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Ilmo. Sr.

Dr. Haroldo Ferreira
Prefeito Municipal
Canoinhas

Comunico nobre amigo que CELESC entrou entendimentos Ca

noinhas Força e Luz e Empresul sentido melhoria condições forneci

mento energia essa região pt Empresul assini concluir obras rio Júlio
e terminar trabalhos segundo circuito Jaraguá-Mafra providenciará

HAROLDO
Elétrica, para

FERREIRA
Canoinhas

aumento quota essa concessionária vg mediante revisão contrato for
necimento pt. Lembro outrossim V, S. deverá conseguir direção Ca
noinhas Força e Luz instalação fonte própria energia para atender
necessidades mínimas locais ocasiões estiagens zona sistema Empresul
bem como interrupções fornecimento usina Capivarí pt CELESC - Em

presul envidam esforços sentido, restabelecer ràpidamente fornecimentos
essa zona pt.

Cordiais Saudações
Dr. José Corrêa Hulse
Presidente CELESC

NEM
O

TANTO
M III II II

Caminha o.Brasil em alta velocidade para a industriali

zação. Tentando transformat 50 anos de estagnação em 5 anos de

progresso na indústria geral e de báse. O nosso natural interês

se pela agricultura não nos leva a ser contrários - à valorização
das nossas matérias primas pelo beneficiamento e transformação
em utilidades de consumo. Somos pela industrialização. Entendê
mos que a nossa economia somente será uma economia forte e

estável se produzirmos aço, navios, locomotivas, automóveis, má

quinas, operatrizes, tudo quanto precisamos consumir, utilizar e

até exportar.
Tudo isto está no concenso daqueles que entendem que um

grande país não pode viver exclusivamente das divisas de ex

portação de produtos primários, concorrendo muitas vêzes que
circunstâncias desfavoráveis, como no caso da mão de obra, pois
que a nossa é cara, e ainda assim não é das melhores. Entre

pensarmos que a industrialização é necessária, e admitirmos que
a considere absoluta vai muita distância. Ela é sem dúvida de

grande proveito para que saiamos da inferioridade econômica em

que nos encontramos em relação -a outros países, até com menor

possibilidades do que n-ós.

Do mesmo modo, entendemos que o descaso com que
vem sendo tratada a agricultura e quem) disso dividar, basta cor

rer os olhos sobre o programa de métas do Presidente da Repu
blíca, onde muito pouca atenção lhe foi dispensada.

É corriqueiro que nenhuma estrutura econômica pode sub
sistir sem o apôio de nenhuma agricultura desenvolvida, produ
tiva e sadia. As metas não nos aquinhoaram com medidas de

amparo e fomentos afetivos, e as providências prometidas à ati
vidade do campo, tem sido mais efeito publicitário, do que de

ação sincera e eficaz e de quando em vez surgem como que para
engambelar a atividade, que a governança trata como uma au

têntica enteada. Os resultados aí estão presentes e se agravarão
num futuro próximo: o produtor se desinteressa, o material de
subsistência escasseia e se torna proibitivo, servindo de pasto à

ganâncía e desassossegando a massa consurr.idora.

É preciso que-o govêrno tenha presente a sábia adver
tência de HENRY FORD: "Um pé na industria, outro na agri
cultura."

-. ** j, AA M

Emendas apresentadas ao Orçamento da União

para 1960 pelo Dep. AROLDO CARVALHO
e que visam beneficiar Canoinhas e Papanduva

-

Aeroporto de Canoinhas, serviços de pista e estação de
Passageiros c-s 5.000.000,00.

Para prosseguimento das obras do Aeroporto de Três Bar
ras, no Campo de Instrução Militar "Marechal Hermes, 5 milhões;

Para construção de um campo de pouso em Papanduva, 2
milhões.

Para a exposição regional de Canoinhas Cr$ 300".000,00

Fomento à Avicultura no Município, em convênio com a

Prefeitura. Municipal Cr$ 500.000,00.

Para despezas de qualquer natureza com a instalação e

manutenção de um Posto de Suinocultura, em convênio com a

Prefeitura Municipal Cr$ 1.000000,00.

Para instalação e criação de matadouro modêlo e insta
lação de câmara frigorifica em Canoinhas, Cr$ 2000.000,00.

Para o aproveitamento hidrelétrico do Rio Tamanduá. em
convênio com a CELESC Cr$ 15.000.000,00. .

Para estudos do aproveitamento do Rio Tamanduá, C$ 5
milhões.

Para melhoramentos e retificação da linha Mafra.Canoinhas,·
Cr$ 50.000.000,00.

Para a construção da linha de transmissão de Salto do,
Timbó à cidade de Canoinhas, Cr$ 30.000.000.00.

