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Escreve "NEÓFITO",',

Canoinhas, que por minima diferença, colocou no poder,
um canoínhense, que presentemente, apresenta condições, de po
der dar a comuna, 'muito mais do que, deu o governo, dos cinco
anos que acabam de .passar; pois, o-prefeito que deixa a Prefei
tura, marcou a sua passagem com 'vingança e desilusões; num

período nulo de governo; o que acaba de subir, terá oportunidade,
de dar a Princeza do Planalto, a recuperção dos anos perdidos,
procurando' desenvolver, o progresso que se acha estagnado.

Prefeito Colodel!: governar, sempre foi uma tarefaárdura,
'principalmente si, o governante estiver' imbuido de bons propósi
tos, reprimir em si, nunca foi governar ... governar é conseguir o

domínio pela compreensão -e entendimento, é dominar por uma

auto disciplina, baseado na mútua compreensão do que � a vida.
O bum governante, sabe que a verdadeira conduta, é em si a

, tradução da atividade compreensiva; percebe também pela expe
riência e análise impessoal, de que a vida coletiva é UNA e, de,

que êie próprio, é' parte dessa coletividade. ,O insucesso "nunca
existiu' para os que' tem boa vontade e capacidade de realização;
o homem público, deve ser sempre imparcial, com relação as

coisas de suma importância" no que diz respeito à cidade, que
faz parte, e, sabe perfeitamente, que a conduta é o seu, uníco e

verdadeiro' caminho.
'

Na realidade, atravessa o País, uma faze seria e dificil
e, a hora não serve para risos, necessário se .torna, que possamos
volver os olhos; ao povo, e, que possamos sentir, que é ainda
êste povo, a reserva moral da Nação; é necessário que o '�OV0,
mandante' 1:10 assumir seu, novo cargo, esteja capacitado da res

ponsabilidade que lhe pesa aos hombros, e, que não aceite come
ter erros, pare que seja justificado, erros de' governos passados;
Sõmente agindo assim estará' cooperando para que o Moral se

mantenha de pé.
I

,

(
,

O hom�1Íl público, que de sã con�ciência, abusar do
direito -de governar, aproveitando o próprio povo, para saciar

vinganças, numa demonstração de doêntio sádismo e de orgia de
mando, jamais terá perdão; e como premio terá o ostracismo, o I

final trágico de todo o tirano.

Ao 'formular aqui, meus sinceros votos de um feliz go-
,

vêrno, espero como a, maioria dos canoinhenses espera, de que
a base do seu govêrno, seja alicerçada de argamassa composta
de Liberdade - Honestidade - Justiça - Tolerância; e, que a sua

maior preocupação seja sempre, o bem estar da coletividade e o

engrandecimento da comuna.
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O homem bem formado, tem conhecimento suficiente do
seu Ego; tempoderes para desenvolver-se maravilhosamente bem,
desde que, obedeça a Lei do amor; Lei que rege o amadureci- n' t AR"l"" fi "[ "ARVn'lH!]menta total, das coisas humanas. Qualquer ser humano, que dela Une om�: u UU u. U L b

se afastar, será uma eterna vítima da sua própria imperfeição. CAIXA POSTAL', 2
--------------------------------------------------

.Os governantes; devem ser sempre escolhidos, de prefe-
rência, homens acessíveis e profundos conhecedores da personali
dade humana; infelismente, na' maioria das vêses, isso não acon

tece; pois, a opinião que prevalece, é a da maioria; essa maioria,
nunca interpreta ,a "necessidade" de escolha; esta falta, dá muitas
vêses, a entrega de mandos à mãos inábeis e incapazes, que es-

I' tão muito aquém' da posição que desfrutam. A maioria na sua

escolha, não age de conformidade com a necessidade do momen

to, mas, sim em conformidade com as conveniências partsdáriãs,
e, o resultado é que, uma comuna inteira, sofre durante um pe
ríodo que é pré-estipulado por lei (quinquênio), Nas últimas elei

ções, o. resultado demonstrou claramente, v a tendência natural,
para "a mudança, sem contudo, levar em consideração como fica
riam as comunas, tudo faz crer, que a desilusão do povo, é nês
te caso, a única responsavel, pelos erros, que, em' futuro próximo
possa surgir.

' ,

O, P.S.D. atravessa a-fase mais
crítica de sua vida' como

partido político. De queda em

queda, 'passou da condição de

majoritário no parlamento (ma
ioria absoluta), em 19�6) de ter

na Presidência da República
um de seus correligionl\rios mais
conspícuos - o General Eurico
Dutra - e de dispôr de todos,
todos os govêmos estaduais, a

isso que aí está em melancólica

decrepitude prematura.

N' O, PASSADO dia 3 de ou
,

tubro, embora amparado
pelo P.T.B. do Sr: João Gou

lart, e por,vários outros parti
dos menores e até pelo chocante
hibrfdismo - Integrallstas &

Cornunístas, - encontrou nas

urnas seu Waterloo. E tudo is
so sem glória, sem penacho, sem
coragem de perder, porém, com
um correhgionário empunhando
a bandeira.

NA ESPERANÇA de salvar os
, dedos. atirou fora os anéis,
jogando-se de, corpo e alma na

candidatura do honrado Mare
chal Teíxeíra Lott, que nunca

pertenceu aos seus quadros, que
jamais foi um potitíco, mas que
era o Ministro da Guerra e o

vencedor do golpe de 'Estado de
11 de novembro de 1955.

E ,SE EMBARCAVA sob o

pendão de um estranho ao

seu grêmio, ,encampava ao '}les
ma tempo: a indicação 'do Sr.
J�ão Goulart, que tem feito do
P .S.D. gato e sapato. Tanto êle
diretamente quanto seu cunha
do Leonel Brízzola, algoz dos

pessedistas gaúchos.

SE O VOTO popular houvesse
, consagrado a dupla Lott

Goulart, o P.S.D. teria saído
burro da bisca, com a revelação
da mais absoluta inconsciência
de seus deveres e interêsses,
Seria um autêntico lôgro � a

clássica journée des aupes

Canoinhas no
\

Ano
1

é presenteada com urna

Feminina, cuja instalação dar-se-á

seu Cinquentenário
.,Escola· Profissional

hoje á tarde

do

Congratulo-me com o povo
canoinhense pela dádiva gover
namental instalada nesta cidade.

A Escola Profissional Fernini-
,

na ,"Dr. Fernando Ferreira de
Melo", nada mais é que a cola

ben-ção do, govêrno com o povo
que anseia por melhoramentos.

A Escola Profissional dará -à '

classe feminina em geral, opor
tunidade de aprendizagens di
versas que lhe são próprias.

"

As interessadas buscarão nes

te recinto, conhecimentos de
"Corte e Costura", "Arte Culi
nária", "Artes Aplicadas" e "Tra-.
balhosManuats", em cujas qua
lidades sê especializarão aquelas
que já as possuem.

Por curiosidade I' ou não, é
muito grande o nO. de

, candí-

datas que tem procurado para
se inscrever na referida escola.
'Entretanto não acredito

_
nesta

'hipótese, .antes quero crer' na

compreensão das pessôas a res-

peito da grandiosidade dêste
estabelecimento.

Como tudo cresce, tudo pro
gride, Canoinhas precisa acom
panhar o progresso dos demais
municípios para o engrandeci
mento do Estado e do País.

As professôras farão o maior I
esfôrço possível para contribuir
coni os alunos que logo verão
o fruto dos seus trabalhos.

Desde há muito, nós' canoi
nhenses, necessitávamos de uma
Escola de' especialidades femi
ninas.

Eis, pois a Escola Profissional

Feminina "Dr. Fernando Fer
reira de Melo", a instalar-se ho

je ás 13,30 horas, à rua CeI.

Albuquerque, 640.

Resta nos portanto, unirmo
nos num só brado de aplausos
e apôio para lhe darmos, toda

atenção que merece.

, ,É meu desejo muito' sincero
qu� todos os empreendimentos
desta escola sejam coroadas de

pleno êxito.

Receba.ipoís, Canoinhas, meus
parabéns!

, Obrigada, sr. Governador!

Sejam todas as suas obras

abençoadas por Deus.

Parabéns Santa Catarina!

