
� ."_
.' �;. �> ��-�) e.

:i:ff_:" -t�
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Um ·dós iornalistãs que ácompa- .

nhôu a caravana do sr: Juscelino
Kubistcheck de Oliveira a' este' Es
pital, recentemente, fêz'/ao f�gres:"
sar ao :R:io. revelação a um dos
jornais, S�bl'e' à impressão, que lhe
deixou'a viagem 'nos váriós mu

nicipios eatarinenses, "",

i'i!'
� � ;;;t- Fr· ') • .

E r�velou,o jomalistai. Em San-«
ta -Cáf

'

'in�; pelos municípios pe't'*,
o I, éàódíí1ato do''''PSD
'ressãp que .éõlhi é' a
eputade Jorge Lâc,erda

serã 'o ;0" Governãoor.: tal a
réciÍ?ti�jdàqe ,que obtev�:seri� DO
ri:le�-êmi-,t8CIàs as ,camaaS sociais.'

EMOCIOHaNTES�PARTIDAS " DE "TÊNIS i�ÕE " MESA�.
� j..-r;3 '"ri-' t;

).;

�"t'"' .''':''
•

,

,� Ta as uf?ref.��t�� He�bce�t -_Ri.tzrp�f!n" e.
-":,.' � _� "UD�utoç:,,�ylvlo-_ �lfred,�o�l'\I1ayer '.,

!!l
'''r,Grande" animação 'r�ina

'o
em nossa cidâde "em � torno

esporte Ode salão: ci "'P"I N G U;E° �: P a: N G't{E .p- .,'
',.

Duas lindas" taças>l1i
.

:(or':m� qi;utaclas
'

p':los I guintetos do'
�C�;e�lo, C'âr;oinhense em. C�ritibl!,» ,e_�o «I��di6 S."O.». � _ •

;;

##,'f,' "TP;-ÇA ,,«}'!lHE,FEITO'HERBERT nITZMANN»
, N

�" - Dia 9 do corrente, às' 14 h"bra:: rios salões- do Clube- Ca�
noirihensé, teve lugar a, empol'gál'lte pártiãa 'em'o;dísputa dá' Ünd.á
taça \)ferecida pelo senhor Herbert" Rítzmann, dinâmico e' int�li-
gente Prefeito Municipal. � ..

'. e- "J
-

Heis como formaram "as' dt!�s ;�quip'e;':'_ e' o .número de
obtidos: d �

.�,
; �� '"

"

.. '�'Rádio;;i'S. C.,
1. Dr. Jó,ã'o Carlos Ramos 51 p:ts.? Sr. Ahtonio P�reir,a 47 I;"
3. Dr . José P.M; de Almeida' 34 »

4. Dr. Sylvio- A. Mayer 22. »,''''
5. Sr. Zeno .R dá"SílV.a 24 »"

,,:� 1:� Total:
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'

.. ·.ALFRcDO. 'OARCINDO. 1-- -�proíbiçã�. J Prefeitura Municipal ,d� Canoin_has - Avi$O
R t· C S CP' Torno público que � partir dês-

.

' epresen açoes, orretagem, eguro_s, onta roprla ta data, fica expressamente proi- De ordem do Exmo. Sr. PrefeitoMunicipal, torno público
Tem para pronta entrega-: bida

-

8 passagem e caçadaa em que durante (, corrente mês de JULHO; se procede nesta
.

MKQU1NA'S PARA DESCASCAR 'E 'DEBULHAR MILiIo� TfUGO. 'meus terrenos, situados em Mar-" TESOURA.RIA 'e -naS Intend'ências €le Três' Barras, Paula"
I "ARR9ZE_TQPOg:" OS. C�6EAE,S,;�MO,'t,QR'ES .A,GAZOLIN�E, cH��pias. nã,?me respunsabillzan- Pereíra.. Eelipe 'Schmidt e. Major. Vieira, 'a !,obran�a,;idos,

MOINHOS PARA. QUIRERA MANUAL E ELETRICO do -pelo q,ue possa' acontecer �ós seguintes Impostos e Taxas:
-

transgessorea do. presente aVISO,
,

'

Deseja vender o seu imóvel? Procufe"'Alfredo Garcindo. que s.êrão ,;
levados á presença da= 1 ,..-:-'Imposto de Licença (Cont, p. com. e .ind.) ::s: trimestre

� Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo. autoridade competente. x2 2 - Imposto Industrias e Profissões'
-

3. »

Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se Marcílio Dias. 9·7-5,5 3 _ Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 3. »

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos, LEOPOLDO TODT
petições e etc.

�

Tem a venda em Felipe Schmidt, 5 alqueires de terra
de cultura, com casa de'moradia, paiól e outras benfeitorias. No
mesmo terreno, tem uma organisada criação de abelhas com 40 caí
xas e. uma força hidraulica para carregar bateria. Preço de ocasião.

105 alq. terra de cultura, no Gaviãc.. Tres Barras, Preço de ocasião.

Uma casa de alvenarla com 2_datas, sita a Rua Barão do R. Bra;;Co.

06��EIO DO NO�TE

--

7 alqueires de terra. 3 casas e paióis. "Olaría completa.
Verdadeira propriedad: ruraL,

, e datas defronte á Granja de AI,fredo Viertel.
"',

e Alqueires 'de terra de cultura - em FARTURA
',lo ..

UMA CASA de màdeira à' Rua Curitibanos, 272
SO Alqueires (Sracatlngal e Erva_') • em CAMP,'N'NHA
60 ALQUEiRES de t�rrl' de cultura - 2 casas para operários - 1

f barracão para Moinho e Tafona, serido 10 alqueires para arrozeira.
35 Alqueires d,e terra d. cultura, ', em SEREIA (distante

apenas -10 kilómetros da Ci�de)

.

AGRICULTOR!
Plante menor area e colha mais com

SALITRE DO CHILE: .:
--

,Sódico
.

ou Duplo Potássico

l-sódico� Hi% de azoto ,

. CONTÉM:' Potássico:. 14-15% de azoto e lO-H% d� po.tássio
\ ,

e mars 32 elemenfos menores Indispen- '.

,

"
.

sáveis a saúde e produtividade das plantas.
Á�o após ano, os fato�s -confirmam que, o

, 'SALITRE DO CHILE
... Aumenta a produção e' melhora � qualidade

__* Aumenta o número de brotos novos
... Segura as 'floradas' e os chumbínhos ... '�
... Dá vigor e· resistência às plantas contra o ataque de pragas
... Ajuda a corrigir a acidês 'do solo •

. '" Recupera a planta das secas prolongadas .

'

I SUA APL.ICAÇAO É FACIL E ECONOMICA
'" Conserva o solo fresco e mais tempo úf:9,ido
* Quando puro, antes da florada ou no perfilhamento
'" No momento que a planta necessita: 1/3 no plantio e 2/3
em cobertura, em' duas aplicações com.Sü d-ias de intervalo

Solicite instruções' mais detalhadas aos Agentes do
-Salitre nOI Paraní

Albano Boutin & Cia. - Ltda.
FUNDADA EM 1897

'

,Matriz ,

- Filial �

,

'Av. Capanerna, 155/191 Av. Paraná �n (saida p Ibiporã)
. Cx. Postal, 332 Cx. Postal, 18 - ,Fone 1048

- Telegramas: eBOUTIN»
.

'Telegramas: «BOUT,I�»
CURITIBA LONDRINA

'

'I:

________1 _
�

=-::1::11:::::::::=:::::====::::::=====:1=_::::::::::-.:::::;:::::::::::::::::=:::::::1::
i ,r-

,

"

H Dr. Aristides Diener ii
ei

'

_CIRURGIÃQ DENTISTA ii.. ).;;
..�

u ' ) ,

.
'

n

H Raios'X ,- Pontes Moveis e Fixas H
ii'

'.
�. .' 55

ii 'Dentaduras' ÂnatomiCBs, 'Ii
U • HI:

. Rua 'Vidal Ramos ::

i CAN�I..NHAS .

SANTA! CAT�RINA fi
:::::::::=:::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::==::::::::::::1..:1::::1:::::==::::::::::

.
'

T8d�s �evem esc�lber para' P,r�siden!e' �a
Republica -o candidato de' 8,08, preferencla
Assim tambem todos devem preferir para concertos de sua

bicicleta uma Oficina onde o lema é: SERVIR MELHOR
PELO MENOR PREÇO; e ésta só poderá ser a

OFICINA CRUZElRO
que aten e em alüguél, concertos, reformas e vendas de

bicicletas e tudo que se referir ao ramo,
,

e ainda mais, atende a domicilio. :.
Está localizada "alí junto com o edifício. ADOLFO 'VOIGT

Os contribuintes que não satisfazerem seus paga
mentos dentro do prazo acima referido, poderão faze -lo
no mês de Agosto com a multa de 10/% ou mês de ��e,...
tembro com 20%.,.

