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AOS SENHORES
"

DOS GINASIANOS'
1':

PEDRO REITZ
esse ambiente fácil e sobretudo barato, para
que seus filhos possam tornar-se algo na

vida, sem, mesmo precisarem afastar-se da
casa paterna?

'

Senhores Pais! Cooperai corio,�co, com a

Diretoria da Associação pró Ginásio para que,
bem cedo, antes mesmo que vossos filhos dei
xem o Ginásio, esteja o estabelecimento con-,
cluido com um aparelhamento' eficiente, para
dar instrução adequada a todos os filhos de
Canoinhas.

I
APELO

PAISmpanh p lo Gin
Depois de abordar por diferentes aspetos ginásio em Canoinhas? Será que todos os pais

o sentido da campanha em pról das obras do cujos filhos frequentam o Ginásio, estariam em

Ginásio, convocando a todos os homens de condições de mandar seus filhos estudar fora
bôa vontade para que, em espírito de sacrifí- de Canoinhas? E já pensaram quanto iria custar
cio, cooperassem pelo bom êxito da festa, resta- internar um filho em Ginásio em Curitiba ou

.� nos fazer um veemente apêlo aos Srs, Pais mesmo Porto União? Por aí podemos facilmente
de alunos, especialmente daqueles que no mo- deduzir o quanto vale possuirmos semelhante

,

menta frequentam o Ginásio Santa Cruz. estabelecimento. Será que não vale a pena que,
Vamos refletir um pouco. O que seria, por os pais que tem filhos em idade ginasial ou

exemplo, da quase maioria desses alunos, caso que os terão. para logo mais, ajudem de toda
não existisse esta oportunidade de frequentar' maneira possível para' preparar aqui mesmo

DJa da Criince
'�

12 de Outubro é o dia dedicado à Criança. Muitas festi
vidades estão sendo preparadas este ano, em vários Estados do,
Brasil, no sentido de melhor orientar e preparar os pais na edu
cação de seus filhos. Entre muitas, destaca-se a campanha contra
a tyb�rculose, g.UE em colab?ração cpm o Departamento N�cionalda Criança, a. firma J. Walter Trompson Company do Brasil, que
atravéz de toda a Imprênsa Brasileira, promoveu um bem orga-,
nisado temário, para a'')Semaria' clt:: Criança, esclarecendo todos e

prevenindo as consequências da terrivel moléstia que é a tuberculose.
Na apresentação do quadro estatístico sôbre a incidência da tuber
culose na infânca brasileira, vemos um quadro frio, em que os

números nos comovem. Milhares e milhares de crianças brasileiras
atacadas e completamente desenganadas. Algo que' fere' fundo o

nosso sentimento.

Transcrevemos do temário da mesma firma, um exemplo
chocante para todos nós, brasileiros, pais e patriotas:

"Poderiamos aqui dar inumeros exemplos - um só, po
rém nos basta. E' a história verídica de 3 meninas: Lugia, Maria
e Carmem. O nome de família=não importa, quanto as suas res

pectivas, idades - Lucia tem lO anos - Maria tem sete 'e Carmem
tem cinco. O país.das duas mais velhas, morreu tuberculoso. A
mãe passou depois a viver com um alcoólatra e dele teve a ter
ceira filha. Em vista das péssimas condições de vida da família �e

já tendo vivido com um tuberculoso, a mãe das 'crianças, caiu
tambem tuberculosa. Finalmente, devido a falta de cuidado e de
orientação, a família inteira ficou totalmente cont�inada".

Em muitas cidades, 'o Departamento Nacional da Criança
encetou uma campanha' em prol da vacinação com BCG, durante
todas as festividades. Feita em conjunto com as autoridades focais
de saúde públrca..Prefeito e etc., Canoinhas tambem poderia estar
incluída na. mesma campanha, vacinando todas as crianças nasci
das no período de 10 a 17 de outubro, período este dedicado à
CRIANÇA BRASILEIRA.

'

,

- \
Fica aqui, pois, a nossa sugestão. Basta tomar a iniciativa para

que o fantasma da tuberculose, não continue ceifando vidas infantis.
�
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MEMORIAL AO
"BAIlRIGA

SR.
VERÚE""

Vai para um ano que o Govêrno Municipal passou para
as mãos de administradores mirins, gente genuinamente à maneira
Govêrno Federal: muita lufa-lufa, pedindo mais sombra e água fresca.

O ,Sr. Juscelino Kubitschek e jarigó Goulart dois' dema
gogos irresponsáveis pela bancarrota que a' Nação está assistindo
por estar entregue- aos piores condutores que subiram pela de
magogia desenfreada aos postos ,de comando, empossados pela
ilegalidade, totalmente incapazes de resolver os nossos problemas
ainda mesmo de posse do grosso do Senado e da Câmara. E o

fato é' que andamos numa boa bagunça" da qual não sairemos
normalmente.

À sombra destes demagogos está sentado e' abanando-se
'Com o léque o atual Prefeito de Canoinhas, responsável direto
pelo esbanjamento de mais de 150 mil cruzeiros com o processo
do Prédio da Biblioteca Pública Municipal.

E'. um d�s' discípulos mais corretos de Jango Goulart, de
, cuja probidade toda a Nação suspeita e cujos processos de trai
ção à Pátria vão sendo "pia e santamente" abandonados, porque
a verdade, é mais clara do que o sol no firmamento.

• O "Barriga Verde", outrora tão zeloso em censurar: atos
dos adversários, com aquela sua bazófia de defensor heróico, úl
timo baluarte em defesa do patrimônio. sagrado do povo, dos
interêsses e dos dinheiros públicos, permanece complacente, cola
borando e consentindo no desfalque que o mandante mirim' dá
aos cofres públicos municipais para dar satisfação aos seus mes

quinhos interêsses partidários.
Além do, mais, o aumento astronômico dos impostos, a

ampliação do perímetro urbano, invadindo zonas insalubres, obri
gando a moradores pobres a pagar elevados e sobretudo injustas
taxas de imposto prediaL .

Tudo isto é fruto de um cérebro tot'almente analfabeto
em assunto de administração pública e que tem o consentimento
de uma -imprerisa que tanto se arvora em ser 'defensora: dos in
terêssss populares.

"

Sr. "Barriga Verde", o .Prefeito Haroldo Ferreira vai ou
não vai ter que restituir os 150 mil cruzeirds que jogou fora com

a perda do processo do aluguel do prédio da Biblioteca Municipal?
,

'E' uma pergunta e ao mesmo 't'empo um memorial ao seu

super-es�írito de defesa das nossas, s��M'das' reservas econômicas.
oG õ;"
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'DEPUTADO BENEDITO TERÉZIO
DE CARVALHO JÚNIOR

Aniversaria dia 9 o sr. Bene
dito Terézio de Carvalho Júnior,
Deputado Estadual da, União
Democrática Nacional, que na

Assembléia Legislativa, vem ten
do atuação destacadé/ria defesa
dos interesses do Município dé,
Canoinhas, Deputado mais vo

tado, é sem "duvida alguma, um
legitimo representante que o

povo de Canoinhas tem na ca-
, pital .do Estado: .

