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Domingo próximo, dia 5 de agosto,
a renovação das urnas de Velinhos,
Palmital e Pinheiros, para eleição

do Vice - Governador
Esteve em visita á Canoinhas, tomando contácto

com os nossos problemas, o Sr. Heriberto Hülse, candidato
a Vice-Governador pela' Frente Democrática. Homem de

larga visão administrativa, Presidente da União Democrá
tica Nacionar de Santa Catarina, Heriberto Hülse, receberá
no próximo domingo, vota
ção macissa do eleitorado de

Valinhos, Palmital e Pinhei

ros, pois com estes, esteve
em dias da semana'passada,
ouvindo-lhes as dificuldades
e anotando todas as causas

que impedem o desenvolvi
mento daqueles distritos.

HERIBERTO HÜLSE foi

alvo de grande manifestação
por partes de todos os ha
bitantes das localidades cujas
urnas serão renovadas. Rea
lizou comícios em Valinhos,
Palmital e Pinheiros, e com

a sua palavra calma e sere

na, cativou a simpatia de •

todos os presentes. Na pró
xima semana estará nova

mente entre nós, prestigiando com a sua presença, as

eleições de �,de Agosto.
'

Nossas
• •
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Um grande jornal paulista publicou há dias uma notícia,
segundo a qual, estaria o atual govêrno, inclinado a proceder uma

reforma na legislação social-trabalhista do país. Seria esta, uma

ótima opórtunidade para o Dr._ Juscelino Kubitscheck mostrar

quais são as suas idéias a respeito desta importante questão.
O falecido Presidente Vargas, promulgando a atual Con

solidação das Leis do Trabalho,
'

julgou estar proporcionando às

classes operárias, um grande benefício; no entanto, a maioria do

operariado, dotada de limitadissima cultura, não entendeu o sig
nificado daquele "feixe de direitos" que, de uma hora para outra,
lhe veio às mãos. E agora, decorridos alguns anos do sistema

social-trabalhista, eiso retrato do Brasil: um país onde desapareceu
completamente, a harmonia entre o capital e o trabalho. Estabe
leceu-se um clima de beligerância entre patrões e empregados,
surgindo as desavenças, os dissídios, as gréves e outras ocorrên

cias do gênero, que, em última análise, nada mais têm sido do

que lenha na fogueira do inimigo comum: o comunismo,

Por isso tudo é que reclamamos com o maior empenho,
a reforma da atual legislação social que vigóra no País. Esta re

forma é uma tarefa que deve ser inscrita na pauta dos problemas
mais urgente� da �dministnição nacional!

,

.

E' absolutamente necessário que se criem leis, dando ao

empregador mais autoridade sôbre os seus comandados. O patrão
deve ter o direito de premiar os bons empregados e castigar, e

com t000 rigor, os vagabundos e os negligentes.
Um dos aspectos mais graves da situação nacional,' é o

fantasma do desernprêgo que atormenta milhares de pais de fa

mília no Brasil inteiro. Esse fantasma desaparecerá no dia em que
no regulamento das leis sociais houver distribuição equitativa
de direitos entre patrões e empregados. Mujtíssimos capitalistas
viraram as costas aos empreendimentos industriais, apavorados
com a "legislação social mais avançada do mundo", de que tanto

se orgulham João Goulart e seus comparsas. De que serve ao

operariado a ta1 "legislação social mais avançada do mundo", se

minguam cada vez mais os patrões contra quem ela pode ser

aplicada? I,

Nós brasileiros, que temos por hábito if!litar os norte-ame

ricanos em tudo, imitemo-los também nesta parte: regulemos
futuramente as relações entre o capital e o trabalho atravéz de

leis inteligentes, que deem ao trabalhador a necessária estabilidade
e indispensável tranquilidade, mas que façam-no sentir, a cada

instante que, pata progredir e melhorar, é preciso trabalhar" e

trabalhar muito!
Um dos maiores males da atual Consolidação das Leis

do Trabalho, é que ali não se faz distinção entre o bom e o 'mau

empregado. Para efeito de aumento de ordenado, licenças, ipro
moções e demais vantagens, todos são iguais. Ora! E' muito na

tural que uma lei 'destas;" beneficia o vagabundo e tira ao traba

lhador honesto, o estímulo que ele necessita pata manter-se sem

pre bom e aplicado. Ao fim de certo tempo, vendo que qualquer
elemento negligente e .relapso tem os mesmos direitos que ele, o

operário obediente, pontual e disciplinado, acaba tambem, por relaxar.

Resta-nos aguardar atentamente,. os passos que o Snr.

Juscelino dará no terreno da reforma social; o rumo que S. Excia.

tomar, nos revelará quais os propósitos que o norteiam: se os de

servir ao Brasil de maneira efetiva, dando-nos leis justas e efi

cientes, ou se é sua intenção legislar a favor das classes que,
mesmo mergulhando cada vez mais no atoleiro da carestia e da

miséria, lhe assegurarão, ainda assim, em pleitos : futuros, um

maior contingente de votos, iludidas pelos artifícios da demagogia
e da irresponsabilidade.

'I

�I

F
•

\'.

FONE, 128

Ano 11 Canoinhas, Santa Catarina, 28 de Julho de 1956
-------------------------------------

Numero - 411

rm�ri�tario: t t �A���l��
CAIXA POSTAL. 2

mmtm�s: �ARlO� ���R�MM C AlfRmO uA��I��O
CIRCULA 'AOS SABADO�

DEPUTADO BENEDITO '

TERÉZIO DE C'ARVALHO JH.
Acompanhado de sua dignissi

ma esposa, chegou a Canoinhas
dia 25 do corrente, Sr. Benedi
to Teresio de Carvalho Júnior,
Deputado Estadual pela União
Democrática Nacional, que aqui
vem em visita aos seus inumeros

amigos ,e correligionários.
O sr. Benedito Teresio de Car

valho Júnior que na Assembléia
Legislativa vem defendendo os

altos interesses de seu Município,
é o Deputado de Canoinhas que
com o seu esforço e boa venta-

DESPEDIDA
Horacio Costa e Família, ten

do transferido sua residência pa
ra a cidade de Xanxerê, e im

possibilitados de despedirem-se
pessoalmente de seus inúmeros
amigos, dada a exiguidade de

tempo, . vêm faze-lo por inter
médio dêste jornal, agradecendo
a todos as atenções que lhes
foram dispensadas durante os

10 anos que aqui residiram, ofe
recendo seus préstimos naquela
localidade.

Canoinhas, Julho de 1956

- Dinheiro perdidoGesto elogiável de um vereador o sr. Leopoldo Martins, fun-
I Idalino Francisco Túlio, Vere- cionario da Escola Pratica «Vi

ador pela Legenda da UDN,· a- dal Ramos», sediada em Mar
caba de doar à Escola de Serra cilio Dias, tendo recebido seus

das
. Mortes, neste Municipio, vencimentos (5 meses) num to-

3.000 telhas para a cobertura
;, tal de Cr$ 16.000,00, após assi

da mesma. Gesto altruístico e nar a folha de pagamento, co':'

elogiável que bem merece des- locou a referida importancia no

taque especial, em virtude do que bolso, tendo logo em seguida
a aludida Escola está agora devi- perdido, não sabendo onde. Sen
darríente preparada para abrigar do aquela quantia a única que
os alunos, do progressista distri- dispunha para efetuar inumêros
to. pagamentos, inclusive armazem,
'Enviamos a Idalino Francisco estando atualmente em' situação'

Túlic, nossos sinceros parabens dificil, apela generosamente para
pelo seu ,grande interesse em quem a-achou, entregar nesta re-

'

dotar o Í'IOSSQ Município de Es- dação ou ao Dr. Roldão Camara,
colas devidamente aparelhadas em Marcilio Dias, que será bem
e convenientes. � 'gratificado.

de, está sempre nas Repartições
procurando resolver para os seus

àmigos e coestaduanos, as soli

citações ,e obséquios que lhes

pedem. Inimigo da demagogia,
o que ele promete" cumpre.
Como Prefeito, foi excelente sua

administr-ação como Deputado"
continua possuido do mesmo

amor à causa pública.
Cumprimentamos o-Deputado

Teresio e sua Exma esposa, com
votos 'de feliz permanencia em

nossa cidade.

