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AS SURPRESAS
DE UM ENCONTRO

,

o Presidente Juscelino, em seu discurso, não se referiu
uma vez sequer ao sr. Nereu Ramos ou a outro representante
da família Ramos; ao contrário, criticou-o veladamente.

Estas, as surpresas do almôço oferecido, em Itajaí, ao

Presidente Juscelino Kubitschek.

BASILIO HUMENHUKDR. ALCEBIADES PINHEIRO
Em missão de reorganísação

política do Partido Social Pro

gressista, . visitou-nos o Dr. AI
cebiades Pinheiro destacado pró
cer político 00 nóvel Município
de Uribicí recém criado, que em

nossa cidade,
.

esteve . tomando

contáto. com os' seus correligio
nários, e dando instruções para
a futura reorganisação do seu

'Partido, no nosso meio eleitoral.

O PSP que tem na UDN seu

aliado, está emprestando ao Go
vernador Jorge Lacerda, toda a

sua colaboração e conforme de
clarou o nosso entrevistado, após
a reestruturação, o apôio se fará
de uma maneira mais concreta
e ativa.
Ao Dr. Alcebiades Pinheiro,

formulamos feliz estáda em nossa
. ""

cidade, e gratos pela visita que
nos fez.

Entreposto de Madeiras
Inaugura-se dia 26 do corren

te, em Itajaí, um Entrepôsto de
Madeira do 1. N. do Pinho.
Agradecemos a gentileza do

convite e auguramos completo
êxito ao novo orgão do 1. N. P.

Decórre dia 26 o aniversário,
natalício do Vereador Udenista,
nosso assinante e anunciante,
Basilio Humenhuk, pessoa bas
tante relacionada nos meios co

merciais e industriais de nossa

cidade.
Votos de felicidades do "Cor-

reio do Norte".

Deputado Federal

José Lerner 'Rodrigues
Do Deputado Federal José

de Lerner Rodrigues, recebemos
um expressivo cartão de Boas
Festas e Feliz Ano Novo, que
sinceramente agradecemos e re

tribuímos, almejando 1>0 ilustre
Parlamentar, um Ano Novo re

pleto de ótimos empreendi
mentos.

Ano 11 Canoinhas, Santa Catarina, 26 de Janeiro de 1957
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FLORIANOPOLIS -- Quem compareceu ao almôço rea

lizado, sexta-feira, dia 11, na cidade de Itajaí, em homenagem ao

Presidente da República, terá notado, decerto, quão profunda foi
a surpresa de todos os presentes, ao receberem a declaração do

Governador Jorge Lacerda sôbre a situação financeira do Estado.

Até mesmo do próprio sr. Juscelino Kubitschek.

Com efeito, finda a oração do Governador, com êle con

gratulou-se, surpreendido, o Presidente, ressaltando que a esta

altura da vida brasileira constituia verdadeiro milagre o que aca

bara de ser anunciado, isto é, o perfeito equilíbrio orçamentário,
em Santa Catarina, no exercício de 1956 e, além disso, disponi
bilidades no Tesouro acima de 100 milhões de cruzeiros, a serem

aplicadas no Plano de Obras..

A surpresa e a admiração dos presentes' estavam, contudo,
plenamente justificadas. O Govêrno catarinense conseguira o que
não conseguem outros Estados mais poderosos e de maiores re

cursos: o perfeito equilíbrio orçamentário. E isto -- como bem
salientou o Chefe do Executivo -- não obstante os graves ônus"

para a manutenção de um extenso sistema rodoviário e, igual
mente, da maior rêde de unidades escolares primárias, em rela

ção ao território e população; não obstante os pesados encargos
extra-orçamentários que, no ano findo, atingiram a quase 200
milhões de cruzeiros, já solvidos pelo Govêrno; não obstante as

responsabilidades financeiras decorrentes de impositivos constitu

cionais, descumpridos, não raro, pela quase totalidade 40s Estados,
mas respeitados rigorosamente pelo Govêrno Catarínense, como

a da entrega das quotas devidas aos Míinicípios, cujo montante

correspondeu, em Santa Catarina, no ano de 1956, a 1;)0 milhões
de cruzeiros e, finalmente, n&_o obstante os reflexos regionais da
marcha desapoderada da inflação.

A declaração do Governador Jorge Lacerda foi, assim,
uma grata surpresa aos que participavam do. almôço no Clube.
Guaraní. Mas não foi a única. Houve ainda outra.vprincípalmente
para os oposicionistas: as palavras do Presidente sôbre . o Gover
nador. São elas tão significativas e representam tão insuspeito
depoimento, que mais uma vez as reproduzimos. Mesmo porque
são a melhor resposta que se poderia dar àqueles que, despeitados,
não cessam � campanha contra O eminente Governador do Es

tado, cujo prestígio no seio do povo cada vez mais se acentua,
levando a oposição ao desespêro. Eis, textualmente, o que disse
o Presidente:

' .

"O Governador Jorge Lacerda é um homem que" por
sua inteligência e sensibilidade, é uma das mais altas expressões
da culüura política do Brasil � pela sua compreensão dos fe
nômenos políticos vem .corrtribufndo, de uma maneira decisiva,
para a. consolidação da democracia no Brasil, emprestando aos

seus gestos e atitudes, não a mesquinharia das paixões que
aviltam os homens públicos, mas o largo pensamento 'de co

laborar na execução de um programa que, uma vez realizado,
ensinará ao Brasil o que se deve fazer em benefício de sua

grandeza" •

Mas, aos presentes no almôço, estava reservada, ainda,
outra surpresa. Se, por um lado, se notou a cordialidade exis

tente entre o Dr. Juscelino Kubitschek e o Dr. Jorge Lacerda,
pertencentes à legendas distintas mas democratas sinceros, não

escapou à observação popular a estranha ausência dos srs. Nereu

Ramos, Celso Ramos, Aderbal Ramos e Joaquim Ramos, como

que a testemunhar que algo de anormal existe por detrás dos
bastidores. Os próprios pessedistas presentes criticaram, acre

mente, a ausência daqueles que
.

se arvoram em donos do PSD
catarinense,

Pm�[i�tô[i�: t C. ��R��l��
CAIXA POSTAL, 2 FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

PREFEITO ARREPENDIDO,
CONS'[JLTAS SOBR E

ESCORCHANTE

o

Dissemos inumeras veses que
os Aliancistas iriam arrrepen
der-se de terem aumentado as

sustadoramente os impostos mu
nicipais. O arrependimento veio
cêdo. A vida normal' do nosso

pôvo foi
.

atingida em cheio e

profundamente, quando as pri
meiras notícias chegaram ao co

nhecimento de todo o Município.
Dissemos ainda que um dia,
aqueles que das nossas mãos
arrancaram a direção do Muni

cípio, sob falsas promessas, iriam,
receber' do pôvo o .desprêso e

que jamais poderiam retomar a

. confiança da opinião pública. E
está acontecendo agora.Xi Pre
feito Haroldo Ferreira, arrepen-

