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ALFREDO GARCINDO

o Ginásio Santa Cruz de Canoinhas é um dos mais novos

Ginásios do· Brasil, constitui todavia, um dos mais organizados e

eficientes, considerando o seu pouco tempo de vida. Basta que
façamos um modesto esfôrço de raciocínio para constatar a rea

lidade do que foi alcançado na educação 'secundária do nosso

Município. Não mais temos necessidade de procurar outros esta

belecimentos de ensino ginasial para matricular os nossos filhos
e as múltiplas equações dos problemas que apareciam logo, após
o término do curso primário se faziam sentir em todos os pais
canoinhenses. Bem justificada a idéia de' todos quantos lutaram

para que o Ginásio Santa Cruz se tornasse realidade, hoje todos
os nomes deveriam figurar na galeria dos verdadeiros heróis que
após o resultado da vitória, não ganharam medalha nem conde-

corações.
.

.

Funcionando sob ,�ma administração cuidadosa a cargo
dos Irmãos Maristas e sob a Presidência do infatigavel Otto Frie

drich, o Ginásio Santa Cruz, nasceu do bom senso de .apreciável
número de canoinhenses, de pêso e de responsabilidade, todos

componentes de uma legião de bravos que não deram atenção às

opiniões desfavoráveis quando reinava 'o pessimismo. O Ginásio
Santa Cruz é uma verdade. Quem assistiu à parada de 7 de Se
tembro, notou o garbo e a justificativa do esfôrço empregado. Se
não tivéssemos, o Ginásio, quantos daqueles rapazes não estavam

continuando seus estudos, porque nem todos os pais poderiam
custear as despesas em outro estabelecimento.. ,

Nada mais útil, mais canoinhense, do que ajudar o Ginásio
Santa Cruz. Tôda a nossa boa vontade deve ser no séntido de

ajudar a concluir as obras do Ginásio. Não estaremos ajudando
a nós mesmos, nem os nossos próprios filhos e sim, a todos que
se utilisam e vão se utilisar do Ginásio. Dia 7 de outubro próxi
mo a administração vai efetuar uma festa em benefício da-corís

trução, Compareçamos lá todos nós, para ajudar' a conclusão das
obras. Fechemos as nossas portas nesse dia e se precisarmos de

algo, façamos a aquisição nas barraquinhas da festa. Não desper
dicemos um centavo, façamos que tudo seja empregado no dia
7 de outubro em beneficio do Ginásio que orgulha Canoinhas
- o Ginásio Santa Cruz.

'
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21 de sete�bro é o Dia 'da Árvore comemorado em todos
.

os recantos do nosso País. O déficit florestal exige medidas ina
diáveis. A silvicultura com essências exóticas não pode ser con

denada por impatriótica; À .fome de madeira para todos os fins

industriais, quando as matas se perderam na devastação vandalica
da horda de bárbaros que avançou pelo Pais a dentro, assassi
nando

.

indios e abrindo clareiras intermináveis às calamidades
da erosão, pinheirais devem ser renconstituidos, urgentemente.
Devemos plantar nossas árvores tradicionais que demandam até
centenas df anos para maturação, mas' que rareiam a olhos vistos.
Governos e governados atraves de seus orgãos, devem sem mais
demora plantar árvores e mais árvores e melhor intensificarem
o reflorestamento do Brasil.

O Serviço .Florestal do Ministério da Agricultura está ha
bilitado a fornecer quantidades crescentes de exemplares, faz empe
nho nisso, e merece os mais rasgados encornios pela recuperação
segura do nosso' patrímonio florestal - mas é preciso que todos

emprestem colaboração, desde a criança ao adulto brasileiro, afim
de que o Dia da Arvore; seja verdadeiramente consagrado a ar-

vore brasileira.
r

Nosso apelo, desta vez, é mo sentido de conclamar todas
as autoridades, industriais, comerciantes, professôres, lavradores"
que plantem arvores, porque esta é a unica maneira de evitarmos
a erosão, tão prejudicial a fertilidade de nossas terras. Uma melhor

propaganda deve ser feita nesse sentido. O início da primavera
que tem o seu símbolo na belesa das arvores, é a melhor opor
tunidade para o incentivo ao replantio.

GRANDE BAILE
O Gremio da Mocidade Canoinhense fará realisar, hoje,

nos aristocráticos salões do Club Canoinhense, monumental baile,
abrilhantado pelo famoso Jazz Star da visinha cidade de Mafra.
Haverá na mesma ocasião, desfile da Primavera, onde poderemos
assistir as ultimas creações marcando o início da estação das flôres,
A renda do baile reverterá em benefício' da construção da Socie
dade Operária e terá início às' 22 horas.

A VISO,
A Coletoria Federal, torna

ciênte a todos os pontrfbuintes,
que o impôsto de, Renda pago
fóra do prazosserá acrescido da
multa de 10%, cobrando-se ain
da o� juros de 1% ao mês, de

."
' 'í

Francisco Zaziski

C�letor substituto

conformidade com o artigo 'n.o
27, da Lei n.? 2.862, de 4 de
setembro de 1956.
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Santo Amaro
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CAIXA POSTAL, 2 CIROULA AOS SABADOS

68.
A

Florianópolis (Do correspon
dente) -- a -novo município de
Santo Amato da Imperatriz foi
instalado : sábado ultimo, com

grandes festas em que o povo
e as atítoridades exultaram de

. regosijo pelo.acontecimento que
ficará assinalado, na sua histó
ria política, como um dos maio-
res fatos.

.

A população daquele nóvel

municlpio recebeu, entre mani

festações de entusiásmo, o GQ
vernador e sra. Jorge Lacerda,
que se faziam acompanhar de
outras altas autoridades, desta
cando-se 'a figura exponencial
de S. Excia. Revma, Dom Joa

quim
.

Domingues de Oliveira,
Arcebispo Metropolitano, 'do
Revrno.. Monsenhor Frederico

Hobbold, do Vice Governador
Heriberto Hülse e sra., dos Se
cretários da Saúde, dr. Paulo
Fontes e sra. Mário Orestes
Brusa e sra., do Dep. Henrique
José'Ramos da Luz" represen
tando o Secretário da Educação,
do Dep. Laerte Ramos Vieira,
representando o Presidente da
Assembléia Legislativa, o Dep.
Wanderley Júnior, o Comandan
te Geral da Polícia Militar, CeI.
Mário Fernandes Guedes, o Juiz
do Tribunal de Contas, Nelson
Stotereau, Dep. Estanislau Ro

manowski, o Vigário da Paró

quia Frei Reimberto, e outras

pessoas que constituíam delega
ções de municípios vizinhos e

distritos do novo município;

A SOLENE INSTALAÇÃO
A Mesa foi presidida pelo Go

vernador Jorge Lacerda, nela
tomando assento aquelas auto
ridades e mais o Prefeito Pro
visório sr. Haroldo Silva.

Falaram, saudando as autori
dades, o dr. Wilmar Gerente e,
numa saudação especial a S.'
Excia. Revma. Dom Joaquim
Domingues de Oliveira, o Vigá
rio de A nitapolis, Padre Afonso.

Após a leitura da áta de insta

lação, em que o Governador deu

posse ao primeiro prefeito do

município, S. EXcla. proferiu
discurso sobre o acontecimento,
dizendo da sua satisfação em

ter' sancionado a lei que conce

.deu autonomia politico-adminis
trativa a Santo Amaro da Im

peratriz detendo-se na aprecia
ção dos vários fatores que hão
de impulsionar o progresso da
nova comuna, entre os quais o'

'�trabalho dos lávradores, decla-
rando, na oportunidade haver
determinado ao Secretário da

Agricultura proyidências no sen

tido de lhes ser dada efetiva
assistência.

