
Extraordinário êxito
lrineu no Oestel Norte

alc�nçaram JânioI Milton
e Vale do Rio do Peixe

Verdadeira consagração tribu- Em tôdas as cidades, o can-

taram aos candidatos do Povo didato do povo Irineu Bornhau
as populações do Norte e do,' sen, recebia adesões de partidos
Vaie do RIO do Peixe. Por onde politicos. Ao passar por Caçador
passavam Janio Quadros, Milton o Senador Irineu Bornhausen

Campos e Iríneu Bornhausen o 'recebeu do Presidente do Dire

povo acorria as ruas e vinha se tório do PL a mais significativa
associar ao júbilo da população. adesão de solidariedade à sua

Convenção Regional
Florianópolis, hoje e

de serem escolhidos
a Governador e

da UDN em

afimamanhã
os ,candidatos

para

a Vice·Governador
próximo pleitoo

Conforme já divulgamos seguiram a Florianópolis
os Convencionais udenistas do nosso município a fim de

participarem da grande Convenção que escolherá os can

didatos situacionistas para o pleito que se avizinha. O
referido concláve é aguardado com o mais vivo interêsse
em todo o Estado. Uma rêde de Emissôras comandadas

pela Rádio Diário da Manhã de Florianopolis, irradiará
os trabalhos em cadela com a Rádio Canoinhas local. Na
próxima edição deste Semanário, daremos. amplo noticiário
a respeito ...

1

Novas Declaracões
,

do Cardeal D. Jaime Barros Câmara
Havendo o Deputado Sérgio Magalhães tentado um

entendimento, para que o Chefe da Igrejã no Rio não
hostilizasse sua campanha a Go:vernador do Estado da

Guanabara, por causa de sua condição de divorcista as

sim se expressou o Cardeal: "Consultado a respeito, res

pondi o que qualquer Pastor teria dito, ou seja que os

católicos não podem, por dever de doutrina, votar em

candidatos que são divorcistas e lutam pela implantação
do divórcio, bem corno em candidatos comunistas OU
POR ÊSTES 1\POIADOS".

Assim, não é sómente o difamado e patriótico pa
dre Negromonte que alerta os católicos do Brasil.

(Transcríto.)
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Saudação ao Colono
Quando concluímos vitoriosa excursão 'pelo Oeste e

Norte do grande Estado de Santa-Catarina, dirigimos, nêste
25 de Julho, DIA DO COLONO, uma fraternal saudação aos

bravos descendentes de estrangeiros, que, bons patriotas co

mo os que mais o sejam trabalham de sol a sol, nos labores
. agricolas, ajudando a construir um Brasil maior e mais feliz.

Ao bravo colono a certeza de que nossas lutas têm
como um dos seus mais altos e mais nobres objetivos, dar
lhe o ,apoio e o auxilio que merece, a segurança para as

suas famílias e um futuro próspero a seus filhos.

Porto União, 25 ele Julho de 1960.

(a) JANIO QlJADROS
MILTON CAMPOS

IRlNEU BORNHAUSEN

•

lJ nião Democrática Nacional
Diretório Municipal de Cenolnhes'

CONVITE
O Diretório Municipal da União Democrática Nacional

deste Municipio, tem o prazer de convidar todos os seus mem

bros, correligionários, simpatisantes e o povo em gera!, para as

sistirem o encerramento da Convenção Municipal, a realizar-se no

dia 7 de agôsto p.víndouro, ás 14 horas, no Cine Teatro Vera Cruz-

Pelo comparecimento dê todos, agradecemos.
Canoinhas, 30 de julho de 1960.

Alfredo O. Garcindo • Rubens Ribeiro da Silva
Presidente 1°. Secretário

candidatura, discordando com

pletamente da direção regional.
Em Xapecó, Concordia, Porto
União e Joaçaba, Irineu Bor
nhausen recebeu adesões de Per

repistas, Pedecistas, 'Petebítas e

Pessedistas.

Por ocasião do Comício rea

lizado domingo em Porto Uni

ão, o maior já realizado por

qualquer candidato naquela ci

dade, quando Janio Quadros,
Milton Campos e Irineu Bor

nhausen, os candidatos do Povo,
foram aplaudidos e ovacionados

pela avalanche humana que se

concentrava defronte da Praça
principal de P. União e por to
da a extensão do palanque on

de se encontravam os futuros

governantes de nossa pátria,

estava também, apresentando a

sua solidariedade e adesão a

causa de Irineu Bornhausen, o

dr. Alfredo Cherem, procer do
PSD. Pelas regiões percorridas
pelos candidatos Janio ..,.... Milton
e Irineu, os calculos oferecidos
são de que o Senador lrineu
Bornhausen irá vencer nessa re

gião por uma margem de 20
mil votos.

AlfRm� bAR�m�� � J�ÃO �mM[
FONE, 128

para
3.000

Europa
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Deputddo Aroldo Cdrvalho

AR�W� C. �[ CAR��lHO

sacas

Holanda
No último sábado, pelo vapor norueguês DENEB, a firma

CATOR S. A. Agricola, Industrial e Comercial, do Rio de Taneiro,
embarcou no porto de Florianópolis 3.009 sacas de café catarineuse

para William Rieser, de Roterdam, Holanda, no valor de US$ 99 000,00.
A auspiciosa notícia, que foi logo irradiada pelas estações do

. Estado todo, obteve a maior repercussão entre toda a população.
Trata-se, em verdade, de um embarque concedido em caráter

excepcional pelo dr. Adolfo Becker, atual presidente do Instituto Bra.
sileiro do Café, que vem prestigiando de modo efetivo a ação eficiente
do sr. Antonio Paschoal Apóstolo, Chefe do Escritório do IBC, em

nosso Estado. E' óbvio que com o atual embarque de café catari
nense para o exterior abre-se nova e animadora perspectiva 'para o

comércio e' a lavoura dó Estado, principalmente se forem dedicados
'maiores cuidados à colheita e ao preparo do valioso produto,

CAIXA POSTAL, 2

b�r��tc: IlHA�S SHfM[
'CIRCULA AOS SABADOS

o ,

Café catarinense

Exportadas
/

:para a

.8ouquet,

A Horta"Governar -é prevenir as

coisàs". Remediar é mais

dificil. Cada' cidadão tem

em suas mãos uma parte
da responsabilidade de go
vernar. Por isso, antes de

votar, convém refletir bem-

para não esbanjar esta

arma: O VOTO.

