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Encaminhada à Câmara de Vereadores pelo Prefeito Municipal projeto de lei que aumenta os impostos de,
Indústria e Profissão, Licença, Territorial, Taxas e custas judiciárias, Emohlmentos, transferencias de

O que o Barriga Verde nos diz disso'?
-

terrenos, aforamentos e benfeitorias.

Empossddo
Governddor

Vice
Hülse

ontem o

Heriberto
\

Tomou posse dia 31 de agosto findo, no elevado cargo de
Vice-Governador do Estado de Santa Catarina, o Sr. Heriberto Hülse
'eleito pela Frente Democrática UDN-PRP-PDC e PSP. Compa
nheiro de chapa que foi nas eleições de 3 de outubro' de 1955,
do Dr. Jorge Lacerda, devido a impugnação de '12'urnas, deixou
de se eleger naquela época. Con-

.

correndo novamente às eleições
suplementares de 5 de agosto,
obteve sôbre o seu adversário,
Dr. José de Miranda Ramos uma

maioria esinagadôra de vútos.�
O sr. Heriberto Hülse por oca

sião, de sua posse, afirmou os

seus-propósitos de trabalhar pela
grandeza dopovo de Santa Ca

tarina, ao lado do Dr. Jorge
Lacerda, e irá dispensar atenção
especial aos municípios do Estado.

O momento de sua posse foi
um verdadeiro delirio popular
e recebeu da grande mass. pre
sente, uma verdadeira consagra
ção de seus, amigos e correli-

gionários.
Enviamos ao primeiro Vice

Governador Sr. Heriberto Hülse,
votos de uma administração fe

cunda, repleta de bom exito.

AOS 'IRMÃOS ZUGMAHN a BlC AGRADECE
Aos' Senhores IRMÃOS ZUGMANN, da "Casa Novo Mun

rio", ,a Biblioteca Infantil agradece à. prestimosa contribuição de

Cr$ 1.000,00 para ''<0 Mundo da Criança", em 15 volumes, que
é no momento a obra mais representativa da Literatura Infantil

, I
no PaIS.

o ,VOTO QUE IMb'EDIU A
INDEPENDENCIA 'DE TRES BARRAS

o nobre Vereador Senhor Generoso de Almeida Prohmann,
representante do povo de Três Barras à Câmara 'Municipal de

Canoinhas, exatamente o homem que pela sua tradição de homem
de bem, amigo da sua gente, deveria liderar o movimento ernan

cipacionista tresbarrense, decidiu o problema da criação do novo

município, dando o votei de desempate CONTRA os. interêsses
da sua terra e da sua .gente,

A opinião pública 'desta cidade, de Três Barras, do Mu

nicípio inteiro, está chocada com a inexplicável atitude do Vere
.ador tresbarrense que cedeu às imposições dos senhores Albino
Budant; João Colodel e Haroldo Ferreira.

O Município ficará para mais tarde, dirão os aliancistas;
a Constituição só permite a criação de novas comunas nos anos

terminados em 3 e em 8, dirão os inimigos da emancipação de
Três Barras. Mentira, dizemos nós. A Assembléia Legislativa, em

1955, por iniciativa da bancada pessedista, entãomajoritária, criou
Q Município de Braço do Norte, onde a UDN recentemente ele-

'.'

geu o primeiro prefeito, sr, Fredolino Küerten. O Supremo Tri
bunal -Federal apreciou um recurso interposto contra a criação,.
concluindo pela VALIDADE do áto e fazendo ruir por terra o

dispositivo legal que fixava épocas para a criação de novas comunas.

Desde que a Câmara de Vereadores de Canoinhas opi
násse favoravelmente à criação, o novo, -Munlcípío seria criado.
Não há nenhuma restrição, nenhum impedimento a não ser a má
vontade da "famigerada" Aliança.

Ademais, cumpre-nos esclarecer à população de Três Barras

que o sr. Generoso Prohmann, Presidente da Câmara Municipal
de Canoinhas, teria direito e obrigação de votar desempatando,
ao COntrário do que sustentou que não poderia comprometer o

seu voto porque como Presidente não votava por ser proibido
em lei. Tanto tem direito que votou e, evidentemente, votou mal,
jogando-se contra' os cidadãos que o elegeram.

CLUB� CAN-OINHENSE
CONVITE

A Diretoria do Club Cauuinhense, tem a honra de convidar
seus associa.tos e Exma. Familia, para o tradicional BAILE DE
ANIVEHSARIO, a realizar-se em a noite, de 6 de Setembro, Da sua

sêde social. COIII início ás 22.30 horas.

ORQUESTRA MARAJÓ DE CURITIBA.

Traje - A' RIGOR (Permitindo-se para cavalheiros azulou preto.
'Reserva de mesas a partir 'do dia 2' de Setembro na sêde

social do Club.
Canoinhas, Agôsto de 1956.