Hoje quando a administração
'do Municipio está totalmente

paralisada e negras nuvens pai
ram sobre o céu de Canoinhas, '

com o aumento de todos os im

postos para 1957, O povo recor

da-se de 'Benedito Terézio de
Carvalho Junior como um dos
melhores Prefeitos que o Mu

nicipio teve até agora. Figura
de projeção e prestigio em todo
o Estado, 'como Deputado, suas

iniciativas são logo acatadas e

suas idéias tem contribuído para
o fortalecimento do Legislativo
Catarinense. Profundo conhece
dor das nossas leis vigentes,
tanto'municipais como estaduais,
Benedito Terézio de Carvalho
Júnior, trabalha com plena con

ciencia e responsabilidade que
pesa sobre seus ombros, como

Deputado' Estadual.
Pela passagem do seu natalí

cio, será muito cumprimentado
pelos seus amigos e admiradores.

.Correio do Norte, deseja-lhe
votos de inúmeras felicidades,
extensivos a sua dígníssima fa

.míâa.
<.:o,i\�'
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.Ivluseu de Arfe Moderna
, I,

Jorge Lacerda, tecendo interes-
santes considerações acerca do

'significado do Museu desde. a

sua fundação até os nossos dias
e do valor de' um centro de
cultura que deve ser sempre
um convite ao povo para o es

tudo das obras de arte e sua

significação.
Falou em seguida Marques

Rebelo, lembrando o papel de

(Conclúe na 'última página)

Significativa homenagem foi
prestada ao intelectual Marques
Rebelo .autor de "Oscariana" e

"A Estrela Sobe", e ao-arquiteto
de arte Flávio De 'Aquino, que
nos visitaram há poucos dias.

Na mesma ocasião foram for
mados os planos para a, cons

trução do novo pavilhão do
Museu - ainda provisório, mas
garantido para breve.

Primeiro falou o Governador

Uma visita
....

a Florianópolis "

Em nossa última edição publicamos, no «Panorama Politico»,
a informação de que o Govêrno catarinense baixou de 4% para 1%
o Impêsto de Exportação, deliberando extingui-lo a partir de i-. de .

janeiro do ano vindouro, A mesma informação frizava que' no vizinho,
Estado foi mantido no mesmo nível o Impôsto de Vendas e Consi-"
gnações Mercantis . . . ,\ : .

Nota-se que o principal' produto de exportâção da economía
de Santa Catarina, é a madeira, produto atualmente e há já bastante
tempo ,em crise.

Mas não é para .Ço�entar a possibilidade, 'expressa na nota I

em questão, de que os exportarlores paranaenses acabem desviando
seus embarques de madeira para os pôr tos catarinenses, pela vanta

gem tributária que alí terão, que nos ocupamos hoje de assuntos fis
cais da gente «barr-igu-verde>, O que principalmente nos chama a aten-«

ção na matéria. é a disparidade de conduta governativa entre ·0 go
vernador Jorge Lacerda, de Santa Catarina. e nosso governador. En
quanto um baixa o impôsto de'Exportação, o outro majora seu equi
valente em nosso Estado.' Enquanto um mantém o .Impôsto de Ven
das e Consignações - fator preponderante no custeio dà economia
popular - o outro pleiteia seu aumento de 20% e o mesmq advoga
em relação a outros gravames. Enquanto um apresent um'lt ,Rropos
ta orçamentária sem "deficit», ? outro mand� � Assemb\éi�#mt,pré-
orçamento com um saldo negat ivo de 920 milhões

. \� "

Será que 'Santa Catarina está a salvo das dificuldades econo

mico-financeiras com que luta o Paraná? Será que a inflação tambem
alí não deitou suas garras, como aqui e no resto do Brasil? Ou o go
vernador Jorge Lacerda não tem igualmente planos de Govêrno e

propósitos firmes de realizar uma administração progressista, conten
tando-se em atamancar seu quinquenio com servicinhos de conservas,
sem .majorar os vencimentos dos funcionários e sem tentar sequer ,
algumas construções 'de escolas ou de rodovias?

.

A'� contrário disso, o que Sabemos é que o culto governante
catarinense tem excelentes e fundamentados planos - alguns dós

,

quais "alicerçados no fruto de campanhas parlamentares que empreen
deu em" favor da economía de sua terra _,- mas tem, a 'par de seu

desejo de marcar sua gestão com obras de fáto necessárias ao pro
gresso estadual, o senso da hora que atravessamos, o que lhe coman

da a necessidade de evitar por todos cs jnodos a majoração Ide im
pôstos que venham a se refletir danosamente na economia de seu

pôvo. Eis porque vem em socôrro dos madeireiros "barriga-verdes»
baixando de 75%, o impôstó de

I

Exportação. Eis porque não ,co�c�de
a majoração do impôsto de Vendas e Consignações. Eis porque man

da elaborar um Orçamento equilibrado.
Bem, desejaríamos que nosso atual Secretário da Fazenda"

que tão bem conhece o vizinho Estado, onde residiu por tantos' ari6s,.
fizesse uma visita ao seu colega de Florianópolis, para aprender com

êle e com os orçamentistas de uma pequena, mas próspera unidade
da Federação, a maneira de gerir a pasta fazendaria

'

em época de
vacas magras.

(Do «O Estado do Paraná», de 19-9·56 n. 1548.)
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE

Uma bela propriedade no Bairro Teicolm,
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 ]01\0

./
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DR. ERWIN SCHWARZ
Clínica Dentária Geral - Raios X
A mais moderna aparelhagem dentária do

Estado a serviço do pôvo de Canoinhas

Atenção
para este ano concede-se um

desconto de 20·/�

sôbre a tabéla em vigôr
,

Trabalhos ràpidos e garantidQs
CONSUL TO RIO:

Rua Getú 10 Varga..s_,_898 (em Frente a agéncia Ford
r
Ir
I

==::::::::a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=
:=; ::

� nr, Aristides Diener i�
:5· CIRURGIAÓ DENTISTA 51
" -
- -
- -

Êi Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii
� �

� I{ * Dentaduras Anatomicas ��
:: Rua Vidal Ramos E!
- "

ii CANOINHAS "

SANTA CATARINA is
" ,

"
..; .11

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::==::::::::::::=

·Colchões de Molas - Duas Faces
Grupos ,EstoFados,

A V I STA PRAZOE A
.. f Informações com

Waldemar Knüppel

SEO CARRO VALE MUITO HOJE, CONSERVE-O...•
I

Auto HOJer Limitada
Rua Santa Catarina, 920 (fundos) - Telefone 1201

M .A F R A Sta.� Catar:ina

Especializada unicamente em serviços de

PI'r'irURAS - ESTOFAMENTOS - LATARIA
.'f, "'COLOCAÇÃO DE CANALETAS E VIDROS
� -

CONFECÇAO DE TOLDAS JEEP E FORD 29

Emborracbamento completo para o seu automoveI ou caminbão
ENC4RRE64�8E DOS SERVIÇOS DE CROMAGEM

O estofamento completo para o seu automovel em 14 horas
Serviços sob orçamento

ESCLARECENDO

Hoje, auxilio a administração
do Exmo. Sr. Dr. Haroldo Fer

reira, Prefeito Municipal, dentro
de minhas possibilidades, com

o mesmo ardor e entusiasmo

que servia ontem seus anteces- DE CANOINHAS partiriam dois destacamentos conve-
sares. nientemente robustecidos por elementos descansados, empenhando
Deve ser conhecido o furto infantaria, metralhadoras - (ao tempo as metralhadoras se cons

de minha máquina de escrever tituiam em companhias independentes, nem pertencendo à ínfan

e a importância de Cr$ 4.000,00 taria, nem à cavalaria) e cavalaria.

