
Ainda o Concla ve

,Socio-Econômico de Canoinhas
No roteiro do "Seminário Econômico" de Sapta Ca

tarina, o sr, Celso Ramos, candidato pessedista ao

Govêrno do Estado, não incluiu a cidade de Canoinhas

r
Passados .os estafantes dias do 1°. Conclave Socio

Economico de Sta. Catarina, que teve por iniciativa e palco a

nossa cidade de Canoinhas, os nossos munícipes enfim puderam
ter a grata satisfação de ver repercutido favoravelmente, em to

do o Estado, o grande êxito alcançado pelo referido Conclave em

tão boa hora instituido.

Realmente, a idéia lançada por Herbert Ritzmann numa

das' reuniões de nossa Associação Comercial e Industrial, de pron
to teve apôio desta, que, entendendo-se .com 0- Sr. Prefeito Mu-'
nicipal este convocou a colaboração das associações de classe, im

prensa e povo, passando a vitoria do Conclave a caber, então,
não apenas �_Canoinhas e aos canoinhenses, mas, por igual, a to
dos os municipios participantes e que trouxeram sua robusta e

valiosa colaboração, dando margem ii que se entremostrassern as

possibilidades reais, futuras, de novas iniciativas' de grande en

vergadura em tal setor.

Prova mais evidente dessa -proclamada repercussão favo

rável, é o fato indiscutível de o Sr. Celso Ramos, - candidato

pessedista ao govêrno do Estado, - estribado na experiência e

sucesso do Conclave Canoinhense, estar anunciando, através de

imprensa que empresta apôio á sua candidatura, Conclave íden-'
tico, se bem que rotulado com.o titulo de "Seminário Econômico".
Louvável por sem dúvida, de inicio, o aproveitamento da suges
tão canoinhense, mas, curioso por outro lado, o fato de o Sr.

Celso Ramõs, que tambem é presidente da Federação das Indus

trias de Sta. Catarina, não haver incluído Canoinhas no ról das
cidades escolhidas como. pontos de convergencia regionais. Canoí
nhas, a nossa cidade, foi injusta e quiçá propositalmente esquecida.

Ao que se colhe o propósito do Seminário é, (como o

Conclave aqui realizado), tornar conhecidos os problemas e ne

cessidades comunais de Sta. Catarina, mas, uma vez que a -idéia

aquí lançada e vingada propiciou ao candidato pessedísta, ele

mentos de sugestão publicitária á sua candidatura ao executivo

estadual, porque, contudo, Canoinhas não foi lembrada siquer
como final de roteiro, como uma das cidades, que poderiam ser

vir de centro convergente regional? Não desejaríamos ocupar lu

gar especial entre os demais municipios catarinenses, eis que nos

confundiriamos, como bem já nos confundimos, com os demais,
em igualdade de, condições, mas, o apreço, a boa ética, e- a poli
dês, enfim, recomendariam ao Sr. Celso' Ramos que, em homena

gem a idéia aquí lançada. e aproveitada, fôsse a cidade de Cano
inhas um dos municípios séde do mesmo anunciado "Seminário",

Parece, com efeito, que o Sr. Celso ígnora a existencia
de nossa cidade, e desconhece outrossim, que ela igualmente per
tence a Sta. Catarina. Pois, se assim não fora, evidentemente êle
não esqueceria de render-lhe as devidas homenagens, em face de

sugestão que aquí colheu e com cuja idéia está, igualmente, fa
zendo, como já dito, publicidade de sua candidatura ao Govêrno
do Estado.

'

CANOINHAS, Sr. Celso Ramos, também é Sta. Catarina!

"',

Fundada em 'Concórdia a Associação/
Catarinense de Criadores de Suínos

• Com satisfação, transcrevemos, 'oficio-circular recebido da

Associação Catarinense de Criadôres de Suinos, pela Associação
Rural de Canoinhas.

Os lavradôres que estiverem interessados em se inscre
verem na mencionada Associação, devem se dirigir a Associação
Rural de Canoinhas que prestará todas as informações para a

inscrição.
Concórdia, 21 de setembro de 1959

Circular N°. 1/59.
Ilmo, Sr. Presidente da Associação Rural
Canoinhas - SC.

Prezado Senhor:
Temos a satisfação de comunicar fi V. S. que, em data de

24 de Julho do corrente ano, foi fundada nesta cidade de Con

córdia, a Associação Catarinense dos Criadores de Suínos, entidade
que congregará os criadores de' suínos do Estado de Santa Cata

rina, e trabalhará com vistas ao progresso da Suinocultura e a

defesa dos interesses dos criadores.

Solicitamos a gentileza dos bons ofícios de V. S. no sen

.

tido de dar divulgação da presente comunicação aos asssciados
dessa prestigiosa entidade, encaminhando-nos eventuais pedidos
de inscrição de Sócios.

A primeira Diretoria, ficou assim constituida:
Presidente: Armindo Oscar Augustin; 1°. Vice Presidente:

Mário Fontana; 20. Vice Presidente: Orestes Munaretto; 1°. Secre- '

tário: Laury Ribeiro Neves; '2°. Secretário: Odilio Arruda Lins;
1°. Tesoureíro: Ivo Reich; 2°. Tesoureiro: Atalíbio Scruck; Con
selho Fiscal: Floriano Anater, Antonio Brunetto e Severino Bor

dignon; Suplentes: Antonio Baseggio, Bertoldo Weber e· Ernesto

Secchi; Diretor Técnico: Dr. Roberto Nogueira da Gama; Diretor
Sanitário: Dr. Manoel Cardona Machado; Técnico Servo Genealó
gico: Dr. Zacarias Xavier Salmon; Zootecnista, nutricionista e

geneticista: Dr. Armando R. de Oliveira.
.

Sem outro particular' agradecemos
ção de V. S. e apresentamos

Atenciosas Saudações
Armindo Oscar Augustin

Presidente

desde já a colabora-

Laury Ribeiro Neves
1°. Secretário
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Vem se notando que já esta

mos, atualmente, com o espirita,
a conciencia generalisada da
necessidade de defender a crian

ça, tanto. fisica como espiritual
mente. Entretanto, muito ainda
deve ser feito para que a cri

ança brasileira atinja um nivel
de eugenia à altura do progres
so do nosso país. E esse é um

objetivo comum a todos nós. De
todos os brasileiros. Do que es

tão concientes que a criança de,
hoje, é o adulto de amanhã. Ela. s .Convído o "Barriga Verde" à' conhecer melhor o sistema
só estará capacitada, se nós de trabalho, .da Associação Rural de Canoinhas. Conhecer a sua

soubermos educa-la convenien- estatlst'ica"" agrícola. Examinar os balanços e Relatarias. Saber o

temente, dando-lhe e mostran-.., �que �la tem feito em beneficio da agricultura. Não será fechado
do-lhe os mais sadíos princípios' :ti �entre)qu'atl0 paredes, que daremos a nossa cooperação no senti-
e exemplos dignificantes. .'

.i']
dO'4'1d1:'!i{,se ev,i��;�"'��i.mportaçãO de fe�j!? .

" '\ i
_
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Estadual
Benedito Terezio
de Carv,alho Jr.
Aníversaríou- se dia 9 do cor

rente, o Deputado Benedito Te
rezio de Carvalho Junior, nosso

correligionário e cidadão bas
tante estimado nos nossos me

ios sociais. Reeleito pela legen
da União Democratica Nacional,
partido em que milita desde a

sua fundação, Deputado Bene
dito Terezio de Carvalho Junior
na capital do Estado é o legi
timo defensor dos interesses

. canoínhenses. Sua luta em prol
do desenvolvimento do Muni

cípio de Canoinhas tem se des.'
tacado em todas as ocasiões e

em todos os setores da vida

pública. Atendendo na Assem

bléia Legíslasíva não só os in
teresses de Canoinhas como

também os de Itaiópolís e de

Papanduva, sua .atuação corno

Deputado é por de mais- conhe
cida em todo o Estado.

Deputado

"Correio do Narre" ao cum

primenta-lo, deseja-lhe, inume
ros votos de felicidades, exten
sivos aos seus dignos parentes,
esposa e filhos e o faz com a

maxima satisfação, pois tem

sempre encontrado nele, um

defensor da mais alta estirpe.

Dia da Criança
Em todo o Brasil estamos

celebrando a Semana da Crian

ça. Seu ponto maximo é natu
ralmente o "Dia da Criança",
festejado oficialmente a 12 de
outubro. Foi intenção do Go
verno, ao instituir o "Dia da

Criança", chamar a atenção dos
brasileiros adultos e responsa
veis para a magnitude que afli

gem a criança, esse pequenino
ser que encerra tantos e tão

complexos segredos.
Já ha varias anos que a ini

ciativa patrocinada 'pelo Depar-
.

tamenta Nacional da Criança
/' vem recebeddo um crescente

interesse da coletividade. Real

mente, desde a sua instituição
pelos Poderes Publicas, que o

comercio de produtos infantis
assinala movimento desusado
nesta época do ano dada a pro
cura de presentes. O que real
mente importa é o elevado es

pirita' de quem, a certeza de
estàr contribuindo, mesmo que
de marieira simples, com uma

pequena parcela de ação para
aumentar a repercussão do 12
de outubro .

Comissão
sítedos de

de Auxílio 'aos Neces-
(CANCA).Canoinhas

Presidente República acaba as

sinar decreto abertura crédito
quinze milhões 'afim atender
vitimas e preféituras atingidas
tufão ocorrido Lages vg Palmas

vg Canoinhas vg Porto União.
Referido Decreto será publicado
Diário Oficial amanhã, Cordiais
saudações Tenente cei Newton
Andrade MEllo - adjunto Ga
binete Militar".

