
Candidato à Câmara Federal o dr. Aroldo C: Carvalho
Não faltam a Santa Catarina

valores para brilhar no Parla

mento Nacional e o Dr. Aroldo

Carneiro de Carvalho é dos que
maiores condições de cultura, de
caráter e de convicções cívicas

fazem jus a tão alto pôsto. Mi
litando na UDN desde sua fun

dação em Santa Catarina, ten
do através dessa' organização
,partidária reatado antigas tra

dições que foram sempre hon
radas pelos seus antepassados
nas lides política de nosso Es

tado, o Dr. Arolde Carneiro de
Car.valho acaba de ser indicado

pela Convenção udenísta, me-.
moravel sob todos os poritos de
observação, para figurar na cha

pa de Deputados Federais da.
,gloriosa legenda.

A repercussão que a escolha
! dêsse ilustre catarinense para o
· 'mandato teve em todo o Estado
·

foi de molde a consagrá-lo co

mo um dos cidadãos que incon
testavelmente reunem todas as

qualidades de espirito numa per
sonalidade verdadeiramente vo

tada ao triunfo nas urnas de 3
de outubro próximo. O Dr. A
roldo Carneiro de Carvalho con

ta por toda parte numerosos a-

Como se' sebe, o Dr. Aroldo
Carvalho vinha tendo, na As
sembléia Legislativa, uma atua

ção de preeminente relêvo, sen-

dmíradores e amigos, conquis
tados no trato não só social e

particular, mas através de gran
des realizações de benemerência
pública, que lhe conferiram a

gratidão das pupulações a que
deu assistencia.

O lançamento da candidatura do sr. lrineu Bornhausen
ao Senado da República foi, não há negar, imperativo do próprio
povo de Santa Catarina, através dos 'convencionais que acorre

ram à memorável Convenção ha pouco realizada.

Dizemos que foi imperativo, porquanto o ilustre homem

público, que tem vivido mais para o Estado do que para si pró
prio, soube impor-se ao respeito dos seus coestaduanos, depois que,
no Govêrno, concretizou os seus sonhos' de político, oferecendo
,ao povo aquêles empreendimentos que, hoje. são o atestado da

capacidade de trabalho, da inteligencia e da honradez de quantos,
como ele, sabem o que desejam.

Dizem, por aí, que o barriga-verde tambem é como o pau
lista - excessivamente bairrista. Não o negamos, Efetivamente,
temos do que e com que nos orgulharmos. Temos homens que
sabem dirigir a coisa

. pública e representar, com dignidade, 80-·

branceria e altivez, o Estado em qualquer missão que lhes con

fiarem.
Irineu é um dos homens públicos que honram a sua gente.
O seu traço predominante é, justamente, o de ser útil,

dentro e fora do. Poder. Depois de descer as escadarias do Pala
cio, cercado do respeito dos seus conterrâneos, continuou a ser o

mesmo homem do povo, servindo-o.

Irineu irá ocupar a cadeira de Senador por Santa Cata
rina. Ninguem deixa de prever isso. A vontade do eleitorado é a

de .coloca-lo no Monroe. Para servir a sua terra. Para ser útil à
sua gente. Para ser líder dos seus coestaduanos.

·

i

Irineu é nome que se impôs. Pelo trabalho. Pela honesti-
dade. Pela experiencia no trato das coisas públicas.

Por isso, o povo o elegerá, com grande maioria. Será mais
uma das suas vitórias. Mais uma das suas consagrações.

E o povo sabe o que quer. Como quer. Porque quer.
Irineu é líder de um povo que nele confiou. Por isso, nin

guem o impedirá na sua marcha vitoriosa ao Monroe.

E, pela segunda vez, preferindo-o, escolhe o melhor.

Regulamentada
sentadoria dos

a lei de apo
trabalhadores

Rio, 1 (V. A.) - O Presidente da Republíca assinou de
creto dispondo sôbre a aposentadoria ordinária aos segurados dos
Institutos de Aposentadoria e Pensões. A regulamentação apro-·
vada dispõe que a aposentadoria será concedida ao candidato que
contar no mínimo 55 anos de idade e 30 anos de serviço em en

tidades' ,ou e.stabelecimentos, cujos servidores estejam vinculados
aos Institutos de Previdencia Social e desde que o segurado te
nha contribuido para qualquer dos Institutos, ininterruptamente,
pelo menos durante 5 anos, contados da data em que requereu a

aposentadoria ordinaria. O tempo de serviço exigido será compu
tado de acôrdo com os preceitos da Legislação Trabalhista e dis
pOSt0 no artigo 80• do decreto lei 2.004, de 7 fevereiro de 1940 e

s�a comprovação será feita pela carteira profissional ou pelo re

gístro de empregados existente nas empresas e pelas demais pro
vas admitidas em direito. Será computado o tempo de serviço
na

.•
atividade óra abrangida pela previdência social, ainda que an

te�l�rmente à criação do Instituto a que se encontra vinculada a

atívídade, desde que devidamente comprovada. O segurado deve
rá aguat�ar em exercício a concessão da aposentadoria.

--

\

do muitas as iniciativas com que
acorreu; através do amparo do

.

Poder Legislativo, e m favor
de justas aspirações das coleti
vidades. Houve por bem o Go
vernador Jorge Lacerda cha
ma-lo para participar de seu Go
vêrno, ocupando a pasta da Via
ção e Obras Públicas.' Nesta, a
pesar de exigir não pequenos
sacrificios em setor completa
mente novo, não se sentiu ab
bsolutamente estranho: ao con

trário, se pôs a trabalhar com

energia, devotado absorvente
mente às causas públicas, e as

suas realizações se foram mul

tiplicando. O Dr. Aroldo Car
valho conhecia -já então os pro
blemas que lhe cumpria defron

tar, na pasta que lhe destinaram;
e os atacou sem hesitações, re-

sultando disso uma fecunda a-'
dministração que proporciona, a
prósperos centros de riqueza,
possibilidades de expansão mai
or, graças a maiores facilidades
de transporte e comunicação.

Na Câmara Federal, certamen
te, os mesmos problemas não
deixarão de ser presentes às
suas constantes preocupações;
conhecendo o que ainda cumpre
fazer para o bem estar. econo
mico de tantos aglomerados hu
manos merecedores de maior
assistencia, a sua voz não

.

ces

sará de clamar por soluções i
mediatas a êsses problemas, que
tiveram, especialmente, de sua

parte, na esfera administrativa
do Estado, ii atenção, correspon
dente ao máximo da capacidade

dos recursos estaduais para sa
ná-los.