,

Terminados os prazos citados, serão , extraídas às

certidões para a devida cobrança executiva.
.

.

Canoinhas, 1 de Julho de 1955.

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

versos,modelos

Ma ReloJoaria Sulssa
di 6uilherme 3. A. Souza
Rua Eugenio de Souza- C. Píéczarka _' Tesoureiro.

. Associação Rural de Canoinhas I"SEMENTES DE CENTEIO"
A Associação Rural acaba de receber
... ---

-. sementes de tenteio, de alta germinação,
cheg�d�s de Ijuí, R.G.S: Preço 6,70 o quilo.

Malhas de lã'
só Fa'mbra '

;(

e Fambra só na

Casa'Erlita
Procure no seu fornecedor
o sabão. Princeza" Lygia,

Borax 'ou Tupy
Um 'produto bom,

especial e canoinhense l

l��·"�"·�"'·�r
• •

I I•
•-1 • -

I Ccncessionarics FORD I
I TEM PARA ··PROHTA ENTREGA: I·'I CHASSIS'" CAMINHÃO COM CABINE 'A'MERlCAHA: I
• e
II F-BOO ..; 192" _.Motor 170 HP. ., modelo 1954 --"

II

I F-600 � 172" - Motor 138 HP. - modelo-1954 I',III.
' F-500 ;_ 154" - Motor 130 HP. - modelo 1954

.

F�350 - 130" - Motor 130 HP. - modelo 19'54 '�

II
"

· ,F-100 - Pick-Up � 130 HP, _;_ modelo 1954 ,I'I Ford 7Rhein' (Alemão) �'" 173" 110 H P. - Com eixo

._I de força modelo :.1954 '.

•I Ford-Thames (Inglês) - modelo 1954-
.

•
II Chassis para Ónibus - D)esel - 189'. - 95 H P. II

.- II com .eixo de força ...�' 1 'I.I,· .' '. CARROS DE PASSAGEIROS: I
• 'f Ford-Vendome (Francês) - '4 Portas - Motor V8 II
• 110 HP. ModelO 1954 -

..

I Ford-Taunus (Ale.mão) - � Portal -.IMotor 48 HP. I,
II . 4 Cilindros .. ' Modelo 1954 . II
II Ford Americano _. 4 Portas '_ Motor V8 - 115 HP; .-

I Modelo 1953
. '- I

II 'SALA DE EXPOSiÇÃO ,,' \ II

I Áberta -Dia e� Noite I·
I Roa Duarte Sebotel n. 15 -,

.

Telefones: 3605 - '3347 I
i ED�IFI�CIO FORO I
'.1 Florianópolis .'� Santa Catarin_á" I
'__III!II _111_II1II_111111 ' ..

Pedras para Moinho
Vendem-se 3 jogos de pedra (mó) para moinho,

com o diâmetro de 120, 100 e 65 centimetros. 3
,As .pedras estão acompanhadas das peneiras .eelevadores.
Tratar' com Moinho JAP Tokarski Ltda., ou nesta-Bedação.
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Ano 10 - CANOINHAS- - S. Catarina, 16 de Julho 'de 1955 N. 359

Piaste tarde, engraçadinho
Na seção da Assembléia Le

gislativa de' 16 do mês passado
um deputado do P,T.B. que aten

de por João Oolodel, o engra-
adinho... apresentou um proje
to de sua autoria pedindo a cría
çâo de uma Escola Estadual, na
Colônia de São Pascoal, Distri
to de Valões,r1.VÍunicipio de Porto
União. Isso, é querer fazer cor-.
tesía com chapeu alheio, se não

vejamos: A pedido do senhor

Joaquim Dornít, a IEscola de
São Pascoal foi criada e está
furiçionando, já com 72 alunos
desde setembro do ano passado,
conforme provamos com o te

legrama abaixo transcrito de

15/9/54.•/ .

,

«GE'l. Joaquim Domít - Vaões
S.C. Prazer comunicar prezado
amigo vg criação.da Escola Iso
lada São Pascoal vg Valões vg
esse mumcípío pt

�

Saudações
asso Wal:iir Buch

Secretário Educação•.

Em dias da semana atrazada
esteve em ValõeS o Dr. Otto
Entres dd. Diretor de Obras
Publicas, enviado pelo Exmo.
Sr. Governador para conferen
ciar corri o Sr. Joaquim Domit
sÔb,Í'e 8 construção de. uma ca

sa de material para a referida
escola com duas salas de aulas
e a' residencia do respectivo
Professor; cujas obras infelis
mente, ainda não tiveram inicio
devido o mau tempo- reinante.

Também, foi a pedido do Sr.
Joaquim Domit, que o Exmo Sr.
Covemador tomou essa delibe
ração: Depois da cama feita quer
o «Engraçadinho" se deitar, Mas
esta não cola ... Piaste tarde ...

Assim acontece com o ..Pau
d� Cana» do Intendente de

'ValõE!s, a UDN é' que faz nos

sas 'estradas e ele é que quer
levar a fama.

Infelísmente, o Prefeito de
Porto União, não é da «Escola
da Vída» . pela qual passou o

nosso eminente Governador e o

Sr. Benedito Terezio de Carva
lho Junior:..

Não sei porque o «Papagaio
é que como o milho e o pere

quito é que quer levar a fama�
TENÚRlO !

Correspondente de São Pascoal.·

o que vae pela
nossa Rádio

Edital de Citação do G A. ..

M ..

Iréu Pedro Alves' ,overno.· ,,' UnlClpa
da Silveira LEI N. 303 da 5 de julho de 1.955

Prazo de (20) vinte dias' ,Autoriza o poder executivo à firmar convênio com a

, O Doutor José Pedro Mendes· .Errrpreza Canoinhas Força e Luz S.A.
de Almeida, Juiz de Direito da /- Herbert -Ritzmann, Prefêlto Municipal de Canoinhas, Es-
Comarca de Canoinhas, Estado tado de Santa Catarina, faz saber que a Câmara Municipal de
de Santa Catarina, na forma da cretou e eu sanciono a seguinte Lei:
lei etc...' . / Artigo 1. - Fica fixada em Cr$ 6.014,50 (seis mil e ca-

Faz saber que tendo designa- torze cruzeiros e cincoenta centavos), a importância a ser paga
do .o dia 22 de agosto próximo mensalmente à Empreza Canoínhas Força e Luz S�A., pelo for

entrante, âs- 14 horas, na sala necimento de iluminação à Cidade;

das &'.ldiencias 'do Juizo de Di- Parágrafo Único - Essa quantia corresponde 'ao con-

-reito, no Fórum, no Edificio da sumo de luz a razão de Cr$ 0,1827 por watt.
Prefeitura Municfpal desta cí- Artígo 2. - Esse preço estabelecido vigorará a partir de
dade, paraínterrogatorío do réu maio de 1.955. •

Pedro Alves da Silveira, brasí-. J, Artigo 3. - O convênio a ser firmado pela Prefeitura
leiro, solteiro, natural deste Es- Municipal e a Empreza Canoínhas Força e Luz S,A., será nas,
tado, de côr branca, com 18 condições désta. Lei, e as aprovadas por esta Câmara, abaixo
anos de idade, residente em Ran- . enunciadas: "".'
cho Grande, Município' de Pa- '

.

a) pagamento do preço unitário de watt consumido na
panduva, desta Comarca, incurso iluminação pública à razão de Cr$ 0,1827; na situação atual, re
nas penas do artigo 129, § 1., . presenta pagamento mensal de Cr$ 6,014,50 (correspondente a6
incisos l, II e III do Codigo Pé- fornecimento de Cr$ 32.920 watts atualmente dnstalados)
na I, dependendo a classificação .