Agradecendo antecipadamen
te a atenção dispensada, firmo
me, Cordialmente.

Paulo Peregrino Ferreira

Presidente da Comissão de
Auxilio aos Necessitados de
Canoínhas (CANCA)

Esclarecimento sobre o auxi

lio de QUINZE MILHÕES DE
CRUZEIROS recentemente a

provado pelo Governo. Federal.
Não só o Município de Canoí
nhas como todos os derr.ais,
serão atendidos atravez da mes

ma verba. Transcrevemos o o·

fieio recebido do sr. Presidente
da CANCA, sobre o assunto.:

Senhor Diretor.

Afim de esclarecer a opimao
pública, solícito a V,S. fazer
publicar o radiograma, datado
de 30 do mês p, findo, cujo tex
to é o seguinte:
"n, 171/59 -- tenho prazer

comunicar ilustre Prefeito Sr.

Por_que estamos

imp o r t a n d o f e i j ã o
Alfredo Garcindo -- Presidente da I Associação Rural

Publicou o "Barriga Verde" de domingo ultimo, uma notinha
sobre a' recente importação do feijão pelo Governo Federal, cul
pando a Associação Rural de Canoinhas por essa iniciativa. Não
precizamos dizer que foi uma nota infantil, toda despída de bom,
senso, principalmente partindo de um jornal que o seu Diretor é
associado da Associação. Para avivar a sua memoria ofuscada por
conveniencia, eis o que venho notando e observando como diri
gente de um orgão de classe:

As Associações Rurais nascídas para estimular a produção,
orientar e definir a agricultura, procurando solução para os seus

problemas, por força das circunstancias e por falta de assistencia
do Ministerio da Agricultura, estão se transformando em casas

comerciais, se quizerem sobreviver. Aplicando o Governo Federa:
uma politica financeira suicída, pois consiste em última instancia,
em cortar as verbas destinadas aos serviços mais essenciais, está
contribuindo para tornar insolúvel a crise rural brasileira. Muito
embora 90% da produção agrícola, extrativas vegetal e animal
.sejam destinados ao mercado externo, nada tem sido feito pelo
Ministerio da Agricultura para corrigir essa situação, isto é, para
estimular" a produção das culturas destinadas ao mercado interno,
e, de maneira especial, para desenvolver as culturas dos chama
dos produtos de alimentação.

Os planos oficiais em relação à agricultura são' ainda
reduzidos e desajustados. A ação particular; por motivos fáceis de

compreender, carece do ímpeto criador anotado na industria. Se
algo não for feito, em larga escala para corrigir a situação, hoje
estamos importando feijão - amanhã até farinha de mandioca.
Sintoma sem duvida alarmante é o representado pelo poder pu
blico recorrendo à importação de artigos alimentares para acudir
à situação alimentar com acentuado desiquilíbrio entre o campo
e a cidade. O Governo com a atenção voltada para Brasília, a

bandonou completamente a agricultura. E os resultados não se

fizeram esperar. Aí estão provocando uma tremenda crise em

todos os recantos do país. A revolta do povo está se sentindo
diariamente. Vejamos o que aconteceu nas ultimas eleições no

Estado de São Paulo, havidas no dia 4 do corrente ",_..; milhares
de envelopes ao serem abertos para contagem de votos, cheios
de caroços de milho e feijão eram sinais de protestos e revolta
contra um Governo que em vez de estimular a produção agri
cola nacional, emprega todos os recursos numa nova capital E' o
grito da fome. E' a agricultura abandonada.

A Associação Rural de Canoinhas será culpada dessa im-
.portação de feijão. Se fôr, como quer pensar o "Barriga Verde",
que venha e saia a rua para dar sua sugestão a respeito . .Parti

cipe das reuniões - exponha suas ideias - ofereça sua c�labo
ração. Não será comendo o "feijão extrangeíro" que estaremos
estimulando à produção nacional. Em vez de critica destrutiva,
trabalho eficiente. _"
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TAMBEM
"

EM SANTA . CATARINA

"

Institue o Govêrno do Estado êsse método de participação do povo na fiscalização da .arrecadacão de tributos
Prêmio de 3 milhões de cruzeiros, de Junho a Dezembro de cada ano - Na Assembléia a MeQsagem

FPOLIS., (Do Corresp) - Vem o Govêrno do Etsado
de encaminhar ao Legislativo Estadual projeto de lei, acompanha.
do de longa elucidativa mensagem, visando instituir, a partir
de 1. de dezembro de r 959, o plano "Seu Talão Vale um Milhão",
com o escôpo de melhorar a fiscalização e arrecadação do Im
pôsto de Vendas e Consignações.

Justificando a medida, diz o Governador do Estado em
sua Mensagem, à certa altura: "O Estado de Santa Catarina, si
tuado entre o Paraná (que já introduziu o plano em pauta) e o
Rio Grande do Sul (que segundo consta, está em vias de intro
duzílo), encontra-Sé na obrigação de instituir o novo método de
participação do povo na fiscalização, como medida secundária de
proteção ao comércio das cidades fronteiriças. A evidência da
argumentação está no fato de que os habitantes dessas cidades
irão fazer suas compras no Paraná ou no Rio Grande do Sul,
a fim de concorrerem aos sorteios, o que colocará o comércio
estabelecido naquelas comunas em grande dificuldade financeira,
oelo decréscimo de movimento de compras que, por certo, advirá,
easo não seja instituído, em nosso Estado, o mesmo sistema".

o PROJETO DE LEI
O projeto de lei, encaminhado à Assembléia pelo Chefe

do Poder Executivo, està vasado nos seguintes termos:

"O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA.

Faço saber a todos os habitantes dêste Estado que a
Assembléia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1. - Nas operações de vendas de mercadorias, rea
lizadas .entre comerciantes e consumidores ou particulares, é
obrigatória a entrega, pelo primeiro, de "Nota Fiscal", correspon
dente a operação, nos termos previstos- pela regulamentação
vigente.

§ 1. - A "Nota Físcaí", de que trata o presente - artigo,
poderá, em qualquer, ser substituída, no todo ou em parte, a

juízo da Secretaria da Fazenda, por cupons 'especiais de emissão
do Tesouro- do Estado, que consignem valores simbólicos,· repre
sentativos das somas das operações de venda, desprezadas as

frações de cruzeiro.

§ 2. - O cupom, de que trata o parágrafo anterior, se.
rá fornecido pelas Exatortas estaduais, '80S contribuintes, na, pro
porção do impôsto de vendas e consignações que recolherem ou
do movimento de vendas declarado.

Art. 2. - Na hipótese da adoção do sistema de cupons,
a que se refere o parágrafo primeiro do artigo anterior, é obrí
tória a consignação. no verso do mesmo, da razão social da-firma
vencedora, enderêço e número da inscrição fiscal. .'

Art. 3. - Aos contribuintes que se recusarem a entregar
ou fornecer os comprovantes da compra, referidos no artigo 1.
destalei, estarão sujeitos à penalidade estabelecida pelo art. 1.
da lei nr. 1632, de 20 de dezembro de 1959.

'

§ Único - Na aplicação das multas, de que trata o pre
sente artigo, será observado o critério do dôbro nas reincidências.

Art. 4, - As infraçõss às disposições desta Lei poderão
ser comunicadas às repartições arrecadadoras e fiscalizadoras,
mediante denúncia per escrito, que deverá ser assinada pelo
denunciante e por 2 (duas) testemunhas.

§ .1. - Nos casos previstos neste artigo, 50% (cinqüenta
por centc) das multas, efetivamente arrecadadas, serão adjudica
das ao denunciante.

§ 2. - A parcela adjudicada ao denunciante será ime
diatamente paga pela' Coletoria onde fôr liquidada o débito
fiscal.

Art 5. - O Govêrno do Estado promoverá, semestral
mente, a J eaJização de um sorteio, ao qual concorrerão os certí
ficados emitidos e entregues até 30 de maio e 30 de

, novembro,
respectivamente, com os seguintes prêmios em dinheiro:'

a) 1 (um) prêmio de 1.000000.00
b) 2 (dois) prêmios de 100.000,00 200000,00
c) 2 (dois) prêmios de 50.000,00 10000(J,00
d) 5 (cinco) prêmios dE: 20.000,00 100.000,00
e) 20 (vinte) prêmios dê 5000,00 100,000,00
f) 50 (cinqüenta) prêmios de 2.000,00 100000,00
g) 100 (cem) prêmios de, 1.000,00 100.000,00
Art. 6. - Será fornecido; mediante troca, ao portador

de "Notas Fiscais" ou de "Cupons" de que trata o artigo 1. des
ta Lei, um certificado, numerado, emitido pelo Tesouro do Es
tado.

§ 1. - Cada certificado corresponderá a um conjunto de
documentos que totalizam o valor simbólico de Cr$ 3.000.00.

§ 2. -- Os certificados concorrerão aos sorteios de que
trata o artigo anterior e que serão realizados nos meses de ju
nho e dezembro, de cada exercício do semestre de sua emissão;
após o que perderão validade. I

§ 3. -.A emissão será feita em série, designada alfabé
ticamente, compreendendo cada série certificados e numeras ....

000'001 a 999.999.

Art. 7. - Para o primeiro sorteio, que se realizará no

mês de Junho, terão validade para a troca, de que trata o art.
6 desta Lei, as Notas Fiscais e Cupons fornecidos a partir de
1. de dezembro de 1959.

