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CORREIO DO NORTE

daRia
CAPITULO I

CAPITULO Il

Organização e Sócios
Art. 2 - Constituida de

número ilimitado d, sócios,
terá duração por tempo' in",
determinado, de acôrdo com

a provisão eclesidstica de
aprovação e reger-se-a aSo ...

ciedade pelos presentes esta
tutos.
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H Escolha você tambem: uma ::
- "

� ENCERADEIRA ARNO 55
� simples e equ'ipada c� espalhador de cêra elétro-automáticu. �
II E a maIs prática. Com uma .só escova faz lodo o serviço; �

I
rasp,a encéra,' espalha a cêra e lustra sem ::

I. ""':.:�:.
precisar de a"daptações.

li:.:::.i.""
,Batedeiras elétricas ARNO DUAL SUPER

com três velocidades
•• Rádios PIONEER à luz. a acumulador

i · Radiolas equipadas com PICK-UP VM Ame- i5
� ricano Long Play

_ ii-
r

-'-'o 5: Você encontrará na loja 1. II
H •

i J. CÔRTE '.;.=� Rua Vid,al Ramos, 701 - Fone 125
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outra de no mínimo sete dias, . Inicia-se um novo govêrno, sob promessas de realizar em
e no maximo trinta dias. cinco anos, aquilo que não o ·foi em cinquenta. Acontece, porém,

dri. 12. - Em caso de disso-- que os homens dêsse novo govêrno são os mesmos que estive-.
ram no poder por vinte anos e, portanto, os maiores' responsâ-lução da Sociedade o

, patrimônio h
líquido será entregue � .dJ'J'oc.iação· veis pela desorganização econômica e financeira a que cegamos.

Vicentina desta cidade para apli- Por tudo isso, duvidamos que o programa seja cumpr�do
cação aos lins a que se destinam. com a mesma fidelidade em que são reproduzidas as declarações

.drf. 13. - Os casos omissos ,dú novo mandatário. ....
-

4

se;ão regidos pelas normas contidas Se as suas disposíções são realmente sinceras, muito há
no "Regulamento e devocionário" que fbzer nesse Brasil tão precisado.
do Centro Provincial da'Pia União, " .

de Santo Antônio, anexo a êrte« . No setor das finanças, necessitamos organizar o crédito,
"estatutos, bem como pelos artigos' e

.

equilibrar os orçamentos, eliminar a inflação, estabilizar 8 moeda

parágrafos atinentes do. Código de e conseguir capitais. Aindaé cêdo para qualquer prognóstico
Direito Canônico. contrário ou favorável à sua promessa, porém, a julgar pelos

homens que cercam o sr. Juscelino, não cremos que êle consiga.
realizar êsse obj.etivo.

.

Ainda como, consequência natural dêsse estado de coisas"
da incompetência administrativ2, temos a corrigir outros setores
da .vída econômica do país, tais como a deficiência dos transpor
teso da, energia e um sem número de obras necessárias ao seu'
desenvolvimento econômico.

âri. 14. - Os'presentes estatu
tos foram aprovados em assembléia
geral de 16 de Feoereiro de. 1954,
para eleito de registro da Sociedade
como personalidade jurídica, na

forma da lei.

Promessas não

pagam dívidas

25-2·1956

"

. . .

A noss& produção agrícola está desorganizada e o que se

fez através dõ-MinistérIo da Agricultura, em épocas anteriores,
nada máis foi do que atender as conveniências regionais, pre
senteando-se aquela pasta a este ou aquele Estado. No comércio
exterior, o desiquilíbrio entre a importação e a exportação, cada.
vez mais se acentúa. Os nossos produtos tradicionais da expor- "',

tacão entram constantemente ern crise. enquanto que no comér
cio interno os' preços sobem e o consumo decai. .

O país luta com a, escassez de divisas e as poucas que
possui são gastas com viage_gs e missões no exterior ati' com a

importação de produtos supérfluos.
Nossa indústria encontra-se asfixiada com a multiplica:"

ção dos impostos, e para conservar o ritmo dos excessos de lu
cros, a que já se acostumaram os nossos homens

_

de neg�cio,
elevou os prêços dos produtos, a ponto de saturar a cepacída
de de compra da população.

O custo de vida contínúa em rápida ascenção. As classes
assalariadas sofrem a desvalorização do trabalho, enquanto que
os órgãos controladores da nossa economia _:.., essa máquina
montada nela mesma gente que ora se encontra no poder - de
monstrararn a sua incapacidade para controlar a situação.

� . portanto,
. muito delicada a posição do sr. Juscelíno

quando promete atacar e normalizar a situação econômica e fi
nanceira do país em seu govêrno.: Desejamos, entretanto, since

ramente, que o faça e· que pelo menos consiga realizar uma fra

ção das .suas promessas, porém, antes de tudo, precisará livrar
se -da grande maioria dos seus "acompanhantes.

(Do «mARIO DE NOTICIAS» de 12/2/56,'

- ,

Luzes
'

& Trevas
J. WZOREK

Tenho cá para mim que, n0S

tempos de. hoje, an"tes de mais·

nada, temos porenquanto duas.
tarefas à cumprir: 1°. Expurgo
cúmpleto e radical de publica
çõe's obscenas e difusão de li
teratura boa e simple3.;� 2°. Es

clarecer-por todos os mei9s pas
siveis e desarraigar as crendi

ces, supforstições como:' Simpa
tias, amulêtos, quebrantes etc.

etc., que andam grassando por
estE' mundo a dentro... Feitos
cuidâdusamente alicerces, pode
remos pensar em mais um pas
so seguro para o verdadeiro

progresso... porque _sem. verda
deira religião não se pode pro
gredir nem nos campos nem

nas cidade!).

Somos, em média geral 92,8%
de católicos. Mas, qual é·a per
centagem dos . que ignoram as

verdades elementares do cato-.
'licismo? Creio que não são pou
cos

.

os que, não possuindo a jé.
. verdadeira, preenchem a lacuna
com fé falsb. isto é; com cren

dices e superstições ridíCulas, o

que vem acarretando não so

mente prejuiws espirituais mas

também materiais.

Poderia citar muitos exem

plos, basta porém 'O seguinte:

Anos atráz, as lagartas come

çaram estragar todas cebolas

que plantei. Sabem qual foi o

conselho que os supersticiosos
me deram? Foi assim a "recei
ta": Captar 3 lagartas e amar

rá·las num fio em 3 ângulos
da l,avoura, isto é; uma larva

para cada' canto. Além disso,
fazer 9 crl.iziQhas dê pauzinhos
e fincá-las: 3 em cada ângulo.
O 4°, ângulo'v da lavoura deve
ser livre, aberto, aliás, não se

pôde pôr, cruzes' nem amarrar
bicho algum, pois por lá é que
sairão os Ínsetos abandonando
a plantação.

Ora, cebolas! Em vez ,de em

pregar meios eficientes, porque.
perder o tempo em "Simpatias",
mândrias e "benzimentos" e,

baseando-se em sua fé falsa,
esperar que os insetos daninhos,
se sumam como por encanto,
miraculosamente, mediante prá�

'ticas absurdas?
.

".,..