__ \b) aumento dessa-importância, na base do preço dodo delito de exame de corpo de . r

delito complementar, com pos-
watt proposta, para tôda e qualquer nova instalação da ilumina-

sibilidade de incorrência no ar- ção pública:
,

tigo 129;§ 2., íncíso I, exame ês- c) pagamento do preço unitáriO mensal de Cr$ 5,0.0
se que será requerido no decor- _ por lâmpada colocada, a título de. substituição: atualmente com

rer da Instrução criminal. E, 520 lâmpadas colocadas a quantia mensal a ser pilg� é de dois mil
come o mesmoencontra-se em e. seiscentos .eruzeíros (Cr$ 2.600,00) ,

lugar incerto e
.
não sabido con- d) aumento dêsse quantun, na mesma base proposta,

forme certificou o Oficial de "sempre que novas lâmpadas forem acrescidas à iluminação pública;
'Justiça deste"Juizo, intimo-o a e) responsabilidade da Prefeitura na subStituiçã(' de
comparecer no dia, hora e local globos quebrados;

. supra design_ados, para ser ín-: ,

f) revisão n<.s preços unitários fixados sempre que hou-
terrogado e se ver processar ver alteração para "mais ou para menos, nos prêços do watt e
podendo, logo após, ou no pra- �as lâmpadas;
zo de três dias apresentar de-
fesa prévia bem como rôl de g) exclusiva responsabilidade da Canoinhas Força e Luz

testemunhas que tiver, ficando S.A. quanto ao material e mão de obra em todos os serviçoll
igualmente citado pãra todos os

atinentes á iluminação pública; , ,/
-

demais atos e termos do pro- h) responsabilidade da Prefeitura quanto à defeitos de
cesso, até final, pena de' revelia. instalação nas praças «D<1Utor .Osvaldo de Oliveira», « Lauro Muller
E, para- que chegue ao conhe- e Ponte Governador Bornhausen, e futuras instalações de, pro-

. cimento do réu, mandeí passar. príedade da Prefeitura; �

o presente que vai. afixado no i) revisão e substituição de lâmpadas defeituosas será'
lugar de costume e publicado na feita semanalmente;
Imprensa lobal. Dado e passado j) vigência do convênio a partir de 1.

.

de maio de 1.955.
nésta cidade de Canoinhas, aos Artigo 4. _ Aumentando o número de watts, por exten-doze .días (l2) dias do mes de são ou aumento de íntensidade na iluminação públíca, a base de
Julho do ano de mil novecentos pagamento será a do artigo 1., parágrafo único.
e cincoenta e cinco (1955). Eu
Zeno /B. Ribeiro da Silva, Es- .

' Artigo 5. - Esta Lei entra em vigor na data de sua pu-
crivão o datilografei e escrevi. blícação, revogadas .as disposições em contrárío.
José Pedro Mendes de Almeida, Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 5 de julho de 1.955.

Juiz de Direito Ass: Herbert Ritzmann - Prefeito

Confére com ú original e dou Publicada a presente Lei na Secretaria Municipal aos cinco
fé. Data supra. O Escrivão Zeno dias do mês de julho do ano de mil novecentos e cincoenta e cinco.
Benedito Ríbetro-da Silva. Ass. Osvaldo Ferreira Soares - Secretário.

Sendo a organização do Banco
C1ltarinense S/.\., considerada de
altó 'interêese para a situação eco

Dômico·financeira do Estado de
Santa Catarina, vem esta novél
instituição bancária conquistando
dià:riamente novos e grandes-acio
Distas, dentro e fóra de nosao Es
tado, o que bem atesta a. capaci
dade administrativa de seus ilus
tres Incorporadores, Srs, Dr ._Ma
loel Fiuza Lima, Jornalista'Sidney
�oce(i, Dr. João Bl!,tista Bon8ssis,
.r. Saulo Ramos, Dr. Telmo Vi
eira Ribeiro, -e Flodoaldo Nóbrega,
'1ue estão proporcionãndo sólida
estrutura ao Banco que, em futuro
Jlr6ximo, será um esteio da eco-

1I��ia bàr'riga-verde, dado o tiro.
�lOIO e probidàde dos elementos
�ue compõem a sua Alta Direção.
Nascido na Capital do Estado,

o. �anco C'atarinense S/A., em ar·

ganlzação, come medida preliminar
�� de @ig?ificativà impórtância, �C8-
" f

a de criar um Quadro Consultivo,'
'0rmado pelos seus aciODi!!tas com

,

�tividades comerciais e industriais,
.�8 quais passarão a repreSe?,taT os
fs,. Incorporadores nai! dlverilas

IODas .de operação, iniciativa esta

�e Vl1l8, dar maior estabilidade à

8 ,8.ca.usa, prestando destarte um

ef��lÇO mélhor organizado. e mais
ICle�te àqueles que pretendem

A Radio Canoinhas acaba de
receber a seguinte carta, que
vai publícada na integra:
Alegrete, 4 de julho de 1955

Senhores Componentes da Ra
dio Canoinhas, muito bem es

cutado essa Emissora aqui em
Alegrete, já é uma boa Estaçãcl

. pela distancia .que fica ai perto
de Porto União e Mafra ja per
to de Curitiba conforme esta
no Mapa a' cual foi essa a unica
Cidade que consta no Ma.pa, mas
a frecuencia mais, ati menos de
1550 a 1560 cujo programa foi
muito bom mas as veses é en

terferida depois das 7 horas por .

Estações Argentina que começão,
ou inícíão-essa hora, mas as 6
horas até as 7 se ouve muito bem�
fiem mais atenciosas saudações.'

José Trindade de Souza
Avenida Freitas \tale ni 70

Em Alegrete, R. Grande do Sul
\

, /

(E M- 'O R G A N I Z A ç A, O )
I

associar- se ao importante empreen-
dimento, figurando já entre os

destacados (Consultores do Banco,
os seguintes homens de negócio;
em Laguna,' Sr. Carlos Remor,
Exportador e proprietário da Em
prêsa Santo Antônio Ltda.; em

Itaiaí, Sr. Leopoldo Zarling, pre
sidente da firma Indústria e Co
mércio de Madeiras SIA.; em São
Francisco do Sul, Consut Mário

Robaina, comer-ciante � exportador
'de farinha de ,trigo; ém Videira,
Sr. Angelo Ponzoni, Diretor da

firm,a Ponz6Di & Brandalize S/A.;
DO Rio de Janeiro, Brigadeiro
Franklin Rocha, Diretor da "Cru
zeiro do Sul�'; em Ibirama, Sr.

, Rodolfo Koffke, industrial; e em,

Pôrto União, União da Vit6tia,
, Caçador ,e Palmas, o abastado co

merciante e fazendeiro, Sr. Alma
rico Thomazi. '

",
...

Dentre OI destacados acionistas
do Banco Catarinense S/A., figura
o Sr. Almarico Thomazi, que, na

qualidade, de Consu.ltor, dessa já
vitoriosa organizaç'ã'o", acaba de

subscrever duas mil . ações, num

móntante de um milhão de cru

zeiros, contribuindo .o abastado
pecuarista, de '{'arma v'alioBa, para
tão significativo enpreendimento
que virá propoicioDar inúmeras

/
---

/

vantagens à. vida econômico-Iinan
ceira de Santa Catarina.

"O Comêrcio", que acompanhou
com vivo interêsse . toda. as de
marches para o expressivo acon

tecimento, ligado com a inclusão

do nome do S�. Almarico Thomasí,
para o corpo dos esclarecidoa Con
sultores da referida Instituição,"
não pôde deixar de louvar a ação
'efiCiente e

.

oportuna do Rotary
Clube destas duas cidades xif6pa.
gas que, procurando trazer reais

I benefícios à coletividade, empe
nhou-se sobremaneira para que o

negócio em f6co chegasse a bom
..

termo, como efetivamente chegou,'
reafirmando' inquestionávelmente
a sua ,existência útil e nece�8ária
,à realização dês iniciativas dignas
do, nossif apôio.
Santa Catarina vem - se pro

ietando ausPiciosamente no cená·
riQ econômico-financeiro do plliÍs,
e o Banco Indústria e Comércio
(o popular INCO), que se ressalta
entre os m'a'iores Bancos do Bra
sil pela clarividência de seus Di·
ret,ores, capitlneadofil pelo grande"
financista S1''. Genésio de Miranda
Lins, seu' D i r e t o r-Snperinten
dente, que·para êsse mister é coado
juvlldo por uma equipe de expe
rimentados funcionários, vem ine-

_.,.,

\
gàvelmente obtendo um erescimen-

,

to' fantástico, porém o desenvolvi.
mento rle DOSSO Estado está sen-.

do mais acelerado, o que requer
mais estabelecimentos bancários,
donde a possibilidade de termos
mais um Banco barriga-verde, pa-
ra fomentar as grandes" energias
industriais e comerciais de nossa
terra, e daí a plena justificação da
cciação do Banco Catarinense SIA.