Para desenvolvimento do gado leiteiro no município de
Canoinhas, em convenio com a Ass. R ural, Cr$ 2 milhões.
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Estiveram reunidos em Join

ville, dia 30 de junho p. findo,
representantes das classes pro
dutôras de todo o Norte Cata

rinense, a fim de debaterem o

problema de energia eletrica,

Deputado
Benedito Terezio

fde Carvalho Junior
Em �ompanhia de sua dignis

sima espôsa, encontra-se entre

nós, Ó deputado estadual BE
NEDITO TEREZIO DE CAR
VALHO JUNIOR, legitimo re-

presentante de Canoinhas na

Assembléia Legislativa. Reeleito
nas ultimas eleições de 3 de

outubro, homem simples, "Seu
Dito" como é mais conhecido

. entre a nossa população, inega-
velmente, ainda é o politico de

maior prestigio do Municipio,
porque é o homem que atende
a todos indistintamente e em

qualquer horario. Sempre que
está em visita ao Municipio, per
corre todos os Distritos visitan
do os seus amigos e correligfõ
nários inclusive tomando con

tacto com os problemas para
depois soluciona-los na Capital
do Estado.

Votos de bôas vindas e feliz
estada em nossa terra, "Correio
do Norte" deseja-lhe.

que nestes ultimos mêses tem
sido o assunto mais palpitante
e ocupado paginas inteira de jor
nais.

Todos os que se dispuzeram
a visitar as obras da Empresul
manter contacto com os Orgãos
ligados ao desenvolvimento da
rêde de energia eletrica, bem
poderão dizer que o nosso atual
Governo tomou a responsabili
dade administrativa de resolver
definitivamente o problema de

energia em nosso Estado. Fa
zendo uma análise do que já
está feito e as obras por ter

minar, até o fim do corrente

ano, Canoinhas poderá normal
mente receber um maior nu

mero de kilovats, dependendo
das condições da linha Canoi

nhas-Mafra, conforme já foi am

plamente divulgado no Relato
rio que a Comissão de Energia
Eletrica publicou no numero

anterior. Compete agora a di

reção da aludida Empreza, to-\
mar as providencias necessarias

para reforçar a linha, inclusive
a mudança de novos izoladores
e etc.

Estando agora todas as Asso

ciações de classes do nosso Mu

nicipio, inclusive os perderes E
xecutivo e Legislativo, interes
sados vivamente em resolver o

assunto de qualquer maneira,
estamos certos que não ficare
mos ás escuras, nem tampouco
viveremos em trevas. Tenha
mos breve ou não, solução da

Empresul que no momento a

travessa a sua maior crise de
vido a longa estiagem, uma u

sina de emergencia será breve
mente montada com capacidade
para 500 KWA. .

e uma vez pro
duzindo energia, não teremos

mais racionamento, seja qual fôr
a razão. É preciso que todas as

forças se unam - que elementos .

desconhecidos da realidade, e

xaminem com criterio e justiça
o que se está fazendo, para um

, julgamento oportuno e honesto.
O momento não é propício para
culpar este ou aquele. A Co
missão de Energia Eletrica que
foi a Florianopolis - conversou

com o presidente da Celesc e

notou o trabalho do Governo
do Estado, pode perfeitamente
dizer que nunca se trabalhou
tanto para a solução de um pro
blema. É o que faz o sr. Heri
berto Hülse, atravez da Celesc
e esta atravez da EmpresuI.
Até 31 do mez corrente, as

aguas do rio do Julio, irão au

mentar / o volume da represa
do Bracinho, garantindo, por
tanto, mais quantidade de ener

gia no sistema da Empresul, E,
esta capacidade será aproxima-·
damente de 1.500 kilowats. A

situação, sem duvida alguma,
será muito melhor.

Na proxima edição, daremos
informes sobre a usina que está
se pretendendo instalar, sua ca

paci'dade e direção.

Jovino TebelipeSelem e I. Seleme
Dia 8 do corrente é o aniver

sario natalicio do sr. Seleme

Isaac Selerne, competente e es

forçado Gerente do Banco Inco,
Agencia de Itaiopolis, onde o

mesmo desfruta de um vasto

circulo de amigos. Correspon
dente do nosso jornal, Seleme

Isaac Seleme dado o seu tem

peramento agradavel e sua ma

neira cavalherêsca com que tra>

ta a todos, conquistou R simpa
tia geral do povo itaiopolitano.
Votos de muitas felicidades

em companhia de sua digna fa

milia,

Festeja seu natalício, na pro
xima terça-feira, ó estimado oi
dadão sr Jovino Tabalipa, cri

ador, lavrador e industrial re

sidente no prospero Município
de Papanduva. O sr. Tabalipa
que é candidato a Prefeito nas

proximas eleições de agôsto,
pela legenda da UDN, será na

quele dia, muito cumprimenta
do pelos seus inumeros amigos
e admiradôres de sua persona
lidade.

"Correio do Norte" cumpri
menta-o, almejando muitas fe
licidades em companhia de sua

dignissima família.
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Por Fernando Rodrigues Laureano
Veterinário Regional

. O Carrapato (Ixodideos) tem sido um obstáculo ao desenvol
vimento da pecuária em todo o mundo. 013 americanos, os .ingleses e

outros povos "gastam pesadas quantias em sua erradicação. Os pre
juizos .são, para nós também, bastante elevados. O seu hipostoma ar

ranca do criador quase todo o sacrifício de criar sua rês. E muitas
veaes o criador não percebe ao certo o motivo das mortes de auas

reses, visto múitos já considerarem o carrapato como uma oontingên-
aia da natureza.

'

O carrapato que é também transmissor de graves doenças
aos bovinos e outras especies, tem um ciclo de vida (ciclo' evolutivo)
que se prolonga por vários meses e se alimenta. de sangue dos ani-
mais parasitados.

