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Dever de Honra
o recente conclave udenista realizado em Florianópolis

no dia 12 de julho, escolhendo, como _ escolheu, o nome do
nosso conterrâneo Aroldo Carneiro de Carvalho para integrar
à lista dos candidatos do partido à Camara Federal, impôs
a toda a gente canoinhense, sem sombra de duvida, um de-
ver de honra. I

. •

_

Até agora, na regíão Norte Catarinense, em todas as

agremiações partidárias, apenas aos municípios de grande-e
leitorado era reservado o privilegio de indicar candidatos as

vagas do Palácio Tiradentes.

A DON, quebrando o máu veso a que se entregavam
as correntes partidarias, abriu novos horizontes para o Mu

- nicípio de Canoinhas ao escolher 9 nome ilustre do nosso

grande conterrâneo.

Nó pleito de outubro não acontecerá o que vinha su

cedendo nos anteriores, quando os contingentes eleitorais dos
pequenos municípios apenas auxiliavam a. eleição de depu
tados ràdicados a gra��le,s comunas que depois' se benefici
avam sozinhas da ação' dojparlâmentar que reservava para
os municípios de pequeno • eleitora-do apen� migalhas das
grandes subvenções anuâís "obtidas

�
no Parlamento. .

Canoinhas, a nossa querida terra, cujas instituições as

sistênciaís se estiolajn à mirigua'�' de recursos, como' ocorre
com a popular e querida BIC, como sucede com o Hospital
Santa Cruz, em obras há mais de 15 anos, como acontece
com o Ginásio Santa Cruz, ainda inconcluso, alem de insti
tuições outrassempre esquecidas ou mal aquinhoadas no pol
pudo orçamento da Republica, como o Colégio Coração de
Jesus, a Sociedade Beneficiente Operaria, a Sociedade Agri-.
cola 3 de Maio e outras, precisa reagir e valer-se da grande
oportunidade. que terá a 3 de outubro, quando poderá man

dar para a Câmara dos Deputado um representante seu, o

Dr. Aroldo 'Carvalho.

A ação do nosso conterrâneo à frente da Associação
Rural, o brilhantismo com que se houve na pasta da Viação,
a sua inegavel vocação para a vida pública, o seu patríotis
mo, a sua dedicação aos problemas dos trabalhadores ru

rais, o seu amor a Canoínhas, fato que nem os mais impe
nitentes adversários negarão, credenciam Aroldo Carvalho
para desempenhar a histórica missão de ser o primeiro fi-
lho de Canoinhas eleito Deputado Federal.

'

"Correio do Norte", apresentando ao eleitorado de Ca
noinhas a candidatura Aroldo Carvalho, levanta a bandeira
gloriosa da nossa terra e conclama todo o eleitorado canoi
nhense a trabalhar pela vitória do candidato local.

Problemas relevantes, como o do saneamento dá cida
de, o do amparo ao trabalhador rural, o do Pôrto de .São
Francisco, o da construção -de uma estrada federal ligando o

Norte do Estado ao Vale do Itajaí, .vía Canoinhas - Papan
duva - Timbó - Blumenau - Itajaí, exigem a presença
de um Deputado de Canoinhas na Câmara Federal. E o ho
mem para a missão, é Aroldo Carvalho. Sufragar o seu no

me constitue um dever de honra para todo canoinhense.
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ê·ANOIN HENSE$, vamos p�nsar menos

de-nos partidos
senvolvimento

poderá perder
lhe oferece

•
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oportunidade
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da não
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primeira
eleger um
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AROLDQ CARVALHO
honra de todo
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de
que

seu para
o cargo
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canoinhense!
Votar
dever

no

de bom
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FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Benedito Therézio de Carvalho Júnior
,

E' com imensa satisfação
que trazemos ao conheci
mento dos canoinhenses a

noticia confortadora de que
BENEDITO THEREZIO DE
CAliVALHÇ> JUNIOR, é o

candidato a Deputado Esta

dual pela .gloriosa e sempre
vitoriosa legenda da U D N.

Recomendamos •..
ao nosso nobre colega "BARRI
GA VERDE" que procure ele
var e destacar os candidatos de
seu partido, que é seu dever,
sem intervir na personalidade
e conceito de seus adversários
politicos. Procure I engrandece
los perante a opinião pública com

os meritos que possuem, sem

nunca diminuir" os meritcs de
outrem. E' uma atitude digna e

que deve adotar para evitar que
a campanha que se avisinha ve

nha trazer aborrecimentos e cri
ar um clima de intranquilidade
na pacata família canoinhense.

Quanto aos nossos candidatos,
faremos o nosso dever de des
creve-los ao povo canoinhense,
nada nos importando com can
didatos de outras agremiações
politicas. Lutamos por Canoi
nhas e lutaremos sempre den
tro de uma linha de conduta di

gna, de cidadões dignos.
Para Canoínhas é uma das

maiores vitorias se puder con

tribuir com pai e filho para
Deputado .Federal e Estadual.
Pai 100% canoinhense e Filho Cidadão, cujo nome é a bandeira que a U. ,D. N.
canoinhense de nascimento. desfraldou em todas as campanhas e sempre vitoriosa,
Nós devemos nos vangloriar será novamente desfraldada, agora com maior ardor é en

se pudermos oferecer ao Estado tusiasmo, comprovado que está da eficiencia e da capacie a Nação esses dois homens

públicos. Um na Camara Fede- dade de trabalho demonstrada corno Prefeito de Canoí-
ral. e outro na Assembléia Le- .nhas e como Deputado.
gislativa do Estado, só poderão �

trazer grandes beneficios paea
.' Homem público inatacavel, Benedito Theresio de.

nossa terra. Carvalho .Jor. será reeleito, para que Canoínhas continúe

Respeite nossa campanha pà�a mantendo na Assembléia Legislativa o fiel e sincero ami

que possamos usar o mesmo pa- go dos canoinhenses. � .,�"
';

ra convosco. .' . . .

Ao ensejo desta alviçareíra noticiá, estamos certosContribuam uma vezlao me- . ..

nos para que Canqjnha�- seja o que o eleítorado esclarecido de nossa 'terra saberárdefínír,
exemplo de disciplina 'l?�'rtidària e, a 3 de Outubro concorrerá para :plàior' grasdesá de
e que o Seu eleitçrado livre e Canoínhas, . votando em

..

