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,A. Caravana da Vitória em

segundá _ feira fi

Irineu Bornhausen, candidato

programa foi elaborado

Chegará'
pelo sr.

esta cidade, a Vitória chefiada
UmUON.

mr�t�m�: ummo .G���I��� e JOM �mM[
FOI'tE, 128

, '.

, Cara vafia da
Senado pela

ilustrepara

ao
.

-

" recepCIonar a

vasto

comitiva,

Canc:ünhas, �ant� CaJarina, 6 de Setembro de /1958 Ny_m_ero 509 PARA CUMPRIMENTO DA LEI
-----------------------------------

Um ecôrdo entre todos os Partidos
Os partidos polítiços com atuação rio Estado, e tendo em

vista recomendação recente da Justiça Eleitoral, assinaram a seguinte
.

nota, para conhecimento do Eleitorado.

Pelo presente, assinado pelos presidentes dos Diretórios Re

gionais dos Partidos que militam em Santa Catarina, fica esclarecido

que, em cumprimento da Lei e de confornidade com as instruções da

Justiça Eleitoral, e para evitar qualquer perturbação que redunde em

anulação pleito de 3 de outubro, não será fornecida, pelos'Partidos
signatários, alimentação li eleitores, no dia das eleiéões,

A pi'êsêlité deêisão serâ comunicada imeQjatam�ntej pelos tÜ·
'Versôs partidos, aos si:tis Diretérios Municipais, par� ampla publicidá-
tle

_
e
,.
seu fiel éllmprimentô.

'

FiorjâÍl�p�Hs, IS de �gásto ae 1958;
.' .

I·R I' E U'
"

Assinado:- Jb�d Bayer Filho· VDN - Celso, Ramos - psh:
Acácio Garibaldi Santiago. PTB -- M9nsenhor Pascoal Gom�s.
Librelotto - PDC -- Pelágio Parigot de Souza. PSP - Tomáz

Chaves Cabral: PRP Otacílio Nascimento· PTN - -Orty
Machado Furtado " PL.

rm�ri�tori�: �. �. ��R�Al��
CAIXA POSTAL, 2

�emnte: ImA�S SHfM[

/

A andidaturat :

"

Irineu vem de percorrer os
.

municipios d'Oéste catarinense.

A recepção que teve, por to
dos os lugares em que andou,
diz alto do grau de estima em

que é tido, e, acima de' tudo,
demonstra o enorme. prestígio
de que desfruta.

Irineu não vai ao povo com

um papel na mão a afirmar, a
penas, que é. candidato de um

partido que quer elegê-lo sena

dor.
lrineu tem atrás de si todo

tim passado de dedicação á cau
sa pública no Estado.

lrineu tem a maior bagagem
que um homem público pode
carregar quando se apresenta
ao povo - o seu govêrno.
As credenciais' de Irineu não

são cartas do seu partido.
São as' obras da sua adminis

_ tração.
o. ,

São os marcos que êlê fincou,
�ni todos os rincões. .

E, a qualquer parte, a qual
quer recanto do Estado, por mais
distante que seja, aonde êle-a

gora vá, seu nome, lá estará, de
hã muito, no cimento das suas

realizações.
lrineu não anda pedindo vo

to para salvar o Partido.

lrineu apresenta-se ao Povo a

dizer que aceita o .novo man

dato, para 'nele poder 'continuar

r,e�vindo Santa Catarina, que tão
nem soube servir po govêrno.
" Ir1neu, o povo sabe disso, não
é uma experiencia. Irineu não
é uma aventura.

o
Os catarinenses sabem que

Íríneu é uma afirmação de de
«iicação e capacidade.

.

Irineu é sinônimo de ação.
Irineu é dinamismo.

Irineu será o bom nome de
Santa Catarina no Senado.

E o povo sabe disso. E é por
Isso 'que o povo quer Irineu. E
e, tambem, por isso, que esse

mesmo povo fará Irineu Sena
dor da Republica.
Â Sua confiança nos homens

da nova geração, foi por êle a

firmada em 'alguns de seus ma

gistrais díscursos, a que a for
ma constituida preocupação se

cundária, porque teve, sempre,
em mente, valorizar suas afiro

mativas, com clareza, coragem
e convicção.

.

São dêle estas palavras, em

dIscurso aos moços, a incutir
lhes fé, a animar-lhes a cami-

nhada a transmitir-lhes suas

convicções.
"Há, entre o homem revolta

do
.

e aquele que se afeiçóa as

exigências do rr.eio com os seus
.

antagonismos, o tipo idealista,
que ainda mantem intactos os

valores que informam' o seu es-

pirita, .que cultiva as boas ações
e ama acima de. tudo, a firmeza
do caráter, que sabe -honrar a

palavra empenhada e não barga-

.... :�/
-- -_'-�- -es-.
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_ :::::::-:- VÃo ADIANTADAS AS OBRAS DA MODERNA RODOVIA

.-,-----------------�--�::__7�_=_--�'_::;;;V__....-/
.

QUE L!GARA PORTO UNIÃO A SÃO FRANCISCO .bOSUL.
__.....»>.

.

EM SUBSTITUiÇÃO A"ESTRADA IMPERIAl.SECUl,AR
TRABALHO DOS HERÓiCOS PIOÍIIEIROS,

o NOME DO E* -SECRETÁRIO DA VIAÇÃO
AROLDO CARVALHO, ESTÁ VI�CULADO A ,ESTA
IMPORTANTE REALIZAÇÃO QUE TANTO INTERESSA

.

AO NORTE CATARINENSE

,-

�
.:'�

�,'•. k�",
�

nha a honra por posições ou por
dinheiro; que não conhece 9
meio nem recua diante das res-

ponsabilidades, que tem o sen

timento da justiça e não. des
mente a dignidade humana; em
suma o tipo que encarna todos
esses que constituem, hoje em

dia, a reserva moral da <nossa
Pátria, herança que recebemos
de nossos antepassados e que há
de continuar através das novas
gerações" .

Era a teafir�51ção dê sua f€;
era a reafírmação da sua con

� fiança na moeídade de sua terra.

/- em quem êlé êonfía, e a quem,
por diversas vezes; transmitiu os
ensinamentos da sua experíen
cia, qüê Iriiíeu deposita todas
suas esperanças. Porque a ela

�
serão entregues, amanhã, os des-
tinos de Santa Catarina .

Porque a ela' cornpetirâ cuí

dar, no porvir, das suas tradi
ções históricas.

�Porque 'a ela serão entregues,
dentro em poucos, todas as des
tinações de seu futuro.

Ínauguredo O prédio da
filiál . do Banco Na.denai"

,

do Comércio'
Inaugurou a 4 do corrente as

suas novas instalações em PRÉ:'
DIO PROPRIO, situado .n'um
dos melhcrés pontos da cidade,
o Banco Nacional do Comercio
S. À. r11'

Edificio magestos.o se destaca
pelas suas magnificas linhas, co
brindo uma area da Praça Lau
ro Müller, esquina da Rua Ge
tulio Vargas, dando à cidade de .

Canoinhas mais um aspeto que
a ressalta e embeleza: '

A concretização desta monu

mental obra, diga-se a verdade,
devemos ao trabalho e esforço
de nosso particular amigo e di
namíco Gerente do referido es

tabelecímehto, sr. Carlos Nunes

. Pires, <ilue não vacilou um ins
.

tante e enquanto não viu' rea
lisado o seu velho sonho, que
foi o de dotar Canoínhas de um
estabelecimento digno de adrni

, ração, dado o conceito que des

I
fruta neste municipio, o Banco
Nacional do Comercio S. A.

, A Direção Gerai do Banco,
atendendo ás exposições de seu"
digno .' Gerente a aos inúmeros

, .

'ê(ppnclúe ,.na última págína)
/- "'.�·I --,,;\. »:

.

,.�j.:: ;,

"'/./',1'"
,
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Casa Erlifa

'R6yal-iBriar - AitRi'hsollS - Cashmíre Bouquet

, ,

SE:G,UR,O' C/INCÊNDIO" ,,;),' ,','
siÉG'tmo cf "AC'IDÊNTES NO 'fIlA'BALHO

-. 'sscuaó C/ ACIDENTES 'PESS{)AíS
,,-

'

!