AN IGER

UfRm� üARLI��� � J�M SmM[
FONE. 128

Gerente:
'

n�ASS SmM[
CIRGULA AOS SABADOS

cubaca do PSD
\

I E-M TODO caso, haveria a ilu-
, são da vitóría. Já era algu-

'

ma coisa, 'embora de curta du
ração.

ir escoteiro, porque o IP.T.E.
bem ou mal ainda conseguiu as
duras penas -' é certo - mas

conseguiu reeleger
\
o Sr. Gou

lart. O vencido foi apenas o

pessedismo. Com tamanho azar
(antigamente a gíria dizia -

urucubaca) que ainda lá se toi
de roldão o Govêrno de Minas
Gerais, o único dos grandes Es
tados que ainda detinha. Os
outros - São Paulo, Rio Gran
de do Sul, Estado do Rio, Bahill,'
Pernambuco, Ceará - hã mui
to haviam, batido asas do hoje
deserto pombal.

(Transcrito de "O GLOBO",
17/1/61:)

O POVO, porém, decidiu de
,
modo contrário, e .o Sr. Jâ-

'

nio Quadros ganhou o páreo de
cola e luz, como dizem os ho-.
mens do turfe.

QUE DEVERIA fazer o .der
,

rotado partido? Marchar
impávido para o campo de uma

oposição decente. Sem dramas
nem" fraseologia bombástica:
Com a naturalidade necessária
aos que perdem, mas não se

rendem. Mesmo assim teria de

Profissiorldl Feminina
de MeloUIID r. Ferndnd'o ,Ferreira

(I
I

-
, _'

Rua Cei. Albuquerque, 640 - Canoinhas
O corpo docente da escola acima citada, avisa que a,ma

trícula estara aberta de 16 a 26' de fevereiro, obedecendo o ho-
rário das '14 as 17 horas.,

'

,

'

,

,

Observações: ' a) ,as candidatas deverão ter l4 aIlOS 'completos.
b) deverão munir-se de um requerimento dirigido

a Diretora do estabelecimento.

Canoínhas, janeiro de 1961.
A DIR�TORIA

I Eéos
Mun.

Instalação
Major Vieira,.

Presidida pelo Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da
Comarca de Canoinhas, foi levado a efeito, dia 22 do
fluente, . a instalação do Município de Major Vieira; con-

.tando na solenidade com 'a presença do Exmo. I Snr.
Deputado Fedetal Dr. .Aroldo Carneiro, de Carvalho, re

presentando o Governador do Estado, além de autoridades
civis e eclesiásticas, vereadores e grande massa . popular.

Aberta a solenidade pelo Exmo, Snr. Dr.iJuiz de
Direito, fizeram, uso da palavra, o Presidente da: Camara
de Vereadores de Canoinhas, Dr. Reneau Cubas, o vere

ador Snr. Alfredo de, Oliveira Garcindo; e,' em nome da
Comissão pró-município de Major Vieira, falou o suplente
a vereador' Snr. João Selerne que inicialmente agradeceu
a referida comissão, pela distinção com que .0 honraram,
lembrando 'seu nome nesse ato solene e, dizendo ,em no

me da comissão, dos planos 'futuros que os dirigentes do
novel município tçm, para que a nova comuna cresça e

seja dentro em breve mais uma estrela a brilhar no fir
mamento territorial do Brasil. Encerrando a solenidade
falou o representante do Exmo, Governador do Estado,
Deputado Federal 'Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho, que,
com aquela facilidade' de expressão tôda- cativante e, sin
cera, que tão- bem o' caracterisa, .expôs das vantagens e

condições, que beneficiam todos os distritos que conse-,
guem se elevar a municípios; citando como exemplo o
velho Xapecó, que era composto' de paupérrimos distritos
e, hoje retalhado em dezoito munícípíos é o "Eldorado
Catarinense". Finalisando sua brilhante oração" foi deli
rantemente aplaudido. Depois de ser diplomado o novo

Prefeito Snr. PEDRO ALAGE FILHO' sob calorosas sal
vas de palmas, convidou os presentes parra um coquetel
em sua residência.

Chamou a nossa especial
Prefeito Municipal de Canoinhas
tante nesse ato solene.i

atenção, a ausência do
ou de um seu represen-

I
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Fios e Toalhas
\

para Bord ar

Erlitc S3
Para que se irritar com os Perfiilongos!
Trate-os amàvelmente, mas não com fortificante!

,
.

VA Â CASA LANGE'R
Rua Paula Pereira, 793 - 'Canoinhas

I

\
e compre a qualquer hora (até 10 hrs. da noite) ESPIRAIS
das afamadas marcas: DURMA BEM p PAX, que são a' cor
tina protetora do seu sono. FUMETAS: a fumaça que mata
no. duro mesmo. É um moderno inseticida ultra poderoso-

Simples - Economico e Eficaz.
(Raticida Tomorim a c-s 19,úO).

Neocid líquido e em pó - Bombas para flitar.

DR. ARNOLDO PEITER FILHO'
ADVOGADO

CIVEL COMÉRCIO TRABALHO
R.ua Maj�r'Vieira, 490' � 'Canoinhas

• , �'
t ;' ;",

j:
I
I

, i
!

I '

J.
Comunica a todos os PESCADORES E' CAÇADORES

, que já recebeu um estoque apreciavel de \artigos de pesca e

'caça para a temporada deste ano.

VARAS DE PESCA INTEIRIÇAS, 2 e 3 pedaços .. LINHAS
DE NYLON de todos os tipos. ANZOIS NOROEGUESES.-
,CHUMBADAS de todos os tamanhos· ANZOIS com iscas ar

tificiais .. FISGAS, \pequenas, médias e grandes r REDES de

f!o URSO e de NYLON • TARRAFAS de vários ternanhos e

tIpOS - ESPINHEIS com ou sem. empates em vários tamsuhos
de anzois .. CANTIS· FACAS. FACUES - LANTERNAS A
PILHA. LANTERNAS A CARBURETO E OUEROZENE-

, CAMAS D'E CAMPANHA - MOSQUITEInOS, etc.

Os melhores prêços' da praça, no maior
sortimento" de a�tigos. de caça e pesca.
Praça' Lauro Mül)er, 751 �. Cx Postal, 76 ., Fune, 1.25

CANOINHAS - STi\, CATARINA \ 3

'PROIBIÇAO'
Otavio Costa, proprietá

rio de terrenos em Arroios,
Palmital, Lageado Lízo e

Rio da Serra, em virtude
de sérios prejuízos

I

que vem

<tendo com incursões; tendo
até 'sido co;tados o arame

das cercas, originando com

isso extravio de criações,
proíbe . o trânsito à todas
as pessôas que D fazem com'

.

o intuito de caça e pesca,
tomando medidas que re

queira o caso aos transgres
sares dêste aviso. lx

AVISO· PROIBICÃO
»

Os abaixo assinados. proprietâ
rios de terrenos em RIO DOS
POÇÜS"Dêste Município, em vir.
tude de prejuízos causados pela
passagem de, pessoas, ínvasão de

animais, estrago de cêrcas, roubo
de, lenha, pescaria, etc., pelo pre-
,sente' aviso ao público, proibem
terminantemente a peesagem pelas
suas propriedades,

Dado conhecimento desta proi
bição à autoridade competente,
não se respousabilizam pelo que
venha a acontecer aos infratores.
bem como, li animais, daninhos
encontrados nos' ditos terrenos.

.

Cenoinhas se., 12-1960.

Antonio Moreschi
Adautilio Munhoz
Arthur Künzel. 2x

Lãs para Tricot
'Casa Erlita

I ,

'VENDE-SE,
Em Piedade uma data

. cercada, poço e alguma ben
feitoria. '

Prêço de ocasião.

Tratar com o sr. Walde-
,

mar Frantz a Rua Paula Pe-

reira, 689, ou na Cervejaria
Loeffler. 3x'

Material
CASA

I'

elétrico
ERLITA

Olaria à Venda
Vende-se uma completa,

2 barracões, perto da Esta

ção de Felipe Schmidt.

Propostas para Antonio
A tamanczuk em Felipe Sch
rnWi 3x

V. S. poderá comprar re
logios modernissímos .

anéis e brincos de di
versos modelos

Relógios de Parede,
Bonitos presentes para
Natal e Fim de Ano..

