
signiFicação
tante ao encontro das reínvin

dicações populares e das neces

sidades do Estado.

o Dr. Aroldo Carvalho a
Representando ampla região

catarinense, cujas atividades e

conômicas contribuem
.

podero
samente para a riqueza do Es

tado, o dr. Aroldo Carneiro de
Carvalho, agora eleito para a

Câmara Feder aI, terá ali desta
cado papel, de influência pre
ponderante na assistência aos

mais palpitantes problemas que
solicitam a atenção dos poderes
da República, em Santa Catari
na. O ilustre deputado, porém,
não os desconhece, nem se fur
tará a defrontá-los, com o âni
mo em que sempre se manteve,
enquanto desempenhou os car

gos de alta responsabilidade que
exerceu junto do Govêrno do
Estado.

Não lhe faltam, aliás, para a

ação compatível com as funções
representativas que terá de e

xercer no Parlamento Nacional,
os atributos pessoais, que tanto
decidiram, no pronunciamento

eleitoral de 3 de outubro pas
sado. Foi sem dúvida o reco

nhecimento daqueles atributos,
na personalidade marcante do
dr. Aroldo Carneiro de Carva
lho, que persuadiu o eleitorado

__

catarinense a consagrá-lo no

pleito, confiando-lhe o mandato

que o leva à Câmara dos Depu
ta dos, em nome dos interêsses
de Santa Catarina.

..

Quem teve de acompanhar a

atuação do ilustre homem pú
blico, nas diversas incumbências

de que esteve investido até a

gora, sabe de como êle se inte

grou nas aspirações da coletivi-

dade, perquirindo os aspectos
fundamentais dos problemas ca

tarinenses, como quem se com

penetrou duma grave missao

para uma nobre vida a serviço
de sua terra. Espírito ilustrado,
possuindo, além de uma vasta
cultura uma visão objetiva das

de

Agora, eleito Deputado Fede

ral, é muito natural que se lhe

revigorem as energias cívicas e

se consagre às suas árduas ta
refas com todo o entusiasmo de

que é capaz, no sentido de pres
tar à sua terra os benefícios que
sempre desejou oferecer-lhe. Foi

para isso, aliás, que ingressou
na carreira política, que não se

guiria pelo simples desfrute das

glorificações populares, mas por
um sincero e irresistível impul
se patriótico, caraterizador duma
legítima vocação.

O dr. Aroldo Carneiro de Car
valho tem, assim, abertas as

mais largas perspectivas que um
homem público, na sua idade,

. poderia desejar. Sem ambições,
-mas com vigorosa propensão
para o serviço das causas cole-

sua vitória

nossas realidades e um grande
pendor para a administração pú
blica, disso tudo tem dado far
tas provas, numa dedicação cons-

tivas; não buscando a lisonjeira
posição, para gaudio de qual-
-quer vaidade, mas conquistando
a para que melhor possa servir

aos estímulos' do amor à sua

terra, o dr. Aroldo Carneiro de
Carvalho ocupa, hoje, no cam

po da política de Santa Catari
na, um lugar a que se elevou
pelos próprios merecimentos, a

custo de trabalho honestamente
orientado no sentido do bem pú
blico e da prosperidade catarí
nense. É,.sem contestação algu
ma, um dos valores exponen
ciais de sua geração de politi
cos, advertidos pelos imperati
vos novos da democracia menos
teórica e mais radicada nos re

clamos sociais e econômicos dos

tempos modernos. Podemos es

perar dêle o. que é lícito aguar
dar da ação superior, patriótica'
e construtiva dum autênticõ Ii
der político J'-homem de Estado.

Onde vamos parar?
A onda altista que registramos nos ultimas dias - alta

do trígo, alta do pão, alta da carne - não é mais do que um

simples prenuncio de maiores elevações parabreves dias. Quan
do então se verificar o aumento do salarío mínimo e dos venci
mentos do funcionalismo civil e militar, teremos a maior onda
altista dos ultimos tempos.

/

Chega-nos noticias do aumento absurdo da gasolina que
de ('r$7,40 passou para Cr$9,10 e até o dia 15 do corrente, pas
sará a custar Cr$9,50. Automaticamente,' os fretes subirão, pro
vocando a1tas exorbitantes em tudo que esteja relacionado com

transportes em nosso País. Caminhamos assim como que' arras
tados irresistivelmente por uma fatalidade, para uma verdadeira

orgia de aumento que afinal, apenas servirão para mascarar a

situação da crise -econôrníca, ao parecer insoluvel, em que nos

debatemos. Porque os aumentos de salarios - como já tantas ve

zes temos dito, neutralisados que são de imediato pelos aumentos
de preços, de nada valerão para os trabalhadôres. Estamos e fi
camos naquela ronda viciosa: o trabalhador exige novos salários,
o produtor aumenta os preços, o consumidor' paga mais caro o

que compra.
Por isso, aumento de salarios não mais convence o tra

balhador que está sempre subordinado ao encarecimento astro-
-,

nômico do custo de vida. Não maía Ihe proporciona confôrto, a

limento suficiente" nem tranquilidade, nem segurança. É evidente

que os pedidos de aumento de salarios não uma vez concedidos,
não trasem alegria nem satisfação aos que o pleiteamo As justas
reinvindicações dos operarios já não mais tem aquele éco ani

mador, porque os constantes aumentos nos generos e mercado

rías, se fazem toda vez que qualquer classe assalaríáda pede o que
tem direito, por razão e justiça. O trabalhador já sabe, ao pedir
qualquer aumento, que se atendido irá deixar o aumento na a

quisição
.

da mercadoria,

Assim estamos. Onde vamos parar? Será que resolve que
brar- onibus e bondes e paralisação de todos os transportes? É um

tema, um insoluvel até que o nosso Governo- e demais auxilia
res resolvam enfrentar seriamente a situação. O povo brasileiro

que tem virtudes morais e civicas, sabe aguardar pacientemente
o resultado de todos os acontecimentos. Pode ser que dias
melhores virão ...

EscolaTécnica deComércio
A Associação Profissional dos Contabilistas de Canoinhas,

órgão representativo da classe, tornou o encargo de fundar nes

ta cidade uma escola técnica de comércio, cujo curso será minis
trado por professores escolhidos entre os profissionais habilitados,
de grau secundário ou superior, radicados errr-Canoinhas.

I O operoso Presidente da Associação, Sr. Darcy Furtado

Rocha, é alto funcionário do Banco do Brasil, já havendo gran
geado a melhor estima do povo canoinhense. Nas demarches, tem
aquêle dinâmico Presidente mantido contactos com as autoridades
no sentido de em começos do ano vindouro entrar em funciona
mento o referido curso técnico de comércio,

A Escola já conta com' a melhor colaboração do povo pla
naltino cujo interêsse muito tem contribuido para incentivar os

organizadores do cusro.