� Encerrando a solenidade, falou
o prefeito recérn-ernpossado.isr.
Haroldo Silva que disse dos SE-US

propósitos em bem desempenhar
o cargo com o qual o honrou o

Chefe do Executivo catarinense.

da I perstriz
Catarinense

MISSA NA IGREJA MATRIZ

A's 18 horas, as autoridades
e grande massa popular se di-

. .rigiram para a Igreja Matriz,
onde .se realizou Missa Solene,
oficiada pelo Revmo. Monsenhor
Frederico Hobbold, tendo falado
ao sermão S. Excia. Revma. D.

Joaquim Domingues de Oliveira

que proferiu brilhante e subs
tanciosa oração alusiva ac acon

tecimento;

GRANDE JANTAR
./

,/ Encerrando as festividades,
teve lugar grande jantar; ofere
ci-ío ao Governador e demais
autoridades.

Nessa oportuninade falaram
vários oradores, entre os quais
o Dep. Laerte gamos Vieira,

,Município'
insteleçêo dà nova' comuna, contou com

sença do' Governador e do Vice-Governador, do Arcebispo
Metropolitano e de outras altas autoridades

Canoinhas tem
Dia 16 do corrente. f?i inau

gurado mais um hotel em "Ca- .

noinhas. Hotel OURO VERDE

é o nome que tomou as novas

,instalações' da rua CeI. ,Albu
querque, que vem embelezar a

cidade de Canoinhas e dota-la

de uma melhor apresentação
diante dos .que nos visitam.

A situação comercial industrial
estava a exigir mais uma casa

de hospedagem onde os viajantes
pudessem vir a Canoinhas e aqui
encontrar conforto e bem estar.

O Hotel Ouro Verde recém-inau

gurado preenche todas as for
malidades de um bom hotel.

Reassumiu as funções de Sub

Delegado de Polícia do prospero
Distrito de Tres-Barras, o nosso

amigo e correligionário Sub-Ten,
Luiz Eduardo Pinto, da briosa
Polícia Militar do Estado.

O Governador Jorge Lacerda
na sua política de assistir· os

municípios catarinenses, vem dis

pensando todas as suas atenções
as justas reclamações do povo
barriga-verde. Tres Barras não
está mais. abandonada. A Sub

Delegacia de Polícia com um

Delegado da fibra do Ten. Pinto

á pre-

que, em nome da Assembléia
Legislativa, agradeceu as home .

nagens a êsse Poder. Por últi,
mo, o Vice-Governador Heríber
to Hülse, em nome do Gover
nador Jorge Lacerda, que se

.;

congratulou com o povo pela
instalação da nova comuna.

Com essas solenidades' festi
vas, foi instalado sábado último,
o novo Município Santo Amaro
da Imperatriz, que é o 6,80 de
Santa Catarina.

N. R.: Se não fosse a traição
dos Aliancistas de Ca

noinhas, o distrito de
Três Barras poderia tam
bem muito bréve, ver a

emancipação se tornar
uma realidade.

'I

um novo hotel",'
Possue em suas instalações,

20 quartos, 2 salões para' refei
ções, 1 salão para amostruário
.e 1 b-ar para aperitivos, pateo
para caminhões e garage. Todos

9s quartos com água corrente
e colchões de molas em todas
as camas.

Sob a competente direção de
José Guilherme Lauer, o Hotel
Ouro Verde foi muito bem rece

bido pela população deCanoinhas-;
- "Correio do Norte" lá esteve
representado pelo seu Diretor
Alfredo Garcindo, que acompa
nhado pelo seu proprietário, vi:"
sitou todas as instalações. Agra
decemos o amável convite.

Edllardo Pinto
será um orgão bastante eficiente
à altura do seu desenvolvimento
e da capacidade do seu povo.
Além do Sub Delegado, conta
ainda a Delegacia de T. Barras,
com 1 cabo e mais 3 soldados.

"Correio do Norte" appesei'iã
ao Sub-Tenente Luiz Edua,rdo
Pinto, votos de uma gestão tran
quila e assistencial e ao d�ino
povo de Tres Barras, congratu
lações pelo amparo que', �;m
recebendo do Governador> do
Estado. '.

_'" ,

MOACIR FERREIRA
, ,,'

-RAFAEL:. BOEING
Deu-nos o prazer de uma visita
o Sr. Moacir Ferreira, residente
em Maringá, Estado do Paraná
e filho do nosso saudoso amigo
Firmino Soares de Carvalho.

Vindo a Canoinhas em visita
aos seus amigos e parentes, o

Sr. Moacir Ferreira passou a

maior parte de sua infância em

Canoinhas, tendo trabalhado no

Banco Nacional do Comércio S.

<,

Esteve em nosso escritório (l)

Sr. Rafael Boeing, alto Iuncio
nário da Construtora Técnica
Industrial de Curitiba e geqro-<",.,
do nosso amigo e assinante Sr.
Basílio Humenhuk.

Correio do Norte almeja feliz
estáda entre nós.

A. desta praça, a mais de 20
anos .
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'lâmpadas e máterial elétrico

Erlit

1

<'

Contabilidade, Representações, Seguros em Gàral'
Escritas fiscais e regulares - Organização e registro de fir

mas - Declarações do Impôsto de Renda - Requerimenos etc.

Rua Major Vieira, 407 (esqrrirra Felipe Schmidt)' ,

'

'CANo'INHAS - .Caixa Postal, 43 - Fone, 216 '::_ S. CATARINA
.;

.

�
-

',I.
,. "

DR. ERWIN SCHWARZ

Vamos
para a lavoura
Responsabilidade de JUlredo Garcindo

Clinica 'Dentária Geral - Rai.os X
\

A mais moderna aparelhagem dentária do

Estado a serviço do pôvo de Canoinhas
\

Ateri.ção
para este ano concede-se um

desconto de 30-'.
, sôbre a tabela em vigôr

Trabalhos ràpidos e garantidos
CONSUL TORIO:

Rua Getú lo,Vargas, 898 (em frente a agéncia Ford
f

J. Côrte
Rua Vidal Ramos, 701

CANOINHAS -

Fone 125 - Caixa Postal, 76
SANTA CATARINA

Comece, agora a sua,

criação de galinhas
Estamos. mais uma vez; ao iní

cio de um período de grandes ati
vidades avícolas. É principalmente
a partir dêste mês que os aviários
recomeçam sua producão, pois que
as galinhas [â terminaram a muda
e reiniciaram a postura. Também
as frangas novas começam a pro
duzir êste mês. A avicultura, nos
Estados do centro 'e sul do país,
já figura como atividade econô
mica de

-

importância. Além da
produção de aves para corte e ovos

de consumo, ° adubo produzido
pelas galinhas é de melhor quali
dade e alcança preços satisfatórios.
Muita'! zonas de lavoura, princi
palmente do café, estão sendo re

cuperadas pela larga adubação
com o estêrco das aves.

Você tâmbém, leitor, .pode fazer
aviculauraã em sua fazenda. Mes
mo que não pretenda instalar um
aviário como bom negócio- para
vender aves, ovos e estêrco, é van

tajoso possuir uma pequena cria
ção para melhorar a alimentação
do pessoal. da fazenda. Até na

pequena criação, você terá lucros,
pois dispensará a compra dos ali
mentos - frangos e ovos :_ que
são consumidos normalmente.