, dido, procurando apresentar jus
tificativas que nunca poderão
convencer dada a maneira como

está sendo feita, faz novas pro
messas e diz que vai asfaltar

.
Canoinhas, dota-la de agua e

esg6tos e baratear o custo de
vida. Justifica ainda o seu ato

impensado, dando-nos a culpa,
mentindo ao pôvo que os ude
nistas cobravam impostos dos

pobres e dispensavam dos ricos.
'Judo isso resulta da maneira
com que ele já governou o

Município por um ano' e conti
nuam pregando aos seus muní
cipes, alta dose de comicidade.
Essa é a parte do seu govêrno
mais atraente. O povo já sente
a necessidade imperiosa de mu
dar o govêrno. Não é possível
continuar assim. Completa dete
riorisação administrativa já nota
se no seu govêrno. Não é possível
que o pôvó de Canoinhas, um
dia, 'não encontre fôrça moral
suficiente para dizer pessoalmen
te ao Prefeito dasmil promessas
que ele está levando o nosso

município para uma situação
deprimente e letal, A regenera
ção administrativa somente, se
fará, quando a UDN voltar no
vamente a direção do nosso povo.
Enquanto isso, estamos cami
nhando fatalmente para a de

composição de tudo que foi feito
atendendo o progredir de Ca
noinhas.

Oração da Mestra
As Edições Melhoramentos tri

butando homenagem sincera a

Gabriela Mistral, recentemente
falecida, publicam, agora, uma

de suas paginas mais preciosas
e inspiradas. E', justamente, a

ORAÇÃO DA MESTRA - pro
fissão de fé contida em linhas
de poética singeleza. As profes
soras interessadas nesta publi
cação podem solicitá-la, por carta
às Edições Melhoramentos (Cai
xa Postal 3.120), mencionando a

sua atual condição de docência'
no magistério público ou par-
ticular.

f

DA'
O A(JMENTO
DOS 'IMPOSTOS

,

trator de ummilhão e quinhentos
mil cruzeiros, deixando de sal
dar os compromissos inadiaveis

que a Prefeitura tem à resgatar.
Firmas locais e' de fóra, estão
constantemente na tesouraria da
Prefeitura, exigindo pagamento,
e o Prefeito Haroldo Ferreira
manda dizer a seu tesoureiro

que ele nada tem com dívidas
contraidas pelos seus antecessô
res - fala como se a Prefeitura
fosse propriedade sua. Enquanto
o trator esburáca as ruas da

cidade, os credôres que esperem ...

Com isso", quer que apareça

('

sómente a sua figura de homem

administrador. Os seus anteees
sôres arrazararn Canoinhas .....

Lamentamos que o Município
esteja sendo dirigido dessa for
ma, mas um dia voltará à. rei
nar a bonança administrativa e

então o pôvo saberá fazer um

julgamento imparcial, reunindo
fátos e coisas, acompanhará os

'

que realmente estavam bem in- '

tencionados. A UDN voltará a •

proporcionar dias melhores aç
povo progressista de Canoinhas.
Aguardemos com paciência.

'

OSVALDO FERREIRA SOARES

Aniversaria dia 28, o nosso

amigo e correligionário Osvaldo
.

Ferreira Soares, atualmente 0-

. cupando o elevado cargo de De

legado de, Ensino na cidade de

Xapecó. Noticias chegadas dessa

progressista cidade, contam que'
Osvaldo Soares. dada a sua ca

pacidade e amor a causa pública
de' Santa Catarina, conquistou a

simpatia do povo xapecoense,
tendo reorganisado o ensino da

primeira cidade do oeste cata- .

rínense.

Abraçamos Osvaldo Soares
com satisfação e grande alegria
por ocasião do seu natalício, 81-

_

i

mejando que ele continue dando.
brilho e destáque à administra-s,
ção do Gov. Jorge Lacerda.

.

Brevemente retornará a nossa
terra, onde irá continuar tra
balhando pelo nosso desenvolvi
mento cultural.

Muita
.

C01Sa •.• em pouco espaço ...
Divergências estão existindo

entre os futuros candidatos "ali
ancistas". Haroldo', Colodel e

Orty desentendem - se porque
todos querem a mamata. E por
falar em Orty., este nos bares
fala mal da administração de
Haroldo Ferreira, dizendo que
ele só tem empregado petebis
tas. A verdade é que Orty nun
ca topou Haroldo Ferreira.

x x x

-- Colodel o "grande depu
tado" que causa entre os assis-

.

tentes das sessões da Assembléia
risos e gargalhadas, está na terra.
Consta que veio convencer Ha
roldo Ferreira a cumprir à pro
messa que fez durante, a última

campanha eleitoral; de ajudar a

criar :) Município de Três Bar

ras. Muito bem, "seu" Colodel.
Os Tresbarrenses esperam que
cada um cumpra com o seu dever.

x x x

� O "Barriga Verde" jornal
dos grandres anuncias, querendo
desviar a atenção do povo do
aumento dos impostos, fala ,em

Até agora à ação governamen
tal municipal se executa sómen
te atravez da norma de sua po
lítica partidária e interêsses per
sonalistas. Sufocado pelas pro-

José Stokler Pinto <messas que fez para se eleger,
Deflúe dia 26 o aniversário' na ânsia de conquistar a simpatia

de José Stockler Pinto compe- -��o, pôvo da cidadé, adquire um

tente Inspetor de Terras e Co-

lonisação, séde em Canoinhas.

Gozando de grande populari
dade entre nós, José Stockler
será muito cumprimentado por
ocasião do seu aniversário.

Auguramos felicidades.

integridade do solo canoinhense ..
Só não acredita quem não co

'nhece o esforço que o mesmo'
está fazendo para suprimir as

falhas administrativas do Pre
feito petebista.
-- Os pessedistas mostram

se aborrecidos com a atual ad
ministração municipaL Tarcisio
Schaeffer não esconde seu des- !

contentamento.e muda de assun
to quando. se pergunta o que
acha dos elementos. do ' PTB.
Pelo que se, ouve, Haroldo Fer
reira está sósinho.
-- O Prefeito Municipal com

prou um trator, porém não pa
ga -as dívidas da Prefeitura. Ve
readores. funcionários. e "e.perá ... ,.

rios, estão' com os vencímentos, �
atrazados. Que bela administra

ção, O homenzinho quer'rnesrné
fazer bonito e parecer.admínís
trador perante os canoínhenses,
Assim não, "seu" Prefeito" - �ri
meiro pague' as dividas e ,�,,�p,�j�
faça administração: .,:' ...'

"

'\ :.:;.. .�:''1'!''
_

';' ,

caciqúê':' ''''" ..

. ...; ..