'Na Rel,ojoarla Suíssa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Sup'er Cestas �_de Natal Colombus.
Procure o agente autorizado nesta praça.

j ose A. PEREIRA
nos Escritórios da Canoinhas Força e Luz S.A.

José YVàl1 da Coste
Bacharel em Dire.ito

Advocacia em geral. especialmente crime

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

CANOI�HAS -- Santa Catarina
.

Exigindo as suas NOTAS FI.SCAIS
de Compras \ os comerciantes Ficarão

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

'I

Refaça� suas forças, tomando

CAFÉ BtG
Saboroso até a ultima gota

Em breve torrado a ar quente
BIG é g�ande • mas em Canoinhas

BIG é-o melhor café

. lÇ��lPJI .!_.!._ _ _!_�;j
I

•

.,

JORNAL SEMANARIO ,- PUCLICA·SE AOS SÁBADOS
Rua Paula 'Pereira, 755/761 - FOlie, 1.28 - Canoiohas· S. C.

As�tur-a Anual (52 números) Cr$ 150,00
A partir de março, serão suspensas todas as assinaturas gratuitas

e as' que não forem postas em dia.

TABELA',DE PREÇOS DE PUBLICII?ADE
Anuncíoe: Por vez e por centimetro de altura de coluna:
ÚLTIMA PÁGINÁ PÁGINAS INTERNAS
1 vez Cr$ 12.00

. 4 vêzes 9,00
� ou mais 7;00

Publieações em destaque ou lugar determinado na pagina
tem um acréscimo de 10%.

.

"A Pedido"- ou "Seções Livres" serão cobrados pelo
espaço ocupado, com o acrescimo

I

de 50%.
.

A Redação não endossa conceitos emitidos em 'artigos assinados.

Cr$ 10,00
4 vêzes

.

7,00
8 ou mais 5,00

1 vez

NOTICIÁRIO 'INTERNACIOMAL
o corpo de observadores, correspondentes próprios e enviados
espectais em vários países, possibilita a O JORNAL manter
seus leitores sempre bem informados sôbre os acontecimentos
internacionais de vulto. Leia o O JOHNAL e esteja a,par do que

vai pelo país e pelo mundo inteiro.

ASSINE, o JORNAL
(Orgão Líder dos Diários Associados)

SUPLEMENTO LITERA'RIO - VIDA NACIONAL
VIDA DOS C�MPOS - O MUNDO DAS CRIANÇAS -

SUPLEMENTO FEMININO - SUPLEMENTO
ECONÔMICO

Peça, hoje mesmo, sua asai-

"1
PREÇOS:

"

Inatura, procurando o nosso 1 ano CrI 1.200,00
REPRESENTANTE: 6 meses Gr' 650.00

3 meses crs 350,00
----.....---------------

ANTONIO SELEME
.CANOINHAS • Rua Senador Schmidt • Sta. Catarina

As assinaturas começam e terminam em qualquer dia
.

I
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uni· ipio d
_-----IIIIII!II--------_------I-----IIII 'com o Municipio de Tres Bar-.Com a presença do M. M. .

1
Juiz de Direito da Comarca ras, CUJa e evação teve o· apôio
'Paulo Peregr no Ferreira, Dr. e aprovação unanime dos veres

Aroldo Cal valho representando
dores da Camara Municipal de

a pessoa do Exrno. Sr. Gover- Canoinhas; logo em seguida com

nadar do estado, Vereadores,
a palavra o prefeito empossado

Deputado, autoridades Cíveis, Sr. Emiliano José Uba qu .. · em

Militares e Eclesiasticas, foi 0- breves palavras agrad- ceu a ho

frcialmente instalado o Municí- menagem que lhe foi prestada
pio de Tres Barras, no futuro e prometeu tudo fazer pe l« Mu

Edificio da Prpfpitura Municipal nicipio de Tres Barras, devemos
, daquela localidade, logo em se-

ainda frizar neste comentário

guida foram convidadas as au- que o vereador Alfredo de OU

toridades presentes a passarem
veira Garcindo, usando da pa

para ,o salão da Sociedade entre lavra, ressaltou a atuação do

Rios, onde o Dr. Paulo Pere- vereador José' Ivan da Costa,

grino Ferreira, Juiz de Direito .um dos� grandes esteios na

da Comarca de Canoinhas, pas- concretização do hoje Municipío
"sou a palavra ao Dr. José Ivan
da Costa, Muito digno, vereador
da eamara Municipal' de Canoi-

nhas, continuando deste modo
com as solenidades.

Disse o Dr. José Ivan da
Costa que depois de dizer que
pela ultima vez como vereador
da Camara Municipal de Canoi
nhas, falava representando o

povo de, Tres Barras a pedido
de S. Excia. Sr. Emiliano José
Uba, prefeito interino de. Tres
Barras recentemente empossado,
sendo assim o primeiro prefeito'
de Tres Barras; dizia o orador
do seu orgulho' em poder mais
uma vez representar o altivo

povo de Tres Barras, e conela
mava com todo o ardor esse

. nobre povo, eS(l1agar aqueles
que não acreditavam e . não.
acreditam na capacidade de
Tres Barras em tornar-se e

manter-se como Município au-.
tônomo e livre.

'

(Tomou em seguida a palavra
sua Excia. o Deputado Federal
Aroldo Carneiro de Carvalho
que' apoiando as palavras do
vereador Dr. José Ivan da Cos
ta disse que só havia vantagens
para Tres Barras em tornar-se

Município e que as desvantagens
apontadas pelos céticos, não ti
nha cabimento, uma vez que
a renda do antigo Distrito, pas
sada para o atual Municipjo de
Tres Barras, mais as quotas do

governo federal e do governo
do estado, reverteriam' todas

para aplicação nó'atual Muni-

cípío de Tres Barras, citou ain
da o, exemplo do velho Xapecó ,

extenso, enorme apenas ponti
lhado por vilarejos quasi sem

expressão, e que após o mesmo

ser retalhado quasi que loteado
em sua extensão, territ?rial por
um sem numeros de municipios
ali criados, hoje como que por
encanto1transformou-se num po
tencial produtivo, sendo hoje,
uma região das mais importan-
tes do Estado de Santa Catari
na, e aqueles vilarejos trans
formados em séde de municípios
hoje são cidades evoluídas, e

prósperas, Finalizou, dizendo que
nenhum recurso cabia aos ini

migos de Tres Barras, pois que
os Munícipíos do Estado Cata
rinense que foram criados e no

vamente baixaram a categorra
de Distritos por decisão, do Su-'

premo Tribunal, baixarsm a

essa categoria porque sua ele

vação a Municipios nã f a

provaria pela Câmara Municipal
do Municipio a que foram des

membrados, e isso não ocorre

O, "
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,

Câmara Municipal de, Canoinhas

CONVIT,E )

o Cidadão Dr.' Reneau Cubas, Presidente da Câ
mara Municipal de Canoinhas, Estado de Santa Catarina,
tem a subida satisfação em convidar as autoridades' civis,
militares, eclesiasticas e o povo em geral; para assistirem
a sessão solene extraordinária, a realizar-se na sala das
sessões da Camara Municipal, dia, 31 do corrente mês, as
15,30 horas, para o fim especial de dar posse ao Pre
feito eleito em 3 de outubro de 1960 ..

Contando cõm·o comparecimento de todos, ante
meus melhores agradecimentos.

Ass.) Dr. Reneau Cubas -,' Presidente.

cípo

Se,u Filho é Amigo da Agricultura '1

é Amigo da Criacáo?
, �

Gosta' de Campo?I

Não Perca Tempo! I IEntão
Se êle tem no maxuno 17 anos, e já completou o 4°. ano

primário ha uma grande oportunidade a sua espera.

Em MARClLlO DIAS está à ;ua .disposição, a ESCOLA
AGRH OL'\ VlDAL RAMOS", em regime de INTERNATO, que
todo;. (\' anos abre -uas portas à juventude estudiosa dos poblemas
do Campo .

Ao término' de 4 anos de estudos técnicos e práticos, esta
rão nossos' alunos de posse do Cert'ifrcado de MESTRE-AGRICOLA,
equivalente ao Curso Ginasial, que alem de lhes proporcionar um
vasto 'campo de atividades profissionais dará oportunidade de ingressar
nos segumtes cursos:

I) - TÉCNICO....:. AGRICOLA
�) - CIENTIFICO.