'4
O esclarecido e patriótico e-

leitorado catarínense não deixa
rá de ter em vista, ao compa
recer ás urnas, as responsabili
dades do seu ato de votar; a

sua escolha terá de recair em

homens que já tenham dado pro
vas de espirita público, de re

tidão no cumprimento dos de
veres do mandato; o Dr. ArDI
do Carneiro de Carvalho está
neste caso e, além do' mais, se
rá, no parlamento da Republica
uma palavra cujo timbre reve

lará o' bronze do caráter e o

fulgor do espírito de quem a

pronuncia.
(Ext. de "A Gazeta" de Flo

rianopolis.)
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
Tivemos o prazer de receber

nesta semana a visita do dr.
Amoldo Peiter Filho, atual A
gente do IAPC 'nesta cidade.

O dr. Arnoldo que tambem

já foi assistente do Delegado do

IAPC, é pessôa bastante creden
ciada e possue grande capaci
dade de conhecimento das nos

sas leis da Previdencia Social.
Sua visita a nossa tenda de tra
balho honrou-nos bastante

Agradecemos a visita e alme

jamos feliz exito na missão que
se acha investido.

Iniciados os serviços
do primeiro poço ar

teziano ern Canoinhas
A principal noticia da sema

na foi o início das obras' do pri
meiro pôço arteziano em nossa
cidade. Um grupo de engenhei
ros da firma Geología e' Son

dagens Ltda. contratados pelo
boverno do Estado e ainda da
iniêlativa do Dr. Aroldo Carva
lho quando Secretario de Viação
e Obras Publicas, deram início
sexta feira ultima, aos trabalhos

para a construção do pôço arte
ziano na Estrada do Campo
D'agua Verde, cujos trabalhos
estão seguindo e observando o

serviço de planejamento da ci
dade e de acôrdo com a planta
cadastral elaborada no Gover
no de Benedito 'I'erezio de Car
valho Junior, quando Prefeito

Municipal.
O pôço arteziano que visa a

captação de agua subterranea
foi iniciado com 8 polegadas de
diametro e sua construção es

tará concluída dentro de 30 dias,
aproximadamente. Contando Ca
noinhas com um póço artezia

no, o Serviço de Aguas e Es

gotos .a ser instalado oportuna
mente, verá facilitado e soluci
onado o impásse que estavà di
ficultando que era a certeza de
um reservatorio d'agua.
"Correio do Norte" congra

tina-se com o governador. do
Estado e com o Dr. Aroldo Car
,valho' pela louvável iniciativa

que coloca a nossa cidade no

nível das demais cidades desen
volvidas do Brasil.�
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AO ELEITORADO,
E AO<' POVO DE
(ANOINHAS
A União Democratica Nacional pelo seu Dtretorío Muni-

. cipal, ao tornar público os norr.es dos cidadãos que vão concor

rer pela sua legenda a. cargos eletivos á 3 de Outubro, o. faz de
pois de longos e demorados estudos, de entendimento entre seus

acatados correligionarios, para poder proporcionar ao eleitorado
livre e conciente uma demonstração de voto para quem de direi
to e com mais capacidade de trabalho, de inteligencia e de ho
nestidade, possa representar II coletividade nos diversos setores

legislativos. ;:-

Foi' primando por esse principio que dá a Canoilihas a

primeira oportunidade em sua historia politica, de eleger um seu

filho para a Camara Federal, candidatando o Dr. Aroldo Car-.
neiro de Carvalho para Deputado Federal. Não foi em vão esta
acertada escolha. Foi em' reconhecer em seu filho dileto o muito
que tem feito por Canoínhas e por Santa Catarina. Não foram
promessas do mesmo ao povo canoinhense e catarinense, foram re

alizações. Indicado por mais 26 Municipios catarinenses, Aroldo
Carvalho foi na Convenção Regional da UDN, o candidato mais
aplaudido e admirado e nós· canoinhenses, devemos nos orgulhar:
de ter um filho dessa dinamica invergadura para representar
nos na Camara Federal.

Vem novamente expor-se ao eleitorodo canoinhense o

nosso velho e guia politico senhor Benedito' Terezio de Carvalho
Jor., corno candidato a Deputado Estadual. Homem honesto,
trabalhador e eficaz, trabalhando sempre silenciosamente' e sem

alardes, está proporcionando a nossa terra muitos beneficios. E'
um trabalhador anonimo e que merece por isso, muito mais a

nossa preferencia e a nossa admiração. Não é demagogo, não é
fanfarrão, não é espalhafatoso. E' um cidadão limpo, honesto, a
migo e acima de tudo dinamico em suas atividades. Não faz a

larde em vão, e quando realiza, fica silencioso, orgulhoso por ter
cumprido com o seu dever e com o compromisso que assumiu
para com o povo que o elegeu.

Os senhores Vereadores á Camara Municipal, pela cidade,
condignamente representada por elementos de larga projeção, tan
to na esfera politica como social-administrativa, só podem mere

cer o acatamento do eleitorado' e a simpatia da população.
O que podem dizer de um. cidadão como João SeIeme,

que em 45 anos de permanencia nesta Cidade, metade de sua e

xistencia dedicou-a a obras de assistencia 'social e beneficios a

coletividade.

, Iniciou e concluiu ô maior hospital do Sul do Estado do-
tando €anoinhas de uma modelar casa de assistencia hospitalar,
cujo predio será ainda este ano inaugurado e entrêgue" á popu-
lação, Tirou das profundesas da terra o edificio do Ginasio San
ta, Cruz, entregando-o depois .de 4 anos na ultima fase de con-

clusão. , .� .

Tanto um como outro edifício estão localísados nos pon
tos mais altos, das colinas canoínhenses, espelhando-se um no

outro, como atestado de trabalho e de amor á, Canoinhas por
esse cidadão que o Diretoria da UDN foi requisita-lo para ser

, I ,(continúa na 4a. página)
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CORREIO DO'NORTE
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,Geladeiras: Prosdocimo 6 e 9/% pés, Consul a

r;'it, i querozene.
Rádios e 'Radiolas: .Sernp, Orbiphon e Zenith,

diversos tipos.
Toca-discos.

Acordeões: Somenzi e Soneli

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

Cofres e Arquivos "Fiél".
,.�' Aparelhos Walita e Spam
Acumuladores Durex; Ventiladores.

Bicicletas: Prosdocimo, Goericke, 'Sport, Bristol e

Hermes.
' '

Peças em geral.
, Lampadas simples e fluorescentes.

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

lO'URENCO
1

BUBA
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li Dr, Aristides' Diener ��
SE CIRURGIÃO DENTISTA ::
h "
R _

, i� Raios' X .. Pontes M\oveis e Fixas ii
RIIll ',,- DI!II
9 _

ii � Dentaduras Anatomic(js ii
" -
" u

55 , Rua Vidal Ramos ::
" u
" -
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José Yvan da Cesta
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n,> 550
l;ANOINHAS -- Santa Catarina

Bicicletas das melhores marcas

'''r,; ". Peças e accessó rios

Vendas à vista e a' prazo
'"'

Sempre 'OFICINA RELÂMPAGO
Rua Paula Pereira ,_- Edifício próprio

A mais antiga ,.

