhece e por mais pessimista que seja, não
pode negar o bem que a subvenção de dois milhões de cruzeiros
fez a Canoinhas, venha ela de onde vier, seja conseguida por e

lementos desta ou daquela agremiação politica. Outros em torno
de manchetes berrantes, falaram em verbas inexistentes --- em

auxílios fantasmas, mas não tiveram a coragem suficiente para
contar ao pôvo a legitima verdade. Nós estamos aquí, pertencen
tes a uma agremiação politica diferente do autor da aludida sub
venção, com a unica e exclusiva intenção de favorecer Canoinhas
sempre com animo, vontade e determinação.

Toda a movimentação feita no sentido de ajudar Canoi
nhas deve ser apoiada por todos os canoinhenses, quer sejam des
te ou daquele partido. A nossa personalidade nunca deve ser con

fundida com o nosso ideal politico. Nada deve tolher os nossos

movimentos nem devemos acreditar em invulnerabilidade quando
se estiver na frente de uma ação ou iniciativa que. constitúa de
interesse geral do pôvo.

Será possível que neste País não exista alguma coisa que
o salve da ineficiencia de alguns maus brasileiros? De meia du
zia de apaixonados e histéricos? Ou será que devemos considerar
tudo perdido, abandonando as bôas medidas? Se' d ixarmos, será
que a ineficiencia não prejudicará os interesses supremos do pôvo?

.

Ninguem ligado a corrente politica tem suficiente coragem
para .definír atitudes quando se .está trabalhando visando, o bem
comum. Mesmo que se use toda a benevolencia e tolerancia, não
nos interpretam devidamente. Procuram torcer os fatos, na supo
sição com que essas atitudes indignas rie maus canoinhenses e

maus brasileiros, tiram-nos o entusiasmo dos belos gestos e das
iniciativas sadias e promissôras. O recurso. de que muitos se utili
sam para combater aquilo que julgamos patriotico e de interesse
do pôvo, felizmente, não é aceito pela móíoría. A maneira corn

que torcem os Iates é tão fraca de argumentos que não deve
desviar a nossa atenção da méta tão almejada pelos bons canoi
nhenses.
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CORREIO DO NORTE
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I JULHO - ,MES ·DE· ANIVERSARIO DAS
II
II
�
Bi
�
�
II

I Comemorando a passagem de mais um ano de lutas pela economia e bem estar da família canoinhense

I-AS LOJAS' UNIDAS LIMITADA
mm .

I' - vantagens 'Oe' agra'decem pela preferência de seus
,�,'

,
'

...
;m ,: Conjuntos' Malhas
II, para' crianças,
I

.

i

p�r apenas, Cr$ 42,00
..
�
III
�
m
mm
�
lU pará rapazes

.

Cr$, 35,00
1ft
�'
II

I' para homens Cr$ 15,00

I
I
E
II
Bl

I Não deixe para amanhã!
II
�
li1
II
!li
til
II
ml
mm
ii

I

I

Cobertores
Pequenos Cr$ 38,00

Calças meninas
.sórnente Cr$ 12,00

Camisas Sport

Camisetas físicas

E' Ver

Grandes 65,00

Acolchoados solteiro
Cr$ 175,00

Calçados meninas

Cr$ 77,00

"

,

Tecido grosso para cortinas

en'festado
metro Cr$ 82,00

II

eira·a

oferecem estas grandes
,

milhares de ,clientes

Cobertores Reinghantz
Com 25% de desconto

"Aeias compridas

Cãmisólas cambraia
Cr$ 150,00

Camisólas Peluda

Hering Cr$ 190,00Crianças
Hering Cr$ 19,50,

Toalhas Felpudas
J

Cr$ 25,00

Colchas ;-

Solteiro Cr$ 190,00

Faile Bolas
, metro Cr$ 55,00

Cr$ 88,00 Casal
.

Cr$. 250,00, metro

te
,

ensacionaUII

Malhas lã, Blusas, Blusas, Pullovers, Casacos,
Mantas, Estolas - Lãs em Novelos e em Metros

Cretones Garcia
em côres enfestado

'

Cornpre HOJE mesmo e aproveite esta GRANDIOSA OPORTUNIDADE!

Atoal hados plásticos
'metro 55,00

Atoalhados '1,40
39,0'0

Sombrinhas

':'130,00
. ,PELUCIAS

metro 19,,00

OLEADOS
para

t119Sa e estofados

Preços reduzidos - Descontos especiais

Nylon Todos Tipos.
20'1, desconto

Alpacas enfestado

melro 55,00

RETALHOS
25'/. DESCONTO

A

LAME

ZEFIR

Tecidos (eterlnense
Para Vestidos

ULTIMAS NOVIDADES

AP
, ,Café 10 peças

4RELIIOS Cafezinho 9 pçs.

BRIM' CORINGA

XADREZ
'

-19 50
, I

r

BRINS 18,00

Não encolhe I

'Radias Philips ,

Acordeões Todeschini
/,

Chapeus Ramenzoni

Ferros Engomar
Pa'nelas Pressão

CHINELOS E

ALPARGATAS

RO,DA
/

APROVEITEM!!!
AMANHÃ

PODER,A' SER TARDE!!!
.

Julho - Sõmente - Julho L j ni •Lt .

Julho· Sõmente • Julho

Mês de Aniversário! Rua Caetano Costa,553 _ CANOiNHAS Mês 'de Aniversário I

������������m��ma�Em�.a�m�����m��E�•••m���m���E�������m�m�B�.�

'�
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Estádio "Alinór Vieira Côrte", sensacional porfia' futebolística
entre �QS. aguerridos esquadrões do SA-Nlf�'A\ .CR1UZ E. C." local e

l'Pl;RA-NGA F. C. de Hi0 Neg-rinhp. lJ;l')7'ef,â--( preliminar]

A' "'h':'-'manr a, no

; !Í;E�p�,��,rp.�,n,�e ,�oll,l.,�r �,erri�.nt�,� ,

bem maduras de erva-mate, dei-

xe-.�� dU':j\�t,e ';lns to DIA 12 d,i,��
num recipiente para que' fer-
mentem, depl?i.� .�,s,m�gue com a,s
mãos e lave bem. 'Em seguida
semeie em caixotes. Regue dia

�i�r:pim.tle . pi?,e.m qye nascem
quasi todas A germinação po
rém é demorada e durará alguns
mêses, Convem transplantar as

�,I,ldinhas num terreno alborí
zado, pois nas terras limpas as

geadas estragar�o �s· plantas.
x x x

Se você possui terras 'enfra
quecidas pejas constantes cul
turas <' não quer arcar com as

despesas decorrente" da aduba
ção, aproveite-as por mais dois
anos para a cuitivar mandioca

pu então experimente- as para a

cultura de arroz, Depois você
tsm

'

que dar algum geito de fer
tilizá-Ias se não quer arcar com

prejuizos, . .