3) - 1'ECNICO DE CONTABILIDADE.
/

Portanto, todos os jovens que desejarem deverão fazer suas

enscrições para o concurso de habilitação na ESCOLA AGRICOLA
"VIOAL RAMOS" sediada em Marcílio Dias, Município de Canoi-
nhas.

'

Para tal fim' exige-se apenas:
/

I) - Certidão ide Nascimento.
2) - Atedado de Saúde.
3) - Atestado de Vacioa.
4) A tes�ado de Conduta.

'

5) - Prova de conclusão do:4°. ano primârio,
6) - Alistamento militar, se o candidato tiver 17 a008.

As inscrições 'para O concurso de habilitação estarão abertas
a� partir da presente data até o dia 22 de Fevereiro deste ano, Tal
concurso constará de conbecimentos do programa de exame' de admis
são ao Ginázio, e versará somente sobre as matérias de Aritméticas
e Português.

Qualquer outra informação desejada, dirija-se para:

Diretor da ESCOLA ACRICOLA "V lDAL RAMOS"

MACILIO DIAS CAJXA POSTAL, 87 - FONE, 299.

CANOINHAS - SANTA CATARINA

ENSINO GRATUITO!

INTERNATO GRATUITO!

ALIMENTAÇÃO GRATUITA!

rr
de Tres Barras e dizendo de
sua ampla atua�ãb', na Câmara
de Vereadores' ;pará que esse
sonho alimentado já a tantos
anos, se tornasse realidade,-e
dizendo também da atuação do

deputado Benedito Terezio de
Carvalho Junior e Arolde Car
valho, junto .a Assembleia Le

gislativa em prol da criação do

Municipio de Tres Barras. Usou

também da palavra o Dr. João
Colodel, representante do go
verno Municipal.

Assine! Leia 1 Divulgue 1

do, NorteCorreio
........ 1

Família Francisco Bojarski

/

- ....ÕI'.""',.�.�,...�__-:::=::;:::::::"::'
..... ==n:;:-=_:::��;;.-:��I%

, ,

PARA fERIDas,
E c Z E M n S,
INfLAMACÕES,
C o C E I II A S,
f R I EI R fi S,
ESPIHHnS� ETC.NUNCA �XISTIU IGUAL

apresenta à toda

FAMILIA PROCOPIAK
Sinceras condolências pelo falecimento de seu

. ilustre membro

A l:'J T O N I O P R O CO P'I A K
ocorrido em Mafra dia 22/1/61

Canoinhas, Janeiro de 1961.

4 "@Mé i g."",."...

Cine Vera CruzTeatro
APRESENTA:

HOJE EM MÀTINEE - às 15 horas
Grandioso. Desenho Animado

FANTASIA de Walt Disney
----',-

HOJE á8 20,15 hora. • Impróprio até 14 aoo.

MASSACRADOS
com Lloyd' Bridges, John Ireland e Marit> Windsor
Um filme de aventuras! Massacres ... Lutas contra os

ff'1 ozes Indíos Sioux! etc ...

OOMINGO ,. áe. 13,30 horea - Censura Livre

DOMINGO

MASSACRAD,OS
, -----

á. 16.00 h.. Ceosura até 10 aoos
á. 20, t5 h..

-

Irnp, até 14 anos

A Volta ao Mundo em 80 Dia�
com CANTINFLAS. David Niven, Robert, Newton

Shirley Maclsaine
.

52 troféus como o "melhor filme" e honrarias especiais
no mundo inteiro.

2a. Feira. ás 20,15 Itora. - Proib. até 14 anos > REPRISE

,3a� e 4a. Feira - á. 20,15 hora. - Proíb, até 14 anoe

Por'úm de .a m ô rpouco
cóm Montgomery Chft, Robert Ryan, Myrna ,

Loy e Dolores Hart

Vidas solitárias; sem rumo, vazias! De amor, de Ternura!

5a. e 6a. Feira r--' á. 20,15 horas - Imp, até 14 anos

De Mãos Dadas com O' Diabo
'p(

c/ James Cagney, Dana Wynter, Don Murray. Glynis Johns
"Uma grandiosa película da United Artísts"...

NOTA: ,Chamamos a atenção para o horário
das sessões de Domingo.

SEUSISSI DESTINOEBREVE:

\av.. L$i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Criadas Várias 'Coletorias Federais
'Neste EstadoPIONEER,

.
.

,

A vista 8 em suaves prestações
í J . ." .• '

\
• Conforme 8 Lei" nO. 3.855, de 18 de dezembro último

.•
sancionada pelo Presidente Juscelino Kubitschek e publícada no

Diário Oficial da União de 21 do mesmo mês, na página 16.179,
foram criadas várias coletorias federais em diversos Estados.

Nêles figura o nosso Estado, com a criação de coletorias
nos seguintes municípios:

,
Rio Negrjnho, Herval do Oeste, Dionísio Cerqueira, Mon

daí, Xanxerê, Presidente Getúlio, Seára, Lauro Müller, São Car
los, Palmitos, Itapirange. São.' Miguel do Oeste, Sombrio, Papan
duva, Urubicí, Santo Amaro da Imperatriz, Abelardo Luz, Agua
Doce, Campo Erê, Corupá, Cunha Porã,' Faxinal dos Guedes,
Grão Pará, Henrique Lsge Ilhota, Luiz Alves, Jacinto Machado,
Maravilha, Mele íro, NOVb Veneza, Penha, Ponte Serrada, Pouso

Redondo, Praia Grande, Rio das Antas, Rio Fortuna, Rio do

Oeste, Santa Cecília, São João Batista. São João dó Sul, São José
do Cedro, São Lourenço do Oeste, Trombudo Central, Armazem,
Arroio Trinta, José Boiteux, Lebon Regís, Pomerode e Síderópolis.

.
Como se vê, os municípios catartnenses que ainda não

tinham sua exatoría federal foram então contemplados pela cita

da lei, podendo, pois. agora. os contribuintes de impostos federais
nêles residentes atender com mais desembaraço e presteza as e·

xigêncías do fisco f.,d"'ral. ' <,

PAi PT 3 Transistor

I',;

. \

SÉU TALAO VALE UM MILHÃO
CONSUMIDOR, exija do seu fornecedor a Nota

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

PA 12

'J. Côrte Praça Lauro Müller, 751
Fone 125 - .Caixa Postal 76
Canoinhas - Sta. Catarina

quolquer que se]o a

qualquer que seja o

carga ...

estrada I
..

\.

um pneu • dois servkes,
.

,

.. barros duras e robustos que mordem
o terreno para máxima tração nas

más estradas.
.

• ner,vuras centrais' espessas assegu
ram mínimo desgaste nas estradas
pavimentadas.

'. para c�minhões e caminhonete..,
,que nao escolhem estrodas

.

i' .:
�Venho coenecer ° extroordinório 'Pneu A'r e todo
(, nosso completo estoque de Pneu-s Firestond

'poro' todos os tipos de veiculas, bem como uma
/"

equipe esoectolizcuio, à suo disposiçõo, poro servi-
lo com orestezo e cortezio.

Pneus Firestone
m6xima quilomet�agem por cruzeiro

Y 5 IL s'&
I

TRÊS BARRAS - s. c.

EDITAL
Sebastião Gren Costa,' Escri

vão de Paz e Oficiai do Registro
Civil de Major Viera, Município
e Comarca de Canoinhas, Esta- •

do de- Santa Catarina, etc.

Faz S8ber que .pretendern ca

sar: Victor Schro€ der e Agosti
riha Liberio dos Santos;

Ele, natural deste Estado nas

cído em Rio Claro, neste Distri
to, no dia 5 de janeiro de 1938
lavrador, solteiro, domici!iado e

residente neste Distrrio, ftlbo
. tegítímo de Adolfo'Schroeder e

de, Dona Maria Schroeder do
miciliados e residentes em Rio

Claro, neste Distrito. Ela, natu
cal deste estado nacida em Tol
do de Cima, neste Distrito no dia
18 de janeiro de 1945 domésti

ca, solteira, domiciliada e resi
dente neste Distrito, filha legíti
ma de Antonio Libério dos
Santos e de De na Andrélina
Pires dos Santos, domicilfe dos

'

e residentes em Toldo de Cima,
neste Distrito.