(quatro mil cruzeiros) do Ipiran-
_ O PRIMEIRO DESTACAMENTO constituido pelo 120

ga F. C"bPor umd elemento qf�e batalhão, (apanhado, de passagem, nas e�tações de Canoinhas,
usou e a usou a nossa con 1- . _ . _. •

350
d d f t ôb t 1

PIedade e Lagoa), com efetivo que nao sena supenor a·, .

ança
t
e espordIS• a, e so

1
re � homens, uma secção da 48 companhia de metralhadoras com 30 ':J

�ssun o {�ero �:xar ;sc a\eC1- I
homens supertntendida pelo própric ' comandante, um pelotão e "il

r o� que �l d�u d ao lsomenb edo, mais elementos do comando do esquadrão do 140 de cavalarta,
un}co. preJu. Ica. o pe !! rou o fa serviço' de saúde e intendência suficientes, devidamente prepa
maquina e: as�oclaçao e�P?r 1-

rados.. e, finalmente bando civil de infantaria de Leocádio Pacheco
V! na pafr e o �u.m�rano, e

incluindo 58 combatentes, foi encaminhado pela estrada de ferro
nao os co res mumclpa1s como, L" . .- dI'

.

foi cavilosamente comentado. O at� SaI).dt� eocádia, elxcf:çao. ha �da'VaFanat
e :a�glt�elro� qUI�d Sde-

I
',. , .

t di guiram iretamente pe o carmn o a ar ura a li ima .•oca 1 a e.
ara pIO, e rms er que se 19a, c

jamais pertenceu ao quadro de O SEGUNDO DE'8TACAMENTO deveria infletir pela es-

funcionários da Prefeitura local. trada da Paciência, muito mais ao sul, seguindo, empós, a trilha
de Reichardt, onde era prevista 'oposição, e a serra da Casemira,
também insegura, para se encontrar com o primeiro destacamento

em Vila Nova do Timbó. Compunha-se de uma companhia forte'
de 181 homens do 56°, um pelotão' do 14° de cavalaria com 31

homens, cavalaríanos civis de Pedro Ruivo. (22 homens) e outros

12 ao mando de Francisco José Carneiro (Carneirinho), uma secção
de metralhadoras -com 20 homens, formações limitadas de saúde
e intendência.

Foi tão sómente impelido pe
los dítâmes de minha consciên
cia que· venho 'a público dar
esclarecimentos a certos pontos
q li e dizem respeito à mihna

pessôa, explorados por aí afóra
de modo deturpador, o que -vem

contrariar 'meus princípios de
cidadão honesto e trabalhador,
cônscio de meus deveres' e res

ponsabilidades.

Em primeiro p l a n o quero
deixar devidamente esclarecido
que politicamenteminha conduta
tem sido pura e exclusivamente

imparcial, não pertenço, a ne

nhuma facção nem faço parte
de Diretórios políticos, jamais
me desencadeêi em campanhas
políticas na cidade ou no inte
rior do Município em favor dêste
ou daquele candidato. Procuro
tão somente dedicar-me à tesou
raria da Prefeitura Municipal,
cargo que venho ocupando desde
o ano de 1951, envidando o má
ximo d e meus esforços para
atender com presteza e melhor

bôa vontade, independente-de
côr política, todos quantos pro
curam minha repartíção para
tratar de seus interesses. Nesta

missão, convém ressaltar, fiquei
subordinado até a presente data
a 4 Prefeitos Municipais, de di
versas correntes políticas, sem

que com isso viesse sofrer alte
ração o ritmo normal de meus

. trabalhos, servindo meus supe
riores com tôdo afinco e esmero

com o intuito elevado de salva

guardar os interesses de nossa

terra.

Afim de preservar o bom no

me de meus colegas de trabalho
e o meu inclusive, quero deixar
esclarecido também. que os ser

viços na Prefeitura Municipal
não sofreram o mínimo abalo
no ritmo de trabalho mantido
até então e que/ carecem de
fundamento as notícias vincula
das em contrário, aludindo .à
nós funcionários como membros
de uma só família dedicada qua
si que exclusivamente ao fute
bol. Dentro da Prefeitura temos,

apenas um colega de inegável.
competência em suas funções,
que pratica êete esporte e acre

dito, no meu modesto modo de

pensar, que não vem constituir
crime algum, pois rioutras re

partições com menos funcioná
rios há maior número de espor
tistas, sem que com isto venha

prejudicar o andamento dos ser

viços. Existem na Prefeitura

Municipal elementos que parti
cipam da Diretoria de clubes
de futebol e não vejo nisto mo

tivo de crítica, pois se foram
eleitos para tais cargos é motivo
de orgulho e satisfação em po
derem pugnar por uma causa

tão justa e tão nobre como é
a esportiva.

...
:/i

6-10-1956 ,,.

....

Esperando que com 'estas li
nhas, tenha deixado esclarecido
êstes pontos, sem objetivo ne

nhum de magoar quem quer que
seja e simplesmente em desen-

cargo de consciência, espero que
cessem de uma vez por tôdas,

comentários errôneos a respeito
de minha pessôa, nas funções
que exerço, como tesoureiro da

Prefeitura Municipal de Canoi
nhas..

(as.) Clementina E. Pieczarka

Atenção Reservistas... (conclusão)

bastião Candido Ferreira e Carolina F. de Souza; Sebastião .Gomes f.
Ataliba e Rosalina Gomes; Sigfrid Hubner f. Fredolin e Berta Hubner:
Silvestre Popovitz f. Gregorio el Madalena Popovitz; Tadeu Biliski I.

Sérgio e Ana Biliski: Victor Kauva f. José e Ana Kauva: Vidal
Cardoso f. Cipriano Antonio Cardoso e Maximiliana Pereira; Vitor
Karechinski f. Ladislau e Ana Karacbinski; Vigo Voigt f. Alvino e

. Helena Voigt; Werner MunJ2 f. Germano Mundt e Herminia Bosse
Mundt; Waldemiro Teixeira f. Custódio e Catarina Teixeira; Walde
miro Kobrem f. Felipe e AQa Kobrem; Walfrido de Souza LJoaquim
Nestor de Souza e Francisca de Souza; Zacarias' Fernandes da Cruz
f. de Maria Alves da Silva e Pedro F. da Silva; Zeferino Pereira f.
Honorato Pereira; David Correa f. Jorge Corrêa e Hosaria Falquievicz,
Estanislau Knorek f. Antonio Knorek e ADa Huyda Knorek; Eloi
de Morais f. de João 'Morais e' Luiza Vieira de Morais; Victor Pe
reira filho. de Francisco Pereira.

(a) FLÁBIO BAPTISTA PEREIRA - lo Ten.

Chefe do Elemento Associado 20 Btl, Ferv,

Um Episódiô do Contestado
Op'eração' do Timbozinho

General ALFREDO NOGUEIRA JÚNIOR
CONTINUAÇÃO DO NÚMERO ANTERIOR

APROXIMAÇÃO E ENVOLVIMENTO

ATENDENDO à concepção geral idealizada por Setem
brino e à órdem expedida em 19 de Janeiro, a Coluna do Norte
deu-se pressa em preparar o plano correspondente e assegurar o
êxito da operação mediante impressão fantasiosa do ponto esco

lhido para desfechar o ataque demolidor.

O MOVIMENTO FOI·INICIADO precisamente às 4 horas
da manhã de 27. O primeiro destacamento aC8r;ppo)l, ao anoitecer,
à margem do Paciência, retardado na reparação da ponte, e, o

segundo, operando rigorosa marcha de segurança e flanquea
menta teve de ficar em Barreiros.