'

o -
'

com

Oferece:

GRUPOS DIESEL ELÉTRICO'S
Motor IIMWM" resfriado a ar ou água

Gerador'es "CARMO"

qualquer cspecidede

É lógico que, para qualquer
resultado compensador, terá que
abandonar os métodos de criação
rotineiros. Você deverá criar de
modo que as aves produzam mais.

Para isto, será preciso, de início,
substituir as galinhas comuns,

crioulas, de pequena produtivi
dade, pelas de raças especiali
zadas. Por exemplo, se você

quer obter maior número, de
ovos, pode' e deve criar a-raça
Leghorne; Se tem a fazenda nas

proximidades de grandes centros
consumidores, onde o preço da
carne de frangos é elevado, a

preferência naturalmente será

para as raças mistas, 'New

Hampshire ou Rhodes Island
Red. Qualquer destas raças pro
duzirá também o adubo neces

sário à lavoura. Portanto, amigo,
crie gatinhas - com objetivos
bem definidos de produção de
ovos ou frangos de corte e, para
isto, repetimos, nada melhor que
substituir as galinhas crioulas

pelas de raças especializadas.

.1 ....

I •

á vista e em prestações mensaes /

Escritório de Contabilidade ;

. I

"NORTE CATARINENSE"

Vende ..se
Casa Comercial em Três Barras,
sita em Vila Nova, Otimo ponto
comercial, contém armazém e bôa
casa residencial. Preço de ocasião.

Tratar com o senhor

ANDRÉ BUSKEI
em Três Barras. 2x

Rádios

Tetefunken
, ,\

revendedor autorizado

CASA ERLITA

Aumento para _
O Funcionalismo)

, '

/

estadual a partir de janeiro de 1957
Não haverá elevação de impostos com a melhoria de

vencimentos dos servidores públicos - Esteve (reunida
a Comi�são Especial designada pelo Governador

Flortanópolís, 13 (Do Correspondente) - Já é do domínio
público o interêsse de o Governador Jorge Lacerda em atender
às .justas e reais reivindicações da honrada clàsse do funcionalismo
qúblico estadual, Atendendo à necessidade de proporcionar me

lhores vencimentos ao servidor do Estado, dentro das possibilidades
do erário, o Chefe do Executivo nomeou ama Comissão Eepecial
para estudar a restruturação das diferentes classes e carreiras,
comissão essa integrada pelos srs. dr, Dante De Patta, diretor dai
Consultúria .Jurídica do Estado e Presidente da CESPE; Dr. Helio
Callado Caldeira, .assessor-técnico da Secretaria da Educação e

Cultura e Presidente da Associação dos Servidores Públicos do
Estado; Dr. Mário Caldeira Andrade, assessor-técnico

-

do Palácio;
dr. Antonio Romeu Moreira, Procurador-ficai dó Estado; dr, Sérgio
Uchôa de Rezende, assessor-técnico do Palácio do Govêrno; dr.
Walter Bello W.anderley; Diretor-geral do Departamento Estadual
de Estatística; dr, José Baião, dirstor da Secretaria do Tribunal

de, Contas; dr. .Hamilton José Hildebrando, Consultor Jurídico do
Estado; e dr. WilsonAguiar, 'alto funcinário do DAPS, à disposição
do Govêrno do Estado. /

Êsses ilu�tres altos funcíonários do Estado, ora incumbidos
de estudar a situação do funcionalismo e apresentar relatório ao

"',.�'

Governador para providências do Executivo, já se reuniram, to- .>'

mando conhecimento das medidas que deverão ser praticadas a

fim de de que, no menor prazo possíxel, sejam atendidas as rei-,_
'\

vindicações dos servidores públicos.
O Governador do Estado, dr. Jorge Lacerda, coriced�rá

o aumento ao funcionalismo, a partir de janeiro de 1957, sem,
contudo, majorar os impostos, o que concorrerá para que não se

eleve o custo de' 'uída, tendo por motivo - como há acontecido
- maiores, encargos para o comércio e a indústria.

A Comissão Especial continuará a reunir-se dando pros
seguimento aos estudos necessários para < urgente conclusão de
seu mistér.

----·�----�--------f

Operária
Pública

Sociedade
Edital de

B�neficente
Concorrência

A diretoria da Sociedade Beneficente Operária, devidamente
autorizada em assembléia geral extraordinária, comunica a_J,Juem
interessar possa, que se acha em concorrência pública, para ar

rendamento ou alienação, paeêe 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 construção do Banco Nacional do Comércio S/A.,
constante de uma só peça, com apenas I 5 pilares de concreto
armado, mantendo um corredor de 1,5 m. de largura para com

o terreno do citado estabelecimento bancário, no esta rio em-que
se encontra.

'

2°.\_ Um terreno, medindo 16,OOm. de frente por 8000m.
de fundo, fazendo face para a Praça Lauro Müller e fundos para a

rua CeI. Albuquerque, inclusive a sala descrita no item 1°.

Propostas de compra ou de arrendamento, tanto do ter

reno com a sala respectiva como tambem somente da sala, de
verão ser enderecadas à diretoria da Sociedade Beneficente

Operária, 'Praça Làuro MülIer� caixa postal 125, em Canoinhas,
neste Estado. 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, para
fins de jl,1lgamento.

'

A diretoria comunica que o preço této, para venda áo ter
rena e respectiva sala, deverá ser de quinhentos' mil cruzeiros
e para arrendamento de apenas a sala. de duzentos 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. MARIQ MUSSf
'

ROLF WALTER
Presidente Secretário

mm:

PROPRIEDADE A
\

VENDA
situada no Alto das Palmeiras com 2 datas, luz instalada,

agua de primeira. Terreno todo arborizado.

Ver e tratar com o proprietário Sr. Francisco Langer.

CONTRA cura, '.
,

QUEDA DOS c�
II

�
�

r�
1
I

j

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
E S P,l.N H A,S., Ei C.NUNCr::. EXISTIU IGUr=tl
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�.

com, ou
� Salas

Quartos para solteiros,
sem móveis

para Escritório etc.

Aluga-se
Situado' no coração da cidade:,,',

Prédio à Rua Getulio Vargas, 54;:> ""

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

Ver e tratar com o proprietário
JOÃO SELEME

"

a vendaCaminhões
"Vendemos dois=cerniahôes Ford F�6 tipo 1950 e

1951, em bom .estsdo de conservação.
,

Preço de':'�casiã�
Vêr e tratar com Abrahão Mus�,i & Cia. D

o �elhor Amigo "

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

produção e satisfação no seu mane,jo.
Indicação do Atelier de Mecanografia

de ERNST REIMER
Técnico Mecanógrafo

Rua Vidal Ramos, 697 .-. 'Canoinhas
J , ,

, Encarrega- se de consertos, reformas e limpeza de ....Máquinas de
Escrever, Somar, Çalcular, Begistradoraa, etc.