Faz saber que pretendem ca

'sar: Eduardo Mizwa e Francisca
Kschtmareka. Ele, natural deste
Estado nascido em Salseiro, nés- ,

ta Comarca, no 7 df> novembro
de 1928, operário, solteiro, domi
ciliado e residente ti] Municipío;
filho legítimo de Paulo Mízwa,
fHl�cido e de Dona Joana Miz
W8, domiciliada e residente em

Pulador, neste Município. Ela
natural (j'este Estado nascida
em Pulador, neste Município,
no dia 1°. de março' de 1932
doméstica solteira· domícíltada
e residente neste Munícíbío, fi-
lha legítima de Este níslau Ka
chimarek e' de Dona Laura de
Deus Kachimarek, domiciliados
e residentes em Pulador, neste

Município.
-----

Faz saber que pretendem casar:
Orti de- Deus Bueno e EIsa Bo- -

reck." Ele, natural deste Estado,
nascido em Pulador. neste Mu
nicípio, no dia 18 de Setembre
de 1939, lavrador, solteiro, dorní
ciliado e residente neste Munl�
cipio, filho legítimo de João de
Deus Bueno e de Dona Ursoli
na Drank domiciliados e resi
dentes em Pulador neste Muni

cipio. Ela, natural deste Estado
nascida em Pulador neste Mu

nicipio no dia 28 de maio de
1943. doméstica solteira domici
liada e residente neste Municí

pio, filha legítima d�' Míguél
Bórek � -de Dona Feorentina

Bórek,domiciliados e re sirtentes
em Pulador, neste Município.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem tiver conheci
mento de existir alguma impe
dimento legal, acuse- o pua fins
de direito.

Major Vieira, 19 de janeiro de
1961.

Pedro Veiga Subrinho

Escrevente Juramentado. '

Terreno a Venda
Vende-se um terreno com

área de 4.000m2 situado em

Agua Verde próximo à Raia
"Julio Budant".

Prêço de ocasião.

Tratar com a proprietária
Vva. Maria Marcinichen em

Agua Verde. 3x

Assine! . Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Além di: sua extensa linh� de tecidos, para tOda!;> as

estações do .ano, e de padronagem renovada, agora}
especialmente para- os diaS de calor, !apresenta:

I COLI

�p/fd
PURO liNHO

.. I .....
", .�.:...
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V. vestirá bem.com qualquer dêstes'tecjdos no verãO.

,

VISTA-SE ,DE O'RAÇ'A
_MP /

'

,Inscreva-se .,a "COOPERATIVAli de R�upas �PNNPIi

que
/

em 1961 'distribuirá' TRÊS Prêmio� mensalmente. Escolha a prest�ção /

ctue mais lhe convêm:' Cr$ 500,00, C�$ 60'0,00 ou Cr$ 700:00 por mes.
/

as sorteios serão feitos' pela última extração de cada mes 'da Lot�ria .Federal. "

lascrlções e prospectos
\
DO R E v· � N D E D o R RiNNER desta cidade

CASA' PEREIR"A
--

a c�sa da bôa roupa

Rua .Getúlio Vargas, 882 Fone, 298

TRAÇÃO NAS 4 RODAS: VENCE BARRO E AREIÃO
\
•. AMPLA CAR

ROÇARIA: GRANDE VOLUME DE CA�GA III MOTOR J?E 6. CILIN·
DROS E 90 H.P.. <) FAMOSO MOTOR WILLYS. CHASSI REFORÇADO
E CABINA FOLGADA PARA' 3 PESSOAS. -INCOMPARAvEL· PARA
TRANSPORTES E ENTREGAS RApIDAS 'NO CAMPO E NA CIDADE

'PICK-UP "JEEP" - ÁGIL COMO UM CARRO, VALENTE cOMO UM "JEEP"!

VEM,À VE·LO EM

BASILIO "HUMEHHUK & (IA. LTD'À.
Rua Vidal Ramos, 203 - Telefone, 145
CANOINHAS - SANTA CATARINA

Um ".d,�." WILLYS-OVE�LAND DO BRASIl- S. A.�

A V I 50
Em virtude das constantes altas havidas nos produtos

que entram na fabricação do pão, os panificadores desta cidade
sentem- se na contingência de alterar os prêços de seus produtos
como segue:

Para o varejo: Pães .míudos, bolachas de mél
e chínéques ,

. Cr$ 2,50 cada.

para o atacado (Bares, Hotéis, Negócios) os

mesmos artigos, c-s 2,00 cada.

Para melhor atender aos, consumidores e seus funcioná-
rios, os panífícadores avisam que:

'

1) - Aos domingos só haverá pão fresco e distribuição qa pa
daria Guarany, sendo que 8S segundas feiras ésta só terá
pão fresco após o meio dia;

, , ,

2) - '-As segundas feiras até' ao meio .dia só haverá pão fresco
e sua distribuição da Panifícadora Primor;

.

3) - Aos\ domingos a Panificadora Primor atenderá sómente no
, balcão das 7,30 as 10 horas;

.

4) -' A padaria Piedaâe sómente fará entregas a tarde exclui-
dos os domingos.

- .

\

.. Os. prêços é horários acima, entrarão em .igor
a .partir do dia 1. de Fevereiro próximo.

Canoinhas, 15 de Janeiro de 1961,. �

PANIFICADORA PRIMOR
P�DARIA aUARANY
PADARIA PIEDADE.

CASA ESMALTE
Rua Paula Pereira, 362 - Fone, 305

Torna público ql:1e mantem anexo, uma

SECÇAO )DE VIDRAÇARIA
onde serão encontrados

Vidros pl�no$ de. 2, 3 e, 4 mm. .. Espelhos,
Quadros - Molduras - Massa para vidracei- i

ros e tudo o mais concernente ao ramo, _ lx

Em JUNHO e NOVEMBRO dê cada ano,
V. S. será um provavel felizardo da campa
'nha "Seu Talão Vale Um Milhão" bastando
simplesmente exigir 8. sua· NOTA FISCAL

.

das c,ompras efetuadas.

/ . COl')fecções finas

--para senhoras

Casa Erlita·

SAIAS, última moda

(!,a,d-4 e.tit4
"

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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fARPAS
o jomal «A Cruz. do Rio disse que Carlos Lacp.rda· no

discurso de posse de Governador da Guanabara, não fez como
os escondidos e ecovardados, que têm medo de mexer com o co
munismo russo,.montado em certos empregos. Num país onde
enxameiam os imbecis, passa por louco quem mostra coragem
em apontar Os crimes e os' criminosos, publicar a verdade e des
mascarar a 'mentira.

.'

x x x I
«Leão XIII, escrevia CArlos de Laet, desvendou os tene

brosos' intuitos da seita' maçonica e declarou-a criminosa em sua

organização; ímpia nos' seus principios e nos seus atos contra a

religião; imoral nos seus príncípíos contra a lei natural; destruí
dors da familia; revolucionaria em seus princípios e atos contra'
s sociedade; hipocrita e mentirosa nos seus princípios e atos con
tra a humanidades, Perguntamos agora: Que dirão agora esses
fariseus cegos e fanaticos que só enxergavam o espiritismo para
combater o sr. Alfredo Gareíndof - Tira primeiro, a trave 'do
teu olho e verás como tirar Ó cisco do olho do teu irmão.

Que tal .... ? JOÃO, WZOREK

Como é sabido, tempos. atraz, entreguei ao sr.' Alfredo.
Garcindo um abaixo assinado pedindo ao sr. Prefeito dr. Haroldo
e aos srs, Vereadores.. a mudança de nome de Rio da Areia de
Baixo para Governador Lacerda. O projeto de lei foi subscrito
por todos os vereadores e esperou-se a sanção da lei. Mas o sr.
Prefeito não sancionou... '.

Aqui fiquei pensando com os meus botões: Será que/é
tão dificil e sacrífícíoso assinar uma lei que em nadá prejudica
os cofres púbticos, e é em beneficio duma localidade?