NOTAS POLI1;'ICAS

Demago,gia e Irresponsabilidade
Depois de assinar o decreto

que elevou os níveis do salário
mínimo em todo país, o sr. Jus
celino Kubitschek ocupou ontem
o microfone da «Agência Nacio
nal» para explicar o que tinha
feito. Procurou, sobretudo, ex

plicar que não tinha feito boa
coisa, pois começou assim: «Não
é com júbilo nem com a con

vicção de que vos estou pres
tando um favor» ...

I Hem «mais contente estaria»

--: disse -- «se em lugar de
ser obrigado a modificar o sa

lário inicial pudesse agora pro-
clamar que o que vos era pago
até aqui passara a valer mais».
Pouco além repeliu, sem querer
ou por intenção, a idéia da o

brigação de «modificar o salário.
inicial», com estas palavras: «Não
sou da raça dos que gostam de
atirar às costas' alheias as suas

próprias culpas, mas sabeis que
não me deve ser atribuido o

dever de aumentar os salários
em virtude de se ter tornado
tudo mais caro».

Qual é, então, o seu dever?
Disse-o no mesmo tom de cons

trangedora domagogia: é tomar
medidas anti-inflacionárias, pra
ticar uma política economica den-

, tro da qual se promova o aumen

to da produção e haja fartura
e preços razoáveis. Mas esse de
ver ele não está cumprindo nem '

se atreveu a dizer que o cumpre.
Limitou-se a afirmar não estar
tomando novas medidas infla
cionárias.
Declarou estar avisado de que

Campolin Ferreira Chaves
Recebemos a visita do lavra

dor sr. Campolin Ferreira Chaves
que declarou:

Sou lavrador, de profissão.
Eu tinha um 'assunto de sumo

interêsse. Falei com diversas

pessoas quepodiam se interessar

por mim, mas infelizmente nada

consegui. Fiz um grande sacri

ficio, pois sou homem pobre e

fui a Florianópolis, para falar
com o sr. Governador Dr. Jor
ge Lacerda. Fui imediatamente
atendido porque eu sabia que o

Dr. Jorge Lacerda era, e hoje
é

.

a Governador que olha e cui
da dos lavradores.

Quero agradecer publicamente
penhorado, a grande atenção que
recebi do sr. Governador.

nada vale aumentar salários, se

o aumento é absorvido pela al
ta dos preços, pela especulacão,'
pela corrida dos lucros fáceis.
E prometeu que a COFAP e o

SAPS tomarão providências pa
ra abastecer o Distrito Federal.
evitando a especulação. Se ha
via esse recurso para frear a

especulação, por que não lançou
mão dele antes de decretar o

aumento de salários? Não. pode
ria dize-lo, como não poderá fa
zer, o que promete. A um go
verno que se entrega aos grupos
de especuladores e neles se sus

tenta, falta autoridade moral pa
ra lutar contra a especulação,
A um governo cujo ministro da
Fazenda acoberta contraban
distas e fraud'adores do Fisco,
faltam condições para falar, se

quer, �rl1 medidas de repressão.
ao lucro fácil.

Do «Diário de Notícias» do
Rio de Janeiro 15/7/56.

Bt Amido Carneiro de Carvalho
Em visita aos seus amigos e

correligionários, 'esteve em Ca-:
noinhas, Dr. Aroldo Carneiro

de Carvalho, competente Secre
tário de Viação e Obras Públi
cas. Sua atuação à frente do se

tor, rodaviario do Estado de San
ta Catarina, é das mais notáveis
e elogiada por todos que se dis
pôern à conhecerem a atual si
tuação das nossas rodovias
Dr. Arolde Carvalho voltará

á Canoinhas na próxima sema

na, devendo permanecer na sua
terra natal alguns dias.
«Correio do, -Norte » cumpri

menta o ilustre Secretário e al
meja-lhe feliz estada em nossa

terra.

.

NEWTON LUIZ MACUCO
Por ato do Exrno. Sr. Gover

nador do Estado, 'fOi nomeado
Diretor do Tesouro-do Estado,
o sr. Newton Luiz Macuco, ex
presidente da Caixa Economica
Federal de Santa Catarina.

Dotado de extraordinária ca-'
pacidade, a escolha do sr. Newton
Luiz Macuco, para o Tesouro do
nosso Estado; foi urna das mais
acertadas.
"Correio do' Norte", congra

tula-se com o sr. Governador
dr. Jorge Lacerda, pela feliz
nomeação do sr. Macuco, para
á Direção da Tesouro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A Pedido (I Jornal de Londres

O' Cineminha IISão' F rancisc�;' e ô Na' O fi c iDa· U o n f i a n ç ii c�i�:��O abr:��ira
RKO RADIO, FILMES \ S.A. você poderá 'adquirir a sua bicicicleta A im-portancia do Brasil

r . para o comunismo
BRISTOL ou MARATON O "Times" observá qUE' o po-

vo brasileiro' está descontente

á vista ou a _ prazo com a inflação e sofre ainda as

I consequências das injustiças do

Venha escolher sém mais. demora regime de Vargas A situação se

tornou ainda mais complexa an-

te o receio de ver subir ao po
der os comunistas, atravéz do

govêrno Kubitschek. O jornal
observa que, firmando-se no

Brasil, um partido comunista
decidido poderia extender-se aos

outros países da América do Sul.

Salienta o "Times" o, grande
desnível das condições de nível
das diferentes classes sociais e

a atmosfera, de descontenta
mento e frustração que reina
atualmente. Lembra que duran
te o movidÍento estudantil de
protesto contra a elevação das
tarifas de bondes e ônibus, no

Rio de Janeiro por elementos

agitadores, houve desordens e

manifestações de descontenta
mento geral do povo brasilei
ro pela ineficência do govêrno.

Carta do Cineminha ao Sr. José M. Henriques,
Gerente de Vendas da RKO, no Rio de Janeiro
Urna' explicação que o Cineminha deve a seu público
desihrdido - "Será que vem o filme?" - Um pouco
do que'- se passa/ nos bastidores da distribuição de
film,es - Onde entra urna carta que.revela estranhos
interesses - Porque os amigos do Cirierrrirrha viam
anunciado um filme e apreaerrtado outro.

Prezado' Senhor
Com o telegrama .que enviamos onterp a 81 Agente em

'Curitiba, denunciamos os contratos 56-1244, 56·1245 e, 56·1246 vigeu
tes entre êste Cineminha e a RKO Rádio Filmes S:" A. Usando di
reito assegurado em a cláusula 29 da Proposta d�' Locação. êste Ci
neminha, mediante a recisão, procurou aljviar situção vexatôria, já
em par te do conhecimento de V. S., em.a qual o lançava, por cada
nova "substituição", o si agente em Curitiba, o sr. Ciro Zadra.

