
de esForços emConjugação
canoinhensetura

,

ALFREDO GARCINOO
Presidente da Associação Rural de Canoinhas

Quando se considera a agricultura nacional uma con

juntura econômica financeira para salvar o Brasil da atual críse

que atravessamos, há necessidade da organisação de todos os

setôres agricolas do país afim de com essa organisação, está
fáce a fáce com o crescimento demográfico e a industrialisação
que já está em franco desenvolvimento. Com esse objetivo, ex

clusivamente esse, é que poderemos enfrentar as crises que po
derão ainda sofrer o Brasil. .'\, industría alimenticia que é a agri
cultura, precisa ser ampliada, organisada e unida, pois somente

ela é que salvará a Nação da fôme e da miseria.

Uma verdadeira reforma agrária deve ser feita sem de
mora. A propria classe rural já se manifestou a respeito e o Mi
nistro da Agricultura, mostrou-se favoravel, tendo até sugerido
uma reunião de larga envergadura, de todos os Presidentes de

Associações e' Nucleos . Rurais. Mais de uma vez tenho tido opor-
.

tunidade de salientar que a agricultura foi e continuará sempre,
sendo o celeiro do país. .Medidas justas e maneiras praticas devem
ser colocadas em evidencia a fim de incentivar a agricultura.
Meios devem ser facilitados aos pequenos' lavradôres, para que
eles possam permanecer sustentando o parafuso da agricultura
que é a pequena lavoura.

Canoinhas bem pode dizer que está de prontidão, con

centrando todas as suas forças .para extinguir a crise. A Associa

ção Rural congrega em seu quadro social mais de treis mil as

sociados, tornando-se assim uma potencia dentro das organisações
rurais, representando um importante setor da produção' nacional.
Em todas as safras ela está sempre preparada, para ir de encon

tro aos interesses' dos lavradores. Atualmente está empenhada na

safra de trigo. Está '�judando a colher e trilhar. Já ajudou à plan
tar. Dentro de seus escritorios e depositos, encontra-se de tudo.

Com um patrimonio 'de CINCO MILHÕES DE CRUZEIROS a

Associação Rural de Canoinhas é atualmente um patrimônio res

peitavel que verdadeiramente assiste o seu' associado. Maquinas
estão espalhadas pelos quatro cantos" do Municipio, ajudando a

\t.,deseJjyolver a. ag�icultura catarinense -: aj�dando e .suprin_do os

1Ifnercadós' naCIOnaIS, com produtos de primerra necessidade,

Devo reconhecer todo esse trabalho. Nãd teria conseguido
o resultado que conseguiu, se não fosse a cooperação da Patru
lha Moto Mecanisada do Governo do Estado, subordinada a Se

cretaria da Agricultura que tem a sua' sede na Associação Rural
e que em Canoinhas tem como chefe o Dr. Alaôr Motter. Tra
balhando em conjunto com a Associação Rural, forma uma defe
sa extraordinaria em prol do desenvolvimento agricola canoínhen
se. Devo tambem destacar a cooperação que a Associação Rural
tem recebido da Escola Pratica de Agricultura "Vidal Ramos" sob
a competente direção. do agronomo Roldão de Castro Barbosa

Camara, que nos momentos de necessidade, tem deslocado suas

maquinas para ajudar o lavrador e a Associação. Estes dois or

gãos do Governo do Estado, muito tem ajudado a tarefa de pro
duzir mais, cada vez mais. Se não fôsse essa conjugação de es

forços, não estaríamos hoje, podendo afirmar, que em Canoinhas
e mesmo em Santa Catarina, não temos crise de produtos agrí
colas. Ainda não nos faltou a batata, o feijão, o arroz, nem o tri

go. E isso graças aos esforços que vão se conjugando, mantendo
a independencia economica do municipio.

MINISTÉRIO DA GUERRA - III EXÉRCITO
I

5a. RM e 5a. DI - 16a. CRM - 14a DR

CONVITE
Convido as autoridades 'civis, eclesiásticas; militares e o povo

em geral, para com suas presenças prestigiarem as co%emorações que'
serão levadas a efeito no dia 16' de Dezembro de 1958 - DIA DO

RESERVISTA. de acôrdo com o programa abaixo:
-,

,

A's 14,00 horas > Formatura de todos os reservistas de 1&., 2&. e 3&. ca
tegorias em frente do edifício da Prefeitura Municipal.

, ,

A's 14,15 horas. Desfile do grupamento de reservistas pelas ruas
-

da cidade sob o comando do delegado de Recruta-
,

, 'mento e cooperação da banda de tambores do Gi-
násio Santa' Cruz.

A's 14,30 horas - Concentração de todos os reservistas em frente do
edificio da Prefeitura Municipal (Rua_Vidal Ramos)
para renovação do "Juramento",

A's 14,45 horas - Alocução proferida pelo Dr. Haroldo Ferreira. Pre
feito Municipal e Presidente da]unta de Alista·
menta Militar aos reservistas, focalizando: "O pa

pel da Reserva do Exército na conjuntura nacional".

Fs 15.00 - Encerramento com o canto do Hino Nacional pelos presentes.
NO TA: Convido. outrossim, para tomarem parte no desfile, .todos

os reservistas de la., 2&. e 3&, categorias das diversas clas-
ses residentes neste Município.

.

Formulo um apêlo para que os Senhores industriais e che
fes de entidades civis para que liberem seus empregados,
reservistas, para comparecerem' ao desfile.