'

,:?C x x

. Por fala,; em �rejuizos
Você plantou cebolas, a·COFAP
as deixou apodrecer e depois o

patrício fQi à bodega para comprar
cebolinhas importadas da Argen
ti oa p��q dólar: pago á cr$356,OQ.
Se quízer pasmar - pasme, mas

\1ive!l10� num país "e ebolân
dias:' e "merrnelandias' ...

",''-

'Di�em (W.e é ��l.h§r.;,.,p:r,�y,�nir
Q,Ç q1;1e F"�xrted\�r� }.j:,���O: e�e yo
cê possui 15 por:\cps, venda 1.

T�,rá ltt ciirfl: cf ,ginheiro,obti
do da venda do 15° comprará

. vacinas contra pe;��e� e meís
muita drogá que c'orit'rlbuirá pár.a
�I)_n.ter 9' rebanho êPP e forte.

,

AS,sim, Y9Fê poderá c;l,ize,r com
razãot- Vale mais qualidade do

que' quantidade.
.

x x x

Se você quizer melhorar a sua

produção' de trigo, não o semeie,
em terras prêtas e fofas, pOIS
assim a colheita será minguada.
Escolha terras bôas, roxas 00

brancas,
;x: x x

Acabo de ter a informação de

que li 'S. A "O Malho" resolveu
não mais aceitar assinaturas para
as revistas infantis "O Tíco
'fico:: e' "Tiquinho". Tal medida '

�oi tomada por motivo de con-

, tinuos e n urne r.osos extravios no

I ccir�io e, não houve providencia
concreta dos Correios Nes-
te País tU10 é possivel Pa-

rece q�,e não ha quem fiscalize
o serviço dos encarregados dos
Correios. Assim não vat. E' pre
ciso trabalhar com mais' hones
tídsde; custe o que custar .•

'

'.

, :' , Q, aR ..... '",

Cine Teatro Vera Cruz
c,

,APRESENTA:
HOJE - ás 20 horas • I�próprip até 14 anos

AVISO AOS NAVEGANTES
,., _.

.

ci aseARITO, Grande Otelo, Eliana, Anselmo Duarte,
"José Lewgoy, Adelaide Chiozo e as famosas orquestas de

Ruy Rei e Bene Nunes \

"Uma sensacional comedia do cinema brasileiro." ,

continuação do seriado - Cqrre'io das Plenicles

DOMINGO ,-' ás 14 horas - P,roibido 'para menores' de 5 anos
'n-','

AVISO AO'S""NAVE6ANtES
;,I""l' \,"', ,lf �," ç_ _{',

, ",' '1
t
"'. 1. _�,' ,

-'

co,ptinuaçíio dI) s�dado - Corr�io das' Planicié$
',f,'>"':;,;,"Y',,�. ' <1.: i''f:'_' �

.

'�.1'I
ás 17 horas Censura alé 14 anos

[)OMINGO - ás 20 horas
-

Proibido até 14 anos

J U L IE
_c/ Doris Day, Louis Jou�d'an, Barry Sullivan e Frank Lovejoy
"Vibre com a esp!:lntosa aventura de Julie ém. plena lua

de mel':. 109 minutos de ,"suspense".
----_.-

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

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

Missão ao Inferno Bra�nco
com Dale Robertson, Evelyn Keyes e Frank 'Lovejoy

.

"Naq�ele fi�, do, �pnd�, um punhado d�. �Iay?,� enfren:'
'

.: .

t�q?P .� i?f�rpo. bxan�o <!?s gel«;>s E!,.tern<:>�".
-----

5a. e 6.a FEIRA - às 20 hQras - Proibido até 14 anos
.1\, ,"'" .f".J. �,"".ji:�;' ,,�j

•

\";�",!' t .. ,·

Q. MI,\GOh QJOia DJAMl\Nl·ES.
com Denis O'�eefe.Maf?�ff� �,��,�jda? e Ph'elip Friend

"Uma quadnlha mternà:�lOhal possula o segredo da

W?;PJ���t1jW._��_ B��Iíl��l�s PI��f�j�9�.' ..
-----

A.GUARDEM: I�,m�. Pro.,�.�;iqq� M�lata, Gaivota,
Esse Homem é Meu, Em Bu'sca de Ouro etc.

. . '''_,�,',;: ,

.

.

Assine! Leial Divujgue 1 :.

Junta de Alistameqt� M�Htar de Lanainhas - Edital
Correio do Norte

.�Maria ;,G�,�s'"Glinsld.�o�icialJd;<i> '

, Registro "G,iv�l' QO D,is.t,r.!to,. de .

iPaula ,I?"eleka,\,,Qor.n�r:c,a ,de"� ,

noínhas, Estado de Santa Cata
.zina, etc.

Faz saber que pretendem casar:
:

Antonio Bud�iak e H;ild.a de .•
Mattos. Ele solteiro, op'úarÍo �
natural de Nova Galícíe, desta i
Estado, cndé .nasceu .a 3 de De- 1

ze.riÍbro de .1926'; resi,d�Jl:te �e.�te :

Di'stÍ'ito, filho' de 'Jbã'o '$'uctniak
e: de .Stefania ,Su.iini&.k-; Ela sol- ; ó

teira domestica, natural de Pa

puã deste Distrito ,OQ�e· Oiisceu : '

,"- • ,i� .� \ � ".01. '." ",.�. 'i '\I a 25 de Dezembro .de- 1.9,3.9 .re- , I

sidente neste Distrito filha de
'

<. I·,: ... ,'. "'. -, '�, '1 \, �'
" �

Laura-de Paula Mattos, residente
neste Distrito,

Quem souber de �lgum impe
dimento deve acusar na forma
da lei.

Paula Pereira 30 de junho 1958

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil.

Panelas e louças
Casa Erlita I
S. Tereza Especial

o seu café

o p o ..
r tu n i d a d e

Vende-se datas, ótimo pon
to, estrada Marcilio Dias.

Tratar Casa Pereira

Experimente
CaFé.MARLY
O MELHOR

Federal nas proximas eleições
de outubro e sua candidatura foi

lançada 'pelos municípios da Zo
na Norte do Estado como reco
nhecimento du seu trabalho e

'interesse pela causa publica,
Canoinhas sentiu-se então na

obrigação de apoia-lo, corno fi�
lho e dos que' estão represen
tando-a fura do Município, foi
0\ que mais se iI1t�ressou e tra

balhou pelo .seu desenvolvi
mento.

Nossas congratulações e feliz
permanencia em sua terra natal.'