Assoe. PróGinásio de Canoinhas
'

Canoínhas, 21 de Janeiro de 1957
r- Prezado Snr. Diretor do Correio do Norte -- Nesta

� Tenho a honra de comunicar a V. S, que em assembléia,
geral ordinária, {ealiza<;la em 21 de janeiro dêste ano, procedeu-se
a eleição da Diretoria que dirigirá no período de 1957. a Asso
ciação Pró Ginásio de Canoinhas, (Ginásio Santa Cruz), tendo a

mesma ficada assim constituida: : ' :, ,i'
Presidente: Otto Friedrich (reeleito); Více-prestdente: Mi

guel Procopiak (reeleito); Presidente de Honra: Dr. Haroldo Fer

reira, DD. Prefeito Municipal; 10 Secretário: Irmão Geraldo Luiz

(reeleito); 20 Secretário: Rolf Walter; 10 Tesoureiro: Harry Schreiber
(reeleito); 20 Tesoureiro: Leopoldo Fallgatter; 10 Orador: Revmo. '

Frei Hilário Banse ofrn, DD. Vigárie; )�O' Orador; Carlos Schramrn I

(reeleito); Conselho Fiscal: ':' 1, Dr, Silvio Mayer (reeleito); 2. Es- j
tefano . Wrubleski (reeleito); 3. Dr.'Alfredo Scultetus; 4. Leopoldo 1

Heimbeck; 5. João J. Pereira (reeleito); 6. Luiz Bora; 7. Pedro

jReítz; 8. Waldomiro Bubiniak; 9. H�Jl.riqUe Bartnick (reeleítoj;
Apresento a V. S. protestos d€> elevaq_� estima e alta consideração,

Irmão Geraldo Luiz - 10 Secretário
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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26.'.1957ÇORREIO DO NORTE
----------------�-----------------------------------------------------------------

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 prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO Materi"al- 'Elêfrico
Mudou-se, provisoriamente para o novo prédio do L" a" L

�

sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte êrnpec as, ustres

_EH_e_e__,. *_-_'W IIIIIIIIIiIlI1l__, (!,ad,� �",eitfi

V I O R A,Ç A R I A
VICTOR TOMASCHITZ

Rua Paula Pereira, 828 - Canoinhas
Em frente a firma IRMÃOS TREVISAN! 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

A mais ant;ga
A mais s'ortida
�.A melhor

A preFerida

O· M�lhor Amigo .

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

produção e satisfação no seu manejo.

[nd�cação do Atelier de Mecanografia
de ERNST REIMER
Técnico Mecanógrafo

Praça Lauro Müller, 132 :-: Canoinhas

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

Compra e venda de Máquinas novas, usadas e reformadas

Com, uma,_máqulna

, .111 I".".r ..

'ar.'-a d. c ••• rl

"provot:'G em vários poises, vftorlo.
.0 contra o tempo, o desgaste e ·01
choques, r.clamada pelas donas ct.
cala, costur.iras, modistas, alfaiates-

1f�
..dqulna de costura cem por cento .,."..,..
_gora é fabricada no Brasil para que todos _
lares brasileiros possuam a máquina que'",-,"
forma em prazer a tarefa de coser"l

t- .,;
,
�',
.,'

'.,
! .....

. , VIGORELLI po,sue um belo lIIo.el eni ........
trabalhada, com cinco gavetas, cosendo panI
frente e para traz, bordan,do, volante ..a.
para maior proteçal:).

VIGORELLI , garantida por quinze tIDOS _

dura uma eternidade I

, '

..

Oistribuidore. no sul do Brasil:

dI�e$ ��
CURITIBA - PONTA GROSSA - LONDRINA - MARING.Á .. ISLUMENAU

Representante local:

Basilio Humenhuk & (ia. Ltda.

Oficina

Relâ.mpago

I

I
,.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princezd, Lygia,

Borax ou Tupy
,Um produto bom,

especial e canoinhense!

V. S. poderá comprar re-:

logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
.' de Guilherme J. A. Souza

Rua E�ge�lÍo de' Souza

Casa Esmalte
.

Rua Paüla Pereira, 362
Oferece: "

TINTAS PARA AUTOMÓVEIS
TINTAS EM PÓ

TINTAS A ÓLEO
ESMALTES

ÓLEOS
AGUA RÁZ

CÓLA
PINCÉIS

. FERRAME�TAS
GESSO P/PINTURA.

PARAFUSOS
DOBRADIÇAS

FECHADURAS
PREGOS,. ETC. ETC.

-..

DR. ERWIN SCHWARZ

Clinica 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-/.
r

sôbre a tabéla em vigõr

Trabalhos ,ràpidos e garantidos
CONSUL TÓRIO:

Rua Getúhe Vargas, 898 (em Frente a agência Ford

Colchões de Molas" Duas Faces
Grupo's EstoFados.

A VISTA E A PRAZO
Informações com Waldemar Knüppel

Atenção Senhores
'"

Motoristas
C I L I B I - concerta-se com rapidês na oficina

NIVALDO MORESCHI (Nêne)
-

RUá Paula Pereira, (esquina Barão do Rio Branco)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



!.41R E$ A batalha
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ce § � da alimentação
do sr. Juscelino
Kubitschek

PELOS

"e

,�
, 1"

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
COMPLETAM MAIS UM

NATAL1CIO
HOIE:' Os srs. Basilio Hu

menhuk; José Stockler Pinto;
Silvino Iauike; Nicolau Fur..
tado; Gabriel Niedzielski e

Osorio Viana,·.a Srta. Daloa,
filha do sr. Anastacio Buba;
os meninos [ose, filho do sr.
Gabriel Niedeielski; Sesar, ri
lho do sr. Alvino Bolauf;
Raimundo, filho do sr. Ed:
mundo Hartmann.e Marcos
Léo, filho do' 5"." Dqgoberto
Schram.

.

, .,,1 -

. �- .:�..
AMANHA: A's senhoras

Dna. Haidee, esposa do sr.

Benito Gastão Bastos; Dna.
Angelina, esposa do sr, lu.
liano Wendt; os srs. Adolfo
Voigt e Guilherme Prust; a

Srta. Ogar, filha do sr. João
B. Pacheco; os meninos Leo
nidas, filho do sr. Francisco
Wiltuchnig; Vitor, tilho do
"sr. Vitor Tomaschitz: o sr.

Waldomiro Schiitzler, func.
do Banco N. C.

,/j';,i<"'SEGUNDA.FEIRA: O .sr.
':'(�J)swaldo Soares; o memno

, ,'J#!ffi'Adilson, titho do sr. Alcidio
Zaniolo; a menina Ana He ...

lena, filha do sr. Miftuel Pro ..

copiak; a senhora Dna. Neu
sa; esposa do sr. Flauio
Haensch,

QUARTA-FEIRA: As se

nhoras Dna. Neide, esposa
do sr. Arildo da Silva Te
xeira; Dna. Luiza, esposa do
sr. Francisco Spitsner e Dna.
Gertrudes, esposa do sr. José
Cordeiro da Silva; os srs.