'

.

As fêmeas eogorgltadas (cerrapatos grandes) desprendem- se
dos animais e, rio chão, fazem sua postura, de uns 3.000 a 4.000
ovos e esses, apôs uns 40 dias, em 'ambiente úmedo, eclodem e' sur
ges as larvas hexâpodas que irão parasitar os animais sueceptiveia e

então, após uns sete dias, se transformam em ninfas octópodas e daí
a oito dias são adultos, As fêmeas após 10 dias rle· hcspedagem no

animal, caem ao 8010, onde procuram um lugar abrigado para faze- J

rem sua postura, á qual pode ,�qurGr de 10 a 20 dias, conforme a

t��re�reamhlw�.;�
.

Agora vejamos o que diz o Dr. Claudio Dârio Lopes de AI·
meida, sôbre o carrapato: "Caloulase que uma fêmea adulta sugue,
por dia, 0.4ml, (4cc) de sangue. Sabemos que cada bovino parasi
tado alberga milhares de carrapatos. Considerando, pois, um animal
infestado .por 5 mil deles, teriamos uma perda diária de 2 litros de

sangue. Os outubro a abril, época de maior infestação. êste animal
perderia '420 litros de sangue, Calcula-se que um bovino de 500 kg.
tenha cerca de 40 litros de sangue. Desta forma, num ano, o ani
mal poderá perder ate '10 vezes o total de seu volume de sangue".

Tendo, pois, em vista êste fator, adicionado de ação tóxica,
hemolítica .e anticoagulante da saliva do carapato, podemos verificar
que a infestação de carrapato nos animais determina graves transtor
nos na saúde. e que vai de enfraquecimento atê a morte, ou favore

=--
ce intercorrências que levam 8 rês à morte. Outras vêzes o -carrapato=

nas infestações mais leves produz atrszo no crescimento e na engorda;
� além disto, os terneiros que nascem fracos morrem e li produção de

� leite pode se reduzir até a metade:
=--
s. Verifica se pelos fatos citados que cabe ao criador de ani-
=- mais a maior parcela de responsabilidade pela compreensão do pro-'
II blema. Todos devem de modo sincronizado lançar mão das armas de
ªª combate aos carrapatos, logo que êsees comecem a pintar 00 animal.
�
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FILIAL CANOINHAS

Praça Lauro Müller) 208 - Fone, 187
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Prédios para as agências
Postais de Sta.·Catarina
Importante ,projeto do Deputado Arolde

Carvalho para solução do assunto
O dr. Aroldo Carneiro de Carvalho, representante dês te Es

tado à Camara Federal, Da legenda da UDN, acaba de apresentar
importante projeto de lei.

Pela proposição do doutor Aroldo Carneiro de Carvalho, fica o

Poder Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Viação, o cré
dito especial de 12 milhões de cruzeiros para a construção de prêdios
destinados às Agências Postais-Telegráficas de Blumenau, P. União,
Mafra, Cricíciuma e Timbó.

No mesmo projeto, o dr. Afóldo Carvalho submete à apre
ciação da Camata Federal a inclusão no Orçamento Geral da União,
durante quatro exercícios consecutivos, de parcelas anuais de dez mi
lhões de cruzeiros, destinadas à construção de prédios para as Agen
cias Postais e Telegráficas dos seguintes municipios: Curitibanos, 10-
daial, Joecaba, Caçador, Concórdia, Presidente Getúlio, Taió, Rodeio,
Bom Retiro. São Joaquim, Urussanga, Braço do .Norte, Papanduva,
Itaiôpolis, Rio Negrinho, Campo Alegre, Corupá, Guaramirim, Rio
Fcrtuna, Campos Novos, Videira, Tangará, Erval D'Oeste, Trombudo

•

Central, Rio D'Oeste, Xanxerê, Palhoça, U russanga, Palmitos, Mon
daí Itapiranga, S. Miguel D'Oeste, São' José do Cedro, Nova Trento,
Vidal Ramos, Biguaçu, São José, Santo Amaro da Imperatriz, Hen
rique Lage," Nova Veneza, Ituporanga, Pouso Redondo P. Capinzal,

Pelo projeto do parlamentar udenista, num prazo de qua
tro anos, ter-se-iam os recursos necessários à construção de pré
diG.s para Agências Postais nos municipios de Santa Catarina. Ine
gàvelmente, a proposição do dr. Aroldo Carvalho, se aprovada
na Carnara Federal beneficiará cc.nsideràvelmente a grande mai
oria das comunas catarinenses.

Mudas' d e Laranjeira
Tem á venda a Assoe, Rural de Canoinhas

Adquira agora
cs 400,00

Casacos, casaquinhos, .

blusas, pulovers
ead,Q, e",tit4

VENDE-SE
em TRES BARRAS

urna casa de madeira com

6 peças, com 3 datas, to

das cercadas, com arvoredos

poço, paiól, etc.

Preço de ocasião.

Tratar com o Sr. Frederi
co Dallmann ou .na Padaria

Tresbarrense, em Três Bar
ras.