No dia Iode janeiro dêste ano, às 13 horas, sem convite
mínimo da nossa parte, procurou-nos um representante da R:{{.O a·

-

gênciá em Curitiba, para oferecer o contrato que duas vezes. pessoal.
mente, fôramos pedir em Curitiba sem resultado: pois a RKO sem

pré respondeu que o exibidor 35 m/rn em Canoinhas não permitia!
A' nossa ponde' ação nêste sentido, afirmou o representante que iute
ressavajn contratos. Para ocupar datas vagas, já _�ntão poucas, o j-e

presentante concordou em nossa escolha de 6 filmes longametragem
e doi i< schorts Walt Disney. Em carta de 3 de janeiro. informa-nós o

ln. Ciro Zadra que as instruções recentes dessa Matriz não aprovavam
"negócios em grupo, mas somente em produções inteiras". Estruohando,
pois, que representante duma Companhia pudesse agir 'na ignorância
das normas a que obedeciam seus superiores, -chefes da representada,
pedimos então, por carta de 5 de 'janeiro, que, em vista das I condi
ções modestas do Cineminha, de sessões apenas dominicais, (já",_por
isso e ainda por considerações de

..
ordem moral impossibilitado de

contratar "produções 'inteiras", houvesse réconcideração da resposta
negativa anterior. Supunha êste Cineminha, Senhor Gerente: que a

Filial em €uritiba demonatrasse o interesse comercial mínimo de- re
correr, ela' própria, à Matriz. expondo um caso peculiar de exibidor.
Não o -Iez porém. Respondeu- nos incontinenti: "Impossivel atender
mos àa suas pretenções", frisando ainda que as instruções da Matriz
"são bem claras a êãse re8peito".··

.

Assim, depois de havermos procurado 'r�ispeita:r instâncias que
'se revelaram desinteressadas ou 'incapazes duma solução, dirigimo nos

diretamente a V. S, no uso de um direito, que era o direito das
crianças frequentadoras do Cineminha. ern defesa das quais, uuicamen-
te, procuráramos, com vexames. a distribuidora da produção Walt Disuey.
Recorrendo à.Matriz. ferimos. sem querer, os melindres eh) sr. Ciro
Zadra, conforme em cartas êle nos fêz sentir, e conforme é do. co

nhecimento exato de V. S. i\ atenciosisaima compreensão da Matriz
do Rio, manifestada em mais de uma caàa que V. S. pos escreveu,

., resultou no contrato sobre 14 filmes" longa-metragem, 18 Disneys e

14 trailers, Mas resultou, também, nas longas semanas de incidentes
torturantes.vlvos cinco meses de vigência do coutrato.idos 18 Disneys,
veio um único, .dos trailers, nenhum. ·�·O Homem de' 8 Vidas" veio
sem ponta e sem apresentação. "RQbiÓ Hood" ficou retido no interior.
"pelas chuvas dêsses "últimos dias": .Em "013' filhos dos Mosqueteiros",
faltava toda a cena"finiil- do fime. "Tarzan e as Amazonas":'" ... chegou
de nl Filial de Porto Alegre, com a .faI1:� .de titulo e apresentação".

.' Devido à "nossa . reclamação ánteriol'.'r�ste sentido,' não pôde' ser eu

viadoj- pois o Cinerniriha contratára' filmes inteiros. "Tarzan na Terra
Selvagerrç'. programado para 8 de julho, "acha-se extraviado". Não

�ei? "Q� TamlY�res /ufa� ao �manh�cer": program?d(� p�f,a dbmio�o
último dia 22, tambem nao veio, pOI' motivos de nos Ignorados, pOIS
não abrirnós mais a maleta que trazia a substituição, cujo titulo vi
uha marcado no exterior. Dos 8 filmes RKO,.. <com fi programação
marcada entre lo de abril e 22 de julho, apenas.4c puderam ser exi
bidos na data em que os marcara a própria Distribuidore. A subs-

, tuição dos outros' era feita �empre sem avi'so 'prévio, vindo- a Cl'mu"

nicação junto com a malet!il sábados à noite, QUANDO JA' NA
IMPRENSA SE ANUNCIA'RA O FILME PHOGRAl\1.ADO, quan·
do já durallte diaB, e� lugar públiço) ,se vi'am fotos e cartaz. Assim,
este Cineminha amador. de frf>quencia habitualm.ente rerluiiêia, V.illj com
dissabor e decepI;ão, o seu público afastar· se; pois anunciávamos um fil
me e exibí8mos outro, inferior, .. AteuU' V. S. para o fato de 4. filmes
substituídos figurarem entre (!JS mais expressivos da RKO. J�ão

.

é
uma.· "coincidência" notável� I

,
., i

.

T'emos 'dua� .chaves, �enbo� Gerente, que talve; sirvam para
abrir o mistério. Na carta de 2 de maio, rliz o sr. Çiro Zadra: "IN
'FORMAMOS QUE O EXIBIDOR -DO CINE VERA CRUZ NOS'
BSCREVEU UMA 'CARTA, NA QUAL INfORMA QUE DE MA
NEIRA ALGUMA, (!!) CONCORDA QUE A NOSSA CIA.1 FOR-

-

NEÇA FILMES 16 MIM PARi\ ESSA, PRAÇA ...

" lV1'as scresceuta

ÚSD<juilizador: "Vamos cóntinu�l' ()ferecendo os. filmes par� V. S.,
A 'rE' QUE A COISA FIQUE MAIS QUENTE." ,

Já vemos pór ai, senhor Gerente, para 'quem "a coisa" ficou
" mais quente!'

•

! �j

Rua Major Vieira (Edifício Adolfo Voigt)
CANOINHAS STA.CATAIUNA

Discos 45 rotecões
.

. 1

acaba de receber

Casa Erliia
I'

Bovinos produzidos
por inseminação

a-rtãFicial

5JSWiiA 'fiMtkWEH

Para seu' transporte sirva-se' de quem quizer ...

mas se qurzer ser bem servido, sirva-se d.a

ODOSUL -

--

I

SERVIMOS BEM PARA SERV!R SEMPRE
\

A outra explicação talvez se encontre naquela carta de ju
nho, em que o sr . .tiro Zadra nos ameaça: se escrevêssemos mais
uma vez à Matriz, podíamos considerar cancelado o contrato! O contrato,
não obstante, foi denunciado por êste Cineminha' que o-representante
da RKO procurára. Ainda não recebemos, nem a fatura de dois filmes
exibidos, nem o recibo sobre o nosso último cheque de 11 de junho.

Em que pese à documeutaçâo que possuimos, do Rio e de

Curitiba, não ousámos afirmar que houvesse má vontade manifesta,
enquanto perdurar 8 impressão de que a agência da RKD em Curi
tiba se encontra descrganizàda. Nós em Cancinhas, após havermos
pacientado durante longas semanas, as- crianças e o público adulto
estranhando cada vez "mais a retirada sucessiva dos cartazes RKO
vindos só para enfeitar parede, adotamos atitude de auto-defesa, le
vando o. Cineminha a 'esta' solução.Jarneutável; pois com nenhuma

Companhia Distribuidora. das que nos fornecem, suoedeuum três Anos

o que em cinco meses houve em nO.SBBS relações com a RKO Filial
de Curitiba, 'Não negamos; O Cineminha "São Francisco" é amador
"apenas, é desprezível, solerternente diminuido, sem crédito. como vê
V. S, que -por ele se interessou sem resultado, e, por

-

não ter ainda
vencido sua sombra. precisa pedir escusas de a estar fazendo a A L·
GUÉM QUE VENCEU. Mas nas relações humanas, senhor Gerente, há
de haver um mínimo d,e dignidade-

Rio (S.LA) - Com 144 ins
crições de vacas da raça Holan
dêsa, malhada de prêto, sendo
algumas puras de origem' e a

maioria de cruzas, realizou-se
em Jndaial, no Estado de Santa
Catarina) a II Exposição de Bo-.
vinos Produtos de Inseminação
Artificial, sob os auspícios da

Associação Rural' do município.
O primeiro certame no gênero
foi efetuado em 1954, quando
concorreram ao mesmo cêrca de
60 animais ..

Os exmplares E:Xpostos no

corrente ano representaram uma

:;:íntese do melhoramento do ga
do leiteiro ào Vale do Ita,jaí,
através do ,trabalho executado

pelo Pôsto de Inseminação Ar
tificial instalado em Indaial pe
lo Instituto' de Zootecnia) do
Ministério da Agricultura
Contando com cinco repro

dutores das raças Holandêsa e,

Jersey, cujo rendimento anual
é de cinco a seis mil .' insemi

nações, o trabalho daquele Pôs
to do Serviço de Físio· Patologia

. da Reprodução e Inseminação
Artificial, no sentido de elevar
o nível racial 'ao gado no Vale,
completa-'se agora com o me

lhoramento das pastagens.