JOSE ALLAGEr- l°. Secretário.
I'
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. MILLES LUIZ . ZANIOLO
Ani versaria Amanhã, o indus

trial Milles Luiz Zaniolo, Diretor
Gerente da importante firma .In
dústrias de Madeira Zaoiolo S. A .•

com ramificações em todo o Mu

nicipio. Contador formado, eID Ca
noinhas tem sobre OB ,seus ombros
a responsabilidade da parte con

tábil da indústria. Milles Zaniolo
com a sua capacidade de trabalho.
tem emprestado o seu esforço e

colaboração a todas as sociedades

que representam a vicia econômi
ca • comercial • industrial de Ca
noinhas. Presidente recém eleito
do Club Canoiuhense, faz parte
ainda da uôvel Associação Comer
cial e Industrial de Canoiuhas.

Cumprimentamos Milles Zaniolo
augurando felicidades.

José Campestrini
Foi removido, a pedido, para a

cidade de São Bento do Sul. o

nosso bom amigo e assinante, Sr.
José Campestrini, Agente de Es
tatística, que durante muitos anos,

serviu nesta cidade; Organisador
correto dos trabalhos estafisticos
do Município de Canoinhas o seu

trabalho deixado em pró I do nosso

desenvolvimento, servirá de exem

plo as
_

nossas futuras gerações.
Funcionário 'organisado e mel ó
dico, o I BG E, deve se orgulhar
eJ;D possuir em seu quadro, ele
mento da tempera de rosé Cam

pestrini.
Correio do -Norte desejá ao

amigo Campestr ini e à sua Exma.
familia, votos' de verituras e, feli
cidades. na nova cidade onde fo
ram residir.

Histórico de Florianópolis
Da Inspetoria Region'al de Es

tatística, de Florianópolis, acaba
mos de receber um bem organi
sado e completo histórico da cio
dade de Florianópolis, onde se

nota a perfeição com que o nosso'
Serviço de Estatística ve,m erga
nisando a bibliografia de nossas

cidades.

Enviamos parabéns e ficamos'
sumamente gratos pela oferta.

Biblioteca Infantil de tanoinhas
Movimento do mês de Agôsto
R t- tiradas do mês . . . . 325
Novos Leitores Inscritos .' 117

AGRADECIMENTO
A Diretoria pró Construção do

Ginásio "Santa Cruz de 1:8I1(1i

nhas" agradece, sensibilizada, à
Diretoria e 8 todos os Sócios da

Cooperativa de Produtores de Her
VI:! Mate, pela generosa doação
da importância de Cr$ 50.00000

(Cincoenta mil cruzeiros). em be
nefício das Obras em conatrjrção
do Ginásio Santa Cruz.

Canoiuhaa, 30 de Agôsto de 1956

BA TALH,Â.
pela construcâo

_ ,

Gin�sio Santa
do
Cruz

Pedro
Reiniciada a campanha de "

grande envergadura, para reatar
as atividades nas Obras do im

portantíssimo Estabelecimento
de Educação Secundária.
Não pode nenhum canoinhen

se permanecer indiferente ante
a paralização das obras do ma

jestoso prédio que se ergue no

alto da colina Santa Cruzi

O mais valioso presente que
os pais, com justo orgulho, po
dem dar a seus filhos é uma

boa. educação religiosa; moral
e científica. E para conseguir
este objetivo nada melhor do

que matriculá-los em um edu
candário que estejam à altura
de propiciar esta tríplice forrna-.

ção integral, fator que garantirá
aos filhos sucessos na vida. Hoje
para conseguir acesso a um gráu
de ciência e cultura mais ele

vada, indispensavel se torna

uma .forrnação secundária, gi
nasial. Para tanto nada mais

justo, nada mais nobre do que

inceI]tivar, do que auxili,a_r de

qualquer, maneira que isto se

torne realidade plena, em Ca
noinhas. O Ginásio Santa Cruz,
será, para nossos filhos uma de

monstração da tenacidade, do
dinamismo da nossa geração que'
está Elevando Canoínhas mate
rialmente e tarnbem em igual
cadência, moralmente.

Canoinhenses, todos a postos!
Com mais união, com mais sa

crifício, com um pouco mais de
interesse pela causa comum, er

gueremos definitivamente o Co
losso no alto da Colina.

Reitz

gue, a meio caminho, _

o fervor
a fibra que idearam úm Fran
cisco N. Fuck, hoje na eternida
de, que foi um dos pioneiros do
movimento e das primeiras rea

lizações práticas, de Uni João
Seleme, de um Otto Friedrich,
que batalharam e que batalham
na ponta, coadjuvados por ele- r'mentos de todas as camadas,

.

Por isso, todos de braços dados,
conseguiremos a finalidade co

mum. O que nos falta é entu
siásmo. Vamos sair do isolacio
nismo. Ninguem deve perma
necer isolado.

No próximo dia 7 de outubro
a Diretoria da Associação Pró
Ginásio Santa Cruz, fará reali
zar uma grandiosa festa. Prepa
rem-se todos porque serão bom
bardeados dej.qualquer maneira
para nos ajudarem a fazer uma

grande festa.

'Está reiniciado, portanto, a

batalha pela continuação do Gi-"
násio.

Aguardem paratos próximos
dias 'maiores detalhes e escla
recimentos do programa para
os festejos. Sobretudo, porém,
não se aborreçam com a nossa

impertinência.