Em visita aos seus inúmeros

amigos ê -correlígíonartos,-encon
trá-se em Canoinhas o nosso

particular amigo Dr: Arolde Car-
,

neiro de Carvalho, -ex-Secretario
de Viação e Obras Publicas, em
cuja Secretaría deixou uma lar
ga �olha de serviços pre8t�dos
a Santa Catarina. Todos os mu

nicipios catarinenses na sua ges
tão, receberam os efeitos da sua
eficiencia e capacidade 4e' �r�-
balho.

,.

Dr. Arolde Carneiro de 6a1'
valho e candidato a Deputado

pinas, Antonio �f.lllç!ilve$, Jpp.o
Moreira, Teodoro Tarifa, Inácio
Da�uc�ski, Juventi�� Vieir,!', la-
çqp Neppel Jj'ilJW.

.
.

Canoinh8�, 2 de Julho de '!�§8
Ludomi1a Bda,r�ki, S�c. da JAM
Visto: Benúr Al1gu,sto l\1uJlis

l°. Tt'o. Del. 14a. DR.

I - Devem comparecr na Junta
de Alistamento Militar de .c�NOl
NHAS, com a máxima urgencia,
afim de regularisarem sua situElção
militar, 08 seguintes cidadões:

. '.

Jose Hilario Borges, João Fa
rilio, Estaoislau Fiol�k. Friedrj�h
Brauhardt, 19nacio Alves Ca,Ip-

I TRILHADEIRAS

I

A 'VlSTA' OU A ,PRAZO
RepJese,ntante,s ·nesta-· Rraça:

Z. Garcindo l!. KnUppel Lida.
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Geladeiras: Prosdocimo 6 e 9/% pés, Consul a
. Máquinas agricoles e,

'. querozene. - para beneficiar madeiras'
Rádios e Radlotas: Semp, Orbiphon e Zenith, Para todas as finalidades.

diversos tipos.
Toca-discos.

Acordeões: Somenzi e Sanelli

Máquinas de Costura: Alfa, Philips, Lada e Zig-Zag.
Fogões em 3 tamanhos, cozinha americana, "Fiél";

Cofres e Arquivos "Fiél".

Aparelhos Walita e Spamam
Acumuladores Durex; Ventiladores.

Bicicletas: Prosdocimo, Goericke, Sport, Brístol e

Hermes.
Peças em geral.

Lampadas simples e' fluorescentes,

..:' CORREIO' DO NORTE

'!
ti

t!
;I t

BUBA1
=======================

.

v. S. encontrará á rua Paula Pereira, 790 na loja de·

,LOURENCO.

,
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iL Dr. Aristides Diener ii
h �

li CIRURGIÃO DENTISTA ::
u "
" "
" "

ii Raios X - Pontes Moveis e 'fixas ' fi
:: .

-

"
. ::

Ü ',Dentaduras AnatomicBS i
- -

ii Rua Vidal Ramos i�
ii CANOINHAS Santa Catarina �
- . �
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José Yvan da Cesta
B�h arei em Direito

'Advocacia em geral, especialmente crime
Praça Dr. Oswaldo d'Oliveir� n_O 550

CANOINHAS -- Santa Catarina

"SMe

, '

Bicicletas das melhore's marcas

Peças e accessórios

Vendas à vista e a p�azo
Sempre OFICINA RELAMPAGO

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Coll1pleta . assis,tência para
,.

·b····1 t
do pequeno concerto

,SU�, ICIC e a até a reforma geral

Informações com

Z. Gardndo s Itnüppelltd.
Nesta cidade.

,

O
. !�n�����:��!�IO ��eit�;��

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

t 4 Ir,. 2E

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos
anéis e brincos de di-

versos modelos

Na Relojoaria Sulssa
�e . Guilherme J. A., Souza

Rua Eugel'1Ío de Souza

Ouça - "PUnio Salgado"
todas as te rças-feiras, as, 21 ,30
horas, pela Radio Globo; on
das médias, 1.1 80 quilociclos.
ondas curtas de 49 metros e

6035 quilociclos. (Colaborá
ção do PRP de Porto Uníão.)

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Material elétrico
CASAERLITA

Café

""-

cEs.; 7

5·7-W58
.J.."

Casa-

Vende ....se

I'

Topografia - Agrimensura - Mediçâo de Terres
.

Feres Dequech - estando em serviços de topografia e

medição de terras nesta zona, avisa os interessados que pretên
derem efetuar trabalhos dessa natureza, para procurarem

informações nesta cidade, com João Seleme_

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA
A Agência do Expresso Joinvilense Ltda. dessa Cidade tem o

grato prazer de comunicar ao Comércio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores. que está fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo a Canoinhas de 10 (dêz) em 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 'por Kg.
Transporte de cargas de Porto Alégre via Curitiba a Canoinhas,

.

preço Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba a' Canoinhas por Cr$ 0.30
carga de armazém. Sacaria C�$ 35,00 por saco até 60 kg.

-,

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

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

Vende-se Caminhão FORD· F7
.
Um Caminhão Ford F'7 ano fabricação 49 - cOm di

ferencial simples (não reduzido)

Tratar' com" Leonardo
na Comercial Automecanica Ltda. Rua' Coronel Albuquer
que ou Fone 278. ",

'/

.

OFicina .Mecanica
Vende-se. poripreço de- ocasião uma oficina meca

canica bem' instalada, com - todo o equipamento, casa de
morada ', barracão 'da oficina e um anexo: (escritório e

seção de. peças), em terreno de 30 x 40, próximo ao

POSTO ESSO.

Vêr e tratar com o Snr. Leonardo Marcinichen á
Rua Coronel Alburquerque ou pelo telefone 278. "/-

,

,

Acabamos de

receber a .nove
i

com 5 gavetas. Vendas a prestações a partir dé
Cr$ 310,00 e se.n entrada a partir de Cr$ 400,00.
Com 15 anos de garantia e assistencia técnica

durante o pràzo de garantia.
, j

CASA PEREIRA
Rua Getulio Vargas, 882.

Churrascaria M'ascote
de PAULO JARSCHEL

Churrasco diàriarnente, com buchada às quintas-feiras.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SimI . mas
.

café 'bem I ASTRO o f· ·d ,,'pre en o.
r I"

, Juizo �le}torftlda 8a. .Zona
..

AVISO
Por determinação do M. M'

Juiz Eléitor�'f\:ié"stà oit�v� zona.
'torno público que; de acôrdo
com a circular numero 20 de 30

,de junho pruxjmo findo, do

Egrégio Tribuoal,Hegional Elei -
.

-toral de Santa Catarina, as tran
'ferências de titulos de eleitores
-de outros Estados e Munícipios,
)od�rão. ser r:e<l;ue.rid�s at�' o
o dia vll1te, e quatro' (24) do
'corrente mês de julho. Torno

público, outrossim, que o horá
rio do Cartório eleitoral será
o mesmo. isto é, das nove ás
12 e das 14 ás 19 horas no cor

rente mês de julho.
,.., � _, ,f?iI

.