.. \ .

Sôbre a excelente receptividade
que causou a organização do novél
Banco, esta folha p_ass8 a divulgar '1as palavras textuais de u� dOi
seus dinâmicos, e esclarecid08 In-

,

corporadores, Joroalil!ta Sidney
Noceti, proferidas há dias numa

'das sessões do RQtary Clube local:
"Dós vinte "milhões de cruzeiros
do capital necessá.rios ao 'funcio�
namento do Banco CatariQense
SIA. já' e8t�vão subllcritos, entre
cêrcã de 1.300 acionistas, soma

superior a quatorze mil!...ões de
cruzeiros. Com a subscrição, hoje,
",qui, em vossa cidade, pele con

ceituado comerciante e pecuarista,
Sr. ,Almurico Thomazi, nOIlS!) cà

pital subscrito eleva-se a
. quasi

catorze milhões lie cfuzeiraliõJ. O
Estado 'de· Santa Catarina, que
para acofQPonhQr seu enorme de-.
senvolvimento comerCiai e indus
trial, tauto necessita de JDOibr nú·

• •

merode estabelecimentós bancários
em breve contará com mais um

" .

.

- o BANCO CATARINENSE
S/A. - 'que nada mais Ipretende
do que seguir o exemplo de hon
radez, de organização e de rápido
desenvolvimento de seu congênere
.ne Estado.. o Banco Indústria.'e
Comércio de Santa Catarina S/A.,
hoje, não só orgulho de nosso Es
tado, como um exemplo a ser imi
tado dentro do sistema bancário
do país".
O. Banco CatarineDse S/A., que

tem a dirigir os seus destino.
elementos de. real projeção ®s
meios industriai" e c9merciai�, a
·Iém de possuir. uma Diretoria de
homeui capazes, conta também
com funcionários zelosos e cooo

penetrados da responssbilii:lade �os
cargos que ocupam, e dentre �s
saHenta-se a pessôa do ilustre aca

dêmico de Direito, Sr" Josué 'de
Oliveira, ,incansável Inspetor qpe,
com seu largo tiroCÍnio e inteli
gência acegtuada. vem realizando
na ilua zànll de operação um tr�
balha digno �OB !;Daiores encômios,
elevando cadà--(ez' mais o concei
to já firmado dá :Entidade que
surgiu para maior grandeza de
,Santa Catariaa.

Trsnsc[it? a pedido, do j�rn81"O Com@rclO", de Porto Ui1l80.
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Covardemento assasinado, An

tonio Dreveck que foi um e

xemplo de trabalho," trabalhava
para varias firmas de São Pau-

· lo, Curitiba é Rio e tambem pa
ra a firma Irrnãos Zugmann

· desta praça. Despreocupado a

pós um dia de luta e de esfor
ço,vinha 80 encontro. de sua fa-
_milia, Surge na sua frente, um
impiedoso ser humano, sem eh

tranhas, que lhe rouba a vida,
com uma bala na cabeça, Tom
ba alí, um homem, um pae e

um amigo. Sem esboçar um

gesto de, defesa Antonio Dre
veck, ínérte, permaneceu nolo
cal do crime, mais de 14 ho
ras, até que chegando ,ao co-

- nhecimento de nossas autorida
des, foi providenciado a

.

rerno-'

ção de seu corpo,
.

para Canoí
nhas, no dia' seguinte ás 11 ho
ras da manhã.

.roi sepultado no día seguin
te, com grande acompanhamen
to, O povo aguarda com anele
dade, o resultado das investi

gações para a descoberta do
·

criminoso,

I;>reveck, desaparece o seu

corpo, mas o seu espirito ficará
entre nós, como o mais _eleva
do exemplo da classe dos via
jantes e dos motorístas. Você,
viaj'ante como foi, pertence 8

,!!ma coletividade e esta, nun

oca poderá olvidar o
.

seu tra
balho . e sua cc1aboração, pa
ra o seu ,crecimento � para o

seu progresso. Um patrimonio
de carater e de' honradez, você
d,eixa paF'l todos nós esteja cer

�ó. A tua ·luta será continuada
por nós e por outros que irão
suceder-nos, mas, o teu' n'ome'

ficará eternamente gravado nal
lembrança de todos, como o ho
mem que sacrifiCou, se com pJ e
juiso de sua própriá vida ,para
.manter a nossa clásse 'sempre
de pé, altiva e disposta a co"

.laborar .para o progreS$O de to
dos os poyos,

·Missa

t\nó 10 - CANOINHAS - S, Çatarina, Iõ de Julho de 1955 - N. 359

de Monta de (anojnhas -
/

Aviso
POSTO DE MONTA DE CANOINHAS avisa os

Senhores Criadores interêssados, que dispõe para. emprés
timo 2 (dois) touros de raça HOLANDEZA e 1 (um)
tourõ de. raça eARACÚ.

Os' interêssados .deverão entrar em entendimento
com o .Encarregado do Pôsto de Monta, na Escola Prâ
tica de Agricultura "Vidal Ramos" em Marcílló" Dias.

Eng. ,Agr. Tadashi Ta�imura :._ Encarregado"

Dalila Seleme e filhos, profundamente contérnados com
o falecimento' de sua sua sogra e avó. SABETB SELEME,
ocorrido dia 16 de junho no Líbano, vem convidar os pa
rentes e amigos' para assistirem ,a' Santa Missa que' farão
celebrar dia 22 do corrente, ás 7,30 horas, na igreja Matriz
Cristo Rei, desta cidade.

_

-

Por mais este ato de amizade e religião, antecipada
mente agradecem,

Canoinhas, 14 de julho de' 1955.
\ ,

{ , ,

E_S-PORTES
'-

Convite

Em nome dos viajantes, re- mos serrpre sujeitos à .garra
presentantes comerciais, pracís- da fatalidade, e você, foi sua I

tas e motoristas falou o verea- mais recente vítima, Vítima em

dor Alfredo Garcindo, que tarn- circunstância tremendamente
bem, é viajante, as palavra-s que. horrível, sem uma defêsa

'

para Pôsto
abaixo transcrevemos: lutar 'f!� reagir, com o' pensa-

<Dreveck, coIéga e amigo, .

menta voltado para a familia.z'
Se eu láureado fosse, ,como

com o racíocínío e. com a con

ciencia de haver 'bem cumprido a
poéta, corno escrítôr e mesmo

sua missão de exemplar chéfe
como .jorríalísta, não encontra- de família e de empregado cum-
ría palavras suficientes' para' pridor honesto de suas obrigatraduzir o que todos nós, via- ções e de seus deveres. Quan
jantes, pracistas, representantes do tudo lhe pareceu resolvído,;
e motoristas, sentimos com o

seu brusco' desaparecimento de
e decídístes voltar para casa,

noãso convívio, de nossa C0m-
trazendo o quinhão, adquirido

panhía e de nosso: meio. Qwm-
atravez de .muíto esforço e, de

tas veses nas estradas. enlâmea-
muita luta, surgem mãos cri
minosas, mãos. que. vivem na

das p escúras, nós encontramos ociosidade e na espreita 'assa- .

em direção oposta, e que o nos- sina de roubar aquilo que nós
so cumprimento. e saudação, e- viajantes, podemos dizer, con
ra apenas' um bréve acêno de .

seguido, com sangue, suor e la'-
mão, como se quízésse respon-' P
der, que as vendas tinham si- ����:�idO�rD��:cti,u�ã�e ::t;!� ,

do bôas e que voltávamos para de' fugir a éssa fatalidade, É
'o. nosso lar, anciósos para abra- assim a vida � é assim o rnun-:
çar OI nossos filhos fi matar as do em que' vivemos. De um'
saudades' de nossa ausencía. momento para 'outro, aisistímos
Mas, todos nós, não" possuindo desmantelar todos os nossos,

o' direito de conhecer com exa- . castélos, todos os'nossos p'lan�stidão o dia' 'de' amanhã, esta- de futuro. Nós, viajantes e mo-
------.....----------.....--------.------ torístas, que bem te conhecía-

O·'G·O'·:V·� rn
..«e M'"'U" ··n· ·1· C l·p·.a·l. �o�s'eo;e�o�;Ô��ihoq�:te;�e�::; "

.: 'oreçéo de'Me,ã.e
�

,_

dar a tua família, .ausente do
lar .em .cada vísgem, por 'mais O fl·l-m·e 'que enaltece 8 b··· t

'"

h te.
am .1-, rou o menmo cUJO carm o .