ALKIMIN IRA AOS EE. UH.
RIO, 28 (Asp.) - Segundo

nos informaram, o ministro da
Fazenda, sr. -José Maria Alkimin
seguirá para os Estados Umdos
no próximo dia 19, afim de par
ticipar, em New York, duma
conferência com um grupo de""
industriais e homens de negó
cios norte-americanos e, ainda,
de .uma reunião do Fundo Mo
netário Internacional, a realizar
se em Washington.

Para reavivar o entusiasmo

que, há déz anos levou algumas
dezenas de"lbravos canoinhenses
a levantar o brado dE' nossa

emancipação educacional, neces
sário se torna que todos nos

unamos, grandes e pequenos,
para não permitir que se apa-

Criado o Municipio de
Sdnto Amdro de lmperetriz

FPOLIS., 23 (Do Correspondente) - A Assembléia
Legislajiva do Estado, em sessão que se prolongou até a

meia-noite de ontem, aprovou o' projéto de lei criando o

município de Santo Amaro da Imperatriz, desmembrado
do de Palhoça. O projéto, de autoria do líder Laerte Ra
mos Vieira, encontrou apôio das bancadas da UDN, PSP,
PDC, PSP e PTB, com exceção do sr. Miranda Ramos,
que votou contra.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



/

CORREIO DO NORTE
--------------------------------------

Junta de Alistamento Militar de Canoinbas
Convocaçao

1 - Será convocada para a prestação do Serviço
Militar em 1957 a classe de 19:-{8.. (Lei N. 1200, de 16
de Setembro de 1950).

2 - .Alérn dos cidadãos pertencentes à classe de
1938 serão ainda chamados, para o mesmo fim:

.

a) - os convocados de classes anteriores ainda em

débito com o serviço militar, inclusive os incapazes tem
porariamente -; Grupo «C» - da classe de 1937':-

b) .....,... os cidadãos que tenham optado pela nacio
nalidade brasileira desde que o ato oficial de opção tenha
sido publicado no Diário Oficial entre 7 de junho de 1954"
a 7/ 6/ 1955;

-

c) - os brasileiros naturalizados, menores de 30
anos cujo ato de naturalização tenha sido publicado no

Diário Oficial, entre 7 de junho de 1954 a 7 de junho de
1955. -,

3 - A inspeção de saúde e seleção será realizada

nos dias 21 a 30 de Setembro de 1956
para os Municipios de Canoinhas e Papanduva.

a) - Para evitar-se o inconveniente do acúmulo
da apresentação de convocados num mesmo dia, a inspe
ção e seleção fica assim distribuida:

Dias 21 e 22 de Setembro - Munidpio de Papanduva
Dias 23 e 24 - Distrito de Major Vieira.
Dia 25 � Localidades de Barreiros, Encruzilhada,
Paciência do Rufino, Rio dos Poços, Bela Vista do Toldo,
Arroio Fundo, Gralha e Entre Rios.
Dia 26 - Distritos de Três Barras e Paula Pereira.
Dia 27 - Distrito de Felipe Schmidt.
Dias 28, 29 e 30 "-:'/Localidades de: Cidade, Pinheiros,
Serra das Mortes, Barra Mansa, Timbózinho, Taquarizal,
Tamanduá, Santa Erriidia, Imbuia, Rio Bonito, Rio d'Areia,

I Rio d'Areia de Baixo, Rio d'Areia do Meio, Arroios, Sal
seiro, Palmital, Caraguatá, Fartura, Serrito, Matão, Capão

l! do Erval, Marcilio Dias, Piedade, Agua Verde, Salto d'Agua
t Verde, Sereia, Santa Haidê, Parado, Xarqueada, e' falto

sos de outros distritos.

b) - A apresentação dos c�nvocados será ás 8
horas na Prefeitura Municipal; após a apreserrtaçâo
serão encaminhados para o Quartel da 3a. Cia. Iso-

I lada, onde serão subrnet.idos a inspeção de saúde e

'l seleção.
Canoinhas, 27 de açosto de 1956.

BONEVAL PEREIRA DA SILVA
20. Ten. Del. 14a. D. R.

Escritório de Contabilidade

"NORTE- CATARINENSE"
Ccntabilldade] RepresentaçÕes, Seguros em Geral
f�scritas fiscais e regulares - Organização e registro de fir
mas - Declarações do Impôsto de Renda - Requerimenos etc. '

,Rua Major Vieira, 407 (esquina Félipe Schmidt)
C'ANOINHAS - Caixa Postal, 43 - Fone, 216 - S. CATARINA

p ECIS -SE
"Gm maquinista competente que entenda de mecarnca e

um motorista. É inutil apresentar-se não entendendo do ramo.

Informações nesta Redação ou

aos sábados e domingos à Praça Lauro Müller 171. 3

PROPRIEDADE A VENDA
situada no Alto das Palmeiras comi 2 datas, luz ínsjalada,
• agua de primeira. Terreno todo arborizado. I

.

Ver e tratar com o proprietário Sr. Francisco Langer.