Assine! Leial Divulgue I

Correio do Norte

\

Cobertores,
pijamas peluciedos

CASA ERLITA

por .epenss
•

mensais

"VEl

a

Z"
MÁQUINA DE TRICÔ
-ULTRA RÁPIDA

Mais
de

Pontos
.

diJerentes ,.,para
seu T R I C O

Faz um Polower em 4 HORAS
il

If!::·,s,. A MELHOR MÁQUINA DA A TUALlDADE PORQUE:

• Executa o trabalho rápido e autornàt icament.e

por meio de movimento do pente simplificador
de meia "Veloz" da recente descoberta do nosso

tecmco especializado.
O Faz 150 pon tos em 10 segundos'
O N ào e necessàrio o uso de pente para Virar os pontos,

como a máquina Similar de outra marca.

O Se comprova que a máquina "Veloz" é de qualidade
superior sem igual, só pelo fato de que é constituída
com melhor agulha de mela usada na indústria.

• Sua durabilidade é garantida por muitos anos por
ser solida no seu fabrico

IOtelrament:e�d:e�m;etiailª������?�L
Concessionários exclusivos.

COM. E IND.
GERMANO STEIN S. A.-'t.

Combate ao

CARRAPATO

A pobreza dos pastos, aliada à infestação do carrapato e do
berne e de outras doenças dos rebanhos, em época de rigor do tempo
a mortandade surgirá inevi tavelmente; mas, se Oi senhores criadores
em certas épocas tomarem em consideração as medidas de combate a

essas mazelas crônicas da economia da pecuária; outra será li fieionomia
. de n08808 rebanhos.

i(

Concito, por fim, a todos se unam em tôrno do combate sie
'temático ao carrapato, um dos flagelos de nossos minguados rebanhos.

;"lIt

VENDE-SE
TRATOR FORDSON MAJOR (DiESEL)

Em ótimo estado com pouco uso, com arado, grade e

cultivador. Preço de ocasião. Tratar com Dr. EHWIN
SCHWARZ (dentista) em. frente a Agência Ford .

Mudas de batata ingleza de procedencia ho

landeza, aclimatadas no Brasil, pela Cooperativa de

Castro - Estado do Paraná. Altamente selecionadas,
embaladas em caixas de 30 quilos, estão sendo ven

didas pela Associação Rural de Canoinhas que tornou

a iniciativa de introduzir em nosso Município, mudas
de batatas proprias para exportação.'
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Adquira hoj� mesmo a afamada

Máquina de Costura "VI�ORELll"
oferta especial da

CASA ESMALTE
por apenas (r$ 495,00 mensais.
A única maquina com 1/2 século de gafântia.

LARES
O ([)'_"(2§

ANIVERSARIANTES DA SEMANA·

e

.
'

/I. qualquer que se]o
qualquer que seja o

a carga ...

estrada I
' ...

um pneu - dois servkes.
• borras duros e robustas que mordem

o terreno para máxima tração nas

más estradas.

• nervuras centrais espessas ossegu
.

rom mínimo desgaste nas estrados"
pavimentados.

para caminhões e caminhonetes"
que não escolhem estrados

Pneus Firestone
máxima quilometragem por cruzeiro

GRATIFICA - SE
Perdeu-se a parte supe

rior de um clarinete no

trajeto: Rua Getulio Vargas
Casa Pereira ao Ginásio
Sta. Cruz, Pertencente ao

Irmão José Ivo.
Gratifica-se bem a pessoa

que devolver no Ginasio ou

na Casa Pereira. 2x

PELUS

ANIVERSAR.IAM-SE
Hoje: o menino Rubens,

filho do sr. João Reinert; o

sr. Miguel Oliskooics; a me

nina Ianete Isabel filha· do
sr. Alcyr Woitexen.

Amanhã: o sr. Kurt Wol-

Agasalhos' para Inver�o

Casa Erlita

CYRO EHLKEDR.
- ADVOGADO -

,Cível e Comércio

Direito Tributário ou Fiscal
ESCRITORIO: Rua Major Vieira, 290 - CANOINHAS

VENDE -
- SE

GRUPO DIESEL - ELÉTRICO
8 B. H. P. X 3,74 KVA
í 10/220 V., Monofasíco,

o. E.
-�

WALTHER
Estrada Bernardo Olsen - Canoinhas

Venha conhecer o extraordinório Pneu AT e todo
o nosso completo estoq�e de Pneus F;resto,.�
pára todos os tipos de veiculas, bem c.omo uma

equipe especializada, à suo disp.osiçõo, para servi

/0 com presteza e cotrezio.

MERHY· SELEME &
TRÊS BARRAS - S. c.

FILHOS

ter; o jovem Edgard Soares
teso em Xapecâ.
Dia 6: as sras. dnas. Betty

esp. do sr, losl Allage; Ma"
tilde esp, do sr. Feres Mansur
e Edelmira P. Lacerda mãe
do dr. Riva; os srs. Ludo.
vico Pteczarka e Germano
Hoeptner.
Dia 7: os srs. 'ovino Ta

balipa; Miecislau Bojarski e

[oão Urbano Reinert; as sras.

dnas. Frieda est). do sr. Gui.. ,

lherme Thoma e Vva. Dalila
Kawa; o menino [oão Urbano
filho do sr. João Reinert; a

srta. Aduira Veiga,' as meni
nas Nilva filha do dr. Nery
Waltrich; [uraci filha do sr.

Paulo Soares e Marilsa filha
do sr. J'abyr Damaso da Sil
veira.