Ainda nos resla agradecer a V. S, o slllidário, vivo e cons·

tante interesse -com que, desde o inicio, distinguiu o casá. malfadado,
que para o Cineminha resultou em çrejuiz(ls ÍJão apenas materiais.
E deste dever de gratidão eRtamoB procurando desincumbir·nos com

gran,de, si?cera, e comovida, embora triste, Bincerid�de.
-

A Heu público. várias Vtzes ellganado, 0\ Cineminha "São
Francisco" deve esta explicação, que por isso será publicada.

Como, no entanto, não possuímos monopóEo
agora ao sr. Ciro Zadra esclarecer o que ne�ta carta

menos claro; pois valem os gestos pelo que valem as

palavra o sr. Ciro Zadra.

da razão, cabe
se lhe afigurar
razões. Tem a

Se necessário se torElar para nossa deftlsa, pedimos vêllia,
rnsis uma vez, para v�t.!lr a ·'presença dessa Matriz da RKO Rádio
Filmes,

\. De V. S.,
com os protestos da nossa gratíssima admiração

frei Elzeário Schrnitt, ofm.
p/'\Cineminha "São Francisco"

PARA FERIDAS,
ECZEM'AS,
INFLAMAÇOES,
"C O C E I R AS,
F R I E ,1 R AS,

CONTRA CASPA, "

'i

QUEDA DOS CA·
,.
,

\� �

nELaS E DEMAIS
'� .

AFECCOES DO
,.

'ti:,
"I
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA

'Sooiedade Agrícolu "3 de Maio"
I(EX-POLONEZA)

E,DIT,AL ,

'

HOJE - Os srs. João Corr�a
Sob". Oswaldo Piotrowski e Eli

mar Olimpio Fiedler; o jovem Ni
valdo Brey; os meninos Alceu fi-
'lho do sr. Carlos Mülbauer e

Antonio Altieres filho do sr. Tuffi
:Kali! Sphair; a menina Terezinha
filha do sr. Francisco Wiltuchnig;
as srtas, Marta Tchaika, Roza e

;l' Verônica Lefchacki.

AMANHÃ - Os me

ninos João Paulo filho do sr. Pau
lino Furtado e Acácio fílho do sr.

Sérgio Gapski; a sra. dna. Brun
hilde esposa do sr. Marcus Franz;
a menina Cléia Marise filha do
sr. Honorato B. Pacheco; a sr ta.

Izaura Orgeçoski; o menino Ade
lar Lui� filho do sr. Izidoro Kretzer.

SEGUNDA-FEIRA - O meni-
r. no Roston Luiz filho do sr. Osmar
Nascimento;

.

o jovem Lauro Todt;
a menina Inês filha do sr. Alfredo"
Dreher; os gemeos Ivan e Ivani
filhos do sr. Fernando Walter.

TERÇA.FEIRA - Os srs. José
Luiz Seleme Dr. Ri�adavia Ribas
Corrêa José Cordeiro FO. e Igna-

cio Imianovski: as meninas Elza
filha do sr. Melchiorús Ichoros e

Maria Dinorá filha do sr. Felix
Bialeski.

OUARTA-FEIRA, dia 1. de a- .

gosto - A sra. dna." Maria esposa
do sr. Antonio Burgardt; os srs.

Francisco Wiltuchnig e Hercilio
Müller.

.

OUINTA FEIRA - As' sras.
doa; Edith Terezinha, esposa do
sr. Selem e I. Seleme, Tecla Kobil,
esposa do sr. Evaldo Gonchorowski
e a Exma. Vva, Dna. Augusta
W�ter; a menina Nancy, filha do
S;:)MigueJ Miazaki; os meninos
Orlando. filho do sr. Romeu Pa
checo e Jair, filho do sr. Antonio
Sconhetzki: jovem Alfredo Méibius
e sr ta Nair Furtado.

SEXTkFEIRA - O sr. Lucas
Grittens: jovem Lauro Bedritchuk;
os meninos Renato, filho do sr.

Francisco Wiltuchnig e [osé, filho
do sr. Antonio Corrêa,

/

Aos aniversariantes nossos pa-
rabens e vlotos de felicidades.

A DIRETORIA, em conformidade com o art. 16°., § único
dos estatutos da Sociedade, convida Srs. Sócios para a assembléia

geral extraordinárta, a ser realizada em data de 12 (doze) de

Agosto de 1956, ás 14 horas, no Prédio da Sociedade, sito á Rua

Curitibanos, para serem tratados os seguintes assuntos:

1 - Reorganização da Sociedade.
2 - Eleição dos membros da Diretoria.
3 - Aumento do 'quadro social.

"

4 _. Outros assuntos de interesse da Sociedade.
,

Por falta de número suficiente; a assembléia funcionará
hora depois com qualquer número de sócios presentes.

Canoinhas, 2,3 de julho de 1956.

VALERIO WAC:HINSKI JOÃO GAPSKI

meia

, Presidente Secretario

PRECISA-SE
Precisa-se de um' jovem, que fale português, alemão

e polonês, para viãjar na zona litoral.

JÊ.,.inútil apresentar-se sem essas exigências •

.

ORDENADO FIXO E CQl\HSSAO.
'<, \ '

Melhores informacões com
I

GUILHERME iOEFFLER - C�ixh Postal 33
CANOINHAS' SANTA CATARINA

Fone 271

Agente das firmas
,LUIZ MIÇHIELON SIA e CIA. DE FOSFO:f3,OS IRATI

Gelegenheitskauf
.

WEGEN KRANKHEIT SOFORT zu VERKAUFEN
I Alqueire (lO morgen) .gutes Pflanzland mit fertigen Reisland,
alles gut eingezauent mit 2 Wóhnhauesern und rioetigen Schuppen;
Aucb, eignet sich derPlatz gut [uer Schweine u. Rindviehzucht;

400 meter von der Station Taunay gelegen.
W�itere Auskunft erte ilt: CASA SCHREIBER

ESCRIi'ÓRm' DE COHIADIUDADE "NORTE CIJARUtENSE"
INSTALADO NO MELHOR PONTO DA CIDADE

eomunica que iniciará su<;ts atividades
dia 1. de agosto próximo.

Escritas fiscais e regulares - Representações
Seguros em geral - Declaração do Imposto

de Renda.- Fequerimentos, etc.

Rua Major Vieira. 407 - esquina Felipe Schmidt (Prédio Pieczarka)
Canoin}:las -- Caixa Postal 43 • Fone 216 - S. Catarina

-e; -;

RIO, 25 (Asaprese) - O .Pre
sidente Jusceliuo Kubitschek que
era "esperado ontem à meia· noite.
de regresso do Panamá. só chegou
Laje às 19 horas. E' que em vir-

. tude das condições climatéricas o

avião em que viajava o presiden
te não pôde levantar vôo na Ca-'

�!talI4 c��;a�a'd�n�:t:��i;r����:�� Escritório de·ContabiUdade'NorteCatarineuse
e sua comitivaJ pernoitaram em, D d'. os presa QS sócios e amigos. srs. Bogodar Kuczynski e Wal-
Santiago. donde embarcaram às demar J. Hoffmann recebemos e transcrevemos a comunicacão do
9 horas de hoje para Montevidêo.

novo escritório de Contabilidade. recém inaugurado, localizado a Rua
Juscelino e o Presidente Zubiria Major Vieira, N. 407 - nesta Cidade:
chegaram à-Capital uruguaia às
2.35 horas, sendo recebidos com Participamos Vs. Sas. que acabamos de instalar nesta cidade,
grandes aclamações populares e á Rua Major Vieira N. 407, esquina Felipe Schmidt, um Escritório
honras militares Após rápida per- de Contabilidade que se encarregará de todo e, qualquer serviço refe-
manência em Montevidéo J usce- rente ao ramo. .'

lino partiu novarneute às 15,45 / Outrossim, o Escritório de Contabilidade também trabalhará
horas com destino ao Rio che- com Representações e Segures em geral, atendendo os seus Clientes

gando aqui pouco depois das 19 com Lealdade, Honradez, Escrúpulo e Máximo Sigílo, dando de si as

horas. melhores referências,

Certos de merecermos o apoio de Vs Sas. e inteiramente às
suas ordens, firmamo-nos atenciosamente

Waldemar- J. Hoffmann - Contador
Bogodar Kuczynski -- Guarda.livros

"Correio,.:)o Norte", almeja à novel firma, votos de cre9Cerite

prosperidade.