Requerimentos despachados durante o periodo: .de 25, dias por mês, querendo çao da mulher ve de conquistar paulatínsmen-
6 a 30 de Junho de 1955, chegar. no fim .do 'ano e per- Enaltecendo. a ambição' ma-: .te com suas atenções e cuídados

REQUERENDO TRANSFERPNCIA DE: manecer junto com .os seus, a- xima da mulher, a Columbía
.' Mptias Echilinger bicicleta Hermes para Sigmundo fim de desfrutarem -juntos, do· Pictures fará exibir, quinta fei

Schumoski; Tarcisio Schaefer e sua Mulher ârea de 399 m2 trabalho intenso e arduo, de 'ra no Cine Teatro Vera Cruz, a

par-a Osvaldo Haensch; João Maria Silva bicicleta pata Abde- seus frutos e de sua recom- grande produção de Buddy A

nago Pereira de Liz; Paulo Voos área de 160 m2 para E/. pensa, E quando, nó� hoje- as- dler, dírígda por Rudolph Ma-
E v: Il)!T 'L d N' k M Ih ' sistímos =de pertb que isso nã,o.'

za ma �,no ; -saoocir acer a ova e e sua
/

u
.

er area té e intitulada "Coração de Mãe".
,de 950 m2 para Laura E. Lombardi; Edmundo Uhlig e sua poderá" ser feito mais por voce, Nela veremos, em notavel in

Mulher área de 1.040 m2 para Alfredo Fiedier; Manoel Mar- Iagrímas rolam para dentro, se terpretação, a formosa Loretta

_
tins .âe Souza e sua Muiliér área de 2·400 rn2 para Artur nós como protesto solêne, da Young.como Paula, a mulher que
'E. Kuneel; Carlos Setredo Stuéber e sua Mulher e •Amalia falta de segurança nas creatu- dedica todo seu 'Coração e cari

Stueber área de 800 m2 para Waldomiro Kischler; Frida ras humanas,. a quem muitas nho a um 'pequeno órfão devi-
·

Keunecke 240 m2 e uma casa para seus 5 filh'!§; [ase Adão veses, inocentemente, entrega-
_
do a impossibilidade de ter fi-

Schmidt caminhão para Manoel Schumacher; Carlos Sefredo mos a nossa propria vida. A Ih A I d d d L tI' humanidade, Dreveck, está re-
os,' o a o a gran e ore ta

Stueber e sua Mulher e Amalia .. Stueber área 800 m2 para trabalham Kent Schmídt e A!e-

Ramiro Novak; idem pata Antônio Holeapfel; idem' área pléta de individuos, que vivem xander Knox. Loretta Yong faz

2,400 m2 para Cassemiro Kwitcien; área 800 m2 para Alais . apenas para matar e para sa-
o papel de uma mulher queri

Adolfo Werka; área t,600 'm2 para RodoPho-F,
.

Werka,' quear. Revolta-nos, eonfésso, co- da e invejada na sociedade;'mas
, '1139 14 2 p' A'+' d S lt t

'

800 2 lega Dreve..::k,. mas o qUE' faser,
area. , m ara t, re o cu e us,�

.

area _,m pa- que vive um drama í!1timo-;--gua.r-
rll Eeona1'dó Oap.o;ki; áreq. 1.600 m2 para riJão Cordeiro se temos que assistir esse es- dando para si mesma o segrêdo
OJiveit'a; área 800 m2 pata Eriéa Wunch; idein idem Para peta cuIa funebre por mitas ge- .que lhe minàva a vontade de

a t �_', '../ 'd
. r:..r b t P 'V? hl atá' rações, at� que no coração do

U'S avo l.rLaes,· 'lu-Bm 1, em para L ler er ., woe; vw
h

J viVer, até o dia em que enco�-
Granémann Costa caminhonéte da Empreza _lndustri,al e ornem, penétre o sincero �môr

Comercial Fuck Ltda. para SlU nome; Pedro Schiecoski bi. e poss�mos dizer que estamos

cicleta para Pedro Neitberger; Pedro Neuberger bicicleta para cumprindo a _parabúla do Mé&

Pedro Schiecoski, Luiz Eugênio Tack e sua Mulher área de tre «A�AI-V.oS UNS AOS OU-
,

.3.200 m2 para Zacarias Munhoz de Lima; Ubaldo Ricárdo TROS, COMO EU VOS AM�I»-:
da Silva e sua Mulher área de 300 m2 para Jorgtl Schwarz; Isso não sucede ainda, Dreveck,
João Tomachitz e sua Mulher área 800m2p. Irmãos Bartinik; porqUE: a educação que _ muitos

REQUERENDO LICENÇA,PARA: recebem é ref\exo muitas vezes
'

'Afonso Carvalho Kohler construir uma casa de ma- do egoismo e da inveja. Lem';'

deira, nà estrada de {'arttlra; Antônio Ferreira- construir bro-me de
.
tuas ultimas pala

uma casa de madeira, em Campo d'Agua Verde; Rodoljo vras em meu eseritorio, quan-
· Frank ,estabelecer-se com Fabtica de calçados e Loja; Rothert do disséstes-: Nós viajantes não

e Cia.estabelecer-se com Casa de Tintas, Ferragens, etc. Scul, podemos marcar o dia da che-
. tetus &. Klok Ltda. estabeln:elt:se como construtor de obras gada em casa e a nossa fami

,com dep_ós'ito de mate1ial para construção; Lily Michel lia está habituada a vivt>r sem

Thi�m construir 40 metros de cerca; idem idem mais 40 pre na duvida, se chegamos'
'm,tros de cerca; Otília Herbst Cordeiro rcque.r gO dias de mortos ou vivos, se trazemos

licença; Arn_aldo JO!!é Machado estªbeleceri"se com Botequi�;' o pão para os nossos filhas ou

'[omazHudzinsk_i demolir casa de madeira em Felipe schmidt. não, Quantas veses dormimos'

REQUERENDO BAIXA DO.S IMPOSTOS DE.:
. à beir� da estrada, sofrendo

frio e fome.
.

Adólfo Randig bicicleta; luventina Chagas Casa Co-
mercial; Artur Moser e Batista Bressau caminhonéte; Wal-

·

demiro N,y �Cama1'go Càsa Comercial e Carroça de Lavou",
ra;. Pedro Altino Ferreira bicicleta; Brau.lio Ribas da Cruz
c(lrro d, lavoura; llma' Schroed,,. bicicleta; Luiz rrancisco
FernandeS automóvel; Carlos Jlibere da� Cunha & Cia. Jeep;
Gernot Boilmann' caminhão; Ivo rernandes Ferreira cami.

n,hão Ré_o; Nabor Braulio Bacelar automóvel; Maria lzabet
Machado Botequim,' David da Luz {'ontes automóvel; Alfredo
liiener Sobi-inho' automóvel f'ord; Aicyr Woitexen Padarià;
Eváldo Kreiss' Casa Comercial, Açougue; Thalia Batista
Trancoso Livraria�' Alvaro Grossl, automóvelj' Aldo Martelo
caminhão Whitt; Carlos' Mor,tti Ltda, Farmada;· Herc[li9
Damàso da. Silveira Casa Comercial, Kornatzki & Geremias
Se.rru.riu; Inddustrid de Madeiras Trls Barras Ltda. Fabri
ca de Móveis e Es.quadrias,

R.EQUERIMENTOS DIVERSOS:
,

Evaldo
-

Carlos'Brand requer, por compra, cinco. me
tros deV<terreno no Cemitério Municipal, Odilon Davét riquá
retificação de nO,me, .Wiegândo Knopp reqllti1' mudança dI
côr de seu qutomóvel, Alfredo Scultetlts ',.equlr retificação
d. nome, Alexatzd,-e Novak e outros requerem aprováção de

Mapa de terreno urban� '.' .

,

Todos os l,quet'Ím8ntfJ._S foram despachados !avoravebneni,.

ledo voltar� aos treinos I .

�. C. Corintouis Paulista,
Como é sabido, lEDO, arqueiro Campeão do Torneio

'

d� glorioso botafoguense, 'numa" "CharlIes Müller"

fartida\l dbe fultebol'l dislP�tada edn- S, C, Corintians de São Paulo,
re o c u e oca e plranga' e domingo último ao derrotar o Beo'
Eio Negrinho, saíu sériamente con- ,L.finca de Portugual, pelo escore .�
tundido, estando afastado d�s gra- d·' t t _.