Canoinhas, 28 de Novembro de 1958,

BENUR AUGUSTO MUNIZ
l°. TEN. DEL. DA 14" D/R

pról da

•

agricul-
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o tempo vae
Enquanto Canoinhas perma

nece desfalecida, sem alento e

sem esperanças de recuperar-se
nesses dois longos anos que. nos

separam do' glorioso dia de ver
este municipio novamente tri
lhar seu verdadeiro caminho de

progresso.
O povo desta terra compre

endeu as consequencias da má
administração municipal e re

peliu pelas urnas os homens que
ambicionam poderes públicos,
mas desconhecem administrá
ções, De todos os recantos do

municipio nos chegam reclama

ções e mais reclamações pelo
triste abandono que se encon

t'ram as estradas! municipais,
mormente agora que está se i
niciando as colheitas e necessita
se de bôas estradas para trans

portar os produtos da lavoura.
Como desejamos que haja ba
rateamento nos generos de pri- ,

meira necessidade, quando nem

recursos se 'tem para transpor
ta-los aos mercados consumido
res. Culpa-se aos poderes Mu

nicipais pelo desleixo na con=,
servação de estradas e aos po
deres federais pela alta ínexplí
cavel do combustivel, fator prin
cipal para contribuir cada vez

mais no' elevado preço dos pro
dutos, Enquanto se processam
essas' deliberações que vem a

'piquilando o produtor, de outro

lado se cogita no aumento do
funcionalismo 'público e no do
salario mínimo. Salario mínimo
ê de justiça pois o atual deve
mos chama-lo de salario fome,
enquanto ao aumento de fun
cionalismo público é dispensa
vel de momento sem o que não

Bacharelando
Arnoldo Peiter Filho
Pela Faculdade de Ciencias

Econômicas do Paraná, recebeu
dia 5 o seu diploma o bachare
lando Arnoldo Peiter Filho, a

tual Agente do IAPC nesta ci
dade e advogado militante do
nosso fórum. O sr. Arnoldo Pei
ter Filho que acaba de concluir
mais um curso, dado o .seu es

fôrço e inteligencia, vem galgan
do todos os degraus da cultura,
provando com isso, que nunca

é tarde para estudar.

Abraçamos, com muitos votos
de felicidades e agradecemos' o
convite.

Graduando Niceto Fuck
Pelo Colegio Santa Maria tur

ma "Dr. Vicente de Paulo", de

Curitiba, estado do Paraná, re
ceberá o seu diploma de gra
duando no dia 8 do corrente, o
jovem canoínhense Niceto Fuck,
filho do casal Jacó Bernardo
Fuck, industrial nesta praça.

Agradecemos sinceramente o

convite e almejamos inúmeras
felicidades.

se compreende como querer bai
xar os preços quando direta
mente estão acarretados pelas
desproporcíonáís majorações em
tudo o que é indispensavel ao

produtor.
Seria, mais conveniente que

reduzissem o numero de funci
onarios públicos e que se tra
balhasse 12 horas por dia, so

lução mais acertada para recupe
rar a velha e invejada situação
nacional.

Mas voltando ao nosso Muni

cipio queremos chamar :a aten

ção dos responsaveis pela nossa

terra, para que olhem mais de

perto da necessidade dos nossos

produtores, favorece-los em tu
do o

I que fôr possível para que
ao menos neste município não
venham faltar alimentos e re

cursos. Somente pode haver
baixa nos preços quando hou
ver super-produção e estradas
cuidadas. As autoridades com

petentes devem vêr com os pro
prios olhos comoproduz e como

se transporta, para depois deli
berar de como se fazer para fa
vorecer os menos protegidos.

passando ...
Não é nos gabinetes que se con

sertam situações agrícolas-eco
nomicas, mas sim no campo,
bêm juntinho ao produtor. Está
pois na alçada dos poderes pú
blicos municipais, contribuir com
grande parcela para que o nos

so produtor canoinhense tenha
mais assistencia e mais favores
públicos porque deles dependem'
milhares de canoinhenses.

Estamos na hora decisiva para
a nossa sobrevivencia senhores
da Prefeitura. Deixem de lado
essa paixão que os domina e

corrompe e olhem com amôr e

patriotismo para os VOSSó.s con
terraneos, os vossos irmãos que
labutam na terra para alimen
tar-vos. Olhái com mais interes
se para o que lhes foi confiado
pelo povo, para que amanhã ao

deixardes o poder tenham a

convicção que fizeram algo pelo
progresso desta terra e de sua

gente, ao envez de receberem
a pecha de incapazes e de des

patriotas, sendo consequente
mente repudiados.
Ainda ê tempo de recuperar

se e aqui fica a nossa sugestão.

Formandos do Curso Normal

Regional, do Grupo Escolar
.Almirante Barroso

Do Corpo Docente do Curso
Normal Regional e dos Formandos.
do Grupo Escolar"Almirante Bar
roso", recebemos um convite que
com muita satisfação transcreve
mos para conhecimento dos nossos

leitôres e todos os canoinhenses:

Turma: Cidália Mendonça Sant'ana
Patrono - Altino de Almeida Rocha

Paraninfo
. Deputado Estadual

Benedito Terezio de Carvalho ]r.
Homenagem Especial

Prof. Horavio Hipolito da Silva
Homenageados: Professôras:

Fani Sabbagh - Francisca Cesco
netto - Hildegard Tiem - Yolanda
Trevisani - Natália Bojarski -

Osvaldo Ferreira Soares . Rosa
Seleme Zippel - Sáhia Seleme e

Saloméa Bojarski.
.

'Orador da Turma
Ferdinando Francisco Frank

FORMANDOS:
Afonso Schick - Maria Z. Bur

gadt - Irací Pape - Natalia Pujak
Ailda de Paula e Silva - Zénoni
Kumioeck - Ferdinando F. Frank
Amir Rutes - Nilo l\1arcinichen -

Salime Zattar.

As solenidades da entrega de
diplomas será feita hoje nos salões
do Club Canoinhense, às 20 horas,
'As 8 horas da manhã, na Mat�iz
"Cristo Rei" oficiada pelo Revmo.:
Vigário da Paroquia, houve nus

sa em ação de graças.

Aos distintos formandos nossos

efusivos parabens. Gratos pelo
convite.

AUMENTADOS
os subsídios dos deputados catarinenses
Florianópolis - O presidente

da Assembléia Legislativa pro
mulgou lei fixando os subsidios
e a ajuda de custo para os

deputados da .próxima legisla-
tura, nas segulntes bases: trinta
mil cruzeiros mensais (parte
fixa); oitocentos cruzeiros por
sessão (parte variavel) e qua-

renta mil cruzeiros de ajuda de
custo. Esta última parcela será
paga uma vez por ano, no ini
cio de cada sessão legislativa.
De acôrdo com a Constitui

ção do Estado, os trabalhos da
presente legislatura terminaram
dia 15, devendo a próxima ini
ciar-se no dia 10. de fevereiro.