Dia 8: os srs. Seleme Isac
Seleme e Edmundo Hart-
'mann; as srtas. Iacquelina
Cornelsen e Aracy Mülbauer;
as meninas Virginia e Elisa
filhas do sr. Frederico FVer
dan e [udite filha do sr.
Antonio da Silva,' Wander..
ley filho do Ir. Alcyr Woite
xen,

Dia g: os srs. Leopoldo
Wõhl;Alcides Fernandes Luís;
Aloisio Wibbelt e Lauro 01-
sen res. em T. Barras; "a sr ta.
Agacir Ienzura, o jovem E- .

waldo Franz; o menino Mi
guel filho do sr. Antonio f.
dos Santos; as meninas E..

deltraudt filha do sr. Ditrich
Siems e Melãnia filha do sr.

Iaroslaw Sidorak,

Dia 10;' as sras. dnas. Fri;'
da esp. do sr. Adolto Voigt;
Catarina esp, do sr. Bernar»
do Wendt Sego. Edithe esp.
de João Schadeck e Irene esp.
do sr, Vicente Flausina; o sr.

Max Ziemman; os meninos
José Cleones filho do sr. Quin ..

tino Furtado e Nelson filho
do sr. Bruno Wardenski; as

meninas Zilda filha do sr .

Friedrick Brauhardt; Ondina
filha do sr. Vitor Tomaschitz
e Rosi filha do sr. Evaldo
Brand; a srta. Cecilia Line
mann,

Nossos purabens.

Falecimentos
Faleceu nesta cidade dia

27 p. corrente o sr.

MARTIN! f'RANTZ,
com a avançada idade de
.84 anos.

Deixando os seguintes "Filhos:
Ana Frantz 80SSB Zinth,

Maria r. Erhardt, José e

Martini Frantz,

- Faleceu nesta cidade dia
3 de [ulhoo sr. JOSÉ LOM•

BARD] um dos antigos ma
tadores desta cidade.
Nossos Pêsames .

PROI,BICAO
O abaixo assinado proprie-

. tário de terras em São Sebastião
dos Ferreiras, por me-io desteç,
proíbe terminantemente a caça
da em seus terrenos, não se

responsabilizando pelo que a

contecer aos infratores.

AUGUSTO KRAUSS
. São Sebastião dos Ferreiras,
Julho de 1959.
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Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina SIA.
SÊ o E I T A J A í SA N TA C ATA R I N A

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAPITAL E RESERVAS - CrS 240.000.000»00
Agências em São Paulo - (�P). Rua São Bento, Agência em Curitiba (PR) _ Rua Monsenhor Celso, 50

}/.. 341. - Rua Marconi, 45. Rua Florêncio de Abreu, 637 • •. _...

.

• Av. Celso Garcia, 503. Rua Cíncinato Pamponet, 187 AgenCia em Flonanopolas(SC) - Praça 1� de Novembro, 9

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

Endereços Telegraficos; São Bento 13ANCOINCO - Rua Marconi INCOMARCONI - R. Florêncio de Abreu INCOLUZ • Av. Celso Garcia INCONORTE • R. Cio.
. cinato Pampouet LAPAINCO - Santos INCOSANTOS (ou INCOS).

.

_.

Agências no Estado de Santa Catarina - Araranguâ, Blumenau, Bom Retiro, Braço do, Norte, Brusque, Caçador, C'amboriú, Campos Novos, Capinzal, Canoinhas, Chapeoô,
Concórdia, Crisciuma. Curitíbanoa, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiôpolis, Itupbranga, Jaraguâ 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, Tijucaa, Timbó, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê.

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

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

Agencia no Estado do Rio d. Janeiro - Barrá Mansa.
-

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

,Escrit. Estado S. Paulo - Alfredo Guedes, Barrinha, Guararema, Gusriba, Lutêcia, Monte Mór, Poá, Queluz, Rio das Pedras, Saleaôpolis, Sousas, Tremembê e Vila dos Lavradora .

, a

Agências noDistrito Federal:
Rua Visconde de Inhauma. 134 ç . LOJA
Rua do Carmo 66

125.000.000,00

BALANCETE EM 30 DE ABRIL DE 1959 - (Compreendendo Matriz e/Agências)
A T I V O II P A 5 S-I-V-O-.

----�--,...----

A - Oisponivel
CAIXA

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil
Em depôsito à ordem da Sub. da

moeda e do Crédito
. Em outras espécies

B - Realizável

282.037.189.00
156.577.606,30

62.297.'l24,10
33.685 :315,20

.

564.807.534,60

'I'ítulos e Valores Mobiliários:
Apólíces e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
Cr$ 33 398500.00, depositadas no

Banco do Brasil S/A., à ordem
da Superintendencia da moeda
e do Crédito, e as do valor no
minal de Cr$ 1.000.000,00 de
positadas no Tesouro Nacional,
por força do Decreto-lei n. 96.02

de ] 6/8/945 28.890.488,20
83.424'00

2;643.537,00
66.529.243,00
798.274.720'10
32522.585.9ó

.2.516.973.988,00
2.43Ó�325.085,6b

41.400.508'60
270.619,00

3.395.519,70
203.362.891,90 6.025.525.818.40

79.128.225,70
3.352.446,00 6.207.063.183,10

Apólices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debêntures

Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecárias
Titulos Descontados
Agências no país
Correspondentes no pais
Correspondentes no exterior
Tesouro Nacional - M. Fazenda
(Divisão imposto de renda)
Outros Créditos
Imóveis
Outros Valores

98.056.693.00

c - I�óbilizado
'63 Edificíos de uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material de Expediente
Instalações

.0. - Resultados Pendentes �.