Rio (Argus-Press) - Segundo

'I'.a Divisão de Propaganda do

SAPS, os legumes e
.

as verdu

I ras são indispensáveis à alimen

I tação racional. Precisamos in-

I
cluir diàriamente nas principais .

refeições um' prato de legumes
e outro de verduras. .

I E' sabido que quanto mais

Comunica aos seus co-estaduanos, - amigos e

correligionários a instalação de escritório no Estado
da Guanabara, a fim de melhor atender aos interês
ses ,de Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

Residência e Escritório:

Rua -Souza Lima, 185 • Apartainento 801

Fone 47.9206 • Copacabana. Rio de Janeiro

CdnoinhdsClub de
CONVIT6:" I

Pelo transcurso do 45°. aniversário de fundação do Bou

quet Club de Canoínhas, sua diretoria com satisfação convida
seus sócios, os do Clube Canoínhense e do Elite Tênis Clube, pa

. ra o grandioso baile que promoverá logo em seguida ao' monu
mental Desfile de Modas Bangú, no dia 30 do corrente, às 22,30
horas na séde social do Clube Canoínhense,

Canoinhas, julho de 1960
-A Diretoria

Dia do Motorista
Na segunda-feira passada, dia

de São Cristóvão,' desfilaram
diante da Igreja Matriz cêrca de
200 vículos, incluindo bicicletas,
para receberem a bênção do dia. -

Soubemos de um movimento,
entre os próprios donos de veí
culos e motoristas, no sentido
de ser mais solenizado êsse dia,
futuramente, com grande Pro
cissão noturna, imagem de são
Cristóvão e tudo. Seria justo,
realmente, que nossa cidade não
ficasse atrás de outras tantas,
onde no dia do Padroeiro. do
'Trânsito as procissões de veícu
-los levam horas para desfilar.
Estamos certos de que uma i
déia tão cristã e simpática, qual
seja a de fazermos também a

nossa procissão de são Cristo
vão, será plenamente concreti
zada, já para o "ano próximo.
Soubemos, por exemplo, que

o frei Elzeário convidou os srs.
Rafàel di Láscio, EstefanoWru
bleski e Otto Meiners para in

tegrarem a comissão organiza
dora e executora do programa
"São Cristóvão".

frescos .são êsses alimentos, me
lhor é o seu sabor e maicr a

cota de vitaminas que fornecem.

Para que tenhamos sempre
ao 'nosso alcaIfe verduras e le

gumes frescos, ideal será con

tarmos com uma horta domés
tica, mesmo que seja pequenina.

_Jnumeras . são as casas que
possuem quintal, princípalmente

.

nas zonas suburbana e rural e,
mesmo, nos bairros não centra
lizados. Não aproveitar êsse pe
queno espaço de terra é um

êrro, chega a ser __ uma díspli
cência imperdoável.
A horta doméstica, além dos

benefícios que traz à' alimenta
ção, dá um aspecto agradavel ao
quintal e. constitui uma ocupação
interessante que não toma mui
to tempo.

. Nessa pequena faixa de ter
� ra podemos cultivar alface, cou-
ve, couve-flor, mostarda, salsa;
rabanetes, cenouras, nabiça, to
mates, cebolinha, espinafre e

outros legumes e verduras. E
xistem muitos livros sobre este.
assunto e o departamento com

petente do Ministério da Agri
cultura fornece instruções, se

mentes e mudas. (A. A)Ix
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CGRREIO DO NORTE 30-7.1960

-Para Presidente

Para Vice Presidente MILTON
_i::::::::::mm::::m::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::u Cu r80 I Gratú i to de

III' Dr_Aristides Díemeir .�� Tàquigh:ifía '

ii
-

CIRURGIÃO DENTISTA 55 Por Correspondência(
1= II Acham .. se abertas as matrículas

1.:.5 Raios -X - Pontes Moveis, e Fixas ;::5.: para os cursos de taquigrafia por
••

•• correspondência do Instituto Bra-

'·i: Dentaduras Anetemkes 1:5: sileiro de' Taquigrafia. orgão fuo-'
dado em 1944 e reconhecido de

!!
. Rua Vidal Ramos :: Utilidade Pública. O curso' com-

.. .. �,:. CANOINHAS
-. i

S t C tarí
••

põese de apenas q ,içõ�s. aposri . -
'

'_ an a'
,
a arma ij o q�e .serão conferidos I?!plo�as�;=:=:I:==:::::=:::;:::=::::::=::::::::::::=�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::n:::::::I� aos aI uQOS f aprovados . ,étp Exame

Final tam,bém por corr,e�pondência
Os interessados deverão escrever

dando nome e enderêço paJra a

Caixa P�stal 0° 8934. São Paulo.O-r. �rn.oJd�â Peiter Filho
AD\tOGADO
COMÉRCIOCíVEL - 'TRABALHO

Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

José, .Yvan da Coste
Bacharel em Direito

, -

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira - Fones 236 e 314
CANOlNHAS ._, Santa Catarina

,

Dr�- José BoniFácio da Silva
ADVOGADO

�

Queetões Civeis, Comerciais e Criminais - Inventários e Partillhas

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 à. 17 horas
Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Fórum) ·1ITAIÓPOLIS -_ S. c.

"

,��,""._"""--""--------------"-------""

..-

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Completa assistência para
sua b· . I t' do pequeno concerto

ICIC e a até a reforma geral

Bicicletas das' melhores marcas

Pecas e accessórios
.

Vendas à vista e a. prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO'
Rua Paula Pereifa Edifício próprio

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

·r'···················································
.....•.......................................

· ._ .
·

. ..• .
I!I.

·
.