A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago
Completa assistência para

b" . I- do pequeno concerto
sua eClc ets até a reforma geral

,
"

Máquinas
.

agrícolas e

para beneficiar madeiras
Para todas as finalidades.

Informações com

Z. Garcindo & �nüppelltd.
Nesta cidade.

Quem quizer comprar
um terreno ou casa nesta

cidade, procure a firmá,
1 Garcin�o & Hnüppel Lida.

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

versos modelos

Ha Relojoaria Suissa
de Guilherme d. A. Souza

Rua Eugenio de Souza.

Ouça - "PUnio Salgado"
todas as terças-feiras, as 21,30
horas, pe la Radio Globo, on

das médias, 1.180 quilociclos,
ondas curtas de 49 metros e

6,035 quilociclos. (Colabora
ção do PRP de Porto Uníão.)

Procure no seu fornecedor
o sabão Princezd, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especíal e canoinhense!

Material elétr1ico
CASA. ERLi1A

, : .. ;;
.,"i

"

,
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Reserve desde já

para os seus pequerruchos, "pagando em

suaves prestações sem aumento

na Casa ErJifa
I

- -

Motores a gazolina BRIGSS & STRATTON
(Ee. Uu.) de 5 e 9 HP.· ,

Conjuntos geradores de corrente alternada e
,

continua
Dlnemcs para carregar baterias

Conjuntos eletro-dlesel
.

tem a sua disposição a loja

J.,·Côrte'
Praça Lauro Müller, 751 - Fone 125 Canoinhas - S. C.

EXPRESSO JOINVILENSEo 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 Cauoiuhas de 10 (déz) em 10 (déz)

,

dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.
0'0 ),J'

Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba a Canoinhas,
preço Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba a Caucinhas por Cr$ 0,80
carga de armazém. Sacaria 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 JOINVILENSE LIMITAD�;.

'f.'.

Vende-se Carninhão,· '" RD

OFicina Mecanica Vende-se

F7
Um Caminhão Ford F7' ano fabricação 49 - com di

ferencial simples (não. reduzido)-

Tratar com Leol')ardo
na Comercial Automecanica Ltda. Rua Coronel Albuquer
que ou Fone 278.

Vende-se por preço de ocasião urna oficina mec'a-'
.

',i

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.

A�abatnos de

receber a nova

Café
'/ Santa Tereza Especial

....,.,__III-lIBéllEEiEE59*IIIlIIII_I!lW BR__!fllIIIIlllllIIi'rII,..IIi* para o seu melhor paladar

.:

com 5 gavetas. Vendas a prestações a 12;artir 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
Rua Getulio Vargas, 882 .

"i
�r'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



a

Para

Para

Senado da

e

.PElO S

Câmara

,. FT 3'W=..."....

I�
tf;-

ANIVERSARIANTES, DA SEMANA
Fazem anos:

Hoje: a snra. d. Ana esp,
do sr. Francisco Langer; os

meninos Miguel filho do sr.

Otavio Pechebela; Bernardi
no Cezar filho do SI'. Ber
nardino Fedalto e José Silvio
filho do sr. Felix Bialeski;
as meninas Edith filha do sr.

losé Fernandes Pedrosa e E
liane Regina filha do sr. lo ...

sé Primo ,

Amanhã: a srta, Esmenia
filha do sr. Adolfo Voigt; a

sttra. d. Maria esf». do sr.

Henrique Waldmann; as me»

ninas Irmengardt filha do sr.

José Frantz e Eneida filha do
sr. Sergio Oapski; os srs. [oão
Werka,' Antonio da Rosa Me»
nezes; Zico Seemcsuk e Sil
vio D. Reinert,

Segunda feira: as sras, d.
Georgina esp, do sr. Emilio
R.itzmann,· N ilea esp, do sr.

limo Buss resido Rio de [a»
neiro; Zulmira esp, do sr. Lu:,'"
ie "dê Paula II Silva e Emi»
lia esp, do sr. Demetrio RUI<
dey,' as meninas Regina Ma",
rill filha do sr. Mario Mvyer
e Clara filha do sr. laroslow

-

Sidorak; a srta. Darcy Ema
Knoll resido [oinoille; o rne»

nino Osmar filho do sr, Ed
mundo Hartmann; o sr.Toão
Cornelsen.

Terra feira: kauro e Lau»
ra, gemeos, filho do S1. Ni»
valdo G. Padilha; Altamiro
Antonio filho do

_

sr: Iziâoro
Kretzer.
Quarta feira, a sra. d. Vi

talina esp. do sr. João Orei:
nert; a srta. Natalia filha do
sr. Estanislau Krisan; o ia:
vem Ionir Vicente de Lima
resido Curitiba.

IRINEU
AROLDO

Vereadores União

República
Federal

Benedito Therezio deCarvalho Jr.

EIS o VOTO

o

Para a Câmara

Para a Assembléia Legislativa -

de

Quinta feira: os srs. Lou
renço Buba; João Orgekoski;
e Dirceu de Oliveira; as sras.
d. Estefania esp, do sr. An
tonio Sconhetzki e Madalena
esp, do sr. Kaissar Sakr; o

menino 'Carlos Henrique fi
lho do sr. Waldemar Carlos
Stange; a srta. Hilda filha do
sr. João de Paula e Silva; o

jovem Waldemar Hautf:
Sexta feira: as sras. d. ROI

sa esp, do sr. João Maria
Corrêa; Lzabel esp. do sr. Ho»
norato B. Pacheco e Apolonia
esp. do sr. André Czarnik; o
menino Assis filho do sr. Dio
nizo A. Orgekoski; a menina
Maria Luiza filha do sr. Os
waldo Voigt; o sr, Vitor Pe
reira.
Nossos cumprimentos.

Nescimentos
Acha-se em festa, o lar do

Tte. Edgard-d. Cecy R. Pe
reira, com o nascimento de
sua filha Margarelh) ocorri
do a 13 de Julho.

O lar do sr. Engelberto Zi ..
echut-d. Maria, foi enriqueci"
do, a 4 do corrente com o

nascimento de uma menina
que recebeu o nome de Wanya
Mara.

Estão de parabens o casa"

sr. Eduardo Miranda ..d. Ca»
rotina, com o nascimento, de
mais uma robusta menina, o

corrido dia 7 deste mês.

As novas ledoras do "Cor
reio do Norte", nossos para»
bens.

--

O QUE E' PROVIMI'?
1. Um produto composto de Proteínas Vitaminas e Mi

nerais de procedencia holandeza e especialmente
preparado para o nosso clima.

2. E PROVIMI é o grande e infalive.l regenerador dos
seus rebanhos tanto de Gado, Suínos e Aves.

3. - Aumenta repetacularmente o crescimento, produção,
apetite e fecundidade dos animais.