O "azar" em casa, na roça,
nos rebanhos etc. cura�se mul
to bem sem recorrer às "sim

patias". Cura-se em· 100% por
meio de esfudos, trabalhes peJ
seven:mtés, procurando �pmpre,
em prfmeiro lugai·_,.o Reino do�
Céus, pois o resto. ser-nOS:-a
dado de acrescimo.

Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, 16 de fevereiro �e 1954.

Frei .drnulfo Roffrogge, ofm Diretor
Isabel K. Friedrich - Pruit(enie,
lI1aria--Mayer - Vice-Presidente
Maria Stockler Pinto - Secretária

Iracy BorO. - Tesoureira

Olinda BOJ'J'e, Rosa Nunes Fer
nandes, Ana BOJ'J'e Zierih, Celestina
li. Borecki, Geni Stulze, lzaura de
Lima, JadlJiga Bojárski, Francisca
Wi'piélJski, Adelina F. Pacheco e

.dpolonia 'T. Wrublevski,

.ds quinze assinaturas retro e

supra, estão devidamente reconheci
das na l.a Via.

Canoinhas, 19 de F�lJereiro de 1954.

.d. V. Côrte - 2.°' Tabelião

'E S T A, T U�TO_S
._.;;-:-

União de Sto.·Antonio
retor ou das assembléias; b)

Denominação e Fi';'alid$de representar junto do. diretor

Artigo 1. - A entidade de- os interesses das associadas;
nominada Pia União de Santo c) apresentar, no fim de cdda

I. E ano administrativo, uma de»Antônio, Canoinhas, stado
monstração de receitas e desde Santa Catarina, eregida

canonicamente aos treze de pesas; d) auxiliar as fiscali»
junho de 1953, com sede e zacões dos trabalhos e zelar

fôro em Canoinhas, Estado para que sejam bem desem

de Santa: Catarina, tem por penhadas as tunpões eletivas

finalidade: "

da diretoria.

1. - A formapâo religiosa Art. 6. -, Cabe á uice-pre»
e' moral-dos seus sócios. 2. - -sidente: a) substituir á presi
O exercício de atividades ca-: dente na ausência ou impedi,
ritatioas, culturais, sociais emento desta; b) contribuir com

toda sorte de assistência aos seu voto deliberativo nas reu

pobres, como sejam: distribui- niões e assembléias. .

tão de víveres , vestuários, Art. 7. - Cabe a secretária:
assistência médica e fàrma» a) manter em dia as atas e
cêutica, etc. segando o lema os livros que forem conuen
"Dar ao pobre o pão quoti, cionados, o registro das as
diano".

.

sociadas, o fichário dos socor»

ridos e transmitir os despa
chos dados pela diretoria; 15)
substitui, a. presidente e a

vice-presidente em
.

suas au

sências ou impedimentos.

Art. 8. - Compete à tesou
reira: a) escriturar e guardar
os livros contábeis convencio
nados; b) ler em dia o fichário
das contribuintes; c} organi-

CA ITULO III ear o balancete anual di' queP
" se. trata na letra c do art. 5,A Dir�ção e suas atribuições' destes estatutos.

.

Art. 3. ...:.._ A diretoria será
composta de um diretor, uma Al t. 9. - São atribuições
presidente, uma. vice'#pr�si•. das zeladoras: a) sindicar

dente, uma secretária, uma 'sôbre a necessidade e· a ex

tesoureira, zeladoras em.nú» tenpão dos SOC0Y10S a serem

mero indeterminado. prestados; b) efetuar as co-

brancas das contribuições e

Parágrafo 1. - O diretor. prestar delas contas à tesou
será sempre o Vigário ou um reira; c) votar e serem vota.
padre indicado pelo Vigário. das para cargos eletivos da

diretoria." "

R· t O C· ·1'Pardgrato 2. - As zelado- egls r . I VI
ras serão nomeadas pela.di» CAPITULO IV-retor. Sebastião Grein Costa, Es-

Direitos e Deveres das criuão de Paz e Oficial do
Pardgrdjõ 3. - Os demais Associadàs Registro Civil de Major Vieira,

cargos serão eletivos pora o
. Art. 10. _._ São direitos das . Municipio e Comarca de Ca-

período de dois anos,' com 'a
associadas: a) participar de "noinhas, Estado de Santa

'R0s.ibilidade de reeleição. todos os benefícios espirituais Catarina, etc.
Art. 4. - Caberá ao diretor: desta Pia União,' b) apresen- Faz saber que pretendem

a) reger 'a, Socie'!:fde de con- - tar à Diretoria, para efeito casar: José da Luz Lemos e

formidade com o espirito, a de sindicância prévia, os no--' Sidalia Maia Xaxier. Ele, na,
naturesa:e os fins descritos mes dos necessitados-a serem tural deste Iistado.. nascido
no art. 1., b) representar 'li socorridos.. neste distrito, no dia 1.° de
Sociedade no tôrum eclesids- Agosto de 1937, lavrador, sol-
tico e ci-vil; c)

.

praticar, por CAPiTULO V
teiro, filho de Maria da Luz

si, todos os atos necessários Disposições Gerais Lemos, domiciliados e resi..
.e úteis' a consecução das fi, Art. 11. - Os bresentes dentes neste distrito. Ela, nu-
nalidades da' Sociedade; d)

.

estatutos serão reformaueis tural deste Estado, nascida
convocar assembléias; e) vetar por assembléia geral, com em Lages, no dia 8 de Agos-

. quaisquer atos que, a seu ver, consentimento do diretor, to de 1937, doméstica, solteira
infrinjam direitos ou estejam quando tal se tornar neces- filha legitima de Dionisio
em desacõrdo com as finali» sério por motivo de ordem :Xaviér e de Dona Herminia
dades previstas, ou não se técnica' ou administrativa. Maia, domiciliados e residen-
enquadrem ,m legislações str- tes neste distrito.
periores. Parigiafo único;' -- P.IJra os

efeitos do presente artigo re- Aprese,ttaram os documen-
Art.5. - Cabe á presidente: querem-se duas assembléias tos exigiaos pelo Código' Ci.

a) superintender á Ixecução Eerais, devidamente COtlVOca- vil art. 180. Si alg,uem tiver
das ordens emanadas do .di- dás com intervplo uma da. canhe'CÍmento de existir 01:::'

gum impedimento legal, aw�
se-o para fins d� direito.

E para constar e chegaI'
êste ao conh8cimento de to,
dos lavrez' o presente'que se

�rá afixado no lugar de COSo

tume (J publicado no jornal
"Correio do Norte", da cida
de de Canoinhas.

Maior Vieira, 16 de fevereiro
de 1956;

Sebastião. Orein Costa
Dfidal do Registro Civil

FITAS
de seda, ,atiro, tafetá e

veludo.
grande sortimento

CASA ERLITA
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O.fi'cina de Pintura
Mantém a Casa Esmalte uma

pintura de placas,
.. ,

visita a

bem aparelhada para
letrei ros, etc.

CASA ESMAbTEFaça uma

"P�l()S LARE§
I! Jen O <D�e§· �

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
FAZEM ANOS HOJE:

O sr, Vitor Bojarski; Dna. Ema,
esposa do sr. Alfredo Fiedler; o

menino Anselmo, filho do sr. Fre
derico Werdan; o menino Alvacir
Alberto. filho do sr. Bernardino
Fedalto, "de Alto das Palmeiras.