SEGUIU-SE 'o novo dia de marcha, também muito ma

drugador, levando o primeiro destacamento até Campo das Moças,
onde foi premido a um acampamento" forpinado, ante o temporal
que desabou inceguidamente. Este Destacamento vinha dírigído
pelo próprio coronel Manoel Onofre Muniz Ribeira, constituindo,
verdadeiramente, a coluna, mesmo. Também teve contacto com

os elementos avançados de fôrças amigas representados pelos va

queanos de Fabricio Vieira, atuando no Iguaçú, e companhia do

140 batalhão que havia ocupado Poço Preto e Vila Nova do Timbó,
vinda de Porto União para garantir os reparos nas linhas férreas
e telefônicas. O segundo (que não continha o entusiasmo por ser

dirigido pelo infatigável capitão Tertuliano de Alburquerque Pon

tiguara, devassandoImensa mata virgem com raríssimas clareiras,
foi acampar em Reichardt, numa penosa digressão,' enre?ado' na

galharia e cipós, varando tremedais que marginavam os riachos, e
teve de organizar ali uma noitada em perfeita defensiva por
saber que o inimigo se encontrava a três quilômetros, no caminho

do Tamanduá. Antes, contudo, preparou um plano de ataque ao

CONTINÚA NO PRÓXIMO NÚMERO

'
..
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Atendendo solicitação
Mafrense de

iBOTAFOGO

pela Comissão Pró Festa do Ginásio, a Liga
Desportos, adiou para o próximo domingo, o jogo \

BAN'DEIRANTES de (São 'Bento do Sul)

feita

(local) e

Dividiram as

e Clube
honras,

Atlético
o B�taFogo
Operário

Insatisfeito, temos certeza, tem
saido ,do Estádio Municipal, o es

pectador que para lá tem se diri
gido. afim de presenciar bons j,ó-

J" gos de futebol, A redução do pú
blico, de partida, para partida con

firma o que estamos dizendo.

A decadência é notável e geral.
Começa ela, pelo vergonhoso es
tado em que se acha o, Estádio
Municipal, que há bem pouco, no

tempo do Prefeito Herbert Ritz·
mann, passou por completo repa
ro 'e que já está quase condenado
para a prática de competições ofi
ciais e culmina com a péssima
qualidade. d_os conjunto) que alí
tem se exibido, ultimanrênte.

A luz que vem' surgindo, a que
nos referimos, nada mais é qae a

esperança nos valores jovens, que
, a rénovação de valores posta em

prátió� pelo clube vem apresen
tando> E' pena, entretanto, que
ésta séêie de experiências venha

'� .sendo
..
.feita em em partidas de

.� çampeonato.: cada uma delas va

lendo dois pontinhos na tabéla de
classificação. A renóvação de va

lores será proveitosa, não restam
dúvidas, mas urge q,ue os atletas
promovidos, se compenetrem da
responsabilidade que 'Ih� é depo
sitada e procurem colaborar com

a melhor boa vontade e maior
dose de obediência para com a

direção técnica, afim de que a

reestroturação da equipe se dê o

mais breve possivel.'
A verdade é que a coisa não

vai be4m, lá pelo Quarteirão do
, Trige e o "Esquadrão das Mas
sas" não conseguiu ir além de um

empate com o Clube AtlétÍco Ope
rário que, apesar de lider invicto
do campeonato da LMD,nem por

Hoje à tarde o jogo'
esperado
Guarani

por todos

X "NaCional
Hoje à tarde, às 14 horas de

frontar- se-ão em peleia amistosa
no Estádio Municipal Alinor Vi
eira Côrt,e, os esquâdrões do G E.
,GUARANI e E. C. NACIONAL.

Esta partida é esperada de há
muito pelos torcedores de ambas
,as equipes, por ter os dois 'qua
"drmi apresentado "bons jogos, re

pletos de sensações em partidas
anteriores.'

\
Amigo Desportista. Quer pre

senciar um bom futebol/ juvenil?
Então não perca, hoje a tarde,
.eata empolgante partida.
TODOS AO CAMPO

Ouartos
com, ou

Salas

para solteiros

�tc.
Prédio à Rua Getulio Vargas, 54::>

Quartos no 3. p�vimento, com serviço de agua eWc.
Salas no 1. Pavimento'

'

Ver e tratar com o proprietário
JOÃO SELEME

'

NASCIMENTO V '

Está efn testas desde o dia' amos
3, o lar do sr. Quintino Fur
tado, com o nascimento de
uma robusta garota que na

pia batismal recebe! á o nome

de Ana Teresinha.

)
FALECIMEtiTO

Faleceu em Ararangud, nes
te Estado no dia 4 de [anei
ro de 1956, o sr. Aristides
Fernandes de Souza, de=
coletor Fe-deral.

Faleceu em Turvo, neste
Estado, no dia 19 de setembro

I do corrente ano; Octavio Fer
nandes de Souza, abastado
fazendeiro. Ambos irmãos do
nosso particular amigo Victor
Fernandes de Souea. residen
te em Major Vieí'ra.

Nossos pêsames.

Tem bom gosto?
Tome Café S. Tereza

Biblioteca Infantil de Canoinhas

Retiradas

VENDE-SE
uma geladeira com pouco
uso, 2,70 metros de compri
mento.

Informações na Cersmíca
Cánoinhense. 5x

c O m uni é a ç ã o.

A Igreja Batista Betél co
munica aos ouvintes do pro'
grama Horas de Alegria que
transferiu o seu horário das
sexta-feiras para os sábados
as 20 horas. 2x

O responsável do programa

Discos
sempre novidades

CASAERLITA

para a lav�ura
Responsabilidade de ALFREDO GARCINDO

Segundo estamos devidamente
infc.rrnados e para melhor orien
tação dos nossos lavradores, são
as seguintes' as condições para
o financiamento aos pequenos
agricultores, pela Carteira de
Crédito Agrícola do Banco do
Brasil:

(a) - os empréstimos na base
máxima de 70% do valor de

aquisição, terão a garantia de

penhor agrícola das máquinas
e instrumentos, adquiridos em

primeira mão, vencendo juros
de 10% ao ano ao prazo, dE!; 2
anos, com amortisações anuais

/e iguais do capi tal,' 'acrescidas
dos juros vencidos.

b) - exepcionalmente poderá
atingir o valor da aquisição das

máquinas e instrumentos agrí
colas, quando o interessado ofe
recer em garantia subsidiária os

adimaís destinados à tração dos

implementas agrícolas,

c) :_ ti sua concessão está a
_

c�rgo da Carteira Agrícola do
Banco do Brasil, à qual as pro
postas serão encaminhadas atra
véz das agências acompanhadas
das faturas de aquisição ou or

çamento detalhado da firma
fornecedora e re lação discrimi
nativa dos animais .de custeio

As cendkões do financiamento aos lavradores
) ,

'

oferecidos em garantia subsi
diária, quando for o caso, bem
como da escritura de prcprie
dade do proponente, devendo,
as agêecías dar encaminhamento
'a todos os pedidos que lhes
possam parecer enviáveis.

isso, deixa de ser uma equipe bas- ,

tante frágil.
Comentando mais puramente o

desenrolar da partida de domingo
temos a dizer que Botafogo e

Operário se corresponderam em

suas jogadas, tendo o Botafofo,
apesar dos pesares. realizado in
vestidas de maior vulto contra a

meta de Tito, que estava em tarde
inspirada e se constituiu em i"ã

maior figura de sua equipe.
Os tentos' foram marcados por:

