
Ecos da Visita
overnamental
o Governador Heriberto Hülse, quando em visita a esta

cidade, foi recebido, festivamente, também na Escola Técnica de

Comércio de Canoinhas. Acompanharam-no o Ministro Stoterau,
Presidente do Tribunal' de Contas, o Deputado Federal Aroldo
Carvalho, o dr. Celso Yvan da Costa, Secretário da Agricultura,
o Diretor do Departamento de Obras Públicas, dr. Otto Entres;
o Diretor do Departamento de Estradas de Rodagem, dr. Felix

Schmiegelloff; o Sub-chefe da Casa Militar, Capitão Décio Lago,
entre outras pessoas partícipes de sua luzida comitiva, além da

quelas de projeção no cenário municipal, de que já demos no

tícias em edições anteriores.

A visita teve início às 21 horas, sendo os acompanhantes
acolhidos pelo dr. Arnoldo Peite r FIlho, Diretor do modelar Es
tabelecimento de Ensino.

Reivindicação do Professorado
Em nome dos professores do "Circulo de Estudos e Pes

quisas Educacionais de Canoinhas", o dr. Paulo Peregrino Ferrei
ra fez entrega, a S. Exeia., o sr. Gpvernador, de um memorial

(texto em outro local), em que o professorado reivindicava a cria- ,

ção de um órgão estadual que se identificasse com a atualidade
dos problemas educacionais.

O sr. Heriberto Hülse mostrou-se vivamente interessado,
passando a entreter palestra com o dr. Peregrino, numa das sa

las de aula.

Do órgão a ser criado
"

Nossa reportagem, atenta a palestra mantida, pôde colher
dados preciosos sôbre o momentoso assunto. Por ela soubemos

que o órgão a ser criado, a exemplo dos demais existentes na

Federação, tem por escôpo" realizar estudos e investigações psico
pedagógicas, destinadas a manter em bases científicas o trabalho
escolar. Nêste sentido, elaborará medidas para organização das

classes, verificação de matrícula, frequência e repetência. Por ou
tro lado, organizará, com fundamento nos estudos realizados, pro
grama de ensino e sistemas de verificação do rendimento escolar.
De par com 'iSso, desenvolverá os serviços de Orientação Educa

cional, promovendo cursos e reuniões para o contínuo aperfeiço
amento técnico do professorado, divulgando, da melhor forma, os
resultados dos trabalhos e pesquisas.

Canoinhas Pioneira
Pelo que depreendemos da pelestra mantida, Canoinhas

.é pioneira dêssse tipo de organização no Estado A's.2a8., 4as. e

6as., Escola Técnica de Comércio, já está em pleno funcionamen
to um "centro satélite", contando, presentemente, com 48 alunos

professores. As aulas estão sendo ministradas pela professora Le
onor Lezan, nome bastante conhecido e estimado pela família ca

noinhense. Além dos alunos regulares, há outros, apenas assisten

tes, que não figuram, ainda, nas estatísticas do "Círculo de Estu
dos e Pesquisas Educacionais de Canoinhas". O curso é ministra
do inteiramente gratuito, numa iniciativa louvável, que merece/a

atençã-o e o apôio do povo e do Govêrno ..

Cumprimento de promessa
,

Mal encerrávamos esta reportagem, obtivemos do CEPEC,
sigla por que é conhecido o "Círculo", uma informação, segundo
a qual S. Excia., o sr. Governador do Estado, tomara as provi
dências a que se comprometera, no sentido de encaminhar à Se
cretaria de Educação o memorial expositivo que lhe foi entregue,
para o imprescindível estudo e imediata aplicação das medidas
ali recomendadas, .

/'

Importancia do movimento
Desnecessário seria ressaltar a importância dêsse _

movi
mento, que assegura um marco a mais nos fastos da cidade. Tan
to que êste jornal, como sempre arauto das aspirações canoinhen
ses, já se pôs à disposição do CEPEC, franqueando-lhe suas pá
ginas para lhe dar a cobertura imprescindivel à divulgação.· Imi
tem-nos o exemplo, é o apêlo que fazemos aos homens de bôa
vontade desta dadivosa terra.

�À -Dirstoria do

BANCO INDOSTRIA E COMÉRCIO DE SIA. CATARINA S/A
Tem 'o prazer de comunicar ao' Comércio e á

Indústria de Canoinhas, que devidamente autorizada

pelo Ministério da Fazenda, atravéz da Superinten
dência da Moeda e do Crédito (SUMOC), a 26 do

corrente,' inaugurou à sua 1050• (centésima quinta)
Agência em

BRASILIA
localibada à Avenida W-3, quadra '7, loja nO. 3, no

Plano Piloto.

Itajaí (SC), Agôsto de 1960.
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CIRCULÁ AOS SABADOS

Alfredo Garcindo
falou ao povo do
Jardim Esperança

Iniciando a sua campanha na

séde do municipio, o candidato
udenista a Prefeitura Municipal
acompanhado da ja conhecida
Caravana da Vitoria esteve na

noite de quinta feira no bairro
Jardim Esperança, onde a

tendendo 8 diversos pedidos de

correiigionaríos e amigos, con
versou demoradamente com os

moradores daquele populoso
bairro, ouvindo as reivindica
ções dos mesmos.

A reunião que marcada a ul
tima hora conseguiu ser coroa

da do pleno exito, transformou
se rapidamente em um comício

improvisado, tendo usado da

palavra o dr. Reneau Cubas,
radialistas Altamiro Ricardo e

Alfredo Garcindo que fez lon

ga explanação de sua plataforma
administrativa, sendo bastante
ovacionado por grande numero

ele pessoas presentes.

Concentração Monstro
em Três Barras

-:
Noticias que nos chegam de

Tres Barras ja ao apagar das
luzes de nossos trabalhos, dizem
,do êxito do cornicio udenista
de ontem naquele importante
Distritc.r Na proxima edição a

presentaremos completa repor
tagem do primeiro comicio rea

realizadl> pela UD::'>l' pró candí
datura Alfredo Garcindo, que
contou CQm(.'8 presença dos depu
tados Arolde Carvalho, Terezio
Carvalho e outros elementos de

destaque da vida politica de
Canoinhas.