§ Único _, A partir ,do segundo sorteio, inclusive, terão
validade as Notas Fiscais e Cupons fornecidos durante o semes-

tre, e em semestre anterior.
.

Art. 8, - Somente poderão concorrer aos sorteios, de

que trata o art. 5. ela presente Lei, as pessôas físicas, em geral.
e as pessôas jurídicas, de direito privado, quando de caráter
educacional, cultural, esportivo e de assistência social, desde que
exerçam suas atividades sem objetivo de lucro.

Art. 9. - Para o atendimento das despesas necessárias
à execução da presente Lei, inclusive com a publicidade do pla
no fiscal. dos sorteios e de material necessário à implantação, o

Orçamento consignará, anualmente, a dotação necessária ..

Art. lo. - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, na

Secretaria da Fazenda, o crédito especial destinado ao pagamento
de prêmios, relativos aos sorteios do exercício de 1960, bem
como as demais despesas previstas no artigo anterior, que ocor

rerem nos exercícios de 1959 e 1960.

Art. 11. - Caberá ao Chefe do Poder Executivo a fixa
ção da área de aplicação do sistema de sorteio de que trata a

presente lei.

Art. 12. - A regulamentação da presente Lei, deverá
ser realizada dentro de 30 dias após a sua publicação.

Art,13. - Esta Lei entrará em vigôr na data de sua

publicação, revogadas as disposições em contrário.

Palácio do Govêrno, em Florianópolis.

Terreno ._ Verdadeira Pechincha
Vende-se uma área" de terras de 23 alqueires, sendo

20 terras de cultura e 3 alqueires de caíva, com alguma
madeira de lei e herval.

Aceita-se uma ou duas datas em troca'.

Entendimentos com o proprietário em Serra do
Lucindo sr. Dionísio Andromico Orgekoski,

Informações nesta redação. 5x

Corôas para Finados
Nada mais justo e acertado, que a oferta de uma linda

COROA, como homenagem aos nossos entes queridos desapare
cidos, e Dna. Chiquinha Kopetoski, tem a imensa satisfação em

poder comunicar aos habitantes da cidade e no interior deste

Município, que além de já estar aceitando encomendas, tem para
este ano grande variedade de corôas para pronta entrega, de novos

modelos, de todas as cores e sobretudo confe cionadas com inve

javel habilidade e máxima perfeição. Fruto de longos anos de
trabalho e de experiencia. Coroas Impermeáveis e Metálicas.
Diversos tipos de flores nas coroas. Reforma-se Coroas Metálicas.

Procure pois, com antecedencía e escolha o melhor, na

casa de Dna. Chiquinha - Rua Paula Pereira, 819 - Fundos.
Ao lado da Farmácia Santa Cruz, 4x

SAIAS, última moda

e4�� �.,tit4
Material
CASA

elétrico
ERLITA

Eleição do DM da UDN
de Porto União

.

Dia 23 de setembro ultimo,
no visinho Municipio de Porto

União, foi eleito e empossado o

novo Díretorío Municipal da
UDN, que ficou assim constí
tuido:

Presidente de Honra: CeI. Joa
quim Domit e Matias Olinger;
Presidente: Dr. Josué de Olivei
ra; i0. Vice-Presidente: Estevão
Youk, 2°. Vice-Presidente: Feli
pe Lino Kroetz; 3°. Vice-Presi
dente: Guilherme Volkringer;
Secretario Geral: João Maria
Olinger; Sub Secretario: Arnal-:
do de Oliveira Cabral; Tesou
reiro: José Tiago da Luz.

Agradecemos a comunicação
e almejamos ao novo Diretorio
da UDN, votos de feliz exito
em seus empreendimentos em

beneficio do progresso do Mu

nicipio de Porto União.

PRECISA-SE
Precisa-se de uma familia

de lavradores, para um pe
queno sitio, faz-se boas pro
postas. Vêr e tratar com o

sr. José Cordeiro de Olívei
ra,- rua José Boiteux telefo
ne 291 - Deposito de 'Le
nha. Ix

Loteamento
No loteamento Fontana,

em Xarqueada vendem-se
ótimas datas.

Vende-se também um lote
com 1.971 mz,
Tratar com o encarregado

sr. Odilon Pazda.

FELTROS
Para Fins Industriais

Veja Mostruário na

Casa Pereira
Rua Getulio Vargas, 882

VENDE-SE
Uma carroça eixo 17 re

forçado, com tolda e arma

ção. um par de arreamen

tos, QUATRO ANIMAIS.

Vêr tratar com o propri
etario Snr. Antonio Soares
em Paula Pereira Ix

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEI�AS,
F R I E ,1 R AS,
ESPINHAS, ETC.NUNCi=-l EXISTIU JGUJ:lL
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rtigo do Dia n s LOJ
Diàriamente 1 (um) artigo estará a venda nas Lojas Unidas Ltda., com desconto de até

sensacional oferta. Procure diàriamente nas Lojas Unidas Ltda., o A R T I G O

Rua CaetanoLOJAS UNIDAS LTOA. -

III

50'f..
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
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ANIVERSARIAM-SE

Hoje: as meninas Aldira
filha do sr. [ahir D. da Sil»
oeira; Evani filha do sr. Vi
cente Novack e Elaine filha

do sr, Roberto Brandes; a

sra. dna. Silvia est: do sr.

Ladislau Stascouian; os srs,
Waldemar Carlos Stange, 1a
hyr Lessak; Sebastião Grein

Clube de Caça,Tiro e PescaMjr.TomazVieira
Canoinhas, 25 de setembro de 1.959.

Jornal Correio do Norte, Nesta Cidade.
Presados Senhores:
De ordem do sr. Presidente. tenho a grata satisfação de

comunicar a V. Sias. que em data de
'

4 de setembro do corrente

ano, em Aasemhleia Geral Ordinária, nos salões da Sociedade Bene
ficente Operaria, foram eleitos os membros abaixo, componentes da
Diretoria Executiva, para o bienio 19591961:

Presidente de Honra Wigando Olsen: Presidente Alcidio Za
niolo: Vice Dito Nazir Cordeiro; 1. Secretârío Jair Campos Côrte;
2. Dito Altamiro Ricardo da Silva; 1. Tesoureiro João J. Pereira;
2. Tesoureiro Milles Luiz Zaniolo.

Conselho Tecnico:
Presidente: Oldemar Mussi: Diretor Tiro Emílio Sabotka;

Diretor Caça Antonio Bertão; Diretor Pesca José Alage; Suplente
de Diretor de Tiro: José Stockler Pinto; Suplente de Diretor, de
Caça Haroldo Kcepp: Suplente de Diretor de Pesca Flavio Haensch;
Medico Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira; Veterinário Dr. Waldomiro
Bubiniack: Advogado Dr. Oliverio Gomes; Consultor Tecnico: Wal.
demiro Olsen,

Conselho Fiscal:
João Seleme; Antonino Nicolazzi; Herbert Hitzmann,
Suplente: ,

-

Henrique Bartnick; Dr. Nery Waltrick, Alcyr Woitexen.
Sem mais, com 'estima firmo-me mui atenciosomente,

Jair Campos Côrte • 1. Secretário.

Ouro 'Verde ClubEsporte
Cenoinhas, 30 de Setembro de 1959,

.

Ilmos, Snrs, Diretores do Jornal "Correio do Norte", Nêata
Vimos pelo presente comunicar a V. S. que este Clube em

Aaaemblêia Geral realizada a 22 do corrente, elegeu a nova Diretoria,
que. deverá reger os destinos dêsta Agremiação Esportiva durante o

per iodo de Setembro do corrente ano a Setembro de L960, sendo que
a nova Diretoria ficou assim constituida:

Presidentes de Honra: Albino R. Budsnt, Alfredo de Oliveira
Garcindo e Dr. Haroldo Ferreera; Presidente: Dr. Jo&é Yvan da Cos
ta; 1. Vice Presidente: Tufi Nader; 2, Vice Pres.: Carlos Spies: Se-

;- cretario, Geral: Srta. Argemira Poasamai: 1. Secretario: Zeno de Car
valho Zippel; 2. Secr. Srta. Eugênia Ana Pieczarka; Tesoureiro Geral;
Clementino E Pieczarka; l. Tesoureiro: Adernar de Carvalho; 2. Tes.
Carlos Spies Filho; Orador: Carlos Nunes Pires; Médicos: D. Mario
Musai e

.

Dr. Reneau Cubas; Capitão: Altavir Mayer; Massagista:
João Algacyr Fontana; Diretores Esportivos: Ernesto Nunes e Carlos
Conceição' Diretores Tecnicos: Almir José Santi, Leonel Barcelos,, ,

Oadyr Nader e Leon Grams;
Conselho Fiscal:
Milton Saguini, Walter Vieira, Pedro Corrêa, Antonio Con

ceição, Vitor Schneider, José Pedrosa. Arthur Mende, Alexandre Czo
pinskl, João Wunderlich. Augelino Ferreira, Sadir Santos, Helio Bas

.

tos, Flavio Haensch e Henrique Zaguini.
Conselho 'Deliberativo:
Antonio Souza Costa, José Primo Hermenegildo de Lima,

Bàlila Dal·Bó; Francisco Hugen, Fidelis Angelo Dadalt, Zenún Mario
Pieczarka, Rodolfo Tavares, Miguel Oliskowicz, Otacilio Veiga, A:le·
mar Schumacher, Jtitio Gonçalves.

Departamento Social:
Nelson Zipperer, Bogodar Kuczynski, Dr, Romeu Ferreira,

Waldemar Scholze Jaime Prestes dê Souza, Narciso Bartnik, José
Theodorowicz,

.

