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ELE VOLTARA
diz O eleitorado ceterinense
Conforme temos lido em outros jornais do país

Senador lrineu Bornhausen deseja descansar no pleito de

1960, mas apezar de estarmos com um ano ainda de
diferença do pleito estadual, já temos notado em todos os

municípios catarinenses, uma grande ansiedade, no sentido

de ser lançada, o mais breve possivel, a candidatura do

�enador lrineu Bornhausen.
Conforme os eleitores ainda estão lembrados, 0

atual Senador Udenista, durante 5 anos, esteve à frente

do govêrno .estadual, conseguindo atravéz de um trabalho

insano realizar, neste curto período, a maior obra admi

nistrativa do século atual.

O povo catarinense de' bôa vontade e que deseja
cada vez mais a elevação do nome de Santa Catarina,
no âmbito federal, lançou o dístico "ELE VOLTARÁ".

Sim, um govêrno que se totabilizou pela digni
dade deverá ser repetido. Ele voltará para a satjsfação
da família catarinense.

Ele voltará, atendendo o pedido quase total do
eleitorado barriga-verde porque se revelou um adminis
trador a altura das nossas tradições.

«Do "Correio do Povo" de Jaraguá do Sul»

Conclave Socio-Econômico Norte Catarinense

'Ofícios expedidos pela Secretaría do
Conclave aos órgãos competentes co
municando o que foi aprovado pelos
convencionais presentes ao congresso

Cumprindo o que prometemos, aos nossos leitores, trans
crevemos mais dois oficios, um ao Exmo. Sr. Dr. Mario Mene

ghetti Ministro da Agricultura e outro ao Dr. Celso Ivan da Cos

ta, Secretarío da Agricultura do Estado de Santa Catarina:

Canoinhas, 20 de setembro de 1959.

Senhor Ministro,
Tem� a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exce

lência, que, em suas reuniões dos dias 11, 12 e 13 do findante,
êste Conclave aprovou uma proposição, de autoria da Associação
Rural de Canoinhas, relatada pelo seu Presidente, Sr. Alfredo de

Otíveíra Garcindo, visando à instalação neste município de um

Pôsto de Inseminação Artificial, com jurisdição sôbre os de Ita

íópolís e Papanduva.
Seja-nos lícito ressaltar a Vossa Excelência o valor dessa

iniciativa, que, se efetivada, com a aquisição de reprodutores de
alta linhagem, destinados exclusivamente à êsse mister, permiti
ria um fomento rápido e intensivo da bovinocultura nesta região.

,
Com efeito, a fecundação natural é de rendimento assás

reduzido, se comparado com o resultante da inseminação artifi
cial. Neste sistema, um touro poderá fecundar até 1200 vacas,
enquanto que na monta natural êle atingiria, apenas, a 60 fêmeas.

Outras razões, ígualmente importantes, militam em favor
dêsse recurso da ciência aplicada; seria cansativo e extemporâneo,
entretanto, enumera-las perante Vossa Excelência, pois as conhe-
ceis tôdas.

'

Assim sendo, limitamo-nos a pedir o vosso decidido apôio
para essa reivindicação que milhares de produtores desta região
norte-catarinense fazem por nosso intermédio, no instante mes

mo em que todo o País se debate em séria crise provocada pela
insuficiência de sua produção agro-pecuária face ao vertiginoso
incremento do consumo.

E' nesta expectativa que nos despedímos, reiterando a

Vossa Excelência os protestos de nossa mais alta estima e dis
tinta consideração.

Dr. Haroldo Ferreira
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Mário Meneghetti,
Mui Digno Ministro da Agricultura.

Canoinhas, 30 de setembro de 1959.

Senhor Secretário,
Cumprindo resolução dêste Conclave, temos a honra de

solicitar a Vossa Excelência o equipamento e, a ampliação da Pa
trulha Moto-mecanizada dêste munícípio, dotando-a de, pelo me,...,

nos, dois tratores pesados, destinados ao destocamento, a fim de

possibilitar o aumento de 'nossas áreas cultivadas, enquanto se
processa a recuperação das atualmente em uso.

2. Pedimos, outrossim, que a Patrulha seja dotada de um
caminhão para o transporte dos implementos agrícolas, com o que
se evitaria substancial desgaste de material. Para os pequenos
consertos e socorros mecânicos que volta e meia se fazem neces

sários, conviria que a Patrulha fôsse suprida de um "stock" de
peças indispensáveis à continuidade dos serviços.

3. Julgamos oportuno ressaltar perante Vossa Excelência
o valor dessa propositura, apresentada pela Associação Rural de
Canoinhas e relatada pelo seu Presidente, Sr. Alfredo de Oli-

(Conclúe na sa página)

"
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CIRCULA AOS SABADOS

�!!l novembro e dezembro
dêste ano será realizada, nas

cidades de Rio Negro, Estado
do Paraná e Mafra em Santa

Catarina, a Primeira Exposição
Agro-Pecuária e Industrial, co

memorativa do 130° aniversário
de colonização alemã naquela
região.

O projeto do parlamentar ca
tarinense, sr. Aroldo Carneiro

de 'Carvalho, da bancada ude
nista na Câmara Federal, e que
visa conceder o Govêrno Fede
ral um auxílio de dois milhões
de cruzeiros para aquela come

moração, está vasado nos se

guintes têrrnos:
Art. 1°. - E' o Poder - Exe-

Icutivo autorizado a abrir, pelo
Ministério da Agricultura, cré
dito especial de 2 milhões de

cruzeiros, destinado a auxiliar
a Primeira Exposição Agro
Pecuária e Industrial de Rio

Negro, Estado do Paraná, e

Mafra, Estado de Santa Catari

na, a ser realizada nos meses de
novembro a dezembro de 1959.

Art. 2°. - O crédito, será J

entregue à Comissão Executiva
do certâme e aplicado mediante

plano aprovado pelas duas muni

cipalidades, devendo a entidade

promotora dela prestar contas
no prazo de 120 dias.

Justificando o projeto, decla
rou o Dep. Aroldo Carvalho da
tribuna da Câmara:

"Rio Negro e Mafra, cidades

gêmeas, a primeira no Estado
do Paraná e a segunda em S. I
Catarina, são divididas pelo rio INegro fluvial que exerceu im

portante papel no desenvolvi- I'mento dos dois municipios e no'

comércio da erva-mate, riqueza
nativa do fértil vale.

A semelhança do meio físico,
a identidade do problema e

entrelaçamento das famílias, ali-
ados à tradicional amizade que
une as

"

cidades irmãs, delas
fizeram verdadeira comunidade,
una e indivisível socialmente,
distintas, apenas do ponto de
vista administrativo.

As duas cidades vão festejar;'
nos meses de novembro e de

zembro de 1959, a passagem do

130° aniversário da colonização
alemã que tantos benefícios
trouxe à região. E não haveria,

la, Exposição Agro-Pecuária e In
dustrial de Rio Negro e Mafra

Propõe o Deputado Aroldo Carvalho Dois Milhões

de Cruzeiros de Auxílio do Govê,rno Federal

por certo, melhor comemoração
para o importante evento, que
a realização de um certâme ca

paz de mostrar a capacidade
empreendedora da população e

de estimular novos cometi
mentos.

Ninguém ignora e de bôa fé

poderá negar a utilidade das

exposições agro-pecuárias e in
dustriais que têm apresentado
resultados positivos em todos
os estados da Federação e cons

tituem, quasi sempre, o marco

de! nova fase para muitas co

munas brasileiras,

Cabe ao Governo da Repúbli
ca, sem dúvida, auxiliar a rea

lização de certâmes como êsse,
pois a despesa será de rentabi
lidade imediata. Conhecendo,
como conheço, a região e o seu

povo, sei que dessa Primeira

Exposição benefícios sem conta

vão advir: maior produção agr�
cola, incentivo à racionalização
da lavoura, incremento à meca

nização, progresso no setor in-

dustrial, fatos que justificam,

I cabalmente, a abertura do cré
dito que sugerimos".

Hoje 'em Três Barras a inauguração do novo

edifício da firma Mehry Seleme õ: Filhos

Terá lugar hoje em Tres Barras a inauguração do sun

tuoso edificio da firma Mehry Seleme & Filhos. Inteiramente de

alvenaria, 2 andares, o novo edifício concretiza uma etapa deci
siva na administração de uma casa comercial das mais importan
tes em nosso Municipio.

Fundada em 1925 por Mehry Seleme, conquistou logo a

simpatia dos tresbarrenses, graças ao esfôrço e a maneira cava

lherêsca como tratava a todos os seus freguêses e, amigos. Na
medida com que iam crescendo os seus filhos, Merhy Selerne os

colocava na firma como sócios. Foi daí então que em pouco tem

po, a organisação comercial tornou-se efetiva abrangendo todos
os setores da vida comercial economica canoinhense e conceituan
do-se na vida comercial catarinense. O nome da firma Mehry
Seleme & Filhos atualmente impõe tradição e honestidade.