Germano' Tambosi
deverá vencer em Rodeio
O senhor Germano Tambosi,

escolhido como candidato da
UDN a Prefeitura Municipal de
Rodeio, é o legítimo candidato
do tostão contra o milhão. Seus
adversários políticos afirmaram

-

que não importam os gastos,
pois êles querem tomar o elei
torado de Rodeio, mesmo à custa
de muito dinheiro. ,O senhor
Germano Tambosi, entretanto,
que- hoje- se encontra em Flo

rianópolis, conta com muito mais

do que meios financeiros: -Con
ta com o apôío da' população
de Rodeio, que mais uma vêz

esmagará àqueles que pensam
ser o voto, mercadoria que se

compra e vende.

As comemorações
SEMANA DA

Para comemorar a "SEMANA
DA pATRIA" a Comissão Or
ganizadora dos Festejos tem a

subida honra de convidar as au

toridades locais, e e povo em

geral, a participarem das sole
nidades que serão levadas a e

feito em homenagem ao nosso

querido Brasil:

Amanhã: As 10 horas � San
ta Missa na Igreja Matriz Cris
to Rei;

Dias 5 e 6 Palestras alusivas
ao dia 7, a cargó da Escola Téc-'
nica de Comércio, e de Ginásio
Santa Cruz,

Dia 6 às 20 horas; Sessão
\

da
PATRIA

solene na Câmara Municipal.
Dia 7 de Setembro às 8 ho

ras: Hasteamento do Pavílhâo
Nacional. na praça Lauro Müller,

As 8,30 horas: Concentração
dos estsbelecímentos escolares
'e delegações esportivas na rua

Caetano Costa, cruzamento com
a Vidal Ramos.

As 9 horas: desfile sob o co
mando dos Inspetores Escolares
e concentração na Praça Lau
ro Müller.

A tarde: competições despor
tivas no Estádio Municipal "A_
linor Vieira Côrte", a cargo da
LEC. Portões abertos ao público.

Manifesta-se o candidato JAHIO QUADROS
Sintese da entrevist'a mantida com o Enlf
José Corrêa Hülse e na qual foram tratados
relevantes assuntos de interêsse de Santa
Catarina - Apoio integral de Jânio Quadroi

Quando da recente estada do
'

Candidato a Presidente da Re
publica, Deputado JANIO QUA
DROS, nesta Capital, Sua Ex
celencia manteve demorada pa
lestra com o Engenheiro JOSE'
CORREA HüLSE.
Na oportunidade foram tra

tados assuntos de interêsse da
.Classe dos Engenheiros, de cuja
Associação o Dr. José Correa
Hülse é Presidente assim como

dos diversos aspectos relacio
nados com o programa de ele

trificação do Govêrno do Estado.

Da conferência mântida, o Dr.
Hülse que é o Presidente da
Comissão de Energia Elétrica e

da CELESC, conhecendo o pon
to de vista do candidato, apro
veitou a oportunidade para ver

incluida na sua plataforma a

execução das obras previstas no
Plano de Obras e Equipamen
tos, especialmente as que dizem

respeito ao setor rodoviário e

da energia elétrica, binômio in
dispensável ao progresso do
Estado.

.

Ressalte-se, ainda, que o Depu
tado Janio Quadros aprovou o

aumento do potencial da SO
TELCA de 100.000 para 300.000
kw, comprometeu-se a fornecer,
se eleito, os recursos para a

ínstelação da SIDESC e bem
assim garantiu o financiamento
pela utilização do Fundo Fede
ral de Eletrificação, das Usinas

Primeira Exposição de Trabalhos Infantis
Sôbre Motivos da Semana da Pátria
O "Circulo de Estudos e Pesquisas Educacionais de Canoinhas",

levará a efeito, hoje, às 16 horas, na Escola Técnica de Comércio
,

de Canoinhas, 8 Primeira Exposição de Trabalhos Infantis Sôbre
�lotivos da Semana da Pátria.

Para a exposição referida, estão convidados o povo e es au

toridades, em geral.
Colaborarão para o maior brilhantismo dessa exposição, de

trabalhos infantis, o Grupo Escolar Almirante Barross, a Escola Nor.
mal Sagrado Coração de Jesus, O Ginásio Santa Cruz e a Escola
Técnica de Comércio de Canoinhas.

A .apreaentação dos trabalhos estará a cargo de Professores li
Alunos. _m

Pelo comparecimento, o "Circulo" desde já agradece.

Hidroelétricas programadas nO
Plano de Prioridade da CELESC,
quais sejam as Usinas, do. Ri\<>
das Flores no extremo-oeste,
Santa Cruz, no planalto central,
Garcia I, no- litoral de Floria
nopolís, assegurando o destaque
de recurso para a regularização
do Rio Itajaí e consequente
construção da Usina do Canôas.

Do esquema do Govêrno de
Janio Quadro, consta o desvio
do Rio Negro para o Rio Cuba
tão e construção de uma usina
de 100.000 kw para atender às
necessidades da região norte de
Santa Catarina e do Paraná, que
no momento já cogita da utiliza
ção da energia da Usina Termo
Elétrica da SOTELCA.·.

Essa seria' uma Usina de e

quilíbrio do sistema e determi
naria a ponderação ao custo da

energia.
Adiantou ainda o Sr. Janio

Quadros que as reivindicações
de' Santa Catarina são mínimas
e que Govêrno nenhum poderá
deixar de etende-Ias, pois são
vitais para o desenvolvimento
do sul do país.

'

Acresce ainda salientar, que
o Govêrno Federal está utili
zando os reCUFS,O$ do Plano Fe
deral d e Eletrificação para 8

construção da gr'Bnde central de
Furnas que atenderá às neces
sidades da Light em São Paulo
p da CEMIG em Minas Gerais
e, práticamente, nada tem feit:o
em favor das demais unidade-s
da Federação.