Edmundo Suckow, Ney Cordeiro, Armim Soetber,.
Vergilio Alves, Galdino Fuck e Mauro Woiciechowski;

Departamento de Propaganda:
O Quadro Soc�al da Clube..

Aproveitamos o ensejo para avisar que a Séde provisória do
Clube é uma dependência do BAR SANTA RITA, antigo Bar Bá·
Quá, sito a Rua Senador Felipe Schmidt, Esq. Rua Paula Pereira e

813 reuniões realizar·se-ão as quartas-feiras, ás 20 horas,
Certos de contarmos com o vosso prestigioso apôio, anteci.

padamente agradecemos e subscrevemo-Qo� enviando' nossa8

Saudações Esportivas
p. Ouro Verde Esporte Club

Presidente Jósé Yvan da Costa l Sec.retlirio Geral, A.
_

Possawai

Costa, escrivão em MajorVi
eira,' Pedro Tchaika; Aluizio
Marcinichen, res. em Lages e

Antonio Maron Becil.

Amanhã: a sra. dna, Alma
esp, do sr. Hugo Brauhardt;
o menino Ati filho do sr. A ...

fonso C. Kohler; a menina
Rosalua filha do sr: Pedro
Alves Vieira.

Dia 12: a menina Anete fi ...
lha do sr. Antonio Tampo ...

roski; Vva. dna. Zelina Fer
reira Soares; o sr. José rur
tado,' os meninos {oel Roge ...

rio filho do sr. José Maria
Furtado Primo e Ricardo A n-

.

tonio filho do sr. Horacio
Costa, res. em Xanxere.

, Dia 13: os srs. Oldemar
Mussi e João Iêeinert; as sras.
dnas. Emitia esp, do sr. Os#
waldo Voigt e Irene esp, do
sr, Dr. Celso Rauen;a srta.
Maria Oodoy as meninas Ma
ria Sueli fiilha do Sr. Sarkis
Soares res. em Curitiba e Ge ...

ni Maria fiilhu do sr, Rubens
R. da Silva.

Dia 14: as meninas Regi
na' Coeli de Fatima filha do
sr. Carlos Schram; Dolores
filha do sr. alto Hoffmann:
Maria Zilda filha do sr, Ber ...
nardo Wendt 20' Lindamir
Werene filha do sr. Oswaldo
Voigt e Ingridt Siems filha do
sr. João F. Siems; o menino
[air filho do sr. Alvino Koe
hler; o jovem Lindolfo Zim ...

mer; os srs. Silvino Fuck.
e Atonso Knop.
Dia 15: as sras. dnas. Lin

da esp. do sr. Nilton Ziemann
e Ilda (irosskopt' esp. do sr.

Atonso Grosskopt; o sr. Jaime
Bishop: os meninos Celso fi ...
lho do sr. João Pereira; Ivo ...

sio Luis filho do sr. Miguel
Androczeuecz e Pedro Odival
filho do sr. Eraldo Spitzner.
Dia 16: os meninos José

Lourival filho do sr. Carlos
Dolla e Celso, filho do sr. Lu
dovico Glinski; a srita. Ana
Wibbelt,' os srs. Evado Brand;
Max Wochtel Fo,;' Ary C.
Pereira e Vitor Burziaki.
Nossos para bens.

Nascimenfos
O lar do casal Pedro-Ma»

ria Ilete Alves Vieira foi en

riquecido dia 2 do torrente,
com o nascimento de seu ti-
"lho Pedro Fernando.

Com o nascimento do
robusto garoto rrancisco de
Assis, ocorrido aia 4 deste
mês está em testas o lar do
casal Hercilio ...Helmi Sabatk.

Aos novos herdeiros nos

sos parabens.

PRECISA-SE
de marcineiros e lustrador.

Tratar com

Rafael Dethiuk
Rua Benjamin Constant 475.

Livros, ---romances
CASA ERLITA··

. Ano 14 • CANOINHAS· S Catarina, 10 de Outubro de 1959 . N, 564

Edital de Citação
de 15

•
dias -com prazo

o Doutor Paulo Peregrino Ferreira, Juiz de Direito da
Comarca de Canoínhas, Estado de Santa Catarina, na forma da
Lei, etc.

Faz saber a quem interessar possa, que por parte .de
Antonio Cubas, foi apresentado a este Juizo o pedido do teôr
seguinte: - Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Comarca, Antonio
Cubas, brasileiro, casado, motorista, residente nesta cidade, por

,

seu procurador. infra assinado - advogado inscrito na Ordem,
Secção deste Estado, sob numero 428, com escritorio e residen
cia à Rua CeI. Albuquerque, 520, nesta cidade, onde recebe' as
intimações, vem expôr e requerer, afinal, a V. Excia. o seguinte:
1') - que o Suplicante é casado civilmente com D. Orávia Fer
nandes Cubas, atualmente em legar incerto e não sabido, ca

samento esse realizado no distrito de Paula Pereira, deste Mu
nicipio e Comarca, aos três do mês de outubro de mil novecen-
tos e trinta e oito, conforme se vê da certidão anexa; 2') - que
desse matrimônio não Existe filhos, pois o único havido de nome

Sebastião Mauro Cubas, faleceu \
em 10-5-1939, conforme tam

bem se vê da inclusa certidão; 3) - que o casal não possui bens
de qualquer espécie, nem dividas passivas ou .afivas; 4) - que
o Suplicante e sua esposa estão separados desde o ano de 1939,
ou seja, há, aproximadamente, 19 snos e isto ocorreu pelo fato
de se ter tornado impossível a vida em comum por absoluta i_n
'compatibilidade de gênios; 5') - que, algum tempo após separa
ção do casal, a Suplicada arnaziou-se com Otto Willy Baun,' com
quem viveu muitos anos na cidade de Papanduva, existindo des
se concubinato filhos, de lá mudando-se há algum tempo para
lagar ignorado do Suplicante; 6) - que, deixa de requerer a

preliminar separação de corpos, por não mais -habitarern sobre o

mesmo této. Néstas condições, vem respeitosamente, requerer à
V. Excia., se digne ordenar a citação da Suplicada, na fórma dos
artigos 177 e seguintes do Código de Processo Civil. para res

ponder aos têrmos da presente ação ordinária de desquite, que
é proposta com fundamento no artigo 317, nrs. 1 e IV do Código
·Civil. contesta-la, querendo, ação esta que afinal deverá ser jul
gada procedente, condenando-se a ré como conjuge culpada, bem
como nas custas do processo e demais cominações de direito.
Protesta- se por todo o genero_ de provas em direito permitido
inclusive depoimento pessoal da ré e das testemunhas abaixo ar
roladas e outras que sirvam ao .interesse da ação, Para os efei-.
tos fiscais, atribui-se à presente o valor de Cr$ 5000,00. - Nestes
têrrnos e COm os inclusos documentos, P. e E. deferimento. Ca
noinhas, 3 de setembro de 1959, (as) (sôbre estampilhas estaduais
no valor de Cr$ 4,00. inclusivé a taxa de Saúde Publica) Saulo
Carvalho. - Em cujo pedido foi proferido o despacho do teôr
seguinte: - «Cite-se, por edital, com prazo de quinze (15) dias,
a desquitanda, tida como em lugar incerto, para que compareça
a audiencia prévia de conciliação designada pelo Sr. Escrivão de
acôrdo com as condições de serviço. Do edital deverá constar
que, na' hipótese do não comparecimento da. citanda no prazo
convencionado. a partir daí terá ela o prazo de dez (10) dias para
contestar o feito, em o querendo. A publicação deverá ser feita
uma vez no Diário Oficial, secção da Justiça e duas no Correio
do Norte, que se edita nésta cidade. Diligencie o interessado para

. os fins devidos. Em 5·9-59, (as) PP. Ferreíra.» Em virtude do
que, mandei passar o presente edital, que será afixado no lu
gar de costume e publicado no mario Oficial do Estado e jornal
Correio do Norte, que se edita nésta cidade. conforme a lei.
Dado e passado nesta cidade de Canoinhas,Estado de Santa Ca
tarina, aos 10 de setem.bro de mil novecentos e cincoenta e nove

(1959). Eu, (as) RR da Silva, Escrivão, o escrevi.
P6ulo Peregrino Ferreira. - Juiz de Direito.

Está conforme o original afixado no iugar de costume,
infra da fé.

,Canoinhas, 30 de setembro de 1959.
Rubens Ribeiro da Silva - Escrivão.

Móveis simple�1 e de luxo
A Marcinaria de Rafael Dethiuk está aparelhada

:. para atender pedidos de móveis 4e qualquer tipo e dentro
curto prazo.

.

Precisando de móveis bem feitos procure

Rafaà.1 Dethiuk, Ru(�Benjamin Constant, 475 Canoinhas
� .

r
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Procure no seu fornecedor
I o sabão Princeza, Lygia,

...------....--------.---- Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Um grande sortimento de

Rendas

Bordados
recebeu d

ERLITA
::::::==:1:::11:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::" "
" "
" "" "

ii Dr_ Aristides Diener ii" "

i5 CIRURGIÃO DENTISTA· 55
II ::

II Raios X - Pontes Moveis e Fixas li
" "
" "

ii. Dentaduras Anatomicas �
ii Rua Vidal Ramos ii
" "

ii CANOINHAS Santa Catarina Ü.. ..

