
•

Ação do, Deputado
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em

favor da terra natal
do Presidente
o problema
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Ca rta e resposta
CELESC sobre
energia elétrica

Sempre atento aos problemas de Canoinhas, o' Deputado
AROLDO CARVALHO cujas atividades parlamentares são do

conhecimento geral e se destacam pelo cunho prático e objetivo,
têm desenvolvido grande trabalho a fim de obter sejam mitigados
os efeitos da crise de luz e .fôrça que atinge todo o Norte do

Estado.
Atravez de telefonemas do Rio para Florianópolis, de

telegramas, cabogramas e ofícios, dirigidos ao preclaro Governador

_ Heriberto Hülse, ao Presidente da CELESC e da Comissão de

Energia Elétrica, o Deputado canoinhense tem reclamado provi
dências que solucionem, definitivamente, a crise de energia, ponto
de estrangulamento da economia de toda a região.

O Engenheiro José Hülse, Presidente da Comissão Esta

dual de Energia Elétrica e Diretor - Presidente da CELESC

dirigiu, recentemente, longa carta ao Deputado Arcldo Carvalho,
de análise da situação e na qual são relatadas as providências
já tomadas pelo Govêrno, carta esta que abaixo transcrevemos,
para conhecimento da opinião pública local e para due mais êsse

depoimento fidue inscrito nos anais da imprensa conterrânea.

PESSOAL

Florianópolis, 26 de junho de 1959.

Senhor Deputado:
Acuso o recebimento. de sua carta de 10 de junho de

1959 e sôbre o assunto quero comunicar-lhe que a Empresul
vem atendendo Canoinhas com a mesma atenção que dispensa a

Joinvile e demais- municípios que serve.

N. 460/56

O racionamento é geral, dada a prolongada estiagem.

A usina de Bracinho esiá com a sua produção reduzida

a mais de um terço, a partir de princípios de junho, devido a

grande estiagem que atinge àquela zona. A Companhia Siderúr

gica Nacional, que deve complementar as cargas que o Norte do
Estado necessita, está pràticamente funcionando com duas caldeiras ..

Não nos entrega, portanto,' a energia nas quantidades que, real

mente, temos necessidade, nas horas de maior consurpo.
A usina de emergencia da ELFFA. em Florianópolis, es

tá trabalhando, em plena carga, para auxiliar o Norte do Estado.

Os trabalhos de montagem da usina Diesel de Joinvile
e as obras do Rio Júlio estão sendo realizadas, sob regime de

urgência. Esperamos colocar,. em funcionamento, dentro de 60

dias, dois motores da usina Diesel e desviar, até fins de julho, as

águas do Rio do Júlio.

Regressei ontem de Tubarão, onde "fui estudar, com os

técnicos da C.S.N., a possibilidade de colocar em funcionamento,
oorn plena carga, as quatro caldeiras daquela Usina, para mino
rar os efeitos do racionamento,

Lamentamos profundamente que os nossos correligioná
rios, menos avisados, não resta dúvida) de Canoinhas tenham
dístribuído um aviso, à população local, responsabilizando a Em

presul por um racionamento que, na realidade, não foi imposto,
mas resultou de uma situação anômala e imprevisível. (Aviso
que V. Excia. anexou à sua carta).

Se responsabilidade há, pela crise de energia em Canoi

nhas, nobre deputado, esta é da Canoinhas Fôrça e Luz S.A.

que, possuindo energia própria e comprada, paralizou a sua pro- ,

dução para receber energia única e exclusivamente dá Empresul.
Caso sejamos atacados, pela oposição, em virtude da

nota malévola da Canoinhas Fôrça e Luz S.A., seremos obri
gados a nos defender e transferir para aquela Sociedade" a res

ponsabilidade que nos quiz impigir.
O racionamento de energia a Canoinhas não foi imposto

pela Empresul, mas decorreu de fatores que não podiam e não

podem ser controlados' pela diretoria da Empresul.
A nota de esclarecimento era necessária. Não se justifica

é a acusação que a Emprêsa de Canoinhas fez à Empresul.
�
'I'odos nós, Senhor Deputado, lutamos ao lado do Govêr

no, e porisso mesmo de�emos pautar os nossos atos, no sentido
de evitar que a oposição o critique.

Comunico, outrossim, ao nobre amigo que determinei
a Empresul para lhe dar amplos esclarecimentos sôbre a falta de

energia no Norte do Estado.

Na oportunidade, apresento os meus protestos de elevada
estima e consideração.

JOSÉ HÜLSE

Já se encontra na Assembléia Legislativa o

Projeto de Lei criando o 3' Batalhão
da Polícia Militar em Canoinhas

• Recebemos e transcrevemos o radiograma recebido do sr.

CeI. Comandante Geral da Polícia Militar do Estado: .

"Comunico prezado amigo propuz sr. Governador trans
formar la., 2a., 3a. e 4a. Cia. Isolada em 3° Batalhão Polícia Militar
Com séde nessa cidade, ficando referidas Cias, destacadas onde se

acham. Referido projeto já se encontra Assembléia.
.

Abraços, Euclides Simões de Almeida - CeL Cmt. Geral.
,
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Compradores
Município

pagando com
Esta semana fomos informa

dos de que compradôres de ce

reais de firmas inexistentes. es
tavam comprando cereais, prin
cipalmente arroz, pagando uma

- parte com dinheiro à vista e

outra com' cheque, pagavel em

30 e 60 dias. Tendo um dos la
vradôres trazido um desses che

ques à cidade, foi constatado

que a firma não existe e o en

dossante completamente desco
nhecido na praça_ citada no che

que.
Outros entregam aos lavra

dores cheques sem assinatura,
alegando que assinatura em

cheque o inutiliza. Estão tam

bem ameaçando os lavradores,
principalmente os que planta
ram mediante emprestimo da
Carteira. Agricola e Industrial

do Banco do Brasil, sob o pre
texto de quem emprestou di
nheiro desse Banco, é obrigado
a vender para eles, todos os ce

reais.

_

Calcula-se que os prejuízos
montam em milhares de cru

zeiros, pois faltam vir à cidade,
muitos lavradores portadores
desses cheques sem fundos.

Os lavradores não devem a

ceitar cheques de pessôas des

conhecidas, sem primeiro vir à
cidade e pedir -ínformações nos

Bancos credenciados perante a

Neutralidade
suspeita

Todas as vezes queo govêr
no intervem rras eleições o

país vive ambiente de

revolução
Rio, 25 (C. P.) - O vesper

tino "O Globo", em editorial

sob o título "Neutralidade Sus

peita", faz várias advertencias

ao presidente da República so-
-

bre a próxima campanha polí
tica da sucessão. Rememorando
os fatos e citando os aconteci

..mentos nos govêrnos de Epita
cio Pessoa, Artur Bernardes e

Washington Luiz,· o editoralista

registra que o sr. JuscelinoKubi

tschek, ao receber a comunica

ção do diretório nacional do

PSD. sobre a escolha do mal.