I
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CORREIO DO NORTE 6-12�1958

P N E U'S

SÉDE ITAJAí

\

DAS AFAMADAS MARCAS:

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

G - Exigivel
DEPÓSITOS

à vista e a curto prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias • CfArrecadação
em C/ Sem Limite -,

em C/ Limitadas
em Cf Populares
em C/ Sem Juros
em C/ de Aviso
Outros depósitos

a prazo
de Poderes Públicos
de Autarquiae

de diversos
a prazo fixo
de aviso prévio

Outras Responsabilidades
Títulos Redescontados
Obrigações diversas (inclusive as

operações de' café)
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

H - Resultados Pendentes
Contas de resultados

I ..;._ Contas de Compensação
Depositantes de valores em

garantia e em custódia.
Deposit, de títulos \ em cobrança:
do País
do Exterior
Outras coutas

PIRELLI - Cruzador, e Pé de Galinha.

FIRESTONE - A. T. Lameiros e H. S.

GOOD ....YEAR - Bandeirante - Cacique e Lameiros,
de todos os tamanhos para caminhões e automoveis, V. S. encontra no

\

Servicentro Esso (anoinhas limitadal ou'
I

I

em Tres Barrasl nas Lojas de MERHY SELEME & FILHOS
�������������_����������__ I

)

Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina SIA_

Fundado em 23 de Fevereiro de. 1935

CAPITAL E RESERVAS - c rs .2.2.0.000.000,00
Agências noDistrito Federal: Agências em São Paulo - (SP)

.

Agência em Curitiba (PR) _ Rua Monsenhor Celso, 50
Rua Visconde de Inhauma. 134 C • LOJA )(.. Rua São Bento, 341 - Rua Marcon'] 45 *.. ...

Rua do Carmo 66 Bairro do Brás. Bairro da Lapa _ Bairro da Luz Agencia em Flonanopolls (SC) .- Praça 15 de Novembro, 9

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

Endereços Telegraficos: São Bento BANCOINCO - Rua Marconi INCOMARCbNI - R. Florêncio de Abreu INCOLUZ • Av. Celso Garcia INCONORTE . ,R. Cin- •

1#' cinato Pamponet LAPAINCO - Santos INCOSANTOS (ou INCOS).
.

Agências no Estado de Santa Catarina - Araranguá, Blumenau, Bom Retiro. Braço do Norte, Brusque, Caçador. Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Canoinhas, Chapecó •

. Concórdia. Crisciuma, Curitibanoa, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiópolis, Ituporanga, Jaraguá do Sul. Joaçaba, 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, Tijucas, Timbô, Tubarão, Uruesanga, Videira e Xanxerê.
Agencias no Estado do Parana - Cambarâ, Clevelândia, Lapa, Maringá, Palmas, Palmeira, Ponta Grossa e São Mateus do Sul.
Agencias no Estado de São Paulo - Botucatú, Campinas, Cruzeiro, Jaboticabal, Jacarei, Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogí das Cruzes, Mogí-Mirim, Paraguaçú

. Paulista. Pinhal, Piracicaba, .Preaidente Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, Sertãozioho e Taubaté.
Agencia no Estado do Rio de Janeiro - Barra Mansa.
Escritorios no Estado d. Santa Catarina - Biguaçú, São José e Urubici.

, Escrit. Estado S. Paulo - Alfredo Guedes, Barrinha, Guararema, Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poâ, Queluz, 'Rio das Pedras, SaleaôpoliaBousas, Tremembé e Vila dos Lavradores
.

. .

SANTA CATARINA

/

BALANCETE EM 31 DE OUTUBRO DE 1958 -;- (Compreendendo Matriz e Agências)
A T I V O II P A S S I V O

A - Disponível
CAIXA

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil
Em depósito à ordem' da Sub. da
Moeda e do Crédito

Em outras espécies
B - Realizável
Titules e Valores Mobiliários:

Apólices e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
Cr$ 22.398.500,00. depositadas no

Banco do Brasil S/A., à ordem da
Superintendência da Moeda e do
Crédito, e as do valor nominal
de Cr$ 1.00Ó�000. 00 depositadas
no tesouro Nacional, por força
do Decrêto-leí n. 9602 de 16/8/946
ÀpóliJes Estaduais .

Apólices Municipais
Ações e Debêntures
'Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
I\gência8 no País
Correspondentes no país
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacional - M. Fazenda

.

(Divisão Impôsto de Renda)
Outros Crédito
Imóveis
Outros valores

C - Imobilizado
59 Edificios de uso do Banco
Móveis e Utencílios
Material de Expediente
Instalações
D - Resultados Pendentes

Juros e Descontos
Impostos
Despesaa Gerais e Outras Contas

E - Contas e Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Tituloa a receber de C/Alheia

.

Outras contas

245.430.408,00
164.463.834,30

47.984.024,10
27.506.728.00 . 485.384.994,40

<'

18.970 488,20
83.424,00

2.643.537.30
64.171943.50

886,271.76�,80
33.280.505,20

2.066.578.592.60
2 U09.927 600,80

58.357.296.60
186.303,20

3.379.417,70
105.035.605,40 5.163.017.085,30'

67.089.919,00
3.165.496,00

85.869.393,00

5.319.141:893.30

228.578.215,70
50.682.236,80
3.961,025.20

102,00 283,22l.579,70

7.204.828,10
5.887.872,30
89.584.770,50

/

102.677.470,90

1.416.990.467.30
163.096.958,70

1.636.374.154,90
756.729.701.30 3.973.191.282.20

10.163.617,220,50

125.000.000,00 125.000.000,00
14.500.000,00
75019.299,70
5.480.700,30 220.000.000,00

208.700.143,40
83.508.291,10

1.260.878.174,90
136.907.529,30

1.020.411.522.00
25.332.597,10
84 502.268,00

134.620.102,50

",

2.954.860.628,30

218.]53.171,30
124.9Í3.756,70 343.066.928,00

3.297.927.556,30

186,88.0.180,10
2.097.577.737,10,
113.780.870,10

595.732,60

67.822.937,90
328.311,40 2.466.985.769,20 5.764.913.325,50

205.512.612,80

1.580.087.426,00

1.636.092.767,20
281.387,70 1.636.374'154,90

756729.701,30 3.973.] 91.282.20
10.163.617,220,30

Itajaí, 14 de novembro de 1958· Genésio M. Lins, D}retor-Superiotendente. - Dr. Rodolfo Reneaux Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Miranda Lins, Diretor-Ad

junto • Otto Renaux, lrineu Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade, Guarda Livros > Reg. no CRC.SC N. 0.181'
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o Cine Teatro Vera' Cruz tem o prazer /
de anunciar a apresentação, ainda