'\ FAZEM ANOS AMANHÃ:
O sr. Haroldo Koepp: as srtas.

'Lés -Seleme e Celina Pieczarka}
08 meninos Leandro. filho 'do sr.

Paulo Olseo e Dorival, filho do
sr. Nivaldo G. Padilha; as aras,

doas. Estefaoia esposa do sr. Emi
lio Küchler e Waldemira. esposa
do sr, Odilon Davêt,

FAZ ANOS SEGUNDA FEIRA:
Dna. Aliçe, esposa do sr. Jahyr

Damaao da Silveira,

FAZEM ANOS TERÇA FEIRA:
Os srs. Max Schumacher e Hen-

Vacas Leíteires
,

-,
'

Fatores de ordem econômica, social; psicológica e físíográ-"Vendem-se duas vacas fica estudados pelo INIC - Ação conjunta com outros
leiteiras, primeira cria, órgãos governam�ntais para a solução do problema

meio sangU'� holandês. lHO (S,LA) - o Instituto Nacional de Imigração e Co-
lonização concluiu minucioso estudo sôbre as migrações nordes-

FAZEM ANOS QUINTA FEJRA: " Tratar' com tinas, no qual são focalizados os diversos aspectos do problema.
Os srs. Eulindo; Trevisani e

MAX SCHUMACHER' -A êsserespeito, o chefe do Departamento de Estudos e Planeja-
Ageuor Vieira Côrte..

' J mente do INIC entregou ao presidente da autarquia amplo rela-
tório que analisa os fatores econômicos, sociais, psicológicos, po-FXZEM ANOS,SEXTA FEIRA: líticos e .físíográâcos do fenômeno.

.

A sra, dna. Augusta, esposa do Ovi nos e capri nos
I

sr. Paulo Wiese; as srtas. Irene PR r N C I P A I S.
Brauhardt e Jandira Novack; 'o b ti d s paí � No tocante aos fatores de natureza econômícaje social,
menino Bomeu, filho do sr. Caro a a I O· n o I S salienta o relatório o regime de propriedade da terra, com os

los Wagner FO., de Toldo., Rio (S. I. A.) - Em con- latifúndios e a escassa remuneração da mão de. obra. São, igual
formidade 'com o Serviço mente, abordados o rudimentarismo profissional, tanto dó traba

lhador como do proprietário da terr a, a insuficiência dos trans
de Estatística da Produção, portes, o aumento do custo de vida e a inexistência de recursos
do Ministério da Agricultura, de previdência social.

.

em 1954 foram abatidos no A evasão das zonas rurais para os centros urbanos, prin
país 1.516.444 ovinos e cipalmente do Sul do país, constitui o fator psicológico, a que se

1.077.679 caprinos" contra alia o de ordem pclítíca, isto é, a sedução pelos empregos públicos
1 665.891 é 1.375.5:i7,' res- que possibilitem melhores dias para a família e garantia do fu-

pectivamente, em 195-3.' O turo .da prole pela instrução escolar. '

-

abate foi efetuado em ma- Entram na soma dos fatores de ordem fisiográfica os

tadouros, frigoríficos, char- diversos ciclos de estiagem prolongada, a aridez e ímprodutíví
dade do solo, falta de irrigação e irregularidade pluviométrica.queadas, matadouros muni- I

cipais, fabricantes eventuais A c Ã O C O N J U N T A
de charque, matadouros aví- Competindo-lhe a parte réferente à imigração. migração
colas e fábricas de produtos e colonização da mão de obra, o INIC, para a solução dos demais

problemas da alçada de outros órgãos governamentais. deverá
entrar em' entendimentos com . os Ministérios da Agricultura,
Viação e Educação e Cultura, Banco Nacional do Desenvolvimento
Econômico, 'Banco do Nordeste e Associação Nordestina de Cré
dito e Assistência' Rural, a fim de coordenar esforços visando
melhor aproveitamento dos recursos empregados.

rique Neustaedter; as meninas Ma
ria- Luiza, filha do sr. Romão
Kawa e Thereza, filha <to sr.

Waldemar Frantz: os meninos Wal-
"dir, filho do sr. Michel Seleme e

Luiz Alfredo. filho do sr. Alfredo
Garciúdo: a srta. Doris Carvalho.

FAZEM ANOS QUÂRTA FEIRA
Os srs. Teodoro lfumenhuk e

.Altamiro Haas Peters. '

Aos aniveraariautes endereçamos
oossos ourriprimentos 'com votos
de perenes felicidades.

CONVITE-MISSA
A FÁMtLIA TOMASCHITZ convida seus parentes
e amigos, para assistirem a Santa Missa. que man

dam celebrar por intenção de seu inesquecível pai,
sogro, tio e avô

João T omaschitz,
dia 4 de março, próximo entrante, às 8,30 horas,
na Matriz, Cristo Rei.

.

Por mais este ato de amizade e religião, an

tecípadamente agradecem.

NEGOCIO URGENTE
Vende"'!'se urna

medindo 10x8,
Rua José
Essa. Vêr

tário

Boiteux,
e tratar

no Hotel

casa, tipo bangalô,
pi ntu ra nova.

perto do Posto
.

com o proprie-
Conti nental.

Benéfico à pele
-bitual

Entre os fatores que vêm sen

do destacados como' elementos
de importância ria campanha de

divulgação encetada pelo Instí
'tuto Nacional do Mate. visando
à conquista de novos mercados
no exterior, figuram as proprie
dades teraoêuticas da· bebida

\ brasileira, comprovadas por nu

l'llerosos depoimentos de cientis
tas e de laboratórios universais.
Assim. o mate é 'apontado como

�enéfico para os rins e o fígado,
,corno tônico do coração, estimu
lante dos nervos, ,do estômago,
etc.

Além, disso, citam-se as virtu
des da bebida corno dissolvente
do ácido úrico, lembrando-se, a

propósito, que os, mateadores

argentinos,', uruguaios,' para
guaios, chilenos e gauchos bra
sileiros são homens que usam

eotidianamente o chimarão, e

'presentam média de vida bas
tante elevada, sem sofrer acha
.Ues de artritismos ou reuma

tisrnús.

o USO
,

1
do' mate

ha-

I

Posto de Monta
de Canoinhas

Assumiu a Chefia do Posto
de Monta de Canoinhas, O Agro
nqmo Antonio Alir Dias Raitaní,
nomeado que .foí em 1.0 de fe
vereiro corrente.

Agradecemos a comunicação,
desejando feliz desempenho de
sua missão.
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Agora. nova propriedade é
atribuída 80 mate: é tambem
excelente para a pele. Tal no

tícia é, aliás, endossada, entre
outras autoridades, prof. Vitor
Ferreira do Amaral, ex-reitor
da Universidade do Paraná; pe
lo dr. Alfredo Pinheiro. diretor
do Sanatório Me,dico·Cirúrgico
do' Rio de Janeiro; e, ainda, pe
la dra, Maria J. Otero, química
'chefe do Laboratórlo de Qu-írrii
ca Biológica do Instituto Modê
lo da faculdade de Medicina de
Buenos Aires.

suínos.