Raul Roeder; Giraldo Mohr;
Paulo Olsen; e Boaventura
Benda; a Srta. Miriam, filha
do sr Odilon Daoet; os me ...

ninas Haroldo, filho do sr.

Ananias Petrintchuk; Wal...
demiro, filho do sr. José Tar
cheski; Horacio Costa for., fi
lho do sr. Horacio Costa.

QUINTA-FEIRA: A Srta.
Erica, filha do sr. Francisco
Langer; os srs. Aldo Pacheco
dos 'Reis e Raul Khun; o me

nino Aldo, filho do sr. Wal.
ter Witt; a senhora Dna. He»
lena, esposa do sr. Estetano
Bedritchuk.
SEXTA-FEIRA: O sr. An

tonio Rodrigues; as meninas
Teresinha, ftlha do sr, Al
berto Wardenski; Ceni Tere.
zinha, filha do sr, Ludovico
Glinski; a senhora Dna. Ja
nde, esposa do sr.. Rafael
Boeng, Curitiba; o menino
Aloisio, filho do sr. Frederico
Werdan.
Aos aniversariantes Cor

reio do Norte almeja intime
'I as, felicidades.

ThRÇA::FEIRA: As meni- Gente Nova
nas Tereza Maria, tilha do
sr. Horacio Costa,' Edeltraud, ,Está em festas o lar do SI'.

filha do sr. Marcus Frane �,!e ". Gebraiel El Kouba, de Três

Terezinha, tilha do sr. úosé;' Barras, com o nascimento de

Cordeiro da Silva,' a s6nhl!ra:�
um robusto garoto, rato êste

Dna. Yvone, esposa do sr: ocorrido dia 24, no Hospital
Rooirto Olsen; o' jóvem Lu- Santa Cruz desta cidade.

tereio, filho do sr. João B. Ao novo canoinhense as

Pacheco. nossas boas..vindas.

AGRADECIMENTO
Ã Família de Maria Mayeskí, sensibilizada agradece a

todos que a confortaram no doloroso transe porque passou.

E agradecem ainda, particularmente ao Dr. Osvaldo

Segundo de Oliveira, pelas atenções que lhe dedico� a falecida.

Aumento
GÁS (MetrO'. cúbico):
Em janeiro de 1956
Em dezembro de 1956
Aumento

TRAl�SPORTE (Bonde)
Em janeiro de 1956
Em dezembro de 1956
Aumento

TRANSPORTE (Ônibus)
Aumento médio 40%

PÃO (50 gramas - Unidade)
Em janeiro de 1956 0,70
Em dezembro de 1956 0,90
Aumento 28,5%

PÃO (200 gramas - Unidade)
Em janeiro de 1956 2.70
Em dezembro de 1956 3.50
Aumento 30%

PÃO (500 gramas - Unidade)
Em ianeiro de 1956 7.00

Em dezembro de 1956 8,50
Aumento 21%

TINTURARIA (Lav. de costume)
Em janeiro de 1956 35.00
Em dezembro de 1956 47,00
Aumento 3,5% ..

______________________________________________________________________
'1.� 1

s. Tereza Especial
o �eu café

Grande· corrida
� I �

I bicicletas.

'.

de
Atenção ciclistas

A Grande Corrida de Bicicletas, patrocinada pela
Firma Merhy Seletne & Filhos, e Fábrica Ide Bicicletas MO
NARK, com o prêmio .dp uma bicicleta ao vencedor, e prê
mios menores ao 2° e 3° colocados, terá lugar no dia 24 de
Fevereiro próximo.

,
Na próxima edição daremos o nome dos Ciclifltas já

inscritos.
,

.

Queiram· se inscrever em Canolohas, no

SERvr-1CENTRO ESSO, e em TRES BARRAS, nas lojas de MERHY
SELEME & FILHOS.

� --.....

•

Quadro demonstrativo· do au

mento de custo dos princi,
paiS artigos de consumo·

I,

em 1956:
AÇUCAR (Por quilo): Cr$
Em janeiro de 1956 9.50
Em dezembro de 1956 .• 13,00
Aumento . . . . . , . • • 37%

ARROZ AMARELO (Saco 60 kg):
Em janeiro de 1956 • , 820.00
Em dezembro de 1956 1.400,00
Aumento . . . . . . • . . 70%

ARROZ AGULHA (Saco 60 kg):
Em janeiro de 1956 ; . 670,00
Em dezembro de 1956 .980.00
Aumento •.....•.• 47%

ARROZ CANJlCÃO (Pop. 6l! kg)
Em janeiro de 1956 .. 250,00
Em dezembro de 1956 -. 750.0U
Aumento .. . . . . .. 200%

BEBIDAS (Cerveja - Dúzia):
,

Em janeiro de 1956. . 84,00
Em dezembro de 1956 . 122,00
Aumento 33%

,

(Refrigerantes - Dúzia):
Em janeiro de 1956 . . 28.00
Em dezembro de 1956 .• 35,00
Aumento 25%

CAFE' (Xícara de 50 cc.):
Em jarieiro de 1956 1.00
Em dezembro de 1956 2,00
Aumento 100%

BARBEIRO (Tipo Médio):
Em janeiro de 1956 20,00
Em dezembro de 1956 27,00
Aumento 35%

FAR. DE MANDIOCA (50 kg.)
Em janeiro de 1956 210,00
Em dezembro de 1956 480,00
Aumento 128,5%

FAR. DE TRIGO (Saco de 50 kg.)
Em janeiro de 1956 • 418.00
Em dezembro de 1956 493,00
Aumento 19%

FEIJÃO PRETO (Pop. - 60 kg)
Em janeiro de 1956 650,00
Em dezembro de 1956 780,00
Aumento 20%

LEITE (Litro):
Em janeiro de 1956
Em dezembro de 1956

6.00
7,60
27%

2,787
3,470
25%

1,50
50%

1.00
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Escola Normal Sagrado Coração de Jesus
A Matrícula do Curso Primário abrirá em 1. de Fevereiro
Data de Matrícula das Ginasianas: 22 de Fevereiro

'

Data de Matrícula das Normalistas: 21 de Fevereiro
,
Exames de Admissão ao Ginásio: 19, 20. e 21 de Fevereiro
Exames de Admissão ao Normal: 18 e 19 de Fevereiro
Exames de 2a. época das Ginasianas: 16 de Fevereiro
Exames de 2a. época das Normalistas: 20., d,e' Fevereiro'
4 inscrição a. Exames de Admissão ao Ginásio estará '·SQ

mente aberta até o dia 14 de Fevereiro

As Ginasianas e Normalistas pagarão no ato da matrícula a

la. Prestação tc-s 60.0.,0.0.)
A reabertura das aulas do Curso Primário será no dia 15 de