'êste mês, da grandiosa película de ação e heroismo MIGUEL STROGO�FF
baseada na história dos Czars da Hússia;
Festival de Tom e ,Jerry, para deleite

e

de

. .

sensacional musicado

frequentadores!
mais o

distintosseus

Na sua adega não deve, faltar:
Champanha
Frizante
Vinhos

Conhaque
Suco de Uvas

Estes famósos produtos da Michielon' encontram-se
a venda na firma

Com. Índ. Germano Stein SIA
á Praça Lauro Müller nésta cidade

r

Rua Major Vieira, 490 • Canoinhas

Dr. Arnoldo Peiter Filho
A'DVOGADO
COMÉRCIO"'CíVEl TRABALHO

Cine Teatro Vera Cruz,
APRESENTA:

HOJE • ás 20,15 horas • h�pr(>prio até 14 ano.

SENSACIONAL PROGRAMA DUPLO

'lo. ,- Redenção de um Covarde
'�Frank Sinatra, Phylis Kirk, William Conrad, Keenam Wynn ,

"O popular astro da tela em seu primeiro Western"

2. 0010 MORTAL
com Bill Williams, Movita, Richard Jaekel, Alex Montoya
"A história selvagem de uma éra de lutas selvagens ..."

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

0010 MORT-AL
ás 17 horas

DOMINGO - ás 20,15 horas
Censura alé ' 5 aaas
Proibido até 14 anns

AS CHUVAS DE RANCHIPUR
Em CinemaScope - c/ Richard Burton, Lana Turner, Fred

Mac Murray: Joan Caulfield e Michael Rennie
,

"No oriente, exótico e sensual, um amor impossível luta
com a propria natureza e é vencido para sua própria ra-

'

,

zão de ser L,"

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

3a. e 4.a Feira � ás 20.15 horas • Proibido até 14 anos

o HOMEM LO,BO
. �'. �

Steven Rítch, Don Megowan, Eleanore Tanto; Kim Chàrney
"Um argumento fantástico, uma experiencia sem preceden
tes - A metamorfose do homem lôbo cruel e sa�guinàrio.!!"

-,----,

5.a e 6.a Feira > às 20,15 horas > Proibido até 18 anos

o Homem do Braço de OUr.O
c/Frank Sinatra, Eleanor Parker, Kim Novak, Robert Stràuss
A luta e a agonia de. um homem para livrar-se das garras
do vício; O amor e li compreensão da mulher que o ajudou!

"Umas das Maiores Películas no Genero"

Aguardem: Sed� de Viver - Revolver Mercenário
Garotas e Sambas - OASIS'.. E

MIGUEL STROGOFF a sensaçâo do ano •••

EM SE'. LJUWM' M Ui.'

COTA DO ART. 20 AOS MUNICIPIOS
MENSAGEM AO LEGISLATIVO

)

Fomento da

Cultur� do �Trigo
o Governador Heriberto Hül

se assinou decreto. abrindo o
�

crédito especial de dois milhões
de cruzeiros para atender as

, despesas com o fomento da cul.
tura do trigo em Santa Catarina.

Vende-se
em .Agua Verde, distante da cida
de 1 klm., urna data com casa de
morada (bunga!õ).·
Tratar com João Salomon, rua

Mtúechal Deodoro.

VENDE-SE
Uma casa de madeira, recém

construída, medindo 7x12 mts ..

Sem uso. Construção de pri
meira. 9 compartimentos, com

instalação sanitária. completa.
Poço e banheira dentro de casa.

Tratar nesta �edação

Caneta Perdida

Prevê a Mensagem, ainda.com
essa medida, o pagamento aos

municípios do ss ldo da cota do

artigo 20 da Constituição, cor
respondente ao exercício df'
1958, o qual, neste ano, atinge
à elevadíssima importância de
185 milhões de cruzeiros,

Convém ressaltar que Santa
.Catarína é um dos poucos Es-
tados brasileiros que se acha em

dia com o pagamento dêsse

compromisso constitucional.

'.'II-III1ll!11!\'11111I1l!II\IlI!IIl!W SNli !i'II; , Ainda há poucos dias, o Go-
'r .

vêrno do vizinho Estado do Pa
raná foi autorizado, pela lei nr.
3.159, a contrair um emprésti
mo de letras do Tesouro até a

importância de 1 bilhão e 500
milhões de cruzeiros, sendo que
parte dêle destina-se a liquidar
ú débito acumulado para com

os municípios, até 31-12-1956,
referente à cota do art. 20.

I
.

Florianópolis, 30 (Dó Corresp rllll=-�---illllllljr---__mM_IIIl...IIlII_IiIIIII!III!I Billill.-.'_"lI\IilPli �

- Encontra-se na Assembléia Ano 13 . CANOINHt\S - S: Catarina, 6 de Dezembro de 1958 -

Legislativa, encaminhada pelo
'

Governador Heriherto Hülse, a
---

mensagem em que solicita o Go
vêrno do Estado autorização

. para o empréstimo até 350 mi
lhões de cruzeiros em letras do
Tesouro. compreendendo o de
125 milhões anteriormente con

cedido ao Estado.

Perdeu-se uma caneta tin
teiro "Parker'" no trajeto
das Lojas Unidas à casa da
sra. Vva. Vendelin Klock,
com a gravação "Alfredo
Garcindo". Gratifica - se a

quem entregar.