VAMOS PARA
A LAVOURA
Temos o praser de registrar que

do próximo número em diante,
este jornal terá uma coluna que
tratará exclusivamente de assuntos
de interesse dos nossos lavradores
intitulada "VAMOS PARA A LA-'
VOURA" sob a responsabilidade
de Alfredo Garcindo ê rápido con

densado sôbre lavoura - criação' e
assuntos rurais. que interessam 80

homem do campo. Na aludida
coluna, aceitaremos toda e qual
quer colaboração, tanto.dos nossos

técnicos como dos nosaos lavradorea.

Para Prefeito de São
Paulo o General,
Juarez . Távora

Atribui-se a iniciativa
ao sr, Jarrio Quadros
SãJ Paulo,' 20 - Alto prôcer

do' PSD, amigo .pessoal do gover-
. nador do Estado, informou a um

vespertino local que o sr. Jânio
Quadros está cogitando de lançar
o general Juarez Távora como
candidato a prefeito de São Pau
.10 nas eleições municipais de março
do ano vindouro.

Segundo o informante, acredita
o governador que o general Juarez'
Távora poderia aglutinar todos os

partidos em tôrno do seu nome,

por não ser político militante e

estar equidiatante das várias cor

rentes que se entrechocam nesta

capital.
A reportagem ouviu. a . propô

sito.' o deputado socialista Wilson
Hahal, que, depois de se manifes
tar surpreso com fi noticia, decla
rou que o general seria um can

didato ideal. O pessedist.a sr. A-
, maral Lira. por sua vez, garantiu
que o sr. Juarez Távora seria vi
torioso, e disse não se poder ale
gar não ser ele paulista. pois na

realidade, está 'ligado a São Paulo
desde que seu irmão Joaquim Tá-

'

vora tombou aqui. em julho de
1924, lutando- pela implantação
da verdadeira democracia no Bra.
si!; (Asp.)

Material Elétrico
Lâmpadas, Lustres

ea�a elifit4

Hegressou e

reassumiu 'O

Prese .luscelino "

ANO 11 - CI\NOINHAS - 1? Catarina, 28 de Julho de lY56 . N. 411
/

Comunic-ação
abaixo assinados, fornecedores de leite
Canoinhas,

�

/

CONSID;ERANDO:

Os
cidade de

nesta

1.) O grande aumento nos prêços de rações e de-
miais produtos neçessáríos para a alimentacão do gado.

,

2.) O elevado prêço das vacas leiteiras que seg'ui-'
damente têm que ser adquiridas para que não venha a

faltar leite.:
I .-

3.) O aumeuto que terão que fazer nos -salários
dos operários que funcionam nos estábulos.

RESOLV'EM aumentar o preço do leite para: a

garrafa de Cr$ 4,00 (quatro cruzeiros) para Cr$ 5,00 (cinco
cruzeiros) e o 'litr.o de Cr$ 6,00 (seis cruzeiros) para Cr$
7,50 (séte cruzeiros e cincoenta centavos).

Esse aumento passará a vigorar a partir dó dia l.

(primeiro) de agosto próximo' entrante.
Canoínhas, 23 de julho de 1956.

Arthur Bolduan
AI{redo B. Pscheidt
Alfredo Schurnacher
lrineu Budant
'Bernardo Süssenbach
OUo Hornschuh
Henrique. Zacko
Adolfo Dumke

o"

José Hoffmann
,

Alvaro Ernesto Gruber
Adolfo Boddenberg
Braz >Marcinichen
Paulina Schurnovski
Amélia Schicolski
Luiza Schumovski
Berta Tremi
Ervino. Tremi
Waldemiro Helko
Arthur Spiess
Adhemar Schumacher
José Lescovicz
Roderto Bolduan
Waldemar Stein

"

\

TERRENOS NA ,P,RAIA
Vendo ótimos lotes na praia de UBATUBA próximo de São
Francisco

'.

do Sul, com. luz e água potável, lugar alto, com 20% .

de entrada, I e o restante em suaves prestações mensais.
.

Melhores informações .corn o encarregado e procurador de venda
senhorOlimpio �lurara» nesta cidade. I '

.

,

", .

"� ,

tem a satisfação de comunicar à sua distinta' clientela que está produzindo em. Canoinhas o.

fam?so FUBA MIMOSO� Finí�simo' fubá; fabricado em moderno maqui�ário; esp�cial para
pãe� bolos, cuques, sopas, sobremesas, etc. Está ainda fabricando C)!\NGICA sob processo especial com novas niiiquinas.

.. , .i J

Preços especiais para revend�dores. I "A venda nas casas do ramo desta. pr�ça.

A CASA ,FISCHER

"
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As dopopulações
c e t ar in e ns eoeste

/0
entusiásmo o

candidato da �R ENTE
DEMOCRAT'ICA

recebem com

\ XANXERÊ, 17 (Do corres

pondente) - Após visitar o dis
trito de São Carlos, chegou à
localidade de Maravilha, à tarde
de ontem, o sr. Heriberto Hulse,
candidato. da Frente Democrá
tica ao cargo de Vice Governa
dor de Santa Catarina.

Em Xaxim e Xanxerê r�ali
zararn-se comícios sob vibrante
entusiasmo das populações qlle
escutaram a palavra dos orado

res, aplaudindo-os, bem como o

nome do Governador Jorge La
cerda e do sr. Heriberto Hulse.
Em Xaxim foi oferecido grande
banquete ao presidente da UDN,
'falando, na oportunidade, o dr.
Celso Rauen, dr. Lourenço Al

ves, Prefeito Adílio Fortes e

dr. Julio \Coelhó. não' tendo a

homenagem caráter político.
O discurso do sr. Heriberto

Hulse, interrompido várias vê
zes por aciamações ao seu no

me, roi magnifica manifestação
de que é conhecedor dos pro
blemas administrativos de San
ta Catarina. o que impressionou
vivamente aos presentes.

CAPINZAL, 18 (Do corres

pondente) - Apesar do máu

tempo, a caravana dã Frente,
Democrática chegou a Barro Pre

to, no horário previsto, sendo

recepcionada com grande entu
siasmo. No' comício realizado,
'falaram Luiz Bonezoni, Prefeito
Breda e o sr. Heriberto Hulse,

Otima a impressão causad�
pelos discursos. proferidos.

Ministério da Agricultura
S. F. - Acôrdo Florestal com o Estado de Sta. Catarina

D� CANOINHASASSOCIAÇÃO RURAL

'Aviso
De ordem do Sr EXECUTOR DO ACÔRDO, torno ;ú.bl'ico

que é expressamente proibida a in�)'8ão. de animais no CAMPO
FLORESTAL, anexo a Associação Rural de Canoinhas. 'O Campo
vem sendo prejudicado no andamento de seus trabalhos, quer seja
nas sementeiras, ripado e viveiro permanente pelo desleixo dos pro
prietârios dos animais. Avisamos que os futuros danos serâo cobrados
por intermédio das autoridades competentes, !