. Matutei como matuto creoulo e cheguei à conclusão que
;; a falta da assinatura da referida lei, só posso atribuir ao fato ou
. boato de que, os que subscreveram o dito abaixo assinado, não
'giravam na órbita do partido ao qual pertencia' o chefe do Exe-
cutivo Munícípal. Que tal, sr. Prefeito, será que não houve en

gano nisso? Ninguem pode garantir se os suplicantes giravam ou
.

não como satélites do vosso partido. Vamos vêr se amadurece-
remos para o futuro, pois perante a lei somos todos iguais sem

distinção das côres partidárias.
.

'

Cá, no mato, vale o adagio: «Faze bem, não olhe a quem».
'.E mais aquêle outro: «Tarde dar e negàr, estão ao par", pbis já
que passou o recenceamento e foi assentado o nome velho, já
.que deixemos de imprimir o endereço novo, - preferimos agora
·ficar cem. o nome velho de Rio da Areia de Baixo, levando mais
uma lição inútil de epolitiêblogia» e a disposição de - quando
houver 'necessidade'::__ apontar os êrros tanto dos nossas correli-

.

glonarios como dos adversários, porque 'para nós tudo é Brasil.
Rio da Areia de Baixo, 16-1-1961.

,

I

A Semente que
Ha mais ou menos dois anos,

integrava aCamara d,e Vereado
res de Canoinhas, como suplente
João Seleme; primando sempre pe
lo elevado conceito democrático

.

que orienta sua vida particular e

pública, Íançava entre seus pares
a semente da amizade e da com

preensão, dizia êle naquela época
de que as atitudes dos Vereado
res eram sempre os reflexos da
do povo; e, que Rara que se des
se uma demonstração' cabal de

que os seus dignos pares conhe
ciam e poderiam' agir dentro da
democracia, é que fazia tal ,apelo.
.. Seu apelo consistia como ponto
de partida, na unificação dos
pares como verdadeiros homens, e
que sempre que se quizesse algo.
para o·povo que se trocasse idé
ias e se estudassem a maneira
melhor sem distinção de cor po
lítica, pregava, êle que todo o a

niversário de um dos pares fosse

por todos festejado por um jantar
ou mesmo por um simples coque
tel, pois o que importava era o

, congrassamento de idéias.

Terça feira última assistiamos,
de perto o fruto dessa idéia, nu

ma demonstração de que os ve

readores canoinhenses estão im
buidos do meis elevado propósito
de bem servir; aniversariava ter

ça feira o vereador João Augusto
Brauhardt, e como praxe janta
vasse na Churrascaria Michel, es
tando presentes alem de todos os

Vereadores os seguintes. convida
dos, Sydney Corte" Dr. Orti Ma
chado e o Jornalista Albino' Bu
dant. Falou em nome da Camara
de Vereadores Dr. Ivan da Costa,
que em brilhante oratória discorreu
sôbre o aniversariante almejando
em nome de seus pares os mais
sinceros votos de felicidades, Em
seguida fez uso da palavra' o Jor
nalista Albino Budant que agra-

Pecas.
1

.

--

Acessorios

deceu o convite e disse da agra
davel surpresa que 'tn'e ao en

contrar tamanha camaradagem
sem que se pudesse distinguir
cor política naquela reunião.
Em nome do aniverSariante usou

da palavra o sr. João Seleme que
terminou sua brilhante oração
com as seguintes palavras :As a

titudes dos Vereadores 'na Cama.
ra Municipal, traduz perfeitamen- .

te as atitudes do Povo; si na

Camara houver divergência é pre
núncio de sangue entre o Povo
e si pelo contrárió houver entre

28·'-1961

Frutificou
os Vereadores uma sadia com

preensão então esta atingirá tôda
a 'Coletividade, podendo desfrutar
de dias calmos e de Paz".

.

)

Pelismente a semente atingiu
a todos os vereadores e a nossa

Comuna desfruta de dias de Paz,
e de harmonia.

A Camara de Vereadores de
Canoinhas, hoje serve de exem

plo de dignidade de Honra e d.
democracia; e,o Povo a respeita
e acata porque vê que seus ân-'
leios jamais foram traídos.

CINE TEATRO VERA, CRUZ
APRESE.NTA.

,

CANTINFLAS .

pata Automoveis e

'_

JOAO

DOMINGO. as 13,30 hrs., as 16 hrs. e as 20,30 hrs,

. �ICllAE\
'

�

-4"'� 1000 Ô,O
. VOltaaoM.�

80didSr"Amn.th'WorJd e.ll1
ln IIIDays")

o'
'�

'�"

PROGRAMA liVRE �
�

�
ACOMJ�J)M.NAC.
IM AMPIAVISÀO

í 52 TROFÉUS COMO 8 "MELHOR FILME" E
HONRARIAS ESPECIAIS 10 MUNDO !NH!RO!

t..",bêm e.tre.ladtl par .DAVID NIVEN

ROBERT NEWTON· SHIRLEY MacLAINE
E MAIS 44 "tRÊlAS

TECHNICOLOR€I
Rofeiro de

�.-JQI • JOHN FARROW e S. J. PERELMAN
Da obra de JULIO VEP.NE

MúeHfo por MICHAEl ANDERSON
IVtrihuido po' UNITED ARTlSTS

E 'O F I C I N A

SUCESSORES DE

SELEME

Caminhões

Rua Paula Pereira 322 /348, Telefone 179, Endereço TI�g�afico "Sermão".' Caixa Postal 12
.

Mantem sempre variedade de Peças e Acessórios para
Caminhões de diversas' marcas Ford Chevrolet Dodge

OFICINA MECANICA ATENDE COM PRESTEZA E

No Ano do Cincoentenario de Canoinhas,
Seus Clientes e Amigos

CANOINHAS SANTA CATARINA
SNW Mêlg

Automoveis
International
RAPIDEZ

. I

Saúda os

BRASIL

\ .
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CORREIO DO NORTE·

..

, I

28-1-1961

Santa, Catarina SIA.•
.

I'

ITAJAí
. Banco Indústria e·Corn ércão de

.

. .

,

:, S�DE SANTA CATARINA
Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

,

CAPITAL E RESERVAS - Cr$ 5�O.OOO.ooOJtoo

BALA�ÇO EM 31 DE DEZEMBRO 'DE 1960 - (Compreendendo Matriz e Agências)

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

,.

: Demonstração da Conta de Lucros e Perdas�- B_a_la_n_c_o�'_d_e_3�1�d__e�D_e_z�e_m_b_r_o�d_e_.�.1_9_6�O
I

oiéITO' I

CR'EDITO

A - Disponível
,CAIXA

. \ 463.383.425,90
445,723 458,50'

'Em moeda corrente
.

Em depôsito no Banco do Brasil
Em depôsito à ordem da Sup, da
Moeda e do Crédito • Decréto-
Lei 7.293 502.640.924,10

35.594661,70 1.447.342.470,20Em outras espécies
. B - Realizável
Títulos e Valores Mobiliários-;
Ap61ices e Obrigações Federais'
inclusive as do valor nominal de
Cr$ 279158 000,00, depositadas no
Banco do Brasil SIA., à ordem da'
Superintendência da Moeda e do
Crédito, e' as do' valor nominal
de Cr$ 1000.000,00, depositadas
no Tesouro Nacional, por fôrça
do Decrêto- Lei n. 9602 de 16/8/46
Apôtices Estaduais
Apôlices Municipais
Ações 'e Debêntures
Letras do Tesouro Nacional
Letras do Tesouro Nacional, de
positadas no Banco do Brasil SIA.,
à ordem da SUMOC
Banco do Brasil SIA. - Letras
Instrução Dr. 192 (SUMOC)
Emprêstimos em C/Currente'
Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
Letras a �eceber de C/Pr6pria
Agências \ no País

.

Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacional.. M.' Fazenda
'Divisão lmpôsto de Renda)
Outros Créditos
Imôvets

.

Outros valores

250.843..471,50

\ 58.164,00
2339.537,30

.

53391.576,70
\

306.632.749.50
300.000,00

6.900.000,00

36.697.000,00
895.416.019.10
64.293 587,80

3.677.510.372,70
502545,40

2.160355.318,20
120.900.472,60

223.298,20

7.142.148,20
145.512.504,00 7,0710862266,20

187.340.090,60
3916.446,00 7.613.648.552;30

c - Imobilizado
\ 68 Edifícios de uso do Banco
M6veis e Uteneílios

.