Nelson, Moacyr e Pereira:
De todos os tentos, temos a

destacar o de número dois do
Operário, que foi um brinde de
S. S. o juiz ao clube visitante,
porquanto, na realidade, ête não

Nos dois últimos domingos, vi- existiu. Originou- se numa investi.
mos alí, o Botafogo E. C., repre- da perigosa dos fnsfrenees que
sentando o futeból canoinhense, culminou com confusão na porta
com uma equipe bisonha, comple- da meta de Ney, na qual entraram
tamerite desconjuntada.felizmente, vários elementos, tendo a bola
fazendo confronto com adversários vencido o arqueiro e sido-aparada,

do mesmo quilate. Botafogo, Op�- no peito por Gino, que entregou
rário e Per;' na�a .de ap'reciá:vel nas mãos do' arqueiro. isto tudo
expuzeram ao publico desportivo bem na linha dos travessões. O
canoinhense, nos dois �ltimos jógos. Sr. Waldemir'()'Becker, que no que

O Clube da "Etrela Solitária", I se refe_re.a arbitragens, provou ser

atravessa. no momento, uma fase,' uma nulidade. querendo ser ben-
.

negra em matéria de fu�ebol, si Iazejo 80 Operário,. apontou _para
bem que, não podemos deixar de o centro. e marcou o seu tentmho.

desconhecer, no horizonte vem 'A equipe do Botafogo estava

surgindo uma luz. de esperança, as.sim f?f[�ada: Ney, La�avao e

luz que não tardará a lançar seus GlOO; SI�noe8, Domhrovski 2. e

resplandecentes raios e. dará ao Alceu; Cilo, Moacyr, Nelson, AI·.

Botafogo o brilho que êle bem o vanir e Leozinho,

merece, pelo esfôrço que despren- JU,IZ.: - Waldemiro Becker,
dem seus diretores e colaboradores. fraquissimo,

RENDA: - Cr$ 2.650,00, apro
ximadamente.
RESULTADO FINAL: - Em

pate por três tentos.
PRELIMINAR: - Aspirantes

do Botafogo 1, versus Palmeiras 1.

d) - a pedidos dos interes
sados ou quando os financia
mentes não possam ser aprova
dos � com garantia de penhor
agrícola, os empréstimos pode
rão ser efetivados com garantia
hipptecária. na fprrna das ins
truções vigentes par-a taís ope
rações.

e) - serão observados para'i 1 •

a celebração dos contratos de

empréstimo, de que se trata
êste item, as instruções da Car
teira Agrícola que lhe forem
aplicáveis.

f) - li concessão do finan
ciamento de máquinas e-instru
mentos agrícolas pára a peque
.na lavoura não aféta o de outra

operação de penhor agrícels da
safra.

Outras informações que �e
lhor possam elucidar os lavra
dores as agências do Banco do
Brasil, estão capacitadas para
prestarem.

MERHY SELEME & FILHOS, revendedores
das afamadas Bicicletas- MONARK, tem a satisfação,
em anunciar, que estão abertas as inscrições para a

sensacional corrida de Bicicletas entre TRES BAFRAS,
CANOINHAS' e' vice-versa, sendo que os que dese
jarem tomar parte, poderão se inscrever em Três
Barras, nas lojas de MERHY SELEME & FILHOS,
e em,CANOINHAS, no SERVICENTRO ESSO.

Bastando para inscrição o seguinte: que a Bici
cleta seja de Marca MONARK, ou'MARATON, e.que
seja emplacada em CANQINHAS.

'

BICICLETA� MONARKj, a vista ou em suaves

prestações nas LOJAS DE MERHY SELEME &

FILHOS, em Três Barras, neste Município.

, ATENÇAO CICLISTA,S

IMPUREZAS 00 SANGl!::

nlXIR Df BO&UfIRA·
AUX. TRAT. SIFIUS

(SILViI""')

GRANDE TÓNICO

TOSSES t IIRONQUlTES t .

VINHO [ftEOSOTADO

Avisa aos seus fregueses e amigos quê
acaba de ser nomeado representante das,
afamadas Armas de Caça "LA SORDA'"

,
'

"

forjadas oom os melhores aços deToledo
.

que se fabricam no mundo.

Espingardas de todo o calibre, Mucllas, e de 'Cão
Desnatadeiras e Hatedeiras de Manteiga

com lubrificação automática de varias

capacidades e fabricação alemã "MILKÃ"

Rua Vidal Rarnos, 63
Caixa Postal, 76

Canoinhas - S. c.

sem móveis

para Escritório
Aluga-se

Situado no coração da cidade..
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'VlarlO eg orn ,
an o rn as

AVISO
Enquanto durar o surto da terrivel

nas zonas adjacentes deste Municipio,
todas as visitas a este Aviário.

O PROPRIETÁRIO

doença Newcastle
ficam interditadas

2x

Preci'sa-se··
na florescente Vila de Major Vieira de um

padeiro �e de um barbeiro.
Melhores informações nesta redação. 2x

Cine Teatro Vera Cruz:
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas � Impróprio até 14 anos

Sensacional programa' duplo
Edward G. Robinson e Paulette Godd�rd,

, no mçnurnental filme policial'

�'.
<;) Segredo de uma Amante

, e mais o drama comovente da M. G. M.

Bichinho de Estimáção
Technicolor,em

I

com ., Donna Corccran, War Bond e Frances Dee
Conto "dQ seriado &'CODIGO SECRETO"',

OOMINGJ)

Bichinho de Estimqção
ás 14 horas Censura Livre

'\' ,

Conto do seriado ccCODIGO SECRETO" i

,

DOMINGO
• �s 17 horas

_

• as 20 horas
Censura, Livre
Impróprio até 14 anos

Torrnentos Sobre os Mares
EM CIN'EMASCOPE

tendo como protagonistas Richard Widmark I� Bella Darvi
--,---

2a. FEIRA. ás 20 horas - REPRISE - Impr. até 14 anos
----- \.

:la. e 4.a FEIRA � ás 20 horas • Impróprio até 14

TUNE ALLYSON e VAN TOHNSON em

Porta Secreta <'

pelicula da Metro Gohvyn Meyer ,

"

-----

5a. e 6ai FBIRA ( às 20 horas • h�proprio até 18 anos

A VOZ DA'CARNE
Empolgante história da luta pelo amor,

'estrelando os grandiosos astros do Cinema Italiano

ELEONORA, ROSSI DRAGO e AMADEU NAZZÁRI

""'1

ATENÇAO!
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 onibus entre Rio Novo de Cima e a cio
dade de Canoinhas, passando às segundas, quartas e sextas-feiras pelas
localidades de Rio Novo de Baixo, Cochos e Major Vieira e terças,
quintas e sábados pelas localidades de Lageado Lizo, Rio Claro, Paiol

,

Velho e Maior Vieíra: Certo de contar com a preferência popular,
antecipa agradecimentos, Ix

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

, I

Oficina:

Relâmpago
Completa' assistência para

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

Bicicletas das melhores' marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista e a. pra.zo

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

sr, João Seleme, junto à Casa Esmàlte

anos

Maria Góss Glinski Oficial
do Registro Civil do Distrito de
Paula Pereir Comarca de Ca
noinhas Estado de Santa Cata
rina, Faço ciente 'a quem inte
ressar possa que estão prepa
rando-se para casarem-se em

meu cartorio: -Adelino Brautl e

Nair Pazda. Ele solteiro, lavrador,
natural deste Distrito, onde nas

ceu a treze de abril de mil no
vecentos e trinta, residente neste

Distrito, filho de Aluysío Brautl
e Maria Brautl, residentes neste
Distrito. Ela solteira, doméstica,
natural de Pinho deste Distrito,
onde na�ceu a quatorze de ju
nho de mil novecentos e trinta
e quatro, residente neste Dis
trito, filha de Antonio Pazda e

de Anna Cordeiro Pazda, resi
dentes neste Distrito. Quem sou

ber de algum impedimento deve
acusar na' forma da Lei.