..

i O financiamento de construção da casa própria feita pela ii
ii Caixa Econômica Federal de Santa Catarin�. ii
-,- .

-- --.-<II
"

..

depende exclusivamente do montante de séus' dtpósitO's.' "55
Concorra par:a o bem estar socíal de sua localidade levando ii

suas reservas em depósitos na L,; ,;;;;? "'1ii

J- �: CAIXA ECONO�ICA FEDE'RALo OE', ,ii
•

' SANTA'CATARINA. ii
ii Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de- ii
<n Oliveira ,no 544, em frente á Matriz Cristo Rei. ��
:=. J

_ u I.1II\ ".IIi.I!I•••••••••• :I•••IIII•••••••••••••••••••• IiII•••••••••••••• rII••••••ct'll•••••••a .•u _••_••••••••••••••••

'H I

OLARIA
Vende-se uma olaria para

tijolos, CDm todos 'os per
tences, ótimos barreiros, [un-,
tamente com uma ótima casa

.

de morada. terra' de cultura
e erval, situados em Parado.

Preço de Ocasíão.
Fazem-se condições.

Informações nesta redação.

l.lvros 'ê Romances
_CASA ERLITA

Atencão Proíbe-se
,

Rudolfo Bornholdt, pro
prietario da gleba' de terras
situada em SERRITO, em
vista de sérios prejuizos ma

teriais e. sobresaltos" com

tiros de arma de fogo, vem

por esse meio prevenir, e

proibir tais abusos com 'essas
incursões em seu terreno

por pessôas ao que parece
irresponsaveis e que não se

responsabiliza pelo que venha
a acontecer, pois que irá
tomar providencia. l.x

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

versos modelos
.r Na Relojoaria ,Suissa

de Guilherme 1 3� ;-A� \ :Souza
.1 Rua Eugenio .de-Souza

. Çonfecçôes finas
.

para senhores
Casa Erlita

Se a
,

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 .- CANOINHAS

Lhe serviu bem ano passado, melhor ainda
lhe servirá este, com sementes de hortaliças sempre
'novas e de. germinação garantida. Não perca tempo
e dinheiro, semeie logo as sementes da Casa Langer, \�
que tem' a melhor marca para lhe oferecer, que é a

43: Casa, do Cantor"

, <

,VENDE-SE Por prêço muito aces

sível, um trator Fordson Major, gran
de, à gasolina, em perfeito estado,
praticamente novo, eàpto à qualquer"
Exame, Prova ou Demonstração.

Vêr e tratar 'com

Basilio� Humenhuk & Cia. Ltda., nesta cidade. 1

Distribuidores nesta Praça

z. Garcindo & Knüppel Ltda.
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J. Wzorek

É muito bom cumprir sempre
escrupulosamente � os deveres,
pois assim sendo, o resto; cor

rerá às mil meravílhas,' embora
- à primeira-vista podemos ter a

irnpressão' de que túâõ .vaí mál.

Graças- a um caso' ocorrido,
lembrei-me da velha verdade: Se
no mundo físico, "entre os sêres :

inanimados, existe uma maravi
� lhosa ordem e- harmonia, - Cer

tamente, 'no "reino" das coitci-'
ências religiosamente formadas,
deve haver, ainda maior, a mais
bela concórdia. Mas, se esta fôr
deliberadamente violada" - tu
do sairia de seus eixos inclusi
ve à Tolerância que degenera
ria em uma falsa bondade pro
tegendo o vício, a preguiça e

o relaxo.

Vez Por Semens-Uma
(Cachimbinho)

Amigos. bom dia. Desfilarão hoje, nos aristocráticos salões
do Clube Cauoíuhense, com tecidos Baogú e modêlos de Josê Honal

do" as seguintes senhoritas de nossa sociedade: Alzirinha Corrêa, Bet
ty Friedrich, Dea Maria Nunes' Pires, IIze Pires, Ione Ferreira, Jucy
Reiohardt. Ligia Voigt, Maria Aparecida Freitas. Maria Auxiliadora

COorinha) Freitas, Maria Tereza Miranda Lima, Miriam Corrêa. Nil
sa Bayestorff, Regina Celi. Schramm, Hosete Murara e Zeli Maria,
Nunes Pires.

Ilze Pires, bem aóompanhada, deu «sbow» de elegancia na

cidade.
AniV;;rsariou dia 25 o jovem Snr. Rubens Stulzer. Embora

tardiamente mi_'lhas felicitações.
'

Niovaldo Julian Pizzolati Alves, recepcionou em sua residên

cia dia 23, com uma bonita e animada festa, a Turma Bossa Nova
do nosso «society».

Foi organizada esta semana a Comissão da Bronca, presidi
da pelo inteligente jovem Snr, Fábio Fuck. Um dos objetivos da Co
missão B. é renovar a discoteca quase furada do Clube Canoinhense.

,

,
'

Deã, simplesmente. muito querida, aconteceu elegantissima no

«society» organizado pelo Vadinho.

Rubens, bem vestido, aconteceu com um novo amor que não
podia acontecer, em todos os acontecimentos da semana.

Eluir -

Cervi, de volta à Canoinhas, deu «show» de dança B.
N. em N. B. Não é trocadilho, é Bossa Nova mesmo.

A jovem Srta. Maria de Lourdes. usou um belíssimo conjunto
de saia e blusa, que deu nota de elegancia na festa de aniversario da Dea..

Muito animada também foi a Ie-ta de a�iversario d� jovem
Seta Miriam Corrêa, que recepcionou na residencia de seus pais dia
27, um grande numero de pessoaa amigas. Gostoso' e farto, o ponche
correu as rodinhas desde cedo.

ATENÇÃ.O
Aproveite comprar agora a sua" máquina de costura

-s I N-G E R'�
com apenas Cr$ 1.900,00

- de entrada
e o restante em 26 prestações mensais de Cr$ 855,00.

Tambem poderá V. Sa., com pequeno aumento
mensal, obter juntamente o famoso aparelho ZIG-ZAG,
dando-se ensinamento no manejo dêste aparelho,

Completa assistência tecnica e peças.
" S I N G E R" a Máquina que dura gerações.