,��� Brà'�íI Companhia de Seguros 'Gerais
,�

A'gentes: 'LOJAS UNIDAS LIMlTADA ,5x
CANOINHAS -- Rua Caetano Côsta, 553 � STA, CATARINA

l Geladeiras: Prosdocimo 6' e 9/% pés, Consul 'a
I '

"

, querozene.
':,Rádios e Radiol'as: Semp, -Orbiphon e Zenith,

diversos tipos.
Toca-discos.

,

Acordeões: Somenzi e Soneli
,

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

'Cofres e Arquivos "Fiél". I,' '
'

. Aparelhos Walita e Spam
.

'

,,'
Acumuladores Durex; Ventiladores.

.

i B'icic!'eta's: Prosdoêimo, Goericke, Sport, Bristol e

'I ' Herrnes..
"

'

I

; .; '. :P'eç�s em gera 1.
'Lâfupada's 'simples e fluorescentes.'

V. 'S. �ncdiltia'rá á rúa Paula Pereira, 790 na loja de

LO':U'RE;NCO BUBA
,
�"

"'. . �

:�=::::::Ii::=::::::::=::::=:'::::::::=:::::=::::'::::::::::::::::::::::::=::::1::::::::'::::::::'::::::
.. '. ..
.. , ..
o H

1i!1 Dr- 'A,ristides Dien'er, II,
.

CIRURGIAO DENTISTA II

fi �
_
h Raios X - Pontes Moveis e Fixas .

H
H \ 5
fi !Deõ'taduras' Ânatomicas ã
3 �
:i

"

'

Rua Vidal Ramos, !I
� =: :1

, i! CA�OINHAS
.

.

Santa C'atarina H' ,

=;:::::::::::-:=:::::::::::::::1::::::=1:::::::::::::::::::::::::::::::::::z::::::::::::::==::::==
.j I

,.

·Jose ,Yvan da, Costa
Baêhar�1 em Direito

Advocabía em geral, especialmente crime
-

.,Praça Dr. O�waldo d'OliveÚa n.O' 550
CANQINHAS -- Santa Catarina

.:::"

�

-, � .

" Oficina A mais a'ntiga
A mais sortida

,

A melhor
Relâltlp�g,o -;

A ,prefetj�,a
======��====�======�====

. Completa assist�ncil par.a
"

,

b' " I \t do' pequeno concerto
sua icrc e a até a reforma geral

'\

Bicicletas das melhores marcas

Peças:e accessórios
Vendas à. vista e a prazo

>.:.._' 'li· --

J:-- -' '-,..
'.

�,,;_'-', i .. <� ,/:. "'-:

Sempre Q,FIC:INA RELAMPA,@O>
Rua Paula Perel,a _- "Edifício, Pt6p�tlà

·Bq _I .

, i

Máquinas agrícólâs e

para benehcier madeiras
Para todas as finalidades.

� Informações com �

Z. (jar'cindo s �nü.ppel Lld.
Nesta cidade.

iW�uem quizer 'comprar!
, um terreno ÇlU 'casa 'nesta ':,

cidade, procure a firma:

,ê'2_ J-6areindo & 'HnÜppel' bma.

V. S. poderá comprarre
,

logios moderníssimos
anéis e brincos de di-

versos modelos

Na le'lojoaria Suissa
,de 'Guilherme r A. Souza
Rua Eugenio de Souza

, ,

Procure no seu fornecedor
I I

o sab�o 'Princ��a, tygiá, ,

Horax ou �Tupy
,

-Um produto :bom,
especial :e csnoinhense I

Material elétrico
CASAERLITA

Café

S'anta lereze Especial
,para o seu melhor paladar

�

A Associação Tem a Venda
Sementes ;.a� g�!ima íorrageira
Mudas de b,fitatilillas
Mudas dê '�rvóres -frütifer88 ,

.

Adubo para 'horta .

.

Visite. â ÃSf!bCiação e vej� Ó'
seu <:dlos881 ês�'oqu� .

..

Vende-se
Preço de seasíão uma casa

residencial 'de' madeira com',
duas datas e meia de chão,
sitada á rua Caetano Costa
(imediação Gomalacá); "

,
Tratar com o propríetarío

Sr, 'Leonardo Mareínichen..

: Fermêcie Sta. Cruz
Preços razoáveis 2x

Rua PâliIa Pereira
.: (ao Jado Irmãos Trevisani)'

..

Preco : Oéasião
, , '

- "Em alto' das Palmeiras
ftente para Estradá Geral.

.c : VeF�e-sé ,�!Ít� c�,�á nov�
ehÍ têrreno 20 x 40. i}jc

. Ver e trâia} com o St.
Pedro Alves perto do local.

avisa_ que aceita serviços de pintura:
prédios, placas, letreiros, móveis, etc.

sob a díreçêe de J. Rothert� ,l

A-

Ca a Es-malt
,

'

� �

I (
_.

Motores a gazolina BRIG,SS '& STRATTON
. (te. Uu.) de 5 e 9 HP.'

Conjuntos g�radores de corrente alternada e
,

continua
Dínamos para carregar baterias

Conjuntos eletro-diesel
tem a" sua disposição a loja 3

J. Côrte � I

-

Praça Lauro Müller" 751 - Fone 125 Canoinhas ....
/ S" C.

EXPRESSO ,JOINVILENSE LIMITADA
,.-

A Agência do Expresso Joinvileose 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 (dêz)
dias com preços éspeciaia de Cr$ 1,40 por Kg.
Transporte de cargas de Porto Alegre via, Curit.iba a Canoinhaa,
preço Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba a Canoinhas por Cr$ 0;80
carga de armazém. Sacaria Cr$ 35,00 por saco· atê 60 kg .

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

r.el� prel�iêncià com que formos distinguidos,
_ ágr'adecem08 penhorados. �

EiPRESSO JOINVILENSE LIMITADA. �

v

Acabamos de

receber a nova

com 5 gavetas. Vendas a prestações a partir de
Cr$ 310,00 e sem 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.

,v/

ESCI,Ü:TQJüO: Con��bilidàde .

·'-r +-, r. �l' �'t'..J:.: :"'.,..._.. '-'-.--
. ."'-.. ':': . ,

REPRESENTAÇOES: Maquinas Agricolas (Tratores.··
'I'rllhadeiras etc.)

AGENTE: CIA. BRASILEIRA DE .ADUBOS
MINAS BRASIL seguro Vida .

WALMOR ASTROGILDO FURTADO
Àceita escritas COMERClAIS E INDUSTRIAIS; trata de

CONTRATO E DISTRATO.
, ÀJ:x:árADO' PELO CONTt\ DOR 'GRIMALDO FURTADO

..

Caixa postal, 146

Hesidencier' RUI;! Dr: Victor Konder S/N:"
.

.

CANOINHAS -:- S. CATARINA.

Ao- Público
A partir do dia . .prímeiro de .agôsto

-

deste ano, ,a
entrada nas propriedades da higesa, S.A., seja a Fazenda"

Experimental, a !,'azençla .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. 4x
,.' .�,

� ) .. o:. ��('

Rigesa SIA'
.,

..
_,.' ." ,.

' .
- .�:i. .! "�": ."

.

Celulose, Papel e 'Embalàgens
K. P.· Funderbunke Jr.

,

.
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o Regimento de Custas

de Assistência

Atos

sua Organização encarrega-se
tambem de fazer tomadas de
preços, compras e envío de ma
teriais, que forem solicitados,
tanto na Capital como em ou

tros Estados. Em Canoinhas, es-

teve em demorada palestra com

o sr. Prefeito Municipal, acei-

Recebemos a agradavel visita
do sr. Noé Piussi, um dos Di
retores da novel organisação
"Escritorio de Assístencia aos

Municipios" recém fundado na

cidade de Florianopolis, csm o

objetivo de proporcionar aos

municipios, reais vantagens, pois
além de encaminhar os proces
sos das Prefeituras, dando-lhes
solução rapida, presta assisten
cia ás pessôas que são encami
nhadas pelo Prefeito para tratar
de assuntos do Municipio, junto
às Repartições.
Após nos inteirar de todo o

trabalho do Escritorio, o sr. Noé
Piussi, ainda disse-nos que a

Com
a

aos
tando a Prefeitura as condições
de trabalho do aludido Escri
torio.