4. Contem antíbiótícos contra .as doenças do animais,
especialmente Suinos e Aves; portanto o animal
tratado com PROVIMI, é resistente ás doenças
infecciosas.

5. - PROVIMI, portanto garante ao criador grandes van

tagens e aumenta, sem duvida, seus lucros. .

Os depositários de Canoínhas, com prazer fornecem
maiores esclarecimentos e folhetos explicativos

'11l -sobre o tratamento com PROVIMI.
<fl

'i,',
'

• �:l Ternos PRVIMI para pronta entrega.
,'{{',...,. ,

Depositarios em Canoinhas:

(omér,do e Industria H. JORDAN SIA
Rua Getuilo Vargas n.? 562

, .'
�,

BORNHAUSEN
CARVALHO

Democrática Nacional

(-.lERTO, CANOINHENSES!
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AVISO /

IMPORTANTE: De 5 a'13 de
outubro celebrarão uma novena

de missas na intenção de todos os

que enviarem esmolas e donativos.

A Delegacia Auxiliar de Po

licia, do Municipio de Canoi

nhas, avisa aos interessados

que desejarem tirar CARTEI
RA DE IDENTIDADE, que os

Funcionàrios dó gabinete de

identificação, estarão nesta
ciddade nos - dias' 14,15 e 16
de agosto.

Os interessados para maiores

informações deverão dirigir- se
a esta Delegacia.
Canoinhas,7 de agosto de 1958

Edgar K. Pereira
Lo Tenente Delegado Especial.

Serviço Militar
Informações úteis

E' dever de todo brasileiro
alistar-se para o Serviço Militar
dentro dos primeiros seis mêses
do ano 'civi] em que completar 17
anos de idade
(Lei do Serviço Militar - artigo 21)
Esse alistamento, no entanto.

poderá ser feito à partir do dia
em que o indivíduo completar
16 anos.

Para alistar-se, o indivíduo de
ve procurar a funta de Alista
mentó Militar e apresentar os

seguintes documentos:

1) - CERTIDÃO DE NASCI
ME�TO.
2) - DECLARAÇÃO DE QUE

AINDA NÃO SE ALISTOU EM

OUTRO MUNICÍPIO.
: Presentemente estão sendo alis
tados, obrigatóriamente, os cida
dãos nascidos em 1940 'e 1941.,

Quem se alistar fora do prazo,
porém pagará uma multa de Cr$
10,00 (dez cruzeiros), na Coleto
ria Federal (artigo 127 da Lei do
S. Militar).

O alistamento Militar é gratuito.

APELO
Os sacerdotes do Sagrado Co

ração de Jesus apelam para a

generosidade do povo brasileiro,
pedindo lhe um auxílho para o

prosseguimento da construção de
sua Obra de Fortaleza.

,Enderêço: Escola Apostólica
N. S. de Fátima

Caixa Postal 1058 Fortaleza-
Ceará

VENDE SE
Duas Datas cercadas no me

lhor ponto residencial da cidade.
Tratar com Bogodar nas

Lojas Unidas Limitada ex

��ende-se
��r

uma vaca leiteira de raça Jer-
cei e fi preço de ocasião ver e

tratar com o Sr. José Hacher
residente em Serríto.

Muita •

cOisa ••• em pouco espaço
Numa rodinha de café, um

petebista perguntou para um

pessedista: Quem é que você acha

que vai ganhar mais votos, o Dr.

João C010del ou o Dr. Orty de
Magalhães Machado? Porque no

seu Dito nem adianta falar. Ni
sso entrou no meio um humilde
udenista. mas de fibra, retrucan
do:
Não adianta falar no seu Dito

você vai ver. porque ele vai ter
a maior votação de todos. Res
pondeu o petebista: Logo o seu

Dito, que não fez, nada, depois
qne elegeu Deputado em vez de
ficar aqui foi embora para Flori.

anópolis. (Pasmem senhores leito
res, que sabedoria infinita do pe
tebista) Volta o udenista dizendo:
Quem não fez nada por Cancinhas,
é o' Orty, que só aparéce aqui
em tempos de eleição. O petebista
mas ao menos o Magalhães de

quando em vez, aparéce nos ma

to, e dá uma risadinha para a

gente. e nós matreros gostamos é
de ver a c5r dos dentes, (Respos
ta definitiva do udenista que aba,
fou a banca.) Que eu sei: Pelos
dentes só se conhéce cavalo.

x x x x x

Já viram o entroncamento das
ruas Visconde do Rio Branco com

Victor Konder? O relaxamento
da Prefeitura' chegou a tal ponto

que cem os dias de chuva, não

passa nem pedestre e é preciso
que se diga que a 5 metros; mó
ra o «Prefeito Relampagos.

x x x x x
.,

,.�
Consta que entre Orty e Colo
del tem havído muita discussão -
um quer tirar votos do outro:
Colodel chegou a dizer que aquí
no municipio não tem Aliança
ele quer mostrar ao Orty quem
é mais demagogo ......

x x x xx

Dado a péssima administração
aliancista, os candidatos a Verea-:
dôres estão encontrando serios
obstaculos no meio do eleitorado,
muitos até perguntam se não tem

vergonha de virem pedir votos
com tanta falta de consideração
pelo pôvo de Canoinhas. Consta
que existem apostas que o PTB
e o PSD não elegerão 4 verado
res. Será?

s. Tereza ESn8cial
o seu café

Panelas e louças
CasaErlita

CAMPANHAS do ROTARY
CLUBE DE CANOINHAS.

DESPESA:

Pró reforma do mobiliário da Cadeia Pública Local
Aquisição e entrega de 15 camas., com os respectivos

pertences: acolchoados, cobertores, travesseiros, etc. Cr$11.500,00
Pró Bibliotéca Infantil de Canoinhas "BIC"

Doação de uma coleção de livros Cr$4.000,00
RECEITA:

Doações recebidas:
Prefeitura Municipal de Canoinhas

cobertores e em dinheiro
Associação Rural de Canoinhas
Banco do Brasil S. A.
Banco I. C. de Sta. Catarina
Banco Nacional do Comercio S.A.
Industria de Madeira Zaniolo S.A.
Irmãos Zugmann
Wiegando Olsen S. A.
Industria Brasileira de Mate Ltda.
Ten. Nelson A. Coutinho
Nazir Cordeiro

Esquadrias Santa Cruz S.A.
Otto Friedrich
Estefano Wrublesvski
Comércio e Industria Fischer & Cia.
Rotary Clube de Canoinhas

15
Cr$ 500,00

1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00

4.000,00

-e

15.500,00 15.500,00
C�NOIN:ijAS-SC., 11 de julho de 1958

ROTARY'CLUBE DE CANOINHAS
Francisco Raphael Di Lascío

Presidente ,�'

., ,

'�',
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Veja em exposição na

CASA LANGER
.

.

O qúe existe de novo, modérno e atraente, em: CINTOS
para homens, em estojo e de divérsas qualidades, como: de
couro, camurça, crocodilo. crome e elástico.