Peça uma demonstração, aos Agentes autoriza
dos "SINGER" em iCancínhas.

Comércio e Indústria H. JORDAN SIA.
'Rua �etulio Vargas, nO. 562 4x

'Exigindo as suas

de (omp'ras os comerciantes

obrigados e recolher o impôsto
que V. S. está pagando.

NOTAS FISCAIS
Ficar�o

,

. xxxxx

o jornal "Correio-Rio-Gran
dense" (no. 28 de 13-7-60) pu
blicou uma interessante repor
tagem sôbre a intensidade das
.atívídades comunistas, estam-
'panda a declaração de L. C.
Prestes à imprensa de P. Alegre,
dizendo que os comunistas apo
iam os candidatos Lott e Gou
lart, "porque sãõ' os que mais
.se identificam com a causa na

cionalista".

Lavoura e Pecuária I
Responsabilidade; Assoeiacão Rural de 6anoinhas
Como Adubar' Laranjeiras .Aduítes

'Fazer uma cova circular, em tôrno da copa da árvore,
cova da largura duma -enxada; edITeS 'ptófürididàde- demelo
palmo. '

.

-(NãO" há mal que sejam cortadas- algúmas pastadeiras),
Colocar a mistura aconselhada como adubo dentro da cova,
espalhando por igual; finalmente, fechar 8 cova com terra.
Isto, nos terrenos planos.

'

' ,�,.'
'

,Em terrenos inclinados, a cova terá a forma' d� meia
lua, acompanhada meia volta da copa, do lado de cima do:
terreno; sua largura será de duas enxadas, e profundidade
de meio palmo. Aplicar então 0_ adubo da mesma maneira,
indicada acima.

A einz� é um ótimo adubo para laranjeiras: Aconse
lha-se o aproveitamento' de todos os restos de poda dos po-

'

mares, depois de queimados e transformados em cinzas. A

I quantidade máxima de cinzas a empregar será de 150' gra-.
mas po� cada metro de cova circular; uma laranjeira com
4 metros de roda, receberá 60'0 gramas de Cinzas; uma com'
5 metros, receberá 750 gramas; uma com 6 metros, receberá
900 gramas, e assim por diante, sempre aumentando 150
gramas de cinzas para, cada aumento de 1

.

metro na saia
'da laranjeira.

Ca50 vá colocar outro adubo químico na cova. além
das cinzas" deve-se proceder da seguinte maneira:

1) Abrir a cova circular;
2) Colocar a mistura do estêrco com adubo químico

Da cova, espalhado igualmente no fundo da mesma;
3) Colocar uma camada fina de terra sôbre o adubo;
4) Espalhar uniformemente as cinza!'! sôbre esta camada.
5) Fechar a cova.

-

10
A novidade da semana: O Paraíba dançou•••.

O melhor dançarino da cidade. colaborando com o Bouquet HoJ-e' oClub para maior" sucesso na apresentação do Grande Baile e Desfile

Elegante' Bangú desta noite, apresentará numeras espetaculares de
,danças espanholes de Toledo.

Amanhã no Canoinhenee, 'DISCO DANCE da. 16 às 20 ho
ras, A orquestra de Ray Conif{ animará as danças em LP.

Na próxima semana comentarei amplamente o Grande Baile
e Desfile- Elegante Bangú que acontecerá hoje nos aristocráticos sa

Iões do Clube Canoinhense. Anotarei as mais e tambem os mais ele.

gantes, solteiros e casados.

QUEM SERÁ A MISS ELEGANTE BANGÚ�
Uma pergunta às organizadoras do Desfile Elegante Bangúz

Por que 8 Srta. Stela Maria Nader, um dos brofinhos mais, bem ves

tidol da cidade, não tomará parte no desfile �

Aniversariou dia 26 8 jovem Srta. Dea Maria Nunes Pires.
A anfitriã recebeu na residenoja de 'seus pais, um grupo de pessoas
amigas para um movimentado \«society».

Compre agora
suo "nova

,

,

\

r 't'

, ,

�

NA BOA COMPRA ESTÃ 'SUA BOA SORTEI

5! mil cruzelres em com"

I
Com

.05
Cautelas Milio-

pras dão direito a uma nárias V. ganha prêmies
'

Cautela Milionária milionários •••
.

.

"

TRES SORTEIOS
30 de julho • 28 de setembro •

31 de deiembro

, Confie no suo boa estrêla
comprando no Revendedor
Renne'r desta cidade '

Sob a responsabilidade da Rádio Bandeiranles S. A. Ceirla pale'nla 335

20
30
10
30
30
30
600

Automóveis -Oauphine 1960
Condicionadores de ar FEOOERS
Aparelhos de Televisão

Refrigeradores ADMIRAL 1961

Fogões Wallig VISORAMIC

Máquinas de costura RENNER

roupas ,RENNER

AVISO IMPORTANTE: �
A sua Cautela Milionária, �t
mesmo premiada num sor- "

teia, continua valendo pa-
'

ro os sorteios segúintés.
,

PM·utOQ.5

•

Revendedor Renner casa PEREIRD • a casa da, boa roupa
Ruo Getulio Vorgos,882 Telefone: 298 - CANOINHAS

,
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Banco' Indústria le Comércio'de Santa. Catarina �IA_
SÉDE ITAJAí 'SANTA CATARINA

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAPITAL E RESERVAS - Cr$. 500.0'00�000,00

BALANÇO EM 30 DE JUNHO DE·1960 - (Compreendendo Matriz e Agências)
.

A T I V O

.