Canoinhas. 1°. de julho de 1958

Zeno Benedito Ribeiro da Silva,. - ..

Escrivão Eleitoral da 8a Zona,

Atenção C�çddores,
Pelo presente torno público

que estão terminantemente proi
bidas . caçadas e pescadas em

meus terrenos situados em Be
la Vista do Toldo .e Lageado..
Não me responsabiliso pelo que
'possa vir a acontecer aos coh
traventores deste svíso.

. r

. Canoirrhas, junho de 1958.
.

LOURENÇO BUBA ( I
Experimente
Café. MARlY
O MELHOR

Terreno á Vend�
Vende-se um terreno com

2'9 alqueires,
.

sendo 14 terra
de planta e 11 caiva com

herval, situado em Rio Bo
nito (IMBUIA), com todas'
as benfeitorias - ca,sas;
paiól, etc.

Ver e tratar com o pro
prietário Sr. Antonio Iarro
.éheskí em Rio Bonito:':'
Imbuia. Sx

lin,ta·s Ypirangâ
Casa E�íita"

M,udas, de
"I -r- 1. -� v<l '�,r"1.

i Plarrtas Frútife�as
�(enchertos 1e. 2 e 3

. ��os)
I;� De pessegueiros, macierras,
ffigueir,as, etc" recebeu � As- I'í:soci?çãQRural de.Canoínhas, .

ji Preço de cJ!.�,tq., I "

t'·
... - .

Otima Chácara
Vende-se um lote,"

.

proprio
para uma Granja em Alto'
das Palmeiras com uma area

de 8.4po m2, com bô'a casa"
(luz, i'nstalad'a), paipl .:.. bÔf\,
agua - e tem aguada nos'
f�pàoS, t()do cercado.
Vêr e" tratâ� com o proprie-.
tario Sr. Francisco Chicorski
np Moinho Jordan OÜ nel'ita
redação Ix

-,

PlNTORES
precisa-se de alguns -profissionais, dando
se, preferencia.aos .

qlje tiverem carteira

.:1de trabaiho.:
: � i';':;�

.

1

.Dernais : informações
;:" "-,,.'"

I CASA
Antonio, Seleme

Rua Felip� Schrriidr

com be,m sortido" ar.mazem de secos e molhados
OFE;ttECE

Frutas e Verduras
sempre em estoque,
Atende pelo fone 226. x

ii

II iVlotores a gazo1inél �B,RIGSS & STRA l'TON
_ (Ee. Uu.) de 5 e 9 HP.

ÇQrijun�os g,�rado(es de corrente alternada e
".

continua
.

Dínamos para carregar baterias
Conjuntos etetro-diesel

tem a sua disposição a loja

J. "Côrte

,

Ver ce rcmpas
de. até 6C%,'
lo!gac.amente.

Praça Lauro Müller, 751 - Fone 125 Canoinhas .., S. C.

.Si@

T ração permane�t&
nas

-

4- rodas' e sus

pensãb Indep··endente
"poro C��? u,/ma delas.

Revendedores elo Canoinbas: t�.9 Mi:illon e,. Cia_ Vafé� Só Màrly

t o único veículo
c'e. seu ti8-0 CC\�
acesso por 4
cortes.

Trcnspôe,matas, bre
ias e riachos, sem

nen,�:umf'idlflc�lcjqçl'l.;

Conselbo Reg. de Engenharia e
.

Arquitetura
,10a. Região .- Santa Catarina

A VI'S'O
Pelo presente, ficam os Srs. Engenheiros e Arquitetos

informados:

.

lU. -,O pagamento das anuídades'de '195'8, de,��das 80 CREA
pelos profíssíonaís e organizações sugeitas ao/regfme: do Dec. N.
23.569, 'deverá ser feito para Q seguinte endereço:

Conselho Regional de 'Epg�nharia' e Arquite.t):ira';';_ Caixà
. Postal, 438 - Florianópolis.

' ,

2°. - As-anuidades, -de acôrdo com a lei 309'7,31/1/57,
passaram a ser as seguintes:

!:; I

Cr$ 200,ÓO '

Cr$ 800,00
Profíssíonaís
Fírrrras individuais
Firmas'Coletivas:

com capital até Cr$ 1.000.000,00
com capital superior a Cr$ 1.000.000.00

Cr$ 1.500,00
c-s 3000'.00

3°,_ As firmas individuais e coletivas, ficam na obriga
ção de procederem seu registro na IOa. Região, apresentando seu

contrato social. Devem, outrossim, registrar o profissional' respon-
sável. � .

4°,_ Todos os profissionais que exercem atividades em

Santa Catarina. deverão requerer o. competente -«Visto»-, em, suas
Carteiras na lOa. Região. O Requerimento deverá 'trazer a firma
reconhecida. '

5°.- O CREA da iOa. Região, terà sua séde provisória,
no Edificio do Montepio dos Puncirráríos Públicos de 'Santa Cata-

! rin�.,- 3°; andar,

Florianópolis, 26 de março de 1958:
(a) Celso R�IQílos' Filho
Presidente do CREa � 10a; Região;

entes flamengo

/

.iYkiWWW'

São os melhores e são ínquebraveis
Recebeu grande stock à .I

II

I·
II

CASA LANGER
Rua 'Paula Pereira, 793 ...._ Canoínhas

•

#.1'9'"

HegistroCivil
Sebastião Greín. Costa, Escri':'

vão de Paz e Oficial do Regis
r
tro Civil de Major Vieira, Mu
nicípio e Comarca de Canoínhas,
Estado de' Santa' Catarina, etc.

Faz. saber que pretendem ca

sar: Luciano Kondras € Olívía
de Deus Bueno: Ele, náturaí-des
,te. Estado nascido em Papan
duva no dia 5 de Outubro de

.

1939, lavrador. solteiro, dornici
liado- �� residente, neste distrito,
filho legítimo de Paulo Kondras
e '.de Dona: Valéria Nogekoski
domiciliados e residentes neste
distrito, Ela. natural deste Esta
do nascida nesee distrito no dia
22 de setembro de 1933, domes
tica, solteira, domiciliada e resi
dente neste distrito. filha legí
tírna de Sebastião de Deus Bu
eno e de Dona Laura de Sá Ri
bas domiciliados e residentes
neste distrito,
Apresentaram' os

-

dócirmentos
exigidos pelo Código. Civil art.
,180, Si-.:algJl,enl tiver' conheci
.rnento d�: e".is,tir �g..um; impe
dimento legal, acuse-o para fins,:

i de direit-o;",
.

.