DO GOVERNO DO ESTADO

N.522

,"

__ ri

'Lavradores que tiveram
,

atingidas, pelas
de granisos

suas

lavouras
chuvas

Para conhecimento das nossas autoridades agrícolas, da
mos abaixo a relação dos lavradôres das localidades de Pulador
e Côchos, distrito de Major Vieira, que perderam totalmente suas
lavouras com as chuvas de granisos ocorridas nó mez de no

vembro findo:
José Gutervil, Francisco Gutervil, Watdernar Siminsgoski,

Alfredo Kucca, Veroníca Pauliskí, Sessual Pauliski, Ludovico Bo ..

reck, Ludovico Kucca, Alexandre Boreck, Alexàndre Kumíneck,
José Muchinski, João Rodmar,· Antonio Gutervil, João Boreck,
Vitor Boreck, Carlos Ostroski, Adão Boreck, João Alfredo Boreck,
Antonio Karvat, Miguel Boreck, Victor Malacoskí, Estanislau Su
dow, Damasio Malacoski, Pedro Bor eck, Albino Ostroski, João
Kucca, Estefano 'Ostroskí, Lourenço Sencoski, João Kumineck, A
dão Kumineck, Alexandre Karvat.: Pedro Sableski, Adão Karvat,
Bruno Boreck, Tomaz Boreck, Daniel Tadra, Victor Kumineck
Sobrinho, Wenceslau Veppel, Simão Maron Becil, Zenildo Scher
mack. e Paulino Veiga, residentes em 1 Pulador � Major Vieira.

,

Alexandre Smentcoski, David Muchaleskí, Eduardo Brandeburgo;
Victor Scocacheski, Francisco Scocachesk i, Miguel Veiga; Antonio
dos Santos, Antonio Kauva, Francisco Galeski, Edelvino Galeski,
Francisco Ninzeski, residentes em Cochos, distrito de Major Viei-
ra, todos do Município de Canoinhas

- .

.

. Pelo
.

Presidente da Associação Rural de Canoínhas, já;
foram encaminhadas providencias ao sr. Governador do Estado,
Secretário de Agricultura e Ministro da Agricultura, inclusive
aos Deputados Federais.

Acusando. o recebimento de Radiogramas, a resposta foi
que' com o recebimento dó Relatorio do Presidente da Associa
ção Rural, após exames e investigações, será estudada uma solu
ção a fim de amparar os lavradôres atíngídos pela calamidade.

,

�

Plantão das Farmácias Dezembro
Domingo 7 de dzbr. a 13 de

« 14 de dzb� a 20 de
.« 21 de dzbr. a 27 de
« 28 de dzbr. a. 3 de

dezembro Farmácia Oliveira
« Farmácia Allage
« Farmácia Machado

Janeiro Farmácia Sta Cruz

VISITE A CASA • LANGER
RUA PAULt\ PEREIRA 793

C-\RTEIRAS, CINTOS E BOLSAS Este

JOGOS SUSPENSÓRIO, SOMBRINHAS
CAMISAS, CAMISETAS, CALÇAS. TOALHAS
GRAVATAS MODERNAS, MEIAS NYLON E ÚNICO

ÓLEOS E PERFUMES DE ALTA QUALIDADE,
COLARES, BROCHES, BRINCOS, PULSEIRAS

PREGADORES P. Gl)AVATAS, PITEIRÃS
CIGARRElRAS, FOSFOREIRAS, CANETAS,

GAITAS, ISQUEIROS, 'ETC.

,VELINHOS. AçurAR lIE CÔR
-

Módicos

Fábrica de Móveis � êmpreze funerária
,

,

Esquadr��s - (ekhões - (jrupôs·Estofados -

'., \

Reformas em geral - Sofás (amas

•

nrlqu
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Do Senado
Com ..

Federal à Assoe,
Ind. de Canoinhas

Senado Federal
Rio. 18/H/58

limo. Snr,

Wigando Fischer
.\10. Presidente da Ass. Comercial
CANOINHAS - SC.

Senhor Presidente,
É·me grato acusar o �Qcebimento do ofício de 10 de outubro

p. p. dessa Presidência e, em anexo, cópia da carta na mesma data
enviada ao Exmo. Soro Presidente da República, sôbre a justa reivin
dicação da construção de uma ponte sôbre o Rio Negro.

Em se tratando de uma obra de real ..necessidade e que in
teressa aos municípios de Canoinhas e de São Mateus, já do meu

conhecimento através da interferência do Deputado João Colodel.jul
guei oportuno, apresentar para o orçamento da União em 1959, uma

emenda justificada na argumentação Própria, .consiguando a dotação
orçámentaria de Cr$lO.OOO.OOO,OO, para os estudos, projeto e início
de construção da ponte sôbre '0 Rio Negro, no local indicado.

A emenda ora apresentada, teve o apôio do Senador Carlos
Gomes de Oliveira e de todos os Senadores representantes do Esta
do do Paraná que foram unânimes em prestar a sua solidariedade
para a consecução de tão alto objetivo de interêsse imediato à eco

nomia dos dois estados sulinos.

Junto, para conhecimento dessa Presidência e seus associados,
cópia da proposição orçameotária que, constitue uma satisfação apre
sentar, indo ao encontro das justàs aspirações dos catarinenses e pa
ranaenaes dos Municípios limítrofes de Canoiuhas - SC e São Ma
teus - PR.

Com os protestos de minha estima e real consideração, subs
.

crevo-me

Atenciosamente
ASI Saulo Ramos

Senador

Em tempo: A emenda também foi apoiada pelo Senador Francisco
Gallotti.

Ministerio da Viação e Obras Públicas
Divisão do orçamento (Encargos Gerais)

2.0.00 - Transíerenciae
%.1.00 - Auxilies e Subvenções

2.1.01 - Auxiliol

3 Entidades autárquicas
1) Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
2) Outras rodovias

24 - Santa Catarina

Para estudos, projeto e lDlCIO de construção da ponte sôbre o Rio
Negro, no limite entre os municípios de São Mateus do Sul - Paraná
e Canoinhas - S: Catarina Cr$lO.UOO.OOO,OO

JUSTIFICACÁO
Os Municípios de São Mateus no Estado do Paraná e de Canoinhas,
em S. Catarina, constituem o maior centro ervateiro do mundo. pos
suindo consideraveis reservas florestais e extensos lençóis de xisto be
tuminoso em cuia prospeção e exploração a Petróleo Brasileiro S/A.
está invertendo a apreciavel soma de três -bilhões de cruzeiros. A
construção dessa ponte facilitando sobremaneira o escoamento da
produção agrícola, trará vantagens incoutestaveis no progresso de tão
rica região do nosso país, fixando novas bases de intercâmbio econô
mico, além de descongestionar a BR - 2 Rodovia do Plano Hodo
iário Nacional. Estabelecendo meio rápido de comunicação
Co [ri o Campo de Instrução Marechal Hermes, pertencente
1:10 Exército Nacional, a construção dessa ponte é um imperativo de
ordem estratégica militar que se subordiea a própria segurança Na··
cioual, favorece o sistema rodoviário brasileiro e facilita o escoamen

to de gêneros de primeira necessidade para o povo, como

.

legumino
sos, mate, arroz, milho, trigo e outros produtos agrícolas e madeiras

que, via de rêgra se destinam' á exportação, aumentando a nossa re

ceita cambial.
AS/ Senador Saulo Ramos
Senado Federal - RIO

Cartões de Natal Antes de

seus cartões de Natal, I verifique
variedade de modelos na

IMPRESSORA OURO VERDE

comprar
a grande

LTOA .