Ano 13

rm�ri�tari�: Â. C. �ÂRV�lIm
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FONE, 128

Numero 518

CIRCULA AOS SABADOS
.... z

E O NOSSO .AEROPORTO?
_

- Não temos visto ultimamen
te nenhum movimento no local do
futuro Aeroporto. Depois de um

excelente inicio de trabalho, quan
do. se via maquinas

-

pesadas e to·
da a DiretorÍa da. Comissão P�6
Construção Aeroporto roovimen
tar se, inclusive com habituais re

uniões semanais, onde eram dis '

cutidos os problema da construção,
atualmente não mais se vê ne

nhum movimento que traduza tra-

Deílagrada a greve
dos motoristas de

'caminhões
CURITIBA, 5 (R: P,) - Foi

def'lagrada, à zero hora de ontem,
em todo o Estado, a greve dos
caminhões- tanque, que como se

previa ocasionou a paralisação- de
quase seiscentos daqueles veícu'os,
Comissões de motoristas já se a·

cham situadas em pontos estraté
gicos do entroncamento rodoviá
rio na Capital, como Quatro Bar
ras, Atuba e Via Parolim, a fim
de coordenar a realização do mo

vimento.

Londrina Solidária
As ultimas horas de ontem, os

diretores do Sindicato da classe,'
receberam telegrama comunicando
o êxito das gestões realizadas pela
comissão de motoristas da Capi
tal. Os membros da classe naque
la região acham-se solidários com

os de Curitiba, tendo tambem

paralisado seus veículos.

Rumores

Segundo apurou a reportagem,
Senhores pais de família, ginasianos,- normalistas, todos

-

circularam rumores, nas ultimas
tem procurado o Sr. Darcy Furtado Rocha, hipotecando amplo horas, de que o Conselho Nacio
apôio e se solidarizando com a feliz iniciativa que vem preencher nal do Petr61eo havia concedido,
uma gritante lacuna no setor educacional em Canoinhas.

em parte. a majoração pleiteada
Viajou, nesta semana, com destino ao Rio de Janeiro,on- pelos motoristas no preço dos fré

de irá tratar do reconhecimento da escola junto ao Ministério da tes atualmente em vigôr, Lideres

Educação, o Dr. Acácio Pereira, grande batalhador pela fundação do movimento desmentiram a no

da Escola e entusiasmado componente da Diretoria da Associação ticia, afirmando ainda que mesmo
dos Contabilistas. Na oportunidade, entregará .um oficio ao nosso. que seja constatada a veracidade

conterrâneo, Dr. Flávio Ferrari, digno Diretor do Departamento da mesma, não desistirão de seus

do Ensino Comercial e titular do órgão federal de registro das propósitos, uma vez que rervin-

escolas de comércio.
.

dicam 30% de aumento.

balho ou continuação da coas

trução.
Camara de Vereadores aprovou

um contrato com uma firma de
Curitiba, onde esta se comprome
tia em construir o Aeroporto re

cebendo parceladamente ·atravez
da cota do Artigo 20 - comeu

tários existe que a firma contra
tada já recebeu mais do que a

.metade sem ter iniciado o serviço.
Damos a palavra ao SL'. Prefeito
Municipal. Canoinhas necessita de
um Aeroporto. Este tem uma Di
retoria constituida que no inicio
das obras estimulava todos quan.
tos se interessavam em dotar Ca
noinhas de um campo de aviação.

Torna-se mistér, portanto que
baja perfeita compreenção e união
de todos os canoinhenses em pról
da construção do Aeroporto. Há
necessidade que o Sr. Prefeito
Municipal enfrente' a construção
do Aeroporto com persistencia,
animo e bôa vontade e tome to
das as providencias no sentido de
fazer a firma contratada, cumprir
com o que foi estabelecido em

Contrato. Atravez de nossas co

lunas, procuraremos ajudar quem

esteja como nós vivamente inte
ressados no Aeroporto d� Canoi
nhas. Não é uma obra individual
- o interesse é de toda a cole
tividade caneinhense.

MARTELANDO ...

A experiência é uma coisa que
ti gente adquire depois que não
mais precisa dela, assim . como

uma pessôa que compra um pen
te somente depois Ique fica cal
va. (Diz um provérbio que o

cavalo possui 4 pernas e assim

mesmo tropeça - porque a

quantidade das patas não exerce

influencia alguma sobre o andar

correto.)
- Aconteceu coisa semelhante

nas vésperas das eleições pas
sadas, quando um verdadeiro
enxame de "politicas" e cací
ques improvisados beliscavam
'a Dona Politica sem pescar pa-'

J. WZOREK

tavina da mesma. Um amigo
meu até queixou-se dizendo'
mais ou menos isto: "Voc,ê não
tem outra cédula igual àquela
que você me deu e que eu es

colhi livremente para votar?
pois o Cicrano tinha a audácia
de tomar-ma, rasgá-la e substi
tuir por outra!" Coitado do Ci
crano! Ele pensou que com o

substituir da cédula pode se su

bstituir a vontade de outrem!

A experiência que a gente
adquire depois que não mais

ConcJúe na 6a. página

I Club Canoinhense :: Programa para Novembro
DIA' 9: As 15,00 horas - Tarde dançante.
DIA 15: As 22,00 horas - Baile abrilhantado pelo "Jazz

Cruzeiro do Sul", de Rio Negrinho, que se rea

lizará em homenagem aos atiradores de "Tiro
ao Pombo e Prato", do Clube Major Vieira. -
Mesas à venda a partir do dia 10, na séde social.

DIA 16: As 15,00 horas - tarde dançante..
DIA 23: As 22,00 horas - Grandioso baile animado pela

famosa orquestra "Cassino de Sevilha", de fama
internacional e que vem percorrendo o Sul do .

pàís..
DIA 30: As 15,00 horas - Tarde dançante.

1,,�
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côrdo põe termo

demanda

�

a

vizinha
importante e

Comarca de
momentosa

Curitibanosna
Homologado

por eles
no Supremo Tribunal Federal o acordo proposto por CIRILO GRANEMANN
intentada contra a ex-Southern Brazil Lumber & Colonization Company

Depois de rumorosa questão em que foram esgotados to
dos os recursos nas duas ínstanctas, o Supremo Tribunal Federal,
por decisão de 25 de julho do corrente ano, homologou o acordo
proposto por Cirilo Granemann, sua mulher e outros e aceito pe
las Emprezas .Incorporadas ao Patrirnonio Nacional. na qualidade
de incorporadora da ex- Southern Brazil Lumber &" Colonízatíon
Company, pondo fim, assim, à momentosa e interressante deman
da, "na qual se discutia a posse das madeiras, de prcpríedade da
quela Companhia. /