E' pata constar fi éhegar êste
"ao :(lO:_l1h�O:n�ntp de: tQdo� lavrei'
"o presente que será "afixado no

lugar de, costume e publicado no

Jornal "Correio do 'Nô'rteV da'
Cidade de Canoinhas.

EU:,;Sei:ia'stião Grein Costa, O·
fieial do Registro Civil que. es- .

crevi; dato e assino.

Major Vieira, 25 de julho de
1958.

Pedro Vc'igà Sobrinho
Escrevente Juramentado

Forte chapa de oco
em postçôc obliqua
protege o rno t or, a

caixa de mudonçc <3 .

': os elemerr;o , de
� traçõo.

T rc ciono U:'":10 corre+o

sem- freios, com 61J
quilos.

Bdlxo custo da
monutençê o e

,

consumo.

Somam-59, a), essas corccter ls+lcc s

1ôdas as; excepc loncls quçlldcdes <&.

DKW·VEMAG .

J,IPE DK:W-VEM4G fabricado no Brasil pela
. VItMAG \ VEMAG. S. A.;

,

�éículos e M'áqui�asl Agrícolas
_._---------

.
'

rlJl r
I'

" .
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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espeÇO .. ••
Junta �e Alista�euto Militar de Conolnbas

. Ahstamento MIlItar - Classes de 1940 e 1941
,

Colodel Dão gostou da cano

didatura Orty, pois os eleitôres
são os mesmos e ambos estão se

agarrando em outros municípios.
Papanduva é sempre a vitima, na
eleição passada apoiou Colode! e

este nem siquer na Assembleia
lembra o nome do novel Municí
pio- agora vem Orty lembrando
se tambem dos eleitôres de Pa
panduva- mas esquece que passou
4 aDOS no Rio e nem 'um telegra
ma de Ielioitações passou para os

'papanduvenses. Não são mesmo

uus âproveitadôres esses politicos
do «café society s P

"

COlsa •.•
I . em pouco

• Já viram tamanha aberração
administrariva} Pois veiam o ser

viço que o «Prefeito relampago»
fez da .rua Victor Konder. por
mais incrível que pareça' esbura
cou ., .. toda a rua-deixou-a num

estado de lástima e ainda diz que
voe fazer o mesmo em outras ruas.

O «homenzinho» é tão ruim' a·
diministrador que foi considerado
pela critica catarinense, como o

pior prefeito de Santa Catarina.

Orty;' 'o mago da Sumoc
não quer sair do Rio. Prevendo

que em Canoinbas não se elegerá
deputado estadual porque nunca

fez nada pela sua terra, vae aven
turar a deputado federal! Mas

com que roupa, seu'Orty? Não sa-

I
.he que o povo está farto de dema-

.

gogía e conversa móle?

I -.
Consta que o PSD está

com tremenda dificuldade em con-

seguir candidatos a vereadôres.
Tal dificuldade prende-sé ao fato

.' Viram tambem como mudou da má adminiatração "aliancísta.
o «.J3Ilr,riga Verde» quando falou Tombem pudêra - o prefeito cinde
no Elias Adaime que agora foi para quer que esteja, não esconde seu'

o PSD? Não é mais «Andaime» -descontentamento pelos pessedís
ê Adal'me.,.· Engrâçada essa gente

.

tas e verdade seja dita. o atual
do lado· de. lá e como são des- preceito nunca gostou dOE! pesse-'
peitades! ",:< � 'I' distas, não é isso seu 'I'ercísio i'.

- Treis anos de adiministra
cão aliancista DOZE MILHÔÉS
DEARRECADAÇÃO!Can�O�s

m W UI 't'.... 9WF cy*.\VQI *' eH'.....•

.,Prefeitura .. Munipjpal de .ltaiópolis
'

.. Balancete da Receita e' Despesa 'referente ao mês de Abril de 1958
--------------------------------------------------------,-----------------------------

,

CAIXA
SaI90, disponivel do mês de Março

RECEBIMENTOS I

Receita Orçamentária
a) Impostos

Imposto' sobre Industrias e Profissões
Imposto de Licença
Imposto sobre Jogos e Diversões

b) Taxas
Taxa de Expediente
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas deFiscalização e' Serviços Diversos

RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemítéríoj

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais

236823,20

5.630,00
3.885,00
200,00 , 9715,00

205,00
615,00

2.607,00 3.427,00

15,00

3 101,00
2.120,00
210.00 5.431,00 18.588,00 255.416,20

SOMA Cr$ ....... : ....

PAGAMENTOS
ADMlNISTRAÇAO GERAL

LEGI$LATIVO - CAMARA MUNICIPAL
Pessoal variavel '

EXECUTIVO - GOV�RNO
Pessoal fixo
Material permanente
Despesas diversas

, ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Despesas diversas

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal fixo

600,00

3.500,00
494,00
750,00 4.74,4,,00
<'

Ll15,OO

3.500,00

'650,00

2.650,00

1.678,00

200,00

- 982.,30 .

75,00
794,00 869,00

-,

5.473,00
234,00

3.683,00 9,390,00
----

510,00

3.516,20

9.841,00

60,00

50,00
�

5.459,50

7.352,00 53.167,00
11.973,411
190.275,80

'189,623,80
652,00 190.275,80

-_._--_.-

255.416,20

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo

EXAÇAO E FISCALIZAÇAO FINANCEIRA
Pessoal fixo I

ASSIST�NCIA .SOCIAL
Despesas diversas

,

EDUCAÇAO ,PúBLICA
Material de consumo

-

ENSINO PRIMÁRIO, SECUNDARIO E
COMPLEMENTAR

•

Pessoal fixo
r SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA'

Material de consumo

Despesas diversas

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
Pessoal variavel
Material permanente
Material de consumo

SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLÍCA
Despesas diversas

.
,-ILUMINAÇÃO PúBLICA

Despesas diversas
J

fDIVERSOS
Despesas diversas

ENCARGOS DIVERSOS
Despesas diversas

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Despesas diversas

PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇãO
, POR ACIDENTES'

Despesas diversas

'j ',

DIVERSOS
�pesas diversas

Restos a pagar
.

Saldo para o mês de MAIO de 1958.

Discriminação dos Saldos: Na Tesouraria
No Banco Inca

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS� em 30 de Abril de 1958

VISTO CONFERE CONFERE

João Silveira Primo,\ Prefeito Wenceslau M. Scl]utesky, Contador João Erzinger, Tesoureiro

I • Chamo a atenção dos jovens
nascidos nos anos de 1940 e 1941
e que ainda não fizeram o seu

alistamento militar, a comparece
rem nesta Junta. com maior bre
vidade, trazendo a certidão de
nascimento (com firma reconheci-

somente viu alguns metros. de rua

calçada andando a passos de taro

taruga... e Com muito sacrificio
dos que estão pagando o calça
mento á peso de ouro ...

cacique

da) e uma fotografia 3' x 4.