Leopoldino Figura
o homem de escól

Caro leitor, você gosta de an

tigüidades? Não sou muito "an

tigo" pois que dei apenas alguns
passos além de "quarentão" As
coisas mais antigas de Rio da
Areia de Baixo que rabisquei
no primeiro livro de atas da

antiga escola desta localidade,
- lá se foram p�os ares com a

sinistra tormenta que, tempos
atrás abalou Valinhos. Mas te

nho �ôbre a mesa outro livro

que começa com os escritos do
dinâmico Sacerdote Frei Fabiano
Gazdzicki que datou a primeira
ata em 7 de janeire de 1935

quando foi eleita a primeira Co

missão, presidida pelo mesmo

R. Pe. Frei Fabiano - Comissão
que imediatamente se lançou ao

trabalho, construindo a Capela
de S. Antônio.

Entre os 9 componentes 'da
Cornissão '- sobrêssaí o nome

do nosso muito esttmado cola-'
borador - o Sr. LEOPOLDINO
FIGURA, residente em Valinhos.
E não trabalhou somente na

construção da Capela. Ele foi,
em 1934, o presidente da mais

antiga sociedade agrícola ins
trutiva de Rio da Areia de Baixo.

Quando, naqueles tempos, em
Valinhos ainda não existia Ca

pela nem escola, o Sr. Figura
com entusiasmo de verdadeiro

patriota, trabalhou ativamente
conosco na construção da capela

.

e da escola particular; e, para
poder mandar seus ftlhos à es

cola de Rio da Areia, - êle mes

mo abria e consertava a estrada

que liga estas localidades (via'
capoeira),
Mas, quando a escola não mais

funcionou, êle não desanimou

porque o Sr. Figura' não desa
nima facilmente, sempre foi e

ff cheio de ânimo e de boas
idéias. Contratou um professor
(o abaixo assinado) que, na irn

possíbtlidade de manter' escola

particular ou municipal - iícío
nau na residência do mesmo

senhor. 'E os alunos todos eram

filhos do Sr. Leopcldíno pois
êle é pai de numerosíssimà e

.
honrada família.

Hoje, o Sr. Leopoldino Figu
ra é alvo de grande estima, É
um homem de idéias definidas.
Patriota e católico de fibra. E

nós, do interior precisamos de
homens dinâmicos, de homens

qne não vão nas ondas das vai
dades quado são elogiados.

J. Wzorek

TeleFone
Vende-se

Tratar nestQRedação

Discos
sempre novidades

CASA ÉRLITA-
, f

PEllalllR
11111[01.1

"

"

"

Energia abundante, dentro de
tres anos, para todo o

oeste catarinense
Construção de uma usina de 15.000 kw. junto à bar
ragem do ·Estreito do Uruguai - Novas providências
para a concretização da grande usina de 100.000 kw.
no sul do Estado - Prosseguem' no Rio os esforços

d� Governador Jorge Lacerda para solução de
. grandes problemàs catarinenses

RIO, 23 - O Governador catarinense, sr. Jorge Lacerda,
esteve na Divisão de Aguas do Ministério da Agricultura, onde
tratou com o respectivo diretor, engenheiro Waldemar Carvalho,
do andamento do projéto para construção da usina do Estreito
do Riu Uruguai Aquele ilustre técnico, demonstrand-o mais uma

vez alto interêsse pêlos problemas de Santa C atarina, propoz a

construção, pelo Estado, de uma usina de 15,000 kw., junto. à

barragem, cuja, construção seria iniciada brevemente e concluída
em ti ês anos. O referido engenheiro deu instruções à firma Ser
vix de Engenharia, contratante dêsses estudos, para que realize
o projéto definitivo dessa etapa em -três mêses, A permanência
do governador Jorge Lacerda nesta capital resolveu assim um

dos mais Importantes assuntos para a economia do Oeste Cata

tinense, uma vez que se esperava a utilização do potencial do
Estreito do rio Uruguai somente após a conclusão de grandes
obras, que incluem túneis dispendiosos e que exigirão, para sua

conclusão, o prazo de sete anos, O Oeste Catarinense contará,
assim, dentro de três anos, com a usina do Estreito do rio Uru

guai, sem prejuizo da marcha dos trabalhos para o aproveitamen
to total de seu potencial.

A têrmo-elétrica do Sul do Estado
. Debates sôbre o carvão

RIO, 23 - O Governador Jorge Lacerda, acompanhado
do dr. Vitor Peluso Jr., retornou à séde do Plano do Carvão Na
cional, estabelecendo com o CeI. Pinto da Veiga importantes e

decisivas providencias a respeito da Terrno-elétrir-a de 100 mil
Kw. do Sul do Estado, dirigindo-se em seguida ao Catete, para
fazer entrega ao Gal Nelson de Mello, Chefe da Casá Militar do
Presidente da República, a quem são confiados os assuntos técni-.
cos ligados à energia e ao carvão, de longa exposição de motivos
e documentos relativos à mensagem que o presid rnte Juscelino
Kubitschek enviará ao Congresso Nacional sôbre . o a�sunto, já
que a União deliberou -tambem participar do empreendimento. O
Go-vernador de Santa Catarina adiou sua viagem a São Paulo

para aguardar a chegada aqui de mineradores e deputados do
sul catarinense, com os quais realizou uma reunião no CEntro
Catarinense, tratando de assuntos referentes ao problema do caro

vão e outros que i�teressam àquela ,região do Estado.