Distribuidores em larga escala .de pneus, oleos e lubrifi
cantes para' automoveis, caminhões e etc. - seção de atacado e

varejo de secos e molhados, possuindo ainda uma frota de ca

minhões que percorrem semanalmente Santa Catarina, Paraná e

São Paulo, transportando e trazendo mercadorias, a organisação
Mehry Seleme & Filhos inaugurando hoje suas novas instalações,
demonstra o interesse que tem pelo progresso de Tres Barras e

de Canoinhas.

Após a solenidade inaugural, a partir das 16 horas, o no

vo edificio será aberto à visitação publica.
Agradecendo o convite recebido, formulamos aos compo

nentes da firma Mehry Seleme & Filhos, os nossos mais sinceros

agradecimentos e almejamos exito sempre crescente, na vida
economica de Canoinhas.

lado, ao desejo uruguaio, Assim,
ficaram estabelecidas cotas de
erva-mate beneficiaria e can

cheada, respectivamente nas

'quantidades de 60 a 40 por
cento. Uma terceira providência
adotada pela Junta foi a de
intensificar ,a propaganda do
mate no exterior, devendo uma

comissão se incumbir de tratar
do assúnto junto à CACEX e

o Itamartí.

Segundo o sr, Firman Neto
"a obtenção de novos mercados

para o mate
.

se faz urgente,

Aviso -
Dr. CUBAS, avisa à sua distinta
dientela que já voltou da viajem de

aper feiçoarnerrto cirurgico, esperando merecer sempre
sua costumeira preferência, nos seguintes horários:

Pela manhã das 10 às 12 hrs. A tarde das 14 às 17 hrs.

Trinta e Seis Milhões para finan
ciamento da produção ervateira

-

Aprovado o plano pela Junta Deliberativa do INM - Solução para
a questão do mercado uruguaio - Propaganda no exterior

Rio, 24 (V A) - Plano de

financiamento à produção de

mate, no montante de 36 mi
lhões de cruzeiros, integralizá
veis em seis anos, foi aprovado
pela Junta Deliberativa do Ins.
tituto Nacional do Mate. No

tocante ao mercado uruguaio,
cuja situação se agravara, tendo
em vista a reivindicação dsquêle
país 'em elaborar sua própria
Erva-Mate, foi encontrada uma

solução que, sem atentar contra

os l�gítimos interêsses de nossa

indústria, atendeu, por outro

... .a_ '.'.� t� •

nada justificando que o nosso

produto ainda dependa quase
que exclusivamente de velhos
centros de consumo", - O mer

cado interno vai bem - disse.
As estatísticas consignam, de
ano para ano, melhor consumo.
Já no âmbito mundial. há ape
nas perspectivas de maior ex

pansão. No mercado europeu a

bebida é ainda consumida em

plano puramente medicinal,
quando' não experimental, por
falta exclusiva de cobertura pro
pagandística.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE
•

31.10·1959

•

Compre já os

Brinquedos
e pague suavemente até o

Natal
"

CASA ERLITA
(
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i� Dr. ,Aristides Diener ii
" "

n CIRURGIÃO DENTISTA ii ,

" "

C H

II Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii
- "

ii Dentaduras Anatomicas ii
ii Rua Vidal Ramos ii
" "
" "

i5 CANOINHAS Santa Catarina =i
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
ADVOGADO

CIVEL - COMÉRCIO TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

.

José Yvan da Cesta
Bacharel em Direito

\
Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e â14
CANOINHAS -- Santa Catarina

I Dr. José BoniFácio da Silva
ADVOGADO

Questões Cíveis, Comerciais e Criminais • Inventários e Partillhaa
Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 à. 17 hora.
Escrit6rio: Rua Dr. Nereu Hamoa (Proximo ao Forum) _IITAIÓPOLIS -- S. c.

AVIARIO LEGHORN
Tem para pronta entrega

PINTOS DE 1 DIA
Das Raças LEGHORN E HAMFIRE
Rua Roberto Ehlke 331 - Canoinhas, S. C.

(O Pioneiro da avicultura racionar em Canoínhas)

•

mi ...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

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou T upy
Um produto bom,

éspecial e canoinhense!

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.

Confecções finas·
para senhoras

Casa Erlita

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
�e 6uil�erme J. A, Souza
Rua Eugenio de Souza

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletasdas melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à. vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
. Rua Paula Pereira _- Edifício própriO.

.......................................

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.

Otimas ...

a VendaPropriedades
Uma casa residencial, de madeira, grande e bem

repartida. No ·perímetro urb�no da cidade.
.

xxx xx

Um bungalô de madeira, Bxlüm. com garagem e

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

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 'PAZDA� 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 Canoinhas.

VENDE-SE
TRATOR FORDSON MAJOR (DIESEL)

Em ótimo estado com pouco uso, com arado, grade' é
cultivador. Preço de ocasião. Tratar com Dr. ERWIN

SCHWARZ (dentista) em frente a Agência Ford.

........................................................................................................................... II•••••••••••••••••••••••··.".s _ .

= H

is= O financiamento de construção da casa própria feito pela ii.' ..

iI 'Caixa Economica' Federal de Santa Catarina II
" "

� -

ii depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii
55 Concorra para o bem estar sociál de, sua. localidade levando ii
·ii·: suas reservas em depósitos na S5
. . .

..

li CAIXA ECONOMICA �EDERAL DE II55 SANTA CATARINA. 55
- "

fi Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo- de II
ii Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei 78 ii- "
.. ..

1•••••m.I.I�.m.ml!m_= �
::::=;:::=::;;;::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

'IIRAl-WI1LYS
carriioneta brasileira

com tração nas 4 roda.
)#'

h<

transporta mais pessoas,
o bagagem e carga

no campo ou na cidade

1
'

Basilio Humenhuk
& Cia. Ltda.

CONCESSIOtlAR10 DA WIU.YS-OVERLANO 00 BRASIL s.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANIVERSARIAM=SE
Hoje: o menino Gilberto Si"

rineu filho do sr. Francisco
Zaeiski; o jouem Airton Mo
reira; a menina lngrid Ceci
lia filha do sr. Oswaldo Voigt;
os srs. Guilherme Bossow 50.;
Qustavo Brandes,' Gustavo
Brandes Fo. e Quintino Fur
tado; a menina Iussara, filha
do sr. Roberto Radke.

Dia 1 de Novembro: as sras.
dnas Diuair esp do sr, dr.
Aroido C. de Carvalho> Vva,
Adelina Kohler e Maria esp.
do sr. Engelbert Zierhut; os
srs. Paulo Voigt; e Emilio
Tinel; os meninos Ademir
Elias filho do sr, .Fernundo
Freiberger; Oswaldo Fernan
do filho do sr. Oswaldo Voigt:
Naylor Waldemiro filho do
sr. [oão Polomani e tcoberto
Cassiano filho do sr Sadi
Seleme; as meninas Isolde
filha do sr. Paulo Voigt e Ilda
Ana filha do sr, Miguel An
.droczeoecs, 'o sr, Ouilherme
Radke.

Dia 2: as sras. dnos. Ber
ta P.\p. do sr. Jacob Tremei;
Eloira est: do sr � Antonio
Cordeie o,' Nilda esp do sr.

Edgllrd Mayer e afilia esp.
do Sr. Emundo Webber; as

meninos Dorothea filha do
sr. Paulo Zapp e Maria Lu=
cio filha do sr . Fiaelis Cur
ualho do Prado,' o menino
Celso Luis filho do sr (Iespor
Muibuuer; os srs. Pedro Vei
ga ,"O; Este/ano Bedritchuk
e Emitia Lemke.

Dia 3: o menino Osni filho
do sr. Eraldo Lessak; a sra.

dna. (ilõria esp. do sr. [os«
Fernandes Pedrosa; as me»

ninas Maria Lucia filha do
sr. Niualdo O. Padilha e So
e/i Terezinha filha do sr. Ba»
silia Humenhuk,

Dia 4: a srta, Valdina Ba
yer/; o menino Dinar/e, filho
do sr. Dionie io A. argekoshi;
o sr. Pedro Lemos Strhair;
a sra. dna. Estejania esp,
do sr Waldemar Simm; as

meninas Arlete de Jesus filha
do sr. Antonio Maron Beci!;
Maria Amelia filha do sr.

Tuft« Kalil Sphair e Sonia
[anice filha do sr. Orlando
Hostert.

'

Dia 5: os srs. Landualdo
Voigf; Adir Prohmann; Le»
f/Jino Waldmann;lacó Scheuer
e .José Grettin; a sra. dna.
Maria esp do sr. Ludovico
Ülinski; o menino fanyr An
tonio -tilho do sr. Edmundo
Webber; as srstas.Üertrudes
Siems e Regina Luisa Olsen.

Agradecimento
Sou sumamente agradecido aos

Doutores Mario Mussi e Haroldo
Ferreira. que me operaram e me

salvaram de uma enfermidade que
se não fossem os cuidados, a com

petencia e a dedicação que tive
ram para comigo, não -teriam-me
Iivrado da morte. Estes dois ab

negados medicos tiveram toda a

consideração e mesmo após a o

peração, estavam à minha cabeceio
ra, encorajando-me.
Agradeço tambem à Irmã Di

retora do Hospital' Santa Cruz,
sempre disposta a

.

me atender
durante as crises pelas quais pas
sei. Devo tambem agradecer a

todos os funcionários do Hospital
�ue durante o meu tratamento,
foram incansáveis.