Teixeixa Lott para seu can

didato a presidencia da Re

publica, fez a seguinte obser

vação: "Todas as vezes que o

. governo intervem nas eleições,
o país vive ambiente de ver

dadeira revolução".
Mais adiante, como a carac

terizar de suspeita a anuncia

da neutralidade do presidente
da Republica, o vespertino ca

rioca diz: "Na troca de po

sições já levadas a efeito re

vela ainda o presidente da Re

pública
. certo faciosismo. Insí

nua-se que o nacionalismo a

gressivo e xenofobo teria con

dicionado seu apoio ao candi

dato' oficial à demissão do sr.

(Contínua na 3" página)
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cereais

lograram
CHEQUES

interior
nossos lavradores

SEM FUNDO

desteno

opinião publica. Mesmo nas Ca- \ sando com firmas e pessoas
pitais, os Bancos não aceitam desconhecidas.

pagar'?ento em cheques, fóra. do' Segundo estamos intorma
hora rIO comum, ISSO para evitar dos, a Policia está no encalço
que recebem- cheques sem fun- dos espertalhões e caso sejam
dos. Os lavradores e .comerci- presos, devem ser processados,
antes do nosso interior, devem além de idenizarem os prejui
adotar o mesmo sistema, prin- zos causados ao nosso comer

cípalmente quando estão tran-. cio do' inte;ior:

Expressivas- homenagens
"DIA. DO COLONO"
Este ano, patrocinada pela Associação Rural de Canoinhas,

"o Dia de Colono" foi festivamente comemorado em Parado, na

propriedade do vereador Ewaldo Zipperer. Pela manhã, as festi
vidades foram abertas. com a inauguração da Escola- Estadual
"Bernardo Olsen". Estiveram presentes o deputado Benedito Te
rezio -de Carvalho Junior - Inspetor Escolar Altino de Almeida

. Rocha - Alfredo Oliveira Garcindo, Presidente da Camara Mu

nicipal de Canoinhas - Tte. Edgard K. Pereira Delegado Especial ..
Dr. Roldão Câmra, Chefe Patrulha Mecanizada; Dr. Fernando R.

Laureano, Veterinário Regional; Francisco R. Di Lascio, Gerente
do Banco do Brasil; Luiz D. Miranda, Gerente do Banco Inco, .

Vareadôres Ewaldo Zipperer e João Seleme - sr. Wiegando Olsen

acompanhado de sua esposa e filha - sr. Herbert Ritzmann e Sra.
além de um grande numero de Lavradôres e outras pessôas de
Parado e da cidade. Fazendo uso da palavra, falou o deputado
Terezio, sobre a significação da data e que ,na ocasião, como ho

menagem ao colono, entregava ao povo, mais uma Escola. Logo
em seguida, foi convidada pelo mesmo deputado, a srta. Margit
Olsen, neta do saudôso. Bernardo 01sen, patrono da Escola que
se inaugurava, para cortar a fita simbolica. Em seguida, foi con
vidado o industrial canoinhense, sr. Wiegando Olsen, para des�
cerrar o pano que cobria o retrato do sr. Bernardo Olsen, no
recinto da Escola, recebendo dos presentes, uma salva de palmas.
Falou em seguida, o vereador João Seleme, que em brilhante im

proviso, disse da personalidade do patrono da Escola. Agfadecendo
em nome da família Olsen, falou o sr. Alcides Schumacker. En
cerrada essa solenidade, os presentes se dirigiram para o local
onde seria inaugurado o Núcleo Rural, em homenagem ao "Dia
do Colono",

Para cortar a fita simbólica que inangurava o Nucleo)Ru
ral, foi convidado o sr. Rodolfo Schroeder, o lavrador mais an

tigo da localidade do Parado, Matão e Sereia. Usou da palavra o

sr. Alfredo Garcindo, Presidente da Associação Rural de Canoi
nhas que pronunciou magnifica oração relacionada à significação
da data e pedindo que todos os lavradôres se unissem em tôrno
da Associação Rural a fim de melhor poderem reivindicar os seus

direitos. Falaram em seguida os srs. Albino Ritzmann e Dr. Re
neau Cubas, exaltando o lavrador e prestando uma homenagem
ao saudôso Rodolfo Zipperer, tarnberr, um dos pioneiros daquela
localidade e que agora se achava representado pelo seu filho
vereador Ewaldo Zipperer, que em colaboração com a Associação
Rural, havia organisado os festejos para o "Dia do Colono".

Inaugurado o Nucleo Rural, foram iniciadas as festivida
des com tiro ao alvo e etc. se prolongando com tarde e soirée
dansante. / (

Na mesma ocasião, por iniciativa do sr. Aquino Safanelli,
foi organisada uma exposição de produtos agrícolas de Parado,
Sereia e Matão, tendo despertado a atenção dos presentes. E as

sim, num ambiente de ampla cordialidade entre lavradôres, au

toridades e o povo em geral, foi este 'ano, em nosso municipio,
prestada uma singela e reconhecida homenagem ao imigrante e

ao homem rural, que nessa mistura de sangue nacional, repre
sentam o alicerce do nosso desenvolvimento.

no

Deputado Aroldo Carvalho
Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

correligionários a instalação de escritório na Capital
Federal, a fim de melhor atender aos interêsses de

.
Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

Escritório: Avenida Rio Branco, 185, 3°� Andar,
_ Grupo 322. Fone 52-8983.

Residência: Rua República do Perú, 101, Aparta
mento 902 - Copacabana - Fone 37-4875.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr. Arnoldo Peitar; Filho
ADVOGADO

"

CíVEL COMÉRCIO· TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

18-1959

Hospital Santa Cruz
"Campanha dos Sócios"

CANOINHENSES... Cooperai para o maior desen
volvimento do Hospital Santa Cruz, inscrevendo-se como

socio contribuinte de conformidade com os estatutos,
dando um pouco de auxilio ao nosso estabelecimento de
assistencia social.

P_EDIDO DE INSCRiÇÃO
, Desejo ser sacio do Hospital Santa Cruz,

contribuindo mensalmente com Cr$
.

Aguardando o talão de Inscrição Difinitiva, _

A5S:
,

,
_

Assinar bem legivel, destacando o presente e en

tregando ao tezoureiro sr. ITHASS SELEME.

Formularios avulsos são encontrados na redação
do Correio do Norte.

DeSE8scadores de Arroz
Com e sem classificador. -

�

Pronta entrega

z. GARCINDO & KNlJPPEL LTDA.-
,

VENDE-SE
TRATOR FORDSON MAJOR (DIESEL)

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

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

.....................................�
A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

José. Yvan da Costa
Bacharel· em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314-
CANOrNHAS .- Santa Catarina

Procure' no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

_

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense I

Co.mpleta assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e' accessórios
Vendas ã. vista e a pr_azo

Semprê OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira .- Edifício próprio

..............1 .

-Farmacia Pronto Socorro
de ANTONIO RODRIGUES

Atende i qualquer hora
Atende tambem chamados à domicilio a qualquer hora

Preços Módicos

Felipe Schmidt - Santa Catarina
7x

,Oficina.:_7

Relâmpago

Estolas de pele
CASAERLITA

•

! ':

PASSA ONDE OUTROS

camioneta brasileira
COm tração nas 4 rodas

MAIOR ESPACO.
- ..