Canoinhas. 18 de Julho de 1956.

WALMOR ASTROGILDO FURTADO

Respondendo pelo Enc. do Campo.

ERWIN SCHWÁRZ
CIRURGIAO DENTISTA

MODERNISSIMO GABINETE DENTÁRIO PROPORCIU.
I

NANDO AO PÚBLICO TRATAMENTOS MAIS RÁPIDOS
", COM TODA A GARANTIA..

Pela manhã atende a qualquer hora e

à' tarde exdusivamente (om· hora mtl�r(ada

DR.

,

CONSULTÓRIO: R U A GETÚLJO \
V A RG A S,

EM FRENTE A AGÊNCIA «FORD».
\

898

,

) .

� \
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�

* �
ii· Dr, Aristides Diener ii
- �

fi CIRURGIÃO DENTISTA �i

I Raios t X .. Pontes Moveis' e fixas ��
. g Dentaduras .Anatolni(tls ��
55 ',Rua Vidal Ramos i5
G G

� CANOINHAS SAI\J'TA CATARINA i�
::c:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::=:::::,::=:::::::=::=:::=:::::::::::=::�:::::i5

, TERRENO A' VENDA

(

RegÍstro Ci-vil

PARA, SANTA
NA'DOS

O "Diário Oficial" da União,
do dia 16 do corrente, publica
q 'decreto nr. 39 604 A, do dia
4, que estabelece os novos ní
veis de salário mínimo para to
do Ó Brasil, discriminando mu

nicipio por municipic.
Quanto ao Estado de Sta. Ca

tarina. foram assim estipulados
os níve-is:

Rádios

Telefurtken
revendedor autorizado

CASA ERLITA

Sebastião Grein Costa, Escri
vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira" Mu

nicipio e Comarca de Canoinhas,
Estado de, Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca
sar: Estanislau Dudeck e Joséfa
Auróra: Pereira. Ele natural des
te Estado nascido neste distrito
no dia 7 de rr{aio' de 1907 la-

. vrador; solteiro, domiciliado e

residente neste distrito, filho de
Alberto Dudeck e de Dona Ana
Dudeck falecidos. Ela natural
deste Estado nascida neste dis
trito no dia 24 de agosto de
1917 doméstica, solteira, filha
legítima de João Maria A. Pe-'
reira e de Dona Sebastiana Luiza '

de Oliveira domiciliados e re

sidentes neste distrito.

Faz saber que pretendem ca

sar: Licinio Leite e Florentina

Jungles. Ele natural deste Estado'
nasdido neste distrito no. dia 6
de julho de 1930 lavrador. sol
teiro, filho de Ramalina Leite,
domiciliada e residente neste
distrito. Ela natural' deste Esta
do nascida neste distrito no dia
12 de outubro de 1929 domés
tica, solteira. filha legítima de
João Miguel Jungles e de Do
na Maria da Luz Jungles do
miciliados e residentes neste
distrito. Apresentaram, 0S docu
mentos

.

exigidos pelo ; Código
. C ivil art. 180: Si alguem tiver
conhecimento de existir algum
impedimento legal acuse-o para
fins de direito. E para constar
e chegar este ao conhecimento
dei todos lavrei o presente que
será afixado no lugar de cos

tume e publicado no jornal "Cor
reio do Norte" da cidade de
Canoinhas.

Major Vieira, 20 de julho de 1956

Pedro Veiga Sobrinho

Escrevente Juramentado

Vende-se·
Uma Desnatadeira marca

"Westfaler", com capacidade
para 225 litros para força
motriz e manual e todos' os
pertences para fabricação de

manteiga. \6. meses de uso,

preço de ocasião.

Vende-se um terreno em Presidente Pena, distante
1 balcão

20 klm. de Caçador, com 50 alqueires em bruto, sendo
de pinho 5,25xO,55

1 b t t 1 h,
1 idem 2,50xO,55

2Q para pasto e ::i0 para cu tura,
.

com as an e en a, 1 idem
ficando distante da estação 1 Kílometro. .... I I 1,70xO,55

,�, 1 mesa de pinho 2,OOxO.90
Preço Cr$ 3.000,00 o alqueire. 1 prateleira 8,OOx3,50

Condições a tratar com o proprietário Francisco I idem 4,OOx3,5Q
Schumann, em Presidente Pena, ou com .o Sr. Marcos Negocio urgente. Tratar

Franz em Pedra Branca - Canoinhas. 2x .

com Waldernar Knüppel 2

"
r,

J#. c';
.�

CAT,ARINA, DISCRIMI
OS MLJNICI,PIOS

la. Sub-região: Florianópolis,
Blumenau, Brusque, Criciuma,
Gaspar, Itajaí, Joinville, Orleães,
Tubarão e Urussanga - Cr$
2.400,00.

2a• Sub-região: Braço do Nor
te, Caçador, CANOINHAS; Er
val d'Oesta, Indaial, Joaçaba,
Laguna, Lajes, Mafra, Pôrto U
nião, Rio Negrinho, Rio) do Sul,
São Bento do Sul, São Francis.
co do Sul, Timbó e Videira -

Cr$ 2.200,00.

3a• Sub-região: Os demais
41 municipios catarinenses -

Cr$ 2.000,00.

Esses salários vigoram para

os trabalhadores maiores de 18
anos. Os menores percebem 50%
desses salários.

O cálculo para o estabeleci,v
menta dêsses níveis foi feito,
levando-se em .conta: 57% para
alimentação, 24% para habita
ção. 13% para vestuário 5% pa
ra higiene e 1% para transportes.
Em nosso Estado, houve o

seguinte aumento sôbre os ní
veis' .anteriores la .sub-regíâo
128,6%, 2a sub-região 129,2%,
3. a sub-região 138, 1%� _

Esses níveis vigorarão
anos e começarão em 1.
gosto próximo.

"

por 3
de a-

Baile' Caipira
A Sociedade Esportiva Erval tem a satisfação de convidar

seus associados. bem como os do Club Canoinhense, Sociedade Be
neficente

. Operária e Sociedade de Tiro Cauoinhas para o baile cai.
pira que fará realizar no próximo dia 28 no salão Bechel.

As mesas acham- se a venda desde [á e poderão ser adquiri
das com o Sr, Alfonso Koch (Koziuho).

CILAS L. ZIEMANN Secretário.

I

Colchões de Molas - Duas
Grupo's EstoFados
VISTAA

Faces

E A PRAZO
Informações com

Altredo Garcindo ou Waldemar Knüppel

Transplante da Córnea'
de : Cadáveres �

.

,
:t,

Projeto que autoriza a operação
RIO, 2� (Asaps) - O deputa

do Loureiro Júnior, do PSD de
São Paulo, apresentou projéto
de lei que autoriza "a realização
dé operações cirúrgicas destina
da ao transplante da córnea de
cadáveres e seu enxerto em ser

vivo".

.Com sua proposição, o repre
sentante paulista visa obviar um
impedimento existente na- legis
lação do país, que tornava le

galrnente proibida tal prática,
acentuando que todas as suas

dúvidas, do ponto de vista mo

ral e religioso,
.

foram dissipadas
diante da manifestação do Su
mo Pontífice.

O PROJÉTO
-, O projeto do tjeputado pesse
dista está assim redigidor i,
Art. 1 ° - Ficá autorizada a

realização de operações cirúrgi
cas destinadas ao transplanté da
córnea' de cadáver e 'seu enxer

to em ser vivo.

Art. 2° - O Mipistério da
Saúde pelo seu Departamento
competente, regulamentará, no

prazo de ,60' dias, da vjgência -,

desta lei o exercício dessa au

torização.
Art. 3° - Esta' lei entrará em

vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições
em contrário.

JUSTIFICAÇÃO
Desde há algum tempo, o pro

gresso da ciência médica vem

permitindo a recuperação do
sentido da visão, mediante o en

xerto da córnea. Não obstante,
existia o impedimento legal à

realização de. operações dessa
notureza, eis que se 'trata da re

tirada, da parte de um ser para
transplante em outro ser.