UJy[A VEZ. POR SEMANA ...

Conforme anunciei na edição
passada deste jornal, cá estou no

vamente para registrar os acon

tecimentos da semana, que aliás
foram fartos.

Sabado dia 29. nos salões do
Clube Canoinhense' realizou-se
uma festinha a "Americana", co

memorando á passagem de mais
um natalício da Srta Nilza Bayes-

AUMENTO

para os funcio
ativos, .

narios

inati vose
Rio, 2 (RP) ..,.... Com o apoio

dos líderes de todas as banca
das o senador Mendes Rezende

requereu hoje regime de urgên
cia para o projeto da • Câmara
que aumenta os vencimentos do
funcionalismo civil da União.
Reunida ontem a Comissão do

Serviço Público do Senado a

provou por unânimidade o pa- .

recer emitido por Prisco Santos
favorável à emenda substitutiva
de Vilas Boas, ambos da UDN,
que concede aumento provisório
a partir de primeiro de Janeiro
de trinta por cento e para os

inativos de vinte por cento.

Rio, 3 (RP) - O Senado a

provou hoje unânimemente a

emenda do. senador Villas Boas
concedendo aumento de 30 por
cento aos funcionários públicos
a partir de janeiro próximo, A
dianta-se que Juscelino já con

cordou com a data da vigência
do aumento, que será mesmo a

partir de janeiro próximo.

Rio, 3 (RP) - O diretor ge
ral do DASP, falando à impren

sa, declarou que o propalado
aumento de 30% nos vencimen
tos dos funcionários públicos
beneficiará com maior vanta

gem
.

os pequenos servidores.

Quanto ao prazo de sua vigên
.

cia, declarou não estar' ainda
fixada a data de 10• de janeiro
de 1959, salientando que o pla
no elaborado pelo DASP prevê
a vigência a partir de julho de
1959.

Especial para carro corn.rddio l

25% mais potente!
O mais completo estoque de baterias.
Assistência técnica perfeita!

Sua bateria velha tem vl:jbr: Cr $

'.�
; •.

MERHY SELEME & FIL·HOS
TRÊS BARRAS - S. c.

17 Placas Cr$ 1.700,00
PREÇOS ESPECIAIS PARA REVENDEDORES

Pedimos a todos os senhores assinantes, que estão
com suas assinaturas em atrazo, o obséquio de procurarem
regularizar seus debitos com os nossos agentes Srs.

Fsmeraldino de Almeida Papanduva
Ricardo de Oliveira Três Barras

Friedrich Brauhardt Felipe Schmidt

Pedro Veiga Sob. Major Vieira

João Polomani e
Dna. Maria Góss Glinski Paula Pereira

Aos de outras localidades onde não temos agentes,
solicitemos procurarem regularizar aqui Da Redação as suas

'

assinaturas.
,

Outrossim informamos que até Dezembro todas as

reformas e assinaturas nóvas serão feitas na base do preço·
que vem vigorando ou seja Cr$ 75,00 - a partir de Janeiro

vigorará o preço de Cr$ 100,00 ..

Pela atenção que dispensarem agradece
A GERENCIA

Cancinhas, 12 de Novembro de 1958.

torff. a quem envio meu sincero
abraço e agradeço o convite for
mulado.

Entre as organizadoras desta
festinha, anotei a presença das
Srtas, Eline Wiesnievski, Doldy
Rank. Wilma Wiese, Liria Greip
pel, Marlene e Magali Bojarski,
Zeli Pires, Jucy Reinhert, Laude
lina Pereira. Betti Friedrich, Te
rezinha Machado, Noemi Almeida
e seu noivo Sr. Celestiano 'Trela,
Joana Hoffmann, Lory Schwech
acompanhada do Sr. Donaldo Hof
fmann, Maria Luiza Buchmann, e

muitas outras mais, que me fogem
á memória. Estava bastante agra
davel a festinha e a homenageada
Srta. Nilza Baystorff, soube com

sua simpatia, tornar-se a ponto
de atracão da Noite..

(Cachimbinho) .

pre "Tide" êle por um raqaz di.
reito.

ÔBA, chegou toda queimadi
nha e muita bonitinha a Srta. Be
ti Friedrich. pelo que soube andou
circulando em Joinvile e depois
fazendo um pequeno veraneio em

Barra' Velha. Diz ela que adorou
milhões, .. não sei porem se foi a

praia, os peixes, ou os bonitões
que por lá andavam. Ela TALCO
Taunus,

Existe um rapaz que é noivo
em uma cidade nâo muito distan
te daqui e anda muito saliente
com a nossa brotolandia. Cuidado,

. que elas queimam.

Domingo pelo que soube, realizou.
se a já tradicional tarde dançante,
mas infelismente devido a impre
visto, não me foi possivel compa
recer, o mesmo acontecendo com

o baile de terça feira. Entretanto

por informações de crédito, soube
que não esteve lá muito bom,
pouco frequentado, por conseguin
te muito desanimado. Com a

apresentação da orquestra femini
na "Anacaoana", encerrou-se a

temporada deste ano das grandes
sensações, restando-nos a esperan
ça de 1.959, nos trazer grandes
orquestras novamente. Pretendo
numa destas proxi::nas edições, fa
zer um retrospecto do movimento
social deste ano.

Outro anda declarando aos qua
tro ventos que é ele a Cachim
binho. Muito obrigado, pois deste
modo ajuda-me 8 ficar no ano

nimato.