'd ". , " F' I d
' OIS en os a um. sagrou- se caIll

ma os quasl seis meses. a an o -"

t d t
'

"Ch II!, _ peao mVlc o o orneJO, ar e
a nossa reportagem, o-proprlo era- MoolI" . t" d d' o

, 'r
'.

I'
u er , par IClpan o. o meSJD

'que nos mIOrmou que vo tara aos ,.

t' CI b S C C
'

t
' /._ os segum es u es: , , orlO'

remos para sua recuperaçao, as� t' - J, "

t' A é 'ca
sim que baixarem';s aguas no Es- FlaCns ..campeao _

mVlc o,, m rei
t' d' A

'

t
I t'

'
.

'. ,Vlce·campeao, Palmeiras E. "

.

a IOd' . ?d regtl� ;a:m,os a no ICla, C, R. Flamen-go, Benfinca E. C. por'
sem UVI a sa lSla�orla para a tor- ti" P h I d M t' 'd'
cida alvi negra, fazemos com or-

uga, e en aro e l on ,eVl �o.

gulho, porquanto, a volta do atlé- Fatos '& Boatos
ta junto aos seus companheiros, Domingo, teremos no, t�pete
dará novo �nimo ao clube, verde, do Estádio "Almor V, CÔr·

Adiada, a viagem· do Botafogo te", sensacional partida' de futebol,
.

E. C. à Joaçabà-
entre as equipes: Tainha Futebol
Clubê versus Taraira Esporte Clu'
be, campeões' de rios e mares.

Inegâv�lmente será uma das' mais
inter�ant�s porfias, S�rá arbitra'
da pelo conhe6}ido pescador, digo

. ,apitador, DONATO, coadjuvapO
pelos bandeirinhas: AUage e Tonjço,
A renda .deverá alcançar � qua·
tro bolsos dos juizes:- A partip�
será irradiada pelo lricutor mundi,
almente conhecido; MANDy:';A
ordem ,]0 juiz é l!8ra do, furareIll
as, redes.. Na preliminar, jogarão:
Cará x Cascúdo.

" -

x xx

Ap6s o jogo de a�nhã, os atlé·
ticanos irão contratar os�Jogadore8
q14e mais se destacãrem no embate.

•
Conforme estava amplamente

anunciado, o Botafogo E,C., désta
cida�e, eplbarCilria hoje para cida
de de Joaçaba, afim de saldar um
compromisso amanhã naquela ei-

\

dade, contra O AtlétiCo, campeão
da liga daquela �l"ogressista cidade.
Em virtude do mau tempo, o pré
lio foi transferido J.mra data: ainda
.não designaçla,

E esta, Dreveck,-a derradeira
homenagem que te prestamos,
concios de que soubestes cum- .

prir com a teu dever de cole
ga, de pae" de esposo e de à

migo.

I.

Falecimentos
,

,

i Repentinamente, faleceu dia
13 do corrente, em Felípe.Schmídt
o estimado cidadão JÔvÍno Tho-

. mazzí,
Comercíantgque era, residia

naquele distrito, na muitos anos,

gozando da simpatia de todos
seus moradores,

Faleceu, dia 14 em Salto de
Agua Verde, onde rêsldia ó cio
dadão José RoesleÍ'. '

I
As famílias. enlutadas, "Cor

�
reio do Norte" apresenta senti-
das condolências,

,�'

§ §§I
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CORRIIO DO NORTE 16.7-1955"

G O V e' r n a 'd o r d o
"

R' 'a r .a . V ic é �� C; o : V e' F n.a d o r
.·, (':t. �,�" " 0''''0:" .. :�.�'I. �L" �_ -.�:..�: ." ;' '!".. .. ;, _

-<�.

,Esta,do:,-,( J,ORGE�/ LACER'DA
: - H E R I B E' R T 10 H Ü' L S E...

,', ," . :"

"VE'NDE#'SE
Uma data de 20x40 metros, no perimetro urbano:

Tratar- com a Sra. Dona Adelina Kohler.

I' F é!-rETec�li�!e� �

Far�c!u�'�s� i .� a
Perfumarias· P-rodutos de Beleia de Helena

�

Rubinstein, Mafgaret Duncan, CQt,y e outras

I
' Artigos de Toucador etc., '

Manipulação escrupulosa I Preços módicos I

',Transportes Rodosul Ltd�.
SÃO PAULO CANOfNHAS,

� ,

Rua Vidal Ramos 232

Fone, 274

Telegrarnasr ROQOSUL

Rua Carlos de Campos 272

Fone,· 9-49':'94

Telegrarnasr WOLFRAM

Deus" pôs o trabalhQ de serrtirrela à virtude!'
, Como um. incentivo ao trabalho, esteio de nossa Nação ,e
esteio de todas as demais, a RADIO CAN01NHAS LTDA.,

, lançou o programa BOM DIA TRABALHADOR, levado 80

ar diariamente das 6 às 'I horas da manhã.

Ouçam O BOM DIA TRABALHADOR em 1560 Kílocíclos.

o
vem aí. Compre já súas

Malhas de4ã'

E lembre-se» Prestigiar o. Radio e a Imprensa é colaborar

" "iiPíii$_ra_'_o.e.n.g.�_an.d_e.cl.·m.e_n.to_d_e_u_m_�_j,p_o_v_o.. .,,

__II''' na �e4�4 éttif4
, .

:====:::I:::::::::::::::::::::::':::::R::::::::::::::::::::::0::::;::==::::::::::::==::0:=8:::1108::111::::1::::::::::::1::::::::::11111::1=111
I: :?'

.

.... ',. I:

II -Fosfato· Escória de lhornãs, I" "

ai" :Y •

-
- I:

li' -o mais antigo, atlvo, eficiente e econômico adubo fQsfatado e cálelcc ii
ii /'

que o Brasil ,já· conheceu e �em usando. ," 55
:: -" ::

55 CONTÉM: f7/tB% de fósforo solúvel em ácido cítrico a 2% (método Wagner) 5&
H 45/50% de Cálcio em forma de cal livre e combinada .' ii
i:

-

8/10% de silicio e enxofr, f:
:: 2/5% de magnésio.

'

::

I 4/5% de manganês, cobalto, titâneo, vanádio, cromo, etc. II
r "

= * NEUTRALIZA e corrige a acidês das terras. 55
::' * EQUILIBRA o. metabolismo das plantas. � 55

U * ENI\IQUECE s,a terras do Iôsíoro, cá1êio, etc. 55
••

* REJUVENESCE as terras esgotadas.
' .

I:'

ii ' '* É DE AÇÃO BRANDA, por isto é-inofensivo à terr.:,a: 5E

H * Seu efeito RESIDUAL forma as mesmas reservas na' terra que se obteriam com ,II;
-

55 'fortes estrumações. '. -,

-

,- 5E;= * Mesmo Das terras roxas e descalcificadas, transforma-se -FAVORAVELMENTE. 'I:
fi * AJUDA o desenvolvimento' das raizes. , ,', ii
E! * SEGURA e desenvolve extraordinariamente os frutos uniformizando a maturidade ii
ii * RETÉM a florada. 55.
•• • -_

, II

D �O FOSFATO ESCORIA DE, THOMAS, é um excelente adob� "qu,e 'não sofre � , ii,
I

-

menor interven�ão de .ácidos. Seu efeito é lent� ,e �uradouro, chegando ai
, II

ii surpreender ate os mais descrentes. Quanto maior for o grau de, ACID�S) ,

::
,

H maior será O seu resultado.
' "

/-(
.

ii
5i Importações Diretas .. Estoque �rtnClnentc! .. Pr�çQs�cceSSlveIS' ü·H ' ,

�
55 Agentes exclusivos no Paraná e Santa Catarina ·55H "

I A'LBANC> BOOTIN' &-, elA. 'lTDA.- H
H FUNDADA EM 1897 I
H � MATRIZ , ,FILIAL / fi
:: 5II . Av. Capanema, ,155/191 Av. Paranâ s/n (saída para Ibiporã) ••

H -, II
1= Caixa Postal, 332 Fone' 1048 - .Caixe Postal, 18 ::

ti CURITIBA' /'. LONDRINA E5
.. ' ..
" ' -

:I:=::::::::::::::::::::;:::::��::;::::=:::=::::::::I:==:::::::::::;==:::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::;;::=:=I:::=:aH::::::::::::�=:�::

i • - "

_ .