Por outro lado, comovendo-se
embora os gestos altruistas de
'todos os que como esse admi
rável D. Gnocchi., der am seus

olhos para que fossem utilizados
depois da sua morte, tínhamos
dúvidas quanto ao aspecto mo

ral e religiose de tal prática. Mas,
recentemente, o Sumo' Pontífice,
ao receber membros da Associa
,ção Italiana de doadores de Olhos
oculistas e médicos legistas, de
clarou .expressivamente que der
ponto de vista moral e religioso,

não há' nada a objetar contra a

retirada da córnea de um cadá
ver.

A palavra da Igreja coloca
nos assim, plenamente a vonta
de para solicitar do Legislativo
Brasileiro seja autorizada a rea

lização das operações de trans

plante e enxerto da córnea, des ..

de =que retiradas de cadáver,
corroborando o esforço dos ho
mens de ciência que estão se

dedicando a proporcionar a vi
são aos nossos sem E' lha ntes,

IMPUREZAS DO SANG�
i

HIXIR n� I06UflRA
AUX. TRAT. SíFILIS

Utensilios domésticos

'Casa Erlita.

\Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE 28-7-1956
,

tmQ���������Q�������·��������·������·����eD

I Duas utilidades numa só peça !
m '.' m

m Gabardine Renner m
m m

I ./'
Impermeabilizada contra a �huva �.

I Proteção eficiente (ontra o frio I �
! m ; FAÇA SUA ENCOMENDA com antecedência � .

m I para não ficar na falta, já na entrada do inverno, m
ce � de uma peça indispensável no seu guarda-roupa. ell

. ce \ Veja o novo mostruário. HENNER de Gabardine m
m e Casimira, e ficará deslumbrado. m
m w

! §.A.§1l� P�FE..!.R� I
ce Rua Getulio Vargas 882 _erJ
� W

_ � Filial: Rua Paula Pereira 558 1-
����������������a��a��a�6�a���6��6����

Pr" i b i
ç
ã c .

GUILHERME GROSSKOPF (WILLY), proprietário
-

de
terreno situado em- Rio d'Areia, em virtude dos prejuízos
que. vem tendo, torna público que é expressamente proi
bida a entrada de pessôas, quer seja para caçar ou com

qualquer outra finalidade, sem previa autorização.
Aos .que desrespeitarem o presente aviso, o mesmo não

..

se responsabiliza pelo que possa acontecer <.i.\ :--!x

Vende-se umar'casa de comércio
.

no, melhor ponto da' Cidade
Informações na AHaiataria Operár·ia Lx

VIDRAÇA,RIA
VICTOR-TOMASCHITZ

Rua Paula Pereira, 828 - Canoinhas
Em frente a firma IRlVIÃDS TREVISANI LTDA.

Quadros, Molduras, Vidros, Espelhos, Estampas, guarnições
para banheiro, etc... Pequenos concertos

-

a domicilio.

Colocação de vidros em gera)

-

O' _Melhor Amigo " ,

Para. o desenvolvimento dos seus negócios:" é a sua máquina de
escritório. Sua bôa conservação será gratificada pelo equilíbrió da

produção e satisfação no seu manejo.

Indicação do Atelier de Mecanografia
de ERNST REIME'R

'

/
, Técnico Mecanógrafo

Ru-a Vidal Ramos, 697 .-. Canoinhas

Encarrega-se de consertos, reformas e limpeza de Máquinas de
Escrever, Somar, Calcular, .. Registradoras, etc.

Compra e" venda de Máquinas novas, _
usadas e reformadas

ALFREDO GAR-CINDO
A'apresentações,Corretagem,Seguros,ContaProprla

Tem para pronta entrega-:
MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO. TRiGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOL'INA E

, MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo" Garcindo.
Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo,

Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e Etc

"

"

.

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

7 alqueires de terra. 3 casas e paióis. Olaria completa.
Verdadeira propriedade rural.

6 datas defronte á Granja deiÃlfredo Viertel.

eo Alqueires (Braca.tingal e ,Erval) - em CAMPININHA

Um. motor Ford 29 ...A, retiftcado, servindo
. também pãra 'estacionário,' tendo para

isso instalação completa
J

Datas lo-calizadas no melhor ponto da cidade ..

Loteamento St9ber, próximo á Assoc. Rural.

(
A mais antiga
A mais sortida
A melho'r

A preferida

Oficina

Relâmpago
. Completa - assistência para

b' 'I do pequeno concerto
sua ICEe eta até a reforma geral

Péças e mais péças, da menor, até a maior

V E N O E bicicletas novas ao melhor prêço da .praçe
"

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

PREÇOS MÓDICOS

Sempre OFICINA RELÂ.MPAGO
Mudou-se, provisoriamente para o novo prédio do

sr, João Seleme,_ junto à Casa Esmalte
............ 1..1 ..

r \

me

Rua Vidal Ramos, 701

CANOINHAS ;

\

APARELHO

l-

,para descarga
sanitária

ENGENHARIA E COMÉRCIO
MArRIZ: RIO DE JÀNEIRO
FILIAIS: SÃO PAULO· PORTO ALEGU
AGENCIA: BELO HORIZONTE

Motores � Gesclíne e Oleo Diesel, qualquer capacidade'
Dínam�s de 6 volts e GERADÕRES de corrente

contínua e alternada de 1íOj220 volts
,Motores Elétricos <c A R N O JJ Monofásicos e Trifásicos -

Chaves Estréia Triângulo a sêco e ,a oleo
- I

Fios e cabos par•. instalações elétricas em geral
Isola'dos e Nú, Lâmpadas Elétricas «GE,.

Correias de Lona Plana. em «V» _.

V. S. encontrará pelos melhores prêços da praça'

na loja J_ Côrte
Fone 125

SANTA CATARIN� Tem bom gosto?-------------- IM ,UOOW

..

'

Tome Café S. _ Tereza

,
• 100% inoxidável

CURSO GRATUITO DE

TAQUIGRAFIA
A Escola Modêlo de Taquigra

fia, dirigiria pelo Professor Sérgio
Thomaz, abriu matriculas ao novo

curso de- taquigrafia por corres
pondência que terá a 'duração de
cinco mêses após o que serão COIl

feridos diplomas aos alunos apro
vados em exame final. Para maiores
informações escrever á Escola' Mo
dêlo de Taquigrafia, Rua Barão
de Itapetininga, 275, 9° andar.
sala 93. Caixa Postal, 8600, fone
36-7659 - São Paulo.

Discos
sempre novidades

CASAERLITA

TOSSES' IRONQUITES r

VlftHO [REDSDHDO
(SILVIIRÁ)

GRANDE TÔNICO

Procure no seu fornecedor

Q sabão Princéza, Lygia/
Borax o� Tupy

Um produto bom,
especial e canoinhense!

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
I

of Guilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte-

LOTEAMENTO

Jardim Esperal)ça.
de MILTON SUBA

Distanciado da Praça Lau�o Müller 1.200 metros

DUma situação -. a· vista e prestações
Encarregado d�.·-Loteamento

'L U D O V I C O B O R A
,

Está ài venda
A conhecida Loja e Sàpa

taria Mareis nesta Cidade.

VendEÇ-se com a, Sapataria
ou sómente a Loja.
Ver e tratar com o Sr.

Amaro Martins, no local. 6x ,"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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de 2.600 Clubes Agrícolas
Escolares registrados

�����-���--------------�------------�-

� dN> � � Jjj; s Jjj; �� s fffi fffi Jii� fffi � fffi J;i'; fffi fffi fffi fffi fffi J;i'; J;i'; -J;i'; J;i'; -J;i'; s fffi J;i'; J;i'; 'fffi s J;í; .-J;i'; s -J;i'; fffi s
� �
�@�

.. p'NE US �;;)�
� �
� �
h �
��)� NAO COMPRE PNEUS DE "SEGUNDA LINHA" - �>JS
k .� �

�::: para a sua garantia exija, os famosos Pneus ::��
t Good-Year e Fir�stone :!
� �
�(:)� símbolo de garantia maior quilometragem por cruzeiro �';)�

�::: E PARA UMA BÔ-A C-OMPRA ::�

�
;t
§.