Juros e descontos
Impostos

. Despesas gerais e outras contas

E - Contas e Compensações
Valores em garantia
Valores em custódia
Titulos a receber de C/Alheia
Outras contas

232.986.569,30
59.279.090.50
5.197.730,70

10%.00 2970463.501,50

64.013.892,50
4.362.361,30

130.938.374,40 199.314;.628,20

1.550.871.333,90
204.563.554,60

1. 773.799.685.60
1.226.009.786,50 4.575.244360,60

12.023.893.208,00

F - Não Exegivel
Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial

I Fundo de IndenizaçãoTrabalhista
. Outras Reservas

G - Exigível
EEPOSITOS

à vista e a' curto prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias - C/Arrecadação
em C/ Sem Limite
em C] Limitada
em C/ Populares
em C/ Sem Juros
em C/_ de' Aviso
Outros depósitos

a prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias

de diversos:
a prazo fixo
de aviso prévio

Outras Responsabilidades
Titulos Redescontados
Obrigações diversas (inctusive
as operações do café)
Agências no País

Correspondentes no País

Oórrespondente no axterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

H - Resultados Pendentes
Contas de resultados

I - Contas de Compensação
Depositantes de valores em

garantia ou em custódia:

Deposit. de titulos em cobrança:
do País
do exterior
Outras contas

125.000.000,00
f8.000.000,00
90.519.299,70
1.000.000.00
5:480:700,30 240.000.000,00

234.608.885,00
85.685.448.80

1257.398.559,30
144.237.374,20

1.102.122.114,80
25.639.519,10
53.937.902,40
142.398.201,70 3.046.027.905,30

198.652.321,60
121.685.126,90 320.637.448,80

3,366.665.354,10

163.137.226,50
2.976.688.402,10
111.257.753,90

5.553,10

95.383.725, lo
511.027,80 3.346.983,688,50' 6.713.649.042,60

314.999.804,80

,

1.755.434.888,50

1.773.271.334,50
528.351,10 1.773.799.985,60

1.226.009.786,50 4.755.244,360,60
12.023.893.208,00

Itajaí, 10 de junho de 1959 • Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente. - Dr. Rodolfo Iêeneausc Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Miranda Lins, Diretor Ad
junto v Otto Renaux, lrineu Bornhausen e Antônio.Ramos, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade, GuardaLivros • Reg. no CRC·SC N. 1'081

PARA fERIDAS,
,E C Z E MAS,
INfLAMAÇOE5,
COCEIRAS,
F R I E 1 R A 5,
ESPINHAS, ETC.

1'::"'1(0 C;�PlrAR
!lOR f)(((1 ÉHCI.<\
-------

Sociedade -

Esportiva Paimei ras
Edital de Convocação

Por ordem da Diretoria, convido os senhores associados
da S. E. Palmeiras, para se reunirem em assembléia geral ordi
nária, a realizar-se no dia 5 do corrente mês, às 8 (oito) horas,
na séde provisória, Salão Tomporoskí, a fim de deliberarem so

bre a seguinte
Ordem do Dia:

1°.) Eleição da Nova Díretoria, Conselho Fiscal e Conselho
/

Deliberativo;
2°.) Assuntos de interesse social;
Só poderão ser candidatos, os sócios quites com a tesou

raria da sociedade e aceitos como sócios a mais de trez mezes;
As chapas para concorrer as eleíçõe, deverão ser entregues na

séde socíàl até dia 5 do corrente mês, 30 minutos antes das elei
ção com o cliente dos candidatos;

Outrossim convoco os membros da Diretoria, para a reu

nião a realizar-se dia 4 do corrente na séde Social, as 20 horas.

Canoínhas, 3 de julho de 1.959

HORST BOLLMANN - Presidente'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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�I Dr. Aristides Diener Ü
•• CIRURGIÃO DENTISTA ••

'ü H
II Raios X - Pontes Moveis e fixas g
ii Dentaduras Anatomicõs ii
H Rua Vidal Ramos ii
n �
:: CANOINHAS Santa Catarina ;c", "" n
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Dr. Arnoldo, Peiter Filho
ADVOGADO

CíVEL COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvan de Cosia
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n.? 550
CANOtNHAS __

�

Santa Catarina

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
di Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza'

CASA �LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

Comunica que acabou de receber um grande sortimento de
M E I AS, de todas as côres e tamanhos, diretamente das

fàbricas, vendendo a preços realmente convidativos.
Meias Elite, sem costura, 100% Nylon Dupont (Seda);
Meias Salaston, tamanho único, 100% Helanca Nylon;
Tamanho Único, em luxuoso estojo;
'Meias Manchester, pura lã, especial para o inverno;

Meias de seda, rayon, linho e algodão.

(Nóvamente "MAÇAS" sempre frescas)

Descascadores de Arroz
Com e sem classificador. Pronta entrega

z. GARCINDO & KNOPPEL LTOA.