CARTEIRAS FINAS, de couro e matéria plástica,
BOLSAS para senhoras.

Rua Paula Pereira, 793 Canoínhas

SEGURO Cf lNCÊNDIO
SEGURO Cf ACIDENTES NO TRABALHO

S�GURO 'Cf ACIDENTES PESSOAIS

Brasil Companhia de Seguros' Gerais
Agentes: LOJAS UNIDAS LIMITADA 8x

CANOINHAS -- Rua Caetano Côsta, 553 - STA. CATARINA

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas .' Impróprio até 14 anos

A DEUSA DA LUA
Com Johnny Weíssmüller, Jean Byron, Helene Stanton

e Kimba a macaca.

Uma aventura estranha e emocionante na misteriosa Africa
Conto do seriado - TEX GRANGER

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

A DEUSA DA LUA
Cont, do seriado - TEX GRANGER

<'

DOMINGO - :: �� t:::� Proibido até 14 anos
,

'i .{

CHA E S'IMPATIA
Com Deborah Kerr e Johnn Kerr

"Um sensacional drama da i Metro, em CinemaScopé"

,:1 II'

AGUARDEM: PARA'; DIA 19, às 20 Horas:
A COPA MUNDO DE 1.958.

" Um documentário completo de todos os jogos da Co
pa, filmado pela cinematografica Alemã UFA. Todos os

sensacionais lances serão apresentados neste filme. Dura
ração de projeção 1 hora e quarenta minutos.

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

3a. e 4.a FEIRA � á's 20 horas. Proibido até 14 anos

SOMBRA ENTRE SOMBRAS
cf John Bronfield, Julie London, Henry Calvín, Alika Louis
"Um grito na solidão da noite ... um vulto que ataca .... e

começa, aí para um jovem pintor uma aventura macabra ....

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

Deliciosos Momentos de Amor
c/ Vittorio de Sica, Linda Darnell, Sophie Desmarets,: Ros

sano Brazzi e Peppino de Filippo
"Tres grandes artistas na mais romantíca e apimentada

comédia do ano".

',-----------------------1

PNEUS

.'
�.'

SERVIÇO MILITAR

Inforrnações úteis
Convocação da classe de 1940

Segundo já noticiamos. os cidadãos
nascidos em, 1940, deverão servir
ao Exército,' Marinha ou Aéro·
náutica, no próximo ano de 1959.

Os que ainda não se alistarem
deverão faze-lo quanto antes, na

Junta de Alistamento' Militar.

Procurando difundir estas infor
mações, visamos: o conhecimento
da Lei do Serviço Militar em

seus pontos principais, dos quais
o fundamental é o artigo 140,
cujo resumo é o seguinte:
Artigo 140 - Nenhum brasilei

ro, entre 17 e 45 anos, sem estar
em dia com o Serviço Militar
poderá:

a) - ser nomeado funcionário
público;
b) - ser empregado em Institu
tos, Autarquias, E:npresas Ofici.as,

c) - assinar qualquer contrato
com o Governo;
d) - obter passaporte;

e) - obter licença para qualquer
indústria ou profissão;
f) - obter carteira profissional;

g) - matricular-se em qualquer
Estabelecimento de ensino.

f' l
,.

Af,"

,

DAS AFAMADAS MARCAS:

Botalooo ESD. Clube,
Chapa Vitoriosa na escolha

para nova Diretoria que regerá
os destinos deste Club até Maio
de 1959.

Presidentes de Honra: Fran
cisco Rafael Di Lascio, Aldo
P. dos Reis e João Pacheco Sob.

Presidente: Milton Zaguini
Vice Presie nte: Dr. Nilo Rio
Bastos.

Secrétários: Geral: Moacir de
Paula e Silva 1° Orlando Gallo
ti, 2° Nivaldo Roeder.

Tesoureiros: Osmar Sabbagh
(Geral) 1° Onelio Wisnievski,
2° Adamir Veiga.
Conselho Fiscal: IsaacZugman,

Vicente Dambroski, Valmor Fur
tado, Inereu Roeder. Saul Zu

gman e Flavio Borges.
Diretoria de Esportes: Acacío

Pereira, Tufi Nader e Horavio
H. da Silva.
Orador: Oldemar Mussi

Conselho Deliberativo: Hugo
Peixoto, Moacir Novak, Paulo
Müller, Raul Roeder, Clemente
Dambrovski, Hercilio Hack, Raúl
Sardá Aurí Pedrassaní, Amaury
Peters, Emílio Dirschnabel.

Departamento de Propagan
da: João Dirschnabel (Diretor
Chefe), ,Renato Roeder, Cle
mente Dambroski, Elgino da

Cruz, Almir Santi, João Izídio
Nascimento, LaUrO Bedritchuk
Mario Gungel, Waldir Amaral,
e Henrique Ramos.

PIRELLI' - 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 Limitada, ou

em Tres Barrasl nas Lojas de MERHY SELEME & FILHOS

I

Para Deputado Estadual

Benedito, Tberezio
de -Carvalho Júnior
Cidadão, cujo nome é a

bandeira que a u. D. N.

desfraldou em todas 'as cam

panhas e sempre vitoriosa,
será novamente desfraldada,
agora com maior ardor e en

tusiasmo. comprovado que

está da eficiencia ,e da capa

cidade de trabalho demons

trada como Prefeito de Ca

noínhas e como Deputado.

AGRA D ECIM EN TO
João Seleme, Candidato a

VEREADOR, vem agradecer ao
correligionario e amigo ANONI-

MO que mandou confeccionar

propagandas de sua candidatura
e está distribuindo ao publico.

AO
("_;

,ELEITORADO E AO ...

(CONCLUSÃO DA PRIMEIRA pAGINA)
seu candidato a Vereador.

O que podem dizer do Dr. Reneau Cubas, que o partido
foi mais', uma vez retira-lo do consultoria medico para candidata
lo a Vereador. Este cidadão que por mais de urna vez já demons
trou sua capacidade eleitoral e de trabalho e que integrando a

chapa de Vereadores vem fortalecer a esperança dos canoinhenses.

O que pedem dizer de Alfredo de Oliveira Garcindo. tam
bem convocado para candidato a Vereador. Cidadão que já deu

provas de sua personalidade politica,. sendo um dos vereadores
mais eficientes na Camara Municipal a' lutilr pelo bem da coleti
vidade. Demonstrou mais de uma vez a sua capacidade de tra-

balho, frente a Associação Rural de Canoinhas. '

O que podem dizer de João Pacheco Sobrinho, cidadão

que acompanhou e ajudou o desenvoívimento de Canoinhas des
de a sua fundação. sem nunca afastar o "pé" desta terrinha. Ho
mem 'de virtudes nobres a caritativas. Organisado e organisador.
'Industrial dos mais destacados e chefe de familia exemplar. Este
cidadão tarnbem foitcoDvocado pela UDN para candidato a Ve
reador. Estes são-os quatro candidatos pela cidade de Ganoinhas

que o Diretório da' UDN tem a satisfação de tomar publico, para
que não paire-duvidas sobre a feliz escolha e a confiança que os

eleitores podem depositar nos mesmos. QU8htO aos demais vere

adores, representando os distritos, distrito da séde e vilas do in

terior, são igualmente cidadãos de personalidade politica e ido
neidade moral inatacavel.