O Dr. José Hülse ficou ím
pressionado com o pleno co
nhecimenta demonstrado pelo
Dr. Jânío Quadros dos proble
mas econômicos-sociais de San
ta Catarina.

Ao' se despedir, o Deputado
Jânio- Quadros mais uma vez

lhe assegurou que. se eleito Pre-
,

sidente da República, tudo fará�

pelo engrandecimento da terra.
barriga-verde.
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CORREIO 00 NORTE 3.9·1960

Para a grandeza do Brasil - progresso de Sa�ta Catarina e desenvolvimento de Canoinhas votem em:

JANIO Q.UADROS· para Presidente da República MILTO'N ·CAMPOS

para Vice / Presidente IRIN EU BORNHAUSEN para Governador do
Estado CARLOS GOMES. DE OLIVEIRA' para Vice'

do Estado � 'ALf'REDO GARCINDO para Prefeito
Governador

Municipal .

/
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Raios X ��P::�:� °;;;;5 e Fixas I
Dentaduras ·Anatomicas· H

..

'Ii / Rua Vida I ,Ramos ii
ii CANOINHAS - Santa Catarina i
==:::1:::::::::::::::::::::::1:::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1:

.

Dr. Arnoldo Pelter Filho
ADVOG-ADO

. CfVEL - COMÉRCIO - TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 - Canoinhas'

José Yvan da Cosia
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime
Praça Dr. Oswaldo d'Oliveirs - Fones 236 e 314

..CANOINHAS -- Santa Catarina

Questões Civeis, Comerciaia e Criminaia • Inventários e Pertillhae
Atende diariamente das 9 à. 12 e dali 14 à. 17 hora•. �

Escritório: Rua Dr. Nereu Ramoa (Proximo 80 Forum)JITAIÓPOLIS -- S. C.
<

-

,
.

.
.

Dr. José BoniFáci� da Silva
ADVOGADO

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

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

. CompJeta assistência p�ra
bl � ·1 t do pequeno concertosua ICle e a até a reforma geral .

I
-

Bicicletas das melhores marcas
-

Pecase accessórios

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira -- Edifício próprio

.......................1 .
-

::a::::::::::::::::::==-=:::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=
..
..

-' :1
o financiamento de construção da casa própria feita pela 5:
I -

Caixa Econômica Federal de Santa Catarina ii.-
._ -- ..

..

depende excluiinmente do montante de seus depósitos. ii
. Concorra para a bem estar social de sua localidade levando ii

itias reservas em depósitos na . 55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE ii

SAN14A CATARINA.�' 55
..

• Agência em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii
i! Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei. ii
�. ii
��•••�.IiI••••••••••�••••••III.. _ 11 •• II •••••� 1111••••••••••••••••••••••••••••::_.: Jl lh.H e.I.II••••••••=•••••::•••••••_•••••••••••••a IIII"' •••••••••••

....

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

versos modelos

Na Relojoaria Sulssa
,

di 6uilhenóI J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza'

Lãs para Tricot
Casa Erlila

VENDE�SE
uma casa' residencial,
,

à Rua 12 de Setembro!

TRATAR com

BALILA no NOSSO BAR

PRECISA-SE

larcineiros
.-- ,

Informações com
.

H. I Fischer. & (ia.
Rua Eugenio de Souza, 299

Precisa-se
EMPREGADAS

Apresentar-se no

HOTEL OURO VERDE

Precisa-se
Alfaiates

Informações na

Casa Pereira

Assine! Leia! Divu!gue!
Correio do Norte

Conf�c:ções finas

para senhoras

Casa Erlita'

Se a

CASA LANGER
Rua Paula Pereira,' 793 - GANOINHAS

. 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

da Casa do Canto.

Em JUNHO e NOVEMBRO de cada ano,
V. S. será um provável felizardo da campa
nha' uSeu Talão Vai. Um Milhão" bastan o

simplesmente exigir a sua N·OTA FISCAL .

das compras efetuadas .

ELETROFRIO S/4 - Refrioeração em Geral
--.......... � ..

Sorveteiras, Balcões Frigoríficos, Geladeiras Comerciais,
Câmaras Frigoríficas e Fábrica de Gelo

..

Distrlbuidoles nesta Pra<a

z. Garcindo & Knüppel ltda�
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Agrad�dmento
Familia Nicolau KQbil, profun

damente consternada com a sú
bita morte de seu espôso, pai, sô-

CONTRA

'VIDROS
('

' gro � avô

Nicolau Kobil,
vem por intermedio destas colu
nas, expressar seus sinceros agra
decimeutcs ao Diguíesimo Pastor
Egon Marterer pelas palavras de

,

coníôrto espiritual pronunciadas
�m Casa e I) beira do túmulo, 008
vizinhos f' pesaôas que de qual
quer maaeira os auxiliaram, 8 to
dos que estiveram no.guardamento
e acompanharam o extinto até
sua última morada.

A todos Su8 imorredoura gratidão.
Mercilio Díâs, setembro de 1960._

Para Janelas
NA

(AS'A E'SMALTE
\

-

"

AG R A D E(� IM·E N TO
Por achar-me ausente desta localidade quando da então

despedi'da dos Snrs. Rvms; Padres
I
missionários.

Venho por meio das colunas deste jornal,' em nome do

povo das Capelas de S. Miguel e de S. Demetrio, ambas na lo

calidade de Rio da Areia. neste município, agradecer: a .visita com

que nos honraram, e que com suas palavras da verdade e fé

cristã, nos confortaram espiritualmente.
Em particular �ehho agradecer pelas deferênciâs pronun

ciadas em favor dos Snrs. WiIli Ostertag e Carlos Artner, ver
..

dadeiros gui�s quando da construção 'desta capela de S. Miguel.
Mais uma vez o nosso muito obrigado.
Rio da Areia, 29 de Agôsto de 1960.

,

ALFREDO PAUL

a miseria, o mau governo,
a inflação, o analfabetismo,
Você tem uma arma:

o VOTO
Defenda-se, votando' bem'.