Agradecemos a honrosa visi
ta do sr. Noé Piussi e almeja
mos exito à nova firma que fará
intercambio com o nosso Mu
nicipio.

sua (orre�pondência enorme,'
Ble está sem máquina de escrever

PEDRO REITZPor incrível que pareça. e não
tendo ainda a Polícia de Canoi
nhas «conseguido» descobrir os

autores do vultuoso furto ocor

rido na BIC há ano e meio, e

no qual sumiu, inclusive; a má
quina de escrever de frei Elzeá
rio, está o Diretor da nossa Bi
blioteca, desde então, fazendo,
todos os serviços de catalogação
e correspondencia, na média de
20 cartas por semana, e inúme
ros outros serviços de seu mú
nus sacerdotal, com máquina
emprestada de um amigo, cada
vez por meio dia. Mesmo se não
quízesse economizar para a com

pra de livros, impossível seria
a aquisição de nova' máquína,
usada que fôsse, pelo simples

dos Ofidais do Registro de Imóveis
Pelo Advogado João Momm

A TRANSCRIÇÃO no registro de imóveis p. ex, de uma

escritura, no valor de Cr$ 500.000,00, de acôrdo com o regimento
de custas nos diferentes Estados, custa ao interessado:

.

Estaria do Paraná Cr$1.570,00
Rio Grande do Sul Cr$ 635,00
Santa .Catarina \ Cr$5.100,00

J
NOTA: Preço mín!mo e máximo, como segue:

Estado do Paraná mínimo Cr$lOO,OO máximo Cr$lO.OOO,OO

Rio Grande do Sul mínimo Cr$ 60,00 máximo Cr$ 800,00

Santa Catarina mínimo Cr$130,00 máximo Cr$200.00,00

COMENTARIOS: Pedimos a cooperação da imprensa es

crita e falada para combater esta lacuna que se verifica em nos

so Estado, dando a mais ampla divulgação dêstes dados e outros

posteriores, a fim de s� o�ter, por P?r!e dos P?deres Competentes,
a forma rápida e equitativa na revisao e reajuste.

Florianópolis, 29 de julho de 1958.

VISITAS
Encontram-se em Canoinhas

onde vieram assistir o casamen
to de seu mano, os jovens me

dicas canoinhenses Drs. Annuar
e Adyr Seleme, filhos do casal
João Seleme. O Dr. Annuar está
fazendo um curso de especiali
sação no Rio de Janeiro e o Dr.

Adyr está clinícando em COD
cordia, neste Estado.

'

Agradecemos a visita e dese

jamosfeliz estada em nossa terra.

o NOVO GERENTE
DO BANCO INCO

Com a transferencia do sr.

Osmar Nascimento para a Ge
nencia da Matriz do Banco Inco
de Florianopolis, assumiu a Ge
rencia da filial desta praça, o

sr. Luiz Damasco de Miranda,
exemplar funcionário que vem

se desempenhando na direção
dos negocios daquele estabele
cimento de credito com invul

gar acêrto. Tendo já conquista
do a simpatía de todos os ca

noinhenses, o sr. Luiz Damasco
de Miranda dado tambem a sua

popularidade, éxpontanea e ca

pacidade de trabalho vem man

tendo o conceito do Banco Inca.

"Correio do Norte" almeja ao

novo Gerente sr. Luiz Damasco
de Miranda votos de íninterru-.
ptas felicidades em nossa cidade.

Os candidatos ao Senado,
Irineu Bornhausen e Celso

Ramos, trocam cumpri-
mentos e renovam

seus propósitos
O Snr. Irineu Bornhausen,

candidato ao Senado pela VON
e demais fôrças políticas que a a

poiam, recebeu do Soro Celso Ra
mos, também candidato ao Sena
do. pelo PSD, o seguinte telegra
ma, que só ontem lhe. chegou às
mãos, retransmitido de São Mi
guel D' Oéste:
"Ao iniciar jornada candidato

ao senado, apraz-me enviar- lhe
com minhas cordiais saudações, .a
certeza de que, aspirando tradi
ções meu partido e memoráveis
discursos saudoso Nereu Ramos
convenção 15 de junho levo pro
p6sitos fazer da campanha contri
buição elevamento nossos costumes

políticos. Cordiais Saudações- (As-
, sinado) Celso Ramos".

.

x x

Ao seu ilustre competidor o

Snr, lrineu Bornhausen enviou,
em resposta, o seguinte despacho
telegráfico:

Celso Ramos - Joaçúba
, S6 ontem recebi seu telegrama
que me foi retrarrsmitido ds: São
Miguel D' Oéste. Agradecendo
saudações renovo-lhe meu propô
sito, já tantas vêzes manifestado,
sentido seja campanha conduzida
nível alto e isenta de retalhações
pessoais. Na certeza de que todos
agirão assim. envio-lhe as minhas
mais cordiais saudações- (Assinado)
Irineu Bornhausen.

-

PARA o SENADO REPUBLICADA

U BD
·iii', v

.
'

.

motivo da falta de verbas - o

que é um motivo arrasador! Os

jornais, continuamente, andam
anunciando verbas, fazendo 8-

creditar aos menos avisados que
se trata de verbas existentes,
quando, na realidade, são ape
nas promessas, algumas delas
ainda apenas ... eleitorais! E
xistem no País e em nosso Es
tado obras faraônicas, mas para
fins bem mais «compensadores»
de vaidade. No caso da BfC>«
e é preciso que isto se torne

público, - tratava-se duma an

tiga «Eríca», surpreendente mar

ca alemã 'portátil, que estava
em uso durante quinze anos, era
PARTICULAR do frei Elzeáriú,
e lhe havia servido para escre

ver todos os seus livros e tra

duções de livros, além duma cor

respondencia de volume excep
cional.- Já por isso, a máquina
roubada era objeto de carinhosa
estimação: estava, como nova.

Que se poderá dizer a isto: ins
trumento de trabalho de tama
nho valor, particular. sem um

centavo da pobre caixa da BIC,
pôsto a serviço exaustivo duma
instituição pública dêsse quilate,
só para economizar e levar a

vante uma obra nunca assaz e

naltecida em Canoinhas? O lei
tor faria uma coisa dessas?

Candidatos a cargos eletivos,
em número cada vez maior -

diz o Diretor - sobem a BIC,
com desvanecimento dela mes

ma. Mas nem um único deles,
até agora, lá esteve para, depois
de sua maravilhação de palavras
e abraços, puxar de sua rica
carteirinha e depositar sôbre a

mesa uma nota de cinco cru

zeiros ...

Promessas! Promessas! . Pro
messas! Viva o Brasil!

Ma� em Canoinhas, viva li BIC!

[�itâl �� �ita�ão com o �ralO �� �� �iâS
O Dr. Paulo Peregrino Fer

reira, Jniz de Direito, da Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina na forma da Lei.
Faz saber a quem interessar

possa que procedendo- se no

Cartório dos Feitos da Fazenda,
désta Comarca, o Arrolamento
dos bens deixados por faleci
mento de Martin e Ce tarína
Warwziniak. fica o herdeiro Es
tanislau Warwziniak, residente
em lugar incerto ,e não sabido,
citado por este Edital com o

prazo de trinta (30) dias, a con

tar da data da publicação, para
dentro de (5) dias, dizer sôbre
as descrições de bens e valor a
êlss atribuidos e para seguir
até a decisão final o referido
Arrolamento, sob pena de re

velia. Para osdevidos fins man
dou expedir o presente edital,
que na fórma da Lei, será afi-,
xado no lugar de costume e pu-
bicado no jornal local "Correio
do Norte" e uma vez no "Dia-.
rio da Justiça" do Estado. Da
do e passado nesta cidade de

Canoínhes, aos vinte (20) dias
do mês de agosto de mil noye-
-centos e cincoenta e oito (1958).
,Eu, A Côrte,' Escr:ivão� o escrevi.