Temos Tufi Nader. Guilherme Prut, Ewaldo Ziperer, Anal'
Jarroschescki, Pedro, Tiscka, Antonio Maron Becil, Idalino Fran
cisco Tulio, João Camargo, Augustinho Kornatzkí, João Augusto
Brauhardt, Aquiles Pazda, Leopoldo Correia e Francisco Krull Sob".

x x x x x

Eis aí nobre eleitorado e povo canoinhense o que vós
estamos apresentando para vossos candidatos ás proximas elei

ções de 3 de Outubro.

,A eterna vigilancia sempre velará por Canoinhas e pelo
seu povo que é ,o nosso povo.

..

\
Todos ás urnas em 3 de Outubro.

'.�- -".

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
IN FLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,

, "

ESPINHAS, E·TC.
�==========�======��NUND� EXISTIU iGUr:lL

,
(.

..�
"::�'
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Precisa. ...se
CAIXEIRO. Dá-se preferencia a

dominar duas linguas.
de um

quem

Demais informações

CASA ESMALTE
+9HfH'tMMi

VENDE -
- SE

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

Tratar no Posto Essa em Canoinhas, ou em TRES BARRAS
com Mehry Salame & Filhos. 2x

Antonio Sclerne

I·

Rua Felipe Schmidt, 304 - tone 226

Com bem sortido arrnazern de sacos e molha
dos e cereaes frutas e verduras em geral.

( Stok permanente.
Filial Rua Vidal Ramos n." 1145

Com o mesmo Sortimento atende qualquer
horas do dia - fone: 226.. li'

�RMAZEM ANTONIO SElEME /!li

Torno d venda
vende-se por preço de ocasião um torno mecanico com

750m/m entre pontos com todos os- pertences isto é: motor
monofazico 1/2 HP placa 3 'castanhas e placa 4 castanhas

i.I mandril 3-{8 e uma infinidade de ferramentas pertencentes
..

ao ramo. NOTA vende-se com ou sem motor

Ver e tratar com Sr. Ladislau Knorek, na oficina do Sr.
." Estefano Wrubleski Ix

Atenção tocadores de violão

A CAS'A LANGER
Rua Paula Pereira, 793

Avisa que recebeu cordas instrumentais, e vende

avulso, dt'-'hua1quer tipo e quantidade.

TRILHADEIRAS

Atençãq Caçadores
, 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 con

traventores deste aviso.

Canoinhas, junho de 1958.

LOU�ENÇO BUBA

Experimente
Café MARlY
O MELHOR

Tintas Ypirang'a
Casa Erliía

Mudas de
Plantas Frutiferas

(enchertos de 2 e 3 anos)
De pessegueiros, macieiras,

figueiras, etc., recebeu a ,As
sociação Rural de Canoinhas.

'Preço de custo.

Oportunida,de,
Vende-se datas, ótimo pon

to, estrada Marcilio Dias.

Tratar Casa Pereira

Terreno á Venda
Vende-se um terreno com

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

v herval, situado em Rio Bo- .

nito (IMBUIA), com todas
as benfeitorias - casas,

pàiól, etc.

Ver
-

e tratar com o pro
prietário Sr. Antonio Iarro
cheski em Rio Bonito
Imbuia. 2x

I/VENCEDORA II

A VISTA OU A PRAZO
. Representantes nesta praça:. "

z. Garcindo li"., KnUppel Lida.

Casa Vende-se

Cola,boração
J. W.zOREK

DEMOCRACIA

\'��, ').1.•t:,
fi

Registro Civil
.

Sebastião Grein Costa, Escri
vão de Paz "e'.Oficial do Regis
tre Civil de Major Vieira, Mu
nicípio .e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: José ;Szernek Filho. e Ma
ria da Luz Rocha. Ele, natural
deste Estado, nascido neste dis
trito. no dia 20 de agôsto de
1930. Operário, solteiro, filho
,legitimo de José Szernek e de
Dona Maria Novechadle, falec.
domiciliados e residentes neste
distrito, Ela natural' deste Esta
do, nascida .neste distrito no dia

.

18 de março de 1 933,doméstica,
solteira, filha legítima de Osorio
Laures Rocha e de Dona. Julia
Pereira Taborda domiciliados e

residentes em Salseiro, neste

Município.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguern tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, acuse-o pata
fins de direito. E para constar
e chegar este ao conhecimento
de todos lavrei o, presente que
será afixado no lugar de costu-

.

'

me e publicado no Jornal »Cor
reio do Nórte da Cidade de
Canoinhas,

Major Vieira, 2-8-1958 ..
Sebastião Gren Costa
Oficia! do Registro Civil

Democracia é a soberania po
pular, é o governo onde os cí
dadões 8ptos tomam parte, me
diante sua opinião-seus. votos-na
escolha dos governantes. É uma

liberdade ampla que deve ser

sempre respeitada pois a voz do

povo, a voz das conciências es

clarecídas é algo de sagrado e

esse "algo" jamais deveria ser

violado. Diga-se entre parêntesis
que, as conciências bem forma
das são como uma auto-defesa
e não permitem tal violação.
Tanto em matéria de politica

como em todos os setores das
nossas atividades o entusiasmo
é justo, a propaganda, a defen
siva ideológica bem fundadas
muitas vezes são necessárias
mas, convém notar que o qôvo
aprendeu distinguir a propa
ganda séria daquêle fanatismo
/cego, desregado, do fanatismo
que lança tudo e todos ao redí
culo, e nada constroi de positivo.
Para ser bom politico e de

moc:-áta ?�o � preci�o perse&,u.ir
o aoversarto, o que e necessano

é .trabalhar para o melhoramen
to comum embora no campo das
no t É' m p o das propagandas.
ideias se pode divergir. Se somos

realmente democratas, devemos,
respeitar a democracía pois a

vontade, a opinião da maioria
há de prevalecer. Se no caso

de diferença de opiniões podemos
também democraticamente dis
cordar e procurar expôr o nosso
modo de ver isso não nos ccnce

der o direito de querer impôr á
outrem sem mais nem menos o

nosso "credo" político pois assim
estaríamos longe 'da verdadeira
democracia.