:::::�::::::=::::::::::::::::=I::::::::::::�::=::=:::::::::::::;:::::::;::::::::::::::::;I:::I::a::'

Dr. Arnoldo Peiter Filho
·ADVOGADO

CíVEL - COMÉRCIO TRABALHO.
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José Yvall da Coste
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

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

Dr. José BoniFácio da Sirva
ADVOGADO

Questões Civeis, Comerciais e Criminais. Inventários e Partillhas

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 à. 17 horas

Escrit6rio: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo 80 Forum) IITAIÓPOLlS -_ S. c.
------

AVIARIO LEGHORN
Tem para pronta entrega

P I N TOS O E 1 O I�
Das Raças LEGHORN E HAMFIRE
Rua Roberto Ehlke 331 - Canoinhas, S. C.

(O Pioneiro da avicultura racional em Canoinhas)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I!I•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
....•.............•....................................................._ .
- "
" "

ii O financiamento de construção da casa própria feito pela 5i
- "

ii Caixa Economica Federal de Santa Catarina ii
==

- -

---=1

i5 depende exclusivamente do montante de seus depósitos. 55
ii Concorra para o bem estar socíal de sua localidade levando i5
H _

:: suas reservas em depósitos na 55
- .

"
H .

I -

5i CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE i5
ii SANTA CATARINA. ii
- "

II Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de 11
ii Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo- Rei. mX 55
- "
- "
H "
" "

:::::;;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c::�::::;;:::::::::::::;:::::::::::;::::::

AVISO
A CASA PEREIRA -, A

Casa da Boa Roupa, avisa
a seus freguêses que as en

comendas de trajes para o

natal, serão aceitas somen

te até dia 31 de outubro.

ponto por ponto
Rua Getúlio Vargas, 882

Negocio de Ocasião
Vende-se urna casa de

construção mista, dois pa
vimentos, agua quente-fria,
instalação sanitária comple
ta localizada a rua Vidal
Ramos 1079, nesta.

Condições de pagamento
a combinar.

Tratar com Moacir Nóvak.

Confecções finas
para senhoras

Casa Erlita

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

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A

.
mais sortida
A melhor
A preferida

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista � a prazo

Sempre OFICINA �ELAMPAGO
Rua Paula Pereira �

-- Edifício próprio
......................................

Atenção
Queres mobiliar sua casa, achas tudo na loja

de Móveis de VOLKER VOLLRATH, como quar
tos, copas, móveis de vime e aço, colchões de molas,
sofá camas, PARA PRONTA ENTREGA. 3x

Rua Senador Schmidt, 768
\...

Canoinhas

Otimas Propriedades
- .

à Venda
Uma casa residencial, de madeira, grande e bem

repartida. No perímetro urbano da cidade.
x x x x x

Um bungalô de madeira, 8xlO m., com garagem e

área de terra de 7.720 m2, situado em Xarqueada.
xxxxx

Uma casa residencial 10 x 12 mts., em Xarqueada
com 6.000 m2 de terra e grande número de benfeitorias.

Tratar preço e condições com

ODILON PAZD�- -em Xarqueada.

De Interesse dos Lavradôres
Calcárea moido para correção de acidez do solo
Sementes de milho hibrido
Rama de aipim
Enxertos de Videira
Adubos para jardim - horta e pomar

Tem a Associação Rural de Canoiuhas,

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.

camioneta brasileira
com tração nas 4 roda.

�

transporta mais pessoas,

bagagem e carga

no campo ou na c;idade

Basilio Humenhuk
& Cia. Ltda.

CONCESSIONARIO DA WIlJ.YS-OVfRlAND DO alUSll tA
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Oito Milhões de Dólares Para Intensificar o Plantio do Trigo

Santo, Paraná, Santa Catarina
e Rio Grande do Sul. No Espí-
rito Santo mais de cem muni

cípios estão plantando trigo em

boa escala e as autoridades

esperam que dentro em breve

somente aquele estado poderá
suprir boa parte da população
do Brasil,

Otima propriedade.
Vende-se uma' casa de

morada, ranchos e demais
benfeitorias, 3112 alqueires
de caíva e 10 alq. de terra
de planta e 10.000 pés de

aipim,
Preço Cr$ 270.000,00

Tratar com Jovino Ferreira
em Salseiro. Ix

Empréstimo será fornecido pelo Fundo de Fomento
Agrícola dos Estados Unidos e beneficiará os Estados

do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do
Sul e Espírito Santo

Washington, 24 (UPI) - Es
tão quase concluídas as negocie
ações entre o BNDE e o Fundo

de Fomento Agrícola dos Esta

dos Unidos para que o Brasil
obtenha empréstimo de 8 mi

lhões de dólares afim _de auxi

liar e expandir o plantio de

trigo nos-Estados de Espírito

Motocicleta C. Z. 1949
Bem equipada e recem reformada, 5 HP - Cr$ 30.000,00
(Trinta mil cruzeiros) /- VENDO ou troco por madeira,
terreno na cidade ou próximo a esta, criação (porcos,
carneiros, vacas' de leite, cavalos, cabritos;) cereais, (feijão
milho, arroz, etc.)

Informações com o proprietário
Zeno Benedito Ribeiro da Silva, Canoinhas.

Banco Indústria e Comércio de
.

Santa. Catarina SIA.
S É 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 - Cr$ 435.480.700,30
Agências'noDistrito Federal: Agências em São Paulo - (SP) Rua São Bento,

.

Agência em Curitiba (PR) _ Rua Monsenhor Celso 50
Rua Visconde de Inhauma, 134 ç ·--LOJA � 341 • Rua Marconi, 45 - Rua Florêncio de Abreu, 637....

-

•. '"
.

'

Rua do Carmo 66 • Av. Celso Garcia, 503 _ Rua Cincinato Pamponet, f87- AgenCia em Flonanopolls (SC) - Praça "." Novembro, 9

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

Endereços Telegraficos: S.ão Bento BANCOINCO - Rua Marconi INCOMARCONI - R. Florêncio de Abreu INCOLUZ - Av. Celso Garcia INCONORTE - R. Cin-
cínato Pamponet LAPAINCO - Santos INCOSANTOS (ou INCOS).,

-

Agências no Estado de Santa Catarina • Araranguâ, Blumenau, Bom Retiro, Braço do Norte, Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Canoinhas, Chapecô,
Concórdia. Crisciuma,. Curitibanos, 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, Timbó, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê.

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

Agencias. no Estado de São Paulo - Botucatú, Campinas, Cruzeiro, Jabotícabal, Jacareí, Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogí das Cruzes, Mogí-Mirim, 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.
Escriiorios no Estado de Santa Catarina - Biguaçú, São José e Urubici.
Escrit. Estado S. :aulo - Alfredo Guedes, Barrinha, Guararema, Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poá, Queluz, Rio das Pedras, Salesópolis, Sousas, Trem;mbé e Vila dos Lavrad�re8

B�LANCE'(_E EM 31 DE AGOSTO DE 1959 (Compreendendo Matriz e Agências)
---------------------------------

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

A - Disponível
Caixa

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

Moeda do Crédito
Em outras espécies

B - Realizável
Titulos e Valores Mobiliários:

Apólices e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
Cr$ 44.398 500,00, depositadas no

Banco do Brasil SIA" à ordem
da Superintendência da Moeda e

do Crédito, e 8S do valor nomi
nal de Cr$ 2.000 000,00 deposita
das no Tesouro Nacional, por for
ça do Decreto-lei D. 9602 de

I 16:8/946
Apólices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debêntures
Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
Letras a receber de C/Própria
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacioual » M. Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda)

Capitel a realizar
Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

C - Imobilizado
I

67 Edifícios de uso do Banco
,

Móveis e Utensílios
Material de Expediente
Instalações
D - Resultados Pendentes

Juros e Descontos
Impostos
Despesas Gerais e Outras Contas

E - Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber de CfAlheia
Outras contaa-

273.836502,20
160.983 155,80
123.237.624,10 •

21.305.417,70 579.362.699,80

32.974.586,70
73,42�,oo

2.�H.537,3ó_
66.035,243,50 101.557.791,50
824.842.974,00
41.363.355,40

2,635.897.927,40
502,545,40

2.201.613665,00
80.345 783,30

189.058,40

3.971.419,70'
175.000.000,00
139902.499,90 6.103,629.228,50

61.340.681,70
3.421.296,00 6.269.948.997,70'

251.961. 34 2,90
59.688.771,20
8,746.311,90

102',00 320.396.528,00
----------

3.534,687,10
.5.634.828,90
58.479.029,90 .67.648.845,90

1.524,078.198,70
219.197.322,00

1.775.507 .616,90
1.274.853.043,20 4,793.636.180,80

12.030.993,252,20

F - Não Exigível
Capital
Aumento de Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial

�

Fundo de A umento de Capital
Fundó de Indenização Trabalhista
Outras Reservas

G - Exigível

Depósitos
à vista e a curto prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias • C/Arrecadação
em CISem Limite
em C/ Limitadas
em Cf Populares
em Cf Sem Juros
em Cf de Aviso
Outros depósitos

a prazo
de Poderes Públicos
de Atarquias

de diversos
a prazo fixo
de aviso prévio

Outras Responsabiljdades
Títulos Hedeecontados
Obrigações diversas (inclusive as

operações de café)
,

Agências no País
Correspondentes no Pais
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

Outr_f!_B contas

125.000 000.00
175,000000.00 300.000.00U,00

21.000,000,00
85.000.000,00
22.000.000,00
2.000.000,00
5.480.700,30 435.480.700,30

251.737.684,00
76.557.266,10

1.081.552.411,20
244,740257,30

1.177 .741.046,00
20.528.698,80
3'2.352 330,90
152 199.493,50 3.037.409.187,80

228. 752.005,00
136.187.678,40

.