A maior "quantidade de
ovinos abatidos coube ao

.Río Grande do Sul, com

509.017 cabeças. Em relação
a caprinos, o maior número
pertenceu à Bahia - 3�8.244,
seguido. de > Pernambuco,

,

com 302.814. -

-

çoes

causas das
nordestinas

•

migra-

VENDE-SE
uma caminhonete Fordson

ano 1951, equipada, 'perfeito
estado, côr azul clara. Me- .

lhores informações com Aldo
Pacheco dos Reis, á rua Paula
Pereira 208 ou pela Caixa
Postal 42, nesta cidade.

Vende-se
uma serra fita, em ótimas

condições, para desdobrar
táboas. Prêço de ocasião. -,

Informações nesta redação.

LIVROS
Instrutivos, Biografias, Ro
mances e Histórias, acaba

de receber a

Casa Erlita

Principais'

CAUSAS

TOSSES 1 IPO�OUlT[S 1
1. •

-

VIHUO [HEOSUTADO
,SILVIIR.,

GRANDE. TONICO

AVI S O
Os abaixo assinados, pro

prietários de terras situadas
em Parado, proibem termi
nantemente caçadas � pas
sagem pelas, mesmas, em

virtude de grandes prejuízos
causados em cercas e animais.

Alex. Knopp,
Altredo Pscheidt,
Eduardo Pscheidt;
Ernesto Nürnberg.·

luxílio federal, a todas as Issociações Rurais do paíS
-Río (S.LA.) - Segundo informações, prestadas à reporta

gem pele Serviço de Economia Rural, �a repartição, do Minis
tério da Agricultura, por intermédio de sua Seção de' Pesquisas'
Econômicas e Sociais, concluiu estudos para a execução, no cor
rente ano, da lei que estabelece normas para aplicação das sub-

,_.

venções às associações rurais dó país.
De uma verba total de. 80 milhões de cruzeiros, prevista

na lei, destinar-se-á metade às associações rurais, enquanto o res

tante será reservado à Confederação e às federações.
, .

Todas as 'associações rurais em funcionamento,' cêrca de
'1.200, serão beneficiadas pela lei, E outras entidades que venham
a ser fundadas, desde que provem contar com um ano de ativi-.
dades, passarão tambem a receber subvenção federal.

Para a percepção do auxílio, as associações rurais ficarão
obrigadas a apresentar ao Serviço de Economia Rural um plano
de trabalho, no qual especifiquem as discriminações diversas em

que' pretendem aplicar a quantia que receberão.
.

Ficou estabele
cido na lei que o critério a ser obedecido se baseará na popula
ção do município a que a entidade atende.

, .

Nova regulamentação da caça em todo o p�ís
Rio (S.LA.) --::. A Divisão de Caça e Pesca baixou nova

portaria regúlamentando a caça em todo o território nacional,
durante o corrente ano.

,

Segundo estabelece aquele órgão do Ministério da Agri
cultura, o período de permissão da captura ou 'abate de animais
silvestres será de 1°. de maio a 31 de agosto, ressalvados alguns
casos.

,

A captura de pássaros e aves ornamentais I ou de' peque-60 porte poderá ser efetuada de 1°. de maio a 15 de agosto.
São considerados nocivos, 'em todo o território nacional,

sendo permitida ª .sua caça em qualquer época; do ano, os par- v,

dais, morcegos hematófagos, gatos -do mato, jaguatiricas, onças,
gambás, ratos silvestres e cobras peçonhentas.

Consideram-se tambem nocivos, no Estado do Rio Gran
de do Sul, os biguás, lebres, graxains, gaviões (exceto a hárpia,
o açuá, o carrapateiro e caramujeíro), mão pelada, plumas, preâs
e urubus. -

�J i} D� acôrdlo, com o Código de' Caça, poderá ainda ser tido
como nOCIVO qua quer animal silvestre que cause -dano real à la-I
voura ou à criação.

A caça será exercida sómente por quem se achar habili
tado'com as licenças previstas no aludido código.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

CORREIO DO NORTE f

PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS-
,Balan(ete da Despesa Orç�mentaria referente ao mês de Dezembro de 1955

Código
Local

o'""
1). o.
o. 0.1
0.,0.1 1
o. 0.2
o. 0.2 1

o. 0.3
O 0.3 1
Ô 0.4
o. 0.4 1
o.. 0.4 2
O 0.4 3
o. 2
o. 20..
o. 20. 1
o. 20 2
o. 20. 3

o. 23
o. 23 1
o. 24
o. 24 1

�f,��"t .

'-<::

I) 4
Q 40
o. 40 1
o. 40. 2
o. 43
o. 43 1
0.' 43 2
o. 44

..

O ,44 1
o. 44 2
o. 44 3
I) 44 ...

0,·44. 5
O 7
o. 70
0.. 70. 1
() 70. 2
Q 70 3
o. 70 ...

0.,70 5
o. 70 6
o. 73
o. 73 1
0-74-
O 74 1

o. 74 2
o. 9
0.' 90.
o. 90. 1
o. 94.
() 94 4.

1 <,
,

1 o.
1 0.0.
1 0.0. t
1 0.0. 2

....1 0.0. 3
1 0.2
1 0.2 1
i 0.3

-

1 0.3 1
1 1
1 11
1111
1 13

"

1 13' i
I 14
-1 14 1
1 2
1 20.
1 20. 1
1 24
1 24 1
2
2 5
2 50.
2 50.· 1
2 8
Z' 84
2 84 1

2 84 2
2 9
2 94'
2 94 1
2 94 2
2 94 3
2 94 '4
a· 94 5
2 94 6

TITULOS
/"

·ADMlNISTRAÇAO GERAL
LEGISLATIVO - CAMARA MUNICIPAL

Pessoal variavel
Gratificação ao auxiliar de Secretaria da Câmara
Material permanente
Aquisição de móveis, utensílios" etc.
Material de consumo

Material de expediente, livros, etc.
Despesas diversas
Serviço postal, telegráfico e telefonico
Assinaturas de orgãos oficiais, etc.
Ajuda de custo a,os Vereadores

EXECUTIVO - GOWRNO
Pessoal fixo
Subsidio ao Prefeito
Representação RÇ) Prefeito
Representação aos Intendentes Distritais não exa-
'tores -

Material de consumo

Aquisição de combustivel para automovel
Despes8$ diversas
Custeio de veículos, moveis e utensílios
Despesas de transporte do Prefeito, quando em via
gem administrativa
Diárias ao Prefeito quando a serviço fora do muni
cípio
Diárias aos Intendentes Distritais quando em ser

viço no' interior
ADMINISTRAÇAQ SUPERIOR

Pessoal fixo
Secretário - Padrão Z 1
Auxíliar de Secretaria - Padrão P
Material de consumo , .

Conservação de moveis e utensílios
Impressos e materiàl de expediente
Despesas diversas
Serviço postal
Serviço telegráfico
Telefones.
Publicação do expediente
Assinaturas de jornais oficiais

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal fixo
Contador - Padrão Z
Um Escriturario - Padrão S
Almoxarife - Padrão O
AuxiJ,iar da Agência Municipal de Estatístiça
Bibliotecário - padrão O
Agente Florestal - Padrão S

\ Material de consumo

Livros e impressos
Despesas diversas
Despesas de transporte de funcionários em

viagem a serviço
. Diárias a funcíonáríos em viagem a serviço

SERVIÇOS DIVERSOS

�. t

Pessoal fixo
Porteiro-Continuo _- Padrão L
Despesas diversas '

.