HipnoUs O
no ' lugar de anestesia

I Washington - (USIS) - Pela pri
meira vez, nos EE. Unidos, em
pregou-se o hipnotismo numa

importante intervenção cirur
gica. O paciente, 'John MacCal,
de 95 anos, foi operado de hér
nia no "Provídence Hospital",
desta cidade. Declarou o opera
do que não sentira qualquer' dôr'
durante a intervenção, Os m�
dicos disseram que Mac Call
era um paciente hipnótico ideal,
e, apesar do êxito obtido, ressal
taram que o hipnotismo não
substituiria os métodos comuns

de aneste�ia, salvo e� casos

especiais.

Vende'-se·
C asa' de material medin-

do 8 1/2 x 12. Com agua' ;l

encanada e instalação sani
taria, terreno 20x40

xxx

9xla Por
em terreno

No .rnundo dos livros
"Marcelino Pão e Vinho" é

um ó ti m o' livro para a

petizada. Lançado pela Casa
Editora Vechi Ltda. do Rio vai

conquistando o mundo juvenil.
Estilo bélo e àtraente, desenrola
a historia de um menino piedo
so que morreu santamente "aos
6 anos de idade. É mais um

daqueles livros dos tempos das
nossas piedosas avós que
sabiam contar histórias edifi
cantes. Tais livros deveriam ser

sempre procurados e lidos pois
assim formar-se-á o gôsto pela
bôa leitura o que contribuirá

para o bem da infancia e, forço
samente, eliminarà a leitura de
historíetas más escritas pelos
autores perversos que tanto mal
causam aos jovens patrícios

Utensílios
domésticos

e,zr4� �""tit(J.;

Casa madeira,
terminar ainda,
20x40.

Preço de ocasiao

Tratar. no local com o

proprietário Snr. Boleslau
I Kwiecien, rua Major Viera,
nas proximidades As. Rural.

Vende-se
Preço de ocasião

2 casas e duas datas,
Tratar com 'propríetarío Sr.
Altino Rosa, á rua Cororiel
Albuquerque, 3x

'Pioíbicão
Fica expressamente proibido

caçadas e a solta de cachorros
em meus terrenos, sito em Rio
do Pinho e Santa Leocadia. Não
me responsabilizo pelo que pos
sa ocorrer aos infratores deste
aviso. Ix

João Clemente Kuhn.

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

, . {t".:.!,#!';J"J
Vêr e tratar com Aluizio Marchinichen, 2x
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TribunalBegionalEleitoral
Quadro demonstrativo da renovação do eleitorado de
Santa Catarina, até 30 de junho de 1958, com a

�espectiva percentag�m sôbre os votantes em 1955.

,"

�uniçípios Eleitôrado Votantes Tit. npvo,s % s/votantes

Araquarí
Araraoguá
Big\1açú
'Blumenau
Bom Retiro
Braço do Norte
Brusque
Caçador
CambOi'iú
Campo Alegre
Campos Novos
CANOINHAS
Capinzal
Chapecó
Concórdia
Criciuma
Curitibanos
Descanao
Dionísio Cerqueira
Florianopolis
Gaspar
Guaramirim
Herval d'Oeste
Ibirama
Imaruí

-

Jndaia!
Itá
Jtaiôpolis
Itaiaí
Itapiranga
Ituporanga
JalZuaruna
Ja;8guá� do SoB
Josçeba
Joinville
Laguna

. Lages
Lauro Müller
Mafra
Mondai
Nova Trento
Drleãés
Palhoça
Palmitos
Papana�va
Piratuba
Porto Belo
Porto União
Presidente Getulio
Rio do Sul
Rio Negrinho
Rodeio
São Bente do Sul
São Carlos

.

- são Francisco do Sul
São Joaquim
São José
São ·l\'1iguel D'Oeste
Seára
Sombrio
Taió
Tangará
Tijucas
Timbó,
Tubarão
TurvQ", ..
Urubicí
Uruss�nga
Vida I

.

Ramos
VideiralP
Xaoxerê
Xaxiíii!

3.834
5.865
5.237
17.661
5.801
4.217-
10.525
7.950
3.642 .

1.341
10.130
9.925
7.251
6461
8.148
12819
9.320
802

1.352
30.665
4360
6.384
3.114
3.909
5.676
6.233
1.408
4.066

22.597
3239
6354
2.805
9.284

13.309
18979
.]1411
25.837
2970
7.388
2.140
3.672
5.335

11 081
3.064
2.326
3.081
2.440
7.258
3.496
15.900
2.604
5.745
3.272
2.979
6.507
5.460
6.992
2.080
4.730
4.717
3.470
4.216
9.435
5.719

13.8.42
7.700
2.018.
8.627
2.582
5:525
3.136
2.452

2.500
4.340
4.302
1l.631
'4.080
3.169
8.0�6
5.221
2830
1.238
6.047 �

7.286
4641
6.401
4.850
9.267
6.680
548

l.010
22.618
3.305
3.780
1.906
2.984
3.791
4.474
1.151
3.085
14.754
2.839
3.683
2.208
6.745
8407

·15057
7.544
14.606_
2.012
5.564
1.721
2.708
3.613
8.284

t 2.492
1.390
2.411
1.689
4.786
2.084

11.845
1.936
3.984
2.713
2.464
4419
5.396
4.915
l.709
3286
3.691
2.434
2.628
6.869
4.503

10.094
5.790
1697
6.616
1.584
4.264
2.394
1.987

3.428 137,12
5.357 123,43
3.528 82,00

'22.766 195,73
·

3495 85,66
4.353 137,36
10.061 125.35
6.905 132,10
2.397 84.69
1.681 135.78
4.3U 71,83
6.000 82.34
4.737 102.06
7602 118.76
8.914 183.79
1I.500 124.09
7.841 117,38
918 167,51

1.128 1ll.68
26.114 115,45
3.800 114,97
5.606 148,30
1.559 8Í;79
4.269. 143,06
4.291 113,19
6.158 137,63
1.451 126,06
3.348 108,52
19.111 129,53
3.842 135,32
4047· 109,08
2323 105,20
8.042 . 119,22
6.551 77,92

26 940 178,25
10.M 1 134,42
23.812 163,02
3.156 156,'85
4.918 88,38
2.344 .136,19
3.181 11,7,46

·

5.444 150,67
10.010 l20,83

·

4.484, 179,93
2.145 154,31
3.340 138,69
1.254 74,24
6.605 138,00
4.1-27 198,03
18.300 154,49
2.971 153,46
5.304 133,13
3.883 143,12
4.145 168,22
5.83Q 131,93
5.407 100,20
4.523 92,02
2.597 151,96
2.965 90,23
4.l5�1 112,48
5.526. 227,03
1.469 55,89
6.419 93,44
5.591 124,16
16.200 160,49
6.555 113,21
1.987 117,98
,7.432 112,19
2.332, 147;22
5.185 121,55
4.590 149,99
2.620 131.85

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

Associação Comercial
e lndust. de Canoinhas
<Canoínhas, 3 de Julho de 1958

•

Prezado Senhor,
Temos a

.

elevada satisfação
de comunícar-Ihe que, em As
sembléia, Geral Ordinária re

alizada no dia 15 de Junho p.p.
foi eleita a nova Diretoria da
Associação Comercial e' Indus
trial de Canoínhas, para o biê
nio 1958-1960; que tEfve sua to:"
mada de posse no dia 1° 'do
corrente, ficando. assim constí-
tuida:

..