Paulo Peregrino Ferreira
" Juiz de Direito

#'
Esta conforme ê dou fé. Data

, supra. A. CÔrté, Escrivão,
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Parà o Senado da República IRINEU BORNHAUSE':N
Para a Câmara Federai AROLDO CARVA'LHO

Pare a Assembléia Legislativa - Benedito Therezio de Carvalho Jr.
Para a Câmara de Vereadores União Democrática Ne ciorie]

� EIS O voto (;ERTO, CA/NOINHENSES!

, "

União Democráti�a Nacional

PARA VEREADOR

Guilherme Pnst
homem do pôvc, lavrador,

criador e industrial, será

na Câmara' o defensor

dos, vossos inreresses

União ()emocrática Nacional

Para Vereador

P droTyszka
Experiencia moça

a serviço' de
'

Bela Vista do Toldo

União> Democrática Nacional

Pa'ra Vereador

lem
Honestidade! Capacidade de Trabalho!

Conhecimento!' Progressista!

Na Camara Municipal será seu Lema Lutar Pela
Grandeza de nosso Município e Felicidade da

,
. Família Canoinhense.

"

Eleitor Canoinhense,
Vote' Bem Votando em 'João Sel�me o cidadão
que já comprovou com 'seu trabalho,' o amor e

interesse que tem per Canoinhas
'

e pelos Canoinhenses,

. \

,t'

A U.D.N. de Canoinhas Recomenda ao

Eleitorado os nomes' de seus Candidatos
e como Devem Proceder ao Votar.

Uma Cédula Para Senador:
.IRINEU BORNHAUSEN e

Suplente DR. BRAZILIO CE].ESTINO DE OLIVEIRA

Uma Cédula Para Deputado Federal:
DR. AROLDO CARNEIRO DE CARVALHO

Uma Cédula Para o deputado Estadual:
BENEDITO 'f.HEREZlü DE CARVALHO JUNIOR

,
.

'

Um batalhador em pról da' coletividade

. Para' Dep. Estadual
Benedito Tberezio
d(l Ca.rvalho Júnior
Cidadão, cujo nome é a

bandeira que a U. D. N.

desfraldou em todas as cam

panhas e sempre vitoriosa,
será novamente desfraldada.,

I.�
1-

agora com maior ardor e en.!
I

"

tusíasmo, comprovado que'
está da eficiencia e da capa
cidade de trabalho demons
trada corno Prefeito de Ca
noinhas e corno Deputado.

Uma Cédula Para Vereador à Camara Municipal;
-

'

com livre escolha dos eleitores entre os seguintes
CANDIDATOS A VEREADORES:

PELA CIDADE \

JOÃO SELEME, DR. RENEAU CUBAS. ALFREDO DE

OLIVEIRA_ GARCINDO, JOÃO PACHECO SOBRINHO;
Por- Agua Verde e Camp_o d'Aguà Verde:

GUILHERME PRUST
. Por Salseiro e Palrnifah TUFI NADER
Por Major Vieira: ANTONIO MARON BECIL

Por Felipe Schmidt: JOÃO AUGUSTO BRAUHARDT
Por Três Barras: JOÃO CAMARGO

Por Paula Pereira: ACHILLES PAZDA
Por Marcilio Dias - Taunay: -EWALDO ZIPPERER

Por Bela Vista do Toldo: PEDRO TYSZKA
Por Serra do Lucindo: FRANCISCO KRULL SOB
Por Pinheiros e Barra Mansa: IDALINO F. TULIO

PI São João dos Cavalheiros: AUGUSTINHO_ KORNATZKI
Por Rio dos Poços: ANOR JARROCHESKI

Por Fartura: LEOPOLDO CORREIA

Recomenda' ao eleitorado em geral para quê tenha o máximo
cuidado ao proceder' a votação, evitando que as cêduias sejam
viciadas (com manchas, alteração em nomes, e íôra do ' regula
mento imposto' pelo Superior Tribunal Eleitoral, ou que apre-

sente qualquer outro indicio de irregularidade.) <

Qualquer um desses defeitos anula o preciôso voto- do eleitor.

'RARA VEREADOR
pela União Democrática Nacional

Votem em

Augusto -- Brauhardt

UNIAO DEMOCRÁTICA NACIONAL

Para Vereador
João Pacheco Sobrinho

-,

, ..
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Ano 13 - CANOINHAS· S. Catarina, 6 de Setembro de 1958 - N. 509

Junta de Alistamento Militar de Canoinhas

Inspe�ão de Saúde Convocação
1 - Será convocada para a prestação do Serviço Militar

em 1959 8 classe de 1940,
2 - Além dos cidadãos pertencentes à classe de 1940 se

rão ainda chamados, para o mesmo fim:

a - os convocados de classes anteriores ainda em débito com o

Serviço Militar (classes de 1925 a 1939);
b - os cidadãos da classe de 1939, julgados temporàría

mente «Grupo c»
c - os cidadãos das classes de 1934,1935,1936 e 1937, que

incorreram no CRIME DE INSUBMISSÃO e foram anistiados pelo
Decreto Legislativo n. 27 de 1956, publicado no Diàrio Oficial de
13 de junho de 1956, que não se apresentaram 'com a classe de

1938 ou tendo se apresentado .não completaram a seleção;
d - os cidadãos das classes de 1925 a 1933 e da classe

de 1938, que, tendo sido submetidos à seleção e designados para
incorporação em organização militar da ativa, deixaram de se a

presentar nos prazos e locais fixados, (INSUBMISSOS).
:') - A Inspeção de Saúde e Seleção será realizada nos dias

21 a 28 de Setembro de 1958
PARA o MUNIC!PIO DE CANOINHAS

a - Para evitar o acumulo da apresentação de convo

cados num mesmo dia, a inspeção e seleção fica assim distribuida.

Dias 21 e 22 de Setembro - Localidades de:

Sereia] Sta. Haidê, Parado, Capão do Herval, Marcilio Dias, Cer
rito, Fartura, Palmital, Salseira, Caraguatá, Arroios, Taunay, Sta. '

Emidia,
-

Imbuia, Rio Bonito, Rio d'Areia de Baixo, Rio d'Areia
doMeio.'

,

Dia 23 - Distrito de Felipe Schmidt e localidades: Bar

reiros, Encruzilhada, Paciência do Rufino, Rio dos Poços, Bela Vis

ta do Toldo, Arroio Fundo, Gralha, Entre Ríos e Tira Fogo.
Dia 24 - Distrito de Major Vieira.
Dia 25 - Distritos de Tres Barras e Paula Pereira.

Dia 26 - Localidades de: Pinheiros, Serra das .Mortes,
Barra Mansa Timbozínho, Pedra Branca, Taquarizal e Tamanduá.

,
I .

Dias 27 e 28 - Cidade, Agua Vede, Salto Agua Verde,
Piedade, Xarqueada. Campo" d'Agua Verde é faltosos das locali-
dades acimae

'
.

b - A Inspeção e Seleção será realizada no QUARTEL DA
3a. CIA. Isolada, com início às 8 horas da manhã, nos dias acima

previstos. ,

Canoinhas, 7 de agosto de 1958.

Dr. Haroldo Ferreira - Presidente da J. A. M.

Cooperativa de Produtores de Mate "(anoinhas" Ltda.
"

'

Edital "de 'Convocação

"

O Presidente da Cooperativa de Produtores de Mate "Ca
noinhas" Ltda. usando das a'tribuições que lhe confére o artigo
26 dos Estatutos Sociais, resolve:

CONVOCAR
A Assembléia'Geral Ordinária dos Associados, à realizar- se ria
respectiva Séde Social, 'no próximo dia 7 (sete) de Setembro vin
douro, ás 8 (oito) horas em Primeira Convocação, a-fim-de tratar
dos assuntos constantes da seguinte:

ORDEM DO DIA

1.) - Deliberar sôbre o Balanço Geral, Relatório de Ad-
.

ministração e Parecer do Conselho Fiscal;

2.) - Eleição de novos membros para o Conselho Fiscal;
3.) - Outros assuntos de interêsse da Cooperativa.
Não havendo número legal para instalação da Assembléia

em primeira convocação, fica desde já, Ieita a Segunda Convo
eaçâo, para àS.9 (nove) horas do mesmo dia.