Serviço de limpeza do prédio da Prefeitura
EXAÇAO E FISCALIZAÇAO FINANCEIRA

ADMINISTRAÇAO SUPERIOR
Pessoal fiXo

.

Diretor da Fazenda - Padrão Z5
Tesoureiro - Padrão' X
Quebras ao Tesoureiro
Material permanente
Aquisição

-

de máquínas, moveis e utensilios
Material de consumo
Material de expedíênte

SERVIÇOS DE ARRECADAÇAO
Pessoal variavel

'

Percentagem para cobrança geral
Material de consumo

. Aquisição de talonários, l1vros, etc.
Despesas diversas
Percentagem para cobrança da dívida ativa

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇAO
Pessoal Fixo
Fiscal Lançâdor - Padrão T
Despesas divérsas
Viagens de interesse do serviço
�EGURANÇA PúBLICA E ASSISTíl:NCIA SOCIAL
SERVIÇOS DIVERSOS DE SEGURANÇA PÚBLICA
Pessoal fixo'

.

Carcereiro _ Padrão F
SUBVENÇÕES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS

Despesas diversas
Ao Estado para manutenção do destacamento po
licial
Asilo Colonia Santa' Teresa (Leprosario)

ASSIST1!:NCIA SOCIAL
Despesas diversas
Esmolas a indigentes
Assistência médico-farmaceutica a .índígentes
Assistência hospitalar a indigentes

'
'

Sepultamento de indigentes
Assistência a presos pobres
Amparo l\ maternidade' e à íntancía

, .

""7:? 1f�'�-� "f.
-- .--. -I � .,-'

DESPESA ORÇAMENTAHIA

Anterior I Do mês .1 Tota-l-

4.40.0,00

.1.860,0.0.

480..10
300,1.0

95,200.,00.

33:000,00.
16.50.0,00

4.20.0:00

400,00

471,50
90,00

3.000,00
1.500,oó

600,00

315,00

90,00
26,10

30,00

30,00

,

4.800,00

1.860,00

36.000,00
_18.000,00

4.800,00

1.000,00

1.801,30

15.000,00

6.000,00

8.820,00

.I

:Não� foi
"safrinha" do mate

o corrente

25-2·1956

autorizada a

'para

Dengosinho
Uníatan

ano
há erva suficiente para satisfa
zer os pedidos. Contudo, sem

pre que tal ocorre, o I. N. M.
regulamenta a operação, meti
culosamente, de forma a não
ocasionar transtornos à produ-
ção normal.

.

A iniciativa de agora da Pre
sidência do I. N. M. prende
se ao fato de que, nos Estados
produtores da. erva-mate, nota
damente no Paraná, há estoques
da safra passada em condições
de atender aos mercados.

Rio (S.I.A.) - A diretoria do
Instituto Nacional do Mate, em

sua última reuníão.. deliberou
não autorízar, no ano qUE' se

inicia, a prática da "safrinha",
isto é, a colheita. da erva fora
do período normal, quando as'

fôlhas, verdes ainda, apresen
tam-se em desacordo com a ação
vegetativa da planta,

REGISTRO CIVIL - EDITAL
-

_/ ,

Iro, comerciário natural e resi
dente desta Comarca, onde nas

ceu á 1. de Agosto de 1931,
filho de Max Knüppel e de Ol

ga Rapp Knüppel. Ela, solteira,
doméstica, natural e· residente
deste Distrito, onde nasceu á
10 de Março de 1935, filha de
Adolpho Postól já falecido e de
Maria Leocádea Postól. Quem
souber de algum impedimento
deve acusar na forma da Lei

Paula Pereira, lO. de feverei
ro de 1956.
..) MARIA GÚSS GLINSKI

Oficial do Registre, Civil.

AssineI Leia I Divulgue!
Correio do Norte

1,0.0.0.,00.

1.486,30.

15.0.00.,00.

6.0.00.,0.0.

8.0.70.,00

22.00.0.,00.
17.600,00

813,00.
17.921,00

1.336,0.0.
1.269,30.
4.071,0.0.
8,00.0.,0.0.

324,10.

26583,30
14.060,0.0

13.20.0,00
16.50.0,00.
20..90.0,00

4.235,10.

4.802,00
-2.0.0.0,00.

.

13200.,00.

4.950,0.0.

30800.,0.0.
25300,00

23,644,20

52.722,20

7.668,50

3.000,00

13.866,40

1.760,00

8.800,00

3�987,50
5.571,00

970,00
4.040,00
i,375,00

17.513,20

750,00

2.{'oo,00
1.600,00

20,00
588,00

1.600,00
104,10

951,60 A economía ervateira tem
390,10 apelado para êsse recurso pára

95.200,00 atender às necessidades do mer-

,.'_ cado consumidor,' quando não

24.000,00
19.200,00

833,0.0
18.509,00

1.426,00
1.295,40
4.071,00
9.600,00

428,20

29.083,30
15.960,00

17,930,00
18.000,00
22.800,00

4.235,10

-4.832,00
2.000,00

14.400,00

5.400,00

33,600,00
27600,00 '

1.000,00

-

23644,20

55.051,60

7.698,50,

Maria Góss Glinski, oficial do

Registro Civil do .Distríto de
Paula Pereira, Comarca de Ca
noinhas, Estado. de Santa Cata
rina,' Faço ciente a quem inte
ressar possa,

.

que estão prep!l
rando-se 'para casar em meu

cartório, Guilherme Knüppel e

Maria Dívaíf" Postól. Ele, soltei-

VENDE-SE
uma caminhonete Fordson

.
.

.

ano 1-951, equipada, perfeito
estado, côr azul clara. Me
lhores informações com Aldo
Pácheco dos Reis, á rua Paula
Pereira 208 ou pela Caixa
Postal 42,' nesta cidade.

CONCLUSÃO
vida puramente vegetativa. Pre
tendem apenas ficar. :E: o que
lhes atrai. São Indiferentes a

melhoria dos serviços.

As autarquias continuam a

matraca. Os diretores nomeados
pelo ajuntamento que desceu,
em maior número, a cada passo
esperam ser demitidos pelo gru
po que subíu. E a inação é a

consequência .. , Passam a {cuidar
da sua' permanência. E pedem,
e suplicam, e insistem, e se

agarram com os amigos e pe
rambulam pelas residências e

gabinetes dos maiorais da mes

ma agremiação política na doce

esperança de serem puxados por
êles para as altitudes. Os pos
tos menores aguardam preen
chimento pelo critério .partidá
rio. Se o ministro é do PTB, só
PTB pode entrar. Seja imbecil
ou nulo, pateta ou gatuno, isto

pouco importa. A credencial é
a legenda. Traga na testa ° le
treiro do partido, pouco se dá
se no coração carregue 'paixão,
na 'cabeça burrice.'e na alma
desonestidade.

Nem ao menos a vida pregres-

sa do candidato, quando se pen
sa em lotar os cargos de dire
ção, é examinada mesmo leve
mente. Tudo há de ser feito cor

rendo, à disparada, antes que
algum aventureiro mais audaz
que o aquinhoado lance mão
da coroa, .. E isto quando se con

segue -flxàr o candidato, pois a

regra é a/tergiversação.
'"

Se para compor a alta dire-

ção do Estado não se curou de
mais nada que a indagação pro
funda da côr política dos inte

grantes dela, o que se poderá
exigir quando se tratar de mo

destos servidores que terão de

compor os planos inferiores?'