(Transeríto de «A NOTICIA»)

IlEGISTRO CIVIL - EDITAL
João Augusto Brauhardt. Escri
vão de Paz e Oficial do Regis
tro Civil de Felipe Schmidt, Mu
nicípio e Comarca de Canoinhas.

Faz saber que pretendem ca

sar; Osor'io Correa de Lima e

Antonia de Lima Carvalho.

Ele, natural dêste Estado, nas

cido em Rio da Areia no dia
20 de Janeirode 1931, lavrador,
solteiro, domiciliado em Rio da

Areia, d/dístrito e residente nes-
.

te distrito filho de João Correa
de Lima e Dona Placidina Al
ves de Lima domiciliados e re

sidentes em Rio da Areia, dêste
distrito. Ela, natural dêste Es

tado, nascida em Rio dos Par
dos no dia 1. de Outubro de

1936, doméstica, solteira, domi
ciliada em Rio da Areia e re

sidente Ill�ste distritó, filha de
Rufino de Lima Carvalho e de
Dona· !!:mili'a de Lima Carvalho
domiciliados. e residentes em

Rio da Areia dêste distrito.
� \

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180, Quem souber de algum im

pedimento legá!, acuse-o para
fins de direito.

Lavrado o presente que será
afixado 'no lugar de costume e.

- publicado no Jornal "Correio do

Norte" da cidade de Canoinhas.

Felipe Schrr.idt, 22 de l'!�osto
de 1956.

João Augusto Brauhardt
Oficial C:o Registro Civil

Maria Góss Glinski, Oficial do
<Registro Civil do Distrito de,
Paula Pereira, Comarca de Ca

noinhas, Estado de Santa' Cata

rina, etc.

Faço ciente a quem interessar

possa que, e�tão preparando-se
para casar-se em meu cartório:
Nicanor Rodrigues Cordeiro e

HUda de Paula Cordeiro, Ele,
solteiro, lavrador, natural de An

ta Gorda deste Distrito, onde

I nasceu a 1.0 de maio de 1933,
filho d e -Francisco Rodrigues
Ferreira e de Maria Cordeiro,
residentes neste Distrito, Ela,
solteira, doméstica, 'natural de
Volta Grande deste Distrito,
onde nasceu a 17 de Agosto de

1936, filha de José de Paula
Bueno e de Maria Rita Cordeiro,
residentes neste distrito.

Quem souber de algum impe
dimento deve acusar na forma
da lei

Paula Pereira, 21 de agosto 1956

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
IN FLAMAÇOES,
C O C E I �. AS,
FRIEIRAS,,

.

E S P I' N H AS, 'E TC.

CONTRA CaSPA, •

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

aFECCOES DO

COURO CABELUDO.

NUNC� EXISTIU IGUt=iL
.
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Preço acessivel

Tratar no Foto João Praça Lauro Müller, 514

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago

(,o'mpleta assistência para
b· . I do pequeno, concerto -

sua ICIC eta até a reforma' geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
" .

Vendas à. vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Mudou-se, provisoriamente para o novo prédio do

sr.. Joãp Seleme, junto à Casa Esmalte

<"':'", '.

Colchões de Molas - Duas Faêes
Grupos Es�ofados

'A VI·STA E A PRAZO
.' Informações com

Alfr.edo Garcindo ou Waldemar Knüppel
\

.

, I ""

=:::::::::::::::::::::::::::::::::;=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::

'

./ ::
..

(_
\ ..

ii I Dr, Aristides Diener ii
-

.

"

:: (;IRURGIÃO DENTISTA ii,
o H
- -

II Ráios X - Pontes Moveis e fixàs ir
" "
" "

ii Dentaduras -- Anatomicas ii
" -
" "

iS Rua Vidal Ramos i:

ij CA'NOINHAS SANTA CATARINA i�
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DR. ERWIN SCHWARZ"
CIRURGIÃO DENTISTA

MODERNISSIMO GABlNETE DENTÁRIO PROPORCH)·
� � �

,

Nl\NDO AO PUBLICO TRATAMENTOS MAIS RAPIDOS
\

,COM TODA A GARANTIA.

,Pe!"a manhã atende a qualquer hora e

à tarde exclusivamente I com hora marcada"
CONSULTÓRIO: RUA GETÚLIO VARGAS, 898

EM FRENTE A AGÊNCIJ'. «FORD».

V I O R A Ç/A R I,A
V I C T O R T, O MAS C H I T Z

Rua Paula Pereira, 828 '_ Canoinhas
, 1

Em frente a firma IRMÃOS TREVISANI LTDA.
'

" .,o.,-:

Quadros, Molduras, Vidros, Espelhos, Estampas, guarnições
para banheiro,' etc., Pequen�s' concertos a' domicilio.

Variado sortimento de artigos para presentes, \

Coloc�ção de vidros em gerai"

o Melhor Amigo
Para o desenvolvimento dos seus negócios, é, a sua máquina de,
escritório. Sua bôa conservação será gratificada pelo equílíbrío da

. produção+e satisfação no seu manejo'.
. .