' :.'
,

conciente possa ,e,xpressar sua � �,1 ."'"

;��;��e pelas ufp�s de 3 de �u- .Benedito
.

Therézio dê ;(arvalho' 'Jú'nior !
• Iof.
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Geladeiras: Prosdocimo 6 e 9/112 pés, Consul a

querozene.
Rádios e Radiolas: Semp, Orbíphon e Zenith,

diversos tipos.
Toca-discos.

Acordeões: Somenzi e Soneli

Máq'uinas de Costura: Alfa, Philips, Lada e Zíg-Zag.
Fogões em 3 tamanhos, cozinha americana, "Fiél";

Cofres e Arquivos "FiEi!"'.
Aparelhos Walita e Spam:

\ Acumuladores Durex; Ventiladores.
Bicicletas: Prosdocimo;' Goerícke, Sport, Bristol e

,

Hermes.
Peças em geral.

Lampadas simples e fluorescentes.

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

LOURENCO
�

BUBA
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,", José ,'Yvan' da Costa
Bacharel .em Direito

fi

Advocacia em gera.� especialmente crime '

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

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preFerida

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua ICle eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

-Vendas à vista. e a prazo

,Sempre;OFIC'INA RELAMPAGO.
Rua Paula Pereira ," -- Edifício próprio

e.... & - e

,...'
'

M�,quinas agrícolas e

para beneficiar madeiras
Para todas as finalidades.

Informações com

i. (iardndo & �nüppelltd.
Nesta cidade.

Quem quizer comprar,
um terreno ou casa nesta

cidade, procure a firma

g. Garcindo l' Hnüppel Lldl.

V. S: poderá comprar re
logíos moderníssimos
anéis e brincos "de di

versos modelos
Na Relojoaria Suissa

_de Guilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

2.8.1958

Reserve desde já

I '

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

Oficina Meca�ica

EXPRESSO JOINVILENSE
-

LIMITADA

Acabamos de

receber a nova

u
para os' seus pequerruchos, 'pagando 'em

suaves prestações sem' aumento

na Casa Erlifa

F7
Um Caminhão Ford F7 ano fabricação 49 - com di

ferencial simples (não, reduzido ,

_

"
,

,

'

Tratar (ilO!)1 L�9�ardo
na Comercial Automecanica7,�Ltda. Hua Coronel Albuquer
que ou Fone 278.

Motores a gazolina BRIGSS & STRATTON
...

(Ee. Uu.) de 5 e 9 HP.
Conjuntos geradores de corrente alternada e

continua
Dínamos para carregar baterias

Conjuntos eletro-dlesel
tem a sua disposição, a; loja

J. Côrte ....

Vende-se'�, '

com 5' gavetas. Vendas a prestações a partir de

Cr$ 310,00 e se,n entrada a partir de Cr$ 400;00.
Com 15 anos de garantia e assistencia técnica

durante o prazo. de garantia.

CASA PEREIRA

Ouça - "Plínio Salgado"
todas as terças-feiras, as 21,30
horas, pela Radio Globo, on-

.das médias" 1.180 quilociclos.
-!!IlIllil·· -aliM!IIlI.!!lIIIIIIit:l-__lIIlIlifJ&J5lllliDfiIII"IIIII'.....__IIIIIIII..__*_1IIiI"�· ondas curtas de 49 metros e

6_035 quilociclos. (Colabora
ção do PRP de Porto União.)

Vende-se por preço 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.

A Agência do Expresso Joinvileose Ltda. dessa Cidade tem o

grato prazer de comunicar ao .Comêrcio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores. tIue 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.

.

"

, ,

, Vêr e tratar com o Snr. Leonardo Marcinichen á
Rua Coronel Alburquerque ou pelo telefone 278.Procure no seu fornecedor

o sabão Princeza, Lygia,
-, Borax ou Tupy
Um produto bom,

I especial c. csnoinhense l
.\

'Material elétrico
CASA ERLITA,

Café

Santa Téreze Especial('01, ., ,.,

p�râ,:� seu ní�lhor paladar

...

Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba a Canoinhas,
preço Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba a Canoinhas por Cr$ 0,80
carga de .armazêm. Sacaría Cr$ 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 ]OINVILENSE LIMITADA.

Vende-se Caminhão

li!rOi.:,.,

Rua Getulio Vargas, 882.

.

.. ,

'N
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CORREIO DO NORTE 2·8-1958

P,EUlS I..A.R;ES
e JaJ D (I)"We

.

�
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

'.:

Fazem anos:

Hoje: as .sras. d. Edith Te
reztnha esp, do sr. Seleme 1.
Seleme, Tecla esp, do sr. E:'
valdo Oonchorowski e Vva.

Augusta Winter, o sr. Alfre ...

do Moebius, a' srta. Nair fi
lha' do sr

..Quintino Furtado,
o menino 1uir filho do sr. An-,
tonio Sconheteki.

'

Amanhã: II srta, Giedis.
Cunha'Machado, o sr. Lucas
Grittens, o jovem Lauro Be
dritchuk, os meninos Renato
filho do sr. Francisco Wiltu
chnig e José filho so sr. José
Antonio Corrêa.

Seganda feira: os' srs. Wal
demiro Zierhut e Leocadio
Wendt, o menina Amilton, fi:
lho do sr.. Nivaldo de Almei
da, as srtas. Elza filha do sr,

Henrique Waldman . e' Deu .. I

célia filha do sr. Joaquim V. I
Simões.

Terra feira: os meninos Re»
ginaldo filho do sr. Ataide
Allage, Oswaldo e �ergio, ge ...

meos filhos do sr., Estefano
Wrublewski, .A1berto Getulio
filho do sr Waldemar Carlos
Stange, Pedro José filho do
sr. Pedro P. Portes, a, meni
na 1 eresinhá filha do sr. A,
nanias Petrinchuk, o 51. José
Fernandes Pedrosa 'e a

'

sra.

â. Julieta esp. do sr. Ubaldo
R.. da Silva.' "

Quarta feira: as srds., d.
Miltes Terezinha esp do sr.