Se desta vez ainda não houver número legal. fica feita a

l'erceira e Ultima Convocação, para uma hora após a segunda,
ou seja ás 10 (dez) do dia 7 (sete) de Setembro vindouro.

E, para que chegue ao conhecimento de todos' os interes
sados passou-se o presente EDITAL que será afixado na Séde da
Cooperativa, seus postos e armazens, bem como em locais públi
cos habituais. dentro de sua área de ação e remetidos aos asso
eiados por Iprocessos que comprovem remessa e recebimento (la

medida do possivel.-
Canoinhas, 20 de Agosto de 1958.

a) MIGUEL PROCOPIAK
Presidente

JDsti�a Eleitoral
Juizo Eleitoral da 8a. Zo

na - Canoinhas

EDITAL
o Doutor Paulo Peregrino Fer

reira, Juiz Eleitoral da 8a. Zona
Canoinbas, Santa Catarina, na

forma da lei, etc.

Faz saber a quem interessar

possa que, por despacho deste
Juizo foi concedido o registro
dos seguintes candidâtos:

União Democratica Nacional
- U.D.N.

,

. Pari! Vereadores:
João Pacheco Sobrinho, Tuíi

Nader. João Camargo,' João Se
leme, Antonio Maron Becil, Anor .

Iarrochêaki, Achiles Pazda, Alfre
do de Oliveira Garcindo, ou A.
Garcindo, João Augusto Brau-

· hardt, Ewaldo Zipperer ou Ewald

Zipperer, Pedro Tysks, ou Pedro
; Tiska,' Guilherme Prust, Augus
tinha Kornatzki, Leopoldo Corrêa,

· Heneau Cubas, ou Dr. Cubas, ou

Heneau, ou Henô zou Rhenô, Dr.
Beneau, Idalino Francisco Tulio,
ou Túlio, Francisco Krul Sobrinho.
Para conhecimento de todos, man
dei passsr o presente que será
afixado no local de costume e

publicado nos jornais "Barriga
Verde" e "Correio do Norte"
que se editam nêsta cidàde. Da
do e passado nêsta cidade de
Ceuoinhas, ao primeiro dia do
mês de Setembro de mil nove
centos e cincoenta e oito. Eu,
Zeno, Benedito Ribeiro da Silva

· Escrivão O datilografei e subscrevi.

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz Eleitoral

Confére com original do que
.
dou fé. Data supra,

.

O Escrivão Zeno Benedito Ribei-

ro da Silva.

Panelas e louças
Casa�Erlita

Delegacia Auxiliar de
Polícia de Canoirihas

AVISO
A Delegacia f\uxiliar de Po

licia do Município de Canoinhas,
avisa o publico em geral que
recebeu uma circular do Coro
nél Trogilo de Mello Delegado
Regional de Policia da Capital,
que anda percorrendo o nosso

Estado, um elemento de nome

Nei Batista, que se diz repre
sentante da revista "Brasil Mo
derno" editado no Rio de Ja

neiro, propriedade de João Ai
res de Camargo.

Previno todos os inspetores
de quarteirão, bém como o

público em geral, que trata-se
de um "chantagista" e que o

mesmo não I
esta autorizado a

represestar a revista anima ci
tada.

Outrossim solicito a todos

que ajudem a autoridade poli
cial no sentido de prender esse

elemento comunicando imediata
mente a Delegacia Auxiliar de
Policia désta cidade.

Delegacia Auxiliar de Policia
em Canoínhas, 1 de set. de 1958

Edgar K. Pereira
10 Tenente Delegado Especial.

A INDEPENDENCIA
Comemoramos o aniversário

de um acontecimeuto que nos

enche de jnsto orgulho. Este a

contecimento histórico foi a inde

pendência da nossa querida Pâ
tria-o Brasil,
Jubílam de alegria os corações

brasileiros, quando, em todos Oi
.

recantos da Pátria se dedicam
mementos Solenes para manifestar
os nossos afetos nacionais, para
nos recordar que somos filhos des
ta bela e imensa Pátria - O Bra
sil, pois realmente é nossa honra o

pertencermos á Nação que possue
tão bélo passado.

. A historia brasileira está entre
laçada, cheia de grandes episódios
recordando-nos perenemente os

feitos. o heroísmo dos grandes
vultos, aquêle heroísmo abnegado
que, por amor a bôa causa não
hesitou ir ao extremo do sacrifício.

O célebre grito do Ipiranga
ecôa ainda hoje em nossas almas,
pois desde aquêle memorável

acontecimento vemos tremular
diante de de nós a nossa bandej
ra auri-verde, a bandeira da liber
dade, da Ordem e do Progresso
porquanto o Brasil vem progre
dindo e marchando sempre, co�
passo de gigante para um gran
dioso porvir.
Nem a ordem, nem o progres

so poderiam ser completos se nos

faltasse a liberdade porque a in
dependência politica de uma Na
ção é uma das mais bêlas con
quistas da' democracia. Sabiam
disto muito bem os grandes vultos
como Felipe dos Santos (tantas
vezes esquecido pelos hiatoriado
res) Comprendeu-o tambem o

grande mártir-Tiradentes' que sa

crificou a própria vida, derraman
do seu sangue como semente Ie
cunda-semente que germinou. cres
ceu e floresceu na alma dos brasi
leiros como a bêla flor da indepen
dência do Brasil. cujo aniversârio
amanhã comemoraremos. J. Wmrek

AGRADECIMENTO
maquina do Governo do Esta
do, afim de arrumar a estrada
velha de Fartura de Cima, que
se encontrava em estado íntran
sitavel devido ao abandono da
atual administração municipal,
Ainda ao Sr. Leopoldo Corrêa,
devemos uma parcela desta re

alização, pois foi quem levou ao

conhecimento de Seu Dito, a

precaría situação desta via de
escoamento de produtos agrí
colas, que serve a pessôas de
todas as côres polítícas.

Finalme1)te, 80
.. operador da

máquina, Sr. Nenê Tabalipa, que
não. mediu sacríficíos, traba
lhando até horas da noite, dei
xamos aqui nossos agradeci
mentos.

Fartura, 28 de Agosto de 1958.
Em nome dos que agradecem:

Edison Kuroli

Registro Civil
Maria Góss Glinski oficial

do Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca de Ca
noinhas, Estado de Santa Cata
rina.

Faz saber que pretendem ca

sar: Sizinio ..Kuhn e Reasilva
Müller. Ele solteiro, lavrador,
natural de São Mateus, Estado.
do Paraná, nascido a 29 de Maio
de 1936,' residente neste Distri
to, filho de João Clemente Kuhn
e de Celestina Pelleus Kuhn, re
sidentes neste Distrito. Ela sol
teira domestica, natural de Pi
nheiros deste Estado nascida a

31 de Maio de 1942, residente
em Santa Leocadêa deste Dis
trito, filha de Carlos Müller e

de Maria Amenar Müller, resi
dentes em Santa Leocadêa des
te Distrito. Quem souber de al
gum impedimento deve acusar

na forma da Lei. I

Paula Pereira, 29 de Agosto
de 1958.