,
'

Paula Pereira, 21 setembro 1956

Maria Goss Glinski
Oficial do Registro Civil

Registro Civil

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

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

Faz saber
e-que pretendem ca

sar: Jandir Miranda e Maria de
Jesús Bueno. Ele, natural deste
Estado, nascido em Papanduva
no dia 27 de agosto de 1922.
lavrador, solteiro, filho de Idá
lia Ftdélio . Miranda residente
neste Distrito. Ela, natural deste
Estado nascido. neste Distrito
no dia 8 de Março de i923 do
méstica, solteira, filha de Mel
quesedeck de Deus Bueno fale-
,lecido, e de Dona .María Veiga,

• falecida.
.

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.

,

Faz saber que pretendem ca

sar: Lauro Ferre-ira e' Alzira

Henning. Ele, natural deste Es
tado nascido neste Distrito no

dia 10 de outubro de 1935, la
vrador, solteiro, filho legitimo
de Xitor F. Lavandovski 'e de
Dona Ana Messias Lavandovska
domiciliada e residentes neste
Distrito. Ela, nátural deste Es
tado nascida neste Distrito no

no dia 20 de Maio de 1038, do
méstica, solteira, filha legitima
de Eurico Henning e de Dona
Maria Luiza Henning domicilia
dos e residentes neste Disrrito.

Apresentaram os documentos

exigido de 'acordo com a lei.
Si houver algum impeeimento
acuse-o na forma da lei. O pre
sente será publicado no jornal
Correio do Norte da cidade de
Canoinhas.

Major Vieira, 3 outubro de 1956

Pedro- Veiga Sobrinho'
Escrevente Juramentado.

I

1 balcão de pinho
1 idem
1 idem

.'

1 .nesa 'd� pinho
1 prateleira
1 idem

525xO'55 /

, ,

2,50xO,55
1,70xO,55
2,OOxO.90
8,OOx3;50
4,OOx3,50

'Negocio urgente. "Tratar
com Walàemar Knüppel 10

Material Elétrico

Lâmpadas, Lustres

eatta �..tit4

, "

.' .
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Edital de Citação com o prazo
de trinta (30) dias

O Dr. José Pedro Mendes de
Almeida, Juiz de Direito da
Comarca de' Cànoínhas, 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
·0' inventário dos bens deixados
por falecimento de JOSÉ DRAN
KA, fica o herdeiro JOSÉ DRAN
KA e sua mulher, residentes,
em lugar incerto, e não sabido,
ClTADOS, por êste Edital com
o prazo de trinta (30) dias, con
tados da primeira publicação
para dentro de' cinco (5) dias,
dizer sôbrs as descrições de

bens, e valor a êles atribuidos
e 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 Eetado e

uma vez no Jornal local "Correio
do Norte". Dado e passado nes

ta Cidade de Canoinhas, aos

vinte e um dias do mês de Se
tembro de mil novecentos e cin
coenta e seis. �M. (a) Rubem, R.
da Silva, Escrivão o escrevi.

José Pedro Mendes de Almeida

,
Juiz de Direito

Está)�onforme o, original, dou fé.

-Cancinhas, 21 de Setembro
de 1956. �

Rubens R. da Silva 7 Escrivão

"

CANOINHAS FORCA E LUZ S.��.
Assembléia Gerál E;traordinária

1a. CONVOCAÇAO t

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, nésta
cidade, afim de deliberarem sobre a seguinte

,'; ""

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

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

b) - Assuntos diversos de interêsse social,

Canoiuhas, 10 de setembro de 1956.

DR. OSVALDO SEGUNDO DE QLIVEIRA, Diretor Presidente.

.)

,Pi!!

o Melhor Amigo
,

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

produçã� e satisfação no seu manejo.

Indícação do Atelier de Mecanografia
,

de ERNST REIMER
Técnico Mecanógrafo

Rua Vidal Ramos, 697
'

.-.

Encarrega-se de consertos, reformas e limpeza de Máquinas d:\'
,

'

Escrever, Somar, Calcular, Registradoras, etc.
Compra e venda de Máquinas novas, usadas e refôrmadas

Canoinhas

.. VIDRAÇARIA
VICTOR TOMASCHITZ

Rua Paula Pereira;' 8,28 '- Canoinhas
Em frente a fir�a IRMÃOS' TRÊVISANl LTDA.

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

Variado sortimento de artigos para presentes,
Colocação de vidros. em"geral

Locomóveis, Caldeiras horizontais e verticais

de fabricação Nacional "MERNAK" de 5 a 120

HP, produto garantido, de fama mundial, já
possuindo neste Municipio algumas unidades

em pleno funcionamento, oferece a firma

A' 3

J. CORTE
Rua Vidal Ramos, �701 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS STA. CATARINA·
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€ÓRREIO DQ NORTE

Com uma máquina

é u 1ft

tar",fa

....provac.G em vórios poises; vitorio-
-o contra o tempo, o dl:sgaste e ar

choques; r.clama.da pelos donas d.
cciso, cosruretreis, modistas, alfaiotes_

mdqulna de costura cem por cento ptorfe�
ugora é fobrlcodc no Brasil para que todos CIi

lares brasiieiros possuam a máquina que "trons
forma em prazer a tcrefc da coser"'.

• VIGORElll possue um belo móvel, em imbuia

trabalhada, com cinco gavetas, cosendo pom
frente e para traz, bordando, volante madço
para maior proteção.

VIGORElLl é garantida por quinze Clnos lI!I;ti

dura uma eternidade I
I

Oi�tribuidores no sul ao Brasil:

c3f�E..s lf1��.,dI
CURIT8SA - PONTA GROSSA - LONDRINÀ - MARINGA - BLUMENAU'

Representante local:

.�=& (ia. Ltda.

�
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vestuário estará completo ...

traje de pura lãRENNER
Há mais de 40 anos, Renner firmou um conceito

de qualidade que tem rriantido invariávelmente.

. UMA VISITA A

CASA PEREIRA
Rua Getúlio Vargas, 882

FILIAL: Rua Paula Pereir'a, 558

e estará resolvido o seu problema de compral

Artigos pari bomens, senho(as e crianças

Seu

com um

I

I

�
\ '

\

A lavagem periódica dos

trajes Renner conserva a

aparência e prolonga a

durabilidade.
TUDO ·,PARA f)EU VESTUÁRIO!