Canoinhas, 20 de outubro de 1959

Antonio da Cunha Ramos.

'" .'

Dia 6: a menina .Eloira fi
lha do sr. Eduardo Pscheidt;
a sra. dna. Estefania esp, do
sr, Oriomar Schaidt; o me

nino Edemundo filho do sr.

Ernesto Herbst: os srs. Carlos
[ancoski; Leonel Barcellos;
Tertuliano Leandro; Zetredo
Müllm e Lauro Nepomuceno
Pinto.
Nossos parabens.

'Nascimentos
Janice Aparecida

Acha- se em festa o lar do sr.
Ary e dna. Astrid r. Wiese,
com o nascimento de suo fi;;
lha [anice Aparecida, ocorri
do dia 22.

Carlos Wal�ir
Carlos Waldir é o nome do

menino que dia 22 veio enri

quecer o lar do casal sr, Car
los e dna. Laurici Dolla, re
sidentes em Palmitai.

"Correio do Norte" cum

primenta os novos herdeiros.

5' CAMPEONATO CATARINENSE DE TIRO AO VÔO
Promovido pelo famoso Club

de Caça, Tiro e, Pesca "Major
Tomaz Vieira". realízar-se-ão
nos dias 14 e ) 5 de novembro

p vindouro, no stand de "São
.

Bernardo" em Marcilio Dias, o

5°. Campeonoto Catarinense de
Tiro ao Vôo.

O sucesso obtido por ocasião
dó 4°. Campeonato Catarinense
de Tiro ao Vôo. disputado den-

Preferência do eleito
rado petos candidatos

udenistas
Eleições Municipais de Turvo

e Sombrio.

Nas eleições realizadas no dia
18 do corrente, nos municipios
de Turvo e Sombrio, foram e

leitos Prefeitos, os srs. Antonio
Dandolioi e José Tiscoski, can
didatos da União Democratica

Nacional, com a seguinte votação:
Em Sombrio

tro de prova única, em distancia
fixa, foi tal que estimulou os

organizadores a promover o

Campeonato do corrente ano;
na mesma moda lidede. Têm
sido tambem tão concorrtdcs e

considerando o numero s,empre
crescente de aficionados desse

esporte, que na realização de
cada campeonato, são introdu
zidas melhores condições téc
nicas, tendo em consequencia
os atiradores obtido atravez de
constantes exerciçios, capacida
de de se apresentarem mais
treinados, tudo faz crer que o

5°. Campeonato será um espe
táculo digno de ser visto.
Serão homenageados na oca

sião do 5°, Campeonato os srs:

Marcos José Olsen, filho do
nosso presado amigo o Industrial

Wiegando Olsen e o sr, Jan de
Gues, vencedôres do 4°. Cam-

peonato.
1

No dia 15, após o termino
do certame, será realizada' uma
prova em homenagem ao cam

peão, com medalha ao vencedor,
handicap série de 22-24-26 e �8
metros de demais detalhes de

pendendo do tempo disponível.

LIã'RES
O-co-e§ �

ANIVERSARIANTES DA SEMANA

12.456UDN - José Tiscoski
PSD-PTB
Umbelino Quartiture-

Diferença pró UDN

2.060

396

PRECISA�SE PORTEIRO

Em Turvo

UON - Antonio Dandolini- 2411
PSD-PTB Elyseu Mone nte 1.799

Diferença pró UDN 612

o "Clube Canoinhense" precisa de um porteiro
para servir na sua sede social nos seguintes dias e horaríos:

Diariamente:
.das 11 (onze) ás 13 horas e das 5 ás 8

Aos sabados:
das 11 ás 13 horas e das 15 ás 20

Aos domingos: das 10 ás 12 e das 13 ás 20 horas.

Nos dias de partida do Clube (bailes)
das 20 ás 24 horas.

O interessado deve ser pessoa idonea, casado ou

viuvo, de profissão definida e alfabetisado.

j

-

Tratar com o presidente ou secretario do Clube
Senhores: João Seleme e Jair Corte.

Canoinhas, 22 de Outubro de 1959.

.Fina mente chegou

l11tralna1jr
o máquina..;de-costura que borde sozinha •••

automàticamente!

por apenas

10
;;
•
o
[

:;

'-�

Lojas de Mehry Seleme & Filhos em Três, Barrasnas

)
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CORREIO DO NORTE

D'eputddo Aroldo Cdrvdlho
\

Comunica aos seus co-estaduanos, amigos e

correligionários à instalação de escritório na Capital
Federal, a fim de melhor atender aos interêsses de
Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

I Residência e Escritório:
Rua Souza Lima, 185 • Apartamento 801

t Fone 47-9206 • Copacabana. Rio de Janeiro

A VISO-
o Clube de Caça Tiro e Pesca "Maior Tomaz Vieira. com

sede nesta cidade de Canoinhas i' vêm a público informar a todos os

caçadores e pescadores, das resoluções a serem tomadas, conforme
Portaria recebida da Divisão de Caça e Pesca-Rio de Janeiro, dás
épocas permitidas para o abate de animais silvestre e aves de nossã
fauna.

)

Aos infratores será cobrada a 'multa de Cr$ 1.000,00
Alem das demais penalidades estipuladas em lei.

PORTARIA DE CAÇA n>, 36 de 6.2.59.
Epocas permetidas ao abate de animais silvestres:
de 17.60 a 31860 - JACUS E JAÓS
de 1.560 a 31.7.60 - PERDIZES E CODORNAS
de' 15.6 60 a 318.60 -_ MACUCOS
de 1.5.60 a 15860 - PACAS E OUTROS ANIMAIS DE PFLOS
de 1.1.60 a 31.3.60 - NARCEJ AS
de 1.5.60.8 30.9.60 - MASSARICO DOS ARROZAIS, MARRECAS

(Caneleira e Piadeira);
É terminantemente proibida 8 caça em qualquer época até 31.12.60
os seguintes animais silvestres:
veados· animais uteis a lavoura - passares e aves ornamentais •

tatu canastra - tamanduá - guarâ (Lobo) e aves consideradas raras.

É proibido o uso da caça com os seguiuaes instrumentos:
Atiradeiras - fundas • bodoques - venenos - armadilhas de

qualquer natureza. '

Pombo saleiro ou de arribação (Pomba preta): A lei estabe
lece o periodo pára o abate de lo. de novembro de 1.959 a 31 de
março de 1960, nos arrozais, trigais, saleiros para o gado e baqueiras.

O. Clube espera a cooperação de todos os afeiçoados deste
esporte, em comunicar RS autoridades Policiais ou a Diretoria deste
Clube, de todo e qualquer elemento que desrespeitar RS épocas de
caça, acima citadas.

PESCA - A mesma portaria estabelece à proibição total
da pesca em nossos rios e Iagôas com os seguintes ínstrumentroa
prejudicais s especie:

Esvasiamento de lagôas - rede de arrastão - cerco de rios •

bombas - (Dinamites) • venenos

Aos infratores deste aviso, será aplicada a multa estabelecida
em portaria alem das penalidades estipuladas em lei.

-,

CLUBE DE CAÇA E PESCA E TIRO
.

"MAJOR TOMAZ VIEIRA"
A Dlretorla."

Vejâ em exposição na

CASA LANGER
r
o que existe de novo, modérno e atraente, em: C I N TOS

I'
para homens, em estojo e de divérsas qualidades, corno: de

couro, camurça,· crocodilo, cromo e elástico.

I CARTEIRAS FINAS, de couro e matéria plástica,-

I
BOLSAS para senhoras,

Rua Paula Pereira, 793 - Canoinhas
'

\

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

Lucindo sr. Dionísio Andromico Orgekoski.
Informações nesta redação.

Serra do

Geladeiras Prosdocimo e Consul
Acordeões Somenzi e Sonelli.

�ádios Semp, pilha de lanterna st 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
, ., .

Canolnhas - Rua Paula Pereira,790 - Sta. Catarina

.,

Buba

<'

•.

Assine! Leial Divulgue!

Material
CASA

elétrico
ERLITA

H egistro Ci V il
Sebastião Grein Costa, Escrivão

de Paz e Oficial do Registro Cio
vil de Major Vieira. Município e

Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem casar:

João Pereira e Florisbéla Medei.
ros. Ele, natural deste Estado.
nascido em Rio d'Areia, deste
Município no dia 15 de agosto
de 1921, lavrador, solteiro, do
miciliado e residente em Rio d'A
reia. filho de.Silvério Ferreira, e

de Dona Adelaide Lisbôa, fale
cidos.

Ela, natural deste Estado, nas

cida em Lajeadinho atualmente
Municipil?, de Papanduva. no dia
29 de Novembro de 1924, do
méstica, solteira, domiciliada e

residente em Rio d'Areia, deste
Muinicípio filha de Manoél Me
deiros, e de Dona Anna Prestes
Medeiros falecidos.