Durante a festinha oferecida a

Srta. Nilza, notei que as garotas,
com raras exeções, estavam sem

seus respectivos "boys". Natural
mente é influencia das contínuas

greves no país. Cuidado rapazes,
pois estas pombinhas num de seus

passeios, poderão alçar vôo e en·

centrar um novo "gavião" em seu

caminho:

Isto naturalmente não aconte
cerá ao Alcides Schumacher, pois
o rapaz está Firme e está firme

mesmo; já dança até mambo,

Soube que o Mallonzinho anda
muito saliente. Imaginem que o

popular "Ripadindo ", domingo
bancou o barba- azul. Eu que sem-

Agradeço a Sra. que procurou
8 redação do Correio do Norte.
para colaborar .com esta seção,
pelo que me consta esteve no bai
le de terça feira e do qual poderá
enviarrne assuntos do mesmo, que
saberei aproveita-los dentro do
possível. Eudereço "- CORRElO
DO NORTE· para Cachimbinho.

/Correio

Chegaram a nossa Princeza do
Planalto em gozo de férias as

Srtas, Aracy Witt residente em

São Paulo e Ligia Voigt resi ::lente
em Porto União. Atenção "vivos';

Para a primeira edição deste

jornal no ano de 1.959, irei dar
por esta coluna, o nome das 5
senhoras e 5 senhoritas mais ele

gantes. As 10 "mais" serão ea

colhidas dentre aquelas que com- r

parecem ao "Hevellion" do Clube
Cauoinhense.

Por hoje é só e até aproxima
semana.

Utensílios
domésticos

(!,adta, �teit4

do Norte
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LUSTRES
e

Aparelhos Eletricos

J Case Erlifa
.

,

Vende=,se
Uma serraria completa - Conjunto Wolff· 45 cavalos
4 vagões de. quóta L 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· 9/1/2 pés, Consul a

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

Toca-discos.
Acordeões: Somenzi e Soneli
Máquinas de Costura: Alfa, Philips, Lada e Zig-Zag.
Fogões em 3' tamanhos, cozinha, americana, "Fiél";

Cofres e Arquivos "Fiél".
Aparelhos Walita e Spam

Acumuladores Durex; Ventiladores.
Bicicletas: Prosdocimo, Goericke, Sport e Bristol.

Peças em geral.
Lampadas simples e fluorescentes.

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

LOURENCO
. �

BUBA
==:::::::=======::::::=::::::::::a::::::::::::::::::HH:::::::::::::::::::::::::c=:::::::::::::::::
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"

' "
" "
" "
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José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

. Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n.O 550.
'<;ANOINHAS -- Santa Catarina

Oficina

Relâmpago

-I

A mais antiga
A' mais sortida
A melhor
A preFerida

Completa assistência para
'b" "I do pequeno concerto

sua tCIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Pecas e' accessórios
I

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

... M BliWAM A'" ttD1fi* '&&&i!969

PINTOS DE UM DIA
Da' Raça White Aroerica, des

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

plumagem branca.

Pedidos para:

Henrique Bora, Canoinhas, S. C.

(proximo a União Madereira Ltda.)

Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte

Almanaque do Pensamento
Edição de 1959

Seja previdente! Adquira o

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

riada 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, prátí
cos e úteis.
Por apenas Cr$ 20,00
Procure seu exemplar na

Impressora Ouro Verde

Panelas e louças
CàsaErlita

Máquinas agrícolas e

para beneficiar madeiras
Para todas as' finalidades.

Informações com

Z. Garcindo & I(nüppel Ltd.
Nesta cidade.

V. S. poderá comprar re- ,

logios modernissímos
anéis e brincos de di
J

versos modelos

Na �ReloJOc1ria Sulssa
de Guilhernie J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Procure-no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Material elétrico
CASAERLITA

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 benfei-
torías.

.

Preço de ocasião.

Tratar com Z. Garcindo &

Knüppel Ltda. Caixa postal 56 -.

Canoinhas - Santa Catarina
'

)
,

"

o NATAL
,I

está chegando. Embeleze -

sua casa,

preferindo bons PINTORES.
I

,

Di_sque 'Fone 305

Casa Esmalte
Motores a gazolina BRIGSS & STRATTON

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

Conjuntos geradores de corrente alternada e

continua

Dínamos para carregar baterias

Conjuntos eletrb-diesel
tem a sua disposição a loja 3

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

o P O R T UNI 'D A D E 5
Tenho para venda: 1 caminhão Ford Hércules Diesel,

Recem-retífícado, reduzido. equipado com caixa de montanha
reboque' duplo, pneus novos, tudo em ótimo estado (boa condi
ção de pagamento);

1 caminhão STUDEBAKER 51. reduzida, Retificado e bem
calçado (aceito troca por casa cu terreno);

;

1 máquina Ford 100 HP, completa;
1 máquina- STUDEBAKER parcial;
1 conjunto diferencial simples Studebaker
Muitas outras. peças para Ford.

AcAcIO PEREIRA - Rua Paula Pereira, 1443

Bar e Mercearia MONTE LíBANO
.de A DIB SAKR

Dôces, salgados, trigo triturado para quebe
verduras e frutas em geral

.

Entrega a domicílio - Fone 283

Rua Caetano Costa - Esquina Curitibanos, 444

Acabamos' de -

,

receber a nova

com li 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 assistencía técnica

durante o prazo de garantia.

CASA PEREIRA
Rua Getúlio Vargas, 882.

O
,

...

,verao vem a.l ......
� ,r

Geladeiras domésticas F R IG I DA I R E
Comérciais e Sorveteiras

ElET.ROfRIO
A' vista. ou em modicas' prestações mensais.

Z. Garcindo "& Knüppe� Ltde.
Canoinhas - Caixa Postal, 56 - Fone 261 - Sta. Çata:ti�a
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Um.....

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

I!

ANIVERSARIAM6SE
Hoje: os meninos Luiz Au ...

gusto filho do sr. Derby Fon»
tana�' Raul filho -do sr. José
Inácio dos Santos; Udo filho
do sr, Horst Winter e Ernani
filho do sr. Afonso Knop; o
sr. Orlando Hostert, os jovens
[oão B. R.ulhes e 'Moacir de
Paula e Silva.