364.939.683,40
3.402.348,871,20

166.916.142,70
2,838623155.90
ll4.516.443,90

783.225,50

133086.921,30
:4.588,023,40 3258,513912,70 6660.862.783,90

141.013.587,20

1.743.275520,70

1.774.977.111 ,30
530.499,60 1.775,507.616,90

1.274 853.043,20 4.793.636,180,80

12030.993.252,20

Itajaí, 11 de setembro de 1959 • Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente. - Dr. Rodolfo Iêeneascx Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Miranda Lins, ·Diretor Ad
junto· Otto Renaux lrineu Bornhausen-e Antônio Ramos, Diretores - Serafim Frankll:n Pereira, Chefe da Contabilidade, Tec. em conto • Reg. no eRc·se N. 0.181

'-00( Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A_TIVIDADES DA
CAMARA MUNICIPAL

Súmula da Sessão do dia 2/8/1959
\

Presidencia - Alfredo de Oliveira Garcindo

Presentes - Tufi Nader, João Seleme, Clementino E.
Pieczarka, Dr. Ivan José da Costa, Antonio- Souza Costa, Dr. Re
neau Cubas, Guilherme Prust e Ewaldo Kreíss.

Ausentes - Ewaldo Ziperer, Braulio Ribas da Cruz, João
Augusto Brauhardt, Antonio Maron Becíl.

Ordem do dia - Com a palavra o Vereador Ewaldo
Kreiss, dizendo que deixavam de apresentar os pareceres da
Comissão de Legislação e Justiça, os quais foram devolvidos pe
la Mesa, para novo parecer mais definidos, em vista dos Membros
da referida Comissão acharem ausentes, embora os respectivos
pareceres acharem-se prontos. Entra em 2. discussão o parecer
da Comissão de Legislação e Justiça, sobre o projeto de Lei que
que autoriza doação de urna area de terras pertencente ao Muni
cipio, a Va. de Eduardo Souza, ex-funcionario désta Prefeitura;
posto em votação foi aprovado. Fm 2a discussão o parecer sobre
o projeto de lei, que autoriza o Poder Executivo a abrir concor

receia pública para a venda de dois veículos da Municípalidade;
foi aprovado. Em 2a. discussão o parecer sobre o requerimento
do sr. Afonso Letzow, ref. isencão imposto de um veiculo; apro
vado o parecer contrário ao. pedido. Em 2a. votação o parecer
sobre a extinção do cargo de Auxiliar da Justiça Eleitoral; aprovado.

Uma vezporsemana
CACHIM81NHO

Amigos, bom dia, Com a chegada da Primavéra, com a mu

dança da móda, com o aroma das Ilôres a misturar-se com o perfu
me das mulheres, aqui estou novamente.

X X X

Em primeira mão: O Clube Canoinhense já contratou or

questra para o baile de São Silvestre - nome da orquestra BEPI E
SEUS SOLISTAS de Curitiba.

X X X

Para fins de outubro, patrocinado pelo consórcio Clube: Ca
noinhense e Bouquet Clube, teremos um baile com a apresentação
de uma orquestra feminina, composta por Srtas, da sociedade da Lapa.

\
X X X

Andam completamente desaparecidos' da vida social o par -

Liria Alcides. Dizem que o Ministro já encomendou o seu "bambolê".
Vamos aguardar.·

X X X

Essa não. O Saul (do Banco do Brasil), faz 'semanalmente
uma excurção até Paula Pereira, alegando que vai jogar futebol. O
verdadeiro motivo é a simpática e bonita Geroslava. <'

,
Por isto é que o "velhinho" anda tão romântico e interes-

sado nos horários dos trens, que o deicham de cabelos brancos.

X X X

Outro que anda desaparecido é. o' Fernando Rocha. Será que
temos novidades?

X X X

Os jovens Frederico Kohler Filho e Fernando Freitas, estão
"conversando" alguém muito influente, para que esta peasôa cnnsiga
o calçamento da rua do' Colegio.

X X X
Porque será que o Acl (pronuncia-se Aclê) .anda magro. Será amôr ê

X X X
-

A turma do bolão das Quartas- Feiras, 'ficou "manjando" o

Luiz pois ele torceu ardorossmemte pela vitória de sexta-feira. Comente
S6 inclusive que, o rapaz irá para o time "bem"

X X X

Uma dupla inseparavel • Stockler e Ciroca. E por falar
"nele", o "tal o galã, o artista, o simpatico, o incomparavel", (Ci
roca), falou aos seus amigos do "peito" que, existe uma semelhança
extraordinária entre ele e o Bob Hoppe.

X X X

A ARCA dever-se-ia interessar pelos artigos expostos, domin
go último nas vitrines da firma Jordam, pois, por volta das 10,15
horas da manhã, 3 representantes do rebanho leiteiro canoinhense,
apreciavam plácida e extasiadamente -ae amostras daquela firma. Será
que havia ração balanceada?

X X X

Gabriél, onde foi que Você arranjou um Ministro de Aviação?
Etlsa é nova.

.XXXXXX
O Asvald deveria ser presidente da Associação Protetora' dos

Animais, pois, deu-se ao luxo de contratar um veterinário (Dr.
Bubniak), para atender uma gata, hoje mãe de 5 robustos gatinhos.
A gata reconhecida chamará a sua prôle de "ASVALDLÂNCIA".

,

X Y X

Esta marcada para amanhã com inicio as 9 horas uma par
tide entre os veteranos de Mafra e Canoin6as. Entre outros craks

-

do passado; veremos e Já imaginaram o Ciroca fantasiado de jogador?
X X X

Por hoje é só e até a proxima semana (no duro).

Vereador

Antonio Maron 8acil
Aniversaria hoje o benquísto

e estimado Vereador Antonio
Maron Becíl, da União Demo-

.

cratica Nacional, representante
na Camara Municipal do Dis
trito de Major Vieira. Dotado
de extraordinaria capacidade de
servir seus semelhantes, sempre
disposto a atender a todos sem

distinção, a votação que obteve
nas ultimas eleições, foi uma

prova do seu prestigio em to
do o Municipio de Canoinhas.

Nosso sinceros votos de
. pe

renais felicidades junto a sua

dedicada esposa e filhos.

Procura '_ se
Um socio para fábrica de

moveis e esquadrias, em fun
cionamento.

Informações nesta redação.

Edital de Citação com

prazo de 15 (quinze) dias'
O Doutor Paulo Peregrino Fer

reira, Juiz de Direito da Comarca,
. de Canoinhas. Estado de Santa
Catarina, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a quem interessar

possa. que por parte da firma E
MILlO ROMANl & ClA. S/A.,
lhe foi apresentada a petição do
teôr seguinte: - Exmo. Snr, Dr.
ruiz de Direito da Comarca de
Canoinhas. A firma Emilio Roma
ni & Cia .• S/A. por seu bastante
procurador e advogado, infra assi
nado. vem nos autos da ação e

xecutiva que move contra Miguel
Soares -dos Santos, expor a V.
Excia.: 1°) - que o peticionário
promoveu perante V, Excia, exe

cutivo contra o devedor supra ci
tado. Acontece porém que o Ofi
cial de Justiça encarregado da ci
tação. não encontrou nesta cidade
o executado Miguel Soares dos
Santos o que certificou. as fls. 10
e verso, dos autso, por se achar
em lugar incerto e não sabido. A
vista do exposto, requer a peti
cionária a citação do R. por edi
tal. de acordo com o art. 177 n''},
de Cód. de Processo Civil, obser
vando mais o que dispõem ainda
os artis. 170 e 80 § I, do mes
mo diploma legal. Assim pedindo
Juntada desta aos autos. P. defe
rimento. (sôbre estampilhas es

taduais no valor de Cr$4.UO. in
clusive a taxa de Saúde Pública),
o seguinte: Canoinhas. 26 de se

tembro de 1959. (as) Nilo Rio
Bastos. Em cuja petição foi exa

rado o despacho do teôr seguinte:
"Defiro o requerido. cite-se por
edital, o réu e sua mulher, com.
o prazo de quinze (15) dias pu
blicando se o mesmo uma vez no

Diário Oficial do Estado. secção
da Justiça, e duas no jornal "Cor
reio do Nórte". que se edita nes

ta cidade. 27-9-59. (as) PP. Fer
reira. Tuiz de Direito. Em virtude
do que. mandou passar o presente
edital que será afixado no lugar
de costume e publicado uma vez

no Diário Oficial do Estado, sec

ção da Justiça e' duas vezes no

jornal "Correio do Norte", confor
me a lei. Dado e passado nésta
cidade de Canoinhas, aos 30 dias
do mes de setembro de 1959. Eu,
(as) Rubens Ribeiro da Silva,
Escrivão, o escrevi.

(as) Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito

Está conforme o original afixa
do no lugar de costume, infra da fé.

--..

Canoinhas. 30 de setembro de
1959

Rubens Ribeiro da Silva
Escrivão.

A firma Jorge Mayerle
ajuda sobreviventes de

de Joinvile
Rio Pardos

JoinvilIe, 6de outubro de 1959.
lImos Snrs,

. Z. Garcindo & Knüppel Ltda .

Caixa Postal, 56
Canoinhas - SC.

Prezados Snrs.