Mas fi questão se torna su

mamente grave quando entra
em jôgo a direção das autar

quias, dessas que arrecadam
bilhões, .maís dinheiro que a

soma da renda anual de muitos
Estados da Federação.

Fulano é um patife, um la
drão. Que importa? Não é
«nosso»? Pois então êle é que
vai . . . :E: o critério da hora.

O país decídídamente
em derrocada,

está

- Músicas escolhidas
Claudionor Cruz

e seu conj.
..

Baião das velhas cantigas
-

Caxambú
Ivon Curi
com.orq.

Retiradas
Taieiras

.....--

Cafumé
Beliscando

Sanfoneiro do Ceará
Chivirico

Inezita' Barroso
com orq:

I. .

Guaraná
com orq.

Mesquita'
,
Víbrafone

esses discos poderão ser ouvidos domingo
no, CINE TEATRO VE�A CRUZ

e adquiridos na
',' ., ,.

(asa Erlita'

2.500,00
1.900,00

4.730,00
1.500,QO
1.900,00

1200,00

280.0,00
2.300,00
1.000,00

2.329;40

160,00

800,00

r12,30

931,00
-

390,00
966,00

2.333,00

3.000,00

13,86,6,40

1.920,00 .

9.600,00

'4.000,00
5.571,00
1.901,00
4.430,00
2.341,00

19.846,20
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Farmác ia O:liveira
Especialidades Farmaceuticas

Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena

Rubinstein, Margaret Duncan, Coty e outras

II'· : Artigos de Toucador etc. '

_// �anipulação escrupulosa! Preço� módicos!
_

ALFREDO GARCINDO
Represer1t�ções;Corretagem,Seguros,Conta Propria

Tem para pronta entrega-: .

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO. TRlGO.
ARROZ E TOpOS OS CEREA'ES; MOTOI\ES A GAZOLJNA E

.

MOINHOS PARA QUIRERA M.\tiUAL E ELETRICO -

Uma casa de alvenaria com
ã

datas, sita a Rua Barão do R. Branco,

7 alqueires de terra, 3 casas e, paióis. Olaria cOf!lpleta.
,

Verdadeira propriedade rural.

6 datas defronte á Granja. qe Alfredo Viertel.

5 Alqueires de terra de cultura - em FART_URA -

UMA CASA de madetra à Rua Curitibanos, 272
, ..;

t50 Alqueires (Bracatingal e Erval) - em CAMPININHA

60 ALQUEIRES de terra de cultura - 2 casas para operários. 1
barracão para Moinho e_ Tafona, sendo 10 alqueires para arrozeira

35 Alqueires de terra de cultura, -, em SEREIA (distante
apenas 10 kllómetros da Cidade)

4 alqueires de terra de planta, com uma casa de madeira (lOx13)
com árvores frutíferas e diversas- benfeitorias, em Barr-eiros, 17

quilómetros da cidade. �om ponto .de oníbus a porta.

r®®®�®®®®®®®®®®®@®@@®®®®®@®@®®®®®®®@®®®®®®®®
- ,®

A mais .antiga. Oficina -

\ �
A mall sortida �

- A melhor
R

.

I' - �
I

�

A preferida e ampago I
., lo:,Completa ,assistênci,a para" _�
� b· '. '1' t

do pequeno concerto. ®

�. sua
.

ICIC e a até a reforma geral I� Péças e mais péças, da menor, até' a maior ®

I V E N O E' bicicletas novas ao melhor prêço da praça �.
® ®
®

_

®
€I ME clA N I C O SES P E C I A L I Z A O O S @
® ®
® ®

� PREÇO,S �
@ @

I Sempre 'OFICINA�RELAMPAGO I
� Mudou-se, provisoriamer-te para o novo prédio do � \

®. sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte
,

®
®. .' . ®
®®®®®®®®®@@®®®®®®®®®@.l®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®
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...
Àrmazem Sublime

.c..
.""E Tokarski Cia. Lida.

I Avisa ao povo em geral que abriu suas portas, .;;;;.
. ii atendendo com secos e molhados, fazendas, louças, =

m ferragens e com todos os produtos coloniais, ;;;;;;
:oe

Vende a afamada farinha de trigo
.

:=.

'Ii J A P T O K A R 5 K I �:POh ATACADO E A VAREJO.
�

a c A :�� ;�e1�;o Costa, 96 - ;:�i!�n�A�l:RIN À, :
1IIIIIIImllll��llIllliim!p��I�IWlqll�IIIIIIlIIIIII�lIIIw��lmllll'lmIlmlmllllllllllll!llillllllllllllllllliillljiijmnllllll�lll�mllll11lllllif.';

,

. \ \.
IIII:::::II::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::=1::::
h

.

'_
u _
" -

5 Dr. Aristides "D,iener '51
I ·

,

CIRURGIÃO DENTISTA .. :!
u

E Raios, ,X' - ,Pontes Moveis e ,Fixa,.s ii
I ' H

55
.

D,enta'duras Áuato,miCBS ii
I - '" \ ,.', R�; Vidal Ramos

, 11
• -CANOINHAS - SANTA CATARINA' 55
= -, ,- H
:n:.-.r.::::::=:===:::::::::.:::::::::::::::::�::::::::u::::::::::::::::,::::::::::::::::::::::

Atenção!"
Quer concertar seu calçado
-por prêço módico e serviço
rápido, procure competente
à -RUa Vitor Konder em
frente a casa dê frutas Olsen.

Aproveitem;
Pelo menor prêço da

'

Praça, a melhor Máquina
do Brasil.

>
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�
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o
o
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o
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l
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-
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o
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PROCURE CERTIFICAR-SE
VISITANDO A

CASA PE'REIRA
RUA GETULIO VARGAS, 882

Músicas! .�

Pecas para acordeon, piano
e violão, procure

Procure no,...seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax o_u Tupy

.
Um produto- bom,

especisl e can�inhense'!

V. S, poderá comprar re
,

logios moderníssimos
anéis e brincos de di-

versos modelos
Na Relojoaria �

Suissa
na Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza
,

o
O
Ô
.....
N

. ,

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcíndo. II')

Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo, ·,.Jt
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se Ü
encarrega junto ás Repartíções de desembaraçar requerimentos,

"petições e etc,
'

1.05 alq, terra de cultura, no Gavião, Tres Barras. Preço de ocasião, �
<
....
ri)
..

>;
<.

,

Canoinhense!
Não deixe de escutar o pro

grama da BOA VONTADE, às
6,45 horas, pela Rádic Tamoio,
do Rio de- Janeiro.

. E' o maior e mais, bélo pro
grama espiritualista. Já foi con

siderado de utilidade publica.
"Gloria li Deus nas alturas e

paz na terra aos homens de bôa
vontade",

Tem. bom gosto 1,
Tome Café S. Tereza

,
,

25.2·J956,

Bancé do Brasif -5 .: A.
AVI'SO-

Concurso para Fiscais .. Visitadores
(Exclusivamente para AGRÔNOMOS e ENf;ENHEIROS AGRÔNOMOS)

,

.