Nunc dirnittis servun tuum, Domine, secundam
verbum tuun in pace; Quia vlderunt oculí mei salutare
tuum. Quod parasti ante faciem omnium populorum:
L' urnen ad revelationem gentium, et glorian plebis tuae.

Gloria Patri.

SAI�S, última moda

'(!arJ,(L �t,ttta,/'

.Compre agora
sua 110va-

J?OUPA

NA BOA COMPRA ESTÁ SUA BOA SORTE!

2 mil cruzeiros em co�,', Ço� as Cautelas Milio.
pras dão direito a uma nárias V. ganha prêmio!
Cautela Milionária milionários •.•

"

iRES SORTEIOS
30 de julho - 28 de setembro ..

\

• '

éonfle na sua boa estrêla �/ (i7,�,i(e a.comprando no Revendedor
,-

Slt�a J
Renner desta Cidade .'Irela"

Sob a responsabilidade da Rádio Bandeiranles S, A. Carla palenle 335 ""'<t\\\::V

31 , de dezembro

_

i

20 Automóveis Dauphine 1960

30 Condicionadores de ar FEDDERS
10 Aparelhos de Televisão

30 Refrigeradores A'DMIRAL 1961

30 Fogões Wallig VISORAMIC
30 Máquinas de costura RENNER

'600 roupas RENNER

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

teio, continua valendo pa
ra os sorteios segui'nies.

As encomendes de trajes "sob medida" para as "festas de
fim de ano serão aceitas sõmente até o dia 30 de outubro,'

, \':"

ReYe�dedor Renner casa PEREIRa : a casa da b�a roupa
'<, Ruo Getulio Vargas, 88� . Telefone; 298 . CANOINHAS

Em
-,

outubro!' atender'á seus freguezes até às. 21 horas.
r

Ano 15· CANOINHAS - S. Catarina, 3 de Setembro de 1960· N, 606

Clube de CanoinhasRotary
n, 3728 - Oistrito 465 - Reunião 31/8/60
Preso Teresio, Secretário Arno, Protocolo Raphaef ,

Abertura com uma salva de palmas ao Pavilhã� Nacional

-Comp. Raphael saudou Ó!;Í aniversariantes Carim, neta do comp.
Scheide e seu filhino Raphael Henrique. ambos hoje. Ftjz uma sau

dação ao Patrono do Exército Nacional.' Pediu fôsse oficiado o Rotary
de Rio 'Preto externando nosso profundo-pezar pela tragédia ocorrida
ha dias naquela cidade. Pediu uma salva de palmas ao Secretário Arno

pela sua eficiência. Comp. Arno relatou o expediente, lendo, também,
a carta mensal do Governador..

-

.

'

Comp. Scheide fez uma palestra sôbre o tema "As 4 aveni
das de Rotary".

Comp Herbert solicitou fosse consultado o Sr. Prefeito Mu
nicipal sôbre assuntos ligados a construção da praça de Rio dos Pardos.

Comp. Segundo, encarregado da comissão, designou palestra:
para as próximas reuniões, a cargo dos comp. Raphael, Seleme, Olde
mar, Milles, Segundo, Herbert, Scheide e Scultetus.

Comp. Scheide foi designado relator dos boletins e revistas
, . ._'

na proxrma reumao.
,

Presentes 14 comp. 82.35% - ausentes Miranda, Saul e Kenney.

Demonstração do Resultado
da Festa "São Bernardo"

Recebido dos Padrinhos da Pedra

Augular
Idem rifa 1 bolo artistico
Rifa 1 bandeja de cristal
Barraca de rifas
Leilão de prendas
Venda churrasco
Gentilezas
Flâmulas
Div .. prenda em 'dinheiro
Roleta
Barraca salada, galinha e pão
Concurso eleição Rainha
Barraca doces e café
Venaa bebidas
Aviãozinho
Barraca aperitivos
.Corrida cavalinhos
Cancha
Venda fitinhas

Palpites sôbre a renda
Festeiros (contribuições pagas)
Idem (a pagar) 12800,00
Pago bebidas
Idem pão, café, açucar, etc.
Pago carne de gado p/churrasco
Idem, idem, de carneiro
Contribuição a Paroquia e Taxa
Missa Campal.
Pago prêmio do palpite sI a renda

Balanço

I

25.900,00
'6.500,00
1840,lJO
3.675,00
18.879,00
44481,00 \

528,00 I

4.800,00
2.990,00
1-.485,uo

14,110,00
30.074,oó
10,833,00
34269,00
5.630,00
4,177,(,0

.

2,178,00
918,00

2.090,00
1000,00 '

18.000,00

19670,00
4.165,00
3;l.708,oo'

•

3.000,00
800,00
100,00

173.914,00

234.357;00
Lucro líquido verificado

·234:3.57,00
173.914.00

Marcilio Dias, 26 de Agosto de 1960.

Silvestre Theodorooicz Ildefonso Finta'
Presid.: Comissão Tesoureiro

SEU TALÃO' VALE UM .MILHÃO
CONSUMIDOR, exija do seu fornecedor a Nota

Fiscal ou talão correspondentes às suas compras,
iguais ou superiores a cr$ 30,00, colecionando-as,
á partir desta data, 1. de dezembro de 1959 e parti
cipe do grànde sorteio a realizar no 'dia 30 de junho
de 1.960, concorrendo assim, aos cr$1.700.000 00
em prêmios oferecidos pelo Estado.

'

TI NTAS
,

Sherwin-William.
/ Para Automoveis

NA

CASA ESMAL,TE,

, ,

•..
f
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MATERIAL ELÉTRICO

em geral

MÁQUINAS INDUSTRIAIS
para beneficiar madeira
DAS AFAMADAS MARCAS,

FAMAC e MAREK
Informações: Z. Ciardndo ,& Knüppel Ltde,

CANOINHAS S. ,C.

,

Louças ,MAUA'
Jogos pI café
Jogos vt jantar
Jogos pI crlancas
Chícaras pI coleção.