Ref. Comissão de :Auxilio aos

Necessitados de Canoinhas - SC

Atendendo apelo da Comissão
supra, em circular que nos' foi
endereçada, estamos remetendo,
consignado aos amigos, as merca

dorias abaixo discriminadas e des
tinadas às vítimas da catástrofe
do dia 13 de agôsto p,p., solici
tando sejam as mesmas encami-

nhadas da melhor forma possivel
por intermédio da pessoa do snr,

Garcindo •

Esperando. sermos atendidos, a

gradecemos de antemão e firmamo
nos mui Atenciosam-ente

Jorge Mayerle
Mercadorias que seguiram pelo

caminhão do snr. Landowski:
6 kgs. Pregos 16x21
6 c c 18x24
6 c c 18x30
2« c 22x42

A coilceituada e benemérita fir
ma Jorge Mayerle de Joinville,
os nossos agradecimentos. em no

me do povo de Rio dos Pardos.

Nacional d6
seu auxilio às vitimas
,últi;"a catástroFre

Banco
deu

Comércio S. A.
da

. aquisição de materiais para auxiliar
a reconstrução das residências as

soladas pela catástrofe de Rio
dos Pardos, em 13 de Agôsto pp.

A filial do Banco Nacional do
Comércio S A., desta cidade en

tregou a "CANCA" a quantia de
Cr$5.000,00, que foi convertida na

Automovel roubado em .Jolnvlle (SC)
'na noite de' 3 para 4 de outubro de 1959

1
Marca CHEVROLET Motor FAM·211.653
Cilindros Seis Ano fabricação 1948

A Tipo Sedanete (2 portas) Cor Verde claro metálico
Chassis 500

.

Lotação 5 pessoas
Uso Particular Estofamento Verde escuro

)
Placa de Joinvile (SC) 2-87-82

.

.

Na frente do carro havia duas plaquinhas, sendo uma do
Rotãry e outra da Ordem dos Advogados.
Não dispondo das chaves do veículo, os ladrões fizeram uma

.ligação direta ..• Altampado tanque de gasolina foi arrombada,

B

Observação - Os caracteriaticos acima, na chave "A" provavelmente
não sofreram alteração. Todavia é probabilissimo que os da
chave "B" estejam alterados.

• Qualquer informação a respeito poderá ser dada a esta redação, ou

diretamente a Delegacia de Polícia.

Comissão' de Auxílio
sitados de Canoinhas

aos Neces-
(CANCA)

Movimenfo da Tesouraria até 8/10/59
do tornado dePAGO - Assistência prestada às vitimas

13/8/59, conforme documentos arquivados:
Hospital Santa Cruz
Raio X
Casas

Roupas e Viveres
Transporte

62.100,00
4600,00

234.334,90
94.783,50

942,00
396.760,40
27.410.60

424 171,00

Total
Saldo existente no Banco do Brasil S. A.

Total
RECEBIDO - Auxílios e Donativos de:

Governo do Estado
Pioneiras Sociais
Banco Nacional do Comercio S. A.
Banco Indústria e Comercio Sta. Catarina S. A.
Banco do Brasil S. A.
Idem de Mafra

.

Edelmira de Lacerda

Agenor Vieira Côrte
Emílio Reiner
Salim Zatar
arrecadado pela Legião da Bôa Vontade
idem por Waldemiro Bubiníak
Moinho Curitibano
Irmãos Procopiak & Cia. Ltda.

Campo de Instrução Marechal Hermes.
Foto Uhlic.
Leão Junior S. A.
Germano Stein
João Pacheco Sobrinho
Alfredo Paul
SESI por intermédio do Núcleo Regional
não especificado

aoo.ono.oc
50.000,00
5.000,00
10.000,00
6.100,00
650,00
500,00
500,00
2.00,00
·200,00

11.580,OQ
:5.944,00
6.000,00
9.440,00
2.700,00
3.404,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000.00
4600,00
353,00

Total 424.171,00

(quatrocentos e vinte e quatro mil cento e setenta e um

cruzeiros).
NOTA: Não estão incluidos os donativos em espécie. os quais

já foram entregues às vitimas pelas Assistentes Sociais.

Canoinhas - SC., 8 de outubro de 1.959

Dr. Paulo Peregrino Ferreira Presidente
Francisco Icaphae! Di Lacio Tesoureiro .11#.
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CôrteJ. Pr. Lauro Müller, 751 - Fone 125

Canoinhas - Santa Catarina

Oferece aos senhores Industriais
CONJUNTOS ELETRO-DIESEL

de qualquer capacidade
GERADORES DE LUZ É FORÇA

MATERIAL ELÉTRICO EM GERAL
QUADltOS DE COMANDO

Material de renomada marca com amplas garantias.

Oculos echadc
Encontra-se nesta Redação, à disposição de

seu legitimo dono, um óculos de proteção, para

senhora, achado no dia 23 de setembro findo.

Veja em exposição na

CASA LANGER
o que existe de novo, modérno e atraente, em; C IN TOS

para homens, em estojo e de divérsas qualidades,' corno: de
couro, camurça, crocodilo, cromo e elástico.

CARTEIRAS FINAS, de couro,e matéria plástica,
BOLSAS para senhoras.

Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas

-

qualquer qu,e se]o a carga ...

qualquer que seja o estrada I

'um pn�u '_ dois serviços.
-,

• borras duros e robustos que mordem
o terreno paro máxima traçõo nas

. más estradas.

• nervuras centrais espessas ossequ
rem mínimo desgaste nós estradas
povimentcdcs,

para caminhões e ccmlnheneres,
,que não escolhem estrada,'

'

/'

Pneus Firestone
máxim.o quilometragem por cruzeiro

ME

2.

PINTOS DE 1 D I A
da afamada raça WHITE AMERICAN

Plumagem Branca
Para qualquer quantidade.

Entrega de Agosto em diante.

PEDIDOS E INFORMAÇOES COM

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

Venho connecer o extraordinário Pneu A'r e todo
o nosso completo estoque de Pneus FirestOl\-éI

páro todos os tipos de veiculas, bem como uma'

e_quipe especializado, à suo disposição, poro servi
to com presteza e cortezio.

HY SELEME & ·FILHOS
TRÊS BARRAS S. C.'

..

VENDE-SE
Urna casa com todas as ins

talações necessarias, em terreno
de 800 mt.2. situada em frente
ao Loteamento ESPERANÇA á
rua Roberto Ehlke.
Vêr e tratar com o propríe

tario sr. Amoldo Müller á Rua
Barão do Rio Branco nésta ci
dade. 3x

-

Lãs para Tricot
Casa Erlifa

...

Edital de Citação com
'"

prazo de 15 (quinze) dias
o Doutor Paulo Peregrino

Ferreira, Juiz de Direito da Co-.
marca de Canotnhas, Estado de
Santa Catarina na forma da lei,
etc.

FAZ SABER a quem in teres
sar possa que por parte da fir
ma GERMANO STEIN S.A., lhe
foi apresentada a petição do
teôr seguinte: -' Exmo, Snr.
Dr. Juiz de Direito da Comarca
de Canoinhas. A Firma Germa
no Stein S.A. por seu bastante
procurador advogado infra assi-
'nado, vem, nos autos da ação
executiva, que move contra Mi

guel Soares dos Santos, expor
a V. Excia.: 1°) - que a peti
cionária promoveu perante V.
Excía., executiva contra o de
vedor supra citado, acontecendo
porém que o Oficial de Justiça,
encarregado da citação: não en

controu nesta cidade o execu

tado Miguel Soares dos Santos,
no que certificou as fls. 11, aos
autos por se achar em lugar
incerto e não sabido. A vista do
exposto requer a peticionária,
a citação do RR., -por edital, de
acordo com o art, 177 n.l do

,

Cod. de Processo Civil, ob-ser
vando-se o que dispõem ainda
os arts. 170 e 80 § 1, do mes-

mo diploma legal. Assim, p/Jun
tada desta aos autos. T. em que
P/Deferimento. (Sôbre estampi
lhas estaduais no valor total de
Cr$4,00, inclusive a taxa de
Saúde Pública): Canoinhas, 26
de setembro de 1959 (ss) Nilo
Rio Bastos. Advogado. Em a qual
foi proferido o despacho do teôr
seguinte: - "Defiro o requerido.
Citem-se, por edital o réu e sua

mulher, com o prazo de quinze
(15) dias, publicado. o mesmo,
urna vez no Diário Oficial do Es
'tado. secção Justiça, e 2 no Jor
nal "Correio do Norte", que se

-

edita nesta cidade. Em 27-9-.59.
(as) PP. Ferreira, Juiz de Direi
to", Em virtude do que mandou

.

passar o presente edital que
serà afixado no lugar de costu
me e publicado urna vez no

Diário Oficialdo Estado e duas
no Jornal local "Correio do
Norte", conforme a lei. Dado
e passado nésta cidade de Ca
noinhas, aos 30 dias do mes

de Setembro de 1959.
Eu. (as) R. R da Silva, Escrí

- vão, o escrevi.

(as] Paulo Peregrino Ferreira,
Juiz de Direito .

Está conforme o orlgtnal afi
xado no lugar de costume infra
da fé.

'

Canoinhas, 30 de setembro
de 1959

R. R. Silva, Escrivão.
.

Assine! Leia! Divulgue!
Correio do Norte
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Aviso à -População
Campanha contra Doença de Chagas e Filariose

O Departamento Nacional de Endemias Rurais,
Circunscrição de Sta. Catarina, está realizando em toda
area do Estado, o serviço de Chagas e Filariose, encon

trando-se em Canoinhas dois guardas do referido serviço
encarregados' de proceder em todas as residências a pul
verização e colheita de sangue para exame de filariose.

Pede-se a colaboração de todos para maior rendi
mento e proveito desse serviço que trarà um grande bem

para ésta cidade.

Geladeiras Prosdocimo e Consul
Acordeões Somenzi e Sonelli.