' "MAIOR CON FÓRTO
... "

MAIOR UTILIDADE

.. ;-,'"

. ""� .'�".'.. Reune,' em um' só verculo, a furgão, ° carro de passeio
:.,�. "'"",'<,,"'- _, • -"··e 'a··utiI1dade··do Jeep-Wi Ilys. Visite em -nosso salão-
� <. ';'f.·��.��f :, ;_�F'q.si.�.pp1�r'yeículà ideal para o COfJlPÓ' e a cidade. .: t-

,.-

�·.,I' 'p; �
�
'\ 1�': �� .. ,�·;1 .,�_ k.. :�� .

� .!�� :,.;".:: �
t;i'�,

.. 'Sasili'Q Hurnenhuk
&'.i Cia. Ltda.

i'-. C O N CÉS S I O N A R 10 DA W I L LY S - o V E R L A N D D O B R A S I L S. A.

. -)

FICAM

I

'.

uma casa residencial recem
construida de madeira c/ 8

peças à Rua dos Espedicio
narios. Ix

Casacos, casaquinhos,
blusas, pulovers

(!,at$(J �'1eit(J,

VENDE-SE
em MAFRA

Dois lotes com area de 480
rnts.2 cada um, situados á Rua
Campos Salles.

Aceita-se proposta para troca
por terreno em Canoinhas.

Ver e tratar em Mafra cf o _

sr, Hercilio Taborda Ribas, ou

com Zefredo Müller em Major
Vieira. 6x

VENDE-SE
Uma casa de construção

mista, dois pavimentos si
tuada fi Rua Vidal Ramos cf
instalação sanitária/completa

"

Informações nesta redação.

ALUGA-SE

/
-

. Informações;' com o sr .

'.
"

"

Lothario Kohlbek
''1

no Escritórie A. Scultetus.

Cobertores,
.

. pijamas peluciedos
CASA ERLITA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Canoinbas Pitoresca /l1li

Constatamos, na primeira crô

nica negra desta série fúnebre

do blecaute canoinhense, que as

coi8a� em Canoinhas estavam Ii

cando finas.

Já agora, estão ficando grossas.

Estranha visita noturna, dizia

mos, ainda pouco identificada,
Doite por noite, ao clarão da lua,
carimba-noB os passeios das pra

ças com o que tem para dar.

(Pois cada um só dá o que tem.)
E os acontecimento engrossaram
na passagem de sábado para do

mingo, quando o "oaballus pesti
atus" (parece que é êste .0 nome

científico da coisa). numa afoiteza

que somente a escuridão da pra

ça justifica," executou seu mais

espantoso serviço.

Verificamos, ao ir à missa, que
o ser fenomenal tentára invadir
a igreja em hora que não era

de missa. Muitas centenas de

pessoas
- pois tal é o movi.

menta domingueiro ali - preci
saram ver mais êsse triste doeu
menta da limpeza prefeitura I, em

pleno adro cimentado, e sempre
limpo, da igreja matriz. Ali à
porta, o monstro largou o sinete dá
sua maciça existência. Com isso, na
conduta, baixou agora para grau
zero, em que pese à justificação
do blecaute, Pois efetivamente o

enigmático visitante, devido R

essa circunstância, parece ainda
não ter encontrado seu verdadeiro

lugar, ali pertinho, sôbre a "Ee,

letrobás". Entretanto, já fêz pro
gressos. Esperemos mais umas

noites, para vermos como essa

"Eletrobrás" é realmente aso·

lução.z
Então, finalmente, deu o estalo

na cabeça dos "nacionalistas" da
qui. Que enormes patriotas!

'Não, meninos: deixem êsse pote
de cal, e saiam do sereno, como

dizia a mamãe," Não 'venham im- BEM-TE·VI.

pingir à cidade inteira uma "sa
bedoria", acondicionada agora em

tão singulares perfumes. Foi mais
sábio o cavalo' que ao menos deu
alguma coisa. de concreto, ao

passo que vocês.. deram fumaça
A solução é a vergonha. Não é
a "Eletrobrás". Até parece que,
por cúmulo de pitoresco, agora
estão querendo fazer pouco de
nós, como se em Canoinhas ainda
não houvesse gente alfabetizada.

. E como se não bastassem as

"perfurações" que a Petrobrás
andou fazendo por aqui, com ji
pes, gasolina americana, "escritó
rio" e penacho. Lembram-ae ê

�

Francamente, com esta escuridão,
estas lambuzadas em noites de
lua ou sem ela. quem não dirá
que isto aqui virou' sertão? Por

I isso, a nota mais pujante e po
sitiva, originalíssima, em nossa

procissão de entêrro da luz, da

qual participei com exemplar ar

dor cívico, naquela noite merno

rável, foi mesmo o "Luar do
Sertão" Mas há o lado negativo,
infelizmente, do nosso regresso
ao estado romântico: só com lua,
andará esta cidade cheia de Lu
náticos, O� primeiros efeitos iá
ali estão. E a continuarmos, de
dentro dai trevas que já nos

envolvem, e por excesso de azar,
invocando a mais lunática abs
tração de quantas estão infernando;
.a vida dos brasileiros, êsse ovo

que nenhuma galinha "nacioualis
ta" não chegou nem mesmo ainda
a botar, li "Eletrobrás", a conti
nuarmos assim, todo. forasteiro

que vier aqui, vir os bolinhos e

os bolões pelos passeios, e; pelos
passeios, a letrinha caprixada que
vocês desenharam, tudo ao clarão
da mais romântica das luas do
planalto, dirá que esta cidade, no

fim da linha da Empresnl, é mesmo

a mais pitoresca do sul do mundo.

Sociedade Esportiva Palmeiras
Convocação

o Presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, de acôrdo
Com os dispositivos do Artigo 6 dos Estatutos Sociais, convoca uma

Ass.embléia Geral Extraordinaria, a realizar-se no dia 2 de ' Agosto
p/vmdouro às 15 horas, na Séde Social em Alto das Palmeiras.

� Não havendo número suficiente em primeira convocação,
funCIOnará meia hora mais tarde com qualquer número, de acôrdo
com o Artigo 33 ítem 30. dos Estatutos Sociais.

ORDEM DO DIA:
�leição dos Membros para o Consêlho Deliberativo.

d
E para que chegue ao conhecimento de todos os intere!:sa-

dos; passou-se o presente Edital que será afixado na séde da Socie
ade, e publicado pela Imprensa Local.