Indicaç��,)do Atelier de Mecanografia ,
,

"de ERNST REIMt::R
,I

Técnico ,Mecanógrafo \

Rua Vidal Ramos, 6,97 ,-:,� li'
Canoirihas

Encarrega se de consertos, r:efo,rmas e ilmpeza de Máquinas de
Escrever, Somar, Calcular, Registradoras, etc.

Compra e venda de Máquin�s novas, u8aClas e reformadas

Aluga�se
uma sala grande, frente
para a rua, própria
para escritório.

Tratar com

LEOPOLDO BUBA
Rua' Paula Pereira

Material Elétrico
Lâmpadas, Lustres

ea�a ,�ttit4

Vende-se
9 .alqueires de terreno de

criador, com bom lote de'
erval bastante lenha e ótima

aguada. Situado 3 quilóme
tros da Vila i Major Vieira,
margem d,. estrada Rio Novo,
P R E ç O O.E OCA SI Ã O

Tratar com o Senhor
AMARO MARTINS

em Canoinhas. 2

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos

anéis, J brincos de di
versos modelos

Na Relojoaria Suissa
. �e Guil�erme J. R. Souza
Rua Eugenio de Souza

Procure no seu fornecedor
-

o 'sabão Princeza, Lygia,
Borax ou Tupy

Um produto bom,
especial e canoinhense!

Tem bom gosto?
Tome Café S. Tereza

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.

1 balcão de pinho 5,25xO,55
1 idem 2,50xO,55

.

1 idem 1.70xO,55
Lrnesa de pinho 2,OOxO.90
1 prateleira 8,OOx3,50
lxídern 41,OO,x3,50
Negocio urgente. Tratar

com Waldemar Knüppel 7

Assine! Leia I Divulgue!

Correio do Norte

TERRENOS NA PRAIA
Vendo ótimos lotes na praia de UBATUBA próximo de Sã'r
Francisco do Sul, com luz e água potável, lugar alto. com 20%

de entrada, e o restante em suaves prestações mensais.

Melhores informações com
\
o encarregado e-procurador de venda

senhor Olimpio Murara, nesta cidade. ." ti
,

I Na Oficina CAnfian��
!

I
I

1
I

V. S. poderá adquirir a sua bicicicleta

BRISTOL 'ou MARATON
á.. vista ou a prazo
Venha escolher sem mais demora
Rua Major Vieira (Edifício Adolfo Voigt) G

.c A N O I NR AS STA. CATARINA I
___ i tiS

Quartos para
com, ou sem móveis

Salas para Escritório etc.
Áluga-se

Situado nó coração' da cidade:
Prédió/ià Rua Getulio Vargás, 54::>

Quartos nO 3. pavimento, com serviço de agua eWC,
Salas no 1. Pavimento

Ver e tratar com o proprietário
JOÃO SELEME

Caminhões à ve nda
Vendemos dois caminhões Ford F-6 tipo 1950 e

1951, em bom estado de conserveçêo.
Preço de 'ocaslão .

I

VIêr e tratar com Abrahãb Mussi & Lià; �

"

Utensílios domésticos
,

I
\ • 0,

"

i
"

\"

Casa' Erll·fa I
"
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ii v.' S. necessita para o conforto de seu lar ii "I

ii uma ENCERADEIRA que Raspa, Lus'tra ce Encera ? i� I

�� Adquira ARNO simples e equipada ��
�i com, espalhador de cêra eletro automático U
ii LIQUIDIFICADORES ARNO IV CENTENÁRIO ii
ii LIQUIDIFICADORES W 4..lITA _ 1:
_, \, u

:: Batedeiras de Bolo ARNO DU A L SUPER,3 velocidades ::\
=: ...

u

:: BATEDElRAS WAL1TA COM 10 VELOCIDADES ::
ii RADIOS PIONEER Á LUZ E ACUMULADOR !!
Si MÁQUINAS DE COSTURA EiGIN e CROSlEY !�
ii MOTORES ELÉTRICOS para máquina de costura WALITA ii
ii pelos melhores pr-aços da praça a vista e em 5�
ii suaves prestações mensaes, na LOJA ::
� �

U J C'.O" R·',T'E. Iii
�. '

�
� -

� �
iS Rua Vidal Ramos, ,01 _ Fone 125. !:
!! CANOINHAS SANTA CATARlNA :!
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ADo 11 CANOINHAS - S. Catarina,1 de Setembro de 1956 - N. 416

Sociedade - Beneficente Operária
ASSEMBLÉIA' GERAL EXTRAORDINARIA

De ordem do Snr. Presidente, convido os senhores
associados quites com a tesouraria, a comparecerem na

assembléia geral extraordinária a ser realizada em data
de 30 de Setembro vindouro, na séde social, com início
pelas quatorze horas, em primeira convocação, afim de
deliberarem sobre a seguinte

ORPEM DO DIA:
10. - Discussão e aprovação de proposta ou pro

postas, para compra ou arrendamento de bens da Sociedade;
20• - Outros assuntos de interesse social.