Faz saber que pretendem casar:
Antonio Fioravante dos Santos e

Maria Madalena Machado Castro.
Ele, natural deste Estado. nascido
em Campina Santos. n/Distrito,
no dia 7 de abril de 1938. lavra
dor, solteiro. domiciliado e resi
dente em Rio Novo. filho de Pai
desconhecida e de Dona Bernar
dina Ribeiro dos Santos, falecida.
Ela. natural deste Estado, nascida
neste Município, no dia 30 de
Janeiro de 1936 doméstica, viúva
de Jorge Castro, residente em

Rio Novo, filha de Francisco Ma
chado dos Santos e de Dona Ju
velina Rodrigues 'domiciliada e

residente em Rio Novo, neste
Distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Códico Civil art.
180. Si alguem tiver conhecimento
de existir algum impedimento le
gal, acuse o para fins de direito.

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de todos lavrei
o l"resente que será afixado no

lugar de costume deste Cartório
e publicado no Jornal "Correio
do Norte" da cidade de Ca-

I
.

noinhas.
. Eu, Sebastião Grein Costa, O.

ficial do Registro Civil que escre

vi, dato e assino.

Major Vieira, 20 de Outubro
de 1959

Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

5A I A S, última moda

eartfl �",tit4

PRECISA-SE
de . marcineiros e lustrador.

Tratar com

,Rafael Dethiuk
Rua Benjamin Constant 475.

Livros, romances

CASAERLITA

,

Correio do Norte

* •

,.

31·10-1959

NOVO PONTO _DE GARRO DE ALUGUEL

Praça D(. Oswaldo de Oliveira

Telefone 106

P LN TOS 1 D I A
da afamada raça WHITE AIVIERICAN

.Plumaqern 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.

J. Pr, Laura Müeller, 751 - Fone 125

Canoinhas - Santa CatarinaCôrte
oferece com prazer

Armas e Munições - Polvora - Balas de todos os calibres
cartucheiras - Bolsas a tiracolo - Coldres - Capas para·

espingardas e revolvers - Cartuchos CBC e VELUX carregados
Cartuchos de metal

5
Grande sortimento - melhores preços

CONVITE
A " Sociedade Tiro ao Alvo Canoinhas", convida

os srs. sócios para tomarem parte no tiro de Medalhas
que terá início no dia 25 próximo vindouro e terminará
no dia 8 de novembro.

Aproveita a ocasião para convidar os srs. sócios e

exmas. famílias para o baile no dia 14 de novembro.
- ,

Pelo comparecimento de todos, agradece.

3x A DIRETORIA

PARA O NATAL

CHOCOLATES
Lacta - Salvare - Saturno - Sander

Nestlé - Gardano - Neugebauer
a maior variedade da cidade na

Panificadora Primor•

ENFEITES PARA BOLO

PaniFicadora e Merceâria Primor
.

Telefone 288

,A\GRADECIMENTO
FRANCISCO GRAN\SE e Família, dolorosamente

surpreendidos com o falecimento de sua filha WANDA,
ocorrido dia 23 de outubro corrente, vem por intermédio
deste Jornal agradecer aos distintos médicos Drs. Mário
Mussi e Segundo de Oliveira e às Irmãs do Hospital Sta.
Cruz pelo tratamento dispensado; às - Irmãs Catequistas àe
Major Vieira e. ao .

Frei Meirado Vogel pelo conforto es

piritual sempre dispensado; a todos enfim que comparti
lharam de sua dor e acompanharam a extinta até sua

última morada.

A todos seus eternos agradecimentos.

J. Côrte Praça Lauro Müller, 751

Fone, 125 /

Canoínhaa • Santa Catarina

tem para pronta entrega

Balanças plataíormas de 200 a 500 kilos

Balanças de balcão automáticas

Balanças Domesticas e de mesa
'-

. Preços modicoa- amplas garantias 6

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE 31-10-1995

Atividades da
(amara Municipal
Súmula da sessão do dia 12 de Agosto de 1959

Presidencia - Alfredo de Oliveira Garcindo
Presentes - Tufi Nader, João Seleme, Clementina E. Piec

zarka, José Ivan da Costa, Ewaldo Zipperer, Ewaldo Kreiss, Reneau
Cubas, Braulio Ribas da Cruz, Antonio Souza Costa e Guilherme
Prust.

.

Ausentes - Pedro Tizka e João Augusto Brauhart.
Retificação - Lída a áta da sessão anterior foi a mesma aprovada

com as seguintes retificações - Onde se lê, protesto do Vereador
Reneau Cubas, leia-se - que o mesmo pediu explicações da ida do
Sr, Prefeito Municipal ao encontro do Sr. Presidente da Republica,
pela ocasião dos átos inaugurais da rodovia B.R. 2, que liga Curitiba
a Lajes. O pedido da Escola Tecnica de Comercio de Canoinhas não
foi encaminhado a Comissão de Legislação e Justiça, mas do-Vereador
José Ivan : da Costa para estudar com os demais Vereadores que
compõe á Comissão nomeada pela Presidencia.

Ordem do dia - Entra em 28• discussão o parecer da Comis
são de Finanças da Receita e despesa orçamentária referente ao mes

. de Maio do corrente ano, sendo aprovada em 2a" votação com a

advertencia feita ao Sr Contador da Prefeitura; Hem, da Comissão
.de Finanças em 28, discussão, sobre o Balancete da receita e despesa
orçamentar ia, referente ao mes de Junho do corrente auo, sendo o

mesmo aprovado em 28• votação, Idem, sobre o parecer da Comissão
de Finanças, referente ao requerimento de Dona Maria Inês Muuhoz
de Lima, pedindo dispensa do pagamento do imposto sobre Industrie

�!e Profissões e Licença, sendo 'aprovado em la. votação. Entra em 2".
discussão o parecer da Comissão Legislação e Justiça sobre o projeto
de lei que pede abertura de crédito suplementar da importancia -de
Cr$ 3 L 16 684,00 para suplementar diversas dotações do orçamento
vigente, sendo aprovada em 2,'. votação e despachado a Comissão
de Finanças para exárar parecer sôbre a meteria. Em 28, discussão
o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, sôbre o projêto de

lei'qlle Autoriza abertura de crédito especial da importancia de Cr$
1;553;600.00, para os seguintes fins - equisição. de veículos, Encar
regado do Britador Encarregado da Fábrica de Tubos, sendo apro
vado em 2a. votação e encaminhado a Comissão de Finanças para
emitir parecer; Entra em 2". discussão o parecer da Comissão de

Finanças sobre o projéto de lei oriúndo do Poder Executivo que
dispõe sobre doação de uma área de terras pertencente ao Município.
para Vva. Salornêia Hiske de Souza, sendo aprovada em 2". votação;
Em 2". discussão o parecer da Comissão de Finanças, referente ao

projéto de lei que a toriza a extinção do cargo de Auxiliar da Justiça
Eleitoral, sendo aprovado em 2", votação; O requerimento do Sr;
.t\ft.íl19O Letzov, pedindo díspensa do pagamento de. irnpôsto de licen
ça sobre veículos depois de ser apreciado e exárado parecer pela
Comissão de Legislação e Justiça e Ftnancas, foi o mesmo pedido
regeítado pelas respectivas Comissões, em seguida foi dado conheci
mento ao peticionário Sr. Afonso Letzov; O Vereador José Ivan
da Costa. protestou da não participação da Câmara na elaboração

.

do temárro do Conclave Sacio Econômico a realizar-se em Cano
inhas e pediu que fosse solicitado elaboração de novo temário:
O Vereador João Seleme associou-se às palavras pronunciadas
pelo Vereador José Ivan da Cesta, sobre o assunto, dizendo que

o Sr, Prefeito Municipal -não dá a mínima atenção para e�ta
Casa O Ve-reador Reneau Cubas apoiôu as palavras do Vereador
José Ivan da Costa e criticou a forma pela qual está sendo pin
tado o predio da Prefeitura Municipal. O Sr. Presidente da Câ
mara usando da palavra louvou a atitude do Vereador José Ivan
da Cesta reclamando pela não participação da Camara na elabo
ração do temário do Conclave Sacio Econômico dizendo que tem
razão os Vereadores que pedem a partícipação da Camara na

elaboração de tal temário.

VENDE .
- SE

Um t�rreno de campo e vargem com a area de
44 alqueres sito no lugar Volta Grande neste município,
a margem do rio Iguassu de propriedade do sr. Augusto
Hermes Moreira cujo terreno. se presta para lavoura de
arroz e para criar.

O interessado deverá entender-se com o proprietario
residente em Fluviópolis. 2x

./

Móveis simples e de luxo
A Marcinaria de Ràfael Dethiuk está aparelhada

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

Precisando de móveis bem feitos procure'

Rafael Dethiuk, Rua Benjamin Constant, 475 taRoinhas

Estimada em 700 mil
Toneladas a Safra de
TRIGO DESTE ANO
Pelos dados chegados ao Mi

nistério da Agricultura, mostra

promissora a safra trítrícola de

1959/60 As comunicações estão
sendo feitas pela rêde de Ins

petorias nos Estados produtores.
Esta declaração toí . feita pelo

Sr. Dael Pires Lima, diretor do
Serviço de Expansão. do Trigo,
acrescentando que as condições
climáticas até o presente mo

mento vêm sendo favoráveis à
lavoura do trigo e, de acôrdo
com os elementos já colhidos,
tem-se como certo que se as

mesmas condições perdurarem
até a época da colheita, estima
se um safra de trigo comerciá
vel ao redor de 700 mil tone
ladas.