II P A S S I V O

A - Oi.ponível
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 - Realizável

Títuloa e Valores Mobiliâriosi
Apôlicea e Obrigaçõe8 Federai.
inclusive 88 do valor nominal de
-Cr$ 162.871.650.00. depositadae no

Banco do Brasil S/A., à ordem da
Superintendência da Moeda e do
Crédito, e as do valor nominal
de Cr$ 1.000.000,00, depositadas
no Tesouro Nacional, por, Iôrçã
do Decrêto-Iei n, 9602 de 16-8.46
Apólices Estaduais
Apólices Municipais
Kções e Debêntures
-Letras do Tesouro Nacional, de
positadas no Baoco do Brasil S/A.,
à ordem da SUMOC
Banco do Brasil S/A .. " Letras
Instrução nr. 192 (SUMOC)
.Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
Letras a receber de CiPrópria
Agências no País
Correspondentes no P3ÍS
Correspondentes no Exterior
Tesouro Naciooal - M. Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda)
Capital a- realizar

<c:

Outros Créditos
Imóveis
Outros vale�e8

c - Imobilizado
67 Edificios de uso do Banco
Móveis e Utensílios'
Material de Expediente
Instaleções
E - Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber de C/Alheia
Outras contas

355.872.283,00
248,033.476,60

466.652.574,10
29.341.433,10 1.099.899.769,80

128.753.384,20'
58.164,00

2:339.537.30
49.406.297,70 180.557.383,20'

19.850.060,00

51.897.000,00
848.154.920,50
55.829.727,30

3.238.949.259,60
502.545,40

2,831.035.182,70
141.121.902,30

178.869,00

4.380.648,20 'i ,,,,'

18.251.250,00 '. l. �.�
143.554.676,70 7.281.958,981.70 .,.:

160.219.438,10
3.736.446,00 7.698.219,249,00

.' \

312.567.200,70
65.475.543,20
10.573.342,30

102,00 388.616.188,20

1.615.966.511,20
251.144.804,00

" ,2.001.328.929,30
� 1.495.901.993,40 5.364.342.237,90

14.551.0,77.444,90

r,

F - Não Exigível
Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Fundu de Indenização Trabalhista
Outra'! Reservas

300.000.000,00

G - Exigível;
DEPÓSITOS
à vista e a curto prazo .

de Poderes Públicos
de Autarquías-CyArrecadação

. em Cf Sem Limite
em CI Limitadas
em C/ Populares
em Cf Sem Juroa
em Cf de Aviso·
Outros' depósitos

421.556.969,60
150533.188,10

2.285.059.691,30
165.797.786,70

1.512.672.225,10
67.413.551.70
34012070.90

102.735.952,10

a prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias

,

de diversos:
a prazo fixo

ríe aviso prévio
200.586.740,10
94.834.128�20

Outras' Responsabilidades
Títulos Redescontados
Obrigações diversas (inclusive
as operações de café)

.

Agências no País
.

Correspondentes no País (
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

300.000.000,00
30.000.000,00

.

135.000.000,00
5.000000,00

30.000.000,00

"

500 0]0:000,00

4.739.781.435,50

295.420.868,30
5.035.202.303,80'

269.597.764,50
2.978.328758,60 .

118.999.073.90
18.603,40

212.692835.70
17.844.406,60 3.597.481.442,70 8.632.683.7!6,So

I

H - Resultados Pendentes-
Cont,as de resultadoa ,...

-

I - Contas de Compensação
Depósitantes

.

de valores em

garantia e em custódia
Deposit. de' títulos em' cobrança:
do País
do Exterior
Outras contas

54.0S1.460,So

1.867.111.315,20

2.000.800.578,20
528,351,10 2.001.328.929.30

.1.495.901.993,40 5. 36�.342.237 ,90
14.551.0Ti.444,90

<'

Conta de' Lucros eDemonstração da

Impostos
Despesas de Juros
Outras Contas
Amortizações do Ativo
Perdas Diversas -

SUB·TOTAL

Perdas
o' É BIT o

984.000,00
132.100.023,30
74.645.679,10

5.000.000,00
9.108.582.00 221.838.284,40

13.104.659,70
95187,649,60
7.279,855,60
2.850,873,60
465109,00 _

340.726,431,90

5.000 000,00
15.000.000,00
1.000.000,00
2000.000,00
2.000.000,00

Despesas Gerais:
Honorários da Diretoria
Vencimentos do Pessoal
Despesas Diversas
Parte do Agio . pago na operação efetuada

.

COQl o Banco Nacional da Cidade de
São Raulo S/A.

Gastos de -Material

Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão

.;> Fundo Escolar
Fundo de Indiniaação Trabalhista
Fundo de Amortização de Móveis e Utenailioa -

Dividendo nr, 48 aos Acionistas' sôbre
Cr$ 251.812.500,00, à taxa de 12% a/a

Percentagem a pagar aos Diretores conforme
artigo 30 do Estatuto

.

Gratifjcações aos Funcionários
Serviço de Assistência aos Funcionários

TOTAL

15.108.750,00

o
6.000.000,00

35.037.015,90
400.000.00

422.272,197,80

Balanço de 30 de junho de 1960

Receita de juros
Descontos 220,968.648,50
Menos os do Exercício Seguinte 54.051.46'.50
Comissões Recebidas ou Debitadas

Lucro em Operações de Câmbio

Rendes-de Capitais não Empregados
-

em

Operações Sociais

Outras Rendas

Hecupereções de Prejuisos Lançados em

Lucros e Perdas

CREDITO

; o

TOTAL

5ó.183.538,00
'"

166.917.188,00

168.202 693,90

438.556,70

333,448,70

36.066.518;20

130.254,20

422 272.197,80

Itajaí, 15 de Julho de 1960 • Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente. - Dr. Rodolto Iceneaux Bauer; Diretor- Gerente - Dr. Mario Miranda Lins, Diretor Ad
j�nto ;. lrineu Bornhausen, Antônio Ramos e DUo Renaux, Diretores --,. Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade, Tec. em Conto • Reg. no CRC·SC N. 0.181

PARECER DO CONSELH�O FISCAL-
Nós, abaixo firmados, membros do Conselho Fiscal do Banco e Comércio de Santa Catarina S/A., havendo examinados os livros, documen
tos e balanço da Sociedade, relativos ao primeiro semestre do ano de 1960 constatamos em tudo' a mais perfeita exatidão, em yirtude do que
propomos sejam as contas e os atos da Diretoria aprovados pela Assembléia Geral Ordinária'.