Fevereiro

A reabertur� do Curso Ginasial e Normal será no dia 7 de Março.
A DIRETORIA

Justiça· Eleitoral
Juizo Eleitoral da
Canoinhas, Santa

8a. Zona
Catarina

O Juiz Eleitoral da 8a. zona Canoinhas, faz público de
acôrdo com o art. 12 da resolução N. 5.235, de 8 de Fevereiro
de ] 956 do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, que perante este

Juizo, foram apresentados os pedidos de inscrição eleitorais abaixo
mencionados, sendo os mesmos deferidos:

Luiz Pavarin Neto, Afonso Wendt, Julia Alves Massaneiro,
Amadeu Taurino Moreira, Harry Schreiber, Guida Lariger, Ray
mundo d'Aquino Flôres,. Ema Wagner Flôres, Hugo Rodrigues de
Souza, Bellinha Leal Soares, Ovidio Carvalho' do Prado, Carlos
Poscnskí, Miguel de Oliveira, Eurico Osvaldo Wagner, Antonio
Kussen, Helio Bastos, Roselis Maria Schramm, Ermelindo Crestani
Henrique Linnemann, Felíx Veriano Muck, Idejaime de Souzs ,
Prestes, Henrique Bueno de' Lima, João Augusto Brauhardt, Edith
Baggenstoss, Jorge Alves Massaneíro, Raphael Romanio, Dorival
Ferreira de Lima, Nanci Barcelos, Antonio Pereira Filho, Gervazio
Prube, Justiniano da Silva Quadros, Yadviga Novack Posonski,
Mauricio Fuck, Adauto Munhoz de Lima, Antonio Sousa, Ovidia
Alvina . Witt, Francisco dos Santos, Antonio Maywski, Estanislau
Woyciechovski, Malvina Rodrigues Pedrou, Adão Bueno, Glauco
João Bueno,' Estanislau Dcrnansky, Ataides da Silva, Pedro Silva
Alvino Rafael Ribeiro, Aureo Alves Moreira, José Borges Simões,
Cirilo Alegri, José Henrique Hauss, Orlando Ganski, Míguel Má
Iakoski, Gerei Alves Bezerra, Amadeu Wemuth, João de Almeida,
Déa Maria Nunes Pires, Sadir dos Santos; Silvino Erhardt, João
Ferreira Martins, Ludomíla Bojarski, João Alves Massaneiro, An
tonio Alceu Ferreira, Adão Guthervil, Flávio Kobil, João Iendras
Evaldo Alves, João Aroldo Negrelo, Vitoria Elíza Ferrari Berton;
Manoel Ferreira de Souza Junior, Godofredo Vieira,_José Ferreira
de Barros, João Ferreira Barboza, Moacir Lacerda Novak, Antonio
de Jesus Vaíllate, Gizi Feger, José Tadra, João Maria Franco,
Victor Gibowski, Mauricio Schimingoski, Nereida Cherem Côrte,
Estanislau Gachimareki, Lourival Alcides Burgardt, Victor Fernan
des de Souza, Alfredo Mayer, Antonio dos Santos Veiga, Lauro
Assis Zanlucas, Walfrido Schrarnm, Antonio Correa de Oliveira,
Clementina Laeowicz Arthur Reese, Alexandre Panasiuk, Antenor
Baptista Collaço, Rafel Karpyn, Dorival da Silva, Athair Ferreira
Barbosa, Teodorico Milnetchenco, Auzi Vieira, Artur Burgardt,
Lourivaldo Burgardt, João Pacheco de Miranda, Estevão Carlos.
Eugenio Preissler, Horacio Soares. Adolpho Ariel Dittrich, ,Ale:
xandre Kondageski, Pedro Argerniro Moreira de Almeida, Sizénari":

.

do Ribeiro da Silva Filho, Linovale Massaneiro . Moreira, Carlos
Babiss, Hamilto Kochinski, Tomé Rodrigues Calistro, José Fraitaz
João Anselm0 Saldanha, Clementino Kozik Ferreira, Calil �'ÇáaQr
Neto, Carlos DoUa, Pedro Kozik Ferreira, Waldemar Hati,fte'� Eli�!
elides Lara Cardúzo, Osvaldo Ferreira!dos Santos, João AJhu.qüef
que Silva, João Wzorek, .Jucy Abuda, Antonio Pereira Mat�s, 'ª13!J.l
Burgardt, Zacarias Gonçalves de Almeida. Mario Borges, de�Spuza,

..
I, ":.,.:. '

Para o conhecimento de todos mandei passar o' F>r�s'ente
que será afixado :lO local de, costume e publicado ná imprensa
local. Dado e passado nésta cidade de Ganoinhas aos 19 dias do
mês de Janeiro do ano de 1957. Eu Zeno Benedito Ribeiro da

Silva, Escriyão Eleitoral o datilografei
O Juiz Eleitoral - José Pedro Mende� de Almeid�

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
IN FLAMACOES,
COCEI�AS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, 'ETC.
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A roupa que resiste ao tempo
qualidade em tudo

custa menos porque ... dura mais!
--------� a 01-------

Encomende seu traje com antecedência

aproveite desde o início do verão!

Revendedores RENNER em Canoinhas:

RENNER

porque tem

a bôa roupa

CAS/� PEREIRAPARA TRA..IES E VESTmos l

'11 RENN�R também prodúz sabão em pó e em IIflócos para a lavagem das roupas.
. .Adquira-o em nossa Loja.

o seu rádio do futuro •••
está aqui, HOJE!

Mod; SR 639- - 7 válvulas "Novai", ólho magico, estágio
de rádio-frequência, 6 faixas de ondas arr.pl'ndas, a.to-ralan
te Super M de 8" com tom da suplementar..ê contróles de

tonalidade tndepend.mtes, tornada e chave de "pick-up",
funcionamento em 90 até 220 volts P.C, mostrador com pon

teiros. luxuosa caixa de madeira. Dimensões: 60 x39x 23 em.

PH'ILIPS com a

técnica
nove,

.:;

i.
' .. <

III,
III
III
III
m
m

III
�I
III
m
m
III

Revendedor Autorizado

LOJAS UNIDAS LIDA.
Rua Cadano Costa, 553

CANOINHAS - Santa Catarina

,�,
;--=-i

,-,

,_o
._"....

:;;:;;;;;:
OP-TV.. 4 ó7-P

28. Exposição Agro 4vicola Industrial
"

Patrocinada pela Associação Rur61 de Canoínhas,
está 'marcada para os dias 23-24 e 25 de Novembro de
1957, a 2a Exposição Agro Avícola Industrial, que se reali

-,sará . nos pavilhões da Associação Rural. Espera-se que a

s.egunda exposição tenha o mesmo êxito da primeira, rea

hsada em Setembro de 1953,
A Associação Rural de Canoinhas pede aos senhores

Lavradores que guardem cereais da presente safra, inclusive
selecionar os melhores grãos de trigo e guardá-los em lo
cal fresco e apropriado, para serem expostos' em Novembro
de 1957. Todos os expositores receberão prêmios, principal-
mente os lavradores. "

Demais informações' poderão ser obtidas com Al
fredo Garcindo, Presidente da Associação ou Walmor Fur
tado, no escritório da Associação.