Dado o enorme. interesse que o assunto despertou entre"
a população daquele municipio e circunvizinhanças, principalmen
te no seu "interland" onde era grande o numero de interessados
diretos na causa, damos em resumo os termos do referido acor-'

do, celebrado por escrítúra pública no 23 Ofício de Notas do Dis
trito Federal, em data de 14 de fevereiro do corrente ano e que
se encontra nos autos da mencionada ação, conforme certidão for
necida pela Secretaria do Tribunal de Justiça de Santa Cata
tarína. São de ....seguinte teôr as clausulas e condições constantes
da mesma escritúra e que regularam o cítadó acordo: Climsula
Primeira - Os segundos contratantes reconhecem expressamente
que os contratos ditos dê arrendamento e constantes das escri
turas supra mencionadas expressam uma compra e venda per
feita e acabada de todas as madeiras existentes nas terras de que
são êles proprietários, já contadas e marcadas em número de
15981, localizadas no lugar denominado "ANTINHA", distrito de
São Sebastião do Sul, ou Carsguatá, e cujo prêço foi pago inte
gralm.ente pela primeira contratante, por ocasião da marcação das
referidas árvores ali existentes; Segunda ..,... O prazo para a ex

tração dessa madeira fôra fixado em dez (10) anos, podendo ser

prorrogado por igualou maior tempo, a .Juiso da compradora, e

sem qualquer ônus; para esta, conforme consta da cláusula quar
ta dos aludidos contratos, a qual os segundos contratantes pre
tenderam anular por via da ação acima referida; Terceira - Ao
aproximar-se o término de dez (10)" anos, a primeira contratante
notificou judicialmente os segundos contratantes perante o Juiz
de Direito da Comarca de Curitibanos, Santa Catarina, a fim de
lhes manifestar a sua intenção de prorrogar pór. digo, prorrogar
dito prazo por mais vinte (20) anos, com � manutenção de tôdas
as demais cláusulas constantes dos contratos em aprêço; Quarta
- Os segundos contratantes admitem a perfeita legalidade dessa
notificação judícíal, reconhecendo a primeira contratante o direi
to de usufruir o prazo de mais 20" (vinte) anos para extração de
tôdas as madeiras que foram objéto dos contratos entre os mes

mos firmarias, e, bem assim, se comprometem a respeita!' tôda
�s cláusulas e condições naqueles instrumentos estipulados; Quiú'
ta - fica pois reconhecido pelos segundos contratantes que as

árvores em número de 15.98 J, objeto dos contratos em aprêço,
foram transferidos por compra e venda a primeira contratante,
assegurando a esta o direito "de usar as terras de que os segun
dos contratantes são proprietários, para, durante mais vinte (20)
anos, a contar désta data, fazer a derrubada e extração das ár
vores cujo preço lhes foi integralmente pago; Sexta - A pri
meira contratante, podem assim no prazo de mais vinte (20) anos,
dispôr dos pinheiros e das árvores adquiridas mediante os con

r-ratos já aludidos, como a ela aprouver valendo-se para isto de
todos os poderes constantes das clausulas contratuais; Setima
Os segundos contratantes desistem da ação intentada" contra a

Southern Braeil Lumber ando ColonÍzation Co., homologada a

desistência mediante juntada de certidão da presente escritura
dos autos de Recurso .Extraordinario; Oitava - A primeira con

tratante, por sua vez, desiste dos embargos dos Recurso Extraor
dinario número 33515, oriundo do Estado de Santa Catarina, no

qual é embargante Southern Brazil Lumber and Colonization
Co., e embargados os segundos contratantes, sendo a desistência,
"homologada mediante juntada de certidão da presente escritura
nos autos r espectívos: Nona - Assumem, em consequência, as

partes interessadas, o compromisso de impôr, por si e seus su

cessores, perpétuo silencio a demanda acima -índicada, não dispu
tando em Juizo, daqui para o futuro, ações conexas', correlatas, a
cessórios e quaisquer medidas judiciais ligadas aos contratos de
compra e venda das árvores atrás mencionadas; Décima - Os
segundos contratantes comprometem-se, embora SE'm ônus, a di
vulgar pela imprensa nas Capitais dos Estados do Paraná e San
ta Catarina. e nas cidades de Curitibanos, Canoinhas e Caçador,
8. noticia de haverem proposto a primeira contratante acôrdo para
a desistencia da ação devido a incerteza em que êles, segundo
contratantes, se encontravam, quando a controversia de direito
oriundo dos contratos de compra e venda das árvores, obrigan
do-se ainda a empregarem seus bons oficios junto aos demais
interessados para que dêem cumprimento aos seus contratos de
venda de árvores, firmados com a primeira contratante; Décima
primeira - A primeira contratante paga neste áto aos segundos
contratantes, a titulo de arrendamento dss terras para extração
das madeiras durante o prazo de maís de 20 (vinte) anos, a ra

zão de Cr$1,50 (UM CRUZEIRO E CINCOENTA CENTAVOS), por
ano de cada árvore, num total de 15.981,8 importância de ....
Cr$479.430,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E NOVE MIL
QUATROCENTOS E TRINTA CRUZEIROS), cuja importancia,
depois de contada e achada" certa, lhes foi entregue, na pessôa
do seu procurador Doutor Ananías O'Donnel, cujos honorários
serão pagos pelos segundos contratantes, bem' como as custas
processuais da ação, a que se refere a presente escritura de a
côrdo e deslstencía. Fica reconhecido a primeira contratante a

faculdade de, em qualquer tempo, transferir a terceiros, os direi-

tos sôbre as árvores dos contratos referidos. Fica também inste
tuida a (multa de Cr$500,00 por árvore, para qualqúer das partes
contratantes, que violar a presente convenção ou tentar rescindi
la, além da 'clausula penal que fôr aplicavel; Décima terceira -

Os contratantes se obrigam a / proceder imediatamente, em con

junto, a uma recontagem e conferencia das árvores vendidas, cum
prindo os segundos contratantes suspender incontinentí qualquer
exploração ou derrubada de árvores dentro do perimetro das pro
priedades que constam das respectivas escrituras, sob pena de
incorrer na multa prevista na clausula anterior. A presente es

critura e bem assim a homologação de desístencía da ação e do
recurso de embargos em curso no Supremo Tribunal devendo
ser averbados no Registro de .Imóveís das Comarcas de Curitiba
nos e Canoinhas, no Cartório dêste Oficio, as respectivas certidões.