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil

Por intermedio das páginas
deste jornal, queremos tornar

publico, nossos mais sinceros

agradecimentos a dois. ilustres
homens publi'cos: Dr. Aroldo C
de Carvalho e Benedito There
zio de. Carvalho Júnior. Forarn

:

estes canoinhenses de VERDA

DE, que com seu prestigio, con
seguiram junto as repartições
competentes, a vinda de uma

Justiça Eleiroral
Juizo eleitoral da 8a. Zona

EDilAL
O doutor Paulo. Peregrino

Ferreira, Juiz Eleitoral da 8a
Zona - Canoinhas, da Circuns
crição de Santa Catarina, na

forma da lei.etc,
<,

Faz saber aos que o presente
virem ou dele conhecímentc
tiverem que por despacho deste
Juizo foi concedido o registro
dos seguintes candidatos:
Partido Trabalhista Brasifei

ro: P.T.B.
Para vereadores;

Braulio Ribas da Cruz, Alcides
Woitexen, Moacir Budant (Dr),
Flavio Haensch, Clementina Es
tanislau Pieczarka ou Clernenti
no E. Pieczarka, ou Clemente
E. Pieczarka, ou Clemente Píec-

.

zarka ou Clementino Píeczarka,
Teodoro Mendes, ou Theodoro

Mendes, Carlos Wagner Junior,
Carlos Posonski, Antonio de
Souza Cósta, Romeu Pacheco,
Miguel Pitwak, ou Miguel Pete
wak, José Bartolomeu Pedalto
ou José B. Fedalto, Francísco
Ferraz Afonso, Jovino José
Reis, Livio de Faveri. Dado e

nassado nésta cidade de Cano-
. Ínhas, no Cartório Eleitoral da
8a Zona, aos vinte e seis dias
do mês de agôsto de mil nove
centos e cincoenta e oito. En,
Zeno Benedito Ribeiro da

Silva, Escrivão Eleitoral o Dati

lografei e subscrevi,
Paulo Peregrino Ferreira

Juiz Eleitoral

Confére com o original do

que dou fé. Data supra..

O Escrivão Zeno Benedito
Ribeiro da Süva

. Tintas Ypiranga
Casa Erli1a

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C o C E I R A 5,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC..,Nur�o� EXISTIU IGURL
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CORREIO DO NORTE 6·9.1958

Expediente
sábados

-,

obrigatório
Institutos

de
Bar -e Mercearia MONTE LrSANO

SAKR

Rio, 1 (V. A.)_",. o "Díário o.
ficial" publicou decreto do presi
dente da Republica, tornando o.

brigatório o expediente em todos
08 dias úteis da . semana nar re

partições públicas autárquicas.
A pro..idência foi adotada por

sugestão do DASP que, em ex

posição de motivos, afirmou ser

prejudicial ao- público em geral a

extinção do expediente aos sába
dos, a exemplo do que vinham
adotando algumas autarquias que
instituiram a "Semana de cinco
Dias", tais domo o iAPI, o IBGE,
o IRB além do Ministério da
Aeronáuiica.
..O que provocou a reação do
DASP, segundo estamos informa
dos. foi o recente movimento par
tido de alguns Institutos de Pre
videncia, que submeteram a discus
são da matéria ao Departamento
Nacional de Previdencia Social.
'Como noticiamos há 'dias, êsse

órgão estava estudando a adoação

RegistroCivil
Sebastião Grein.Coste Escri

vãc de Paz, e Oficial do Regis
tro Civil. de Major Vieira, "Mu
nicipio e Comarca de Canoí
nhas, Estado de Santa Catari
na, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Aleixo Fernandes de Pau
la e Francisca Martins. Ele, na
tural deste Estado, nascido em

Rio Negrinho, no dia 3 de maio
di'! 1923, lavrador, solteiro, filho
"Iegitímo de Francisco Fernan
des de Paula e de Dona Per
celína Pereira de Lima, domi
ciliados e residentes neste dis
trito. Ela, natural deste Estado,
nascida em Toldo de Cima, no

d4a 8 de outubro de 1934 do
mestica, solteira domiciliada e

residente neste distrito, filha le
gitíma de pai ignorado e de
Dona Maria Elidia Martins, do
mícilíada e residente neste dis
trito.

Hercilio Becker e Helena Lis
bôa. Ele, natural deste Estado,
nascido neste distrito, .uo dia
22 de fevereiro de 1930, lavra
Odor, solteiro, domiciliada e resi
dente neste distrito, filho legi
timo de Antonio Bernardo Be
cker, fal. e de Dona Arminda
Corrêa de Lima, fal. Ela, natu
ral deste Estado, nascida em

Cochos, neste distrito, no dia
29 de maio deI939, domestica,
soíteira, domiciliada e, residente
neste distrito, filha legitima de
Joaquim Lisbôa dos Santos faI.
e de Dona Rosa Veiga Machado
domiciliada e residente em Co
chos, neste distrito.

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 constar e chegar êste
ao conhecimento de todos lavrei'
o presente que será afixado no

lugar de costume e publicado
no jornal "Correio do Norte"
da cidade de Cancínhas,

Major Vieira, 2 de Setembro
de 1958.

Sebastião Greín Costa
Oficial do Registro Civil

CaFé?

ADIBnos

para os
Dôces, .salgados, trigo triturado para quebe

verduras e frutas em geral
Entrega a domicílio - 'Fone 283

Rua Caetano Costa - Esquina Curitibanos, 441da "Semana de 5 dias". para es

tendê-la a tôdas as entidades vin
culadas, quando é agora surpre-

,

endido pelo decreto presidencial
que, sob a influência do DASP.
fechou-lhe as portas para aquela
solução.

EXCEÇÕES.
O ato presidencial estabelece

no seu artigo primeiro que as re-

partições públicas federais e au

tárquicas funcionarão,obrigat6ria
mente, todos os dias úteis da se

mana e no parágrafo único diz que
em casos particulares. quando as

peculiaridades inerentes ao órgão
determinarem a convéniêacia de
se suprimir o expediente em de
terminado dia da semana, poderá
ser adotado horário especial, des-

/

A Bfe a.gradece
....----------------------------------------------- /

Ao Senhor ARI WIESE a BIC
agradece, Sensibilizada, a contri
buição espontânea e pessoal com

que nos surpreendeu, para a com

pra de livros novos

A BIC aproveita o ensejo para
esclarecer que não sabia haver-se
o referido Senhor afastado da DiI
reteria do "Gremio da Mocidade",
quando a Biblioteca dirigiu ao

Grêmio li carta registrada de ju
nho, depois publicada na impren
sa. O novo e prestimoso amigo
da BIC colhêra de seus colegas
do Grêmio a promessa de que sal.
dariam o compromisso assumido
perante a, Biblioteca.

frei Elzeário.

de que devidamente autorizado
pelo presidente da República e

respeitado o total de 33 horas
semanais, fixado pelo decreto nr.

26.299, de janeiro de 1949..

PARA ACAMARA MUNICIPAL

I

ALFREDO GARCINDO
Deu a Canoínhas duas belissimas exposições agro-avícola-industriais. Presidente da
Associação Rural em 1955 - reeleito em 1957, seu trabalho em prol da agricultura
de Canoinhas tem sido elogiado até pelo Ministério da Agricultnra. Trouxe para
a lavoura de nossa terra, lavradôres de outros municípios, prestando-lhes assistência.

Incentivou a batalha do trigo e continúa trabalhando ao lado do lavrador,
dando-lhe todo o apôio e assistência necessárias.

Como Vereador e Presidente da Associação Rural, conseguiu para a 2a Exposição
Dois Milhões de, Cruzeiros. Com a sua influencia comd Vereador, conseguiu ainda
as seguintes verbas e subvenções para Canoinhas:

'

.

Colégio Sagrado Coração de Jesus - Um mílhãç de cruzeiros;
Ginásio Santa Cruz - Quinhentos mil cruzeiros:
Saneamento do .Campo d'Agua Verde - Um milhão de cruzeiros;
Biblioteca Infantil de Ganoinhas - Cem mil cruzeiros;
Aeroporto de Canoinhas -, Quinhentos mil cruzeiros;
Verba para aquisição de sementes de trigo para empréstimo a

lavradores pobres - Quinhentos mil cruzeiros,

Reelege-lo em 3 �e outubro é defender nossos interesses!

mas café boml

Cirande oportunidade
Vende-se um· terreno com

área de nove alqueires, ôtí- -

ma terra de planta, tendo
2 paióis e casa de morada.
Situado em Pedra Branca a

7 quilómetros da cidade.
Ver e tratar com o snr.

Henrique Waldmann
no local. 2x.

Ve n d e'-5 e
I Duas e meia datas nas ime
diações de Tricolin.

Preço excepcional.
Tratar com o sr. Nelson
Marzall nos escritórios da
da firma Tarcisio Schaeffer.

VENDE-SE
y

Vende-se um terr��o 20x40
m., com fonte, de água e

plantado com árvores frutí
feras, etc. 2x

,Tratar com o sr, Alberto
Paul nas imediações da As
sociação Rural de Canoínhas.