II • Os jovens que já comple
taram 17 auos e 6 meses de idade,
estão sujeitos 80 pagamento da
multa referente ao art. 127� da
Lei do Serviço Militar.

Cancinhas, 2 de julho de 1958

Ludomila Bojarski
Secretária da JAM

Visto:
Benur Augusto Muniz
1°. Ten Del. l:ta DR.

Brasil, Campe:ão do

A

úndo

OS GOLE·ADORES:
1°. Jogo -- Mazzola 2 Nilton SantosI - 20. Jogo OxO - 3°:

Jogo Vavá 2 - 4. Jogo Pelé 1 - 5°. Jogo Didi 1 Vavá 2 Pelé 2
- 6°. Jogo Zagalo 1 Vavá 2 e Pelé 2

os PARTICIPANTES:

São os melhores e são inquebraveis

Recebeu grande stock à

8,6·58
Brasil .3 A ustria O
Alemanha 3 Argentina 1

França 7 Paraguay 3

Ungria I País de Gales 1
Irlanda Norte 1 Tohecoslovaquia O
Hussia 2 Inglaterra 2
Suécia 3 Mexico O

Iugoslavia 1 Escocia 1

11·6·53
O Inglaterra O

3 Irlanda Norte 1
3 Escocia 2

Áustria O
Mexico 1

2 Alemanha 2
2 Iugoslavia 3
2 Ungria I

Brasil
Argentina'
Paraguny
Hussia
País de Gales 1

Tchecoslovaquia
França
Suécia

2

Resultado geral de todos os jogos do
.

Brasil na (opa do Mundo
/

formação "do selecionado:
- �.

. l°. Jogo - Brasil x Austria Gilmar; Desordi, Belíní, Nilton
Santos, Díno e Orlando; Joel, Di?i, Mazzola, Dids e Zagalo.

2°, Jogo - Brasil x Inglaterra Gilmar; Desordi, Belíní, Nil
-, -ton Santos, Díno e Orlando; Joel,' Dídi, Mazzola, Vavá e Zagalo.

3°. Jogo - Brasil x Russia Gilmar, Desordi, BeJini, Niltcn
Santos Zito

-

e Orlando; Garrincha, .Dtdi, V?- vá, Pelé, Zagalo,
4°. Jogo - Brasilx Paíz de Gales Gilmar. Desordi, Belini,

Nilton Santos, Zito e Orlando; Garrincha, Didi, Mazzola, Pelé e Za
galo.

5°. Jugo - Brasil x França Gilmar, Desordi, Belini, Nilton
Santos, Zito e Orlando; Garrincha, Didi, Vavá, Pelé e Zagalo.

6°. Jogo - Brasil x Suecía Ctlmar, Djalma Santos, B'elini,
Nilton Santos, Zito e Orlando; Garrincha, Dídí,�avá, Pelé e Zagalo,

15·6-58
2 Hussia O

6 Aarentina 1
3 Inguslavia 3
2 Escocia 1

Brasil
Tchescalovaquia
Paraguay
França

CASA
Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

�

LANGER

Rua Felipe Schmidt
.

I

com bem sortido armazem de secos e molhados
OFERECE

sempre em estoque.
A tende pelo fone 226.

Antonio'

Fruías e

Ungria
Suecia
Irlanda
Austria

4 México O
o País de Gales O

do Norte 2 Alemanha' 2
2 Inglaterra 2

176·58
País de' Gales 2 Ungria I

. Hussie \
1 Inglaterra O

Irlanda Norte 2 Tchecoslovaquia 1

Brasil
Suécia
França
Alemanha

18·6·58
1 País de Gales O
4

.. , Hussia O
4 Irlanda do Norte O

1 Iugoslavia O

24-6·58
Brasil 5 França 2
Suecia 3 Alemanhá .1

296·58 '

Jogo final
Brasil 5 Suecia �

Brasil Campeão
Suecia Vice-Campeão

Flamengo

Seleme

Verdura.s

\(

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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1 Béllnco Indústria e Comércio d.e Santa. Catarina SIA ...

SÉDE ITAJAí SA N TA CATA R I N A
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAPITAL E RESERVAS - Cr$ 202.980.700,30

BALANCETE EM .31 DE MAIO

.;-'.
,

'I Agências noDistrito Federal: Agências em São Paulo - (SP) Agência em Curitiba (PR) _ Rua Monsenhor Celso, 50'
Rua Visconde de Inhauma. 134 C • LOJA � Rua São Bento, 341 - Rua Marconi, 45 . * ' '

Rua do Carmo 66 Bairro do Brâs v Bairro da Lapa • Bairro da Luz Agência em Flor�anópolis (SC) • Praça 15 de Novembro, 9

}
Matriz e Agências INCO - Direção Geral INCOGERAL - Rua Visconde de. Inhsuma RIOINCO - Rua do Carmo INCOCARMO "'- Rua

Endereços Telegraficos; Sãu Bento BANCOINCO - Rua Marconi .INCOMARCONI - Bairro do Brás INCONORTE - Bairro da Lapa LAPAINCO - Bairro da

.

. Luz lNCOLUZ - Santos INCOSANTOS �u INCOS). .

.

-

.

Agências no Estado de Santa Catarina • Araranguá, Blumenau, Bom Retiro, Braço d� Norte, Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Canoinhaa, Chapecô,
Concórdia. Crisciuma. Curitibanoa, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiôpolis, Ituporanga, Jaraguá do Sul. Joeçaba, Joinville.: Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz Alves. Mafra, Orleans, Piratuha, Pôrto União. Rio do Sul, Rio Negrinho, Rodeio, Santo Amaro da Iniperatriz, São Bento do Sul, São Carlos, São

Francisco do Sul. São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taiô, Tangará, Tijuoas, Tímbó, Tubarão, Urussauga, Videira e Xanxerê.

Agencias no Estado do Pararia • Cambarâ, Clevelândia, Lapa, Maringâ•. Palmas, Palmeira, Ponta Grossa e São Mateus do Sul.

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

AgenCia noEstado do Rio de Janeiro - Barra Mansa.