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina
SECRETARIA

Certidão
No uso das atribuições que a lei me confere:
CERTIFICO a pedido verbal de parte interessada que,

revendo nesta Secretaria, os autos de recurso extraordinario nO.
33.515, oriundos do Egrégio Supremo Tribunal Federal, dêles "ás
folhas 224, consta o parecer do teôr seguinte: "Armas da Repú
blica - Ministério Público Federal- Procuradoria Geral da Re

pública - Rio de Janeiro - Df. n". 6116 - Recurso Extraordi
nario n". 33515 (Embargos) - Santa Catarina - Embargante:
Southern Brazíl Lumbêr & Colonization Company Inc. (P. N.)
Embargados Luiz Granemann e outros - Relator: Exmo. Sr. Mi
nistro Luiz GaIloti. Parecer - 1. Nada a opôr à homologação da
desistência, requerida ás fls. 208, face à transação da desistência,
requerida ás fls. 208, digo, face à transação celebrada pelas par
tes em escritura de 14 de fevereiro de 1958, doc. de fls. 210/3
(23°. Tabelionato, livro 485, fls. 59v.) 2. O Procurador Judicial dos
embargados, que os representou no ato, tinha poderes especiais
para transigir e firmar compromisso (doc. de fls. 8). Rio de Ja
neiro, 17 de Julho de 1958. (assinado) Oscar Corrêa Pina - Pro
curador da Republica -. Aprovado (assinado) Carlos Medeiros
Silva - Procurador Geral da Republica. O referido é verdade e

dou fé, nesta cidade de Florianopolis, aos nove dias do mês de
outubro do ano de mil novecentos e cincoenta e oito. Eu, Paulo
Souza Martin'! da Silva, Secretário, a fiz datilografar, subscrevo
e assino. Florianopolis, 9 de outubro de 1958.

(as) Paulo Souza Martins da Silva, Secretário

Certidão
No uso das atribuições que a lei me confere:
CERTIFICO, a pedido verbal de parte interessada que,

revendo nésta Secretaria, os autos de recurso extracrdínárío nO.
33.515, .oriundos do Egrégio Supremo Tribunal Federal, dêles, ás
fôlhas 225, consta a homologação do teôr seguinte: "Homologo a

desistência (fls. 208). Df. 25-7-58 (assinados) Luiz Galloti"; - O
referido é verdade e dou fé, nésta cidade de Floríanopolis, aos

vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de mil novecen
tos e cincoenta e oito. Eu, Paulo Souza Martins da Silva, Secre
tário, a fiz datilografar subscrevo e assino.

Florianopolis, 24 de setembro de 1958.
(as) Paulo. Souza Martins da Silva, Secretário

Pino cio

Manga do Eixo

1-
EDES.-BENZ

COM A GARANTIA DA

MER
Para seu ccrnlnhêo, exija sempre peças

que tenham fundida a es!rêla de 3 pontas. '

A Mercedes-Senz do Brasil se responsabiliza
inteiramente pela qualidade dessas peçasl

e outros na ação

Edital de CUa�ão
dos acusados Joaquim
e João Gonçalves

de Almeida
Prazo de 15.(quinze) dias

O Doutor PAULO PEREGRI
NO FERREIRA, Juiz de Direito
da Comarca de Canoinhas, Esta

. do de Santa Catarina, na forma
da lei, etc.
FAZ SABER aos acusados Joa

quim e João Gonçalves de AI.
meida, conhecidos por "Tinguía",
não qualificados, residentes que
eram no distrito de Três Barras,
desta Comarca e que se encon

tram ausentes conforme certidão
do oficial de Justiça incumbido
de SUllS citações, que são pelo pre
sente citados, para comparecerem
nesta cidade, na sala das audi
encias, no Forum, no dia dese
nove (19) de Novembro proxime
entrante, ás 10 horas, afim de se
rem interrogados e se verem pro
cessar como incursos nas penas
do art. 129 do Codigo Penal, fi
cando igualmente citados para to
dos 'os demais atos e termos da
processo, até final, pena de reve

lia. E para que chegue ao conhe
cimento dos referidos denunciados,
mandou passar o presente que se

rá afixado no local do costume e

publicado na imprensa local, dei
xando cópia aos respectivos 8U·

tos. Dado e passado" nêsta cida
de de Canoinhas, aos vinte e no

ve dias do mês de outubro do
ano de mil novecentos e cincoen
ta e oito. Eu, Zeoo Benedito Ri
beiro da Silva, Escrivão o dati
lografei e s�bBcrevi.

Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito

Confére com o original do' quo
dou fé.
Data supra.

O Escrivão
Zeno Benedito Ribeiro da Silva

Tôda peça com a marca fundida e numerada
em c6dig" já passou par nossos laboratórios

_

e é aprovada. Sem isto, é peça fraca,
não serve: Para sua garantia, 56 compre

peças 'com a marca Mercedes·Benz I

Parafuso do
cubo da roda

Procure peças Mr.cRCEDi:SuBJE�TZ legítimas.
Concessionário Autorizado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ano 13· CANOINHI\S - S. Catarina, 8 de Novembro de 1958 - N. 518 Delegacià Auxiliar de
Polícia de Canoinhas

AVISO

OPORTUNIDADES
Tenho para venda: 1 caminhão Ford Hercules Diesel,

Recem-retificado, reduzido, equipado com caixa ,de montanha,
reboque duplo, pneus novos, tudo em ótimo estado (boa -condí

ção de pagamento);
1 caminhão STUDEBAKER 51. reduzida, Retificado e bem

calçado (aceito troca por casa cu terreno);
.

1 guincho completo,' para adaptar em caminhão. com ca-

bo de aço e quasí novo;
1 máquina ForQ 100 HP, completa;
1 máquina STUDEBAKER, parcial;
1 conjunto diferencial simples Studebaker
Muitas outras peças para Ford.

-
,

AcAcIO PEREIRA - Rua Paula Pereira, 1443

o QUE E' PROVIM!'?
,

1. - Um produto cómposto de Proteínas Vitaminas e Mi-
.

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

.

2. --' E PROVIMI é o grande e infalível regenerador_ dos
Seus rebanhos tanto de Gado, Suínos .e Aves.

3. - Aumenta repetacularrnente
"

o crescimento, produção,
apetite e fecundidade dos animais.

.

4. - Contem antibióticos 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

.

sobre o tratamento com PROVIMI.

Temos PROVIMI para pronta entrega.
Deposítaríos em Canoinhas:

Comérdo e Industria H. JORDAN --S/A
Rua Getuilo Vargas n.? 562

Mudas de
Planfàs Frueiferas

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

figueiras, etc., recebeu a As- ,

so.
cíação Rural de

canoinhas.,Preço" de custo.

O sr, Edgard Kampcke Pereira,
1.0 Tenente Delegado Especial de
Policia do municipio de Canoinhas,
E�tado de Santa Catarina; no uso

de suas atribuições legais, etc ...

'AVISA aos interesados, que a

Comissão Examinadora para Car
teira de motoristas, estará nésta
cidade nos dias 5 e 6 de Dezem
bro proximd vindouro.

Os interesados em obter a Car
teira de Motorista, deverão com

parecer nésta Delegacia de Policia,
afim de prepararem a documenta
ção com a devida antecedencia.

Canoinhas, 6 de Novembro 1958

Edgard Kampcke Pereira" 1 .o Ten.

Delegado Especial de Policia

Utensílios "-

domésticos
ea�(l, �"�it4 .