",'o l'

-fi

'_e

�. ,

6·10.1956

tenção
Reservistas
Os reservistas abaixo deverão comparecer ou escrever ao

Elemento Associado ao 2° Batalhão Ferroviário em Rio Negro-Paraná.
dando os seus atuais endereços completos até o dia 25 de Outubro I

próximo. O reservista que deixar de atender o presente aviso ficará
sujeito as sanções da Lei do Serviço Militar. São os seguintes reser

vistas em causa:

. Alfredo Béchel, filho de Paulo Bechel e Maria Erhardt;
Alfredo Fernandes Wachtel, f, 'de Max Wachtel� Altair Machado de
Miranda. f. de José Machado de Miranda e Floriza Vieira; Alberto;
Portella, f. de Rosa Portella; Amilton Vicente Muehlmann, f. Armao-

.

do Muehlmann ti Clara Gschwendtner; Antonio Kuchnir, f. de Pedro
Kuchnir e Emilia H. Kuchnir; Antonio Maiewski, f. de Miguel
Maiewski e Rosa Saions; Antonio Salomón, f. de Antonio e Cristina
Salomon; Antonio Simões, f. de Antonio Simões da Mata e Maria
Luiza Ieski; AugustoCastro, f. Antonio Castro e Bilina Ribeiro; Anibal
Ferreira Padilha, f. de Raul Ferreira Padilha e Catarina Ieasocheski;
Artur Fidencio Casamajou, f. de Maria Gabriela Fidencio: Arnoldo
Ferreira Terres, f. de Pedro Ferreira Terres e Gertrutle Luiza; Alvino
dos Santos, Corrêa, f. de Francisco dos Santos Corrêa e Maria da
Luz; Albeno Gradza, f. de Sérgio e Vitoria Granza; álmYI: Antonio
Machado Nunes, f. de Manoel Machado Nunes e Luiza Veiga; Aliuor
Alves dos Anjos, f. de Candido A. dos Anjos Amália dos Santos Lima;
Angelo Alberti. f. de Pedro Alberti; Aseis Alves Lourenço. f. de Lau
delina Portes Lourenço; Antonio Corrêa da Silva, f. de José C. da
Silva e Paulina Maria André; Adelino Follador. f. de Francisco Folla
dor e Francisca Leonos Foliador; Alais Granza, f. de W'tmceslau e

Carolina. Granza; Antonio Grosskopf. f. de José e Filome II Grosskopf ;
Azildo Grava Gonçalves, f. de Waldemiro Gonçalves e A911H Fürst:
Antonio Lemes, f. de João Maria Lemos Hortencia Carvalho: .Alvioo
Lydio Messaueiro, f. de Pedro Machado Massaneiro e Ursula N.
Massaneiro; Alceu Maiorki, f. pe Alberto Maiorki e Maria dos Santos;
Adriano Maiorka, f. de Maximino e Alidia Maiorka; Alfredolin l)l'eves
de Barros. f. deáugusto N. de Barros e Miquelina Ratcbeck; Agenor
Pacheco. f. de. José Pacheco; Alinor Ribeiro Santos, f. de Manoel
Ribeiro e Maria Rita dos Santos; Alfredo Strack, f. de Leopoldo
Strack e Manoela Strsck; Celestino Kalusny, f. de Miguel Kalusrry
e Pelagia Kieliczek; Carlos de Souza Caldas. f. de Artur Caldas e

Norberta Corrêa Caldas;' Carlito ossovski, f. de Paulo Ossovaki e

Helena Seraphim; Carloa Wenceslau Ernesto Seidel, f. de Carlos Seidel 1

e Francisca P. Seidel; Casemiro Gurzakoski, f. de Teodoro Gurzakoski
e Maria Ruszor; Deonisio Clovis, f. de Deonisio Custodio da Silva;
Estauislau Vicente de Lima. f. de Cecilio Vicente de Lima; Eduardo
Josê Kwitschal, f. de Otto Kwitschal e AUfI Kwitschal: Eloy dos
Santos. f. de Leonardo Inácio dos Santos e Angela dos Santos; Erico
Rosario Pereira, f. de Egydio Pereira e Herondioa Vieira Pereira;
Estanislau Benedito Schimieguel, f. de Romão e Martha Schimieguel;
Estanislau

.

Fladzineki. f. de Felicio Fladzinski e Estanieleva Voi
chekoski; Estanislau Simentcoski, f. de Estanislau Simentcoski e Va
lentina Simentcoski; Fabiano Nav- oscki, C de Adolfo Navroscki e

Rosália Níejeski: Francisco Tibes. f. de julio Tibes e' Francisca dos
Santos; Francisco Woichicoski, f. de Antonio e Maria Woichicoski;
Gregorio Schaykoski, f. de Miguel e Catarina Schaykoski: Henrique
Bueno de Lim9' .f. de Clarismundo B. de Lima e Vitoria B. de. Lima;
Ivo Humenhuk, f. de Teodoro Humenhuk e Ana, Zazska Humenhuk;

.

Isidoro Kluska, f. de João e Sofia Kluska; Ivo F�rreira. f. de Rufino
Fernandes Ferreira: José Antunes de Siqueira. f. de Fermino A. de
Siqueira e Francelina Matoso; João Ferreira de Lima. f. de Benjamin
Ferreira de Lima e Maria F. de Lima; José João Albino Mundel, f.
de Albino e Ana Mundel; João Pizolati, f. de Paulo Pizolati e Na
zarita Pizolati: Joaquim Gregório da Silva. f. de Francisco Honorio
da Silva e Luiza H. Bueno: J�ão Adolfo Martins. L de José M. de
Souza e Guilhermina Alves Gorges: João Maria Neves. f. d� Pedro

I .

. Neves e Adelina Massaneiro: João Matimovica. f. de Pedro e Maria
Matimovica: João Sapala. f. de Ceslau Sapala: José Batista Fílho.
f. de José Pickeius Batista e Maria da Luz Buch: José Fagundes
dos Reis. f. de Antonio Fagundes dos Reis: José Fedorgchyn. L de
Miguel e Tereza Fedorgchyn: José Jeske, f",de João Jeske e Balbiua
Pires de Lima: João Rodrigues Silveira, f. de Maria das Dores Ro
drigues' José dos Santos. f. de João Francisco dos Santos e Camilia
dos Santos: José Silva, f. de José Francisco da- Silva (J Maria Rita
Miranda: Jovioo Tabalipa Junior, f. de Jovino Tabalipa: L"dislau
Dolizny, f. de Nicolau Dolizny e. Tereza Dolizny: Leonor Ribeiro
Ti'bes. f. de Pedro R. Tibes e Maria Alves Tibes: Lvureauo Lisbôa
f. de Laudelino Lisbôa e Augusta das NeveA: Lydio Wélrzynezak. f
de Mi�uel e Martha Warzynezlilk: Lourival WenOt. f. de Leopoldo e

Luiza Wendt: Milintino Drzevieski. f. de Antonio Dl'zevieski e Bro
nisa Kava Drzevieski: Manoel Alves de Lima. f. de João A. de Li·
ma e Josana Borges de Souza: Marceli-no Alves dos Anjos. f. de Jeão
A. dos Aujos e Maria A. Vieira: Mariano Rudey. f. de MigueÍ e

Juliana Rudey: Miguel Doracy Lara Camargo. f. de Issac de L. Ca
margo e Clotilde R. Camargo: Nelson Adolfo Bonet. f. de Stefano