,

Hercilio Novak e d. Lia �sp.
do sr. Orlando Treml, os me

ninos Rogerio filho do sr. Ni ..
colau Humenhuk, Evanildo fi.
lho do sr; Jacob Treml e Car
los filho do sr. José Greftin,
os srs. dr. Ma1io Müssi, Fran
cisco Sochachewski, Alfredo
Roesler e Lidto João Ferrei
ra, Delegado em Papanduoa.
Quinta feira: a menina Mi.:

. riam filha do sr. dr. Rivada•.
" via R: Corrêa, o menino João

filho do sr. loão F. Siems, os
srs. Oito Caetano Grosscopf

.

e loão Alberto P. da Silva.

Sexta feira: os srs. Fran»
cisco Langer, Alberto Casamo»
jou, Leonardo Brey, JoséWar
denski e Candido A. Rocha,
o jovem Rogerio Furtada., os
meninos Hercilio filho do sr,
Hercilio ''Mü'Uer, Sergio To-

.
mas filho do sr, Bernardino
Crestani, 'as meninas Alvine
filha do sr.Paulo Voigt, Hil)
degard filha do sr, Francisco
Wiltuchnig e [uracy das Ora.
ças filha do sr. [osé Maria
Furtado Primo. \

. Cumprimentamos a todos,
desejando-lhes felicidades.

;

Ajuste de Núpcias
\ Com a srta. Cibila filha do

.

casal sr. Francisco-d. Otilia
Bechel contratou casamento,
em Bela Vista do Toldo, dia
27 de [ulho, o sr. Pedro Tysz»
ka, tilho do casal sr. Adão-
a. Maria Tyszkd.

-

,
,

Nossos parabens.:

Nascimentos
- _. .

o lar do sr. Jaime Zaguini.
d. Maria Cherem Zaguini roi
.enriquecido a 16 do mês pas
sado com o nascimento dr
uma filha que recebeu o. no

me, de Maria de Fatima,

Estãd 'de parabens desde o

dia 24 de julho com o nas

cimento de mais um robusto
garoto, o casal sr. W tegando
d. Judite Knopp.

-

Aos novos canoinhenses, de
sejamos boas vindas.

o lar dó nosso grande amigo
o industrial Osvaldo W'erka e

de sua exma, senhora Dona
Mercilda Wer ka, enriqueceu-se

! nO dia 21 com _o nascimento da
robusta canoinhense que na pia
batismal receberá o nome d�
Gladis R.egina. Parabens à futu
ra leitora do "Correio do Norte"
e aos seus estimados pais e

àvós,

\

Romão Slruzik e Senhora·
'Francisco ifómochena le Senh�ra
pal'ftcipam a seus parentes e amigos o contraio de'

casamento de seus filhos

Sylvia e Alcides
Agua Verde, julho 5 de 1958

_U
ilMiW @iii

, '

AGRADECIMENT'Q, .

.
A familia do saudoso Fredericó J. Kohle�' ,duramente

ati,n�ida por tão rude polpe agradece aos Revmos. Padr�!> da
Paroquia pela assistência espiritual proporcionada ao querido
extinto; aos Srs, médicos, que sempre <> atenderam com preste
za .e solicitude. e especialmente ao Sr. Dr. Mario Mussi qlle
ultImamente o assistiu com o maior desvêl0 �,carinho; as peso
soas amigas que por todas as formas. manifestaram o seu pezar
e sua solidariedade; ao Dr. Orty M. Machàdo pelas conforta
doras palavras pronunciadas a beira do túmulo; e as pessoas que
acompanharam o inesquecivel finado até a sua ultima morada.
Outrossim convida a todQs para a Santa Missa que será ceIe.
bra<:la na Igreja Matriz Cristo Rei, terça-feira, dia 5, as 8 hor�s.
em intenção de sua alma.

.

.

. .

,.. ":-

Por mais este ato de fé cristã antecipa seu melhores
agradecimentos.'

.

afé?

Vence rampas
de o1'é 6(,%,
lolgoc;amente.

Nenhum' empréstimo
a Municípios

Rio,7 (RP) - Um portavoz.
do ministro da Fazenda disse
hoje que foi mal 'Interpretada a

. questão do .emprestímo de tre
zentos milhões de cruzeiros so

licitado pela prefeitura de Pôr
to Alegre: Segundo se veiculou,
Alkmin teria autorizado êsse
emprestimo posteriormente cán
celado por Lucas Lopes. Escla
receu G informante que o pedi-
'do não chegou a ser despacha
do pelo ministro, Daí a impro
cedência dos comentários e con

siderações nos últimos dias for
mulados em .tôrno do assunto.
De outras fontes soube-se, que
tanto tal empréstimo como ou

tros pedidos no Mínístérío
'

da
Fazenda não serão atendidos.

. Dentro doprograma de austeri
dade, gastos públicos, projetado
em sua administração para equi
librar o orçamento Iinancetro,
Lucas teria decidido cancelar os

compromissos que pudessem
exercer pressões inflacionárias.
limitando-se a dar cumprimento
as operações já autorizadas.

Falecirnenfo
FREDERICO KOHLER
Veio a falecer dià 30 nes»

ta cidade, o estimado cidadão
sr.. Frederico Kolher chefe
de tradicional tamilia canoi..
nhense. O 51. Fritz I(olher
'como era conhecido entre nôs; .

era um dos moradôres mais
antigo de Canoinhas, acom»

panhou o desettuoloimento da
nossa cidade e sempre esteue
ti. frente de todo o mouimen»
to relacionado com o progres
s,o do municipio.
, ,

Seu sepultamento efetuou
se no dia seguinte às 16 horas
'no Cemiterio Municipal, com

grande acompanhamento.
A tamilià enlutada, nossas

sinceras condolências.
"

Pelos Lares
Na impossibilidade de o fazer
pessoalmente, comunico por êste
Jornal, o nascimento de minha
filhinha, oconido no dia 17 de
Julho na Maternidade do Hos
pital St8, Cruz. que em .ternpo
oportuno, na pís 'batismal rece
berá o nome de Cleusa Regina.'
Hordoio Hipólito da Silva

,

Meus agradecimentos
o Sr. Horávio Hipólito da

Silva, penhoradamente apresens
ta atravez dêste .Semanàrío, seus
agradecimentos' aos Drs. Reneau
Cubas e Segundo de Oliveira,
pela acertada intervenção cirur

gica a que foi . submetida sua

senhora, afeta a êstes dedicados
seguidores de Esculápio bem'
como, extensivos as 'irmãs do
Hospital' Santa Cruz.