Oferece aos senhores Industriais
CONJUNTOS ELETRO-DIESEL

de qualquer capacidade
GERADORES DE LUZ E FORÇA

MATERIAL ELÉThICO -EM GERAL
QUADItOS DE COMANDO

Material de renomada marca com 'amplas garantias.

J. Côrte Pr. Lauro Müller, 751· Fone 125

Canoinhas - Santa Catarina

/

,_- Edifído próprio

Procure no seu fornlcedor

o 'sabão Princ�za, Lygia,
Borax ou Tupy

Um produto bom,
especial e canoinhense!

x x x
, Está em pleno funcionamento
o "Barbaquá Coletivo Rodolfo
Zipperer" de Rio da Areia de
Baixo. Isto é o' que se pode
chamar progresso, pois assim
também os pequenos ervateiros
- impossibilitados de construir
barbaquás próprios - poderão
fazer suas safrlnhas, graças aos

esfôrços e espirito empreende.
dor do sr. Zipperer.

Estolas de pele
CASA ERLITA

�....ma""""""""9"1"""""�

A mais antiga
A mais sortiaa
A melhor
A prelerlde

De Tudo um, Pouco
J. Wzorek

(conclusão)
úde e da economia nacional)

Vende
,

'ou Troca-se
Uma casa em Curitiba com seis peças, na Vila S, Pedro,

por uma propriedade em Canornhas, pode ser só lote de terreno

ou com casa, Base de negócio Cr$ 130,0(1,00. Tenho tambem uma

casa e Abranches com sete peças, perto de igreja e bom colé-

gio. Basé de negócio Cr$ 170.00,00.
\

Tratar com o Sr. Estanislau Dambrovski - Vila Fani em

Curitiba' Caixa Postal, 2668.

•

, <'

'-''I.<t., •.

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua lele eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
x x x

Coisa interessante a notar:
Quando se trata de qualquer
empreza particular - ela cres
ce e desenvolve-se com rapidez
para o progresso e contenta
mento de todos, - mas quando
se faz algo dirigido pelas esfe
ras governamentais, tudo vaí
com uma lentidão desespera •

dora ...

Rua Paula Pereira

Oficina

R�lâmpago

PASSA ONDE OUTROS FICAM

I
camioneta brasileira

com tração nas 4 roda_s

MAIOR ESPAÇO

MAIOR CONFÔRTO

MAIOR UT I L I DAD E

Reune, em um só veícu lo, a {urgão, o carro de passeio
e a utilidade do Jeep-Willys Visite em nosso salão

exposição o veículo ideal para o campo e a cidade.

Basilio Humenhuk

& Cia. Ltda.
CONCESSIONÁRIO DA WILLYS-OVERLAND DO BRASIL S. A.

x x x

A festinha de Sto. Antonio
em Rio da Areia de Baixo, este
ano, correu às mil e uma ma

ravilhas e alcançou um recorde,
rendendo mais de 20 mil cru

zeiros para a caixa da Capela.
Estão de parabens, a comissão
e os festeiros.

x x x

As autoridades competentes
deveriam estudar o caso de di
versas denominações das loca
lidades do ínteríor do munici
pio dando um nome a cada po
voação afim de evitar confusões
e extravios da correspondência.
Vejamos, por exemplo, as 3 po
voações com nomes semelhan
tes: Rio da Areia de Baixo, Rio
da Areia do Meio (ou Entre
Rios) e Rio da Areia de Cima.
Mas geralmente tudo se abre
via só para 'Rio d'Areia". Para
o cúmulo da confusão, no mapa
de S. Catarina está localtsado
um 4°. Rio d'A reia que não exis
te e os que existam não cons

tam no mapa.
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J. Wzorek

Alguns lavradores volveram
suas vistas para a plantação de
fumo' construindo, para êste fim
as instalações necessárias. Na

roça é bom experimentar de tu
do e cultivar as plantas que
proporcionam maiores lucros.

Mas, com isso certamente vai
decrescer um pouco a cultura
de cereais úteis.

Por falar em fumo... só

posso recomendar a leitura de
um precioso livro "Sê Sóbrio"
de D. Tihamer Toth, editado

pela "Voses", Petrópolis, caixa

postal 23, qUE trata ciêntifíca
mente do assunto, demonstran
do claramente o que é realmen
te o fumo e o alcool. (Tenho
para mim que são dois flagelos
da humanidade, inimigos da sa-

(conclúe na 2a página)

m���Q�������������������������Q���������������������������������
� m
m -, �

I Eis a maior de todas as ofertas ... Descontos e premios.; !
.! Julho mês de aniversário das LOJAS UNIDAS LTDA. m
m �

� �Mês de sensacionais descontos em tecidos com farta distribuição m
m de prêmios mediante sorteio. r8
m m

m Cada compra de tecidos no valor. de Cr$ 500,00 dará direito a I
� 1 coupom numerado. 10 coupons serão sorteados dia 1. de agosto m
� na Rádio Canoinhas. Se V. S.' for o contemplado terá a disposição .�
m Cr$ 500,00 eu) tecidos inteiramente gratis. m
m m
em • ml

� Aproveitem?" pois esta grandiosa vantagem das �
m �
� m
m m
� �
m �
m • m
� m

m Rua Caetano Costa, 553 em Canoinhas m
m .' . .