Alto das Palmeiras, 23 de Julho de 1.959

João B. da Silva Filho Presidente. Ix
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...

i; financiamento de construção da casa própria feito pela ii
u

-

ii Caixa Economica Federal de Santa i5
•• Catarina ••

..
..

o
"

U rj
"

:: epende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii
•• C

••

:: oncorra para o bem estar social de sua localidade levando ::
U

"

iI suas reservas em depósitos na i5
C �

ii' CA.lXA E,CONOMICA FEDERAL, DE ii
h

-

i: SANTA CATARINA. ":5
C -' �
"

A'
••

:: gêncía em ,Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ::
c "

5i Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei
.

tox ii
h "
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Suicidio - Suicidou-se em

Marcilio Dias após ingerir forte
dose de formicida, a srta. Paula

Ramthun.
x x x x x

II
Autores do Roubo - Após

incansaveis diligencias a policia
conseguiu descobrir os autores

do arrombamento e roubo da
residencia do Dr Romeu Ferrei

ra; tratam-se dos menores E.L.

e, J C.N. e mais o marmanjo
Pedro Soares, que neste mo
menta encontram-se deliciando
se com os objetos roubados,' na
cadeia.

x x x x x

Incendio - Incendiou-se o

barbaquá do Sr. Armelindo
Thomazi no km 18 entre Va
Iões e Pinheiros. Embora encon

trando-se no seguro, os prej ui
zos foram totais,

x x x x x

Bicicletas Roubadas - Fo
ram roubadas bicicletas das

seguintes marcas: Goricke, de

propriedade de Zaiden Emiliano

Seleme, de cor verde; Aericke
de propriedade d'e Algemiro
Bueno! de cor azul; Maraton de

de propriedáde ide André Alis
kovícz de cor bordeaux.

x x X x x

Emplacamento ::.._ A Delega
cia de Policia de Canoinhas
avisa os senhores interessados

que o emplacamento foi prorro
gado até o. dia 3l de agosto do
corrente ano, sem multa.

Retificações
aos. meus tr�balhos sôbre
o combate ao carrapato

,

Por Fernando R. Laureano
\' .1, • Veterinário da 5a Região

No primeiro �rtigo, o�de se lê:
(4cc), deve ser (OAcc); onde se lê:
a todos se unam, deve ser: a que
todos se unl.Jm.

- No terceiro artigo, onde se lê:
vida infantil, deve ser: vida ninfal;
onde se lê: tão inidioso, deve ser:

tão insidioso; onde se iê: da ex

tenção, deve ser da extensão.

Os demais lapsos e defeitos são

de pouca importância.

Gratifica-se
Gratifica-se, a pessôa que infor

mar nesta redação, de uma bici
cleta Goerick; cor azul claro, selim
novo, chassis n. 006.739.

-Perdeu-se'
Perdeu-se uma placa de

automovel n. 29-06-98 - SC.
"

Gratifica-se quem entregar
ou der informações nesta

redação. 2

/

Ecos do
Lavradores que tomaram parte na exposição de Produtos

Agricolas em homenagem ao colono catarinense, das' localidades
de Parado, Sereia e Matão: j

José Schissel, Manoe Carvalho, Alberto Voigt, Manoel

Machado, Arnaldo Cardoso, Francisco Goestmeier, Teodoro Fallga
ter, Julio Marcondes, João Engel, Ewaldo Zipperer, Gustavo Ha

tschbach, José Gudas, Aquino Safaneli, Evaldo Hansen, Luiz Kwis
tchel, Bernardo Hatschbach, Arthur Hatschbach, Jovino Rodri

gues, Arnaldo Vaz, Estanislau Stolarski, Afonso Steilen, Pedro T.
da Silva, Eugenio Endler, João Ochica, Henrique Goestmeier, José
de Mattos e Bernardo Goestmeier.

Discurso pronunciado pelo lavrador Albino Ritzmann, por oca
sião da inauguração do Nudeo Rural de Parado:

Excelentissimas autoridades presentes; Meus senhores; Minhas
senhoras; Meus caros companheiros • . .

Estamos aqui reunidos, festejando e comemorando o "DIA.
DO COLONO". O patrocínio desta festa, devemos ao nosso nobre
amigo -é dedicado homem do povo, senhor EVALDO ZI-PERER, que
além de contribuir expontaneamente para a efetjvação desta soleni
dade, cedeu suas propriedades para que nelas sé realizassem os fes
tejos.

Antes de abordar outros assuntos ligados ao "DIA DO
COLONO", desejo em nome dos colonos de MATÃO, SEREIA,
PARADO E COLONIA S. BERNARDO, prestar uma justa e sin
cere homenagem ao saudôso RODOLFO ZIPERER, que em vida
semeou nesta vasta região o exemplo de trabalho e dedicação à la
voura e industcia, e legou aos habitantes de todo o municipio de Ca
noinhas um tezouro insuperavel, representado por seu legitimo suces

sôr, o bondoso amigo EVALDO ZIPERER, que continúa empolgan
do a zona colonial com os conhecimentos e técnicas adquiridas de seu

saudôso pai Ao saudôso e benemerito RODOLFO ZIPERER e ao

nosso dedicado companheiro EVALDO ZIPERER. às nossas sinceras

homenagens nesta data comemorativa do '''DIA DO COLONO".

Meus senhores . . . sigamos o exemplo desses homens e ve

reis que muito em breve faremos a nossa independencia econômica.
Que o "DIA DO COLONO" seja um estímulo para que, cada um

de nós se empregue a fundo no amânho das terras, extraindo dela
0- nosso principal alimento' suprindo, às nossas necessidades e contri
buindo para aliviar o sofrimento de milhares de nossos semelhantes

que não gozam da mesma ventura e da mesma fertilidade. Não basta
que plantemos para o nosso consumo particular, vamos plantar para
milhares de Brasileiros que desconhecem o valor do homem do cam-

po, do verdadeiro homem do campo que é o COLONO.
.

Meus caros companheiros... a -situação pela qual estamos
passando econômicamente, exige que cada colono dedique o

maximo de seu tempo no cultivo das terras, porque é da ter
ra que extraímos o nosso principal alimento e quando nos

faltar animo e coragem, lembremo-nos de RODOLFO E DE
EVALDO ZIPERER, daquele que sob o sol causticante e das ma

drugadas frias, trabalhava' para si, como para seus visinhos e amigos.
Aquele qu� tanto faziíl' para 'si, . como para todo o colono que neces

sitasse de seus auxilies e quando dava à mão a um colono o fazia
com toda a sinceridade porque:

. queria ver cr,e'scef e desenvolver a

produção em nossa fe'rra. Esse, sucessor de seu saudôso pai tambem,
seguindo a mesma ,trilha, vem se empregando a fundo para que às
nossas terras produzam o máximç __

e que os seus amigos e colonos'
tenham toda a ass�stencia necessaria. Ele tem contribuído econômi-

. camente para maior desenvolvimento àe nossas terras e de nossa

��. -

Eis qorque vos disse, que quando vos faltar animas e cora

gem, lembrem-se do saudoso Rodolfo Ziperer e de seu filho aqui
presente, Evaldo Ziperer, que o vosso animo e a vossa coragem se

multiplicarão e a vossa produção triplicará.
Aproveito para agradecer o comparecimento das excelentissimas

autoridades e dos demais presentes, todos contribuindo para o/maior
brilhantismo destas festivilades em comemoração ao

HDIA DO c O L O NO".

Albino Ritzmann.