Canoinhas, Julho de 1958..

Panelas e: louças
Casa Erlita

APLAUSOS
.

à iniciativa do Governador.
Insfífrrindo pensão espe
cial às viúvas do senador
Nereu Ramos, Governador
Jorge Lacerda .e deputado

. Leoberto Leal

O advogado José Acácio Mo
reira Filho. residente em Join
ville, louvando o ato do Gover
nador Heríberto Hülse que en

vícu à Assembléia Legislativa
projeto de lei instituindo pen
são especial às viúvas do Se118-
dor Nereu Ramos. Governador
Jorge Lacerda e Deputado Leo
berto Leal, transmitiu-lhe o se

guinte telegrama: \"0 projeto
de-lei de sua iniciativa, enviado
à Assembléia propondo pensão
especial às viúvas dos ilustres e

saudosos homens públicos, Ne
reu Ramos, Jorge Lacerda e

Leoberto Leal, bem como con

ceitos expendidos por V. Excia.
justificando o referido projeto,
ressaltam marcantemente a no
bresa do seu coração e sua alta
e magnífica. educação cívica á
política. Cem tão superior pro
cedimento V .• Excía. honra e di

gnifica o' povo catarinense ao

mesmo tempo que glorifica a

nossa querida e constantemente
lembrada terra natal.

,_
- SE

Caminhão Ford F�8, Mod. 52, Motor 'O' klm'.
.Pneus Novos. Preço de ocasião.

Tratar noPosto Esso em Canoínhas, ou em TRES BARRAS
com Mehry Sel.eme & Filhos. 3x

"qualquer 'Ierreno'!

Transpõe matas,. bre
los e riachos, sem

nenhuma dificuldade.

o mais' 'aluaUzado ,e�culo· de seu tipo

Forte chapa de aço\
em posição oblíqua
protege o motor, a

caixa de mudança e

� os elementos de
� tração.

T raciona uma carret�

sem fr:elos, com 610
quilos,

.

BÇJixo custo de
!,. manutenção e

consumo.

Somam-se a essas característIcas
fôdas as excepcionaIs qu�li_dades
DKW'VEMAG.

está à sua espera em nossa reja
JI,PE DKW-VEMAG fabricado no Brasil pela

�Y�.AG '. VEMAG S. A.
�eí�ulos e Máquinas Agrícolas

_J
_

. ,

T .ação permanente
nas 4- rodas e sus

pensão Independente "
.

para ccida uma delas.

f� o único v�ículo
(Je seu tipo com

acesso por 4
cortas

- -

;_'\'.

. Revendedores em Canoinbas: A� Mallon ,� eia.

Siml mas cafi

.... _I'�

,;[:

b· '.' I.

Iomm o preferido!·
'
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Pr.eciSa-se
CAIXEI'RO. Dá-se preferencia a

dominar duas linguas,

DAS

JDsti�a' Eleitoral
} 'ft '. �,�

. Juizo, Eleitoral da ,as. Zona
,

C'�nQinh;:ls, S� c.
EDITAL

o Doutor PAUtO PEREGRI
NO FERREJRA. Juiz Eleitoral
da 88: Zona (Canoinbas), Circuns
crição de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc . . .

FAZ SABER fi quem interes
sar possa que está sendo 'proce
dido por este J II izo "o processo de
oencelamento da inscrição do elei
tor MARIANO GAULOSKI. fi-
-lho de Vladislâu e -Catarina Gau
loski, nascido em 17 de Julho de
1906: residente em .T'(êa Barras,
deste Municipio, inscrito sob nu

merO.' 7.338, de acôrdo corri a Te
tra a do BrL 25 da Resolução

t.. 5.235, do Egrêgio Tribunal Supe
rior ·Eleitoral. . Para que ninguem
alegue ignorancia, mandei expedir
ri presente com prazo de dez dias,
para ciencia dos interessados que
poderão contestar dentro do pra
zo de cinco dias de acôrdo com:

a letra b, do a�t. 32 da precita
da Beselução. Dado .. e passado
nesta cidade. de Canoiúhas, aos

trinta diª� do-mês de iUU;lO do ano:
de mil novecentos' e cincoenta e

oito. - Eu, ZtlDO Benedito Ribei
ro da Silva, Escrivão. o datilo

grafei e subscrevi. -

O Juiz Eleitoral
Paulo Peregrino Ferreira

Confere com o original e dou fé.
Data supra.

O Escrivão
Zeno Benedito. Ribeiro da Silva

ISCH

AFAMADAS MARCAS:

'de um

quem

Demais informações

CASA ESMALTE

... PIRELLf. - Cruzador, e Pé de Galinha.
'FIRESTONE - A. T. Lameiros ,e H. S.

-. .

,GOOD..,YEÂ.R - Bandeirante - Cacique e Lameiros,
de todos QS .tamanhos para caminhões e automoveis, V. S. encontra no

Se,rvicentro Esso, ·Cano;nh�s· Limitadal ou

em Tr�s 'Barras/ .��s L�j",s d� .MER,HY.·S�L�ME & FILHOS

I

Meias Tamanho Unico pi homens
Meias de Nylon para senhoras
Tafetá Xadrez

Ganga Garcia 1.80

Algodão Larg. 70,
Camisas Felpudas para homens
Nylon Liso Larg. 90
Modess Caixa
Lame
Xadrezes Diver sos Padrões
Fio Ancora Meada

Soutiens «De Mílus>

49,00
55,00
17,00
58,00
13,50
99,{l0
38,00
215,50
14,00
15,00
3,50

Fermento Fleishmann
Fermento Royal
Sabão Vencedo-r

Vinagre
Aguardente
Maizena pct. 200 grs.
Maízena pct. '400 grs
Maizena pct. 800 grs.
Cera Canario e Kosmos

Copos Americanos Duzia
Café Santa Tereza pct. 1/2

R
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A VISTA

CQ,MPRE A VIS'TA e·PAGUE:·MENOS
.

,

,.

Lamentável
t ,

vida a

acidente rouba
um lavrador

Antonio

F IS C H

.

\

14,50
12',00 �

5,50
.. 3,00

8,00
600
12,00
20,00
36,00
70.00
10,00

a

Ver e tratar com Sr. Ladislau Knorek, na oficiria· do Sr.