Material de Expediente
Instalações

E - Conta. de Compensação
Valores em garantia
Valores em custôdia
.Títulos a receber de CIAlheia
Outras coutas

3%1.129.483,80
84.226.780,80

103,00
103.00 405.356.470;60

1.808.463.456.50
258.818.890,00

,2.414.469.766;30
1661.030815,80 6.142.782.928,60

15.609.130.421,70

-.

r TOTAL

Itajaí,ll de ianeiro de 1961 • Genésio M. Lins, Dir••Superint. - Dr. Rodolfo Rene�ux Bauer, Dír-Gerente - Dr.. Mário Miranda Lins e Hercilio Deek«, Dir. Ad�
juntoll • lrineu Bornhausen, Antônio Ramos e Otto Renaux, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade, Tec. em Cont. - Reg. no CRC·SC N. 0.181 ;>

"
.

.

:1'
.

. r.
PARECER DO' CONSELHO FISCAL Nós, abaixo firmados, membros do. Conselho Fiscal do Banco Indústria e Comércio de Santa �

c.atta.rdi�a. SIA., .hatvdenddo examinado os livr.os, documetntos e baltançod doa.SOtCie.dadé, reladtivos alO sAegUndbol ,��mGestrel odod8.noá �e 1960 constat8Im�,em11' tudo 8 mais perfeita J
e.xa I ao, em vrr uce i o que propomos sejam as con as e os a os /a Ire orla aprova OS pe a ssem ela era. r ln rra.

\' talai, de janeiro de 1961,
.

(Ass) Frite .Schneider Arno Bauer Nestor E. de S�uz� Schiefler / Augusto L. Voigt
.

Dr. José Bonifácio Schmitt

Despesas Gerai.
. Honorários da Diretoria
Vencimentos do Pessoa!
Despesas diversas
Parte d� Ágio pago na operação efetuada
eorn o Banco Nacional da Cidade de São
Paulo S/A.
Gastos de Material r, .

984.000,00
163.760486.20

96.� 18.757,20

5.000.000,00 I

9A08.867,20
j .

276.002.110,60
\

17.00"'764,70';
111.703.479,60
10.471.210,10
6.921.761,80
4.981.974,30

427.156.301,10
5.000.000.00
10.olo ()OO,OO
2.000.000.00
2.000000.00
1.000.000,00

18.000.00000

Impostos
De .. pesas de .Juros
Outras Contas -

Amortizações dOI Ativo
Perdas Diversas

,

SUB-TOTAL

Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão·
Funde de Amortização de Móveis e Utenailioa .

Fundo de Indenização Trabalhista
Fundo Escolar
Dividendo DO; 49 aos Acionistas sôbre
Cr$ 300.000.000,00. à taxa de 12% a/a.

-,

Percentagem a pagar a08 Diretores conforme
artigo 30 do Estatuto
Gratificações aos Funcionârioa
Serviço de Assistência aos Funcionários

8.000.000.00
\ 40.376.209.30
2.832.665,70

516365.176.10

t,

F ..:.:.. Não Exigível
Capital -,

Fundo de Reserva Legal
Fundo de Previsão

;

Fundo de Indenização Trabalhi'iia
Outras Reservas

.

300,000.000,00 300.000.000.00'
35.000.000,00
145:000.000,00
7.000.000,00
33.000.000,00 520.0UO.OOO,oo

G - Exigível
DEPÓSITOS
à vista e a curto prazo

de Poderes Públicos
de Autar.quias - 'CIArrecadação
em CI Sem Limite
em Cf Limitadas
em CI Populares
em Cf Sem Juros
em C/ de A viso
Outros depôsitos

188.213.124,60
53.954.325,10

2.804.076.407,10
186.230.041,80

1.875.327,605.70
71.809.730.40
95.537.873,00

186.759.368.60 $.461.908.476,ao

\
a prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias .

I

de diversos:
a prazo fixo
de avíso prévio

308.264,524.60,
91.937.066.50 400.201591,10

5.862.110.067,40

/

Outras Reeponsebilâdadee
Títulos Redescontados
Obrigações diversas (inclusive

,I 8S operações de café)
Letras a Pagar
Letras Hipotecárias
Agêncial'! no País
Correspondentea no País
Correepondentes no Exterior
Ordens de pagaDleotó e

outros créditos
Dividendos a pagar

334. 435�470,40

2.367.633.352.80
158.989822,10
2.048.502,80

130.470.008.30
19.331.639.30 3.012.908.795,70 3.875.018.863,h)

H - Re.ultado. Pendente.
. .

Contas de reeultados 7l.328,630,®
\

\

. ,'I - Contas de Compen.ação
Deposltantes de valores em

garantia e em custódia
Deposit, de títulos -em cobrança:
do País - 2.413.941.030.10

e

do Exterior 528 736,20 . 2 ..414.469766,90
Outras. contas 1 661 030 815 8• • • t o 6.142 782 928,60

15.609.130 421,70

2.067.282.346.00

Receita de Juros' 53.709.623,10
Descontos 258.627,012,30,.
Menos os do Exercício. Seguinte
Comissões Recebidas ou Debitadas
Lucro em Operações de Câmbio
Re�da8 de Capitais não Empregados
em Operaçêes
Sociais

Outras Rendai

Hecupereçõea de Prejuiaos Lançados em

, Lucros e Perda8, '\

'71.328.630,00 ]87.298�382,30

212.771..106.00
500.417,60

,
,7.

438.133,00
51.490.916,00

156.598,10

.:

.

)

I TOTAL ,.516.365.176,10

í
I
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Ano IS· CANOINHA:; - S. Catarfna, 28 de Janeiro de 1961· 1'1.626

Pública ,Declaracão de' Bens
,

Faz o Dr. João Colodel
Seguindo praxe qUE" se tem verificado ultimamente, e pres

tRnon ao mesmo tempo, u'a homenagém ao povo de Canoinhas,
e em especial aos seus corr eligionários, aliados e amigos que lhe
eonfraram .o honroso cargo de Prefeito Municipal. o Dr. João Co
'Iodel, antes de sua posse e desempenho de- seu mandato, torna
público a seguinte declaração de bens, que possui, nesta data:

3) - Um terreno urbano, com a área de 920 m2 (nove
centos e vinte metros quadrados), ou seja a pata nO. l42, Carta
dE' Aft.l arn=nto nO. 166, registro n°. 147, e parte da data nO. 140"
,Cart.a dt=> Aforamento n°. 169, registro nO. 258, situado á Rua Ma- '

jor Vieira, desta cidade, e que foi adquirido por .compra á Da.
Marta Bading, conforme escritura lavrada no Cartório de Agenor
Vieira Côrte, p transcrita no Registro de Imóveis. sob nO; 22.500.

4) - Uma casa- de morada, construida de madeira, co

bfol ta de telhas, situada nesta cidade, à Rua CeI. Albuquerque
nO. 46.

5) - Uma quota capital integralizada na firma Cerâmi
ca Santa Terezinha Collodel Ltda., estabelecida, do Distrito, de
Paula Pereira. dêste Município no valor 'de Cr$ 212.120':00 (du
zentos e doze rníl e cento e vinte cruzeiros) conforme contrato
devidamente arquivada na M.M. Junta Comercial do Estado.

6) ...;.;;.' Um JE'ep WilIys, modêlo 1951.

7) � Uma, caminhoneta Rural: tambem WiHys, modêlo .

1961, paga, a receber..
"

I

8) - Um terreno rural sem benfeitorias 'com a área de
1204883 m2 (um milhão e duzentos e quatro mil e oitocentos e oiten-

,

ta e três mts. quadrados). situado no Distritode Paula Pereira. dêste
Município, obtido por dação feita por seu pai, Fioravante Collodel,

9) - Outros bens de pequeno valor [Açào da Tecelagem
Canoinhas, SIA e ações da Sociedade Benefrcr-nte Operária de
Canoínhas],

Cenoínhas, janeiro de ,1991.
.

João Colodel.

EDlTA.L
Maria Góss Glínskí, Oficial

do Regtstro CIVIl (j� Distrito
de Paula Per.e ire , Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina.