Itajaí, 15 de julho de 1960.

, (A�s) Fritz Schneider Arno Bauer Nestor E. de Souza Schietler Augusto L. Voigt Dr. José Bonifácio Schmitt
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CORREIO, DO NORTE 30.7;-1960

Para Indústrias,
Agricultura ou Navegação

Motores "MWM" KD12 Diesel

KO�2Z II KD�20 II
11=5=,=5=-=11�"7==II=_2=2=,I 1�,5-33 �

1000/2000 II
II=======�=======

24 1 36 II

nO. cll.: K012E KD12V
4-

22·44Força HP: '

Rotações:

Pto. em
2.000 rpm:

48,12

Venda com facilidades de pagamento
,

/

Peças sobressalentes .: Assistência

- JD Côrte Praça Lauro Müller, Z51 - Fone, 125

\ Caixa Postal. 76 - CANOINHAS

A viário Leghorn "Canoinhas"
Rua Rob. i....hlke n", 331

,OMUNIAÇÃO ,

� O proprietário deste aviário comunica aos interes
sados na compra de Pintos de l Dia que êstes podem
ser adquiridos diàriamente sem pedido antecipado.

'

Entretanto para quantidades acima de 100 pintos
é necessário reservar, mediante pequeno sinal de pa
gamento. ,2x

DR. ROMEU,
'

FERREIRA
DENTISTA

Especialidade:

Dentaduras. 'Pontes moveis etc, •.Extrações,
Horário: pela manhã das 7 às 8 e das 11 às 12 horas

á tarde das 13,30 às 18 horas,

Rua Felipe Schmidt, 775 - Canoinhas S. C.

AOS CRIADOR�S:
Horário da QUInta Região do Serviço de Defesa

Animal da Secretaria da Agricultura:
Pela Manhã: das 8 às 12 horas

Rua CeI. Albuquerque, 201 (defronte do Posto Esso)
A' Tarde: das 13 (1) às 17 (5) horas

na' Associação Rural de Canoinhas.

MÁQUINAS INDUSTRIAIS
para beneficiar madeira

DAS AFAM�DAS MARCAS:

,F A M·A C e ·M A R E K
Informações:, Z. <iardndo' & Knüppel Ltda.

CANOINHAS' ,- s. C.

o fiscalizar suas

sua Nota
povo precisa
exigindo a

compras

Fiscal.

Convenção da, UON
de Pôrto União ho

mologa candid-atura à
Prefeitura

o Diretório Municipal da U
nião Democrática Nacional de
Pôrto União realizou sua con

venção 'partidárra � com corren

tes políticas homologaram, por
unânimidade, a candidatura do
dr. Josué de Oliveira ao carge .

de Prefeito daquele município
norte catarinense.

'

Em Pôrto União, segundo co

municação recebida, não há dis

sidência, tendo os que lá foram
com êsse objetivo regressado fa
lando sozinhos...

Abolição do
cultivadas,

impôsto de terras

colonospelos?
, I

O Senador Iríneu Bornhausen, I' çãc total do impôsto territorial

dírígtndo- se, quinta Ieir a última, das terras cultívadas, como es

aos colonos do oeste e Vale do tímulo à agricultura e à- pecuá
Rio do Peixe, afirmou "que uma ria, acrescentando que já tem
das primeiras providências que um plano organizado para in
tomará 1'0 voltar ao Govêrno crementar a agricultura, a suí
de Santa Catarina será a aboli- nocultura e a pecuária".

Esse, pronunciamento do can

didato- udenista ao Covêrno de
Santa C8tarin� vem alcançando
a mais profunda repercussão
junto aos colonos e lavradores
de todo o Vale do Rio do Pei
xe e do oeste catarinense.

Sençêo à lei
de aumento de venci
mentos ao funcionalismo

estadual
Em solenidade que se realizou
�ia ,25 do corrente, no Gabine-'
te do Covernador do Estado,
no Palácio do Govêrno, o sr.

Heribetto Hülse sancionou a lei

que concede; a partir de l°. de
, 'ágôsfo víndourõ, auménto de
vencimentos ao funcionalismo

público estadual, à Policia Mili-
tar e aos inativos.

.

O ato contou com a presença
de altas autoridades e funcio
nalismo público do Estado.

'

SAIAS, última moda

ea�a, elllit4

AVISO
Jose Kozak, residente em

P-almitos, avisa os Snres.

proprietários de animais sol

tos, que em virtude de se
rios prezuizos que vem cau

sando, avisa que os pren
derá e entregará ao Inspe
tor de Quarteirão, onde será
cobrado o dano causado.

Julho de 1960. Ix
'

Sociedade Hípica e Esportiva
"Julio Budan!"

,CONVITE
A Diretoria da Sociedade Hí

pica "Julio Budant" com séde
nésta cidade" tem a honra de
convidar seus associados e o

povo em geral, para assistirem
a Corrida dos Animais, BRASA
E VENCEDOR, a realizar-se no

dia 31' dó mês em curso, ás 14

horas, na pista de corridas, em
'

Agua Verde suburbios désta ci

dade, na Distancia de 500 metros

pela parada de Cr$ 20 000,00.
Haverá churrasco, botequim,

etc.

Canoínhas.f I de Julho de � 96Q�
Agradece a

DIRÉTORIA. l x
;.. - ,

para bordar

CASA ÉRLITA

o DIREITO' DE

'NO"
Maugrado embora as defectíbílídades a que está s!lj�ità

como qualquer obra' humana- esta "Declaração" nos seus 7 consí-'
derandos e 30 artigos contém um corpo fundamental de príncípíos
e normas cujo cumprime-nto integral representaria por parte das,
nações e das ,pessoas ã garantia de um mundo mais humano. :

"

Sendo uma" declaração, de "direitos do homem" é pela
mesma razão simultâneamente uma proclamação deveres,

"como o ideal comum a ser atingido por todos os povos
e tôdas as nações, como o objetivo de que cada indivíduo e cada
órgão da sociedade, tendo sempre em mente, esta Declaração, se

,

esforce, através do ensino e da educação, por promover o res
peito a êsses direitos e liberdades, e, pela adoção de medidas
progressivas de caráter nacional e internacíonal, por assegurar o

seu reconhecimento e a sua observância universais e efetivos, .. "

A criação em 1950 do "Dia dos Direitos Humanos" a ce�
lebrar-se cada 10 de dezembro e as especiais comemorações do
10° aniversário da Declaração no corrente ano, são oportunidades
no plano, internacional que nos ínceutivam a deter-nos na .consí- '

deração da necessidade de que tais princípios sejam traduzidos
em prática e sejam objeto de educação. '<,

E esta é uma tarefa que não podemos transferir exclusí
vamente para governos .. Os "direitos do homem" são de cada um

particular e' coletivamente e a êles correspondem DEVERES que
são igualmente pessoais e sociais.