SERViÇO MILITAR
EDITAL

Devem comparecer, com UR
GENCIA. na Junta de Alistamen
to Militar de Canoinhas, os cida
dãos abaixo, afim de tratarem
de seus interesses militares.

Adeodato Gonçalves Pereira,
Antonio Moreira Loth, Arilto An
dré Linzmayer. Carlos Alves de.
Lima, Carlos Babiretzki. Ervino
Trela. Eurico Osvaldo Wagner,
Faustino Dambrowski. Faustino
Galeski, Faustino Schucheck, Fran
cisco Figura, João de Lara Car
doso: João Maria de Souza, João
Maria dos Santos, José Reichardt
Tunior, Jovino Paulitzk i, Julio
Tomkiewicz. Leonides .Machado,
Moacir Pereira, Osvaldo d'Oliveira,
Paulo Adão Franclc.. Pedro Artner

. Gonçalves, Salin
,
de Albuquerque

Ferreira, Sebastião de Oliveira,
Sebastião

.

dos Santos Pacheco,
Sebastião Vicente de Souza. Silvio

. Lourenço Reinert, Vicente Rogals
ki, Vitor Pereira. Vergilio Bechel,
Waldemiro Tachewski. Walmor
Leite, Wiegando BlélOCk, Alvino
Conceição, Amilque Zotto, .Ioão
Pizolatti, Lúcio dos Santos. Luiz
Corrêa de Souza, Luiz Mário
Marcon, Orlando Lopes Vieira,
Osvaldo Antonio Rubel,

Canoinhas. 27 outubro de 1959

Benur Augusto Muniz

l°. Ten: Del. 14a DR.

VENDE-SE
Uma casa com todas as ins

talações necessárias, em terreno

de 800 mt 2 situada em frente
ao Loteamento ESPERA�ÇA á
rua Roberto Ehlke.

Vêr e tratar com o proprie
ta rio sr. Arnoldo Müller á Rua
Barão do Rio Branco nésta cí

'dade. lx

Loteamento
No loteamento :B'ontana,

em Xarqueada vendem-se
ótimas datas.

Vende-se também um lote
com 1.971 m2.

Tratar com o encarregado
sr..Odilon Pazda.

Juizo deDireito da Comarca de Canoinbas, se
CERTI-OÃO

CERTIFICO que às fls. 326 a 329, do livro de audiências
em andamento, consta a seguinte áta: Ata de instalação do Dis
trito de Bela Vista do Toldo, dêste Municipio de Canoínhas, AOS
vinte e dois dias do mes de setembro do ano de mil novecentos
e cincoenta e nove, as dez (Iü) horas, nesta Vila de Bela Vista
do Toldo, Municipio de Canoínhas, Estado de San.ta Catarina,
onde se achava presente o MM. Juiz de Direito da Comarca de
Canoinhas, Dr. Paulo Peregrino Ferreira, comigo Secretario ad
hoc nomeado pelo MM. Juiz, presente também o Exmo. Snr,
Deputado Estadual Benedito Terezio de Carvalho Junior, repre
sentante de S Excia, o Exmo, Sr. Governador do Estácio, o sr,

Prefeito Municipal, dr. Haroldo Ferreira, doutor José Ivan da
Costa; representante da Câmara Municipal, de Canoinhas, o mi
nistério Público na pessôa do dr. Oliver ia José Gomes, Ten. Edgard
K Pereira, Delegado Especial de Policia, o advogado doutor João
Colodei, José Pacheco de Miranda Lima, Juiz de Paz, e seu

Suplente Adão Tiska, Alfredo Pereira Escrivão de Paz do Distri
to, e ainda os Vereadores Tufi Nader, Braulio RIbas da Cruz e

Guilherme Prust e grande numero de populares, Pelo MM, Juiz,
dando cumprimento ao disposto na lei 285, de 12 de janeiro de
1959, promulgada pelo Presidente da Assembléia Legislativa des
te Estado, inclusive o Decreto de 28 de 8 (oito) de setembro, do
Exmo. snr. Governador do Estado, convidando para funcionar
como Secretario o Vereador Sr. Alfredo de Oliveira Garcindo.
sob os compromissos de praxe.: foi instalado o Distrito de Bela·
Vista do Toldo, do Municipio e- Gomarca de Canoinhas, do Esta
do de Santa Catarina, logo após, o ato, pelo MM Juiz, foi dada
a palavra a quem quizesse fazer uso, usando da palavra o depu
tado Benedito Terezio de Carvalho Junior, representante do Exmo.
Snr. Governador do Estado, que congratulou- se com o pôvo do
Distrito, pela criação que se acabava de fazer. Fizeram ainda uso

da palavra os srs. Dr. Haroldo Ferreira, Prefeito Municipal, o

Dr. José Ivan da Costa, representante da Câmara Municipal de
Canoinhas, o dr. João Colodel, o Vereador Braulio Ribas da
Cruz, Em seguida, (J MM. deu por empossados os srs JOsé de
Miranda Lima - Juís de Paz e seu Suplente - o sr. 'Alfredo Pe
reira - Escrivão de Paz. Não havendo mais quem quizesse fazer
uso da palavra, o MM. Juiz, Dr. Paulo peregrino Ferreira, man
dou que se extraísse cópias autênticas da presente ata para que
fôssem enviadas aos Poderes Legislativo - Executivo e Judiciário,
conforme preceitua o parágrafo 2°, do artigo 13, da Lei Orgânica
dos Municipios, do Estado dê Santa Catarina. Por nada mais
haver, deu-se por encerrada a ata de instalação do Distrito de
Bela Vista do Toldo, Municipio de Canolnhas, do que' para cons

tar lavrei a presente, que vai legalmente assinada Eu, Alfrede
de Oliveira Garcindo, Secretário subscrevi. (aa) Paulo Peregrino
Ferreira - Juiz de Direito, Benedito Terez!o de Carvalho Junior,
por si e como representante do Exmo Snr. Herrberto Hülse, Go
vernador do Estado; Alfredo O. Garcíndo, p/ Arolde Carvalho,
José Ivan da Costa, pela-Câmara Municipal; Haroldo Ferreira,
Prefeito Municipal; Oliverto José Gomes, Promotor Público; Edgard
K Pereira. Delegado Especial de Policia; José Pacheco Miranda
Lima) Tufi Nader; Braulio Ribas da Cruz; Grilherme Prust; 'Ru
bens Ribeiro da Silva; Adão Tyska; Alfredo Pereira; Jair Lessak;
Alcides Schumacher; João ColodeI; Vitor Pereira, Hercilio Pereira;
Alfredo Lucka; João Alves Massaneíro; Joaquim Angelo Prim
Waldorniro P. F .. Wass; Augustínho Krauss; -Pedro Schirnboski;
Jovíno Kidher; Alfredo Alves Martins; Afonso KüchJer; Estanislau
Jucoski; José Schimboski: Elígio Czerniak; Carlos Wíezor kievicz;
Sinézio A. Massaneiro; Ervino Karvat; Lucas Grittens: Miguel
Lessak; Vitor Krauss; Pedro Novak; Almho Krauss: Osny Krauss;
Pedro Tyska; Francisco Bechel; Walderniro Pereira; Ludovico
Luiz Kessin. Era o que se continha em ditá ata, para aqui, bem
e fielmente transcrita do livro e folhas no inicio mencionadas,
do que dou fé. Eu, (as) Alfredo O. 8arcindo, Secretário a fiz
datilografar e assino.

Canoinhas, 22 de setembro de' 1959.

(as) ALFREDO DE QLIVEIRA GARCINDO

r:

·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 confecionadas c(Jm jnve

javel habilidade e máxima perfeiçãe, Fruto de longos anos de
trabalho e de experiencia. Coroas Impermeáveis e Metálíêas,

Diversos tipos de flores nas coroas. Reforma-se Coroas Metálicas.

Procure pois, com antecedencia e escolha o melhor, na

casa de Dna. Chiquinha - Rua Paula Pereira, 819 - Fundos.

Ao lado da Farmácia Santa Cruz, Ix

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
I N F LA M A ç O E 5,
COCEIRAS,
F R , E 1 R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCI=i EXISTIU IGU�L
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(_' 31-10-1959

Criticada e defendida muitas
VêZéS, por uns e outros, Brasí
lia veio a ser a obra mais co

mentada na atualidade, em todo
o mundo.