Faz saber que pl'etl-'ndem ca

sar: Nivaldo Müller e Cecilia
<Schypula. Ele solteiro lavrador
natural de Pinheiros desta Co
marca,"nascido a vinte e tres de
abril tí939, residente n/Disttiro�
filho de Carlos Müller e de do- '

na Maria Amenar Müller resi
dente neste Distrito. Ela, soltei
ra domestica naturel de Santo
Antonio deste Distrito nascida
a 10 de Outubro de 1942 resi
dente neste Distrito, fiha de

Miguel Schypula e de dona Ma
ria Diduch residentes neste Dis-

1:) - Uma data urbana, nO. 29, carta de aforamento mu- trito.
ntci pH I nO. J.O 1'8, sob registro nO. 872, contendo a área de 800
m2 (, it"centos metros quartrados) ou sejam, 20 metros de frente, Apresentaram os documentos

P' .r: 40 metros dp fundos, sita nesta cidade, à Rua CeI. Albuquer- exigidos pelo art 180 do Codi

quP e, que foi adquirida por compra a Mitrofan Dimi-iink e sua go Civil.
mulher, conforme escritura lavrada no Cartório de Agenor Vieira Si alguem souber de algumCôrte, e transcrita no Registro de Imóves, sob nO. 18949. impedimento, oponha-o "na fll!'-

2) - O terreno urbano contando 8 área de 212.7Q5 (du- ma da Lei. Lavro o presente p-
ra ser afixado em meu car to riozen tos e doze metros e setecentos e noventa e cinco decímetros' ..

e publicado em jornal ,

Correioqus dr ados, fração da data nO 4, carta de I Aforamento municipal do NOIte da cidade de Cano-nO. 1.02 I. sita nos fundos da Rua \ CeI. I Albuquerque, e que foi'
snquirrd» 'por compra ao �esmo Mitrofán Dimidínk. e sua mulher in�a8s�la Per�ira 2 de janeIro\'eonf 'I me escritura pública lavrada no Cartório de Agenor Viei- de 1961.ra Côe t .. e transcrita no Registro de Imóveis sob nó. 19.105.

&

Merhy Seleme

J
Maria Góss Glinski.

Oficial do Registro Civil.

Perdeu - se
Uma caneta Parker 61"

.côr preta, sábado 21, na

séde da Soco de Tiro Ca
noinhas. Pede-se a quem a

encontrar, favos entregar na
Agência Ford' ou nesta Re

dação que será gratificado.

& Filhos
Concessionarios autorisados da INTERNATIONAL

HARVESTER MAQUtNAS ,S'. A.

TRES BARRRAS', CANOINHAS
"Tem à satisfação em dar abaixo, algumas especificações,

' do
CAMINHÃO INTERNATIONAL • NV - 184 - o mais valente e robusto
fabricado até boje DO Brasil"

i#
• i

MOTOR'- O mais moderno até hoje, fabricado no mundo, 8 Cilindros em V
Internatíonal - (tubagem resfriada a agua) desenvolve velocidade

atê 1�0 kjhora - 180 H. P.

TRANSMISSÃO - Reforçada 'com 5 marchas Ipara frente re dusido.

CHASSIS - É <> mais refotçado já fabricado para caminhões.

FREIOS - A ar' (com valvula limitadora' pata os freios dianteiros)
CONSUMO DE GAZOLINA' - O mesmo que os caminhões médios fabricados

-

no Pais.
'

ACONSELHADO PARA ENTREGAS PESADAS E RAPIDAS

MERHY
TRES "BARRAS

SELEME FILHOS
CANqíNHAS

•

E S C O L A N O R M ,A L
"Sagrado Cotação de Jesus"
Exames de 2a. época das Ginasianas l3 de Fevereiro
Exames de Admissão ao Ginásio 16 e '11 de Fevereiro
Data de Matrícula das Ginasianas 17 de Fevereiro
Exames de 2a. época das Normalistas, -20 de Fevereiro
Exames' de' Admissão ao Normal 21 de Fevereire
Data de Matrícula das Normalistas 23 de Fevereiro

As alunas pagarão no
I

ato de Matricula Cr$ 1..500,06
A inscrição para Exames de Admissão ao Ginásio fecha
no dia 31 de Janeiro.

Os documentos são os de costume.
Abertura das aulas: 10. de Março.

A DIRETORIA

A V I S O
A Rigesa S.· A., Celulose, Papel é Embalagens

comunica ao público que, a partir do dia 15
_ de Janeiro

de 1961, o Dr, Walter Penny assumiu o 'cargo do chefe
do Dept. Agrícola Florestal desta firma, ato motivado pe
la a transferência iminente para os EEUU do ex-gerente,
o Dr. Kenney ,Funderburke, Jr.

Avisa, também, que a partir do dia 15 de Feve
reiro de 1961, o Dr. Hans' Vollmar não terá mais ligação
com esta firma.

KENNEY P. FUNDERBURKE, JR.

Dia 4 -de Fevereiro o Grande Baile

NOVA
A Sociedade Esportiva Esperança, convida os seus

associados para o grandioso baile "UMA VALSA AO
LUAR", que será abrilhantado por ótimo conjunto piusí
cal de RIO NEGRO, numa colaboração toda especial de

COCA C,OLA
A reserva de mesas, inclusive mesas ao ar livre,

-poderá ser feita a partir do dia 20, com o sr. LAURO
MICHEL. ' '

Ix

�_jtLLJ� tt�!RE§
e ai O <o-e§) �

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
ANIVERSARIAM-SE:

Hoje: a sra dona Neusa,
esp. do sr. Flavio Haénsch;
a Srta. Ana Helena filha do
sr. Miguel Procopiak; os srs.
Adilson, Zaniolo, Oswaldo F.
Soares'e Cario!' Cséch.

Amanhã: as sras. donas
Yvoné esp, {/,O sr, Roberto
O/sim e Suzana esp. do sr. \

Fidelis Carvalho' do Prado;
a srta. Tereza Maria Ta. do
sr. Horácio Costa, residente
em Xanxerê; a menina Edel- Quinta feira: as sras. dnas.
traud ta. do senhor Marcus Hetung esp. do S1. Antonio
Franz; o jovem Lutercio fo: E. Kohler " Maria �sp. do sr.
do S1. João B. Pacheco. Boleslau Kiviscien; a srta.

Segunda feira: as senhoras Domitilia ta. do 'sr. Felik«
donas Neide esp, do sr. Aril. Bialeski; o sr. Rodolfo Auer
do S. Teixeira e Luiza esp. ,bach; �os love.ns Milton Hu.
do sr. rrancisco Spitzner; a I menhuk; e lnocênci? filho dlJ
jovem Miriam la. do sr. Odi· ..-

Sr. Pedro T'Okarskz.
Jon Davet; os srs. Raul Roe
der, Geraldo Mohr, Paulo
Olsen e Boavmtura Benda;
os meninos Hum/do fo do sr.

Ananias BetTinl( huk, Walde.
,

miro f(�. do sr .](1 é Tarcheski
e flórácio Costu .]0'. fo. ,do
sr. Horácio Costa.

Quarta feira, dia) )0. de fel
uereiro: a sra. dona 'Janete
esp, do sr. RaPhael Boeing;
as meninas 7erezinho [a. do
sr, Alberto Wardenski e Ceni

,

Terezinha ta. do sr, Ludooice
Glinski; os, srs Antonio Ro»
drigues, Alvacyr Leão e Fre»
derico O. de Oliveira; o jovem
R.odolto Koch; o menino A.
loizio filho do .sr. Frederico
Werdan.

Sexta feira: as sras. donas
Rosi es'/J. do sr. Luiz Ferp
nando Freitas, Amelia esp.
do sr. Mieccyslaw Bojarski'e
Angelina esp. do sr. Oswaldo
Rengel; a Srta. Zagala Sele.
me; a menina Ivete _Matia
filha do sr. Miguel Andruc
zevecz; o senh01 Walfrido
Haensch.

I

Terça feira: as sras. donas
érica esp. do sr. Waldomlro
Novak e Helena e�p. do sr.'

Estetano Pedritchuk; os srs.
Aldo Pacheco dos Reis e

Ruul Kuhn; (, jovem Aldo To.
do sr. Walter .Witt.

Cumpriml'ntamos a todos,
desejando votos de relicida"
des.
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