Escritoi'ios no Estado de -Santa Catarina - Biguaçú, São José e Urubici.
Escrit. Estado S. Paulo - Alfredo Guedes, Barriuba, Guararerna, Guariba, Lutêcia, Monte 1'.16r, Poá, Queluz, Rio das Pedras, Salesôpolis, Sousas, Tremembé e Vila dos Lavradores

(Compreendendo Matriz e Agências)DE 1958

F - Não Exigível
Capital
Fundo de reserva legal
Fundo de previsão
Outras reservas

. ,

125000.000,00 125.000.000,00
12000.000,00
60.500.000.00
5.480.700,30

II PA S S I V O
==================================================================�================================================================

I
1-

A - Disponível
CAIXA

\

moeda corrente

depósito no Banco do Brasil
depósito à ordem da Sup da
Moeda e do Crédito
Em outras espécies'
B - Realizável

Letras do Tesouro Nacional

Em
Em
Em

Títulos e Valores'Mobiliários:

Apólices e Obrigações Federais
inclusive ss do valor nominal de
Cr$22 398 500,00, depositadas no

Banco do Brasil SIA. à ordem da
Superintendência da Moeda e do
Crédito, e as do valor nominal
de Cr$l 000000,00 depositadas
no Tesouro Nacional, por fôrça
do Decrêto-lei n.9602 de 16/8/946
Apólices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debêntures
Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacional > M. Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda)
Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

C - Imobilizado
58 Edificios de uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material tie Expediente
Instalações
D - Resultados Pendentes
Juros e descontos
Impostos
Despesas Gerais e Outras Contas

E - Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber de C/Alheia
Outras contas

ATI V O

242.735.028,10
138,136.757.80

45 229.224,10
22955.545,30 449.056.555,30

75.000.000,00

18.970.488,20
83.424,00

2:643.537.30
63.045 4U3,50
616.854554,60
30.909261,00

"1.999.219.65680
2.457.736.059.80

68.215308,90
1.341,20

2.538107,70
64.�46 753,30 5.240.421043,30

67.698.711,40
3.078.696,00

84.742,853,00

5.470.941.303, 70

226.978.215.70
47.903.132,70
6970.772,90
2528778,80 284.380.900,10

202.980.700,30

45,664615,20
3.51 '2.323.90

100792.863,00 149:969.802,10

G - Exigível
DEPÚSITOS

à vista e a curto prazo

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

144.542.894,60
118.145.622, lo

1.201.716.444,30
136.56 t.088,50.
947.990.911,80
19.369.618.80
83.495.872,20
89.348.367,00 2.741.173.819,30

1.292.113.984·,80
166.231,234,20

1.553.108.685,70
722.468.89230 3.733.922.797.00

10 088271.358,20

a prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias

de diversos:
a prazo fixo
de aviso prévio

215.558.576,70
115698.911,80 331,257488,50

3.072.431.307,80Outras Responsabilidades

Títulos Redescontados
Obrigações div'ersas (inclusive
as operações de café)
Agências no País

Correspondentes no País

Correspondentes no Exterior
OI dens de Pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

H - Resultados Pendentes

Contas de resultados

- 159.160.807,30
2.499.696322,30
119.233.747,40

4.484,40

52.335 043,20
773.150.40 2.831.203.555,00 5.903.634,.862,80

247.732.998,10

I _. Contas de Compensação
Depositantes de valores em

,p. garantia e em custódia

Deposít. de títulos em cobrança:
do País
do Exterior
Outras contas

1.458345.219,00

1.552.6M.48S,80
444,199.90 1.553.108685.70

722.468 892,30 3.733.922.797,00
10.088.271.358,20

..

Itajaí, 11 de junho de 1958· Genésio M. Lins, Diretor- Superintendente - Dr. Rodolfo Iêenaux Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Miranda Lins Diretor-Ad-
.

" .

'

junto - alto Renaux, lrineu Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores - Serafim Franklin. Pereira, Chefe da Contabilidade Geral. Reg. no CItC·SC N.o 0.181

v PNEUS DAS AFAMADAS MARCAS:

PII:(ELLI - Cruzador, e Pé de Galinha.
FIRESTONE ., A. T. Lameiros e H. S.
GOOD...,YEAR - Bandeirante - Cacique e Lameiros,

de todos os tamanhos para caminhões e automoveis, V. S. encontra no

Servicentro Esso (anoinhas Limi.tada, ou I
. • I

em Tres Barras, nas Lojas de MERHY SELEME & FILHOS I
----.- .. ---.--�-�->----- -- -_J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Fazem anos:

Hoje: o sr. Kurt Wolter; o

[ouem Edgard Soares resi
dente em Xapecô; a menina
Erica filha do sr, Ernesto Fis
cher.

Amanhã: as sneas. dnas.
Betty esp, do sr. Iose Allage:
Matilde esp; do sr. Feres Man
sur e Edelmira P. Lacerda
mãe do Dr. Iêiua;: os srs. Lu
dovico Pieczarka e Germano
Hoepfner.
Segunda feira: os sr s. lo"

vino Tabalipo; Miecislait Bo
jarski e João Urbano Reinert;
as snras. dnas. Frieda esp do
sr, Guilherme Thoma e Dali"
la esp. do sr. Romão Kasoa;
as meninas Nilva filha do sr.

Nery Waltrich e Marilsa tilha
do sr. [ahyr Damaso da Sil«
veira; 'as srtas. [uraci filha do
sr. Paulo Soares e A daira fi
lha do sr. Miguel Veiga; o me
nino [oâo Urbano filho do sr.

João Reine1·t.
Terça feira: os srs. Seleme

Isaac Seleme e Edmundo Har
tmann; as srtas. Aracy filha
do S1·. Carlos Mülbauer e [ac
quelina Cornelsen; as meni
nas Virgínia e Elisa filhas do
sr. Frederico We.rdan e Ju
dite filha do sr. Antonio da
Silva.

Quarta feira: os srs. Leo» .

poldo W6ehl; Alcides Fernan
des Luiz; Aloisio Wibbelt e

Lauro Olsen de TI es Barras;
o jovem Ewaldo Frane; as

meninas Melânia tllha do sr.

laroslaw Sidorak e Edei
traudt filha do sr. Ditrich
Siems; o menino Miguel filho
do sr. Antonio j. dos Santos,'
a srta. Agacir [enzura.
Quinta feira: o sr. Max Zi

emman; as sras. dnas. Frida
esp, do sr. Adolfo Voigt; Ca
tarina esp. do sr. Bernardo
Wendt Sego.; Edithe esp. do
sr. João Schadeck; Irene esp,
do sr. Vicente Flauzino: as

.

srtas. Frida Müller e Cecilia
filha do sr. Henrique Line
mann; as meninas Zilda filha
do sr. Friedrich Brauhardt;
Ondina filha do SI. Vitor To"
maschitz e Rosi filha do sr.

Evaldo Brandi os meninos 10-
sé Cleones filho do sr. Quüi.:t
tino Furtado e Nelson filho do
sr. Bruno Wardenski.

Sexta feira: os srs. dr. Lau
ro Côrte' e Lauro Fernandes
Luiz; os meninos Leomar fiz
lho do sr. Leunardo Brey e

Joãozinho e Pedrinho filhos
do sr. Demetrio Rudev; a me

nina Sebastiana filha do sr.