IJ_I!IIIIiIJ1"Ifl!"i!I!I"'IIIL...,..--IIlIIIIIÍ-I!ll......_.._1IDlI_1II!l!I9Ellli Illlllii L'l!1:wIlll�!IIiIII�_RIÍII·!l!!E*� IIII&WMA_!!I!-a.mDlilll_1Il2111!l!11..1IIIiii-· Estefano Wrubleski 2x

Rua Felipe Schrnidf, 304 • tone 225

Com bem sortido .annazemde secos e molha
dos a cereaes frutas e verduras em geral.·

. Stok' permanente.
Filial Rua Vidai Ramos n,.o 1145

Com o mesmo Sorti'menfo atende qualquer
horas do dia - tone 226.

ARMAZEM ANTONIO SELEME

, Vítima da fatalidade tombou, tràgicamente, mais um
Ireroi do trabalho rural, o nosso bom amigo,
o humilde lavrador B'HUNO WARDENSKI

A 17 do �or.re.nt�, quando se oito filhos, o mais velho dos quais
encontrava no mato, entregue à

. corri 11 anos.:;le idade. .

,

faina
.

diária, p agrjoultor Bruno Doloroso aéiderite que veio en-Wardenski, residente nos arredo- I
(,'

, utar mais u,om \lar canoinheríse .

e
res desta cidade, foi atingido .por '. .

tf
. . deixar na orfandade oito" peque-uma árvore que derrubava,. rece- '

ninos.
beado graves ferimentos na cabe-
ça em- consequencia dos quais 'Não seria o caso, de,' 4rpa enti-
veio a' falecer logo após. dade oficial, como a P:refeitura

.
. . Municipal, a Legião Brasileira deForam baldados todos os esfor- Assistência, ou ii Associação Ru- ",

ços e a dedicação do médico Má- ral ampararem, de alguma manei-rio Mussi e dos familiares do ex- I I' "

,

.

.

" \, ra essas pobres criancinhas?
tinto. " ,

�runo �ardenski deixa yiuva e Aqui fica a sugestão do "Cor-
reio -do Norte" aos senhores Ve

. readores, � LBA ou à A.ssociação
Rural.

.

J

Registro Civil
Maria GÓSB Glineki, oficial' do .

Registro Civil do Distrito de Pau
la Pereira, Comarca de Canoiuhss.
Estado de' S!jota Catarina .' Faz

,

saber que pretendem' casar: Mar-
cel]o de .Stefauí' e Aurea Luiza
Gaiseler de Souza. Ele solteiro,
eletrecista natural da Italia, nas-

p. b!cido a 2. de Janeiro -de 1926, re-

.

roí icêo
;

sidente em Curitiba, Est&do. do Fica 'expressamante proibido
Pst.a,9,á. filho de Antonio. d.e Ste- c,à,çadas e 8 s�)lt� de cachorrosfam e de Pasqua Franziu]. Ela; em meus terrenos sito em Rio
solteira, domestica natural de Ma- d� Bi,r,rho e Santa L�ocàdia, Não
fra deste Estado, nas.cida a 16 de me responsabilizo p��o' que posJunho, de 1936, residente neste I sa ocorrer 'aos infratores deste

: Distrito. filha de Heleodoro Ma- aviso.
.

2!X �
.

ria de Souza e de €loÍil'de; Gai's-
,

.

sler de Souza, residentes neste
Distrito.

Quem souber de algum, impe
dimentodeve acusar Da. forma da
Lci.

'

Paula Pereira, 28. de"Julho de
1958.

Por nosso intermédio" a farnilia
Wardensk i endereça agradecimen
tos ao ·Dr. Mario Mussi e ao Sr.
Osmário Davet, incansavel Escri
vão da Oeiegacia de Policia que
compareceu ao local é

tomou to
das as providencias cabiveis.

João Clemente Kuhn.

Preço de ocasião
( 2 casas e duas datas,

Tratar 'com proprietario Sr.
Altino Rosa, á rua Coronel
Albuquerque. . "': 4'x

Veja em exposição na

CASA LANGER

P A R A f E. R J DAS,
E'C Z E MAS,
l.�tF'LAM,AÇ 0:E'5:,�' ',,, �,b-, "

.G: oe FIR'A 5,
l 6: �: r E r R" A �"
.. E sg,I:N H A 5, E'TC. �
�===::;:======g �.

Maria Góss Glioski
Oficial do Registro Civil

Torno a venda

o que existe de novo, modérno e atraente, em: CfNTOS
para homens, em estojo e de diversas qualidades, como: de
couro, camurça. crocodilo. croma e elástico,

CARTEIRAS FINAS, de couro e matéria plástica,
BOLSAS pars senhoras. (,>

Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

,

f vende-se pllr,preço. de ccasião um, torno mecanico com

750mlm entre pontos com' todos às pertences isto é: motor
monofazico 112 HP placa 3 castanhas e placa 4" castanhas
I 'maI}clril 3/8 � vma irifinidad� de f�rramentas pertencentes
aQ ramo" NQ'I1A

.

vende-se com ou s'em motor

" >��
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VENDAS
,

\
EXCLUS!'VAMEN'TE
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ITAJAí
Banco Indústria. e Comércio de Santa Catarina SIA_

SANTA CATAR.INA
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAPITAL E RESERVAS - Cr$ 202.980.700,,30
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, 34f ,;;_ Rua Marconi, 45 *.. "'.
Rua do Carmo 66 Bairro do Brás - Bairro da Lapa - Bairro da Luz Agencia em Flonanopohs (SC) - Prsça=Iã de Novembro, 9

,

"

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

Endereços Telegrafic�s; , São Bento BANCOINCO � Rua Marconi INCOMARCONI - Bairro do Brás INCONORTE - Bairro da Lapa LÃPAINCO - Bairro da'
Luz INCOLUZ - Santos INCOSANTOS (ou INCOS). I

•

'

.c

Agências no Estado de Santa C'atarina :. Arárauguá, Blumenau, Bom Retiro, Braço do Norte. Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos" Capinzal, Canoinhas, Chapecô,
Concórdia. Crisciuma, Curitibanoa, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaíal, Itaiópolis, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz Alves, Mafra, Orleans, Piratuba, Pôrto União. Rio do Sul, Rio Negrinho,. Rodeio, Santo Amaro da Imperatriz, São Bento dó Sul, São" Carlos, São

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

Agencias no Estado do Paraoa -, Cambarâ, Clevelândia, Lapa, Maringâ, Palmas, Palmeira, Ponta Grossa é São Mateus do Sul.