A imprensa nacional ocupa
se quase que todos os dias da
matéria. Pensamos pois, já ser

,do conhecimento de muitos,
tudo o que lá se constrói, se vê
e se cogita. Viémos entretanto
com êste artígo, simplesmente
por notar que a imprensa local
- pelo menos até agora -

pouco ou quase nada se ocupou
à respeito de tão grande e ex.

pressivo acontecimento no de
senvolvimento do 'país.
Não pretendemos nem criti

car, nem defender, porque, já
na altura em que esta obra se

desenvolve, é um tanto difícil
colocar-nos num dêstes pontos
de vista, uma vez que os prós

e os contras. existentes equili-.
bram-se. Queremos apenas mos
trar aquilo que lá vimos e ou

vimos.

CAPITAL DO FUTUROA
pio, a Brasília-Fortaleza, que li
gará o Brasil central ao Nor

deste; a Santos-Brasília, escoa

doura que será da riqueza em

potencial do cetentrião brasileiro
a Brasília-Corumbá etc .. ,

Quando pela vez primeira
descortinou-se ante nossos olhos
- avidos de novos horizontes -

uma visão panorâmica de. Bra

,silia, ficamos impressionados.
Impressionados por ver aquela
quantidade enorme de edifícios,
erguidos num altiplano a se per
der de vista.

Sàmente os Ministérios for
mam. um grupo de onze edifí
cios iguais, distribuídos parce
ladamente ao longo de uma i
mensa avenida com seis pistas.

É no início desta grande ave

nida, chamada "Avenida Monu
mental" que se encontra a Praça
dos Três Poderes. Esta praça,
rf unindo o Supremo Tribunal
Federal, o Palacio do Govêrno.
a Camara dos Deputados e o

Senado, será em futuro muito

próximo o cérebro goveruamen
tal do Brasil, sendo também o

centro geográfico, político e ad
ministrativo de Brasília.

O Pslacío do Congresso, com
posto de dois blocos de 25 an

dares, é o maior edifício da

"Capital. Ali cada Deputado e

Senador te-rá escritório próprio.
Na parte central da citada

............--------_.--------------------------------------------------------....--------

paralelos 15 e 20. O lago será

aquele que contornará a futura
capital.
Porém, mesmo aqui no Bra

sil, já os inconfidentes mineiros
sustentavam a idéia de trans
ferencia da capital. Em 1813,
Hipólito José da Costa, defendia
a mesma idéia através de seu

jornal "Correio Brasiliense". José
Bonifácio. o Patriarca da Inde

pendência, dez anos depois a

poiavaesta iniciativa na Assem
bléia Constituinte daquele ano.

Mais tarde, ela figurou em to

das as nossas constituições re

publicanas,
Vemos por ai que esta obra

foi um sonho de muitas gera
ções. P�rém ficou sàmente no

campo das. idéias e dos sonhos.

Hoje contudo, ela já é uma re

alidade, um fato do qual não

podemos mais duvidar.

O progresso interortsno sa

lienta-se como um fato prepon
derante na transferência da ca

pital. As estradas de \rodagem
que agora começam a nascer

através das florestas t das mon

tanhas, das planícies e das cam

pinas. encarregar-se- ão de para
lá levá-lo Sàmente a Belém

Brastlis, com aproxtmadarneute
2 200 km. levará o marco do

,progresso a uma zona de cêrca
de 300(' 000 km2. Isto para citar

apenas urna estrada. Outras vi

rão em seguida. como por exem-

x x x

Corria o ano. de 1883.' Na 1-
tálía, São João Bosco previa a

construção de Brasília, num so

nho visão que teve, No livro
"Memoriae Bíogrsphiche" en

contra-se a narrativa de sua

profecia. E' o seguinte o trecho
com respeito ao Brasil: "Entre
os paralelos 15 e 20, no lugar
onde se formava um iago, nas
cerá uma grande civilização e

isto acontecerá na terceira ge-
- ração, Aqui será a terra pro
metida". Estamos precisamente
na terceira .geração. A grande
civilização será lógicamente Bra
sília, que encontra-se entre os

Estadó de Santa Catarina
Câmara Municipal de Canoinhas

Edital de Convocação
Alfredo de Oliveira Garcindo, Presidente da Câ

mara Municipal de Canoinhas, de acôrdo com os disposi
tivos regimentais em vigôr, convoca os senhores Vereadores
para, comparecerem na 1 a terça-feira de novembro, dia 3,
quando se iniciarão os trabalhos do Quarto Periodo Le
gislativo désta Câmara Municipal.

Canoinhas, 30 de outubro de 1959

Alfredo de Oliveira Garcindo - Presidente.

qualquer que se]o a

qualquer que seja 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 assegu
ram mínir;no desgaste nos estradal
povirnentcdcs,

para caminhões e caminhonetes.
que não escolhem estrados

Venho conhecer o extraordinário Pneu A T e fado
o nosso comp/efo estoque de Pneus firesto,..,

poro todos os tipos de veiculas, bem como uma

equipe especializado, o suo disposiçõo, poro servi

/o com presteza e cortezia.

Pneus Firestone
- máximo quilometragem por cruzeiro

ME Y SEL E FIL os&
'ii,

TRÊ S BARRAS - S. c.

?

avenida será erguida a Catedral
- templo de fé católica do

povo brasileiro - cujo projeto
tornou-se conhecido pelo mundo

por suas arrojadas formas ar

quitetônicas.
E assim, mais de cem edífí

cios espalhados por diversos

pontos de Brasilia, pertencentes
aos 'Institutos de Previdência
Social, já encontram-se em fase
de acabamento. Da grandeza e

da magnitude da obra, muito
bem disse' à respei.to, certo Di
retor da Novacap: "Brasília _é
um canteiro de obras onde
40.000 homens trabalham dia
e noite, pfim de terminá-la den
tro do prazo determinado."

Ao lado destas majestosas
construções que formam o cha
mado Plano Piloto de Brasília,
nasceu uma outra cidade, 8

Cidade Livre ou Núcleo Ban
deirante. Esta cidade, se assim

podemos chamá-la, dista preci
samente 22 km. do centro do
Plano Piloto, Com apenas qua
tro 'anos de vida já conta com

aproximadamente 50000 habi
tantes É. logicamente. urna ct
cade provisória, pr-is quando da

inauguração da capital, els d�
saparecerá., em consequencta do

que só são permitidas alí cons

truções de madeira.

Uma rápida olhada por todas
as obras, logo nos diz que uma

das maiores é, sem dúvida, a

construção da lagos, que contor

nará quase todo o Plano Piloto.
Esta Lsgoa, depois de concluída,
constituít��' a unica be-leza na

tural' de Srasilia, pois aquela
regi'ão, - o planalto central bra
sileiro . é desprovido dt" qual
quer beleza. Assim. podemos
dizer que tudo aquilo que a

mãe natureza deu ao RIO de

Janeiro, negou a Brasila. Lá
sómente a mão do homem. com
-suas maravilhosas transforma

ções, poderá' delinear alguma
coisa quI' venha 8 agradar os

nossos olhos.

Contudo, apesar de todas esta.

obras serem já realidade, não po
demos esquecer também, IJ outra

face da questão; como frizamoa
. , ,

no lDIClO.

Assim, apenas sete meses se

param-DOS dtt data marcada para
a transferência da capital e não
foram iniciadas as residência!; dOI
partamentare- e dos funcionários
do govêrno. É verdade.uue uma

grande parte de resldências-e a

partamentos iá está pronta. Po
rém nestaa residências poderão
residir ou sôrnente os parlamenta
res ou sômente os fuociouárioa
do parlamento e dos minietêrios,
Ainda mais. dos onze ministêrios,
até o presente momento "nenhum
estâ eoncluido, todos são ainda
simples esqueletos de aço.

'Terão os moradores da futura ca

pital, quando de sua transíerencía
em abril do próximo ano, um nível
de vida de comodidade e bem estar,
igual o� superior aos de outras ci
dades modernas, como seria de se

esperar? Consequentemente. transi
ta já no Congresso um projeto de
lei pedindo seja transferida a data
da mudança da capital, para. uma

data rnals avançada, de maneira que
possam ser concluídas todas as obras
Enquanto no ongresso discute·.se
à respeito da data da transterencta,
assim falou Peri Freire, diretor das
obras de Brasília: "Não temos sõ
mente sete meses para terminar a
obra antes do prazo que se assina
lou. Na realidade temos 21 meses:
sete de jornadas diurnas, sete de no
turnas e sete de entusiasmo, que é
com a qual maís se adianta. No Rio
o povo se preocupa. A qui trabalha.
Terminaremos a tempo

..

Hoje duas grandes perguntas tor
naram-se ligadas a Brasilia:
a) faz-se absolutamente necessária

sua construção no momento?

b) deve sua construção ser execu

tada nêste curto período de tempo?
As respostas acêrca desta obra

que movimentou milhares de homens
e apaixonou umá geração, somente
o tempo e a história poderão dar.