Touro Holandês (Puro)
Vende-se, Ver em Bela

Vista do Toldo, com Joaquim
A. Pereira e tratar em Ca
noinhas, à Rua Paula Perei

ra, 1443 com Acácio Pereira

Tintas Ypiranga
Casa Erli1a

TRILHAD.EIRAS

-A VISTA OU A'-PRAZO

Representantes nesta praça:'
Z.' Garcindo õ; Knüppel �tda.·

(

-

CASA LA-NGER
RUA PAULA PEREIRA, 793

Comunica que recebeu lindos Brincos' Broches, Colares,
Correntes, Chaveiros, enfim tudo o que concerne a Bijouterias,
bem como canetas tinteiro, Isqueiros automáticos, Piteiras, etc.

,

Delegacia Auxiliar de Policia de. Canoinbas
Para conhecimento dos srs. próprietarios de veículos, a

baixo transcrevo o Edital' vindo da Diretoria de Veículos e Tran
sito Público:

"EDITAL N. 2
O Sr. Diretor de Veículos e Transito Público, no uso de

suas atribuições.
Leva ao conhecimento de quem interessar, possa, que e

xistindo no Estado, inumeros veículos, ilegalmente transferidós e

emplacados pela Prefeitura Municipal de Lages, e em cumprímen
to à recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça no mandato
de Segurança impetrado pela Prefeitura Municipal da.Lages, pu-

.

blícado no Diário Oficial do Estado, edição de 4 de Setembro do
corrente exercicio, que decidiu por sua unanimidade, ser da ex

clusiva competencia do Estado, o registro e emplacamento de veí
culos e, tendo em vista.ao que dispõe o Codigo Nacional de Transito,

DETERMINA - aos Srs. Delegados de Policia, que expi
rado o prazo de trinta (39) dias, a contar da públicação do pre
sente, realizem a apreensão de todos os veículos que (ainda não
estiverem registrados e emplacados pelo Estado; conforme deter
mina o citado Código Nacional do' Transito.

Para a efetivação deste emplacamento, torna-se necessa

rio que ao invés do certificado de propriedade expedido por a ,

.:quela Prefeitura, cs proprietários de veículos apresentem o com

petente certificado de origem ou uma certidão da Prefeitura de

Lages mencionando o inteiro têor do certificado de Origem.

Determina" tambem, que os Srs, Delegados de Polida, deem
ampla publi�idade a presente determinação afim de que os pro-
prtetaríos .de veículos tenham o necessário conhecimento.

.

. '.' Diretoria de _Veículos e Transito Público, em Florianopo
lis, 21 de Outubro de 1958. Ass, Julio Campos- Gonçalves Diretor".

Canoínhas, '29 de Outubro de 1958.

Edgard Kampcke Pereira, 10. Tenente
Delegado Especial-de Policia. l x

/

VENDE-SE
Devido a mudança de' ramo, VENDE·SE compléto EQUI.
PAMENTO DE OLARIA, a saber:

.

Um motor WARCHALOWSKI, fabricação austrjaca,
recentemente adquirido, DIESEL. de 15-20 HP com

1000 a l�OO rpm . CORREIAS e UMA CIRCULAR
COMPLETA,'
DOIS AMASSADORES com bocais;
UMA PRENSA MANUAL com TRÊS FORMAS
para telhas e uma para goivas;

6.000 ARAPUCAS e PRATELEIRAS;
DOIS FORNOS SIMPLES;
UM BARRACÃO de DOIS PAVIMENTOS com

Í6 x 72 mêtros;
EM CONJUNTO ou em separado, dispõe-se para VENDA, ou

trossim, UM TRATOR FERGUSON, com poucos meses de uso.

Para vêr e tratar, informações ou cartas, dirigir se à
OLARIA SÃO BERNARDO .: Fazenda MIRAFLORES,
FELIPE S�:HMlDT, nêste Município:

So(. Hipicag Esport. Regre.ativa Papanduvense
C9NVOC�ÇÀO

Por ordem do sr. Presidente, convoco os senhores sócios
para a Assembléia Geral Ordinária a realisar-se Domingo Dia 16 d;
novembo do corrente ano, as 14 horas para serem tratados os se-

guintes asuntos: .

a)-Eleição da nova diretoria;
b)-Outros assuntos de interêssé geral.
Se não houver numero legal na La convocação a Assem- .

bléia Geral funcionará em 2.a convocação uma hora após com qual-
quer número de sócios. '.

As chapas deverão obedecer o' modêlo fornecido pela Direto
ria, as quais devem ser entregues a Diretoria da sociedade pelo menos

48 horas antes da eleição.

Papanduva, .25 de Outubro de 1.958

José Zadorosny Filho - Secretário
'�

P AR-A' F E R I DAS,
E C Z E M'A 5,
IINFLAMAÇOES,
C O C E ,I R AS, "

F R I E 1 R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNC� EX!STIU IGU�L

·�_li f!i!'''_''''
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\

PNEUS

SÉDE ITAJAí

D�S AFAMADAS MARCA&

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 automóveis, V. S.encontra no

Servicentro Esse (anoinhas Limitada, ou

em Tres Barras, nas lojas de MERHY .SELEME & FILHOS

Banco Indústria e Corroércão de Santa. Catarina SIA_
,

-

SA N TA CATARI N A
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAPIT4-L E RESERVAS -:- Cr$ 22.0.000.000,00
Agências noDistrito Federal: Agênci�s em São Paulo -r- (SP) Agência em Curitiba (PR) _ Rua Monsenhor Celso, 50
Rua Visconde de Inhauma. 134 ç . LOJA )(.. Rua São Bento, 341 - Rua Marconi, 45 *..,... .

_,

Rua do Carmo 66
-

.. Bairro do Brás. Bairro da Lapa. _ Bairro da Luz AgenCia em Fterlanôpolle (SC) • Praça 15 de Novembro, 9

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

Endereços Telegraficos: S.ão Bento BANCOINCO ....,.. Rua Marconi INCOMARCONI -:- Bairro. do Brás INCONORTE ....,. Bairro da Lapa LAPAINCO - Bairro da
. Luz lNCOLUZ - Santos INCOSANTOS (ou INCOS). .

Agências no Estado de Sa�ta Catarjna • A�al'anguá, Blumenau, Bom Retiro, Braço do Norte, Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capínzal, Canoinhas, Chapecô,
Concórdia, Criseiuma, Curitibanoa, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaíôpolis, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joeçaba, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz Alves, Mafra, Orleans, Piratuha, Pôrto União. Rio do Sul, Rio Negrinho, Rodeio, Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do. Sul, São Carlos, São

, Francisco do Sul, São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taiô, Tangará, 'I'ijúcas, Timbó, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê.

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

Agencias no Estado de São Paulo - Botuoatú, Ca�pinas, Cruzeiro, Jaboticabal, Jacareí, Jaú._, Lençóis Paulista, Lorena," Mogí das Cruzes, Mogí-Mirim, Paráguaçú
Paulista, Pinhal, Piracicaba, Presidente Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, Sertãozinho e Taubaté.