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

. '

j'!;7

Agencia no Estado do Rio de Janeiro -, Barra Mansa.

Escritorios no Estado de Santa Catarina - Biguaçú, São José e Urubici. . .

Escrit. Estado S. Paulo - Alfredo Guedes: Barrinha, Guararema, Guariba, Lutêcia, Monte Mór, Poá, Queluz, Rio das Pedras, Salesôpolis, Sonsas, Tremembé e Vila dos Lavradores

BALANÇO ·EM 30 DE JUNHO DE 1958.- (Compreendendo Matriz e Agências)
PA S'S I V OATIVO' l

==========================================

A - DisponiveI
.

C!\IXA
Em moeda, corrente
Em depôsito no Banco do Brasil
Em depósito à ordem da Sup, da
Moeda e do Crédito

Em outras espécies

'"

268.081.817,1 o
163.�41.957,10

'H

45.229.224,10
32.241.071,10

\ .

508.694,069,40

75.000.000,00

18,970.488,20
_83.424,00

.2643.537.30
63.049.943,50 84.747.393,00

..... - \.

699.087.515,10
'31.299.568,70' ,"��

1.936.825.392,20
"2:285254.468,30

42.611.550,50
1.341,20

,:" J

2.554.109,70
70.490.436,60 5.068.124.382,30

66.141.167,30
3.103996,00 5.297.116.938,60

227.298.215,70
45.941.733,60

101,00
101,00 273.240.151,30

E � Contas de Compensação
Valores em' garantia

.

Valores em custódia
Títulos a receber de C/Alheia
Outras contas

1.311.431.909;80
167,167.735,20

1.573.562,665,90
715.027.929,80 3.767.190.240,70

9.846.2�l.400.oo
--------------------�----------------------------------

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

G - Exigível
DEPÓSITOS'

,

à vista e a caPo prazo

de Poderes Públicos ";:
de Autarquias-C/Arrecadação
em C/ Sem' LiQlit,e<,�\)"

.

" em C/ Limitadas's.
'. "�:'

em Cf Populares
em Cf Sem JUfOS
em CI de Aviso
Outros depósitos �

a prazo
de Poderes Públicos <c:
de Autarquias

de diveraos:
á prazo fixo
'!ie. aviso prévio

,

.
':, Outras responsabilidades
Títulos Redescontados
Obrigações diversas (inclusive
as operações de café)
Agências no País
Correspondentes no País
Correspóndentes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
.

.

Dividendos a pagar

H - Resultados Pendentes
Contas de resultados

I, --:- Contas de Compensação
Depositantes de valores em

garantia e em custódia
Deposit. de titules em cobrança:

do País
do Exterior

Outras contas

Demonstração da Conta de' Lucros e Perdas

125.000.000.00 125.000.000,00 ....

14.500.000,00
75.019.299,70
5.480.700,30,: 220,000.000�oo

,156.274.302,00
96.283.831,60

1.316.067.001,90
140.705454,50
977.919.137,90
32.483.575,40
79.794.125,00
141.340.098,20 ' 2.940.867.526,50

216.178.358,10,
113.679.95.1,40

'

329.858.309,50
3.270.725.836,00

67.474.3'8�:9,o L"

7.826.57'7:00 2.553.048.895,00 5.823.774:1H,bo

lS2.786.211,30
2.216.937.018,50",
108.020.214,90"�

4.484�40,�

1.478.599.645,00

,

,,/

35,276.428,3p

1 573.118.466,00
444.199.90 1.573.562.665,90

715.027.929,80 3767"19'024• . , U.70

9,846.241.400,00

Balanço de 30 de Junho de '1958,
C R É 0',1 T o

33.373.959,00
131.354,530,60

. 35.276.4'l8,30 96.078.102,30

97.057 251,40

3,619.481,00

B - Realizável
Letras do Tesouro Nacional

, Títulos e Valores Mobiliarios:
Apólices e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
Cr.$22 398.500,00, depositadas no

Banco do- Brasil S/A., à ordem da .

Superintendência da Moeda e do
Crédito, e as do valor nominal
de Cr$ l.000 000.00 .depoaitadas
no Tesouro Nacional, PQr fôrça do
Decrêto-lei n 9602 de Í6/8/1946
Apólices Estaduais
Apôljces Municipais
Ações e Debêntures

Empréstimos em C/Corrente �'"
Empréstimos Hipotecários

,

Tít_.n-lo.s Descon�?d,os ;�k
Agências no POIS '

.

Correspondentes no País
'Correspondentes no' Exterior
Tesouro Nacional - M, Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda)
Outros Créditos

.",

Imóveis
Outros valores

C - Imobilizado
59 Ediíicios de uso do Banco
Móveis e Utensilioa

, ,Material de Expediente
Instalações

,. DÉBITO

Receita de Juros

Descontos

Menos os do Exercício Seguinte

Comissões Recebidas ou Debitadas

Rendas' de Títulos e Valores Mobiliàrios

Rendas de Capitais não Empregados
em Operações Sociais.

Outras Rendas :>'

� j..

-: ('�,{ .;

,,'�
.

306,281,20
22,515,852,80

TOTAL 252.950,927,70

�,,-:... ,

� l
",.;;',

Despesas Gerais
Honorários da Diretoria
Vencimentos do Pessoal'
Despesas Diversas
Gastos de Material .

Impostos
Despesas de Juros
Outras Contas
Amortizações do Ativo'
Perdas Diversas

..

984.000,00
73.473.418.7tJ
40:519,775.40
8.746.257,40 123.723,451,50

10.795,098,70
55,839.055,40
5,385 669.80

. 5.799.241,40
201.542.516,80

�
. ".,�. 'I; .'r "<-.'