Hilton Ritzmann.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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No meio dos homens que
possuem apenas instrução pri
mária, há indivíduos capazes
de dissertar por escrito, com

maestria, sobre qualquer assun
to que está ao alcance de seu

intelecto. Daí se evidencia que
a arte literária não se pode
comprar, nem vender, nem a

prender. É um dom de Deus.
Quantos escritores em embrião
temos nas roças, nas. oficinas,
nas fabricas! Acontece que êles
geralmente não saem dêste es-

tado embrionário pois que ape
sar de tanto progresso "no ma

to" não' há quem se possa dar
ao trabalho de descobria tais

�ptidões e interessar-se por

BOLSAS... E' APTIDÕES
J. WZOREK

acontece, que muitas aptidões
e vocações, passam despercebi
das pelos educadores, pois re

almente, nem sempre e n€91
para todos é possivel determi
nar e reconhecer as bôas ten
dências dos jovens patrícios.
Por conseguinte, quando se

concedem bolsas escolares, os

poderes públicos deveriam to

mar em consideração, não so

mente a falta demeios materiais

do âluno, e não apenas a maior

desenvolvê-las.

Recentemente encontrei um

tipo dêste em Rio dos Pardos,
um homem que apesar de suas

formosas frases, teme continu-'
amente os seus supostos êrros
e conserva-se calado. Talvez
isso �e dá como comsequência
da antiga (20 ou 30 anos atráz)
instrução mal orientada que
podia gerar um "complexo de
inferíori-lade". Seja como fôr
mas o fato é . que no interior

pode acontecer como certamente

....___

ou menor aplicação, mas sim,
tudo isso e mais as qualidades
e tendências especíaís do jovem
o que talvez não seria muito
dificil se se organizassem co

missões especiais compostas de
homens de ciência, psicólogos
e educadores experientes. Essas
comissões teriam por fim exa

minar os candidatos que pre
tendem obter bolsas escolares.

Tenho para mim que assim
poder-se-ia aproveitar essas jo
vens inteligências latentes, con

duzi-las à uma pujança e au

mentar assim o nosso patrimô
nio Cultural.

FELTROS
Para Fins Industriais

Veja Mostruário na

CaSa Pereira
Rua Getulio Vargas, 882'

Procura - se
Um socio para fábrica de .

moveis e esquadrias, em-fun-
cionamento.

'

Informações nesta redação.

SÉDE ITAJAí
Ba.nco Indústria. e Comércio de Santa Catarina SIA_

SA N TA C ATA R I N A
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAP_ITAL E RESERVAS - Cr$ 435.480.700,30
Agências noDistrito Federal: ,Agê�cias em São Paulo - (S"P). Rua São Bento, Agência em Curitiba (PR) _ Rua Monsenhor Celsó, 50
Rua Visconde de Inhauma, 134 ç . LOJA Jtf.. 341 - Rua Marconi, 45 - Rua Florêncio de Abreu, 637 :Jf ..

I'"Rua do Carmo 66 . Av. Celso Garcia, 503. Rua Cincinato Pamponet, 187 Agencia em F orlanópolls (SC) - Praça 15 de Novembro, 9 '"

,

t
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. Cin-
cinato Pamponet LAPAINCO - Santos INCOSANTOS (ou INCOS).

Agências no Estado de Santa Catarina - Ara�anguá, Blumenau, Bom Retiro. Braço do Norte, Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Canoiuhas, Chapecô,
Coucórdiu, Cr isciuma. Curitibanoa, ,Estreito, Gaspar, Guaramirim, 'Henrique Lage, Ibirama. Indaial, Itaiôpolis, Ituporanga, Jaraguâ do Sul, Joaçaba, Joinville, Laguna, Lages.
Lauro Müller, Luiz Alves, Mafra, Orleaus, 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, Taió, Tangará, Tijucas, Timbó, Tubarão, Uruesaoga. Videira e Xanxerê.

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

Agencias no Estado de São Paulo - Botucatú, Campinas, �ruzeiro,. Jaboticabal, .Iacarei, Jaú, Lençóis Paulista, Lorena. Mogí das 'Cruzes, Mogí-l\1irim, Paraguaçú
Paulista, Pinhal, Piracicaba, Presidente Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, Sertãozioho e Taubaté.

Agencia no Estado do Rio de Janeiro - Barra Mansa.
Escriiorios no Estado d. Santa Catarina - Biguaçú, São José e Urubici.
'�scrit Estado S. Paulo - Alfredo Guedes. Barrinha, Guararema, Guariba, Lutêcia, Monte Mór, Poá, Queluz, Rio das Pedras, Salesópolis, Sousas, Tremembé e Vila dos Lavradores

BALANCETE EM 31 DE SETEMBRO DE 1959
,------------�--------------------------------------------------------------

ATI vo II
(Compreendendo Matriz e Agências)

PASSIVO

A - Disponível
CAIXA

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

Moeda e do Crédito
Em outras espécies

B - Realiaâvel
Títulos e Valores Mobiliários:
Apólices e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
Cr$ 45 683.150,00, depositadas nó
Banco do Brasil S/A. à ordem da
Superintendência da Moeda e do
Créçlito, e as do valor nominal
de Cr$ 2000 000.00 depositadas
no Tesouro Nacional, por fôrça
do Decréto-lei n 9602 de 16/8/46
Apólices Estaduais
}, pólices Municipais
Ações e Debêntures
Empréstimos ern C/ Corrente
Empréstimos Hipotecários
Titulos Descontados
Letras a receber de C/ Própria
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacional - M Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda)
Capital a realizar
Banco do Brasil S/A, C/ Depó
sito Aumento de Capital
Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

C - Imobilizado
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 C/Alheia
Outras contas

262,880.332,10
89.144,183,80

123.552,974, lo
31.734.056,00 507.311,546,00

F - Não Exigível
Capital
Aumento de Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Fundo de Aumento de Capital
Fundo de IndenizaçãoTrabalhista
Outras Reservas

125,000.000,00
175.000.000,00

G - Exigível
DEPOSITOS

300.000,000,00
21,000.000,00
85.000,000.00
22,000,000,00
2000,000.00
5'480,700,30 435.480:700:30

à vista e a curto prazo
de Poderes Públicos 228607.080,10
de

.

Autarquias - C] Arrecadação 72.343.336.60
em C/ Sem Limite C.'1.220.870.179,40
em C/Limitadas 135.116910,00
em C/ Populares 1.227.900,963,30
em C/ Sem Juros 24.966.078.20
em C/ de Aviso 30.439.957,60
Outros depósitos

.

138392 550,YO 3,078:637:056:10
a prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias

de diversos:
a prazo fixo
de aviso prévio

233.609.770,60
117.266.287,90

Outras Responsabilidades
Títulos Redescontados

Obrigações diversas (inclusive
as operações de café)
Agências no Pais

Correspondentes no País

Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

350:876:058:50

3:429:513:114;60

181.679.985,50
2.439.146.931.10
106.130.731.40

69.183,90

95.147.778,70
708.086.70 2:822:882:697 ;30

H - Resultados Pendentes

Contas de resultados

I. -- Contas de Compensação"
Depositantes de valores em

garantia e em custódia

Deposit. de títulos em cobrança:
do Pa�

,

do Exterior
Outras contas

1766.829.510,10
530A99,60

6252,395:811 :90

191,952:830,80

1:748,791,573,40

1767.360,009,70
1301.272.889,10 4;817;424;472,20

1.1697;253;815;2.

34.430.036.70
73,424.00

2,474537,30
66.035.243,50
844.633.592,90
40,926.008,80

2.646.654.183.80
502.545.40

1.836.288 664;60
91.858 899,40

158192,40

3.971.419,70
123.293.000,00

5l.707 .000,00
140.500,637.30 5.780,494.144,30

62.597,863,00
3.443.846.00 5 9i9.549.094,80

103.013.241,50

252.540,933,10
61.325.610,30
10.317.641,30

102,00 324.184.286,70
-----------

5.463.215,90
8,664,667.30

84,656.532,30 98.784.415,50

1.529.677 .218,40
219.114:355.00

1.767.360.009,70
1.301.272.889.10 U.817.424.472,20

11.697.253.815,20

"

"

�tajaí, 10 de Outubro de 1959 - Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente. - Dr. Rodolfo Reneaux. Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Miranda Lins, Diretor Ad
Junto - alto Renaux, lrineu Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade, Tec. em Conto • Reg. no CRC.SC N. 0.181
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Diàriamente 1 (um) artigo estará a venda nas Lojas Unidas Ltda., com desconto de até 50'/ ..
sensacional oferta: Procure diàriamente nas Lojas Unidas Ltda., o A R T I G O O O

Ruà CaetanoLOJAS UNIDAS· LTOA. - Costa, 553

Não perca ésta
DIA.

(anoinhas

Ano 14 . CANOINH\S - S. Catarina, 31 de Outubro de 1959 - N. 567

-

..

JANIO promete
ordem

por
na casa

- <Haveremos de pôr ordem nesta nação, Haveremos de pro
var ao mundo que a democracia não é o govêrno da irresponsabilidade»
declarou o sr. Jânio Quadros, ontem, no encerramento da convenção
do PDC.

"Chegando à Presidência da Hepública, intérprete da insatis
fação. da inquietude da angústia que .se apossou das multidões, hei-de
produzir o máximo de mim para que o programa do Partido Demo.
crata Cristão se converta numa realidade - disse o sr. jânio Qu�dros.
«Haveremos de conter a inflação antes que ela desfrua o Brasil.
Encorajaremos o trabalho nos campos e nas fábricas, voltados, sobre
tudo. para as condições do homem. Não apenas com acenos à Pátria;
do Futuro, mas comovidos .com a tragédia que alcança a Pátria do
presente.