Compra e venda de, Máquinas novas, usadas e reformadas

I

'Colchões de Mo,las - Duas Faées
Grupos EstoFados

E �A PRAZOA VISTA

Informações com \ I

Alfredo Garcindo ou Waldemar' Knüppel
,I

"MM_M*Wi'f 44 '*iH P &95111..,

A mais antiga
A mais .sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago
Completa assistência para

b· . I do pequeno concerto
sua ICIC eta até a reforma geral

-Bicicletas das melhores marcas

Peças' e àccessórios
"

Vendas à vista e a. prazo

'Sempre Ç)FICINA RELÂMPAGO
Mudou-se, provisoriamente para o novo prédio do

sr, João Selerne, junto à Casa Esmalte

IIEWRl;I!iMlllIlMmlllilliWlI&&BféRIIIII_rrrlllill"'"J7iiiiiSE ,."... & 91."_

V 1'0 R A ç A R I A
VICTOR TOMASCHITZ

Rua Paula Pereira, 8?8 - Canoinhas
�

Em frente a firma IRMÃOS TREVISANI LTDA.

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

Variado sortirqénto de artigos para presentes.
•

fll�

Colocação de vidros em geral�}j i::.t

}�if/\
��:�..... ,." .,'
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BOTAFOGOePERY
FINALMENTE!

Enquanto as rcdadas vão pas
sando, mais interessante vem se

tornando o campeonato do ano

em curso.
A descida' na escala da colocação

para alguns clubes tem side célere,
princialmente para, o Bandeirantes,
que se firmou na posição de guar
da freios e não quer soltar a

"lanterna", \

Um degrau aci�� se colocou
o Ipiranga local, com cinco pontos
perdidos.
No terceiro posto da tabela,

plantou-se o Ipiranga de Rio Ne
grinho. que, com quatro pontos
perdidos, não quer sair desta co

locação, a não ser para melhor.

de empate, apresentará o� melhor,
deslocará uma das equipes da
invejável colocação.

O Pery, que se armou até os

dentes para reconquistar a lideran
ça, vem a Canoinhas com sua força
màxima, e espera levar a melhor.

Por seu turno,' a rapaziada bo
tafoguense, disposta a vender caro
a derrota. 'acredita ela não ser

impossível, mas lutará pela vitó-

I ria, como sempre faz e espera ser

bem sucedida.

Cotejo de gigantes é o anunciado,
portanto e fala-se que há possibi-
dades de record de bilheteria, dado
ao interesse que vem despertando.

do campeonato

Matéria P2
Pronunciamento oficial do
BOTAFOGO ESPORTE CLUDE

o agradecimento dos botaloouenses !lI!
Jornal "ÓaRRlGl VERDE"

Apesar de serem constantes as

juras dos encarregados pela página
esportiva do bi-semanário Barriga
Verde, no que concerne à ausencia
de favoritismo por êste ou aquele
clube, a leitura permanente da
quela folha, nos deixa convencidos
da inverdade desta afirmativa e"
muito mais do que isso. fére pro
fundamente .os sentimentos dos
mentores do clube da Estrêla So
litária, muitos deles, velhos assi
nantes do referido noticioso.

Ouando o Ipiranga vai jogar e

me;mô, quando apenas pensa en�.
realizar algo, corno- foi o .caso do
dia 7 de Setembro, surgem "man
chetes" vistosas, come�tários inte
ressantes, tudo afinal, que se cons

titua em profícua propaganda para
o "team" dos calções azuis que
êles, nos bastidores, chamam de
o clube d'e casa, o esquadrão "ali
ancista", etc., etc.

Joga o Botafogo, entretanto, e

o que vemos é uma página com

pletamente despida de noticiário
esportivo como aconteceu no do
mingo que passou, confirmando
de maneira expressa o que esta
dizendo. Não vão êles nos dizer,
que já sabiam que iríamos ter
chuva e que a partida não seria
realizada.

O texto acima, que usamos de,
cabeçalho para o presente artigo,
é a exclamação que os desportis
tas canoinhenses tem aos lábios,
ao ouvirem o anunciar' do jogo
do próximo domingo.
Finãlmentel Porque é uma par

tida da qual já se falou, ser' rea
lizável domingo último. Finalmentel
'Ainda, porque é um choque que
já se firmou no conceito do pú
blico, como o clássico da Liga
Mafrense, pois reunirá os esqua
dões que decidiram o título má
ximo de 1955.

, .

Êste encontro;' que tem tndo
para ser interessante, salvo caso

A marcha
A vice liderança conta com dois

concorrentes, os periquitos ma

frenses e alvi negros da Est�ela
Solitária. �.

Ambos ocupam esta colocação
ainda sem grandes , desvantagens,
pois apenas realizaram. duas par'
tidas cuda um.

Finalmente, ainda como líder
invicto, com apenas um empate,
aparsce o,�Operário, que, a esta
altura, já defruta da vantagem
de estar 3 partidas realizadas.

Eesta forma, enquanto os do
mingos passam, mais e mais se

vem despertando o interesse dos
desportistas pelo presente cam

peonato.

O que há. na realidade, é má
vontade para colaborar com o Bo
tafogo, que, como é do conheci
mento de todos, não é clube de
jornal e, muito menos de partido

Festival do Pinho EsporteClube político.
t

r o , O Botafogo nasceu -para traba-
O Pinho Esporte Clube fará A partida principal dêste fes- lhar exclusivamente no .ferreno

realizar no próximo dia 30 de tival terá início às 16 horas en- desportivo e tal como nasceu per-'Setembro em seu campo, no tre os quadros do Pinho E. C. manece ainda: hoje, sem aceitar
Parque Florestal Dos 'Pardos, e Engrenagem Futebol Club, da apadrinhamento político partidáeio,
um atraente Festival esportivo, vizinha localidade de São Ma- o que não quer dizer que .deixa-

teus do Sul. Esta partida parece d·t
. d""onde será disputado um torneio remos e acei ar o apoio e uma

entre as equipes do Olaria F, C. prometer ser bem disputada, pessoa ou grupo de pessoas, por
de Papanduva, Glube Atlético considerando-se o poderio da pertencerem a esta ou aquela 'i-
Catarinense de Saltinho Do Ca- equipe?e São Mateus do Sul,' deologia política. admiramos o ho-
-nivéte, Amazonas F. C. de São e outrossim a tradicional 'com- mem político, mas desconhed,errios
João Dos Cavalheiros e Salseira patividade do conjunto. do Pi- sua existência, para apenas nos

f. C. da lo�a]idade de Salseira. nho E. C. hombrear com o homem despor-. Para êste grande festival fo- tista, pela grandeza do nosso clube
ram foram organizados grandes e, dos desportos de noasa terra.
apresentações esportivas, onde Não tiramos

.

partido de, políticahaverá também churrasco, bebi- e nem, tampouco, fazemos políticadas, doces, etc. de partido. Nesta situação nos

mantivemos até aqui e já estamos
vendo os 'frutos de nossa sadia
persistência, na adesão que vimos
tendo, dia a dia, de grandes Vá

leres de n'ossos desportos, nom�s
que muito nos honram, forças
que muito nos fortalecem.

o Ipiranga F,.' (;. foi derrotado,
em Rio Negrinho' por 2 aI

Ao vencedor dêste torneio,
em aprêço caberá uma belíssima

taça, oferecida pelo Pinho Es

porte Clube.