.
Itajaí, 11 de junho de 1958 - Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente - Dr. Rodolfo -Iêenaux Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário MirándiL,ÊiJ.;' Diretor.Ad

. Junto - Oito ,Renaux, lrineu BQl"nhausen e Antônio Ramos, Diretores - Sera'jimfl.Franklin Pereira, Chefe �a 'Contabilidade Geral - Reg. no CRC-SC ,1\1.0 0.181

'�ARECE:R DO CONSELHO ':FISCÀL - Nós, abaixo- firmados. membros do' Conselho Fis�a{do Banco Indú8tfi�'�'?Coínércio'��e Simt� Catá;Thina S/A" hav��dp 'examinado os
hvros. documentos e bala�ço d� Sociedade, relativos ao pr�r.neiro semest�e"d? anu de 1958, constatam�s, em t':ld.� � mais perfeita exatidão, �IT,I\"'vi'l'tu<le do que' propomos sejam
8S cou.tas e 08 atos da Diretoria a provados pela Assembléia Geral Ordmana:' ' , Itajaí, 11 de Julho tle 1958 ,H

;,'. (A8S.) Fritz Schneider - Arno Bauer - Nestor E. de Souza Schieíler -- Augusto L: Voigt Dr. ;j6sé Bonifàcio\S�hmitt

-·ti'
''fl'\��:;''-� '."

SUB· TOTAL

Fundo da Reserva Legal
Fundo de Previsão �

.

Dividendo N." 43 aOI3 Acionistas, a taxa de 12% a/a
Pertencent, a pagar aOB Diretores conf. art. 30 do Estaria
Gratificações aos Funcionários
Serviço de Assistência aos Funcionários

'

TOTAL

2 500,000,00
14519.299,70
7.500.000,00

26,689111.20
200.000,00

252,950.927,70

'.�'"
ih ..
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Explicação Necessárid
Grave avaria numa das máquinas da «Impres

sora Ouro Verde» determinou a paralização des
ta tolha durante três semanas consecutivas, falta
involuntária por que nos penitenciamos perante
os nossos prezados leitores.

Os senhores assinantes não serão prejudica
dos, eis que as assinaturas do «Correio do Norte»
correspondem a cincoenta e dois números.

Para o futuro, por mercê de Deus, conti
nuaremos a circular com a regularidade de sempre.

Qonfie dea pintura

profissionais

sua casa 'ou

competentes

preferência .

aos da

Casa Esmalte1
t

f�
�"'."'"

"'1
... ,� \t,.

. .,

cf

� ..
Casa

à Rua Caetano Costa - esquina Benjamin Constant
. otimo ponto Para Comércio.

Vêr e tratar com Aluizio Marchinichen. 3x

+-. ' , Atenção tocadores . de violão

A CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793

"

Avisa que recebeu cordas instrumentais, e vende

avulso, de qualquer tip�. e quantidade.
,

1, "

,��.; ,
,

r

�':'-
, ,

.Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

:',,; CARNAVAL NO FOGO
Com @scarito, Eliana e outros

"Uma sensacional comedia do cinema Nacional"
Inicio do seriado - TEX GRANGER
'1---

DOMINGO - á� �4 horas - Proibido. para menores de 5 anos

CARNAVAL NO FOGO
Inicio do seriado - TEX GRANGER

DOMINGO _ �s 17 horas
as 20 horaa

Censura Livre
-

Proibido até 14 anos

A BORDA' DA MORTE
ci Robert Rian - Virginia Mayo e Juffrey Hunter
"Um sensacional faroeste em Cinemascope"

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

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

CASTA E PERfGOSA
Com Arturo de.Córdova e Irasema Lillian

"Um filme seleci�dado do cinema mexicano"
-'-.---,-

e" 6.8 FEIRA. às 20 horas. Proibido até 14 anos
"

,

Um Sensacional Filme de Aventuras,"

AGUARDEM: Treze Cadeiras .. Odio Contra
Odio .. Escandalé do Seculo
Tarzan � a Expedição Perdida

.0"

em Cinemascope •

__ " w;w*WiiMl'EWM'" iA ttNMEiÍÍ.......,

.

"

Você sabia! APRESENTAMOS
Você sabia que o Dr. Aroldo

Carvalho nasceu na cidade de

Canoinhas, no dia 11 de junho
de 1922 e foi aluno do Colegio
Sagrado Coração de Jesus e do
Grupo Escolar então denomina
do Professora Ana Cidade?

Você sabia que o Dr. Aroldo

Carvalho, ex-Presidente da As

sociação Rural de Canoinhas,
auxiliado pelos seus companhei
ros de Diretoria, aumentou de
400 para 2.500 o número de as

sociados da entidade?

Você sabia· que durante a ges
tão do Dr. Aroldo Carvalho co

mo Presidente da ARCA o pa
trimonio da entidade aumentou
de menos de CEM MIL'CRU
ZEIROS para mais de DOIS
MILHOES DE CRUZEIROS?

Você sabia que o nosso gran
de conterrâneo construiu a atual
séde da Associação Rural, ini
ciou a mecanização da agricul
tura no Município,. começou a

fase da distribuição gratuita de
sementes selecionadas e de yadu
bos?

Você sabia que Arolde Car
valho durante 4 anos consecuti
vos, foi Secretário da Viação e

Obras Públicas servindo aos Go
vêrnos-ríe Irineu Bornhansen e

de Jorge Lacerda, realizando o

bra incorr.paravel, eis que du
rante esses quatro anos houve
a maior concentração de obras

I governamentais
de que se tem

•

notiçia na
.

historia admínístrati-
-----------�--------------------�----------------------�

va do Estado?

Você sabia que durante o pe
riodo Aroldo Carvalho na Se
cretaría da Viação o nosso Mu

nicipio, direta ou indíretamente,
foi beneficiado por obras já con

cluidas ou em construção cujo
valor é muito superior a SE
TENTA MILHOES DE CRUZEI-
ROS?
Você sabia que o Dr. Aroldo

Carvalho, antes de exonerar-se

da Secretaria da Viação contra
tou a construção de uma mo

derna rodovia que ligará Cano
inhas a Porto' União com um

encurtamento de TRINTA qui
lometros sôbre a atual estrada
e que essa obra monumental já
está em execução a partir do
Rio Timbó para a cidade de
Porto União?
Você sabia que só essa es

trada custará ao Estado mais de
QuarentaMilhões de Cruzeiros?

CANOINHENSE, vota em A
roldo Carvalho para Deputado
Federal.