NOTA: A assembléia funcionará em segunda convocação,
trinta minutos' mais tarde, com qualquer número
de presentes, caso não haja presença legal na
hora marcada.

.'

Canoinhas, ;29 de Agosto de 1956

ROLF WALTER - 10• secretário.

Comunicação" aos senhores associados
A assembléia geral de 26 dó mês corrente, autorizou a

majoração. das taxas de mensalidades e jóia, como segue:
De 1. de setembro de '1956 em diante: sócios existentes

mensalidade Cr$ 20,00; sócios' admitidos jóia Cr$ 2(10,00
e mensalidade Cr$ 30,00.'

.

DE 1. de janeiro de 1957 em diante: jóia Cr$ 500,00 e

mensalidades corno acima, Cr$ 20,00 para os existentes'
antes de, 1. de setembro e Cr$ 30,00 para os admitidos depois,

A Diretoria solicita aos ex-associados, que por uma razão
ou outra se afastaram do �quadro social, a regularizarem sua si
tuação até 31 de dezembro; a partir de 1. de janeiro, só poderão
ser readmitidos mediante autorização expressa da assembléia.

Canoinhas, 29 de Agosto de 1956

RQLF WALTER - Secretário.

,------------------------,
Cine Teatro Vera Cruz

APRESENTA:
HOJE - ás 20' horas Impróprio até 18 anos

Gigantesco programa duplo, tendo como primeiro filme

V·'O LCA NO do Cinema Italiano
.

, , com Anna Magnani

e O MUNDO A S'EUS PÉS
em Technicolor, com David Niven Vera Ellen e Cesar Romero

Conto do seriado .cCODIGO SECRETO"
--�--

DOM I N G O ás 14 horas Censura Livre
O movimentadissimo filme, com ROD CAMERON

)

Conto do seriado cCCODIGO SECRETO"

DOMIN�O - �s 17 -h-o-r-a_� _--C-ensura Livre IO MAIÓR' ESbpÊiÁCULÕ'ÓD� aiÊRRÃ .

\
em TECHNICOLOR, soberba produção de CECIL B.
DeMILLE. tendo como protegonistas BETTY HUTTON,

CORNEL WILDE, CHARLTON HESTON,
DOROTY LAMOUR e JAMES STEWART

--'----

2a. FEIRA - ás 20 horas - REPRISE -' Impr. até 14 anos
ULTlMA EXIBIÇÃO DO FILME

.

-,--------

'3a. e 4.a FEIRA � ás 20' horas - Impróprio até 14 anos

O Maior documentário já visto na tela,
com cenas reais da Guerra na COREIA.

CESSAR FOGO
5a. FEIRA - às 20 horas - Improprio atê 14 anos

SA.LOM É em TECHNICOLOR
com os famosos aetroa'Hl'I'A HAYWARTD,

STEWART GRANGER e CHARLES LAUGHTON
6a. 'FEIRA - ás 14 horas - censura Iívre

CÉU DE ,PRATA
-----

"sa fEIRA - Is 11 hrs. censura livre - ás 2Q' �rs. impróprio até 14 anos

S A L O M E' em TECHNICOLOR
&&& Afie ·'Mm

\,

f .

No Govêrno de Benedito Terezio de Carvalho
,

Júnior o Correio do Norte recebia pela publi-
caçao do Expediente. Cr$ 800,00 - no Govêrno
de Haroldo Ferreira sem eoncurrência pública,

paga ao Barriga Verde (�r$ 2.000,00

C,ASA ERLITA

Abaixo transcrevemos o teor
do Ofício remetido a Câmara

de Vereadores pelo atual Pre
feito, respondendo as informa

ções que foram solicitadas pela
bancada da UDN, com relação
a publicação do expediente da
Prefeitura. Vejam os nossos lei-
.tores como o atual Prefeito zéla

pelas finanças do Municipio. Até
a concurrência, vae pagando uma

exorbitância pela publicação do

expediente e ainda diz 'que está

empenhado em regularisar a

administração .

Em atenção si ofício 51 que
diz respeito a solicitação de in
formação sobre publicação do

ca, e em seguida, submeteremos'
a Colenda Câmara a aprovação
da minuta do contrato.

2) - As bases que estuda
remos para elaboração do con

trato, melhor será dizer, para
concurrência, será amplamente
divulgada. Por momento, temos
'em ,Plano e ainda não esque
tisamos. ..

Aproveito o ensejo para re-
..... ,

novar a V. Excia, e aos seus'

dignos pares, os protestos de

minha elevada estima e distinto

apreço.

Ass.: Haroldo Ferreira

Prefeito Municipal.

Expediente.; tenho a informar o

seguinte:
1) - ,Adotamos em carater

interino e de urgência, mandar
publicar as materias de Expe
diente desta Prefeitura no jor
nal "Barriga Verde".