O BANCO DO BRASIL S. A. torna público que, de
15/1 "a 29/2/1956, das 12,30 às 14,30 horas, nos dias úteis (ex.
cluido o sâbado),' estarão

-

abertas em sua agêrtcia \iiêslli cidade,
à Rua Felipe Schmidt n° 922, as inscrições para o concurso aci
ma, a realizar-se no Distrito Federal e nas capitais dos Estados
do Rio Grande do' Sul, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia,
Pernambuco 6' Ceará, no decorrer de maio prôxime-windouro,
em horár-io e local a serem oportunamente anunciados.

O 'edital respectivo está publicado no Diário Oficial da
União, de 22/�2/55, e se encontra afixado, ,tambem, em tôdas
8S agências do Banco do Brasil S. A., as quais se acham auto
rizadas . a prestar maiores esélarecimentos e fazer' a inscrição.
Visa êSS6 certame a selecionar csndidatog para o preenchimento de
vagas EXCLUSIVAMENTE NAS AGENCIAS DO INTERIOR.

CANOINHAS (SC), 21 de janeiro de 1956

'BANCO DO BRÂ.SIL ê. A.
-

ARMANDO GONÇALVES GODINHO - Gerente

ARI�TARCHO' GARCIA DE SOUZA Contador_
,

'.

-;-. tft " Cr
"

para descarga
.sanitária

• Descarga automática

• 100% silencioso

.• 100% inoxidável

ENGENHARIA E COMÉRCIO
MATRIZ: RIO PE JANEIRO
FlUAIS: SÃO 'PAULO "'PORTO ALEGU
AGENCIA: SELO HORIZONTE ..

DR. ERWIN
'

SCHWARZ ..

Clínica Dentária Geral
RAIOS X - INFRA VERMELHO - DLTR,A VIOLETA.
MODERN'O"E RÁPIDU PROCESSO PARA TRATAMENTO

DE CANAIS. -' PONTES MOVEIS E FIXAS.
CIRURGIA DENTÁRIA, ETC.

,�
,

Atende exclusivamente (om hora marcada
RUA GETÚLIO 'VARGAS, ,898

EM_FRENTE A AGÊNCIA «FORD».

VENDE#SE
Uma casa de madeira de primeira, em perfeito estado,
medindo 7x19, com janelas de' vidros e portas reforçadas.
Tratar com' ALFREDQ GAKCINDO 911 na Redação do

CORREIO DO NORTE. Negócio Urgente.

, "

O. Melhor AlDigo '.' ,

Para o desenvolvimento dos. seus 'negéeíes, é a sua máquina de '

escrítõrío, Sua bôa conservação será, gra1Jij�!Hla P!il10 �q�ij�brio da
. produção e satisfação nó, sep manejo.

"

, Ipdicação do Atelier de -Mecqnógrafia
de ERNST REJMER .

. Técnico M.ecan6mfo
Rua Vida!. RaNlos. 897

'

;-: Ca'noinhas
Encarrega se de consertoe, reformas e liplp��á de' Máq�ina8_ de

'. Escrever, Somar, Celcular, Registradoràs, etc .

Compra e venda de Mâquinae novas, usadas e reformadas
ir ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No Cineminha, a Heroína de "FABí9LA", Michàle MOrgan em

ENCONTRO 'COM, O DESTINO.

,

, .

O Cinema Francês com JEAN MARAIS

ANO 10 - GANOINHAS - S: Catarina, 25 de Fevereiro de lY56 - N. 390

CAMPANHA DA CARTEIRA PRÓ
.

.

qlNÁSIO SANTA CRUZ
"

l°. de março, início dos cursos ginasiais. Graças a Deus e

com a cooperação de numerosos benfeitores, o Ginâsio Santa Cruz
funcionará em aulas adaptadas no prédio novo. Salas amplas, bem
arejadas, enfim, modernas.

"

�lém de' numeroso material de primeira necessidade, a neces
sidade mais premente e inadiavel é a aquisição de carteiras para os

alunos,
.

, A Associação pró Ginásio "Santa Cruz" de' Canoinhas, com

os recursos financeiros esgotados, volta-se mais uma vez para cJ povo
de Canoinhas, pedindo auxílio. Depois de enormes sacf'ifíciÔs supera

d.o� não, é poss.ivel parar anté� este último pequeno obstáculo: a aqui-
slC;ao das carteiras,

'

\

Na próxima semana uma, comissão ,de abnegadas senhoras
visitará a indústria, o comércio e toda gente de boa vontade e com

pree�são de Canoinhas. pedindo auxílios, pecuniários para comprar as

cart�lras escolares onde irão assentar-se os filhos de Canoinhas, hoje'
mocI�ade, amanhã homens formados para engrandecer e dignificar
Canomhas.

.

"'--",_
Será aceita qualquer' contribuição, por menor que seja: O

preço de uma carteira individual é' de Cr$ 600,00, preço fábrica. As
�.

pesso.as que contribuirem com a importância para pagamento" de uma

I carteira terão' o seu .nome gravado em placa de metal que será fixa
da sob�e a carteira, como lembrança indelevel que' fará, ao aluno que
nela se sentar, lembrar-se do doador e do benfeitor.

Confiamos mais uma vez no espírito de abnegação e C9m
preensão do prestimoso povo de Canoinhas e agradecemos antecipa
damente qualquer donativo como pela colaboração e, incentivo ,que se

da�á a esta Campanha:
'

UMA CARTEIRA PARA O GINA'SIO SANTA CRUZ
DE CANOINHAS.

Cineminhâ� SAO FRJ\NCISCO
às 3, horas 'e'às 8,15 horas.

A Art Films apresenta um Filme Francês: P

"Encontro com o Destino"
t (Aux Yeux du Souvenir)

com MICfIELE MORGAN e JEAN MARAIS.

Variedades da Tela. Atualidades Francesas
Desenhos, da "Castle Filma".

Domingo próximo, Início de um Seriado Excepcional:
··A CIDADE PERDIDA"

"

AGRADECIMENTO
Mesmo escrevendo ou pagando a maior soma em di

nheiro, não poderia bem dizer do esforço e competência do Dr.
RENEAUc CUBAS, demonstrados por ocasião da doença do meu

filho IVAN LUIZ, atacado de tétano. considerado ao primeiro
la�ce de vista, completamente desenganado, tendo em vista, o"
adiantamento da terrível doença. Assim que o meu filho�IVAN
LUIZ foi levado a presença do Dr. RENEAU 'CUBAS, este não

de�c�nsou, dU,ra.nte o dia e a noite, para salvá-lo. 'Não pode
existir um medico com tanto conhecimento, e tanta dedicação.
Só eu posso dizer,' pois como lhe entreguei o meu filho, hoje
com ele completamente curado, fora de todo ê qualquer perigo
considerando que o tétano quando atáca, ou mata ou deixa
aleijado, eu e minha esposa. com toda a sinceridade de nossos'

corações, agradecemos ao Dr. CUBAS o quanto ele fez e em-
'

pregou para salvar o nosso filho das garras fatídicas do tétano.
Muito obrigado Dr. CUBAS. Não me cansarei em dizer por toda
parte onde andar, que o Sr. é um dos bons médicos do Brasil.
O meu filho está bom e .até já iniciou os seus estudos. Eterna
mente lhe seremos gratos por todas as atenções que nos Ioram,

- dispensadas.
'

",

'

'

�,
Três Bârras;I. de fevereiro de 1956. SILVIO XAVIER"

, ,

da- eceo d a Patrulha' da Policia Militar
,

Declaro a bem da verdade que
esteve no Distrito de Bana Mansa
·neste Município, onde resido a

"

muitos anos, em cumprimento de
sua missão. a Patrulha da Polícia
Militar, tendo esta, cumprido exa

tamente o seu dever, não espan
cando. 'nem desaforando quem quer
que seja. ,Não é verdade o que
se propala em Canoinhas, que a

Patrulha tenha surrado os lavra
dôres, nem transgredido as ordens
recebidas da' Secretaria de Segu
rança de Florianópolis.