'Neutralidade suspeita
PSD pudesse, no Ministerio da
Viação, subordinar aos capri-

.

chos e necessidades politicas as

vultosas verbas orçamentarias
destinadas a obras públicas em

tôdas as unidades federativas.
Ao mesmo tempo, o ilustre Mal.
Lott continua à frente do Mi
nistério da Guerra. Dali sua

exa., gue é membro do govêr
no dirige num desmentido for
mal as promessas de, neutrali
dade do presidente, sua cam

panha. Seu gabinete foi trans-
- formado em escritório eleitoral. �

Não à paisana, como disse que
o faria o candidato pessedista
enverga uniforme e bordados de
marechal para mais facilmente
alcançar seus objetivos nas urnas.
Não se esqueça o sr. Juscelino
dos exemplos de 1930 e 1951,
por s. exa. evocados em entre
vista à imprensa. Lembre-se

que só a neutralidade do go
verno poderá propiciar "eleições
em paz e tranquilidade".
Não esqueça sua própria ad

vertencia: "Todas as vezes que
o govêrno intervem nas elei
ções o país vive um ambiente
de verdadeira revolução".

(Conchrsão da la página)
Roberto Campos do BNDE.
Esse economista foi afastado,
sendo substituido pelo sr. Lucia

Meira, que Juscelino Kubitschek
considérava o seu 'maior minis

tro, para que o presidente do

LOTEAMENTO "MARIA LEZANU
Fundos do Hospital Santa Cruz

VENDEM�SE LOTES
.l[�tar �� Tinfuraria, Guaraní

CASA
Rua Paula Pereira,' 793 -:- CANOINHAS

Comunica que recebeu lindos Brincos, Broches, Colares,
enfim tudo o que concerne a Bijouterias, Canivetes, Gaitas

de Boca, Guias e Bombas para, Mate bem como: Canetas

tinteiro, peças para Canetas.Jsqueiros Automáticos, Piteiras.

(Nóvamente "MAÇAS" sempre frescas)

10

Lezan.��m· Nabor

LÀNGER
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Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S/A.
SÉDE ITAJAí SANTA CATARINA

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAPITAL E RESERVAS - CrS 240.000.000,00
Agências noDistrito Federal: Agências em Sã.o Paulo - (SAP), Rua São Bento, Agência em Curitiba (PR)_ Rua Monsenhor Celso, 50
Rua Visconde de Inhauma, 134 ç - LOJA Jf.. 341 - Rua Marconi, 45 - Rua Florêncio de Abreu, 637 Jf.. •. ...

'

Rua do Carmo 66 _ Av. Celso Garcia, 503. Rua Çincinato Pamponet, 187 Agencia em Florlanopohs (SC) • Pr�ça 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 INCOMARCONI - R. Florêncio de Abreu INCOLUZ - Av. Celso Garcia INCONORTE - R. Cio-
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, Chapecô,
Concórdia. Crisciuma, Curitibanos, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiôpolis, 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, Tijucas, Timbó, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê,
Agencias no Estado do Paraoa· Cambará, 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-Mírim, Paraguaçú.

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 Estado da Santa Catarina' - Biguaçú, São José e Urubici.
Escrit. Estado S. Paulo � Alfredo Guedes, Barrinha, Guararema, Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poá, Queluz, Rio das Pedras, Salesôpolie, Sousas, Tremembé e Vila dos Lavradores

BALANCETE EM 30 DE ABRIL DE 1959 - (Compreendendo Matriz e Agências) .

;;..

A T I V O II P A S S I V O

258.258.525,10
151.376.206,40

104.358;624,10
21.922.073,50 535.915.427,10

28.60$.436,70
83.424,00

2.643.537,30
66.029.243,50 97.361.641,50
886.037.472,80
33.611.357,70

2.356.403.439,20
2.343.895.299, lo

54.055.126,70
159.846,80 .

3.395.419,70
175.000.000,00
220.842.578.20 6.073.400.&80,20

64.a27.229.60
3.376.196,00 9.238.465.647,30

246.961.342,90
56.501.480,90
5.287.288,60

.

102,00 308.750.221,40
-----'-

1.527.205.714,50
203.548.635,00

1.782.630.169,60
1.23�.451.917,10 4.747.836.436,20

11.830.967.73-2,00

F - Não Egigivel
Capital
Aumento de Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Aumento de Capital
Fundo de Indenização Trabalhista
Outras Heservaa

G - Exigivel
DEPÓSITOS

.

á vista e a curto prazo
de poderes Públicos
de Autarquias - C/Arrecdação
em C/. Limite
em C/ Limitadas
em Cj 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
Obrigeções diversas (inclusive

.

as operações de café)
Agêccir!l no País
Correspondentes do País
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos 8 pagar

H - Resultados Pendentes
Contas de resultados

I - Contas de Compensações:
Depositantes de valores em

garantia e em custódia .

Deposit. de titules em cobrança:
do País
do Exterior
Outras contas

125.000.000,00
175.000.000,00 300.000000,00

21000.000,00
85.000.000,00

.

22.000.000.00
2.000.000,00
5.480.700,30 435'480.700,30

•

211.646.566,20
129,639.826,40 341.586.39?,6o

.3.375.112.505,90

160.262.096,30
2840.774.615.80
112.969.837,40

119.125.70

109.223.149,90
6.676.196,20 3.230.055.024,30 6.605.167.330,20

42.483.265,30
",

1.730.754.349,50

1,782.101.818,50
528.351,10 1.782530.169,60

1.234,451.917,10 4.747.836436,20
11830.967.732,00

CRÉDITO.

211.632.013,4ó
57 ..063497,8u

1.257.193.497, lo
140.574.106,80

1.118.405.577,50
35.329.213,20
55.055.533,30
158,272.201,20 3.033525.913,30

A - Disponivel
CAIXA

Em moeda corrente
Em depósito no banco do Brasil
Em deposito á ordem da Sup. da
Moeda e do Crédito
Em outras espécies

B - Realizável
Tittulos e Valores Mobiliários:

Apolices e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
Cr$ 34.398.5UO,00, depositadas no

Banco do Brasil S/A., à ordem da
Superintendência da moeda e do
Crédito, e as do valor nominal
de Cr$ 2.000.000,00 depositadas
no Tesouro Nacional, por fôrça
do Decreto-lei n. 9602 de 16/8/946
Apólices Estaduais
Apôliçes Municipais
Ações e Debêntures

Eemqêstimoa em C/Corrente
Empreatimos Hipotecários
Títulos Descontados
Agências no País
Correspontes no País
Correspodentea no Exterior
Tesouro Nacional - M. Fazenda
(Divisão Imposto de Renda)
Capital li realizar
Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

C - Imobilizado
64 Ddificios de uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material de Expediente
Instalações
E - Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber de C/Alheia
Outras Contas

/

Demonstração da Conta de L ucros e Perdas Balanço' de 30 de junho de 1959

..