Em prosseguimento ao cam

peonato da L. M. D. o Ipíranga
F, C. local foi derrotado pela
S. E. Ipiranga de Rio Negrinho
pela contagem de 2 tentüs8 1.
Partida realizada no

.

domingo
p/passado na séde daquele prós
pero município.
A partida teve ID1ClO às 16

horas e foi Ibastante disputada
conforme nos mostra o placard
'de 2 <;i 1. Si não fosse a ausên
cia do grande crak Salvador

que se encontrava seriamente
contundido, com umardtstenção
muscular o resultadõ poderia

A convite de Botafogo E. C.
o Olaria Esporte Clube deverá

enfrentar no próximo domingo
em partida preliminar, no Es-'
tádio Municipal Alinor Vieira

Côrte, o forte conjunto aspiran
te .do Botaíogo. Esta preliminar
vem demonstrando grande .in
teresse nos meios esportivos,
visto ser o Olaria um time novo,
com elementos de muito boa
vontade e fibra, e que até o

presente momento mestra-se in-

ser diverso, pois Salvador é con
siderado pela crítica esportiva
como melhor zagueiro central.
Mas mesmo assim, com a equipe
bastante prejudícadâ- com a fal
ta do melhor elemento, o Ipi
tanga trouxe consigo um resul
tado digno de) elogios, lutando
em cancha estranha depois: de
cansativa viagem de ônibus após
um temporal de chuva que de
sabou horas antes da partida da
caravana de nossa cidade.
O Ipiranga local formou com:

Munda, Almir e Golaço; Elzidio,
Gibi e Barriga; Bedrechuck, Tu
ta, Dequinha, Lolongue e Cácio.

EM (fRANCA ATIVIDADE
O 'OLARIA ESPOltTE CLUBE

',,"

',1'

"

.. I
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CUR.SO GRATUITO, DE
.�

TAQUIGRAFIA' ,;

victo em suas jornadas,
.

desco-
.

A E i M dAI det T
.

h ido d O do :
'sco a" o e o e' aquigra-n ecen o errotas. segun o i f·" di
.. .J I P f S'·,

., la. ,lnglu8 pe o
.

ro essor erglOBotafoguense por sua vez, Ira ; Thomaz, abriu matriculas 'ao novo'
fazer tudo par,a .roubar o título

curso de taquigrafia por corres
de se,u adversário, lutando com' pondência que terá a duração de
'sua fIbra de sempre. cinco mêl�e� ap6s o que serão qon-

= = ",feridos' djpl-orpas aos alunos apm-
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.

IMPUREZAS DO SANGUE

i fblXIR Df HO�UfIRÀ
AUX. TRAT. SíFILIS'

, \ ,/.:
:_,i!:
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I SEU CARRO VALE MUITO HOJE, CONSERVE-O....

Auto ROJer LimitaI!!
Rua Santa Catarina, 920 (fundos) - Telefone 1201

M A F R A 5tft. Catarina

Especializada unicamente em serviços da

PINTURAS - ESTOFAMENTOS - LATARIA
COLOCAÇÃO DE CANALETAS E VIDROS

CONFECÇÃO DE TOLDAS JEEP E FORD 29

Emborrachamento completo para o seu automovel ou caminhão
,

ENVARREG4-SE DOS SERVIÇOS DE VROMllGEM
O estofamento completo para o seu automoveI em 14 horas

- Serviços sob orçamento -

'.: .

==-'::::::II:::I:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=DI::::::;=::::::::::::::::::::.::::::::::1=:::55u
••*, �

si Dr, Aristides Diener r:-
�fE CIRURGIÃO DENTISTA H-
--
"= -

,ii r Raios X - Pontes \Moveis e' Fixas H
I S

fi Dentaduras lAnatomicas Ü
:: Rua Vidal Ramos i:
�i CANOINHAS ,SANTA CATARINA ii
=:; , ::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::alC::::::::::::::H::::::::::::

'r

qualquer quer seja a, carga ...

qüolquer que seja a estrada I

� ,
I

um pneu ... dois serviços.
"-

e borras duros e robustas que mordem
o terreno para máxima traçõo nos
más estradas.

• nervuras centrais espessas assegu
ram mínimo desgaste nas estradas
pcvirnentcdcs.

para caminhões e caminho,netes,
que nõo escolhem est.radas

\."

'Pneus Flrestone
máxima quilometragem por cruzeiro

H
TRÊS BARRAS

/

Pneu Firestone 4. T.

tencão
,

,
VENDE-SE um cavalo Um maquinista competente que entenda de mecânica e

um motorista. É inutil apresentar-se não entendendo do ramo.
Informações nesta Redação ou

aos sábados e domingos à Praça Lauro Müller 171.

Venha escolher sem mais demora

Aluga-se I Na Oficina CODJian�a
v. s" poderá adquirir a sua bicicicleta

BRISTOL ou MARATQN
,'ã vista ou a prazo

de 4 anos, manso, para montaria
e outros serviços, 1 capinadeira
com braços de madeira, de 6 en

xadas. Informações com o proprie
tário Senhor Rodolfo Bornholdt.

uma sala grande, frente
.
,.

para a rua, proprra
para escritório.

Tratar com

LEOPOLDO SUBA
Rua Major Vieira (Edifício Adolfo Voigt)

CANOINHAS STA. CATARINA
•

TERRENOS NA PRAIA
Vendo ótimos lotes na praia de UBATUBA próximo de �ão
Francisco do Sul, com luz e águs' potável, lugàr alto. com 20%

de entrada, e o restante em suaves prestações mensais,

Melhores informações com o encarregado e procurador de venda
senhor Olímpio Murara, nesta cidade. 8

Venha conbecer o extraordinária Pneu AT e fado
o nosso completo estaque de PlIleus firestonf.'l

ooro todos os tipos de veículos, bem como uma

equipe especializado, à suo disposição, poro servi
lo com presteza e cortezia.

Economico no asfalto ... Valente na lama
(J;m pneu - Dois serviços
,�;

Rua Paula Pereira

Material Elétrico
Lâmpadas, Lustres

(!,avS4 �Jj,lita,
\Tem bom gosto?,
)Tume Café S. 'Tereza

1,

"L"�" T'

:k" , .,

/

Ven,de-se
9 alqueires de terreno de
criador, com bom lote, de
erval bastantelenha e ótima'
aguada. Situado 3 quilórne
tros da Vila Major Vieira,
margem da estrada Rio Novo.

P;REÇO DE OCASIÃO
Tra tar com, o Senhor

AMARO MARTINS
em Canoinhas. 3

Vende-se
Uma Desnatadeira marca

"Westíaler", 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
1 .nesa de pinho 2,OOxO.90
1 prateleira 8,OGx3,50
1 idem

-

4,OOx3,50
Negocio urgente. Tratar

I

com "INaldemar Knüppel 9
(

TOSSES J BRONQUiTES 1

tIno r.nEDsonoo
(SllVftIllA)

GRANDE TÓNICO

M

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza
2 é! -f'""!'5P'iP-

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um prQ,duto bom,"

� ,

especial- e csnoinhense]
,<,

"

'i a"
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vigor novo, sistema nto
111

Todos
e

os eleitores, sem

vantage�s da
distinção,

nova leielas
RIO - Falando a proposito da Lei que instituiu p novo

sistema de alistamento eleitoral, o ministro Luiz Galloti, presidente
do Superior Tribunal Eleitoral, disse que o atual sistema tem

com ,peça básica- a folha individual de votação. Acentuou que
essa inovação é importante porque torna inoperante quaisquer
modalidades de fraudes que se praticassem anteriormente com, os
títulos antigos. Salientou que a folha individual de votação repre
sento uma grande conquista da Justiça Eleitoral, porque p.elo novo'
método sómente poderá exercero direito do -voto o próprio eleitor,
na seção onde estiver inscrito e onde estará a respectiva folha
de votação: Disse, tambem, o ministro Luiz Gallotti que todos os

eleitores estão' sujeitos à obrigateriedade de novo alistamento,
porque os jítulos, mesmo os com retratos, perderam sua validade
a partir de 1.0 de julho corrente.