Ramas
DE AIPIM

recebeu a Assoe. 'Rural

o preferido!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o QUE E' PROXIMI'?
1. - Um produto composto de Proteínas Vitaminas e Mi

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

2. -- E PROVIMI é o grande e infalível regénerador dos
,

seus rebanhos tanto de Gado, Suínos e Aves.

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

4. - Contem antibióticos contra as doenças do animais,
'e&pecialmente Suinos e Aves; portanto o animal
tratado com PROVIM!, é resistente ás doenças
infecciosas.

5. - PROVIM!, portanto garante 80 criador grandes van

tagens e aumenta, sem duvida, seus. lucros.

Os depositários de Canoinhas. com prazer fornecem
maiores esclarecimentos e folhetos explicativos

sobre o tratamento com PROVIMI.

Temos PROVIMI para pronta' entrega.
,

Depositarios em Canoinhas:
.,

(ómérdo e Industria H. JORDAN .s/A,
Rua Getuilo Vargas n.? 562

Não Amigo!
Não jogue fora seu movei estragado!

,

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

Executa-se qualquer tipo de�reforrna:
Melhores informações à Rua Senador

Schmidt, 244 com o Sr. Siegfried Wittlich.
Felipe-

16x

,��
. �- ,/'...06'.1!

qualquer que seja
qualquer' que' seio

a ,carga ...
a ' estrada I

,

um pne� .. deis serviços.
e barras duras e robustas que mordem

o terreno para máxima tração nas

más estradas.

• ,nervuras centrais espessas.assegu
ram mínimo desgaste nas estradas
pavimentadas.

para caminhões e camínhon,etes,
que nõo escolhem estradas

Pneus Firestone I

máximo quilomefragem por cruzeiro

Vende-se -

Precisa-se
de um CAIXEIRO. Dá-se preferencia a

quem dominar duas línguas.
Demais informações

CASA
.

ESMALTE

Rua F�lipe Schmidt, 304 - tone 226

Com bem sortido arrnazern de secos' 'e
"

molha
dos 6 eereaes frutas e verduras em ger�)�

Stok permanente.
,- '

,'Filial Rua Vidal Ramos n." 1145
Com o mesmo Sortimento atende qualquer

horas do dia - fone 226.
'ARMAZEM, ANTONIO SELEME

iS

Sel�meArrtcnic

Atafona, Manjolo, 2 pedras
de Moinho, Descascador de
arroz, Motor a gazogenio.
Vende -se em Arroios, só

mente os pertences acima
eescritos ou com 5 litros de
terreno em redor da peque
na indústria' para ficar no

-local.
'Tratar com o proprietário

Sr. Jose Ferreira dos Santos,
em Arroios.:

Mudas de
Plantas Frutiferas

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

figueiras, etc., recebeu a As

socíação Rural de Canoinhas.

.Preço de custo:

Vende�se
-Uma serraria completa - conjunto' wolff - 4!? cavalos
4 vagões de quóta S. N: Pinho.

Tratar com Ludovico Bora no Escritório da Sicól

Rua Getulio Vargas 120,3, Ix

•

,
,

., ":1'-.

.�
! •

'f
I �:'.\

'-�::h� �:�

Venho conhecer o extraordinário Pneu A T e todo
o nosso completo estoque de Pneus Fi,restone

pára todos os tipos de veicu/os, 'bem cerno vmo

equipe especializado, à suo disposição, poro servi-
/0 com' presteza e cortezia.

'

E HY ELE E & FIL'� 5
,.,-

�

TRES BARRAS s. c.
::"

, '

1.:1.:',..• �'I'"

v S. Vai Pescar!
Então antecipe, sua enco

menda de redes com
'

Edú
.praça Dr. Osvaldo de

Oliviveira 4.

Café! SóMarly

Op·ortunidad'e
, Vende-se datas, ótimo pon
to,� estrada Marcilio Dias .

Tratar.' Casa Pereira/

VENDE-SE,'�
Duas-Datas cercadas' 'no me: é

# lhor ponto residencial da cidade.
�-

Tratar com Bogodar-jias
Lojas Unidas Limitada 4x

Utensílios·
domésticos

ead,Q; �ttita
Caminhão' FORD FI,
Vende-se um Caminhão Ford

F7 ano fabricação 49 - com dife
rencial simples (não reduztdo):

,

Tra.tar com

Leonardo Marcinichen.

Experimente
Café MARlY
O MELHOR

VENDE-SE
Casa de material medindo '8 1/2
x 12. Com agua encanada e ins
talação sa�itaria. terreno 20x40

xxx

Casa de madeira 9xl3 Em ter
reno 2Qx40

Preço de ocasião
Tratar' com o. Sr. Boleslau

Kwicien, Rua maior Vieira' nas

proximidades da As. Rural.

s. Terez}r, Especial
o seu café

A
.

'L' 1 D· I 1ssrne: erar . lVU gue.

Correio do Norte

:r�
'1"";"

. c:r
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Santa Cruz,
Ginásio. Para tanto

parte na grandiosa

J

:t

pará. rapazes é a glória de Canoinhas. Ajudai a pagar as dívidas
o Ginásio Santa Cruz convida a todos os canoinhenses a tomarem
festa popular que fará realizar em 14 de seternbFo!

.'
PEl()S L4RE§

e .1IaJ O ([)-(2§
.

�.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Hoje: A sra. d. Angelica

esp. do sr. Henrique Neus»
.

taedter, QS meninos Iosé Car»
los filho do sr. Willy Bollauf
e Nivaldo filho do sr. Alber
to Wa,denski.

Amanhã: as sras. d, Tecla
esp. do sr. Anantas Petrin
tchuk (J d: Abigail esp, do .

sr. Waldemar Bichop, os srs.

I os� .Allage, .

Vitor Metzger e
FeZzx Demiko ski; os meninos

.

Luiz Cezar filho do sr.Toâo
José Pereira e Euclides Nel»
son filho do sr. Euclides Bu»
eno; as meninas Marliza fi.
lha do Ir. Jahyr Damaso da
Silveira e Rosane filha do sr.

Hugo Peixoto.

Segunda feira: o SI'. Carlos
Benkendort; a sra. d. Leoni
esp. do sr. Ernesto Bishop
Sobo; as meninas Magaly fi.
lha do sr. Miecislau Bojarski
e Marguit Terezinha filha do
sr. Waldemqr C. Stange; os
meninos Olivino filho dd sr.
Aluino Bolauf; Marcos Cezar
filho do sr. A dão Corrêa e
Elizpu R. Watzko filho da
sra. d. Tereza Watzko.

. Terça feira: ossrs, Nicolau
Fernandes e João Scheuer: os
meninos Edmar filho- do' sr.
Alex Mic}lel; Lntz Saliba ,fi,
lho do sr. Osmdrio Davét·
Silvio Almir filho do sr. adi:
lon Daoet e SeIgio filho do
sr. Pedro Tokarski; as meni
nas Merctdes filha do sr. De
metrio Berbeck e Maria do
Rosario de Fatima fiiha do
sr. Ithass Seleme.
Quarta feira: o menino VoZ..

ney filho do sr. Antonio Rur"
gardt e a menina Sonia filha
do sr. Wiegando KntJpp.
Quinta feira: as srtas.·Ma"

r�a Mad_.alena Ruqey e Ma ...

rilda lnes Tokarski: as me
ninas Carmen Sylvia filha do
sr. Mario Arthur Ferrarezi e
Irene filha do sr. Marcos
Franz; os meninos Walmor
{ilho do sr. Arthur de Souza
Caldas e Paulo Manóel filho
do sr. Boaventura Benda ..

Sexta feira: as meninas O,
dilsa�,Reny filha do sr.Oady
N'ader, Maria Nina liMa do
sr. Nivaldo de Almeida,' Rosa
{ilha do sr. Paulo Olsen e'
Catarina filha do sr. Boleslau
Kiviscien,' a sra. d. Marta
esp. do sr. Francisco fViltu.:r
cTJnig; os srs. /oão C. Pereira
e Waldemar Wendt; e· o jovem
!oão Caetano Pereira.

.