Amanhã: os srs. Orlando
Nascimento; 'Darcílio Hostin
e Walfrido Kriiger: as meni
nas Leda Maria filha do sr.
Arnaldo j. Machado e [oecy
de Fatima filha do sr. João
Cornelsen.
Dia 8: as sras. dnas. Ma

ria Luiza esp, do sr. Aroldo
Koepp; Anita esp. do sr. Nar-'
ciso Ruthes Sobv.; Sebastia
no esp, do sr. Leonardo Brey;
Olga esp, do sr. Lidio João
Ferreira; Maria esp. do sr.

.

Afonso Linzmeyer e Vva. Con
ceição Terezinha Müller [or.;
os srs. R.olando Bollmann e

Rodolfo Frohener; a sr ta. Ma
ria D. Wateho; os meninos
.Mareio Ivan filho do SI'. Or
lando Tremi e Antonio Ha-
1 oldo

, filho do sr. Bernardo
Belinski,

Dia 9: o menino Luiz Car...
las filho do sr. Sarkis Soares;
a sra, dna. Ida esp. do sr.

Antono Koller; a srta. Hele
na Krisan; as meninas -Maria
Luiza filha do 'sr. Vitor Krii»
ger; Regina Augusta filha do
sr. Julio Gançalues Corrêa
Fv.; Esther Dorothea filha.

.

Não acompanha o ritmo de cresci-
mento sulino o Estado de S. Catarina
Em declínio a. participação do Estado na Renda Nacional - Con

centração em JoinviUe das principais atividades econômicas
Apesar do intenso desenvol-

vimento que se tem notado no

sul do país, desde o após-guerra,
Santa Catarina, parece não es

tar acompanhando em igual ri
tmo as demais áreas sulinas.

Enquanto em 47 a participação
catarinense eorrespondía a 3,0%
da renda nacional, nos anos se

guintes apresentou marcante de

clínio, alcançando em J 951,2,3%.
Acusou melhora, embora que
pequena, entre 1952.e 1953, ca
indo em 54 quase ao nível de
1951, para I finalmente atingir
em 1955-156, 2,7%.

do ssr. Douglas Benkendorf e
Astrid filha do sr. Reinartd
Krieck.

. Dia 10: as sras. dnas. Nidia
esp. do sr. Herbert Ritzmann;
Hilda 'esp. do sr. .Siluio W il
tuching e Vva. Üertrudes
Mende; o menino Moacir filho
do sr. Elpidio Borges da Si!"
va; os srs. Mario Oungel e
Edmundo Webber,
Dia 11: as 'merunas Vero#

nica filha do sr. José War...
denski; Aurora filha do sr.
Dionizio A. Orgecoski; Lucia Segundo dados colhidos ns re:"
filha do sr. Gustavo Bran- vista "Desenvolvimento & Con
des e Charlote filha do sr. Na", juntura", a renda per capita no
tal Ossaif; os meninos Edson Estado é inferior à média na
Luiz filho do sr, Basilio Heu» cional.
ko e Sérgio Augusto filho do
8'1. Syluio- A. -Mayer; a srta. A agricultura e as atividades
Arlete Bueno,' os srs. dr. Be» extrativas, ocupando 74,% da

nigno Cerdeira e Estefano mão de obra, geram apenas
Wrubletoski. I 46,6% da produção total e a

Dia 12:' o jovem Neylor industia empregando 10,2% con

Cubas; a sra. dna. Otilia esp.
tribui com 20,1% para o total

do sr .. Donato Haack; o me-
da produção, sendo que os ser

nino Adão filho do sr. João viços de mão de obra ocupando
Tchaika; a srta Lourdes Kol» 15,3%. contribuem com 47,6%

ler; as meninas Elvira filha para a formação da renda. Em

do sr. Ernesto Koch e Maria contraste com as demais capí
Vilma filha do sr. Augusti» tais do país, a Capital de San

nho Kornatzki. ta Catarina não detém o C0-

mando da vida econômica do
Aos aniversariantes nossos

cumprimentos. Estado, sendo que as principais
atividades se desenvolvem em

Joinvile. As atividades agro
pecuárias desenvolvem-se

.

no

interior e as' manufaturas pros

peram de preferencia em ou

tros mumcipios, como o de

Joinville.

t
I

Nascimento
Ocorreu d�a 27 do mes fúzdo
o nascimento da linda garo
tinha Rosimary filha de dna.
Flora , sr. Heiny Fischer.
Nossos cumprimentos:
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Atividades Primárias

Na formação de renda das a

tividades primárias de . Santa
Catarina, a lavoura vem con

tribuindo em média, com 50%,
a produção com 30% e a pro
dução extrativa vegetal com 20

por cento. Na agricultura o trí-.
go é um dos produtos que al
cançou maior incremento, não
só quanto à produção real, que
passou de 16 mil tons. em 1940

para cêrca de 100 mil em 5'7,
mas também quanto ao valor

específico, no conjunto da eco- �

nomia agrícola, passando li ab
sorver 13;8% do valor global,
na fonte dos bens de origem a

grícola e-m 1957. Outro produto
que teve participação' crescente
foi o arroz, seguido da mandio
ca, milho e feijão.
.' .
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�� Xadrez metro 18,50 Fundada etn 1935 <12 pçs.). a partir de 1.100,00 �§I
��t

.

'<'
\' ��

��'�
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Cobertores _ Capas _ Meias
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Rebanhos

Seus rebanhos, apesar de não
serem os maiores do país, re
presentam contingente apreciá
vel de alta significação na eco

nomia local. Sua contribuição
industrial, flutua em torno de
uma renda de 2 por cento, pro.
duzindo os mais variados arti
gos, qJle vão desde gêneros ali-

mentícios de primeira necessi
dade aos brinquedos e ârtefatos
de luxo;

\ Carvão

Quanto à produção de carvão,
Santa Catarina ocupa o primei
ro posto, tanto no que respeita
à qualidade .corno às quantida
des mineradas.

Entre os diversos obstáculos
que se podem apontar como

entorpecedores do processo de
crescimento econômico do Es

tado, sobressai o funcionamen
to do setor industrial quase ex

clusivamente como beneficiador
e elaborador dos produtos do

campo.ipois estas linhas de pro-
,

dução não constituem ponto de

germinação para outras ativi
dades. Prevê-se entretanto, que
a economia catarinense não de
verá estagnar-se nos próximos
anos.

(Do "Diário do Comercio",
de São Paulo).

Tintas
Casa Erli1a
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