UM' 'LEMA' QUE' É TRADiÇÃO'
I RÉNNER QUALlOAOÊ ,,�' PRECO JUSTO

,

'D'a r�u�a de 'passeio e trabalho ao s�oking'
«RENNER»' SATISFA�Z A TÔOAS EXIG�NCIAS

'

� -

.

,PURA LÃ 8x

CORTE SOB MEDIDA�
,FEITA PARA DURAR MUITO.... '

,

.,"

I>ORQUE TEM QUALIDADE EM TUDO!
I ...; ,,;

i' i

Revendedor, REHHER
.....,... 'y ..

,

' "

.

CA§A PEREIR,A
As Roupas RfNNER, pela qualididé
dos le�ldÍlS; dos .Ivlamenlo$ I"
pela sua conlecçio esmerlda

r- ,

podem 8 déi"�"$er la,adu: ' :',
.arlddicalllinl.

"

��, Rua Getulio Vargas, 882
'

,

- Santa, Catarina
'

-.

•• : I

Beniamino' lIigU
','

. � .

� .;;_,

VARCAROI,.A TRISTE:
,SANTA LUCIA

, o ESCRAVO
O',GUARANI

MAMMA
SI VUOI GODER 'LA ViTA

, AOEÜS A NAPOLES
-o BEl NIOI 0,1AMORE

-, . /'

CELESTE AIOA (Forma Divina)
'.;

.

'

' $OAVE�FANICULA '

AVE M4RIA (Schub.r�)
, JO,SCELYN,

'

� outros serão encontrados na Casa.Erll.a

Cooperativa de Protl':"tó,'ei - d,
�'Canoinh••/1 < Ltdá.
EDITA'i, 'DE. CONVOCAÇÃO

,

, o P�e�idente da Cooperativa de' Pro.dutores de Matf!. '

«Canoinhas» Ltda.; usando, das attibuiçÕts 'que lhe conferem os
Estatutos Sociais, resolve:

CONVOCAR
a Assembléia Geral Ordinaría dos Associados, a realisar-se na

respectiva Séde Social, no dia 24 de Julho, às 8 horas, em' PRI..;
MEIRA CONVOCAÇAO, afim de tratar dos assuntos constantes
da seguinte I'

Ordem do dia:, "

1) _ Deliberar sôbre o Balanços Relatório- 'do Conlf:lho
:, '

� de Administração e' Parecer do Conselho. Fiscal;
2) - eleição de -novos membros para o Conselho.Fiscal e

Adrnínístração; .'
.

'

3) '_ outros assuntos de interesse da Cooperatív«.
,

Não. havendo numero legal para Instalação da Assem-
bléia em primeira convocação, fica desde já, feita a
--

segunda convocação
para às 9 horas �o mesmo dia.'

,

'" '-"
,- Se ainda desta vez não houver número legal, fica feita a

,�
", '

terceira e
�

última convocção -.

,1,'

para às 10 horas, ou seja uma hora apÓs 'á segunda. '

. �,� , , \

E para que; chegue ao conhecimento de todos os in
teressados, passo�-se o. presente edital que será afíxado na Séde
da Cooperativa, 'seus postos e arfnazéns, bem corno em locais pu,
blicos habituais dentro. de sua área de ação 'e remetidos aos as-

_soclados por processos
I qúe comprovem remessa e recebimento,

na medida do possivel. '

•

Carioinhas, 17 de Junho de 1955.
{.;,;, • -

. • ,'.! � • :-

Miguel Procopiack
'

,

'Presidente' ," "

\

Tio-tas Par·ker' só na [mpressóra
: .' c

PARA FERIDAS,
E"C Z E MAS,
! N F L.A M A ç O E 5,
C o C E I R'A S,
FRIEIRAS,
ESPINHAS,'ETC.

�===:;::::=::::::====� "

'1'ONI(O êÀPILAR

�r.ôit:o;h{ÊN('i'A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Há dias, agravando-se o estado
de saúde de nosso vélho e bon
doso sacerdote Frei André. foi êle
transportado para Curitiba, onde,
agora, foi submetido à melindrosa
intervenção cirurgica,

-

graças a

Deus, com plêno sucesso.

Qual· o canoinhense que não co

nhece Frei André? pois desde sua

ordenação sacerdotal reside aqui
entre nós.: estimado por tôdos!

Vem êle acompanhando o cres

cimento e progresso de nossa q.
dade, tendo percorrido nosso inte
rior, levando aos mais longinquos
paroquianos, juntamente com a

palavra de Deus. o seu espírito
alegre, dissipando tristezas e preÇ}
cupações, pois até hoje o nosso

.

padre André sabe contagiar a tô
dos com sua verve espirituosa.

Ano 10 CANOiNHAS

Unidos para ,a vitória
Hoje a tarde realiza-se a con- retriz inabalavel. Haja _

visto
veação muniéipal do P,D,Q'" ho- quando o P.D.r.. lançou a candi-·
mcngando a candidatura à Pre- datura Juarez Tavora à Presí
feito do eminente médico Dr. dencia da Republicá. Tudo e

Reneau Cubas, Diversos fatores todos estavam contra o lança
levaram o P.D.C. a marchar uni. mento feito, do eminente gene
do com a U.D.N. Não' foi con-' 'ral. Depois de todas reviravoltas
chavo politico, não foi interêsse da politica, a candidatura Jua-

/'

particular dos membros do Di- rez, hoje está no páreo suces

retório local, ou qualquer bar- sorio, como franco favorito, con
ganha que os adversários, talvez gregando em torno de si as

julguem. existir. mais variadas.correntes politicas
do País. Assim como na esfera
federal e estadual, também na

municipal, o P.D.C. já tomou
sua deliberação. Logo mais
a tarde f a r á o lançamento
oficial da candidatura Cubas pa
ra prefeito Municipal, candida
tura ja vitoriosa pois alem do
PDC e UDN, deverá congregar
outras correntes politicas do nos

so município. E assim unidos
daremcs a continuidade progres
sista de que necessita o nosso

município, elegendo para pre
feito a três de outubro, o nos

so médico e amigo Dr. Reneu
O meu partido norteia-se por Cubas.

principios sadios, e de uma di- .

O que mais levou o P.D.C.
a forrnar a «Frente Democrâtíca»,
já em -marcha no ambito esta
dual e dentro. em breves dias
no ambito federal, foi a era de

progresso que o nossô Estado

/
M.N. S.

e o nosso Município vem atra
vessándo desde outubro de 1950.
E· é preciso que esta éra de
·progresso continue, e apoiar e8-
ta continuidade é o dever de
todos os canoinhenses. Confia-·
mos que o Dr Cubas, será o

continuador de Benedito Tere
zio e Herbert Ritzrnann.

, .

�@®®®@®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®�
� A mais .antiga. Oficina '. . m
� A mais sortida

, �
� A melhor

R 1- �
� A preferida . e ampago �

i
-� !

� Gompleta Issistência para i·

I b� j> I t do pequeno concerto �

•

SUl. rcrc e a até 8 reforma geral �:Péçás �e mals péças, da menor, até a maior II V E N O E _bldlletas noves .õ '�elh(;)r
. prêço da praça ®

@
,

- ®

® MECANICOS ESPECIALIZAQOS ®

I PREÇO·S MÓDI�OS. 1
i Sempre OfiCINA RELAMPAGO II �, (AO LADO DO CORREIOt ��®®®®®®®®®®®€<®®®®®®®®®®®®�®®®�®®®®®®�
�_--I---------------------,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

Hoje ás 20 horas - Improprio até 14 anos

Romance dos SeteMares
com Q famoso astro JOHN WAINE

E a conto da Série cCPalc60 da Floresta"

Amanhã - ás 13�30 horas - Cénsura Livre

Romance dos SetéMares
E a eent, da s�rie, .cF�lcãO da Flor�st,"

A�anhã ás 17 horas _

NÃO,HAVERÁ SESSÃO, em virtude da Convenção da
União Democrática Nacional (UDN)

Amanhã - ás- 20 horas - Improprio até 14 anos

Glori�sa
.

Consagração'
- em Technicolor - com KATRY� GRAYSON -

28• Feira ás 20 horas - RÉPRISE. Improprioaté 14 anos'

3a e 4a• Feira - ás 20 horas - Imp. até 14 anos .