Rádios Semp, pilha de lanterna pI 300 horas
Rádios Semp, luz e bateria.
Radiolas Semp e Orbiphon.

Máquinas de Costura LEONAM e FILLIPS.
Motocicletas JAVA - Lambreta VESPA.

Bicicletas de diversas marcas ..... Miudezas em geral.
V. S. encontrará na loja de

Lourenco
.,

Canoln"'as • Rua Paula Pereira,790

Buba
• Sta. Catarina

Café
O proprietário do café São Dimas avisa ao

co em geral que a partir de segunda-feira, dia 12,
produto será novamente encontrado no mercado.

®�®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®'
®' ®
® ®

� <Oração da Fome �
� r ' �
� «Presidente nosso, que estais no ar, santifi- I:
I cado seja o vosso vôo, seja feita a vossa viagem, ,�
@,) assim de helicóptero �omo de avião, o feijao caro �
� de cada dia nos dai hoje, perdoai a nossa revolta, \ �
® ®

� assim como nós perdoamos aos vossos eleitores. ®iNão nos deixeis m-orrer de' inanição, mas livrai-nos ""

� do Lott. Amém». �
® ®
® ®
®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

públi- .

o seu

Café «São Cimas» o de melhor paladar.

Cine Teatro Vera" Cruz
APRESENTA:

HOJE • ã. 20 hora. • Impr6prio até ,14 anos

Necessito de Um Marido
com Maria Antonieta Pons e Abel Salazar
"Um filme selecionado do cinema mexicano"

DOMINGO. á.14 horas :._ Proibido para 'menores de 5 anos

Necessito de Um' Marido <'
.

á. 17 horas Censura livre
ás 20 horas

-

Censura alé 14 anos

As 'Sete Colinas de Roma
DOMINGO,

EM CINEMASCOPE
com Mario. Lãnza, Marisa Allansio e Renato Rascel

"Um filme de aventura, amôr e beleza"
-----

2a. Feirá. ás 20 horas. Imp. até 14 atios � R�PRISE
38. e 4a. Feira - á. 20 hora. - Imp. até 14 ano.

Mergulho Mortal no Espaço
com John Payne, Karen Steele e Paul Kelly

"Herois do espaço, desafiam a morte, em saltos espetaculares
a serviço da Pátria e da Ciência"
-----

5a. e 6a. Feira - á. 20 horas - Imp. até 14 ano.

NAGANA EM TECHNICOLOR

com Bárbara Laage e Renato Baldini
"Um sensacional filme de aventuras"

AGUÂRDEM:
Aconteceu em Monte Carla

Proibicão
,

,
João Sobczack, proprietário
de terrenos em, Bôa Vista,
distrito de Paula Pereira,
por meio do presente aviso
torna público que não mais

permitirá caçadas, pescarias
ou transito pelos mesmos.

Não se responsabiliza pelo
que possa acontecer aos que
não respeitarem este aviso.

Edital
Juizo de Dlreito- da

.
Comarca de Canoinhôs
Est. de S,ta. Catarina
o Doutor Paulo Peregrino

Ferreira, Juiz de Direito da
Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, na forma
da lei, etc. ./

FAZ SAB!1:R a quem interes
sar possa que êste juizo acaba
de receber ao Exmo, Snr. De

sembargador Corregedor Geral
da Justiça, o seguinte provi
mento: - "Corregedoria Geral
Justiça, PROVIMENMO sobre

Registro do Penhor Rural (Cus
tas) o Desembargador Maurillo
da Cesta Coimbra, Corregedor
Geral da Justiça, no uso de
suas atribuições, ATENDENDO
aos expediente que lhe foi en-

caminhado pelo exmo. sr. dr.'
Procurador Geral do Estado e

referente à cobrança de custas

excessivas, no registro dos' pe
nhores rurais,. por parte, do o

ficial de registro de
.

imóveis,
da Comarca de Canoinhas, A

TENpENDO às disposições da
Lei federa! n. 492, de 30 de
agosto de 1937; dos decretos
lei, também federais, n. 221 de-
27 de janeiro de de 938, e n.

2.612, de 20 de setembro de
1940 e da Lei estadual n, 1.634
do 20 de dezembro de 1956;

, DETERMINA ao senhor Oficial
do registro de imóveis, da co

marca de Canoinhas, que, pela,
í transcrição do penhor rural e

demais atos relativos ao mesmo

não cobre dos interessados e

molumentos excedentes de cr$
50,00 (pela transcriçâo) Cr$ 10,00

_ (pela expedição da cedula pig-·
noratícia) e Cr$ 5,00 (pela aver

bação dos endossos). Ainda mais,
quando se tratar' de penhor ru
ral efetuado atreves de opera-.
ções com a carteira de Crédito

Agrícola e Industrial do Banco
do Brasil, aquelas importâncias
devem sofrer a redução 'de
50% ou seja, de Cr$ 25,00, Cr$
5,00, e Cr $ 2,50, respectivamen
te, Dê-se ciência, por ofício, ao

oficial interessado, aos drs. Pro
curador Geral do Estado, Juiz
de Direito e promotor público
da Comarca de Canoínhas; bem
como às Associação Comercial
e Industrial, e Associação Rural \

ambas da mencionada comarca,
- Florianópolis, 28 de setem
bro de 1959. (as) Maurillo da
Costa COImbra, - Corregedor
Geral da Justiça. - Em virtude
do que, mandei passar o pre
sente edital, que será afixado
no lugar de costume e publica
do uma vez rios jornais, Cor
reio do Norte e Barriga Verde,
que se editam nésta cidade. -

Dado e passado nésta cidade
de Canoinhas, aos sete de ou

tubro de 1959. Eu, (as) Rubens
Ribeiro da Silva, Escrivão, o

escrevi.

(as) Paulo Peregrino Ferreira
Juiz de Direito

Esta conforme o original a-'
fixado no lugar de costume,
infra da fé.

Canoinhas, 7 de outubro de 1959

Rubens Ribeiro da Silva
Escrivão.
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Impregnacâo pela.Ditadura
RAUL PILA

Do crime de Sacopã, sei apenas o que pode ter guarda
do na memoria um distraído leitor dos jornais da época. Não im
porta, porque outro e mais 'grave é o caso. Não se trata de sa

ber agora se foi, ou não, cometido um erro judiciário. Nem se,
ao suscitar a questão, se tiveram as devidas cautelas, O fato
muito mais grave, do que um possivel 'erro judiciário, é um erro

'que é tarnbem um crime; seria o crime de responsabilidade, se

neste país e neste regime houvesse responsabilidade.
. /'

,
O governo proibiu simplesmente que no rádio e na tele

visão se trate' do caso do Sacopã. Tal proibição destruirá as sus

peitas levantadas quanto à regularidade do pro.cesso e à justiça
do julgamento? Não: só poderá reforçá-las. É contraproducente.
Entretanto, para cometer este erro se perpetrou um crime. Vio
lou-se a Constituição, cancelou-se a disposição constitucional que
diz ser livre a manifestação do pensamento, sem que dependa
de censura. Violou-se a Constituição, com a agravante de ferir

.;

diretamente, com a violação, um deputado, que, alem dos seus
.

direitos individuais, tem os que lhe confere o mandato.

Não é este, porém, o aspecto mais grave do casQ,' tão
habituados estamos a contínuas violações do estatuto fundamen
tal pela autoridade pública. O excessivamente grave é que a ini
ciativa da violência coube. agora a orgãos do Poder Judiciário,
istc é, precisamente o poder a quem especialmente compete velar
pela observância da Constituição. Se este não somente se omite,
como tem acontecido, mas tambem a violentá-la incita aproprio
Poder que deveria vigiar e. conter, que mais poderemos esperar,
da ordem legal neste país? Será a ordem dos que governam,
nunca dos que são governados.

.

A nossa pobre democracia está realmente impregnada
pela ditadura estadonovlsta, que nela sobrevive, apesar da Cons-
tiM�o,

-

Transcrito de: «A FOLHA DA MANHÃ», de São Paulo,
edição de 6-10.H)59:

,

ORQUESTRA FRANCISCO SCHUBERT do Ginásio Santa .Cruz
A DIRETORIA desta orquestra solicita a todos os

seus componentes a comparecerem no Ginásio, têrça-feira,
dia 13 àt 19,30 para um ENSAIO GERAL.

Gratos pelo comparecimento. A DIRETORIA.

Agradecimento
Familia Thoma, ainda sob a dolorosa impressão cau

sada com a morte de seu chete TOROE THOMA vem por
este meio agradecer ao medico. Dr. Reneau Cubas, pelos
esforços dispendidos para salua-lo; ao Rodo, Pastor Egon
Marterer pela assistência espiritual sempre prestada, aos
vizinhos e demais pessôas que os auxiliaram e. confortaram
no transe por que passou, aos que enviaram flores, cartões
e telegramas e acompanharam o estinto à sua ultima; morada.

A todos sua imorredoura gratidão.
Canoinhas, outubro 1959.

R ecebeu V isita' Inesperada p
Não se preocupe.' Faça uma visita à

,

-r-

Panificadora e Mercearia Primor
e tudo estará resolvido.

. ..E não se Esqueça os Melhores Pães
da Cidade são Fabricados pela (

.. PANIFICADORA PRIMOR

,Sirva-se do Telefone 288{
E Será prontamente Atendido

Ároldo CarvalhoDeputado
/

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.

Residência e Escritório:

Rua Souza Lima, 185 - Apartamento 801

Fone 47.9206 - Copacabana - Rio de Janeiro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