•

DÉBITO

Despesas Gerais:
Honorários da Ditretoria
Vencimentos do Pessoal
Despesas Diversas
Gastos de Material

Impostos
Despesas de Juros
Outras Contas
Amortizações do Ativo
Perdas Diversas

SUB - TOTAL

Fundo de Reserva Legal
Fundo da Raserva Especial
Fundo de Indenização Trabalhista
Dividendo nr. 46 aos Acionistas, á Taxa de 10% a/a
Percent. a pagar aos Diretores conf. art. 30 do Estatuto
Gratificacões aos Funcionários.
Serviço de Assistência aos Fuecionârios

,

TOTAL
{

984.000,00
103.651.808,60
51.673.730,60
9.674.865,50 166.284.404,70

7:879.951,90
61.753.173,70
5.407.255.50
3.515.845,00
2.903.347,70

247.744.978,50
3.000.000,00
16.480.700,30
1.000.000,00
.6.250.000,00
6.000,000,00
28.402.395,30

400.000,00
.

Receita de Juros

Descontos

Men�s os do Exercício Seguinte

Comições Recebias ou Debitadas

Lucro em Operações de Câmbio

Rendas de Capitais não Empregados
em Operações Sociais

Outras Rendas

32.692.344.80

'163.840.437,10

42.483.265,30 121.357.17] ,80

123.356.997,70

1.016.249,80

309.278.074.10

440.671,10

30.056.379,00

Recuperações de Prejuizos Lançados em

Lucros e Perdas 358.259,90

TOTAL 30g.278.074,10

Itajàí, 10 de junho de 195' • GeH6Sig M. Lins, Diretor-Supeeintendente. � Dr. Rodolje Reneaux Bauer, ��GereBte r: Dr. ��ri9 JlJir«1tda Lins, Diretor .Ad.
junto - Ofto Renaux,Irineu Bor"hau.e1,J e .-{ntô"ü, R{M4tos, Dit:eI;ores - S.erafim FrankUn Pereira, Cha" dá Gontabilidad8, Gllazde LIvros· Reg. DO €RG.-SC N. 1081

PARECER DO CONSELHO FISCAL _ N6s, abaixo firmados, membéos do €onS'elho Fiscal do Bance lndúsÚia e Comércio de Santa Catarir:a SIA, hav�Bdo examinado os

livros, documentos e balanço da Sociedade. relativos ao peimeiro semestce do ano de 1989, constatamos em tudo a .ais per\eita exatidão, em virtude do que propomos sejara
as contas e os atos da Diretoria aprovados pela Asslmbléia Geral Ordinária. Itajai" 14 .de 'jdho de 195�. .' , : .

..

(Ass.) Fritz Schneider _ Arno Bauer - :Neliitor E. de Souza Schiefler - Augusto L. VOlgt - Dr. Jose Boniíácio �C�ltt

5f;�
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CORR.EIO DO NORTE '-8-1959

Eleita a

'BotaFo.go
·Nova Diretoria do

Esporte- (rul)
De Interesse dos Lavradôres

Calcárea moido para correçãc de a.cidez do solo

Sementes de milho hibrldo
Mudas de batatinha

'

Rama de aipim
Enxertos de Videira

Adultos para jardim /- horta e pomar

Tem a Associação Rural de Canoinhas.

Transcrevemps o oficio recebido Dr. Acácio Pereira; 1. Secretário: .

da nova diretoria do famoso e Moacir de Paula e Silva; 2. Se
bem organizado Botafogo Esporte cretârio: Nivaldo Roeder; Teseu
Club, almejando votos de uma reiro Geral: João Dirschnábel:
gestão o profícua e exito nas suas 1. Tesoureiro: Argemiro Boeno;
incursões e excursões que levarão 2. Tesoureiro: Sebastião, Gonçal
a eleito, para disputas de campev] ves; Orador: Dr. Olivério José
onatos e jogos diversos. '.' -

Gomes." .PINTOS DE 1 DIA'
da afamada Raça WHITE AMERICAN

Plumagem Branca,
.

Para Qualquer Quantidade.,
Entrega de Agosto em diante.

Pedidos e informações com

HENRIQUE BÓRA
à Rua Getulio Vargas ao lado da União Madeireira Ltda.

Onêlio Wiilnievski; 'Lourival Bur
gardt: Guilherme de Souza; Guer
nod Bollmann; João da Rosa ...,.

Siegfried Thiem

DIRETORES DO ESPORTE
Cumpre-me à .grata satisfação . Duloídio Silveira; Horàvio H. da '

de. cumunicar a VV. S8', que em Silva; Oady' Nader
data de 7 de corrente mês, em' DEPARTAMEN1:0S:'assembléia Geral Ordinâria.. foi
eleita e empossaria a nova Dire- SOCIAL - Luiz D. Miranda,
teria

•

que regerá ,os destinos Alcídio Zaniolo, Isaac Zugman,
dêste clube, no exercício de 1959,

- Saul Zugman, Francisco R. Di

ficando a mesma assim constituida: Lascio, Michel N.; Selem e, Deo
dato A, de Lima, Hugo Peixoto,
Dr. Saulo. Carvalho, Glemente
Pieczarka, Ivo Humenhuk

CONSÊLHO 'FISCALCeneinhas, 30 de junho de 1959
,Do 1. Secretário do BOTAFO·

GO E. C.

Ao Sr. Diretor do jornal "Cor
rêio do Norte", Nêsta

Presados senhores: -

3x

J. Côrte Praça Lauro Müller, 751

Fone, 125

Canoinhaa - Santa Catarina
. Presidentes. de Honra:

Oldemar Mussi, Saady .Seleme,
Alfredo Garcindo e Dr. Tarcísio
Schaeíer

Consêlho Adininistrativo
Presidente: Valmor Furtado; ; 1.

. Vice Presidente: Dr. Nilo Rio
Bastos; 2. Vice Presidente: .Mil·
ton Zaguini; Secretário Geral:

tem para pronta entrega

Balanças plataformas de 200 a 500 kilos

Balanças de balcão automáticas

Balanças Domesticas e de mesa

Preços modicos - amplas garantias

PROPAGANDA: Arthur Mende,
Raul Sardá, Adamir Veiga, João
Gonçalves•. Ivonil Ferreira, Itass
Seleme, Nilton Bayrstorf, Odir
Nader. Ney Cordeiro, Mário Gun
gel, Gino da Cruz; Derbí Fonta
na, Vicente Dombrovski, -Almir

..

li -,-

quolquer que seja a

qualquer que sejn o

carga ...

estrada I

um pneu - dois serviços.
• barras duras e robustas que mordem
'o terreno 'para máxima tração nas

más estradas.
'

"".

• nervuras centrais espessas cssequ-
ram mínimo desgaste nas estradas
pavimentadas•.

�Qra caminhões e .camínho�etes,'
que não escolhem estrodcs

Venha conhecer o extrClqrdinóde Pneu ALe todo
O nosso Completo estoqu� c!e Pneus f.i:r:es,tq,"tCt i

1 porá to_elos os tipos <te veicules, bem corno uma,

I equipe. ��pecio/i.zqda, à suo disposição, poro servi.
lo com presteza e cortezio.

Pneus Firesto'n�;
- má·x,imo quilometr�gem p.or cruzeiro

MERHY SELEME &
, TRÊ5 BARRAS - S. c.

•

;t.. ./

Santi, Igidio Nascimento, Otávio
Wagner, Carlos Bayrstorf, Dr.
Grimaldo Furtado, Júlio Gonçal
ves.