Dr. Mário Mussi
Decorrerá no corrente mês

de agosto, dia 6, o aniversário
natalício do Dr. Mário Mussi,
Presidente da Sociedade Bene
ficente Operaria e abalísado
clinico nesta cidade. O estima
do facultativo, filho do ca

sal industrial Abrahão Mussi e,

de Dona Nura Mussí, mercê do
seu espírito humanitário, da sua'

correção e da sua bôa formação
moral, grangeou a consideração
de todos os canoinhenses, deven
do receber á passagem da sua

data aniversária, manifestações
de jubilo e demonstrações de

apreço de todos os seus incon
táveis amigos.
"Correio do Norte", que muito

preza a amizade que lhe dedica
o Dr. Mario Mussi e toda a sua

distinta família, a êle endereça
grande e cordial abraço de fe-

, .
licitações.

A .Associação Tem a Venda
Sementes, de grama forrageira
Mudas de batatinhas
Mudas de arvores frutiferas
Adubo para horta
Visite a Associação e veja 'O

seu colossal estoque
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Ao esclarecido eleitorado de Ca
noinhas, os candidatos aCamara

,

Municipal (VEREADORES) para
o proximo pleito eleitoral de 3 de
Outubro, pela SEMPRE VITO
RIOSA LEGENDA DA VON:

Pela cidade: Dr. Reneau Cubas,
Alfredo de Oliveira Garcindo, João
Seleme e João Pacheco Sobrinho;
por Três Barras: João Camargo;
por São João dos Cavalheiros: Au
gustinho Kornatzki; por Marcilio
Dias, Tauoay ,e adjacencias. E
valdo Zipperer; por Fartura: Leo
poldo Corrêa; por PaiIla Pereira:
Aquiles Pazda; por Palmital e Sal
seira: Tufi Nader; por Felipe Sch
midt: João Augusto Brauhardt; por
Béla Vista do Toldo: Pedro Tys-

zka; por Rio dos Poços: AnOl' [ar
roschéski; pelo Distrito de Major
Vieira: Antonio Maron Becil; por
Agua Verde e Campo O'Agua
Verde: Guilherme Prust e por
Barra Mansa e Pinheiros: Idalino
Francisco Tulio.

Como veem, trata-se de ele
mentos de larga visão e de exem

plar conduta já demonstrada pelas
suas atividades particulares e pu
blicas," todos bomens de idonei
dade inatacavel, muito dignos
para conduzir Canoinhas ao seu

verdadeiro destino, contribuindo
com a experiencia de anos de tra- <
balho, para que a coletividade Ca
noinhense viva n'um clima de Pro
gresso, Paz e de Felicidades.

CINE TEATRO VERA CRUZ
o Cine Vera Cruz recebeu da distribuidora

UCB FILMES o telegrama que abaixo transcrevemos:

"Cine Vera Cruz - Urgente - Lamentavelmente
tendo sido atrazada remessa copia Copa Mundo escalada
atender marcação essa praça impossivel exibição data

prevista pt Aguarde novas disponibilidades dentro poucos
dias UCBFILMES-

A Assoctecão Rural
.

1

homenageia o Dep. Elias Adaime
O' deputado Elias Adaime, re

presentante de Santa Catarina
na Camara Federal, recebeu do

mingo ultimo uma grande ho

menagem da Associação Rural
de Canoinhas, por ter consegui
do para a 2a. Exposição Agro
Avicola Industrial realisada em

novembro do ano passado, a im
portancia de DOIS MILHOES
DE CRUZEIROS.

Foi o ilustre parlamentar re
cebido antes da churrascada,
pelo sr. Alfredo Garcindo, Pre
sidente da Associação, Dr. Arol
do Carneiro Carvalho, autorida
des e pelos membros da Dire
toria e associados.

Após a visita as dependencias
da Associação, as quais encan

tou � surpreerideu o deputado
Adaime pela! organisação e ex

tensão, foi servido então a sucu

lenta churrascada num agrada- .

vel ambiente de franca demo
cracía e entendimento geral.
A's 13 horas discursou de im

proviso o Presidente da Asso

ciação Rural 'agradecendo o tra

balho do deputado Adaime nos

Ministerios por onde teve que
.

passar o processo de auxilio,
destacando ainda a sua grande'
eficiencia na Camara Federal. E,
seguida falou o Dr. Aroldo Car

valho, ex-Presidente da Asso

ciação Rural que em vibrante

improvíso, recordou o trabalho
das anteriores Díretorías e em

linhas gerais, fez um retrospe
cto do desenvolvimento da As

sociação Rural de Canoinhas.
.

Finalmente, agradecendo a ho

menagem, discursou o deputado
Elias Adaime que enalteceu o

trabalho no Rio do sr. Alfredo
Garcindo em sua companhia,
desembaraçando o processo nas

repartições. Disse ainda o ilustre

representante catarinense que

Churrascaria

todos os partidos politicos de
viam unir-se sempre que esti
vesse em jogo o interesse da
comunidade.

Foram bastante aplaudidos os

oradôres, tendo todos os asso

ciados se retirado, bastante sa

tisfeitos com a homenagem que
tinha sído feita ao deputado
federal que a convite da Asso

ciação Rural, veio receber a ho

menagem que a Diretoría da
mesma achou justa lhe retri
butar.

Grande Exposi
ção Avíçola em

Brusque
A cidade de Brusque, grande

parque industrial catarmense,
séde das famosas índustrias Re ..

neaux, cujos tecidos são conhe
cidos em todo o terretório do
Estado, será teatro de magni
fica Exposição Avícola Inter Mu-.

nicipal, no próximo dia 2 de

agosto, para a qual fomos gen
tilmente convidados.

Serão expostos faizões reais,
marrequinhos da Patagônia, Se
dozas do Japão etc.

Mais de 5.000 pintos de raça,
ovos para incubação, livros téc
nicos e medicamentos serão pos
tos à venda.

O Exmo. Sr. Governador do
Estado e Secretário da Agricul
tura prestigiarão, com a sua pre
sença, o importante certame.

s. Tereza Especial
o seu café

A mais bem montada da cidade, oferece diàriamente às

famílias canoinhenses churrascos deliciosos de gado, leitão,
cabrito, carneiro e as especiais galinhas

ao espeto, galeto, etc.

CHUR.RASCARIA «SULTÃO»
Defronte �. Estação Rodoviária, permanece

aberta até às 24 horas.
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,( ..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