«Iremos desenvolver as nossas. riquezas a serviço dos brasi
leiros, porque só ass im. estaremos ajudando ao Ocidente -

prosse
guiu. - Iremos cogitar do que reputo grave deficiência. Despreparo
que pode produzir imensas dores cívicas, A absoluta inadequação das
condições de educação da Juventude, Iremos sincronizar os atos da
administracão com a lei e a Constituição, tal como estão escritas»

<Iremos fazer sem ódios, sem preconceitos, sem prevenções.
um govêrno novo Não queremos um govêrno sectário, Não queremos
um govêrno dé retaliações. não queremos um govêrno de rancores.

Queremos um govêrno de Justiça, um govêrno de moralidade, um

govêrno de disciplina. um govêrno de trabalho:>, «Eu não tenho dú
vidas de que o PDC terá nesse govêrno um lugar que os seus ideais
ê o seu passado autorizam».

cA democracia que foi defendida em Pistóia será realizada.
Vamos .instalá-Ia, edificando a República para os brasileiros de amanhã.
'essa República, em tôrno da qual já rondam perigos internos e, ex

ternos. Creiam que. ao terminar a nossa jornada, estará assegurada a

vitória que almejamos. Presente a mesma cruz que chegou com os

primeiros navegantes: a cruz dos pedecistas.,
«Conduzo êsse presente, que é a indicação do meu nome,

para o recesso do meu lar e fico à espera de que o PDC determine
os nossos primeiros passos. Passos que serão firmes e serenos e que
nos conduzirão ao regime do povo, pelo povo, para o povo, que ain
da não se estabeleceu DO Brasil, à verdadeira democracia, igualitária
e justa, por isso cristã. - concluiu.

(Diário de Noticias) 18·X-1959.

CONVITE
MEHRY SELEME & FILHOS

Tem a grata satisfação de convidar as Exmas.
.

Autoridades civis, militares' e eclesiástiras, comércio e in
dústria, aos seus clientes, amigos e Exmas. Famílias, e\ o
público em geral, para assistirem as solenidades inaugurais,
de seu novo edifício sito à' Rua Central s/n, em TRES
BARRAS, a realizar-se dia 31-10-59, às' 16 horas.

Antecipamo-nos agradecidos pela honrosa presença.
.

Três Barras, Outubro de 1959.

Conclave Socio-Econômico Norte Vatarinense
Conclusão 'da 1 a página

veira Garcindo, mormente quando o baixo rendimento de nossa

agricultura - motivado, em grande parte, pela falta de mecani
zação, ---: concorre para o aumento da crise em que ora nos de
batemos.

4. Na esperança de que a proposição em tela mereça a
melhor acolhida de vossa parte, valemo-nos do ensêjo para rei
terar-vos nossos protestos da mais alta estima e distinta consi
deração.

Dr. Haroldo Ferreira
Presidente

Ao Excelentíssimo Senhor Doutor Celso Yvan da Costa,
M. D. Secretário da Agricultura do Estado de Santa Catarina.

,Onda .de frio ocasiona graves
lavoura• •

'preJUIZOS
A nossa reportagem visitando

as zonas trítícolas do Municipio,
teve oportunidade de verificar
que os trigais agora em fáse de

amadurecimento, foram atingi
dos pelas geadas esporádicas dos
dias 26 e 27 do corrente mez,

Uma onda de frio- apanhou de

surpresa não só o trigo, como

tambem o milho, a batata e o

feijão. Os lavradôres que já
estavam desestimulados com o

fracasso havido este ano com as

sementes de trigo que não ger
minaram suficientemente bem,
estavam com vivas esperanças
em obterem uma excelente sa

fra de milho e outros cereais,
As, geadas fóra de época, vem
ocasionar novos prejuisos e ma

tar as esperanças de todos quan
tos esperavam retirar de suas

terras, algum lucro para ma

nutenção de seus lares, já que
não esperavam uma produção
para o comercio.

O lavj ador, esse eterno ho
mem desamparado pelas nossas

leis, que trabalha sem gerantiá
de espécie alguma mas que re-

nossa
presenta o estêio forte da Nação,
como se não bastásse outras

intempéries da natureza, para
prejudicar e atrapalhar o seu

trabalho e o seu esfôrço, após
dias de intenso verão que che-

.

gou a atingir 36 graus à som

bra, uma onda de frio enfer

ruja o seu trigal f' condena ou

tros cereais e leguminosas que
estavam em fase de brotação.

Os lavradores estão desespe
rados. Reina na classe rural

completo desestímulo. O tempo
invariavel não permite mais que
planos sejam traçados Não há
·mais garantia de produção. Es
tamos diante de uma situação
que está à exigir de nossos go
vernantes, uma solução ímedia
-ta que assísta de. forma mais

convincente, o homem rural.
Uma crise de larga envergadura
ameaça- o nosso país, Estamos

importando feijão e cebola, Va
mos importar trigo e talvez mi.
lho e batata. Mas até quando
vamos esperar as providencias!

Se persistir a onda de frio

que ameaça permanecer até a

primeira quinzena de novembro,
estejam preparados os canoi
nhenses para enfrentar a maior
críse econômica que tivemos
até agora. Mesmo diante dessa

calamidade, os lavradôres se
necessario fôr, devem recome

çar o plantiío de cereais que
muito embora não apresentem
mais urna produção compensa-

I dora, ainda obterão o suffciente
para o ,consumo de seus lares.

AOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS
Ao comemorar-se, neste 28

de outubro, a data consagrada

Cine Teatro Vera Cruz

HOJE
I \

ás 20 horas

APRESENTA:

Impróprio até 14 anos

o FORTE DO MASSACRE
Em Cinemascope -

C/ Joel Me. Crea - Forrest Tucker - Susan Cabot
"Uma hístórià do oeste, povoado de figuras dramáticas!

Uma aventura Inesquecivel!"
/

DOMINGO. áll 14 horas ...,- Proibido para menores de 5 anos

- O FORTE DO MASSACRE
em Cinemascope

DOM�NGO - .

á. 17 hora.
ás 20,15 horas

Censura livre
Censura até 14 anos

r BAIONETAS DE AÇO
Em Cinemascope

c] Leo Genn, Kieron Moore, Mic�ael Medwín, John Paul

"A História emocionante de um punhado de bravos, no

deserto africano em luta contra o nazista invasor!"

2a� Feira « ás 20,15 horas - Irnp, até 14 anos - REPRlSE

3&. e 4a. Feira - ás 20,15 horas - Imp. até 14 anos

FABRICANTES DE MEDO
e] Daná Andrews - Díck Forán - Marilee Earle

"Mistério e suspense! Aventuras e emoções! Intrigas nos

bastidores da politica internacionail"
.

MARAVILHAS
õa, e 6a. Feira - ás 20,15 horas - Imp, até 14 anos

EM DESFILE
em VistaVision

c] Bíng Crosby, Donald O'Connor, Jeanmaire, Mitzi Gaynor
"Soberbo e grandioso espetáculo de música, dança, ro-

o

rríance e humorismo!"

AGUARDEM: Tarzam e a Tril)o Nagasú -

ao funcionalismo público, o Go
v.ernador de Santa Catarina, "!m
seu nome e no do Govêrno do
nosso Estado, deseja levar suas

homenagens à nobre classe.

O problema humano, em qual
quer administração, continua a

ser o mais relevante. Nenhum
govêrrio pcderá levar a bom
têrmo as suas tarefas e dar ple
na execução ao seu planeja
mento, se lhe faltar a decidida

colaboração de todos os que,
nos diversos setores de traba
lhe, executam os serviços de'
ordem técnica ou burocrática.

Lãs para Tricot
Casa Erli1a

I AVI·so· Avisamos aos distintos habituees, que as ses-
,

•

Assine! Leial Divulgue 1sões cinematográficas de 1. de novembro em

diante, terão inicio às 20 horas e quinze minutos.

'-,__11 1 Correio do Norte

.. ,

Os funcionários públicos de
Santa Catarina possuem uma

tradição de leficiência e digni-
_, dade que tem sido preservada,

através do tempo. Entregando
Se, com dedicação, 80S seus mis
teres, êles têm colaborado de
cisívamente para o êxito dos

empreendimentos públicos em'

nosso Estado.

Fazem-se credores, pois; da
nossa admiração, que vai tra
duzida nesta mensagem, pela
qual expressamos a todos êles
- desde os mais categorizedos,
que tão íntimamente participam
do nOS80 esfôrço na direção da
coisa- pública, até os mais mo

destos, cujo trabalho, nem por
isso, deixará de ser menos di

gno e respeitável - as nossas

efusivas congratulações, de par
com os votos que formulamos

pel� sua felicidade pessoal.
Palacio do Covêrno, em Flo

rianópolis,28 de outubro de 1959.

HERIBERTO HÜLSE
Governador

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