FAQUEIROS: Elmo - Wolff - Eberle
Talheres inoxidaveis e Prata WOLFF

J. Côrte Praça Lauro Müller, 751
Fone ) 25 - Caixa Postal 76
Canoinhas • Sta. Catarina

,

Máquinas de Costura
",SINGEH" fi

o Agente autorisado SINGER de Canoinhas, Com.
e Ind. H. Jordam S/A tem o prazer de comunicar' ao dis
tinto publico, que acaba de receber e se -acha em exposição
em sua loja I

O NOVO MODELO MAQUINAS "SINGER ECO

N.OMIA" com o mesmo cobeçote das máquinas mais caras,
somente por preço bem- menor, ou seja:
A VISTA: Cr$ 14.550,00
EM PRESTAÇÜES: Entrada ,Cr$ ,1.550,00 e até,
22 mêses a C� 760,00 mensal.

Outrossim, com pequeno .aumento póde igualmente
adquirir junto o famoso aparelho ZIG-ZAG, que tanta uti
lidade oferece, cujo manejo será ensinado por pessôa com

petente GRATUITAMENTE.
Temos em exposição igualmente os demais rriodelos

de máquinas SINGER simples ou de gabinete em madeira
mento de IMBUIA - MARFIM e PEROBA.

J
'

Visite-nos sem compromisso e se convencerá como

é fácil adquirir hoje uma maquina SINGER pelo plano de
pagamento "SINGER".

Um lembrete: Escolha e feche a compra de uma

SINGER desde já. para presente de Natal à filha.

Comércio e Indústria H. JORDAN SIA.
Rua Getúlio Vargas 562 - em Canoínhas.

DR. ROMEU FERREIRA
DENTISTA

Especialidade:
Dentaduras, Pontes

\Extra�ões,
•

moveis etc...
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.

"

Aviso - PROIBIÇÃÓ
Leopoldo Kwtschal pro

prietario de um terreno rural
situado em Matão, onde vem

cultivando suas terras, em vir
tude de estar sendo prejudica
do uns 3 anos a essa parte por
invasão de suas terras por ani

mais, vem por intermédio deste
semanário tornar publico éssa

proibição e que tornará atitude
enérgica junto ás autoridades
competentes salvarguardando
Seus diFeitos. �x

Exigindo as suas NOTAS FISCAIS
de Compras os comerciantes ficarão

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

Correio do Norte
Distintos anunciantes e assinantes.

.

Essa mensagem destina-se unicamente para so

licitar a vossa cooperação junto aos nossos agentes
.

facilitando-lhes o trabalho, procurando-os para a solu
ção de todos os problemas com referência ao Jornal,
tais como anúncios, participações, (éssas gratuitas) e

assinaturas que continúarn sendo cobradas até Dezem
bro na base de cr$ 100,00 por 52 números (um ano).
Em Felipe Schmidt Snr. Friedrich Brauhardt
Em Papanduva Snr. Esmeraldino de Almeida
Em Três Barras Snr. Ricardo de Oliveira
Em Major Vieira Snr. Pedro Veiga Sob.
Em Monte Castello Snr. João Alves Ribeiro
Em Paula Pereira Dna. Maria Góss Glinski

I' Em Bela Vista do Toldo Snr. Miguel Lessak
Em Salseiro Snr. Fernando Freiberger .

Em Agua Verde Snr. Michel Seleme.

Aonde não possuimos agentes, pedimos aos srs.

assinantes dirigirem-se por carta ou pessoalmente à
Redação. Agradecemos a atenção dispensada.

A Direção.

Vende-se
Um terreno com área de

72.600 al2 com frente ao pe
rimetro .urbano possuindo
casa, paiol,. potreiro e terra
de cultura. 2x

Vêr e tratar nesta redação.

VENDE-SE
Uma camioneta Chevro

let ano 29 em perfeito estado,
o comprador terá direito a fazer
vistoria a criterio com mecânico,

Também 21 cabeças ani
mais cavalares, duas carroças
eixo 16 e 18.

Ver e tratar com o pro
prietário Snr, Lauro Ribeiro em

Felipe Schmidt. l x

Para
.

o problema
das grandes

cargas �

MERHY SELE
apresenta

a nova medida de quilometragem

o pneu de caminhão mais forte e durável jamais construído!

• 60 % mais borracha na. bcndo i
muito mais quilometragem

ti trccõo mais .firme:

segurança em ,qualquer estrada

• nova resistêncio, mais recapagens I

lonas tec.do s com os exclusivos
cordonéis triple-temperados 3-T

Sôbre êste novo e maravilhoso
pneu, consulte-nos sem compromisso

TRÊS BARRAS' STA. CATARINA

CAIXA POSTAL N.o 1
• •

." .
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o CORREIO DO NORTE. 3.9·1960 ,.

SÉDE ITAJAí
'Banco "Indústria e Comércio de Santa Cata-tina SIA�

SANTA CATARINA
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

. ,

CAP'I,TAL E ReSERVAS - CrS,. 500.qOO�OOO.OO
Agências noDistrito Federal: Agências em São Paulp _. (�P) .Bua São Bento, ,Agê,ncia em Curitiba (PR) _ Rua Monsenhor Celso, 50
Ruà Visconde de Inhauma. 134 C - LOJA )(0.' 341 - Rua Marconi, 45. Rua Fjorê�ci� de Abreu. 637)(..

. , , . .

Rua do Carmo 66
-

• Av. Celso Garcia, 503 .·Rua Cincinato Pamponet, 187
� Agência em Florianópolis(SC) oi Praça 15 de Novembro, 9

,
. '.

1
Matriz e 'Agências INCO - Direção Geral INCOGERAL - Rua Visconde de Inhauma RIOINCO - Rua 'do Carmo INCOCARMO - Rua

Endereços Telegraficos:· São Bento BANCOP'NCO - Rua Marconi INCo.MARCONI - R. Florêncio de Abreu INCOLUZ - Av. Cel�õ Garcia INCONORTE - R. Cio-
cinato Pamponet LAPAINCO - Santos INCOSANTOS (ou INCOS).

,
. ,

.