'

"Todo o homem tem direito à vida, ..

"Todos os homens nascem livres ...

"Todo o homem tem direito à propriedade ...
"Todo o homem tem direito à liberdade de pensamento,

consciência e religião .•.
"Todo o homem, como membro da socíedade, tem direito

à �egurança social .. ,
_

"Todo o homem que trabalha tem direito a uma remu

neração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como à sua

família, uma existência compatível com a dignidade humana.,;

"Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz
de assegurar à 'Si € à sua farnílía saúde e bem-estar' inclusive
alimentação. vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços
sociais indispensáveis.

"

"Todo o homem tem direito à ínstrucão ... 'os pais têm
prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será

mínístrade a Se�S filhos.
"

,

. "Todo' o homem tem direito 8 uma ordem social e ín
ternacional . : .

-,

"Todo o homem �em deveres ,para com a comunidade, na
qual o livre e 'pleno desenvolvimento de sua personalidade é
possível". .

,e " ,

':E:stes são alguns ítens respigados da Carta, os quais' nos
dão certamente abundante �aterial não apenas para pensar ou

fazer exame de consciência mas, especialmente para AGIR. .
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'ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM.SE

Hoje: os meninos Roston
Luiz filho do sr. Osmar Nas»
cimento,' Nereu filho do sr.
Nereu Fontoura e Luiz Cesar
filho do sr. TValfrido Haensch;
os jovens Lauro Todt e Ilon ..

dir de Barros Lima, res. em

Curitiba; a menina Inês filha
do sr. Alfredo Dreher; os ge",
meos Ivan e Iuani. filhos do
sr, Fernando Walter.

Amanhã: o jovem Milton
Vieira; a srta. Maria Dinorá
Bialeski; os srs. José Luiz
Seleme; Dr. Rivadavia Ribas
Corrêa; José Cordeiro Fo.;
Ignácio lmianouski e Estetano
Miretzki.

.

.'

Dia t: de Agosto: a sra. dna.
,Maria esp. do sr. Antonio
Burgardt: as meninas Neide
Iglacir filha do sr. Evaldo
Ferreira Pinto e lnez filha do
sr. Estefano Lucachinski; o

menino João Reginaldo filho
do sr. João Grosskob] Sego;
os srs. Francisco W iltuchnig
e Hercilio uau».
Dia 2: as sras. dnas. Edith

esp. do SI'. Seleme I. Seleme;
Tecla esp. do sr. Eoaldo Gon
chorotnski e

. VVll. Augusta
Winter; a srta. Nair Furtado;
a menina Maria Zilda filha
do sr. Theodoro Artin; o sr,

Alfredo Moebius; os meninos
Orlando filho do sr. Romeu

•

Pacheco e Jair filho do sr.
Antonio Sconhetzki.

Dia 3: o sr, Lucas Grittens;
o iooem Lauro Bedrttchuk; a
srta. Glédis Cunha Machado;
os meninos Renato filho do
sr. FranciscoWiltuchnig e José
filho do sr. [osé Antonio Cor"
rêa.

Dia 4;�0 menino Amilton
filho do sr. Nivaldo de Al
meida; os srs. LeocadioWendt,
Waldemiro Ziethut e Ercidio '

G. de Oliveira; a srta. Elza
Waldmann; as meninas Deu
célia filha do sr. Joaquim V.
Simões e Wania Mara filha
do sr, Engelberto Zierhut.

Dia 5: os meninos Reginal
do filho do sr. Ataide Allage;
Albedo Getulio filho do sr.

Waldemar C. Stangr e Pedro
José filho do sr. Pedro P.
Portes; a sra. dna. Julieta
esp. do sr. Ubaldo R.. da Sil
va; a menina Terezinha filha
do sr. Ananias Petrinchuk; O

sr. José Fernandes Pedrosa:
os gemeos Oswaldo e . Sergio
filhos do sr, Estetano Wru-
blewski. \

Nossos parabens,

Ajuste de Nupcias
Com a srta. Inês tilha do'

sr. Michel" Chemone Seleme,
contratou casamento dia 23

do corrente; o jovem engo.
Euclides José, filho do sr.

Alcides :: Maria Bonet.
Nossos cumprimentos.

Precisa-se
Alfaiates

Informações na

Casa Pereira

Máquina de
Escrever

Vende-se uma

semi-portátil, usada.

Ver e tratar na BIC.

Assine! Leia 1 Divulgue 1

Correio do Norte

'Bodas

Sociedade Esportiva Palmeiras
CONVOCAÇÃO

O Presidente da SOCIEDADADE ESPORTIVA PALMEI_'
RAS, usando das. atribuições que lhe conférem os Estatutos

.

So

ciais, resolve convocar a' Assembléia Geral Ordinária, para o dia
7 de Agosto do corrente, marcada para as �O horas na Séde So
cial em Alto das Palmeiras, neste ::.Vlunicipio,' com a seguinte Or
dem do Dia:

8) - Eleição da nova Diretoria;
b) - .Apresentação do Balancete;
c) - Assuntos diversos.
A Assembléia funcionará meia hora mais tarde, com qual-

I quer número de sacias presentes, em segunda convocação, se não
houver número suficiente para funcionar em primeira convocação,

Para conhecimento de todos os associados, passou-se o

presente Edital, que será afixado nos lugares de costume, e pu
blicado no Jornal "Correio do Norte".