\

�
. .., O Cineminha adverte a seu público: - Havendo denunciado

...•. r t M
procure a tradicional casa do ramo �. ���:p�!,��:;.:.nt�:I���f�:���:IE�1;�;��S���:i�::1:

. i: E RHY SELEME & F I LHOS �',___�P_Ublic_idade_. ___

t f��� TRÊS BARRAS ��)�
��)� Que poderá fornecer para pronta entrega, qualquer .tipo de Pneu, nos mais lindos dese- ��)�
��)�, nhos .para automóveis. como também os famosos faixa .branca sem câmara de ar, e os' �';)�
�§� ultra resistentes, A. T. e BANDEIRANTES, para Caminhões e Onibus, como sejam �i��
�;',� ,> �-:)�

i:: 5.50 _iÔ.70P_ N71\IOE_ U760Sx--- de 1a.\ LINHA t ::�
, 15 - 4 e 6 lonas, Faixa Branca e Lameiros �

��'�I 4.50 - 5.00 x 21 4 "6 " A. VI. T. e Lameiros �;;)�
��)�) 6.00 - 650 x 16 4 "6 " A. W. T. e Lameiros �*�
���� 5.50 - 700 e 7.50 x 17 fj '" 8 " Lameiros e

�
A. T. ���

�ª� 550 - 600 x 18 4 "6 " A. W. T. e Lameiros �»�
�.,�,. 4.75 - 500 x 19 4 "6 " A. W. T. e Lameiros .s,.;,;,:�� - 6.50 x 20 6 "8 " A. W. T. e Lameiros

", ..�

�,;,�) 7.00 x 20 8 - 10 " 12 A. W. T. e Lameiros �':)�
�,,� 7 50 x 20 8 - 10 "12 " A. T: Bandeirante e Lameiros ,�';)�
�;�" 8.25 x 20

, 10" 12 " A. T _

n "Lameiros
-

�';)S
�,,�, 900 x 20 10 - 12 "14 " A. T_ X. K e Bandeirante.

I. ��)�
��;�, 11,��� � ;� �. g ::�! :: 1: i: �:�::: .�:���:�:�!� ��%
i';;�, 1.1 00 x 22 12 "14 " A. T. "Bandeirante �;��
�,,�, .... -. ,.",'''.' ��)� .

� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
��,� . Concedemos descontos especiais, e fazemos vendas a prazo �§�
� �
�,,� MERHY SELEME ec. FILHOS ��)�
�§& . Três B,arras - Santa Catarina. �i:)�
�

. .

Mr- ,

.,." •••••••••••• �.� •••••••••• * •••••••
(/'Pfti- �/.'i�( II':;'.� If"_rs rr/.�: rr/�; fi"'...J)'''"f; fi"'_y-& .y-/r:: �...rs �fS �_y�S YfS fi""fS fi"'f..; C"':YS fi"'_Y-,.., li"'y� *'"f� �/6 *"'f,� fi"'f& 'If"'.Jn; If""_y"'t'; li"'y,� �f"; ""ft_; 'l'rfS 'lf"'fS �_y�,.; 'lf"'J�S 1'rf.6 'l'ry," ""'f& 'If"'..;rs fi"'....;;�s (r'..Y�S

Mais
Lourenc o Buba

1
�tWiA L&Ull fiM" ...._

Rio (S.IA) - Depois de uma

completa revisão e reorganiza
ção dos registros dos clubes

agrícolas escolares, o Serviço de

Informação Agrícola do Minis-,

comunica à sua distinta freguezia que
transferiu seu estabelecimento comercial

para o prédio novo construido em

frente à sua antiga residencia. Aluga-se
uma sala grande, frente

, .

para a rua, propria
para escritório.

Tratar com

LEOPOLDO BUBA
Rua Paula Pereira

MM AMuaMW"'4i1&SiNiiN*. .,. A

Escola de Datilografia "(sstelo Branco"
Registrada no Departamento de Educação de Santa Catarina' 80b nr. 2.484

. Aulas diurnas e noturnas para ambos os sexos

Rua Major Vieira, 107 - esquina Felipe Schmidt (Prédio Pieczarka)
Canoinhas - Caixa Postal 43 - Fone 216 - S. Catarina

I

r

I

-,

\

térío da Agricultura, através ds

Seção de Extensâo Agrícola, acu
sou um total' de 2.655. dessas

pequenas insti tuições de alto

significado para a educação ru
ralista nas zonas produtoras.

Esse total está assim discri
minado, segundo as unidades
federativas: Amazonas, � 1; Ala

goas, 13; Bahia, 39; Ceará, 33;
Distrito Federal, 103; Espírito
Santo, 108; Goiás, 59; Maranhão,
7; Mato Grosso, 3-3; Minas Ge
rais, 576; Pará, 40; Paraíba, 31;
Paraná, 51; Pernambuco, 368;
Piauí 10; Rio Grande do Norte,

33; Estado do Rio, 198; Rio
Grande do Sul, 283; Santa Ca
tarir.a, 521; São Paulo, 104; Ser
gipe, 7; Território do Acre, 8;
Amapá, 5; Rio Branco, 1; e Ron

dônia, 3.

Todavia, "àes 2.655 clubes a

grícolas registrados, cêrca de

40% funcionam em condições
pouco satisfatórias, por falta de
maior assistência oficial, que, por

. sua vez, depende 'de recursos.

E neste setor, as verbas do Ser

viço de Informação Agrícola são
ainda modestas para a intensa

campanha que tenta desenvolver.
-

ANO 11 - C\NOINHAS - S. Catarina, 28 de Julho de 1Y56 . N. 411 '

ce..

Cineminha" São Francisco"
AMANHÃ, às 15 hs. e às 20.15 hs.

DOUGLAS FAIRBANKS E JO.AN.BENNETT EM

INFERNO VERDE
Para bréve, dos SERIADOS mais expressivos da Universal:

MISTERIO DAS SELVAS

4e wa:1!Pm1

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 -horas • Impróprio até 14 anos
-,

A Volta à Ilha do Tesouro
em belissimo Technicolor com

TAB HUNTER e DAWN ADDAMS ",

CONTo DO SERIADO Mistérios da. Africa

o O M I N G O ás 14 horas ,- Cen�ura Livre

A VOLTA 'cA ILHA DO \TESOURO
CONTo DO SERIADO Mistérios da Africa

I

DOMINGO :!: �� ���:: Impróprio até '18 anos
,

A UM PASSO DA ETERNI.DADE
"

com BURT LANCASTER, MONTGOMERY CLIFT,
DB:BORAH Ki'ElRR, FRANK SINATRA; DONNA REED

2a. FEIRA - ás 20 horas· REPRISE - Impr. até 18 anos

3a. e 4.a FEIRA ", ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

NA ROLETA DA VIDA
5a. e 6a. FEIRA - às 20 horas - Improprio a:té 14 anos

MONSTRO DO ARTICOo
com MARGARET SHERIDAN e KENNETH TOBEY

I
A, V I S O A Direção do Cíne Vera Cruz, avisa

.

seus distintos frequentadores que, para evitar atropelos de

última hora, os ingressos para as sessões das 17 e 20 horas,
serão vendidos a partir das 15 horas.

\a� _bWlJlOOrII
,

O novo "MODESS oferece
'"'

Novas

II

- Nova absorvência' - Nóvo \ conFôrto -

extremidades já dobradas

c-s 20�OO na CASA

.;

SCHREIBER
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