.
m

�a�������aa�����a�����B������B�����������B���B������������������

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas • Impróprio até 14 anos

VINGANÇA NO CORAÇÃO
Cj Joel Mc Crea, Barbara Stanwyck, Rodolfo Acosta

"O mais cruel chefe apache na mais' sangrenta luta
contra os brancos!!! EMOÇÃO!!! AVENTURAS!!! LUTAS!!!

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

VINGANÇA NO CORAÇÃO
DOMINGO �s 17 horas

as 20 horas
Censura livre
Censura até 14 anos

DESPERTAR DE PAIXAO
- Em CinemaScope -

C/ Glenn Ford, Ernes Borgnin, Rod Steiger,
Valerie Frech, FeUcia 'Ferr

"Sensacional filme faroeste!!!
Ação!!! Lutas!!! Amor!! Um grande drama!!!"

-------

20. Feira· ás 20 horas •.REPRISE - Imp, até 14 anos

30. e 4a. Feira • ás 20 horas • Impr, até 14 ano.

o ENIGMA DO' ESPAÇO
"Tudo o que hà de Verdade sôbre 05 discos voadores!
Voce verá, Fcom seus próprios olhos, cenas reais, até

agora guardadas em segrêdo! Fatos, apenas fatos,
nada mais do que fatos!"

5.a e 6.a Feira • às 20 horas. Impr. até 18 anal

A Embriaguez do Sucesso
C/

.

Burt Lancaster, Tony Curtis, Susan
Harrison, Marly Milner

"É o colunismo social um bem ou um mal? Um filme
que jamais será esquecido ou perdoado! Um mundo cor

rupto ... em que a única preocupação é o sucesso!
A todo custo, a todo preço!!"
-----

AGUARDEM: Ferias de arnôr, Os que sabem
morrer, Santa Joana, A Lenda
dos Desaparecidos, etc •••

,-------------------------,

HORARIO BANCARIO
AVISO

Por motivos de ordem interna, no último
<'

útil de cada mês, a partir dêste, o Públí-
co será atendido no seguinte horário:

.

- das 9 às 11 horas.

dia

"-

lx

Ocorrencias' Policiais
Violencia - João Frederico

Sims, queixou-se nésta Delega
cia que defronte a sua residen
eis, Borba de Ta! empreiteiro
do calçamento, investiu contra
as crianças que encontravam-se

jogando bola e puchando de
uma faca, cortou-a.

Automovel roubado - Foi
roubado em Itajaí, um automo-

I vel marca Ford vedete, do ano

de 19'51, com motor n? 560016

Panificadora Pr i m or
Em virtude do racionamento de energia, alem das interrupções

ocasionais, não pode a Panificadora Primor. oferecer os

artigos de sua Iabricação como é de sua vontade, En

tretanto, estamos envídando esforços para atender
da melhor forma possível a nossa clientela.

Agradecemos a compreenção, a colaboração e o estímulo que
temos recebido por parte de todos, afim de, que, não encer

re suas atividades, mais uma vez este estabelecimento

que tanto honra Canoinhas e o Planalto.

Esperando continuar a merecer as atenções dispensadas
e a preferencia a nossos produtos

somos imensamente gratos

Panificadora Primor
:::::=::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::8=:::::::::::::::::::::::::=::=:::::::::u:::::::;::::
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ii O financiamento �e construção da casa própria feito pela ii
== �:=

li Caixa Economica Federal de Santa Catarina ii
.11 ••

o _
� -

ii depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii
;.! Concorra para o bem estar social de sua localidade levando i5
- -

- -

i: suas reservas em depósitos na i5
" "

li CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ii
- "

55 SANTA CATARINA. 5ã
- -

- -

" -

ii Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de 55
"

"

ii Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei 23M::
" -

- -

" "

" -
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de placa 6-90- 50 de Ibirama,
cor beije de propriedade do sr.

Ivo Mullax, residente em Ibi-.
rama.

Emplacamento - A Dele
gacia avisa os srs. proprietartos
de veiculas motorisados e bici
cletas que o emplacamento, foi
prorrogado até o dia 30 de ju-
lho sem multa.

.

Bicicleta achada - Encontra
se nésta Delegacia a disposição
de seu proprietario uma bici
cleta marca Erlao de cor bor
deaux. Para retira-la, basta a

presentar o certificado de pro
priedade.
Foi entregue ao sr. Estefano

Wrubleski, sua bicicleta que en

contrava-se desaparecida" mar

ca Hamburgo de cor cinza.

Conto do noivo - A Dele

gacia recebeu uma comunicação
de Valões que Roberto Mesqui
ta, vulgo Pinga-fogo em com

panhia de Augusto de Tal vul

go alemão, lesaram uns colonos
na importancia de Cr$ 40.000,00
e mais um revolver SjW cali

bre 32, e fugiram.

Os referidos individuos deram
o golpe de Alfa Romeo, que di
ziam ter para vender e marca

ram encontro em Porto União.
O vendedor era Roberto Mes

quita e o outro para confirmar
seu golpe, noivou com G filha
do comprador, afim de melhor
o iludirem.

Após terem recebido o di
nheiro e o revolver, desapare
ceram.

Esta Delegacia já os localizou.
providenciando todos os recur

sos necessarios.
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