Destacou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral que
a nova lei procura evitar o voto do analfabeto, pois' o cidadão

para alistar-se terá de preencher, de próprio punho, em Cartório
na presença de funcionário .designado para êsse fim, a fórmula
impressa que lhe será formulada, evitando essa medida o eleitor

analfabeto, ou com 'nome suposto. Nessa ocasião, será tomada a

assinatura do eleitor na folha individual' de votação e no titulo,
sendo dado recibo ao requerente.

Informou o presidente do TSE que nos distritos, povoados
e na zona -rural, o juiz, ou escrivão especialmente designado, em

dias previamente marcados e anunciados fará a entrega dos títulos.
Disse o ministro Luiz Galk.tti estar certo de que o novo processo
de alistamento e eleição representará um considerável progressc
para o bem de nossa pátria e para o fortalecimento das institui

ções democráticas brasileiras,' concluindo com 'Um apelo a todos
no sentido de que cornparecarh, sem demora aos cartórios, para
possibilitar a reconstituição no menor prazo possível do cor po
eleitoral do país.

Um e isôdio do
Contestado
Operação do Timbozinho

General ALFREDO NOGUÉIRA JÚNIOR,

CONTINUAÇÃO'DO NÚMERO ANTERIOR
em Iracema, defronte e à vista do reduto Tavares. onde 'fez Quartel
General aos primeiros dias de Janeiro de 1915, após rápida inspeção
de passagem por Itaiópolis, Moema, Papanduva, intrigado' com a

inação da poderosa fôrça, consumida em marchas e contramarchas,'
entre duas frentes inimigas.

O NAMÔRO iniciado entre Tavares e o major Taurino de
Rezende, desde 14' de Dezembro de 1914, por troca de cartas que
visavam a paoificação, teve de ser rompido a 4 de Janeiro de 1915,
porque aquele se desdisse de tudo que havia sido combinado numa

entrevista amistosa do dia 3 feita no caminho que ligava .ao reduto.
O emissário que trouxera 8 última carta daquele presunçoso fantasista.
entretanto, ao ter conhecimento do teor resolveu aderir às fôrças le

gais, por ter reconhecido que Tavares estava ocultando aos seus com-
.panheíros as condições de capitulaçães, Ele mesmo tomou exemplares
sobressalentes do manifesto que foi levar aos companheiros e trouxe

consigo 08 primeiros contingentes pacificados, poucas horas antes do
reduto estar sob as visadas dos nossos fuzis. '

.

NADA MAIS havia .a fazer em Iracema, pois, o teatro, da
luta deveria ser a zbna ocupada pelo médico e alto Canoinbas, espe
cialmente Colônia Vieira que deveria ser ocupada mediante a aproo

'

ximação pelos caminhos que ali iam ter, com todo' o rigor da 'tática,
depois de assegurar-se de que o espaço entre o "tio Negro e o ltàjaí
do Norte, até as margens do Canoinbas, não albergaria qualquer sur

presa. Nessas condições, deixando a prebeuda a6 comando da Coluna
L'este retornou a Rio Negro, donde se encaminhou para Canoinhas,
pela linha férrea Porto Uoião - S. Francisco, chegando ao destino
li tempo de passar em revista as tropas do Norte no dia 12.

NESSE INTERIM, animado pelas informações dos fanáticos
apresentados em Canoinhas, o general determina diversas explorações.
A primeira levada a efeito por 32 cavalarianos do 14° e do bando
montado regressou no, dia 16 da inflexão feita até a Colônia Vieira.
A segunda tomou a estrada da Paciência e foi até o; Toldo de Baixo,

CONTINÚA NO PRÓXIMO NÚMERO

ATEN\ÇAO! ,

Moradores de Rio Novo de Cima, Rio Novo de Baixo, In
vernada dos Cochos. Rio Claro. Lageado Lizo, Paiol Velho e imediações

O Expresso Ouro Verde tem o prazer de tornar público que
está funcionando a linha de oníbus entre Rio Novo de Cima e Q ci,
dade de Canoinhas, passando às segundas. quartas e sext.as-feiras pelas
localidades dé f!.io Nl'vo de Baixo, Cochos e Major Vieira e terças,
quintas e sábados pelas localidades, de Lageado Lizo. Rio Claro. Paiol
Velho e Maibr:� Yieira. Certo de contar com a preferência pppular,
an'tecipa 8gt'�d�dmentos. 3x

rj
�,:r \

.,�,

terão
v de' se alistar

eleitoral
novamente. Impoitan-.

exportação para Q
Catarinenses o importante decreto d? Gover-
U, nador Jorge Lacerda, baixarido o

imposto sobre a êiportação da madeira, beneficia
tarnbem a erva mate e a fécula de batata

Incentivo á

pelos Portos

Edital de Citação com

o prazo de trinta

(30) dias
O Dr. José Pedro Mendes de

Almeida, Juiz de Direito da Co
marca de Canoínhas, Estado de
Santa Catarina, na forma da
Lei, etc.

Faz saber. a quem interessar

possa que procedendo-se no Car
tório de Órfãos desta Comarca
o inventário dos bens deixadcs

por EFIGENIA PEREIRA MA
YER; fica a herdeira - ARMIN
DA CARVALHO - residente
em lugar incerto- e não sabido,
CITADA, por êste Edital com

o prazo de trinta (30) dias, con

tados da primeira publicação,
para dentro de cinco (5) dias,
dizer sôbre 'as descrições de
bens e valor a êles atribuídos
�. para ver seguir até a decisão
final o referido inventário sob
pena de revelia. Para os devi
dos fins mandou expedir o .pre-

- sente Edital que na forma da
Lei, será afixado no lugar de
costume e publicado uma vez

no Diário Oficial do 'Estado E

uma vez no jornal local "Cor
reio do Norte", DADO e passa
do nésta cidade de Canoinhas,
aos quatro (·4) dias do mês de
Setembro de mil novecentos e

cincoenta e seis (1956). Eu, (a)
Rubens R.. da Silva, escrivão o

escrevi.

Está conforme o original,
que, dou' fé.

Canoinhas, 4 de Setembro de
1956. RUBENS RIBEIRO DA
SILVA, Escrivão.

Registro Civil
\

Sebastião Grein Gosta, Escri-
vão do Registro Civil de Major
Vieira, Município e Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, etc.
Faz saber que pretendem ca

sar: Orcilio Ferreira e Rosa
Vieira. Ele, natural dêste Estado
nascido neste Distrito, no dia
15 de Julho de 1936, lavrador,
solteiro, domiciliado 52 residente
neste Distrito, filho de Arvelino
Ferreira e de D. Otilia Becker
domiciliados e residentes neste
Distrito. Ela, natural dêste Es
tado, nascida neste Di!'trito no

dia 28 de Setembro de 1934,
doméstica, solteira, domiciliada
e residente neste Distrito, filha
de A ntônio Vieira e de Dona
Malvina Rodrigues, domiciliados
e residentes neste Distrito. -

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguém tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, aCUS8-0 para fins
de direito.

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que' será afixado no

lugar ,de costume e publicado
no Jornal "Correio '�o Norte""
da Cidade de Canoinhas.