".'

Experimente
CaFé MARLY
O MELHOR

eRENHERA BOA ROU��.

r'

Vendem-se

e

aumento

combustiveis e ·lubrifi
cantes, porta aberta a justificar

onda altista!

Pesado
dos

nova
RIO,5 (V, A) - Vem de ser

aprovada pelo Presidente da Re

pública a Lei 2.975, a qual a

presenta nova tabela de preços
para combustíveis e produtos
gazozos. Como não poderia dei
xsr de acontecer, esta decisão

governamental trouxe inquie
tação à Indústria e ao Comércio,
posto que, em correlação com

os aumentos autorizados, fatal
mente teremos outros como na

tural decorrência do
.

inevitável
aumento do custo de transporte
em geral não sendo mesmo de

despresar-se o trazer à luz do
ccrnentário o encarecimento de

produtos cujo fabrico depende
do uso dos combustíveis em

geraL
Em seu artigo 2°, a Lei em

aprêço apresenta a seguinte re

dação:
"Sôbre lubrificantes e com

bustíveis líquidos e gazozos de

procedência estrangeira, será

ad-valarem, calculado sôbre o

custo GIF nas porcentagens se

guintes conforme o produto: gás
liquefeito, 80%; gasolina de a

viação, 65%, em 1957; 75 em

1958 e 85% em 1959; gasolina
autornotiva, 150%; gasolina "pre
mium", 200%; querosene, 80%
em 1957; 90% em 1958; 100%
a partir de 1959; óleos para fa
bricação de gáis (gás oil) para
lamparina de mecha (signal oil)
e para motores de combustão
interna (díesel oíl), 55% em 1 �57

5 vacas Leiteiras, 2 bois

mansos, gordos e de todo

serviço, 1 égua meio sangue
anglo árabe, 5 porcos gor
dos, 16 porcos de criar, 1
Rádio de bateria novo com

bateria e demais pertences
de uma casa de moradia.

Tratar com FELIPE MO-
RAES, em Taunay. 4x

I TOSSES 1 IIIONQUITES 1

J Y1BH(�}!!��s�:fAno
� GRANDE TÔNICO

��m,:�:���.Bm�r���! I
madrugada do dia 14, vitima de
um câncer no esôfago. O famoso
ator íôra operado em março de
1956 e sofrera uma outra inter

venção há dois meses. O médico

que o tratava declarou que a

morte fôra causada pela generali
zação do câncer, que enfraquecera
considerávelmente Bogart. Sua es

pôsa, a «estrêla» de cinema Lauren
Bacall, pediu que o dinheiro que
deveria ser gasto em jlôres, Iôsse
doado à 'American Câncer Society'.

Atenção
claderes de aves
Afim de dar combate ao

surto de moléstias em nos

sas avesj ,
Alfredo Garcindo

acaba de receber avisulfa e

outras drogas dos melhores
Laboratórios do Brasil.

Morreu

Discos
sempre novidades

CASAERLITA
Assine! Leia! Divulgue!

o

R;,;í;:rad;t:es
ai

Frigidaire
OS MELHORES

A vista e a prestações_

Modernos, tipo 1957.
\

'.Jnform�ções com Waldemar Hnüppel OU Allre�o 6arcin�o.

Correio do Norte

Motores a Gazolina, estacionários e míxto de

Gazolina e Querozene, nas capacidades de

2 a 9 HP um cilindro quatro tempos, da

afamada marca
I I BUG R E" utilizados para:

Bombas em geral - Geradores - conjuntos
para carga de baterias - máquinas agrícolas

oferece a firma

J- Côrte 2

RUA VIDAL RAMOS, 701 - CAIXA POSTAL, 76

C A N O I N H A S -:- SANTA CATARINA

nos preços

65% em 1958 e 80%, a partir
de 1959; óleos para fornos ou

caldeiras à vapor (fuel oil) 50%
em 1957, 60% em 1957, 65%
em 1958 e 70% a partir de
1959; óleos lubrificantes simples
compostos ou emulsivos, à gra
nel 150%; embalados, 200%. O

petróleo crú ou bruto, está
isento.

Embora paflan_do imposto mui
to mais ele' ad'Q,. ou seja calcu
lado à base d;� 200 por centc,
sôbre o seu' custo, os óleos lu
brificantes são os únicos que
poderão ser importados já en

latados. A repercussão do au

mento de imposto sôbre seu

preço no varejo deverá oscilar
entre 30 e 40 por cento sôbre
os preços atuais. Quanto »0 que
concerne aos combustíveis e lu
brificantes de procedência na

cional, pagarão êles três quar
tos do que pagaria o similar
estrangeiro (nos casos de gás li
quefeito, de gasolinas e equJ-:
valentes) e a metade, para os,
demais produtos.. Quanto aos

lubrificantes fabricados no Bra

sil, estarão isentos de aumento

por 5 anos, findo os quais pa
garão um quarto do que é co

brado pela presente Lei, sôbre
os similares estrangeiros.

Alteração da Taxa
de Educação e Saúde
Nos têrmos da Lei nr. 1618, de

20 de dezembro de 1956, que en

trou em vigôr no dia 8 de jan�iro
do corrente, a Taxa de Enucação
e Saúde foi elevada para Cr$ 2.00.
Segundo o art. 5, dessa lei, en

quanto não forem emitadas as

novas estampinhas, serão usadas
as atuais, com a reimpreasão do
valor. São extensivas à Taxfl de

Educação e Saúde, em tudo n que
for aplicavel, 8S disposições refe
rentes ao imposto do selo adesivo
no Estado.

Pagamento do im

posto sindical
pelo empregador
Como está organizada
a tabela em vigor
RIO, 21 (V. A.) - A C. H1i-�ão

do Imposto Sindical distribuiu a

seguinte nota.

"O assistente juridico til:! "')

missão do Imposto Sinrli('fjl sr,

Aureliano Boff. em parecer que

apresentou sôbre a lei do COligI 1'''''0
Nacional que aumentou o jmposfo
sindical para o empregador, de-fez,
com argumentos insofismev- i� ft!;

insinuações de que a simpl .. � iii

teração do art. 580 do decr .. t. :pi
5.452, de Iode maio de 1413.
"tornou progressivo I

o irnp to

sindical" .

E' 8 seguinte a atual t.s lula

para o pagamento do imposto "in'

dical, por parte do empregador:
capital até C, $ 10.000.00 - rr$
100,00; de Cr$ 10001 até �r$
50000,00 - Cr$ 200,00; de Cr$
50.001 até Cr$ 100 000,00 - Cr$
300.00; de Cr$ 100.001.00 atê
Cr$ 200.000,00, em cada Cr$
200.000.00 ou fração - Cr$ 6000
não podendo exceder, porem. de
Cr$ 200.000.00 de imposto, qual
quer que seja o capital da firma.
A nova lei entrou em vigor no

dia 19 de dezembro ultimo, coo

forme publicação no "Diário Ofi
çial" do mesmo dia".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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o Estado de São Paulo
,ASSINATURAS

com Darcy lVi'ese

Caminhão Chevrolet
Tipo 1938

Reformado, máquina retiticada, carroceria nova,

T' R�eço de ocasião.