Agencia no Estado do Rio de Janeiro - Barra Mansa ..
Escritorios no Es�ado d. Santa Catarina - Biguaçú, São José e Urubici.
Escrit. Es ta.do S. Paulo - Alfredo Guedes, Barrinha,' Guararema, Guariba, Lutécia. Monte Mór, Poá, Queluzt_Rio 'das Pedras, Salesópolis, Sousas, Tr�membé e Vila dos Lavradores

\

I
" / BALANCETE EM ,30 DE SETEMBRO DE 1958- (Compreendendo Matriz e Agêncjas)

A T I V O o II P A S S I V' O

A - Disponível
CAIXA

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil
Em depósito l). ordem da Sup. da
Moeda e do Crédito

Em outras espécies

B --- Realizável
Títulos e Valores Mobiliários:

Apólices e Obrigações Federais
inclusiva as do valor nominal de
.Cr$22398.500,oo, depoaitedas no

Banco do Brasil S/A., à ordem da
Superintendencia da Moeda e do
Crédito, e 8S do valor nominal
de Cr$l.OOO.OoO,OO depositadas no

Tesouro Nacional, por fôrça do
Decreto lei n. 9602 de 16/8/946
A pôlices E� taduais
Apólices Municipais
Ações e Debêntures

Empréstimos em
_ C/Corrente

Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
Agencias do País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacional - M .. Fazenda
(Divisão Impôsto de Reoda)

Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

C - 'Imobilizado
59 Edificios de U80 do Banco
Móveis e Utensílios
.Material de Expediente
Instalações
D - Resultados Pendentes

Joras e Descontos
Impostos
Despesas Gerais e Outras Contas

E - Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Títulos. 8 receber de C/Alhei!l
Outras contas

254704 613,40 .

152.865.184,30

47.151.224.10
29.2�3.551,80 483.984.573,60

\

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

125.000.000.0_0 125.000.000,00
14.500.000,00
75.019299,70
5.480.700,30

18.970\4882083.424.00
2.�tl3.537.30

63.319,943,50

816.752,980,80
31.583702,40

-

2.128.157092,00
2.110970,8.11,20

50.830,816.10
928.078,60

2602.115,70
106.892.628.40 5,248.718.225,20

65.836071,00
3158.246,00 . 5.402.729.935',20

85.017.393,00

228.578215.70
49.376.968,30
2.354.796,80

102.00 �80.310.082,80
-----�

5.365.422,60
5.6.66.596,10

67.Ó24193,70 78.05621-2,40

1.311.086886,00
162.517.921,20)

l.604.770.281,70
717.361.158,80 3.855.736.247,70

10.100.817.051,70

220.000.000.00

G - Exigível
DEPÓSITOS

à vista e a curto prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias. CIArrecadação
em C! Sem Limite
em CI Limitadas
em C] Populares
em CI Sem Juros
em CI de Aviso

-�

Outros
_
depósitos

a prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias

de diversos:

, a prazo fixo L

de aviso
-

prévio

210.769.072,60
72'574.601,90

1.250.589.758,90
148.798323.10

l.009.561103,lo
22.524066,70
86.284.738.50
144.474 811,9tl ?94�.576.47.6,?0

_,.,.

222.714.507,70
127.438461.20 350.152.968,90

.3.295.729.445,60
Outras Responsabdlidades

Títulos Redescontados'
.

Obrigações diversas (inclusive
as operações de café)

Agências no País
Co'rrespondentes no País
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e
.

I outros créditos
Dividendos a pagar

196205247,00
2.183.673.653,,80.
118.847.701,40

427.969.00

67.981.929.00
.

575.463.70 2.567.71L963,90 5.863.441.409.50

H - Resultados Pendentes
Contas de resultados 161.639.394.50

I • Contas de Compensação
Depositantes de valores em

garantia e em custódia

Deposit, de títulos em cobrança:
do' País
do Exterior
Outras contas

1.333.604.80J,20
1.604.307.171,30

463.IÍO,40 1.604.770.281,70
717.361.158,80 3.855.736247,70

10.100.817.051,70

Itajaí, H de outubro de 1958 • Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente. - Dr. Rodolfo Reneaux Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Miranda Lins, Diretor-Ad-
.'. , .

junto - Otto Iêenaax, lrineu Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores - Serafim F1'anklin Pereira, Chefe da Contabilidade, Guarda Livros v Reg. no CRC.SC N. 0.181

•
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ENFEITES
"

para Pinheirinho

Vende#se
Uma serraria completa - Conjunto Wolff· 45 cavalos

4 vagões de quóta I. N. Pinho.

Tratar com Ludovico Bora no Escritório da Sicól

Rua Getulio Vargas 1203. so

Máqúinas de Lavar Roupa "RYMER": com rolo

espremedor e sem rolo espremedor. Preços razoáveis.

Geladeiras: Prosdocimo 6 e 9/112 pés, Consul a

querozene.
Rádios e Radiolas: Semp e Orbiphon, diversos tipos.

Toca-discos.

'Acordeões: Somenzi e Soneli

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

Cofres e Arquivos "Fiél".

Aparelhos Walita e Spam
Acumuladores Durex; Ventiladores.

Bicicletas: Prosdocimo, Goerické, Sport e Bristol.

Peças em geral.:
Lampadas simples e fluorescentes.

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

LOURENCO
�

BUBA
::::::::��g::::::=::::::�:::::::==:::::::i::::2::::::=:::=:::::::::::g::::::�:::==::::::=:::====::::
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ii Dr co Aristides Diener ii
� �
b CIRURGIÃO DENTISTA', n
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"

I! Raios' X .. Pontes Moveis e Fixas ,li
-

"

H Dentaduras AnatornicBS �
_

u
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u

!i Rua Vida i Ramos !!
"

"

"
"

i� CANOINHAS � Santa Catarina !:
�

n
=:::=::=::::::::==::::::::::::::::::===::::t==::::::::::::::::::::::::::::1:::::::::::::::=:1::::::

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n.O 550

CANOINHAS :_ Santa Catarina

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortid'a
A melhor
A preferida

Çompleta assistência pa�a
b· . I do pequeno concerto

sua ICle ets até a reforma geral
-

Bicicletas das melhores marcas

Peças e· accessórios

Vendas à. vista e a prazo

,Sempre OFICINA RELAMPAGO
-

Rua Paula Pereira .D Edifício próprio
•

PINTOS DE UM DIA
Da Raça White America, des

cendente de reprodutores impor
tados dos Estados Unidos. Quando
adultos pesam de 6 a 8 quilos -

plumagem branca.

Pedidos para:

Henrique Bora, Canoinhas, S. C.

(proximo a União Madereira Ltda.)

Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte

Almanaque �o Pensamento
Edição de 1959

Seja. previdente! Adquira o

seu Almanaque' do Pensamento,
edição de 1959, portador de va

riáda secção astrológica, influ

ência da lua nova em nossa vida

diária, conselhcs sôbre agricul
tura, horóscopos de cada um

dos seus leitores, contos inte

ressantes. anedotas, charadas. e

outros assuntos curiosos, práti
cos e úteis.

Por apenas Cr$ 20,00
Procure seu exemplar na

Impressora Ouro Verde

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos

anéis e brincos de di
versos modelos

t�c1 Relojoaria- Suissa
de Guil�enne J. A. Souza

Rua Eugénio de Souza

Máquinas agrícolas e

para beneficiar madeiras
Para todas as finalidades.

Informações com

Z. Ciarcindo & I(nüppel Ltd. '

Nesta cidade.

Procure no seu fornecedor

o sabão Princeza, Lygiõ,
Borax ou Tupy

Um produto bom,
especial e canoinhense!

Material elétrico
CAS�4 ERLITA

Terreno a Venda
15,1/2 alqueires de terras de

erval e cultura em São João .dos

Cavalheiros com frente para a es

trada geral, com diversas beníei
toríes.

Preço de ocasião.

Tratar com Z. Garcindo &

Knüppel Ltda. Caixa postal 56 -

Canoinhas . Santa Catarina

Panelas e louças
Casa. Erlita

Motores a gazolina BRIGSS & STRATTON

(Ee. Uu.) de 5 e 9 HP.
/

Conjuntos' geradores de corrente alternada e

continua

Dínamos para carregar baterias'

Conjuntos eletro-dleseí
.

tem a sua disposição a loja
.

"

I

3

J. Côrte
Praça Lauro Müller, 751 - Fone 125 - CanOinh:�
GESAROL

,Para Polvilhamento de Grãos Armazenados

Proteção contra carunchos e 'outros insetos'

nocivos. Kg. Cr$ 39,00 na

Cas Ite
Bar e Mercearia MONTE LrBANO

-

de A DIB SAKR
Dôces, salgados, trigo triturado para quebe

verduras e frutas em, geral

Entrega a domicílio _ Fone 28a
\

Rua Caetano Costa - Esquina Curitibanos, 441:

Acabamos dê

receber a nova

com ,5 gavetas. Vendas ,�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.,

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

grato prazer de comunicar ao Comércio e. Indústria de Canoi

uhas e seus arredores, que está, fazendo entregas regulares de

mercadorias de São Paulo a Canoinbas de 10 (déz) em 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.

,Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba a Canoinhas,
preço Cr$ 2,20 por' kg. De Curitiba a Canoinhas por Cr$ 0,80

carga de armazém. Sacari� 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.

EXrRESSO JOINVILENSE LIMITADA.
,

----�--------------------------------�----��

'0
-

"

verao vem aI ...... _

Geladeiras domésticas F R IG IDA I R E
Comerciais e Sorveteiras

ElETROFRIO
A' vista ou' em modicas prestações mensais,

. Z. Garcindo' & Knüppe� Ltda.,
Canoinhas • Caixa Postal, 56 - Fone 261 - Sta, Catarina
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HOJE,
A NAVE

Cine Vera Cruz,
REVOLTA"

o sensacional filme em Technicolor
r

,;

tendo como prmcipais interpretes Humphrey Bogart, José

e May Wynn. Não percam esta espetacular pellcula l

no

DA
Ferrer, Van Johnson, Fred Mao Murray

ADO 13 - CANOINHA8 - S. Catarina, 8 de Novembro de 1958 - N. 518

Dr, Arnoldo Peiter Filho
/' ADVOGADO

CíVEL COMÉRCIO TRABALHO
RlIa Major Vieira, 490 Canoinhas'

,CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canuinhas,

Anuncia: Inseticidas Liquidos e ém pó - Flit - Neocid -

Ben.zoc�eol - Creolina. -

.

Pulver{zadores para Inseticidas

-IEspn-raís contra pemílongos > Durma Bem - O' Famoso e .

, infalível Fumétas - e etc.
,

Raticidas - Fubarim e "I'ornortn
.,

,m tõíi§

-Cine Teatro Veia Cruz
APRESENTA:.

HOJE • ás 20,15 horas .• Impróprio até 14 anoI

A NAVE DA REVOLTA
em Technícolor

'cf Humphrey Bogart, José Ferrer, Van Johnson, May Wynn
"sensacional pelicula de aventuras"

conto do seriado - A RAINHA DO CONGO
-'-----

DOf\1INGO - ás ,14 horas - Proibido para meno�es de 5 3l1QS
A NAVE DA ReVOLTA

cont. do seriado - A 'RAINHA DO CONGO
-'------

DOMINGO
- ás 17 horas Censura até 14 anos
-

ás 20,15 horas-Proibido alé 14 anos.

PR'OFUNDO MAR.AZUL
em CinemaScope com Vivian Leígh, Kenneth More,

Emylid Williams, Eric Portman, Moira Lister
"Crucificada por grande amor buscou nas sombras da
morte a suprema paz" Seu dilema era entre o diabo e

o profundo mar azul.;

2a. Feira. ás 20,15 horas • REPRISE - Proíbo até 14 anos
--,----

3a. e 4.a Feira. ás 20,15 horas • Proibido até 14 anos
, ,

\

PASSADO PERDIDO
cf James Cagney, Barbara Stanwyck. Walter Pidgeon,

Betty Lou Keim, Dor{ Dubbíns
.

"O Segrêdo daquela Jovem despertou' sua concíencís
para redimir-se de um erro", O que passou, passou ...

(nem sempre é assim)"."

5.a .e 6.a Feira. às 20,15 horas > Proibido até 14 anos

COLÉGIO DE ·BROTOS
com OSCARIT'J, Cyll Farney, Inalda.r Francisco Carlos,'

Margot Louro, Renato Ristier, Badaró etc.
"Uma grande comédia do cinema brasileiro"

Aguardem: A Rede - O céu e teu amor•••• O
Grande Golpe • O Homem que
nunca existiu - etc... e Com Quem

Andam Nossás Filhas - em �exiscope,
-Mi & &3 i%Q&*4 2x

Baile da Vitória
Conforme já foi amplamente

divulgado, os Vereadores da u
nião Democrática Nacional, elei
tos em 3 de outubro p. findo,
com a colaboração do Diretoria

Municipal organísaram para a

proxima 6a. feira dia 14, monu
mental baile no salão Bechel
no Campo d'Agua Verde.�

As perspectivas são as me

lhores possíveis e tudo faz crer

que será uma f�sta de verda
deira confraternisação democrá
tica, pois se reunirão todos os

Legísladôres recém eleitos, es

tando todos imbuídos- da me

lhor bôa vontade; em' trabalha
rem em prol do desenvolvimen
to do Município.
Congratulamo-nos com os no

.vos Legisladôres do Município,
-

por tão justa iniciativa,

Que a festa decorra num am

biente de franca camaradagem
e união são os nossos votos.