CONSELHO DELIBERATIVO
Ovandi Gutervill, Victor Moreehi,
Evelâsio Coelho, Osvaldo Haensch,
Orlando Galotti, Lindolfo Klõpel,
Antonio Gungel, Valfrido Haensch,
Rodolfo. Tavares, Orlando Nasci
mento.

Laperando merecer de VV. SS.,
a mesma distinção com que foi
honrada a Diretoria anterior, 8-'

presento os protestos de estima
� consideração.
.

Cordiais Saudações
Moacir de Paula e Silva -

i. Secretário

Juizo de Direito da Com�rca
de Canoinhas, Santa Catarina

T�IBUNAL DO IURI
Edital de Notificaçãb

'

#'dos Jurados
.
O doutor Paulo Peregrino

Ferreira, Juiz de Direito da
comarca de Canoínhas. Estado
de Santa Catarina, na forma da
Lei. etc....

,

Faz saber aos que o. presente
vírem, ou' dêle eonheeímento
tiverem que, havendo designado
o dia vinte e cinco (25) de a..,

gosto proxímo entrante, ás 11

horas, 'na sala das audiencias,
no Forum desta comarca, para
instalação da terceira sessão

. ordinária do Tri'hunal do Jurí,
foram . sorteados os cidadãos
seguintes: : .

.

1.} Augij,s.tp Haensch; 2.) AI·
fredo Paul; 3.1 Alfredo Ernesto
Lepper; 4.)' Fernando' Rocha;
5 ) 'Guilherme Scheide (Dr); 6.)
Guilherme Loeffler; 7.) Herbert
Rítzmann; 8.) Helio Bastos; . 9.)
João Wunderlich; 10.) João
Wendt; 11.)' Josê -,t\llage; 12..)

.

Ludovico Bera; 13.) Leopoldo
Fallgater; 14.) Nelson Zipperer;
15) Nicolau Humenhuk, ·16.)
OSGar Pfau 17.) Orlando Olsen;
18.) Osvaldo. koch; 19.) Paulo
Farias (Dr) 20.) Silvino Voigte
21.) Vítor Moreschi.

'

A todos os quais, a cada um

, .de persi, convida-se para com

parecimento no dia, hora e lo
cal supra designados, sob as

penas da Lei, incorrendo o ju
rado faltoso na multa de CR$
200,00 por sessão, se intimado
não comparecer. Para conheci
mento de todos, mandou expe
dir o presente 'que será afixado
no local do costume e publica
do na imprensa local. Dado e

passado nésta cidade de Canoi
nhas, nos vinte e cinco dias do
mês de. julho do ano de mil
novecentos e cincoenta e nove.

Eu, Zeno Benedito'<Ríbefro da

Silva, Escrivão o datilografrei
e subscrevi.

Paulo Peregrine Ferreira

Juiz de Direito .

.
Confere com "o original e dou

fé. Data supra.

(O Escrivão
. Zeno' l3enedlt.o, Ribeiro da Sílva

PRECISA.::SE
,de uma máquina de escre

ver, de qualquer modelo.
Dá-se em troca um rádio
"Invictus" com bateria. .

Informações nesta redação .
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Nascimentos
Aclui-se em festas o lar do

casal sr. Waldemiro Holler
com o nascimento de um 1'0.
busto menino ocorrido dia
23 de Julho.
- Luiz Sidorak, é o nome

do garoto nascido dia 25 do
corrente filho do sr. laroslau
e dna. " Maria de Lourdes
Sidorak, .

- Com o nascimento de
um robusto garoto ocorrido
dia 26 do corrente, que na

pia batismal receberá o nome

Roberto Tadeu, está engula»
nado o lar do casal dna.
Haly " sr. Celso Bauer.

- Nelma Rozeli, I (J nome
da galante menina que a 29
do corrente veio enriquecer
o lar do casal dna, Maria sr.

Marins Cornelsen.

- O lar do' casal dna. Te"
rezinha sr. Walfrido Haensch
acha ..se em testas desde o
dia 30 com o nascimento de
um menino que recebeu o

nome de Luiz Cezar. ""

,
A o s novos Canoinhenses

nossos parabens. _

Falecimento

VENDE-SE
Vende-se a conhecida

torrefação de café

SÃO DIMAS

Propostas ou entendimen
tos verbais com o" proprie
tário sr. Bernardino Fedalto
em Alto das Palmeiras. lx

A INDÚSTRIA E A CONSTRUÇÃO CIVIL

CONTAM 'COM
-. l

MA DCE�RIAMENTOFERRO •

EM TODO O BRASIL
- uma grande rêde de distribuição, para

suprimento instantâneo de suas necessidades.

Representante em Canoinhas:

rTHASS SELEME
Caixa Postal; 2

Agradecimento
Aos nos sos benfeitores

desta cidade, os nossos pro
fundos agradecimentos, im
plorando -Ihes de Deus a

recompensa.
Irmãs Cristo Rei.

De TL!'do
Um Pouco

J .. Wzorek

Eu não sei por que o raio da
lei não fulmina à prisão os

grandes ladrões - ladrões "chiqs"
gran - finos que roubam o

Brasil, desviando o dinheiro

público para encherem deso
nestamente seus bôlsos, E há
ladrões, sim. Carlos Lacerda é

"quem sabe descobri-los. São
estudados e refinados, roubam
e não se lhes aplica códico pe-

.

nal algum. Se porem, um ma

tuto roubar um "atío" de milho
verde ou uma melancia lógo
vai ter com quarteirão, ouve o

diabo-a-quatro, vai à delegacia
de polícia etc. para que todos
saibam que ainda há lei, há

justiça. Uma justiça que enxerga
o argueiro no olho de" uns e

deixa de punir outras ladroeiras

porque os distribuidores de cas

tigos - talvez � também me

recem uma correção e ... "Medfce,
cura te ípsum".

xxxxx

xxxxx

Precisamos de mais uma fá
brica de erva-mate ou barba

guá coletivo em Rio da A reia
de baixo, pois o atual, o único

aqui 'existente - não vence

beneficiar toda erva da locali
dade e os "colonos tem suas

carradinhas racionadas. Certa
mente para o futuro achar-se-há
mais alguem com bôa vontade
e um pouco de, capital para
montar a segunda fábrica nes

ta localidade.

xxxxx

Devido à grandes distancias
e falta de recursos, nas peque
nas localidades muita gente,
em vez de procurar os médicos,
agarra-se aos curandeiros -

"

benzedores" às "simpatias" e

outros mil absurdos supersti
ciosos que nada curam e im

pedem o pogresso intelectual.
Mas também já possuímos .ho
mens nos povoados progressis
tas que sabem repelir com dig
nidade os exploradores da igno
rância. Convem lembrar que o

Códico Penal Brasileiro proíbe
o exercício ilegal da medicina,

. mas no mato não há quem
aplique o tal códico contra os

.