Agências no Estado de Santa Catarina - Araranguâ, Blumenau, Bom Retiro, Braço do Norte. Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos" Capinzal, Canoinhas, Chapecô,
Concórdia. Crisciuma, Curitibanos, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiópolis, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joà-çaba,' Joinville, Laguna, Lages.
Lauro Müller, Luiz Alves, Mafra, Orleans, Piratuha, Pôrto União, Rio doBul.: Rio Negrinho, Rodeio, Santo Amaro da Imperatriz, São-Bento-do Sul, São Carlos, São ....

I
• Erancisoo do Sul, São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taió.. Tangará, Tijucas, Timbó, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxêrê.

Agencias no Estado do Paraoa - Cambarâ, Clevelândia, Lapa, Maringâ, Palmas, Palmeira, Ponta vross8 e São Mateus do Sul.
'

Agencias no Estado de São Paulo =: Botucatú, Campinas, Cruzeiro, Jabotícabal, Jacareí, Jaú, Lençóis Paulista" Lorenav- Mogí das Cruzes, Mogí-Mirim, Paraguaçú
Paulista, Pinhal, Piracicaba, Presidente. Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, Sertâozinho e Taubaté.

Agencia no Estado do Rio de Janeiro - Barra Mansa. -----

" , .

Escritorios no Estado de Santa Catarina - Biguaçú, São Jôsê e Urubici,
,

Escrit. Estado S. Paulo -:-:- Alfredo Guedes, Barrinha. Gt;Iararema, G;uariba, LUtécia" Monte �ór, I?6á. Queluz, Rio dos Pedras, Salesópolis; S�usas, Tremembé e Vila dos Lavradorea

ATI.·VO

BALANÇO EM 30'DE JULHO DE 1960 - (Compreendendo Matriz�' Agências) ,

II
------

PA S S I V 0-
..

A -- Disponíve�
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 - Realizavel

Títulos, e Vãlores Mobiliários:
/'

Apólices e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
Cr$ 162.871.650,00, depositadas no
Banco do Braail S/A., à ordem da
Superintendência da Moeda e do
Crédito, e as do valor nominal'
de Cr$ 1.000.0óO,OO, depositadas
no Tesouro Nacional, por força
do Decreto-lei n, 9602 de 16/8/46
Apólices Estaduais
A pôlicea Municipais,
Ações e Debentures �

Letras do Tesouro 'Nacional. 'de
positadaà no 13a-nco do BrasiIS;A.,
à ordem da SUMOC
Banco do Brasil S/A. - Letras
tnstrução nr. 192 (SUMOC)
Empréstimos em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários
Títulos Deacoutados
Letras a receber de C/Própria
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentee no Exterior
Tesouro Nacional - M. Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda)
Capital a realizar'
Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

C - Imobilizado
67 Edificios de uso do Banco
Móveis e Iltenaifíos
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' 8 receber de C/Alheia
Outras contas'

302.8i4.754,60
10l.9'14.938;10

514.477.574,10
23.054.238.40 942.321.505,20

128.753.384,20
58.164,00

2.339.537,30
47.120976,70

/

178.272.062,20

7.100.000,00
'

.63.417.000,00
857.36U,649.30
56.354.561,80

3i3�3.032,860,50
502.545,40

2.640.111,358,20
10l.599.374,20

.

181.121,10

4.380,648,20
16.621.500.00

139.261.103.10 169.405.721,80
164.603.523,10

3 765..:596,00 7.586.�62.903,10

312.667,200,70
67.741.90,8,00
13.267.449,70.

102,00 393,576.660,40

2.039.559,60
4.227.261 ,lo

42419.408,40 48.686'.229, lo

1 640,744893:7-0
250352,744.00

2.137,318.367,00
1.51L563.716,80 5.539.979.721,50

., 14.511.128.019,30

F - Não Exigível,

Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão
Fundo de Indenização Trabalhista
Outras Reservas'

G - Exigível
DEPÓSITOS

.

à vista e 8 curtó prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias - C/Arrecadação
em C/ Sem Limite
em C/ Limitadas
em C/Populares
em C/ Sem Juros .

em C/ de A viso
Outros depósitos

a prazo

de P�)deres Públicos
de Autarquias

de diversos:

8 prazo fixo
.

de aviso prévio

Outras Responsabilidades
Títulos Redescontados
Obrigações diversas (inclusive
as operações de café)
Agências no País
Coraespondentea no· País
Correspondentes -no Exterior

"

Ordens de pagamento e �.-.
outros créditos
Dividendos a pagar_

H � Resultados Pendentes

Contas de resultados

I - Contas.de Compensação

Deposjtantes de valores em

garantia e em custódia

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

300.000.000,00 300.000.000,00
. /,,30.000.000,00.
�135.000 000,00

5.000.000,00
•

i 30.000.000,00 500.000.000,00

461.962.017,70
195.242.329,40

2.154.431.444,60
161,379.474,60

1.538,199.990,10
34.261.430,40
45.741.117,00

148,179.929,6ó

.

..

<,
4.739.397.733,40

189.558.404,00
80.428.862,20 269.987;266,20'

5.009.381.999,60

266.056.265,50
2.317.846775,50
143.391.104,40

202.835,20

. 104.889.937.40
16.181.281,60 3.348.568.199,60 8.357.953.199,20

113.195.098,60

1.891.OY7.637 ,70

2.136.772.113.90
546,253.10 2:137.318,367,00

1.511.563716,80 5539.979.721,So
14.511.128.019,30

"

Itajaí, 12, de Agosto de 1960 • Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente. - Dr. Rodolto Iêeneaux Bauer; Dirélor:Gerente .; Dr. Mario Miranda Lins, Diretor Ad-
junto. lrineu BOrnhausen, Antônio Ramos e Otto Renaux, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade, Tec. em Coot.• Reg. no CRC.SC N. 0.181

t ;"_- "._ ,
j)

i li

P A� R A F E R I DAS,
E C Z E.M {lA 5'

;

,. ,

I N F L A M A ç O E S.,'
Ç·OCEIRJAS,
F R I E I· R A 5"

ESPINHAS, ETC.