Aos aniversariantes "Cor
reio do Norte"· deseja felici
dadlls.

casal Alcidio Zaniolo, com o

nascimento de SolangeMaria,
.

ocorrido dia 1 do corrente.

Cine Teatro

Nascimentos
-

, Acha ..se enganalado o lar·
do sr. Luiz Feitas e de sua
exma.. esposa Rosy;: ,ilha do

casal sra, Nazira D. Seleme
e do sr, João Se/ema, comer
ciantes estabelecidos nesta
praça.
a ato civil teve lugar na

residencia dos pais da noiva
ás 10 horas, e o religioso na

Matriz Cristo' Rei.

Aos jovens nubentes e ás
exmas. [amilias, votos de pe»
tenes felicidades.

'

Ano 13 . CANOINHJ\S - S. Catarina. 6 de Setembro de 1958· N. 509
,

AGRACIADO
/ .

o Presidente da Associação Rural, com Me
dalha e Diploma de Honra, por serviços

prestados à causa florestal
o sr. Alfredo Garcindo, Presidente da Associação Rural

de Canoinhas, por serviços prestados à causa florestal, vem de
.

ser agraciado com diploma e medalha da Campanha de Educa
ção Florestal, instituída pelo Exmo. Sr, Ministro da -Agrícultura.
E' o. seguinte o texto do telegrama recebido/do Presidente da
Comissão Executiva da Campanha de Educação Florestal - pelo
Presidente da Associação Rural.

Fpolís., n. 379/58 de 29-8-58. Tenho honra comunicar ha
ver sido incluido vosso nome entre personalidades que, por ser

viços prestados as causas florestais, serão agraciados com meda
lha da Campanha de Educação Florestal. Tal instituída por sr.

ministro agricultura por ocasião campanha em 1956 vos será en

tregue, acompanhada de diploma honra, na sessão solene de en

cerramento da oitava exposição florestal que terá lugar nesta ca

pital no teatro Alvaro Carvalho as vinte trinta horas dia cinco
setembro vindouro com a presença das mais altas autoridades do
ministerio agricultura, Governo Estado, Militares, Eclesiasticas e

Civis. Rogo acusar recebimento deste indicando, caso impossibi-.
lidade absoluta vossa comparencia, representante credenciado' para
cerimonia. Cordiais saudações. Cesar Seara. Comissão Executiva
Campanha Educação Florestal e Executor acordo Florestal.

."

Nasceu dia 31 do mes pas- .

sado, no Hospital Santa
Cruz, o menino Amilton filho
do casal sr. Dorioal, Maria
da Silva.

----

Acha-se em festas o lar do
casal sr. Rodolfo Bollau.fl
com o nascimento da galante
menina /Leoni, ocorrido dia
30 de agosto p. passado.
Parabens com votos de fe

licidades aos novos canoi
nhenses.. �

Casamentos
Consorciaram-se dia 5, a

gentil srta. Daisy, filha dile
ta do casal sra, Maria e do
sr, 'Max Rank, com o sr. Azis
[ase Seleme Perito Contador
� Vereador da UDN, filho do

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

APRESENTA:
HOJE • ás' 20 horas • Impr6prio até 14,ano.

CAVALEIRO SOB 'MEDIDA·

Com a srta. Carmem, filha
do casal sr, Altredo, Frieda
Knüppel, consorciar-se-a hoje
o jovem Heriberto, filho do
sr. Francisco dna. Fany fa
ischet.
Nossos parabens.

Com a srta. Haly ttilha do
casal Thomaz e Maria Theo
dorovetck, consorcia-se hoje
o jovem Celso, filho do casal
Artur e Maria Bauer.
Nossas congratulações.

Ramas
DE AIPIM

recebeu a Assoe. Rural

-, com/ Cantinflas - o comico da atualidade - Rir a valer
Conto do seriado - TEX GRANGER

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

CAVALEIRO SOB MEDIDA
Conto do seriado - TEX GRANGER

<' ----,.-.-
.

DOMINGO
ás 17 horas Censura alé 5 anos
-

ás 20 horas
-

Proibido alé 14 anos,

O DIA
....
CCD"

em CinemaScope
com Ropert Taylor - Richard Todd
Dana Wynter - Edmond O'Brien

" Um dia de amor, renuncia e heroismo vivido entre o

Inferno de uma guerra e o céu de uma grande paixão!

28. FEIRA· ás 20 horas. REPRISE - Proib, até 14 anos

38. e 4.a FEIRA .. ás 20 horas. Proibido até 14 anos
,

FESTA DE CASAMENTO
com Bette Davis _. Debbie Reynolds - Ernest Borgine e

.

Barry Fitzgerald
"Uma deliciosa comedia da Metro Goldwin Mayer" �.

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

FILHOS QUE SOFREM
c/ Fernando Soler - Rosario Grandados -

Matilde Palon - Alicia Caro
." Esta é a historia da minh'a vida, da tua familia... são
as Jagrimas ,e os sorrisos nos braços de nossos pais ...

Vera Cruz

\

EDITAL-
o Doutor Paulo Peregrino Fer

reira, Juiz Eleitoral da 8a. Zona
Canoinhea, Santa Catarina, na

forma da lei, etc.

Faz saber a quem interessar
possa que, por despacho deste
Juizo foi concedido o registro
dos seguintes cendidâtosr

Partido Democrata Cristão
- P. D. C.
Para Vereadores..
Jorge de Souza, Francisco WiI·

mar Friedrich, ou Wilmar Frie
drich, Manoel Granemann Costa,
Nivaldo Brey. Bogodar Kuczyne
ki, Rofoldo Tomaz da Silva, Jo
sé Chauchuk, Estefaoo Wruble
vski, Francisco .Granzli e Henri
que Sella. Para conhecimento de
todos, mandei passar o presente que
será afixado no local. de costume
e publicado nos jornais "Barriga
VerJe" e "Correio do Norte"
que se editam nêsta cidàde. Da
do e passado nésta· cidade de
Canoinhas, aos dois dias do
mês de Setembro de mil'nove
centos e cincoenta e oito. Eu,
Zeoo. Benedito Ribeiro da Silva
Escrivão ú datilografei e subscrevi.

/

I nau 8 u r a do ..• ,c

(Conclusão
.

da primeira página)'
cliente de Caneinhas, tornou
realidade o velho sonho de n08-

� so amigo Pires e aí está um
patrimonlo a mais para gran;:,
deza de nosso munícipio.

.

'.

Nós do "Correio do' Norte"
que estivemos presentes' a inau
guração, agradecemos o gentil
convite econgratulamo-nos com

a Direção Geral do' Banco Na
cional 'do Comercio S. A. e em

especial com o nosso amigo sr.

Carlos Nunes Píres.vdínâmíco e

operoso Gerente do referido es

tabelecimento nesta cidade.

Está ?e parabens Canoinhas
com mais um predio que vem

enriquecer ssu patrimônio.

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz Eleitoral

Confére com original
-

do que
dou fé. Data supra,
O Escrivão Z.eno Beoedito Hihei

ro da Silva.

D0MINGO PROXIMO • SENSACIONAL

20.000 Léguas Submarinas
de Wald Disneys.

BREVE: Tragedias na noite. Da ambição ao Crime �

.
Do Destino ninguem foge, Espada Sarracena etc•••

Rua Paula Pereira, 793 - Canotnhas '

Camisas - Calças - Camisetas - Gravatas - Mei6s - Toalhas

Lenços - Sombrinhas e Guarda Chuvas - Gaitas de Boca -

Isqueiros' - Cuias e Bombas para chimarrão - Cintos . Car
teiras - Lôuças - Perfumarias - Bijouteiras - Armarinhos -

Miudezas em geral - Sempre Sementes Frescas de Hortali
ças - Secos e Molhados - Anéxo: Bar e SIioocker.

SENSACIONAIS' DESCONTàs
l •

< •

,

DE ARTIGQS DE
(Casacos ... Malhas - Lãs em metro e em novelos Blusas, etc.)

110 i;,:
."

LOJAS UNIDAS "t:bltv\ITADA
i'�'���

.'

ii

-

RUA CAETANO COSTA, 553

CANOINHAS - SANTA CATARIN,A
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