Acreditamos necessária e, le

gal a concurrência pública, no

entretanto o Govêrno do Sr.
Benedito' Terézio de Carvalho
.Júnior, assim não pensou e agiu
e, nesse e .érn outros sentidos,
estamos empenhados em regu
larrsar a administração.
Tão logo tenhamos superado

as questões mais urgentes colo
caremos em concurrência públi-

Decidiu a Câmara de
Vereadores a situação
das indústrias que
gozam de isenção

de impostos
As indústrias sem similares

no Municipio que gosavam de
. isenção de. impostos,' não esta
vam devidamente regularisadas
devido a má interpretação, da
LeiMunicipal número 28 de 1949.
No principio do' mês de agosto'
o Vereador Alfredo Garcindo

apresentou uma indicação e um

pedido de informações ao. Poder
Executivo, solicitando a regula
risação das nossas jndústrias
amparadas pela citada lei. Com
uma emenda do Vereador' Ney
Pacheco de Miranda Lima, -foi
a indicação aprovada pelos Ve
readores da UDN, PSD e PTB,
ficando assentado o seguinte:

1) - As' indústrias lançadas
no corrente exercício para paga
mento dos impostos, poderão
requerer, estando devidamente
amparadas pela Lei número 28.,

2) - Passa a' ser beneficiada
pela Lei a indústria e não o. re-

querente.
(...

/

3) -' O atestado de indo�ei
dade financeira, poderá ser pas
sado por 3 firmas comerciais
com mais de 1Q anos de. ativi-
'dades ininterruptas.

.

A Tesouraria da Prefeitura

prestará aos Srs. industriais,
todas as informações necessárias
como devem ser feitos os reque
rimentos e os atestados.

Ginásio Santa Cruz
de Canoinhas

GRANDIOSA!' FESTA
No dia 7 de outubro do cor

rente, a Associação pró Construção
do Giuâàios.Santa Cruz, realizará
grande feata,' cuja renda será apli
cada no prosseguimento das Obras
em Construção.
A Diretoria apela para que to

dos colaborem pelo bOQJ êxito e

abr ilhantamento desta festa. Nos,
próximos dias serão distribuidos
boletius de propaganda com com

pleto programa.

A DIRETORIA

R'ádios

Telefunken
revendedor autorizado

Sdci.edade Beneficente ':Operária
Edital de Concorrênciá Pública
A diretoria da Sociedade Beneficente Operária, devidamente

autorizada em assembléia geral extraordinária c�munica a quem
interessar possa, que se acha em concorrência pública, para ar

rendamento ou 'alienação, parte do patrimônio social e constante
do seguinte:'

.

I", - Uma sala, ainda em construção tamanho 14,5 m. por
24.5 m. (medidas internas), fazendo frente para a Praça Lauro
Müller, um lado e fundos com a séde social e outro lado com

o prédio em coostr�ção do Banco Nacional, do Comércio S/A.,
constante de uma s6 peça, com apenas 5 pilares de concreto

a�mado, mantendo um corredor de 1.5 m. de largura para corri

o terreno do citado estabelecimento bancário, no estaria em que
se· encontra.

'

2°. - Um terreno, medindo 16,00 m. de frente por 8000 m.

de fundo" fazendo face para a Praça Lauro Müller e fundos para a

rua Cel.:;Albuquerque, inclusive a sala descrita no item I".

Propostas de compra ou .de arrendamento, tanto do ter�
reno com

\
a sala respectiva como tambem sómente da sala, de

verão se� éndereçadas à diretoria da So�ieda�e Beneficente
Operária, Praça Lauro 'Müller, caixa postal 125. em Canoinhas,
neste Es�tado, em envelope fechado e\ rubricado, até a data de
30 de Setembro vindouro, as 14 horas, 'quando serão abertos por
ocasião da assembléia geral dos associados, na séde social, par,a
fins de julgamento. -:

A diretoria comunica que o preço této, para venda 'do ter

reno e respectiva sala, deverá ser de quinhentos mil, cruzeiros
e para arrendamento de apenas a sala. de luzentos e cinquenta
mil cruzeiros, para o prazo de vinte e cinco (25) anos. Propostas
com importância inferior não serão apreciadas.

Canoinhas, 29 -de Agosto de 1956
./

DR. MARIO MUSSI ROLF WALTER
Presidente Secretário

SÁBADO, GRANDIOSQ BAILE· NO
CLUB CANOINHI;NSE

O Grêmio da Mocidade Canoinhense e o Assombroso Bolão
Clube farão realizar no próximo sábado. nos SH lõea do magestoso
Club Canoiuhense, já gentilmente cedidu por, sua Diretoria. .urn grau
dioso baile, em homeuagem à caravana du Bloco Esportivo de Bolão

Ceçadorense.
.

Po� este motivo, sentemse honrarl�8 em convidar todos os

associados do Club Canoinhense. Sociedade Beneficente Operária'. Elite
Tenis Clube" S"ciedade Herval e Hádio Esporte Clube, para essa

grandiosa noitada, e por cujo comparecimento, autecipadgmente
agradecem. /

N O TA: A reserva de mêsas estará a cargo dos Srs, Ary
.Wiese e Afonso Koch, a partir desta data.

Cineminha «São Franciscó»
Amanbã, às 15 horas e às 20,15 horas: :

i/,

A Irmã do
�

Mordomo
com DEANNArDURBIN e PAT O'BRIEN

3', Episódio de "O':MISTÉRIO DAS ,.SELVAS" .
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