I, r'......
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Para Prefeito: ALFREDO GARCI DO·
realizou e muito realizará porque . conhece os problemas do Município

. .

,

Avo 15 • CANOINHAS • S. C8t8r�n8 3 de Setembro de lY60 N.606

R,ESPINGOS
POLITICOS ...

A L B E'R T O escreveu

Já não resta a menor duvida, faltam 30 dias para Alfredo

<?�rcindo I?arcar a maior vitoria de todos os tempos na vida po
Iitíca canomhense, em uma luta desigual no que se refere' a si
tuação financeira porém fortalecida pelo significativo carinho que
recebeu de todo nosso povo. Garcindo já é Prefeito de Canoinhas
indiscutivelmente.

'

- Prosseg.ue a campanha de difamações e intrigas, en
cetada pelo candidato do PDC a Municipalidade. Em todos os

seus contactos eleitorais o candidato milicnarío investe sobre os

demais' competidores em uma campanha que está recebendo in

teir.a repulsa de todos os eleitores conciêntes e que sabem esco

lher o melhor. .

- Causou ótima impressão o telegrama que o sr. Alfredo
Garcindo 'recebeu de São Paulo, expedido pelo sr. Janio .Quadros.
O homem da vassoura promete todo o seu apôio como Presidente
da Republica ao candidato
udenista de Canoinhas. Dois
homens dignos unidos pelo
mesmo ideal, ou seja a dig
nificação da função publica,
tão trepudiada hoje e!!:! dia.

- Il'ineu tambem telegra
fou a Garcindo hipotecando
inteira solidariedade. Telegra
ma ídentico r�cebt'U o can

didato udenista do dr. Paulo
Bornhausen, que tarnbem é
candidato da UDN a Prefei
tura de Joinville..

-- Depois do comicio cir
cênce da coligação r-sn PTB,
nosso povo ainda mais fir
mou- se com Irineu, pois os

ataques de Doutel a Iríneu
ainda mais ajudaram a cam

panha do velho colono em

busca do Palacío Rosado da

Ilha. Fala-se até que a UDN de nossa cidade está resolvida ii fi
nanciar nova visita da dobradinha Celso-Dutel á Canoinhas, para
ajudarem na campanha udenista para o lider Irineu .

.

- Foi impressionante a animação ontem em Tres Bar
ras, com' o primeiro comício" udenista, que contou corri a presen
ça do candidato Alfredo Garcindo. O entusiasmo chegou a con

tagiar. Homens e mulheres saíram as ruas para receber o futuro
Prefeito, que a todo instante era solicitado nos lares de Tres
Barras. Autentico sucesso, o primeiro comicio da UDN. O \. sr.
Alfredo Garcindo usou da palavra encerrando 8 concentração cí
vica e falando com a firmesa que lhe é peculiar, foi frenética-
mente ovacionado.

.

- O que mais chamou a atenção em Tres Barras foi a

presença de grande número de senhoras no comicio. Viva de
monstração de que as donas de casa estão formando em torno
do nome Garcindo, clamando por um futuro mais digno para os

seus filhos.
.

- Sem prometer nada 'que não. póssa cumprir . . . sem

ga�tos astronômicos . , . sem ataques pessoais a quem quer que
seja, foram as normas que imperaram no comício da UDN em

Três Barras. Bem diferente do outro que há dias tivemos, quan
do Celso e Doutél fblaram mal de todo o mundo e prometeram
tudo, inclusive "canalizar" um marsinho para uma praia artificial
em Canoinhas. E' o fim mesmo da falta de consideração para com

o nosso. povo.
- Depois de encerrado o comicio, nossa repor tagern

manteve contacto com diversos moradores de Tres Bar s e- lo
calidades visinhas e ficou sabendo que Garcindo e:m 3.de outubro
terá quasí a totalidade da votaçao. Disseram mais os antigos mo

radores de Tres' Barras que foi essa a maior concentração poli
tica realizada ti'aquele Distrito, um dos mais importantes do nos

so Município
- Opinião geral ... em Tres Barras tinha muito mais

gente, muito me!>mo, do que naquela noite bonita de domingo,
quando a charanga PSD-PTB funcionou em nossa cidade. E o
elenco da festa era diferente ... elenco de luxo.

.

o pOVO precisa
exigindo a

fiscalizar suas

sua Nota
compras

Fiscal.

Pelos Lares e Salões

Aniversariantes' d a Semana
ANIVERSARiAM-SE
Hoje: as sras. dnas: Lady

esp. do sr. Helio Bastos; Mar..
gol esp, do sr. Eugenio Briis
ke, res. em [oinoille; Ascelinda
esp, do sr. Nivaldo Brey ti

Marina esp. do sr. Julio Gon»
çalves Corrêa Fo.; () sr. Uni..
ualdo Allage; o jovem José
Czarnik; a srta, Edite To
maschitz; as meninas Eleir a
filha do sr. Taco Scheuer e

Te1 ezinha filha do sr. Ale
xandre Lis.

Amanhã: a srta. Alzira 1-
arrocheski; a' sra. dna. Haly
esp. do sr, Celso Bauer; os

meninos Oswaldo filho do sr.

Guilherme Prust e Carlos
Alberto filho do sr. William
Castellains, res. em Londrina;
os s+s. Ernesto Koch e Jo»
vino Roesler.
Dia 5: o sr. Luiz Santos;

a menina Alzira filha do sr.

Martin Franz..
Dia 6: os meninos José

Carlos filho do sr. WiUy Bol
lauf e Nivaldo filho do sr,

. Alberto Wardenski.
Dia 7: as sras. dnas. Te;

ela esp do sr. Ananias Pe
trinchuk; Abigayl esp. do sr.

Waldemar Bichop e Lidia esp.
do sr João. Moysés os srs.

José Allage; Vitor Metsger;
Felix Demikoski e João Art ..
ner Leandro (ioncalues; os

meninos LUIz Cezar filho do
sr. João José Pereira e Eu"
elides Nelson filho do sr. Eu
clides Bueno as meninas Ro-=
sane filha do sr. Hugo Pei»
xoto e Mm-liza filho do sr.