'. Bonet: Nicolau Bai. f. de Alexandre Bai e Catarina Kral30ta: Nilton
Deflcs de Souza. f. de Octavio D. de Souza e Maria CorreIa: Ocivaldo·
Bechel. f. de Paulo Bechel e Maria Erhardt Bechel: Orestes Pereira
do Vale f. de José e Maria Pereira do Vale; Orlando da Silveira f.
de Sebastião Soares da Silveira e Berta Schiessl da Silveira; Octavio
'l'rindade f. de Emilio Trindade e Emma Bachmano; ü,\waldo José
Piotrowski f. José e Rosalina Piotrowski; Pedro Art.uer Godçf.llve� f.
João Leandro e Francisca Artnér Gonçalves; Paulo A ntonio Ferreira
f. de Alfredo João Antonio e Fermina José Ferreira; Paulo Papacliuk
f. Alexandre Papadiuk; Pedro Zapp f. Basilio Zopp e AU8stácia
Dachechen; Ramiro Gonçalves f. Jovioo Gonçalves de Lima e Maria
F. Santos; Rau! da Silveira f. Sebastião S. da Silveira e Bertll S.
Silva; Roberto Werka f .de Adão Werka Sobro e Anastácia WerkB;
Raphael Sydorack f. de Paulo e Maria Sydorack; RUfino de Lima f.
Antonio de Lima e Rita Ribeiro; Sebastião Carlos Ferreira.f. de Se-

(CONCLUE EM OUTRO LOCAL)
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Ano 11 - CANOINHAS - S. Catarina, 6 de Outubro de lY56

t,eM

," O G Ê N 10 O A L Â M P A-O A ",

C0m, PATRICIA MEDINA e JOHN SANDS

Cineminha «São Francisco»',
Amanhã, às 15 horas e às 20,15 horas ,"!i,

O CONTO DE 1001 NOITES

"ALADirVI"
ou

f·!eF .... A#'i#

qualquer que sejo a 'corg,a ...
-

qlHlIquer que seia (I estrado I \

um pneu" - dois serviços.
• barras duras e robustas 'que mordem

o terreno para máximo tração nas

más estrcdos,
• nervuras centreis espesses assegu

ram mínimo desgaste nas estradas ,

pavimentadas.

para cami�hões e .caminhonetes,
que nõo escolhem estradas

Pneus Firestone
máxi,ma q,ui,t'ometragem 'por cruzeiro

yE ELE,

.
'

Museu de Arte

-tadíssimo o enorme ac rescimo
do patrimonio deste Museu, que
teve seu lote de obras de arte

quase dupiicado, Fruto da ad

ministração profícua de Marti
ho de Haro que tem dedicado,
nestes últimos tempos,' quase
todas as suas atividades, em fa
vor do Museu.' Sempre coadju
vado pelo jovem e incansável
Mauricio dos' Reis, que não ces

sou seus trabalhos nem quando
esteve em São Paulo, por tanto
tempo, e de onde não cessou de

prestar seu auxílio em favor do
nosso Museu de Arte Moderna.

(Conclusão da primeira página)
Lacerda como o co-fundador
do Museu e enalteceu o apôio
desinteressado que ao movimen
to artístico tem prestado os jo
Vens do grupo "Sul" pedindo,
do Senhor Governador, para
estes, um apóio ainda maior dos
poderes públicos, mormente os

.seus serviços 'e trabalhos pela
difusão da cultura.

"Finalizando, Rebelo, prometeu
ao M.A.M.F. a sua permanente
assistência, embora anteriorrnen
houvesse já prometido abando
nar o campo de lutas em pról
das artes plásticas. Uma prova
inequívoca e significativa do in
teresse por ele nutrido por San
ta Catarina e sua _ gente, que
não deve, de forma alguma, ser
esquecida.
Entre os presentes foi comen-

,
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
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r

\
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Venha conhecer o extraordinàrto Pneu AT e todo
o nosso complet6 estoque de Pneus Firesrone
poro todos os tipos de veículos, bem corno uma

e?uipe, especializada, à sua di�posição, para servi-
, lo com presteza e conezia.

• "'RÊS BARRAS - So c.

Pneu . Firestone 4. T. Económico no asfalto ... .Valente na lama
,
Um pn,eu - Dois serviços.
"F? ,.." iIIIfIIm @i_mmI

Aniversariam-se hoje: as se
nhoras Dna. Maria de Lour
des, espôsa ao Sr. , TiValtrido
Langer; Dna. Noemi, espôsa
do Sr, Nelson Azeredo Couti»
nho; Dna. Maria, espõsa do
Sr. Paulo Olsen; Sr. Derby

.;. Fontana,' o jóvem Adir, filho
,

do Sr. Miguel Veiga; o Sr.
JOSé

_

Damaso da Silveira,' o

Sr. Nery Nicolazzi; a menina
Helena, filha do Sr., Tertu
liano Leandro; o menino Gil"
berto, filho do Sr..Elias Sele"
me Netto.
Amanhã: as SenhQ'KDS Dna.

Ema, espôsa do Sr. Carlos
MÜlbauer,' Dna. Isolina C Pe
reira; Dna. Marta, espõsa do
'Sr. Donato de Souza; a me»

nina Ivone "Tereeinha, filha
do Sr. Alfredo Paulo; o Sr.
Herdlio Damaso da Silveira;
as meninas F rancisla� filha
do Sr. Felix da Cosi-à' Gomes
e Bernadete,filha do Sr. An
tonio Koller. __

Sigunda-feira.: a menina':
Marguil Teresinha, [ilha do
S1'. Waldemar C. Stange, os
jôoens Leones R. Grittens;
Erico, [ilho do Sr. Eroino
Hinke, os Srs. Romão Kawa;\
Oswaldo Treoisani: Leopoldo
Buba; a senhora Dna. Lncila,
espõsa do Sr. Oscar J. Rauen;
os gêmeos Sta. Siglinde ,e. jó
vem Sigtried; filhos do Sr.
Gustavo Thiem,

Terça- feira: as senhoras
Vva. Dna. Mercedes- Côrte;·
Dna. Marta, espôsa do Sr.
JoséKuroli; os Srs. Benedito
Terezio de Carvalho Júnior,
Dionizio Andromico Orgecos
ki; Edison Kuroli; o jóvem
Lauro Waldmann; os gémeos
Iaimc José e [osete Maria,

, filhos do Sr. Artur Bauer.

Quarta-feira: as meninas'
_

Aldira, filha do Sr. jahir D.
. da Silveira; Eoani {ilha do
Sr. Vicente Nooak; O,S 5rs.
Waldemar Carlos Stange;
[ahyr Lessak; ."iebastião Grein

_ Costa e Pedro Tchaika.""
,

Quinta-feira: a senhora Da.
Alma, espôsa do Sr. Hugo
Brauhardt; o -menino A ri,
tilho do Sr. Afonso C. Kohler .

I Sexta-feira: a menina Ane-

I
te, filha do Sr. Antonio Tom- .

por05ki,;_ as ,.S;enl1oras. Vva .

Dna. Zelina Ferreira Soares; -

o jovem roei Rogerio, filho do
Sr. los'l M«fiq., F. Primo, o

menino RicqrdoA1'Vtonio, filho,
do sr. Hordcia Costa; a srta;
Franciscd-Cordeiro da Siltra:

Aos aniversariantes "Cor»
reio do. Norte". deseja muitas
felicidades.,

Aluga-se
; uma casa de moradia situa
da à Rua CeI. Albuquerque
(prolongamento). Ver e tra

tar com o proprietário Snr.
\ ,

JULIO MARCINICHEN. 2x

RESOhVE' O SEU
o '

w

PROBLEMA
_

A mâquin� popular de lavar roupa,.
por apenas Cr$750,OO

Peca uma demonstração sem compromisso na
_

Comércio e Indústria Germano Stein SIA - FiliaJ
"�c\: it�

..

Praça Lauro Müller, 203'
,.

':"l::
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