Ver e' tratar na CASA SEZEFREDO.
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i� Dr_ Aristides Diener ii
" "

:: CIRURGIÃO DENTISTA ii
.. ..

H ::

di Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii
. :: :�

ii Dentaduras . Anatomicas n
.. ..

ii Rua Vidal Ramos 15
:: ii
i5 CANOINHAS SANTA, CATARINA 55
" "
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DISCOS
sempre novidades

"

,

Casa

Terras V-enda
Vende-se um terreno de caíva e ótimas terras de

cultura com 309 alqueires, situado à 6 klm. da cidade, em
Salto d'Agua Verde (terreno Liberato) com barbaquá, erva
mate, muita lenha, nó de pinho e.n quantidade, diversas
casas de moradia e demais benfeitorias.

Tratar cf o ,sr. Tito ou sr. Rubens Ribeiro da Silva.
Mais um terreno de 60' alqueires caíva e cultura

com casa de moradia, barbaquá, erva mate e demais ben
feitorias, todo cercado de arame, distante da cidade 25

quilômetros (Fartura).
.

Serrarias Reunidas' Irmãos Fernandes S. A.
Tratar com o s-. T I T O

Para seu Automovel ou Caminhão

'TinJas Sherwin = ·1,:\7;l1iams
Revendedores autorizados

Casa Esmalte
AMA; 'a_M''''

, .
-

.

, ',
,

l·

E DITAIS
de Ramo, domiciliados e resi
dentes neste Distrito. Ela, na

tural dêste Estado, nascida neste
Distrito no dia 8 de Junho de
1936, doméstica, solteira, filha
de Durçulina C. Vieira, domi
ciliada e residente neste Distrito.

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.

180, Si alguém tiver conheci
mento de existir algum impedi
mento legal, acuse-o para fins
de direito, E para constar e che- ,

gar êste ao. conhecimento de".
todos lavrei o presente' que se

rá afixado no lugar de costume
e pulicado no Jornal "Correm
do Norte" da cidade de Canoi
nhas.

Major Vieira, 15 de Janeiro
de 1957

'

Pedro Veiga Sobrinho
Esc. Jur. no imp. ocasional

do Oficial. .

REGISTRO CIVIL
,

Maria Góss Glinski, Oficial do
Registro Civil do Distrito de
Paula Pereira, Comarca .de Ca
noinhas, Estado de Santa Cata
rina.

.

Faz saber que pretendem ca

sar: Lauro Ferreira Alves e A
lice Ferreira. Ele, solteiro, lavra
dor, natural de Antonio Olinto,
Estado do Paraná, onde nasceu

a 24 de Maio de 1926, residente
neste Dístríto, filho de David
Ferreira Alves e Selina Nunes.

Ela, solteira, doméstica, natural
de Pinho dêste Distrito, onde
nasceu a. 1 de Dezembro de

1927, filha de Seraphim Ferreira
Sobrinho. falecido, e de Fran
cisca Ferreira Alves.

Quem souber de algum im

pedimento deve acusar na for
ma dJ Lei.
Paula Pereira, 15 de Janeiro

de 1957

Mal ia Góss Glinski
Ofic,iaI do Registro Civil.

Sebastião .Grein Costa, Escri
vão de Faz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira,.Município
e Comarca de Canoinhas, Es
tado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca- I
sar: Clementino Roaski e Ludo
vice Pchebilski. Ele, natural
dêste Estado, nascido neste Dis-

.
trito no dia 24 de Janeiro de
1933. lavrador. solteiro, filho de
Valentim Roaski e de Dna. Joa
na Nizetzka domiciliados e re

sidentes neste Distrito. Ela, na
tural dêste Estado, nascida em

Papanduva, no dia 1. de Agôsto
de 1939, doméstica, solteira. fi
lha de Romão Pchebilski e de
Dna, Saloméa Pchebilski, domi
ciliados e- residentes neste Dis
trito.

Faz saber que pretendem ca

sar: Ervino Ribeiro e Ramilia
Vieira. Ele, natural deste Ésta
do, nascido em Papanduva no

dia 27 de Agôsto de 1931. ope
rário,' solteiro, filho de João Ri
beiro e de Dna. Juvelina Franca

Utensilios domésticos'

Casa ErlitaCafé? Só Marly_

Moinho·JAP Tokarski & (ia. Ltda.
Caixa Postal, 9

Moinho de Cereais SÃO SEBASTIÃO
Rua Almeida Cardoso -:-

CANOINHAS
-:- Telefone 262

SANTA CATARINA

0-._,

Farinhas de Trigo� Centeio e Fnbá- Farelo:
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Reajustamento do
funcionalismo

quadro
estadual

do

o "Diário Oficial" do Estado, publicou em seu

número de 14 dó corrente a Lei n. 1.629, que reajusta
o quadro do funcionalismo e aumenta vencimentos dos
civis, militares, extranumerários, mensalistas e inativos.
A lei é composta de 16 artigos e as respectivas tabelas.
Há diversas modificações do próprio Estatuto àos Funcio
nários, classificação de coletorias e outras medidas de
ordem geral na parte funcional. São Coletorias de la.
classe, as de Florianópolis, Blumenau, ltajaí e Joinville,
De 2a., Brusque, Caçador, Concórdia, Joaçaba, Lages,
Rio do Sul, Videira, Chapecó e Jaraguá do Sul. As de-
'mais estão classificadas em mais três categorias.' Aos ina
tivos foi atribuido um aumento proporcional aos ativos,
não podendo os proventos ultrapassar os percebidos no

exercício.

- Está à venda o

Hotel Cruzeiro do Sul
c

Tratar com o PROPRIETARIO, no local
RUA VIDAL RAMOS. 379 - CANOINHAS

Associação Rural de Canoinhas
Edital de Convocação..

o Presidente da Associação Rural de Ganoinhas, usando
das atribuições que lhe confere o item lOdo Art. 30 dos Estatutos
Sociais resolve:

C O N V O C A R,
A Assembléia Geral Ordinária dos Associados, a realizar

se na respectiva Séde Social, no dia 21 do mês de Fevereiro as

quinze horas (três da tarde), em primeira convocação, afim de
tratarem dos assuntos constantes da seguinte

ORDEM DO DIA: .-

l° - Deliberar sôbre o Balanço, Relatório do Conselho
de Administração e Parecer do Conselho Fiscal;

2° - Eleição de novos membros para os Conselhos
de Administração e Fiscal;

5° - Outros assuntos de interesse da Associação.
.

.