Mudas
De plantas frutiferas e

batatinhas acaba de rece

ber a Associação Rural de
Canoinhas. Preços com mi
nima margem de lucro.

Utensílios
domésticos

ea�(t �.eít(J,
Claudio Lourenço de Lima,'
o jovem Fábio Fuck.

Cumprimentamos a todos
desejando-lhes felicidades.

.

Despedida
O sr.ANTONIO MARTINS

DE OLIVEIRA funcionário
do BANCO NACIONAL DO

. COMERCIO S/A'desta cida
de, tendo sido transferido pa»
ra a Filial do mesmo, no RIO
DE JANEIRO, na impossibi
lidade de despedir..se pesso»
almente de todos os amigos e

pessõas de suas relações, o

faz por intermedio desta Fo»
lha, e oferecendo seus présti»
mos na capital da Republica
á rua Buenos Aires, 15.

Ervino Fleith e Senhora
Manoel Figueredo e Senhora

participam a seus parentes e amigos o contrato de
casamento de seus filhos

LIN.VEA E ALEXANDRE

Canoinhas, 28 de junho de 1958

,

C SA FISCHER
CO'MPRE A VISTA e PAGUE MENOS

<'

Faile Bolas
Tafetá xadres
Camisas de malha para homens
Blusas de malhá para senhoras
Ganga Garcia 1,60
Cretone Garcia cores 1,60
Toalhas Felpudas catarinenses
Algodão larg 70
Meias tamanho unico para homens
Meias de nylon para senhoras
Babadores de malha
Brincos (saldo)
Camisas felpudas pj homens de 150
Toucas de malha
Sandaíhas e chinelos (saldo)
.Colchas para solteiro

..

Pelucia diversas cores

TuJe

Nylon liso largo 90
Linon

'
.

Nylon .estampado largo 90
.

Modess cx.

Nylõn flocado
Alpaca para forro enfestado

48,00
17,00
29,00
29,00
58,00
85,00
23,00
13,50
49,00
65,00
3,00

29,00'
99,00
4,00
29,00
120,00
18,00
99,00
3_8,QO __

12,00
46,00
26,50
38,00
53,00

Lame
Zefir
Brin listado
){adrezes diversos padrões
Sombrinhas para senhoras
Fio ancora meada

Soutiens «De Milus»

----01----

Fermento Fleishmann
Fermento Royal
Feijão
Sabão Vencedor
Vinagre
Cachaça
Maizena pct, 200 grs.
Maizena pct. 400 grs.
Maizena pct. 800 grs.
Sabão Guaira
Cera cana rio e kosmos
Café Santa Teresa pacote 1j2 quílo
Copos Americanos dz.

Aparelhos para jantar Schmidt
cj 43 peças

14,00
10,50
17,00
15,00
125,00
3,50

14,50
12,00
ti 50
5,50
3,00
8,00
6,00
12,00
20,00
4,00
36,00
10,00
iO,oo

1.190,00

VENDAS, EXCLUSIVAMENTE A VISTA

C A S A F I S C'H E R

Ano 13 • CANOINHAS· S. Catarina, 5 de Julho de 1958 • N. 503

Entregue aos lavradores mais um lote de novilhas holandezas.
Com o intento de melhorar as

condições do gado leiteiro do
nosso municipio, a Associação
Rural de Canoinhas está entre

gando mais um lote de 15 no

vilhas holandesas aos seus as

sociados. É o segundo lote que
aquela bem organisada entidade
de classe está entregando de a

côrdo com a Secretaria da A
gricultura do Estado; que impor
tou as aludidas novilhas do U
ruguay, e por intermedio das

Associações Rurais, facilita as

condições de pagamento, ou'se
jam: DEZ POR CENTO sobre o
valôr de cada novilha que é de
treze mil, cruzeiros e o restante
pagos em 3 anos. Com estas cori

dições torna-se tacil a aquisição
por parte dos lavradôres-críadô
res, e u�a excelente oportuni'...
dade para que no futuro pos
samos contar com um plantel de
gado leiteiro a altura do desen-
volvimento do municipio.

.

BOUQUET
.

CLUB
O Gremio acima, tem a máxima satisfação em convidar

seus associados, bem assim os sócios do Club Canoínhense, e do
Grêmio 'da Mocidade, para o baile de aniversário .que fará reali
sal' no dia 7 de julho p. V. ás 22 horas nos salões do Club
Canoinhense, O mesmo será abrilhantado peja Orquestra «AL:'
MONACO», da capital portenha.

N. B. O traje será o de passeio
Canoinhas, 11 de junho de 1958.

A DIRETORIA

-
- SE

Caminhão Ford F·S, Mod. 52, Motor 'O' klm.
Pneus Novos. Preço de ocasião.

Tratar no Posto Esso em Canoinhas, ou em TRES BARRAS
com Mahry Saleme & Filhos. 4�

Ministério da Saúde
DEPARTAMENTO NACIONAL DE ENDEMIAS RURAIS

Campanha Contra a Febre' Amarela
Aviso 'à População

O Serviço de Vacinação contra a Fébre Amarela,
avisa as pessôas ainda não vacinadas, contra a Fébre
Amarela, que efetuarà a ultima vacinação, nésta Cidade,
no dia 6 de Julho; domingo próximo, no Prédio da Coo
perativa de Mate, das 9 horas as 12.

Dr. Mário de Oliveira Ferreira, Chefe de circunscrição
Dr. Haroldo Ferreira, Prefeito

Ari ,Bacovis, Técnico de Vacinador

A Vacinação é inteirament� gratuita.

AGRADECIMENTO
Sentimo-nos na grata obrigação de expressar a nossa grati

dão ao Govêrno do Estado, ás Exmas. autoridades escolares esta
duais e a todos aqueles que colaboraram e colaboram conosco

no melhoramento da escola desta localidade, pcis realmente,
graças ao esfôrço coletivo e trabalho do professôr João Wzorek,
conhecedor da psicologia dos homens do campo, e amigo das
crianças, notamos com satisfação, um contínuo progresso.

.
.

Rio da Areia de Baixo, 16 de junho de 1958.

Pelo «CtRCOLO DE PAIS E PROFESSORES».
(assinaturas; EVERGTSTO NUNES

JOAQUIM DOS ANJOS
RAIMUNDO DAMASO DA SILVEIRA)

Churrascarià
A mais bem montada da cidade, oferece díàriarnente às
famílias canoinhenses churrascos deliciosos de gado, leitão,

cabrito, carneiro e as especiais galinhas .

ao espeto, galeto, etc.

'CHURRASCARIA «SULTÃO»
Defroi:.te à Estação Rodoviária, permanece

aberta até às 24 horas.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E 1 R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