Cumpre- me ainda declarar pu
blicamente .que o trabalho desen
volvido ,pela mesma patrulha, vem

concorrendo satisfatoriamente para
8 segu. ança de todos 'os homens
de bem e trabalhadores do Mu
nicípio de Canoinhas.

Barra Mansa. 20 de Fevereiro
de 1956.

�

Henrique Gonçalves Sobrinho

Declaro a todos os Moradores
do Município de Canoinhas que
esteve em Taquarisal-Barra Mansa
onde sou Inspetor de Quarteirão,
a Patrulha da Polícia Militar,
te�do a mesma desenvolvido ó seu

trab�l!!.o para asseguer a paz entre
todos os Ievradorea trabalhadores.
Não bateu nem desrespeitou quem
quer que 'seja. Desenvolveu um

grande trabalho em benefício do
Distrito onde sou Inspetor.

Barra Mansa, 21 de, Fevereiro
de 1956;

, '

Estanislau Munhoz de Lima

Inspetor de Quarteirão de
Taquar izal '

" '"""""

FREI AURÉLIO STULZER, OFM

Declaro também que esteve em

Bela Vista do Toldo, a Patrulha

Encontra-se em nossa cidade o

ex-diretor do grande semanário
católico de Lages, "Guia Serrano",
em visita à senhora sua mãe e à
enlutada Dona Geni Wiese Seul
zer, sua cunhada. Frei Aurélio;

'-um dos' mais cultos sacerdotes
catarinenses; hoje dono dumà ex

periência invejável nas lides da, Im-
'

prensa em defesa da Fé, pena
firme de, jornalista, observador
arguto dos angustiantes problemas
sociais da época, vem de o�ar
um dos altos postos no govêrno
da Província Sul Brasileira dos
Padres Franciscanos.

Sua Revrna, está em, viagem
para Petropolis, seu novo pôsto,
ainda na vanguarda da Imprensa
Càtólica do País: pois frei A uré
lio foi "designado Diretor-Chefe
de todo o movimento editorial da
'Vozes Ltda ", a maior Editôra
Católica da América do Sul, que
os Padres Franciscanos mantêm

. naquela cidade fluminense.
Ao revdo. frei Aurélio, um pou

co filho de Canoinhas por Iaços :

de sangue e amizade, apresenta
mos as nossas boas-vindas e as

'mais sinceras felicitações pela me-

recida honra com que distingui
ram <?os Superiores a sua lúcida
inteligência a serviço da Religião
e da Pátria. A' Exma. Família de
Sua Reverendíssima quiséramos
tornar extensivo os nossos votos,
augurando ao frei Aurélio feliz
estada em Canoinhas e os melho
res êxitos na direção da' Editôra
"Vozes Ltda."

Como Inspetor de Quarteirão
de Barra Mansa', posso dizer den
tro' da verdade, que a Patrulha
da Polícia Militar está desenvol .

vendo um grande trabalho em

benefício da tranquilidade de nossa

povo. Deve continuar entre nós
para garantir a nossa paz e tran

quilidade.
Barra Mansa, 20 Fevereiro 1956.

,Pedro Wipievski
Insp. Quarteirão de Barra Mansa

da Polícia Militar. nada havendo
de anormal. Graças a ação da
Patrulha. as nOiisaB Iamíliae po
dem fazer 'auas compras nos negô
cios sem serem incomodadas pelos
alcoolatras. Excelentes providen
cias tomadas pelo, Governador
Jorge Lacerda, mandando a Pa
trulha para o nosso Município.

Bela Vist9. do Toldo. 21; de
Fevereiro de/1956.

. João dos Santos Cor�'êa Sob.'

ELITE 'TENIS CLtJBE�(
Convocação

De ordem do Snr. Presidente são convidados os Senhores
Sócios para se reunirem em 'Assembléia Geral Ordinária no próximo
dia ,26 às 16 horas, 'em sua séde social, afim de tratar da seguinte

ORDEM DO DIA:
I", Eleição do Conselho Deliberativo (para o próximo bienio]

pI término de mandato.
-

"S

2°. Eleição dã diretoria.
3°. Diversos;

\ "

,
Não havendo número legalpara a instalação na hora acima citada,
funcionarâ 30 minutos após <:,om qualquer número.

<,

Canoinhas, 7' de F�vereiro de 1956.
HARRY SCHREIBER - Secretário do C. D. '

A ;:CASA SEZ�EE=REDO
de Siegfried Olsen '

Avisa sua distinta freguesia" que a partir do dia 25

do 'corrente venderá bananas 'em cachos,
- de 10 quilos para cima a Cr$' 3,00 o quilo.

Avulsas ou em pencas Cr$ 4,50 o quilo.
Para revendedores descontos especiais

Para domingo próximo
Pirata Sangre��o

'Cine
�

Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20;15 horas • Imprôprio até 14 anos

O MISTÉRIO DA CASA GRANDE�.",t
EM TECHNICOLOR �'�..:':'i.

'

37êl;t;'�i:!<!
com Hay Milland, Arlene Dahl, WendeIÍ d��éy ,

'.

,.

-

. ;,t;4.-�,\'�'. , !

INlerO da Série CapUão"""VIDEU ( ., �,

DOM IN G O ás 14 horas -' 'Censure Livre

O MISTÉRIO DA CASA GRANbE
e DESENHO ANIMADO

INÍCIO da Série
-

Capitã.o VIDEU

ás 17 horas - Censura Livre
DOMINGO -

ás 20,15 .horas Impróprio até 14 anos

O monumental filme da PARAMOUNT em Technicolor

Selva Núa'
com CHARLTON HESTON - ELEANOR PARKER

<,

2a. FEIRA • ás 20,15 horas - R EPRISE - Impr. até 14 anos
-'-----

3a. e 4a. FEIRA· às 20,15 horas· Imprôprio até 14 anos

UMA - ESTRELA CAíu DO CÉU
EJ.\'[ TECHNICOLOJl

Estrelando Hosemary Clooney, Ana Maria Alberghetti
'-

e Lauritz Melchior, '

5a. e "6a. FEIRA - às 20,15 horas - ImI_>ro_l?rio'até 14 anos

, ,VIVEN�DO SEM AMOR
; EM TECHl�ICOLOR

•

com Verginia- Msyo - Gene Nelson - Frank Lovejoy

CONTRA CASPA, •

QUEDA DOS CA

BELOS E DEM,AIS

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,

, I

COCEIRAS,
F R I E 1 R A 5,
ESPINHAS, E'TC.
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