Canoinhas, 26 de Julho de 1960.

João Batista da Silva - Presidente

CASAMEN-TOS
Na cidade de Rio Negro,

onde reside unem-se hoje pe
los sagrados laços matrimo
niais a srta. Cassilda, tilha
do casal Diedrick Brunken,
tom o sr. Oerhardt, filho do
casal [ohannes Rothertç resi»
dente nesta cidade.

Realiza se hoje o enlace
matrimonial da srta. Iracema
filha do casal Loureuço Lins
meier, com o jouem Henrique,
filho do casal João FiSiems,
t esidentes nesta cidade.
Aos distintos noiuos e exmas.

tamilias os cumprimentos do
"Correio do Norte".

NASCIMENTO
Luiz Antonio, é o nome do

garoto que a 25 do findante,
veio enriquecer o lar do ca

sal sr. Boleslau Kwicien.
Ao novo Canoinhense nos

sas boas vindas.

União Democrática Nacional

Festejam hoje o 25°. ani
versário de seu feliz consór
cio o sr, Leopoldo Kõnig, la
vrador e comerciante conter"
raneo e sua exma, espõsa
dna. Irene K. Kõnig, residen»
tes em Caraguatd.

O feliz casal receberá na

intimidade de seu lar os cum ...

primentos e feltcitações de
numerosas pessõas de sua

amizade. "Correio do Norte"
registrando o rato notdoel na
vida do distinto casal, envia
sinceros cumprimentos e vo

tos de muitas felicidades.

Diretório Municipal de Canoinhas'
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De ordem do sr. Presidente, convoco na conformidade
dos Estatutos, os membros deste Diretório para a Convenção
Munícípal, a realizar-se no dia 7 de agôsto p. vindouro às
14 horas, no Cine Vera Cruz com a seguinte

I

ORDEM DO DIA

a} Escolha do candidato partidário ao cargo de
Prefeito Municipal;

b) Assuntos Gerais.

Canoinhas, '14 de julho de 1960

Rubens Ribeiro da Silva - Secretário

/ MERCEARIA
de

MONTE- LIBANO
SA KR /

ACABA DE ECEBE «DOCES AABES»
Haleue com nozes, Haleue com chocolates, Tahine, Raha �om miski, Raha com

Amendôas, Confeites de amendoim, Goma \americana, Raha em pacotes, Geleia em

caixa, Azeitonas, Grão de Bico, Semson, Trigo para .Quíbe, Arac - Bebida Oriental, '

Xarque, Cachaça Paraguaia Cavalo Branco;
Conservas: Salcichas, Pêssegos, Ameixas secas, Abacaxi, Palmitos e Nesêafé.

Canoinhas -- Rua Caetano Costa, 444 Fone 283
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Convênio para instalação
elétrica em

Redondo

de
•

energia
Pouso

presença do Dep. Albino Zeni e
Vereadores à Câmara Municipal
de Pouso Redondo, foi assinado,
ontem, convênio entre o Estado
e aquele Município, para a ins

talação de energia elétrica na

sede daquela comuna.

Assinaram, o protocolo o pre
sidente da C. E E. e o Prefeito

Municipal Sr. Querino Ferrari,
comprometendo-se o Estado a

fornecer um motor Diesel elé
trico de 94 HP e um gerador
de 72 KVA. e tão logo a,Camara
Municipal de Pouso Redondo a

prove o convenio, serão feitas
'essas instalações, chegando as

sim aquele município, mais esta
melhoria providenciada pelo Go
verr,o do Estado e reivindicação
do Dep. Albino Zeni.

Por outro lado, na Secretaria
da Agricultura foi assinado, pelo
Prefeito de Pouso Redondo e c

titular da pasta, dr. Celso Ivan
,

Costa, um convênio visando a

instalação de um pôsto d� suino
cultura naquele Município, de

pendendo a obra da doação, pela
Prefeitura, do terreno necessário.

Eng", José Corrêa, Hülse
Presidente da C. E. E.

Diretor Presidente da CELESC
<,

No Gabinete do Presidente da
Comissão de Energia Elétrica,
Eng. José Corrêa Hülse, com a

,-------------------------._-,

AGUARDEM:

A Quadrilha Maldita
e Quanto Mais Quente Melhor ...

.-

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ã. 20 horas • Imprôprio até 14 ano.

Dança, Mulheres e/ Música
e] Caterine Valente, Peter Alexander, Regie Paul

Martin, Rudolf Platte Ruth Stephan
Um grandioso filme musical do cinema alemão!!!!

Alegria! Música! Garotas!
-,----

DOMINGO - ã. <14 horas - Censurai Livre

Dança, Mulheres e Música

áll 17 hores Censura livre
DOMINGO - ás 20 horas

-

Imp, até 14 anos

VIDAS SEPARADAS
c] Rita Hayworth, Deboráh Kerr, David Niven, Wen_?y

Hiller, Burt Lancaster, Gladys Cooper
Tristes vidas amargas, que buscavam carinho,

compreenção, amôr! Uma história que vai
dir�tam€'nte ao coração da mulher I!!

2a. Feira • ás 20 horas » Proíbo até 14 auos » REPRISE

3a. e 4a. Feira - á. 20 hora. - Irnp, até 14 anos

PRAÇA DO PECADO
com Faith Domergue, Lee Patterson

Um filrtie policial da Columbía Pictures
-----.

_

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

O AMERICANO TRANQUILO
c] Audie Murphi, Michael Redgrave, élaude Dauphin,

.

Georgia Moll, Bruce Cabot

Por onde êle passava, a- violência explodia t No entanto,
era bom, ingênuo. tranquilo!

Curso de, Sargentos da Polícia Militar do
Estado de Santa Catarina

Acha-se aberta a incrição ao Curso de' Sargentos,
durante o corrente mês. Os candidatos poderão procura
rem melhores esclarecimentos com o Comando da 2a.
Cia. Petrechos Pesados, nesta cidade.

"

..
�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