Major Vieira, 13 de Setembro
de 1956.

pedro Vr>iga Sobl'Ílfho
"irÇ!lal do Registro "'Civil

FLORIANOPOLIS, 1 5 (D o

Cortespondente) - Importante
decreto vem de assinar o Go
vernador Jorge Lacerda, 'aten
dendo com êle a .reivindicações
justas da classe dos rrradereiros
e, ao mesmo tempo, acudindo
à necessidade de fomentar e

incentivar a exportação da ma

deira pára o exterior, através
dos portos catarinenses,

Nêsse documento legal, o [m
posto de exportação foi reduzido
de 4 e 5 para 1% (um por cento)
o que significa modificação da
Lei nr. 695 de ;31 dê julho de
1873 e subsequentes que regu-
lam' a matéria. \

Além disso, visa o Govêrno
oferecer maiores facilidades aos

exportadores de nesses princi-

exterior

pais produtos, sendo autorizada
a fixàção da pauta oficiai de pre
çcs para os seguintes produtos:

.

a - madeira de pinho 8e1'1'a

da, Gr$' 1.000,00 por metro cú
bico; b - madeira de pinho em

tóros Cr$ 700,00 por metro cúbi
co; c - madeira de lei prepa
rada, Cr$ 1.300,00 por metro

cúbico, d - madeira de lei em
tóros, Cr$ 1.100,00, por metro
cúbico: e - erva-mate benefi
ciada, Cr$ 3,50 por quilo; e f -

fécula de mandioca, Cr$ 3,00
por 'quilo.

.

Aos exportadores-vdo oeste
catar inense que se utilizam dó
Rio Uruguai foram concedidas,
por êsse decreto, prazos para
pagamento dêsse imposto que
variam de 60 a 90 dias.

n Mf§(,fiBM' "'!ti tI R&R7iW%H55 lU

Justiça·Eleitoral
Juizo Eleitoral'da 88. Zona - Canoinbas SeC.
'.

'

EDITAL
,9

O Doutor Jos é' Pedro Mendes de Almeida, Juiz Eleitoral da
8a. Zona, Canoinhas, Estado de Santa Catarina, na forma da lei"
etc ...

Faz saber a08 que o presente virem ou dele conhecimento
tiverem que, de acôrdo com 'ii resolução número 5.23.5 e artigô"'31 do
Código Eleitoral. requereram inscrição como eleitores • desta 8a, Zona
os cidadãos abaixo relacionados: c_

Para conhecimento de todos mandei passar o presente que
será agixado no local de costume e publicado na imprensa local. Da
do e passado nesta cidade de Canoinhas, a08 11 dias do mês de se

têmbro de 1956. Eu. Zeno Benedito Ribeiro da Silva, Escrivão Elei
toral o datilografei e escrevi.

O Juiz Eleitoral - José Pedro Mendes de Almeida,

Está conforme o original e dou fé" Data supra.
O Escrivão - Zeno -Benedito Ribeiro da Silva.

Delegada Auxiliar

Zeno Benedito Ribeiro da Silva, Enory Rosa, Glycifl Zinene(a) José Pedro Mendes de Al- BU8S. Antônio da Cunha Schmidt, Afonso Erziuger, Ovande Corrêa,
meida, �tl�Z de Direito. '4' Miguel Saskoski, Alvino dos Santos Corrêa,' Maria Ecilda Werner

do" Gallotti, Sebastião Brandemburg. Nelsa Bueno. 'José dos Santos Júnior,
João Temchezem, A thair Ferreira dos Santos, Hercilio Medéiros,
Francisco Franco do Amaral, Jnão Batista. Lauro Zadorosuy, Flavio
Borges de Souza, Constantino/ Alves. Hugo Schmidt, Reinaldo Cres
tani, Mieceslau Schmilguel, Siegfried Wittlich, Nercy Homaiss, Vitor
Novaski, Waldemirc Silva, Helena Daniel Vieira, Miguel Farian, Wla·
dialau Kogut, Octavio Xavier Hauen, Anisio da Silva, João Mendes
de Souza, João Dvojatski Filho. João Nagurniak, João Soares Bocha,
João Maria, Floriano Martenov, Augusto Mriglod, João Steinmacher,
Alcides Jarenczuk, Nivaldo dos Santos, Conceição Leal Soares, Saul
Rodriguns Cardozo, Hivadaviaribas CorrêlJ.. Luiz Eduardo Pinto. Orlei
Moreira, João Wunderlich. Abilio M1lss\�eiro, Ewaldo Kreiss, Joa
quim .Bueno, Felipe Guohinski. Irene Teixeira Jungles, Mafalda .Ne
gerbon, Pedro Gregorio Melnik, Alexandre Knop, Oswaldo Silveira,
Pedro Veiga Sobrinho, João Seleme. Henrique Kozezinski, A ngelinai
Leskovicz, Narciso Kluska, I

De ordem do sr. Capitão .Le.
andro José da Silva Junior, Dele.
gado Especial de Polícia, deste

Município, avise, aos interessados
que a COMISSÃd EXAMINA
DORA DOS. CANDIDATOS A
MOTORISTA estará nesta cida
de no próximo dia 1. de Outubro

.•

Os interessado� deverão c�m
parecer com antecedência nésta
Delegacia de Policia, �fim de
fazerem suas inscrições, munidos
dos s�eguintes documentos:

Para PROFISSIONAIS: Car
teira de identidade e Carteira
de reservista.

Para AMADORES: Carteir�
de identidade.

de Polida
Obs: serve como Carteira de

Identidade, ,Título �de Eleitor:,,,,
Carteira Profissional do Minis•.
tério ,do Trabalho ou apropria
Carteira de Identidade.
Nota: todos deverão estar mu

nidos de 4,. fotografias 3x'4.
'

.Por s e r verdade' baixei o

presente aviso que será fixado

erp lugar de costume. publicado
pela Imprensa. divulgado pela
Radio Canoinhas Ltda. e distri
buido as diversas localidades
do Municípi6.
Canoinhas, 10 de Setembro

de 1956.

ass) Osmario Davet
Escrivão de Policia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ano 11 - CANOINHAS - S. Catarina. 22 de Setembro de 1956 - N. 418 Linovale Massaneiro Moreira
Recebemos e agradecemos o

seguinte ofício:

Senhor Diretor

Pelo presente, tenho a honra
de comunicar V. S. que acabo
de assumir a direção da Agên
cia de Estatística do L B. G. E.

em' Canoinhas, para a qual fui
transíenído recentemente.
Ao inteiro dispor de V. S.,

apresento-lhe, minhas

Cordiais Saudações

,r
Urna bela propriedade no Bairro Tricolin.

Uma casa de madeira em estado de nova com

2.220 metros quadrados de terreno todo cercado

plantado com arvores frutíferas. Tem uma

fonte bem no fundo do terreno.

'Otima oportunidade de negócio. Só à vista

Tratar no FOTO JOAO

CANOINHAS FORÇA E .LUZ S.A.
Assembléia Geral E.xtraordinária

1a. CONVOCAÇAO
Ficam convocados os senhores acionistas, nos termos, do Ar

tigo 19 dos Estatutos Sociais, para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar-se no dia 12 (doze). de outubro próximo. ás
14 (catorze) horas, na séde social, à rua Vidal Ramos n. 736, nêsta
cidade, afim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
a) - Eleição do Diretor Gerente para, exercer o cargo até

o .têrmino do mandato, deixado vago com o falecimento do Sr. Emi
liano Abrão' Seleme.

b) - Assuntos diversos de interêsse social"
Canoinbas, 10 de setembro de 1956.

DR. OSVALDO SEGUNDO DE OLIVEIRA
Diretor Presidente,

Sociedade Ben�ficente 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

I pelas quatorze horas, em primeira convocação, afim de
l deliberarem" sobre a, seguinte

I ORDEM 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.