Presidente: - Hugo Schmidt;·
.10 Vice Presidente: - Wigando
Ficher; 20 Vice Preso - Wílmar
Friedrich, 1 o Secretário �

Nelson Cervi: 20 Secr.: - Gui ..
Iherrne Prust; lo Tesoureiro: -

Edgár Mayer; 20 Tes. Milles
Luiz Zaniolo e para o Conselho
Consultivo 'os senhores: Fran
cisco . Rafael Di Lascio, Saul
Chani Zugmann, Herbert Ritz- ,

mann, Jair Campos Côrte, Mi
guel Procopiak.
Sem mais, subscrevemo-nos

com os protestos de n] elevada
estima e consideração,

Atenciosamente.
Hugo Schimidt. .; Presidente

Nelson A. Cervi _; Secretário

Núcleo da ,Legião
.

da Boa Vontade
Congregando grande número

de adeptos e simpatísantes de
todas as religiões, foi no mez

de abril do corrente ano, fun
dado nesta cidade, o Núcleo da
legião da Bôa Vontade: cuja
Diretoria ficou assim constitui
da-: Presidente- Ten. Nelson

Coutinho; Vice Presíd. Nicolau
Furtado; 1. Secretario- Moacir
Gomes da Silva; 2. sec:. Lídia
João Ferreira; 1. Tesoureiro Emí
lio Bosse; .2. Tes, Paulo Bora;
Diretor de Assistencia Espiritu
al-: Sras.- Noemi Coutinho e

Iraeí Goulart da Silva. Diretor
de Divulgação:- Dr. Vitoldo Si
edleck; Diretores dos Orgãos
Secionaís-: Vicente Pedroso e

Angela Huller.. Almejamos a

nova sociedade caritativa espiri
tual, votos de ininterruptas fe
licidades.

Atla·nta
teria, realmente

existido'
Moscou, 12 (AFP) - O cientista
soviético Leoney julga poder
afirmar que Atlanta > famoso
continente perdido - realmente
evistiu, anuncia a agência Tass.
- Analizando paralelamente os

mais antigos documentos em

particular descríção de Atlantí-.
da feita por Protalo e dados'
mais recentes das ciências na-

.

turaís declara Leoney que o

continente era vasto arquipela
go cuja ilha principal estaria a

varias centenas de quilômetros
ao oeste do Gibraltar. Teriam
habitado na. Atlandida 60 mi
lhões de pessoas. O cientista
soviético que:;';' chega fornecer
coordenadas d:'â capital do con

tinent'� 'ci\Jnsidera que a Atlan
tida '(;desapareceu» no decurso
do &IlO/ dois mil antes de Cris
to em consequencia de gigan
tescos tremores de terra.

'.

" \':J!�":,,,
"�'f
I

J.:1 .. TOTAL 496.862 351.982 455.352
-

129,36

Confiê
i�

móveis
,.

dando
.... J, -;",

a pintura de sua casa ou

a profissionais
preferência

competentes
aos da

smalt

ParticipaçãQ á Praça
DALSON. DALLA BARBA. participa a praça que

doravante acha-se a disposição do Srs. proprietarios
de veiculos para qualquer serviço . do ramo, atendendo
na Oficina Mussi, agora sob sua

.

responsabilidade.

Serviços mec�nicos e reformas em geral.
Rua Mçjor Vieira n. 479 3x

A Sociedade Esportiva Recreativa Esperança,
vem 'pelo ·'PI'e.sente, 'comunícar aos seus associados, a

transfefêricia;'de' SUa' sêde social e stand de tiro ao alvo
paf�:'·'i{:fll�.·Getuliô:\targas nr.' 1357;

.

onde serão relísadàs
doravant�� as''''hábituais 'reuniões. c", •

• c
• .Ó:

·�i.';:�1;:::/,.�!;;rf..)U .�\�: _·t!)."�)-),;,:c .. ,·\,,: <
, . ," ..

Ça�9inha.s, Agosto de 1958
-c, W",�BRÀj�iDES �·1. ·S�cr�tãii��

\ y\' ,�f;'::��J�.�;\:��"
-. . o ••

�:�ç.��IO,�iIO:, C,ontabilidade
RI.!:PRESEi'JTAÇOES: Maquinas Agrícolas (Tratores, �

: _,�
.

. .,'.' /.' . Trilhadeiras etc.)
AGENTE:�CIA. BRASILEIRA DE ADUBOS
.' M,INAS BRASIL seguro vida

WALMOR "ASTROGILDO FURTADO
Aceita escritas 'COMERCIAIS E INDUSTRIAIS; trata de

CON�RATO E DISTRATO.
I

AUXILIADO PELO CONTADOR GRIMALDO FURTADO
,

.

. Caixa postal, 146

Residencia: Rua Dr. Victor Konder S/No
CANOINHAS -:- S. CATARINA

AmigoI
Não jogue fora seu. movei estragado!

Leve-o à Fabrica de Artefatos de Madeiras «São José»
e lá o deixarão corno novo:

Não

Executa-se qualquer tipo de reforma.

Melhores informações à Rua Senador

Schmidt, 244 com o Sr. Siegfried Wittlich.
Felipe
20x

VEREADOR
pela União Democrática Nacional

PARA

Votem em

Augusto
Um batalhador em pról da

·Joâo BraU�d.rdt
coletividade

fáhrica de Estofados e Colchões'
ERNESTO FISCHER"

Aceita encomendas, pára qualquer modelo de estofados.
Reforma conjuntos, assentos de automóveis

-" caminhãos etb 4x

Rua Vida I RamosJ 379
Antigo (Hotel América)

Motor� a gazolina BRIGSS & STRATTON (Ee.U.u)
de S e 9 HP.

Coniuntoe geradores de corrente alternada e contínua.
Dínamos para carregar baterias. Coniuntos eletro-diesel

tem a soa disposição' a loja

CORTE'J. Praça Lauro Müller, 751 • Fone 125
Canoinhas - Santa .Catarina

Ao público
A partir dQ)clia primeiro de agôsto deste ano, a

entrada nas propriedades da Rigesa, S.A., seja a Fazenda

Experimental, a Fazenda São Luiz do Paredão, e a

Fazenda Duas Barras, as ultimas duas antiga propriedade
de Augusto Pelone, ficam proibida para qualquer fim, e'
os trangressorres serão punidos de acordo com a lei. �x

Rigesa S/A
Celulose, Papel. e Embalagens

K. P. Funderbunke Jr. ..��.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