Não havendo número legal para a instalação da Assembléia

I en: primeira co?voc.ação fica, de.sde !á, feita a segu.nda para as

'
.. quinze horas (tres da tarde) do dia tres de Março Vindouro.

.

E, 'para que chegue ao conhecimento de todos os inte-
ressados, passou-se o presente Edital que será afixado na séde
da Associação Rural de Canoinhas, seus Núcleos, bem como em

locais públicos habituais dentro de sua área de ação, como tam
bém, nos Jornais locais ..

Canoínhas, 25 de Janeiro de 1957

ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAS
Alfredo O. Garcindo - Presidente

t CONVITE
A Vva., filhos, genros, noras, netos e

bisnetos, convidam seus parerrtes e amigos,
para assistirem à Missa do l° aniversário
de talecimento do seu Inesquecivel Chefe

MISSA

ALBERTO TOKARSKI
,

que tará realizar em intenção de sua alma
na Matriz Cristo Rei, dia 27 do corrente às
9,30 horas.

Por esse ato de té antecipadamente agradece,
''''i,

Um bom (hurrasco?
Vá saborea-lo
, na churrascaria do

Consil'
Próximo ao POSTO ESSa.

,-------------------------,

Cine Teatro Vera Cruz
A P R E S E N TA·:

HOJE - 6.s 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

S A A D I A EM TECHNICOLOR

Fascinante aventura em pleno coração de Marrocos
cf CORNEL WILDE, MEL FERRER e RITA GAM

e cónt. Seriado O Segredo da Ilha do Tesouro
.

DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

SAADIA
e conto Seriado O Segredo da Ilha. do Tesouro

__ .....__.._____

M
ás 17 horas - Censura Livre

DO INGO - ás 20,15 hrs. - Impróprio até 14 anos

Espetacutar romance filmado !la Egito
.

o VALE
E� TECHNICOLOR

com ROBERT TAYLOR e ELEANOR PARKER

DOS RE·IS

2a. FEIRA - ás 20,15 horas - REPRISE - Impr, até 14 anos

UM SALTO
5a. e 4a. FEIRA � ás 20,15 horas - Impr, até 14 anos

\ .

NO INFERNO
cf JACK SERNAS, KURT KASZNAR E OUTROS

Eles saltaram no inferno de Dienbienphu e

lutaram gloriosamente

5a. e 6a. FEIRA - ás 20,15 horas - Irnpr, até 14 anos

ALMA EM SUPLICIO
com JOAN CRAWFORD e ZACHARY SCOTT

O filme que deu o «OSCAR» da Academia a Joan Craw-
.

ford, pelo seu notavel desempenho.

NÃO PERCAM

O FILHO PRODIGO
EM CINEMASCOPE

'-ÊE'eMA" ti 4

DOMINGO, às 15 horas:

Ú-L TIM A D E 5 F O R R A
Faroeste da Universal.

DOMINGO, às 20,15.horas:

NO CINEMINHA

Amanhã
,

e outro dia
TRAGÉDIA

com Ana Maria PIERANGELI. Laura Gore. Ana Maria Ferrero,
Aldo Silvani, Arnoldo Foá e Olga SolbeJli.

Restrição: O caráter da ação não permite a presença
de menores até 18 anos.

É inútil apresentarem-se, acompanhados ou não,
MENORES DE 18 ANOS!

SEGUNDA-FEIRA. às 20,15:
Reapresentação de AMANHÃ É OUTRO DIA.

AGUARDEM O GRANDE FILME SUECO:

A MULHER QUE VENDEU
com INGRID BERGMANN.

A ALMA
Premiado em Veneza.

PARA

GERMANO
RESIDÊ:NCIAS E, ESCRITÓRIOS

STEIN S_ A_

JUNTA: DE ALISTAMENTO
MILITAR DE CANOINHAS
Alistamento Militar

Classes de 1939. e 1940-
Esta Junta de Alistamento

está procedendo ao alistamento
dos jóvens nascidos nos anos

de 1939 e 1940; os quais deve
rão comparecer munidos de cer

tidão de nascimento (com firma
,reconhecida) e uma fotografia
3x4.

Os jóvens que já completaram
17 anos e seis meses de idade,
estão sujeitos à multa de Cr$
10,00, de acôrdo com o art. 127
da Lei do Serviço Militar.

Canoinhas, 21 de janeiro de
1957

Ludomila Bojarski
Secretária da JAM.

. Café

Santalere.za Especial
para o seu melhor paladar

Rádios

cula atê o diploma.
105 UNIDADES DE ENSINO
Acentuou o dr. Pessoa de Al

buquerque que - Tanto o I13AM
quanto a CNEC. já se empenha
vam em realizar obras do maior
alcance humano e aocial=uo plano
municipal brasileiro. completando
um dos mais patrióticos trabalhos
de que tanto se resentiam nossos

patrícios. As atuais 105 unidades
mantidas gratuitamente pela Cam
panha Nacional de Educandários
Gratuitos, como sejam 98 ginásios
1 colégio (clássico e cientifico). 4
escolas de comércio e 2 escolas
normais, serão aumentadas,' pois

Telefunken
revendedores autorizados

CASA ERLITA

. Um ginásio gratuito em cada
múnicípio brasileiro

Importante convênio fir
mado entre o Instituto
Brasileiro de Adminis

tração Municipal e a Cam

panha Nacional de
Educandários Gratuitos
RIO. (Ag. Nac.) - O Instituto

Brasileiro de Administração Mu
nicipal, instituição que proporciona
assistência técnica aos municípios
de todo o país, firmou' importante
convénio coro a Campanha Nacio
nal dos Educandários Gratuito,
visando instalar um ginásio et;n
cada município brasileiro. A pro
pósito da assinatura nêsse couve

nio declarou o dr. João Pessoa de
Albuquerque que, além de ser ins
talado um ginásio em cada muni
cípio brasileiro que ainda não o

. , .

êdipossue. ,o ensmo me 10 nesses es-

tabelecimentos será ministrado in
teiramente grátis, desde a matrí-

VENTILADORES

Adquira um bom ventilador e não sinta. mais calor!

as duas entidades unidas como

estão por esse convenío, muito
realizarão a favor do desenvolvi
mento do ensino e da cultura da

juventude brasileira.

COMO O MUNICIPIO CONSE
GUIRÁ UM GINÁSIO

GRATUITO
O prefeito interessado em que

seu município tenha um ginásio,
deve se dirigir ao IBAM, situado
na Avenida 13 de Maio. 2. sala
1219 no Rio, e receberá imediata
mente toda a orientacão necessária.
Recebida que seia a solicitação do

.: prefeito, seguirá. imediatamente
para o município um técnico do
IBAM ou CNEG a fim de orien
tar III fundação do ginásio.
Finalizando as suas declarações

disse o dr. João Pessoa de Albu
querque que êsse corivênio poderá
trazer considerável impulso ao en- .

sino secundário no interior do
país, pois agora será muito fácil
e todo município contar com um

ginásio.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