'Empregada
que saiba oosirihar,
Necessita-se, de uma, que

goste de' praia.
.

Tratar .na casa do
Dr.· Orestes Procopiak.

c'

Tômbola � Pró Construção
Salão Paroquial

O contemplado no sorteio
da Tambola, foi o Sr. Julia
no Wendt, portador do bí-
'lhete na. 27.

A Comissão
/"

Martelando II II"

.

Conel. da Ia página
necessita dela, ainda serve para
demonstrar que com modos im

próprios e fanatismo sem freios
- não se obtém adesões, por
que os verdadeiros politicos;' os
politicas grandes ou pequenos
que exercem a influencia sobre
a

-

vida pública, são pessôas bem
educadas e sabem respeitar as

regras da verdadeira democracia.
Disse alguém que pegam-se

mais moscas com uma gota de
mel do que com um barril de

vinagre. Os "lideres" improvi
sados nas últimas semanas ou

dias antes do pleito deveriam
ter em mente que os dirigentes
politicos não se formam de uma

hora para outra; êles têm influ
encia porque são educados só
lida e cristãrnente para o hem
desde a infancia.

Objetaram ainda alguns que
os colônos misturaram tudo jun
to: religião e politica, o que se

gundo tais "lideres" está errado,
pois - dizem êles - religião
é uma coisa e politica é outra.
Acho que em certos casos, po
demos dizer assim, mas convem
saber que sem a verdadeira re

ligião não pode existir bôa po
litica, pois para um cristão
esclarecido cada passo dado so

bre a terra deve estar de acor

do com a sua convicção reli:-
. giosa.

� .
.

Acompanhe a Moda vestindo-se elegantemente.
UNIDAS V. S. encontrará

bidas dos grandes centros

PELO'S L�RES
e O �e �

ANIVERSARIANTES- DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: Os srs. Vicente Nooak
e Otto Emilio Walther; o

menino Roselio Modesto filho
do sr. Bernardino Fedalto;
as sras. dnas. Otalicia esp, do
sr. Hercilio D. da -Silueira e

Vva. Ana Auerboch; as srtas.
Marli Bôra e Isolde Zierhut;
as meninas Edilceia Teresi
nha filha do snr. Edmundo
Webber, Mirian Marly filha
do sr, Rolando Bollmann, e

Derli Aparecida fiilha do sr.
Landualdo Voigt.
Amanhã: os srs. Ernfried

Marzall, Pedro Massaneim,
Pedro Vischineuski Honorato
Branco Pacheco e Fileto Her

bst; os meninos Dilson filho
do sr. Antonio da Rosa Me
nezes e Heron filho do snr.

Hugo Peixoto; às sras. dnas.
Joana esp. do snr. Paulino
Furtad ode Mello e [ulia esp.
do sr. Walter Wiit as nteni,.
nas Roseli Terezinha filha do
sr. Waldemar Frantz e Ma;
"ia Rasa filha do sr. Hercilio
Müllet·.

Segunda-feira: os srs. Max
Koehler e Miguel Procopiak;
os [ouens Daniel Wardenski,
Algacir Bâra e Lauro Hauffe;
as sras. dnas. lrmengard est».
do sr. Hugo Peixoto e Anita
esp. do sr. Alfredo Paulo; a
menina Eunice Maria filha do
sr. Francisco Zaziski. '

Terça-feira; o snr. Carlos
Mülbauer; os jovens Andre
Tchaika fi! Agostinho V. Si:
mões; os meninos Amilton
filho do sr. Antonio Tampo
roski, Carlos filho do snr,

Henrique Passos, e Norberto
filho do sr. Edmundo Tadeus
Knorek; as sras. dnas, Hei.
ma esposa do sr. Wiega1'ldo
Wiese e Maria Iracema esp,
do sr. Bernardino Fedalto;
a menina Maria das Graças
filhu do sr. Antonio da Silva.

Quarta-feira: o jovem Anu
ar Cador; o menino Haroldo
filho do sr. Guilherme Mohr;
9- sra. dna. Ecitda esp, do sr.
Edmundo T. Knorek.

'

Quinta-feira: os. 5rS. Iêodol»
to Schumacher, Nicolau Bur»
gardt e Waldomiro Silva; as
sras. dnas. Aurora esposa do
sr. Rodolfo [ablonski e Elvi
ra esp. do sr, Sezetredo Vai...
gt; a srta. Ivone Gorseltz; a
menina Malgarida filha do
sr. José 01 effin,
Sexta-feira: os srs. Leoncio

Iêadrigues e Feliks Bialeski;
os jovens Leonides Benda e

Carlos Ricardo Maeso meni
no Aci,- Edson, filho do snr,

Calil Cador Neto a srta. Leda

I
Seleme; a menina Carmen Lu
cia filha do Dr. Arolde C.,
Carualhõ.
.: Cumprimentamos a todos'
desejando muitas Felicidades:

Emilio Le:mke e Senhora
Tem o prazer de comuni»

car o contrato rle casamento
de sua filha cuitA DENISE
com o Snr. LAUDELINO
ANTENOR MASCHIO

Cléa e Laudelino
'ppr€!sentam-se noiuos

Canoinhas, z.:1-1958

(LUa CANOIN�HENSE
EDITAL EJE CONCORRENCIA

Estando por vencer-se o contrato de arrendamento existente
entre êste Clube e o atual arrendatário a Diretoria torna público que'
aceita proposta para o novo arrendamento dos serviços de bar e co

pa, inclusive residência, dentro das seguintes condições;
1) Prova de que é associado, quite com a Tesouraria;
2) Compromisso de que, caso ganhe a concorrência, sujeitarse-a

à assinatura de um contrato de arrendamento com a socie
dade, dentro das bases de contrato usuais nestes ca\sos.
OB8. A diretoria comunica que não tomará conhecimento de

propostas com importância inferior a Cr$ '5.000.00 (Cinco mil cruzei
ros) mensais; que. em igualdade de Preços, terá preferencia o concor

rente que melhores vantagens e condições oferecer ao Clube.
O canditato vencedor obriga. se .a adquirir o estoque do atual �

ecônomo mediante entendimentos com o mesmo e, a preço de fatura.
Caso as propostas não preencham as condições exigidas. a

sociedade reserva-se o direito de adquirir o' estoque acima referido.'
nas 'mesmas condições pasando a explorar por conta própria o bar e

/
copa, objeto desta, concorrência. "-

As propostas deverão ser apresentadas ao sr. Presidente até
às 10 horas do dia 23 do corrente m�s, quando serão abertas e jul
gadas na presença dos in�eressados.

Dr. Saulo Carvalho - Presidente
"-

Nelson Cervi - Secretário.

Eem

de melhor e

LOJAS UNIDAS: a
. .

pioneira

LOJASmatéria de tecidos somente nas

mais moderno em padronagens,
em

rece

novidades.

o que existe

do país.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