� ia< Comunicação aos senhores associados
A assembléia geral de 26 do mês corrente, autorizou a

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

.menaalídade Cr$ 20,00; sócios admitidos jóia Cr$ 2('0,00
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
ántes de 1. de set_embuo e Cr$ 30,00 para 05 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

ROLF WALTER - Secretário.
\ -'>,

1,1 ,/'J

,

Terras
,

venda
I�.

J

Um terreno com a área de 160 alqueires, situado em Ca?opo
do Bueno, a 40 klm, desta cidade. Vende-se com ou sem madeira.

E um terreno em Bela Vista do Toldo, 17 klm, desta cidade
com a área de 100 alqueires.

Os interessados deverão dirigir-se ao sr. JOÃO CORREA
SOBRINHO, "Bar Sta. Terezinha, nesta cidade.

"

Linovale Massaneiro Moreira

Agente de Estatística

it ..

sempre novidades

CASAERLITA
,

Cine Teatro
ÀPRESENTA:

Impróprio até 14 anos

BEAU

��DUELOSEM HONRA"

Cineminha «São Francisco»
Amanhã, às 15 hs. e às 20,15 hs,

O CiNEMA ITALIANO em

com MÁSSIMO GIROTTI, ANNETTE BACH
e CONSTANGE DOWLING.

II
"Imagens do Brasil". "Atualidades Francesas",

6°. Episódio de "MISTÉRIO DAS SELVAS'" II
IIShow em beneficio dos pobres"

Dia 26, quarta-feira, à noite, as oito horas no Cine
Teatro Vera Cruz a Pia União de Santo Autonio fará
realizar uma noitada recreativa em benefícto .dos pobres.

,

Para minorar a sorte dos menos favorecidos, vem
Pia União, há muitos anos exercendo sua 'ínfuência.

Convida-se o povo em geral-à assistirem este "SHOW",
, ? '

porque estarão assim execendo a prática da caridade

para com os pobres, porque quem dá ao pobre, empresta
a Deus.

•

ANIVERSARIANTES DA, SEMANA
o menino Anienor filho do, sr.
Antonio Sconhetzki.'

'
VEEM TRANSCORRER
·SEU NATALÍCIO

HOJE: As sras. dnas.Loana,
esposa do sr. Henrique Todt,
e alivia, esposa do sr. Elpi"
dia Borges da Silva,' o jovem
José Issac Seleme,' o sr. Raul
Burgardt. .'

AMANHÃ: OS 'srs. [oão
-Dias e Nivaldo Sabatke; os

jovens Edson Ritzmann e

Norberto Irineu Olsen; as sras.
dnas. Leani, esposa do sr.

Sarkis Soares e Cecilia, es

posa do sr. Jacob Scheuerç
a menina Sonia Maria filha
do saudoso,sr.-.i!1dolar Wiest?,'

3 Mi ftffii,\
,,/'

Vera Cruz

SER POBRE

Dentro d.e um mês

saber-se-á se Marte
é habitado

LONDRES, 30 (U.P.) - É
possível que, dentro de um mês,
saibamos se existem, ou não, se-' a

•

1

res ViVOS no planeta Marte, Aca-
ba de ser enviado, por via aérea,
para o Arizona, um aparelho;
que combina a televisão com a

fotografia, espececialmente de
senhado construido pela compa
nhia "Pye", nesta capital, ,para

;�:{f��::::r:�:��::::: �. P E lOS I.A IR !E§
Marte aproxima-se a 5Q milhões e D Q)�e �.�de quilometros, da Terra, o que. '

','

" '.::rI ,'1!fJ::. �
somente acontece num intervalo � :=tt) �
de 16 ou 17 anos, dando aos.
astronomos uma possibilidade
excepcional para adiantamento
de suas pesquisas.

'

Espera-se, graças ao aparelho
especialmente concebido, reduzir
o tempo de exposição, que é de

masiado longo para um aparelho
fotográfico, a fim de que seja
produzida uma' imagem clara e

minuciosa.

HOJE - ás 20 horas -

É MELHOR
com Mickey Rooney, Edie Bracken e Eleane Estewart

Conto do seriado 44CODIGO SECRETO"

Censura LivreDOMINGO ás 14 horas

GESTE
com Garry Cooper,. Ray Milland e Roberto Preston

Conto do seriado 4cCODIGO S'ECRETO"

DOMINGO : :: �� ���::
.

- Impróprio até 18' anos
GRANDE FILME DO CINEMA NACIONAL

Mãos ·Sa�grenta�
I

Com o famoso astro mexicano .

,
ARTURO DE GORDOVA e ainda TONIA CARRERO

Um filme de uma realidade impressionante

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

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

TRIBUTO DE SANGUE
com William Holden, Edmond O'Brien e Alexia Schmidt

--'_--

5a. e 6a. FEIRA - às 20 horas - Improprio até 14 anos

NÃO QUERO DIZER-TE ADEUS
UIDa produção de SAMUEL GOLWIN

com os astros Daná Andrews. Dorothy Me, Guirre,
Farley Granger e Peggy Dow

"

-----

Aguardem para domingo próximo em CINEMASCOPE
"'. �.

"

O GÊNIO DA 'RIBALTA
� I

, .

SéGUNDA f'EIRA - As
sras. dnas. Herta, esposa do
sr. Waldemar Nader, Violeta,
esposa do sr, Douglas . Ben»
kendorf e Wanda, esposa do
sr. Zeno B. Ribeiro da Silva;
as meninas Merce e Ana Ma ..

'tia, filhas do sr, Paulo Dlsen;
o sr, EuclidesBueno; as srtas.
Leonora Scheuer e Guiomar
Schaidt.

TERÇk:FEIRA ;:- Os srs.

OUo Friedrich, Wilmar Frie .....

drich, William Castellains,
Augusto Bess, Rodolfo Frank;'
as sras. dnas. lzabel, esposa
do sr. Otto Friedrich, Clara,
esposa do sr. 'Rodolto Scheide
e Rut, esposa do sr. Antonio
da Rosa Menezes; a menina
Suely Raquel, filha -do sr,

Estefano Bedritchuk.

QUARTA;:FEIRA: As srtas,
Arlete Voi,.!?'t, Lucilia Stoeberl
e Alda Maria Q.osa; a sra.

dna. Luiza, esposa do sr. Er»
nesta Koch; o menino Rubens
filho do sr. Alberto Wardenski
e Terezinha, filha do sr. Felix
Bialeski, O sr. Altino Rosa.

QUINTA:!FEIR,A z Os srs.

Hans j. Comitti, de [oinoille
e Osni C. Pereira,' as meninas
Sonja Valei, tilha do sr. Laura
Michel e Maria de Fátima, fi
lha do sr. José de Lima; a
sra. dna. Nair, esposa do sr.

Fernando Freiberger.
SEXTA:!FÉIRA.:! A exma,

Vva. sra. dna. Olivia Ehlke,
de [oinoilie; o sr. Jonas \fendt,'
o jovem Ildefonso Knoll; as
sras. dnas.\Jacira, esposa do
sr. Jorge de Oliveira e Maria,
esposa do sr. Francisco Car
valho.

Aos aniuersariantes nossos
purabens.

, ..

'FALECIMENTO
Faleceu dia 18 o

'

menino
Getúlio Iose filho do sr, Ho»
norato B. Pacheco.

À familia enlutada nossos

,pêsame$.

Utensilios domésticos

Ca.sa Erlita
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