Jllhyr D. da' Silveira -,

Dia 8:' o sr. Carlos Ben
kendort; as sras. dnas. Leoni
esp, do sr, Ernesto Bishop
Sobo, e Maria da Luz esp.
do sr. Silvadavio de A. Me ...

deiros: a srta. Magaly Boiarki;
os meninos Oliuino filho do
sr. Alvino Bolauf e Marcos
Céear filho do sr Adão Corrêa.

Dia 9: os meninos Edmar
. filho do sr. Alex Michel; Luiz
Saliba filho do sr. Osmdrio
Davét; Silvio Almir filho do
sr. Odilon Daoêt e Sergio fi-=
lho do sr. Pedr'o Tokà' ski,' as
meninas Maria do Rosario
de Fatima filha do sr, Jthass
Seleme e Mercedes filha do

.

sr. Demetrio Berbeck; os sr»
Nicolau Fernandes e João
Scheuer.

_ Nossos para bens.

Nascimentos
v osceram dia 27 de Agosto

no' Hospital Santa Cruz, as

gemeas: Margaretti e Marilene
- filhas do casal dna. Orly e

sr; Henrique Boro.
"Correio do Norte" deseja

f-liciaades.

Ajuste ·de Núpcias
Com a srta. Marion SueZy,

filha do sr. Adolf Ernesto
Fischer e, dna. Erica Kohler
Fzscher, de Joinville, ajustou
nupcias o sr. Bruno Baratlo,
filho do sr. Clemente e dna,
Rosa Baratto, residentes em·

Jaraguá do Sul.
Nossos cumprimentos.

Material\ elétrico
CASA ERLITA

RADIO CANOINHAS, uma voz da capital
da erva mate falando para os céus do Brasil
Indiscutivelment, a Radio Ca

noinhas está sendo um veículo de
publicidade de eméritos trabalhos!
prestados a nossa coletividade.

Agora com a sua aparelhagem com

pletamente remodelada, mesa de
som em alta fidelidade. discoteca
com os últimos lançamentos, a

emissora líder do planalto está a

altura da educação (da sua imensa
legião de ouvintes. Dentre a sua

programação selecionada está em

lugar destacado o Grande Jornal
falado, apresentado diàriameute
em duas audições. às 12 e 19 ho
ras, que leva aos céus do Brasil
os últimos acontecimentos da vida
social, política e idministrativa da
da nossa Canoinhas.

A direção daquela popular emis
sora tem recebido cartas dos mais
diferentes pontos. ou seja de Curi
tiba, Mafra, Rio Negro, Lages,
Porto União. São Mateus, etc.
dizendo da ótima recepção naque
las cidades, em uma demonstração I

que as últimas modificações feitas
foram aproveitadas totalmente,
melhorando não só o seu som mas

aumentando a sua' potencia, le
vando-a assim em distancias imen
sas.

Radio Canoinhas, 'que usa o

"slogan" de uma voz da capital
da erva mate para os céus do
Brasil", merece todo nosso acata
mento. Aos seus diretores e fun
cionários nossos cumprimentos.

Cruz Monumental
Pôrto Caras (Caile)· CRF -

Católicos e protestantes unirem
se para erigir monumental cruz
no monte vizinho a Pôrto Caras.
A cruz mede 24 metros de al
tura por 9 de largo, sendo ilu
minada por 300 lâmpadas. Essa

obra, símbolo da fé comum,
mostre o espíritu de união que
começa a se implantar entre os

cristãos.

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

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE á. 20 horas - Impróprio até 14 anos

o MUNDO SILENCIOSO
_

em 'Superscope
c/ Frederico DUJ:IH!il, Albert Falco, e mergulhadores

e tripulação do bar co "Calypso".
A maior aventura verídica dos nossos dias!

A crua rsalioad ... e beleza da vida no fundo
do mar. Um documentário de longa metragem

-_._---

DOMINGO - á. 14 horas - Censura Livre

O MUNDO SILENCIOSO
em Superscope

á. 11 hora.
DOMINGO - ás. 20 horas

o Drama de
Imp. até 1L�

Ou nq u e r q ue
c/ John Mílls, Robert Urquhart, Ray Jackson, Maredíth

- Edwards, Bernard Lee, é outros.

Dias que abalaram o mundo! Uma vitória arrancada do
desastre! Uma história imortal num filme inesquecível!
Uma página impressionante da Segunda Guerra Mundial!

3a. Feira

2a. Feira • ás 20 horas - Proib. até 14 anos > REPIlISE

ás 20 horas Irnp, até 18 anos
"

UNICA EXIBIÇÃO

ASSAS'SlNO PUBLICO N. 1
e] Mickey Rooney, Carolin Jones, Sir Cedric Hardwícke,

Ted De Corsia, Toni Caruso e Leo Gordon

A violenta carreira de "Baby face" Nelson, Bandido
sem estranhas! A sua tara levava o ao crime, �

matar, pvlo prazer de ve-r sangue correr!

4a. feira • Feriado Nacional - tres sensacionais sessões.

às ", 14 e 17 horas - censura livre
às • 20 horas - imp. até 14 anos

r.IMBUCTU
cf Victor+Mature. Yvonne de Cal I, , Gporge

Dolenz, Leonard Mudi-, John Dehner

Lutas! Aventuras! Perigos! O filme que. reúne todas as

emoções que o público exige! Vejam... O massacre na

mesquita! O �uplício da T,.., ântula do Deserte! Homens,
como alvo rie Il:lnçf1"; p(Jnteagu(),,�. etc ..

5a. e 6a. Feira - ás 20 horas Imp. até 18 anos

A DEUSA 'AJOELHADA
com Maria Felix, 'Ar turo de Cordova, Charitõ Granados,

.

Fortunio Bonanova: Rafael Alcaide,

"Um grandioso drama do éinema mexicano."

AGUARDEM�

Tumulto de Paixões

(

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