No" Palco da Vida.
o mais original filme da temporada I Estrelando Ethel Barry

more, Van Johoson, Gene Kelly, Janet Leigh e outros

5a• e 6a� Feira - ás 20 horas - Imp. até 14 anos
"

Coração de Mãe cl Lo!.etaYoung

Aguardem para breve a inauguração no Cine
Ve'l.'a Cruz, da nova aparelhagem para

CINEMASCOPE E TELA PANORAMICA!
\h.1 eM =

.., ME"

.-

Palmilhou tôdas as estradas e

tôdas as veredas d� Canoinhas,
sem se preocupar com o tempo.
Nada o atrapalhava ... Nada o in
timidáva ...

Canoinhense por merecimento
e coração, merec.:! nésta hora a

simpatia e solidariedade, de tôdó"s.

"Correio do Norte" que sempre ,

teve em Frei André um grandé
amigo, deseja-lhe pela graça de
Deus um bréve e compléto res

tabelecimento.

CONVITE
A Diretoria do Apostolado' da

Oração, tem súbida honra convidar
a "Pia União de Santo Antonio,
Pia. Uni.ão das Filhas de Maria,
Congregação Mariana, Confraria
de N. S. de Fátima, bem como

o povo católico em geral, para as

sistirem a Sta. Missa
.

das 7,30
horas ·que mandará celebrar no dia
18 do corrente, em ação de gra
ças pelo transcurso dó onomástico
do Revmo. Pe. Frei Arnulfo, Vi
gário da Paróquia.
Contando com a honrosa presen

ça de todos, antecipa seus agrade-
cimentos.

-

A DIRETORIA

Pi n g o s
�

..•

Conclusão da 1 a pagina
vam horário, que não trabalha
vam, etc, etc, tudo por falta de
orientação de seu· Chéfe ..

_

Se tiver vergonha de falar
nisso, recomendamos relatar o

que fez e vem fazendo o Dou- I

tor Cubas ...

União Democrática Nacional Convite
O DIRETÓRIO DA U. D. N. convida os amigos,

correligionários e o pôvo '
em geral, para assistirem o

ENCERRAMENTO DA CONVENÇÃO MUNICIPAL,�a
realizar-se no dia 1 7 do corrente ás 17 horas, no CINE
VERA CBUZ, ocasião em que será homologada a CAN

DIDATURA. DO PREFEITO MUNICIPAL para as proxi
mas eleições de 3 de OU';rUBRO.

Contando com a presença de todos antecipa s.eu

agradecimento.
Canoinhas, 12 de Julho de 195�

João Seleme Presidente

Cineminha "São Francisco"
AMA�HA, às 15 horas e às 20 horas:

.

LEONOR,\' RUFFO: GINO LAURINI e TÂMARA LEES em

o Príncipe da Floresta N-egra
"ERA UMA VEZ"

AS F�BULOSAS AVENTURAS DE UM MENINO
, D� IDADE MEDIA

EM BREVE:

liA CANÇÃO DE BERNADETTE"

"AVISO DA PAROQUIA
Nesse adesão ao Congresso Eucarístico

Cento e cincoenta anosl Tanto Nos próximos dias. em plena Se-

tempo há de passar. flo mínimo. mana do Congresso, realiza-se no

até que o Brasil tenha de novo Rio a Comunhão de 200 000 cri
seu Congresso Eucarístico Inter- anças brasileiras. Esta Paróquia
naõiõhal. Estão na fila mais de 50 apela para as Famílias Católicas

Nações, disputando-se a honra de Cauoinheusea no sentido de que,
um Congresso dêsses, Somos nós. em união de anelo" e preces, mau

portanto, a g,ração brasileira que dem seus filhos, principalmente as

Deus, escolheu para testemunhas crianças. representá las no Banco
fio acontecimento religioso mais da Comunhão, em nossa

'

importante até hoje ocorrido na Primeira Vigília
História do Brasil. O que nos iu- D'arrnas Eucaríséica �

cumbe, nesta hora excepcional da
A COMUNHÃO DAS CRIANÇAS

nossa História. é reconhecer a gra

ça de Deus e pedir-lhe a fortaleza

que precisamos para conservar a

Fé do nosso Batismo. Por isso o

Congresso, para nos ser benéfico
aqui tão longe, pede tôdas as nos

sas atenções espirituais.

ou

- A carta feita sob enco

menda, dirigida ao que parece
a dona Política, querendo. ta

par o sol com a peneira, des

pertou a mai�hilaried:rde ...
- Dizem que os pen1edistas

milionàrios exigiram a retirada
do SLOGAN - «Tostão contra

milhões», que- de fáto não apa
receu nas duas últimas edições
do Barriga Verde O. doutor
Hãroldo ficou triste .

/

Edital de Citàçãç do)
réu Juvenal Claudio

de Lima
o Doutor José Pedro Mendes

de Almeida, Juiz de Direito da
Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarín, na forma da

Lei, etc...
Faz saber que tendó designa

do o dia 10 de agosto próximo
entrante, ás 14 horas, na sala
das audiencias do JuiZQ de Di

reito, no Forurn, no Edificio da

Prefeitura Municipal desta cida

de,. para+interrogatorto dó .réu
Juvenal Claudio de Lima, in
curso nas penas do artigo 129� §
L, inciso II do Codigo Penal

Brasileiro. e como o mesmo en

contra-se em lugar ·:incerto . e

não sabido, conforme certificou
o Oficial de Justiça deste Jui

zo, íntimo-o a compatecer no

día, hora e local supra designa
dos, para ser interrogado e se

ver processar, podendo logo
após, ou no praso de três dias

apresentar defesa prévia e r ól
de testerr.unhas que tiver, fican
do igualmente citado para todos
os demais atos e termos do pró
cesso até, final, pena de revelia.
E para que chegue ao conheci
mento do dito réu, mandei pas
sar o presente que vai afixado
no local de costume e publica
do na forma da lei. Dado e pas- ,_
sado nésta cidade, aos cinco dias
do mês de julho de 1955. Eu,
Zeno B. Ribtiro da Silva, Es
crivãlJ o datilografei.

• O Juiz 'de Direito,
José Pedro Mendes de Almeida.

Está conforme O odginal e dou
fé. Data supra. ,0 Escrivão

Zeno B. Ribeiro da_ Siiva.

em nossa Matriz de Cristo Rei.
quarta feira. às 8 horas.

No sábado, às 11 horas da noi
te, para os HOMENS CATÓLI
COS DE CANOINHAS. a nossa

Segunda Vigília
D'armas Eucarística

com HORA SANTA, pregada por
Frei Elzeário

Confissões e MISSA DA MEIA
NOITE, com a Comunhão dos
Homens e das Famílias que OI

quiserem acompanhar. Também a

Mulher Católica de Canoinhas está
convidada. em nome de Deus e da
Pátria. a prestigiar, com -sua pre
sença piedosa. esta nossa adesão

plena ao Congresso Eucarístico
Internacional.

.

Sábado próximo,. às 11 horas
da noite: HORA SANTA Pregada.
À meia noite de sábado para

domingo. SANTA MISSA.

Que Deus tenha piedade do

povo brasileiro! E Jesus Sacra
mentado abençoe e prese�e' a

Terra de Sua Santa Cruz, o País
da Eucaristia I

frei ArnuIfo Hoffrogge, OFM\.·
Vigário da Parôquia.

Canoiohas,-14 de julho de 1955.

o interêsse do' Deputado
Jorge Lacerda por . Canoinhas
Florianópolis - Comunico a

esse brilhante orgão que solici
tei ao Conselho Nacional Petró
leo novas sondas para que sejam
acelerados trabalhos 'pospeção
que estão sendo efetuados no

município de Canoinhas. Cordi
alménte Jorge Lacerda Deputa
do Federal.

Ressalva'
Na terceira página desta

edição, no artigo "Piaste
tarde, engraçadinho", 'em vez

de João Colodel, leia-se Esta
nislau Romanowski.

- Porque será que o Dire-
retor do Barriga Verde não es-

'\

tá gostando. da candidatura do
doutor Jerge Lacerda, para Go
vernador do Estado?

I

Será porque é grande o nú
mero de atuais pessedistas que
usaram outrora camisas verdes t
Será mêdo de perder ós seus

vótos? Ou será mêdo da inte

ligência do médico e advogado,
., cujos dotes de cultura ultrapas

saram as fronteiras do Estado
e do País?

.

.....::..' Segundo afirmativas de
pessedistas .de alta rôda, inclu
sive do sr. Generoso Prohmann,
Presidente da Camara Munici

pal, o candidato do' PTB - Dr.
Haroldo -Ferreirá - não terá o

vóto de grande número de pes
sedistas, sendo provavel que
muitos ingressem no PDC,UDN,
PSP ou PRP ...
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