"benzedores". E convinha a

plicá-lo.
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CAMARA MUNICIPAL DE CANOINHAS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
/ Alfredo' de Oliveira Garcindo,
presidente da Câmara Municipal
de Canoinhas, de acôrdó com

os dispositivos regimentais em

vigôr, convoco os senhores' ve
readores para comparecerem �a
primeira terça feira de agôsto

proximo, dia 4. quando se -lnI·

ciarão os trabalhos do 2. período
Legislativo Ordinário désta Câ
mara Municipal.
Canoinhas, 27 de julho de 1.959

Alfredo de Oliveira Garcindo
Presidente.

-
PELOS I.�!RE§

(! JaJ o (J)�e § �
ANIVERSÁRIANTES DA SEMA1VA
ANIVERSARIAM-SE - .Siems filho do sr; João F. A.

Hoje: os 51'S. Hercilio Müller -Sems, a menina Miriam fi
e Francisco Wiltuchnig; a lha do sr. dr. Rivadavia R.
sra. dna, Maria esp, do sr. Corrêa.
Antonio Burgardt; as meni- Desejamos a todos muitas
nas Neide Iglacir filha do sr. felicidades.Evaldo F. Pinto e Ines, filha
do sr. Estefano Lucachinski;
o menino João Regina/do, fi
lho do sr. João Grosskopi.
Amanhã: o sr. Alfredo Moe

bius; os meninos Jair filho
" do sr. Antonio Sconhetzki e

Orlando filho do sr. Romeu
Pacheco; as sros, dnas. Tecla
esp. do sr. Evaldo Goncho
rotnski, Edith Terezinha esp.
do sr. Seleme 1. Seleme e Vva.
dna..Augusta Winter; a srta.
Nair Furtado; a menina Ma
ria Zilda filha' do sr. Theo
doro Artin.
Dia. 3: o sr. Lucas Grittens;

o jovem Lauro Bedritchuk;
os meninos Renato filho do
sr, Francisco Wiltuchnig e'

Iose filho do sr. José Antonio
Corrêa,' a srta. Glédis Cunha
Machado.
Dia 4: os srs. Leecadio

Wendt e Waldemiro Zierhut;
o menino Amilton filho do' sr.
Nivaldo de Almeida; a srta.
Elza Waldmann; às meninas
Dulcelia filha do sr. Joaquim
V. Simões e Wania Mara fi ..
lha do SI". Engelherto Zierhut.
Dia 5: o sr. José Fernandes

Pedrosa; os meninos Reinai"
do filho do sr. Ataide Allage,
Alberto Getulio filho do sr.

Waldemar C. Stange, Pedro
José filho do sr. Pedro P. Por
tes, Oswaldo p.Sergiot'gemeos)
filhos do sr' Estefano W rUI

blewski; a sra. dna. Julieta
esp. do -sr. Ubaldo R. da Sil
ua; a menina Terezinha filha
do sr. Ananias petrintchuk.
Dia 6: os" srs. Lidio João

Ferreira, Delegado" em Pa
panduva, A I T r e d o Roesler,
Francisco Sochachewski, e dr.
Mario Mussi; Rogerio filho
do sr. Nicolau Humenhuk: e
Carlos filho do sr. José Oret
tin; as sras. dnas. Lia esp.
do sr. Orlando Tremi e. Miltes
Terezinha esp, do sr. Hercitio
Nouak; a srta. Euanilda
Tremi.

Dia 7: o sr. Oito Caetano
Grosscopt; /oão Alberto, filho
do sr. Elpidio Borges da
Silva; o menino João W.-

Disse alguem numa expressão
de gíria que o nosso português
está levado à bréca e não sem

razão pois no interior do mu-
a o • • • �

-mcipio mesmo os gmasianos
vão fia onda. Nos começos Ia
Iam corretamente, depois adap
tam - se ao meio e acostumam-se
com aquêlé "quê"de extrangeí
rismo, principalmente nos sons

referentes às letras R. S. L.

Em Curitiba, onde se a- Mas não é só no interior. Nas

chaoa em tratamento de saâ- 'cídades também. Basta ouvir li

de, faleceu na madrugada I
voz de diversos locutores de

de terça-feira, O snr. Willy rádio para notar as diferênças
Romais, residente que foi por de pronúncia e deduzir á que

largos anos nesta cidade. grupo ético êles pertencem.
� J

A familia enlutada nossas
condolencias.

Petroleo Brasileiro S. A. -
- Petrobrás

A Agência do "BANCO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
SANTA CATAIÚNA. S/A", désta praça, está autorizada pela
"PETROBRAS" a fazer a entrega aos contribuintes do exercicio
de 1956 das respectivas "Obrigações ao Portador", emitidos por
aquela Companhia, bem como a efetuar o pagamento dos. divi
dendos dos semestres vencidos até março de 1959.

Os interessados deverão procurar a agência local do

"INCO", munidos das respectivas "Guias de recolhimento" do
exercicio 'de 1956. O prazo da entrega termina a 30 de Setembro
de 1959 e somente a partir de 1/9/59 serão atendidos aqueles
que tiverem suas guias de Recolhimento extraviadas.

ATENÇÃO: Só Atendemos assuntos relacionados
com a ·'Petrobrás" das 13 as 14 hrs.

E PARA BREVE: não deixem de assistir
RICO RI A TOA • com Zé Trindade•••!!!

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas ". Impróprio até 14 ano.

A� VIGARISTA
C'I Cleo Moose, Richard Crenna

"Um sensacionaf .drama policial"

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

o GATO BOR.RALHEIRO
C/ Tin - Tan, Alicia Caro. Andrés Sole r, Tito Novaro

"Estupenda parodia da famosa historia de fadas,
feita para matar o público .de riso .. :"

DOMINGO _ �s 17 horas
as 20 hora.

"

,
.

\.
-

Censura livre
Censura alé 14 anos

LADRÃO DE CASACA
- em Vista Vision -

C; Cary Grant, Crace Kelly, Jessie Royce ."'

Landis, Jonh Willians

"Suspense, paixão, beleza e todas as seduções da Riviera ...

num maravilhoso espetáculo que fascina e empolga"
"Emoções corno-só o mestre Hitchcok sabe proporcionar"

28. Feira· ás 20 horas • REPRISE - Imp, até 14 ano�
38. Feira • ás 20 horas • Impr. até 18 anos

o Fantástico Homem Que Desaparece
C] Francis Lederer, Norma Eberhardt, Ray Strícklyn

"Surge do Alem-Túmulo o monstro desconhecido, provo
cando. calafrios de mêdo e terror!!! Suspense esmagador!!!

Tétrico e chocante!!!
.

----_.

5.a Feira • às, 20 horas • Irrrpr, até 14 anos

A TRÁGICA -FARSA
": em Superscope -

C/ Humphrey Bogart, Rod Steiger, Jan Sterling
"A trágica farsa de um mundo corrompídolll

O último filme do grande ator!

\..'+;P$ iN464

.... .

f . .,'

PARA FERIDAS,
E C Z E !VI A 5,
I N F L A M A ç O E 5,'
COCEI�AS,
F R'I E 1 R A 5,

i

ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL
f6Nicó CAPILAR

PQR'Ej(àL�"Kê'lA:
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