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ALFREDO GARCINDO

Vem o jornal "Barriga Verde" opondo-se à criação do

Município de Três Barras, numa campanha anti-democrática e

anti-nacionalista. Em nenhum Município do Estado de Santa Ca

tarina, mesmo entre aqueles que são adversários, do Govêrno,
são contrarias a desmembração dos Distritos. Histórias inéditas
sómente se vêem no Município de Canoinhas, atravez de um jornal
despeitado que teme perder a simpatia, porque um partido polí-

'

tico adversário seu, tomou a iniciativa de ajudar um pôvo que
pretende a sua independência. O pôvo de Três Barras pede a

longos anos, à seus homens públicos, governantes e legisladôres,
aos homens prôbos, sinceros e dignos de seus cargos, a emanci

pação do seu Distrito'.

Na oportunidade que agora se apresenta, não faltaremos
aos nossos deveres, individuais ou coletivos. Ajudaremos o pôvo
de Três Barras, criando o seu Município" quer queiram ou não,
os políticos interesseiros e demagôgos. Deputados e Prefeitos fo
ram eleitos e levados ao poder pelos vótos dos Tresbarrenses,
sempre prometendo que, tornariam independente o Distrito. Assi
naram declarações - firmaram compromissos - empossados, aban-
,danaram como sempre, o povo. Tem o mesmo jornal "Barriga

,

, :,' Verde" até duvidado da competência do pôvo de Três Barras,
" dirigir-se sósinho.

,fj:,).i" Não estamos errando, nem vamos exagerar, não pecamos
�" por excesso nem falhamos por omissão, quando diante da évidên-
� cia dos fatos, podemos assegurar aos homens idealistas de Três

Barras, 'se que pretendem a emancipação, é verdadeiramente anti

patriótica, desonesta e estrítamente ligada à interesses políticos,
a campanha que os Aliancistas movem atravez do jornal "Barriga
Verde", já tantas veses contada em nossas colunas, A defesa que
eles sustentam é de pasmar. Procuram nos incompatibilisar com

o pôvo de Canoinhas, dizendo .que queremos desmembrar o ter

ritório. Tudo feito sem critério, sem base e o estilo do autor ou

dos autôres, deixa entrever mágoas sómente porque a UDN está
estimulando os idealistas pró criação Município de Três Barras.
A imprecisão das afirmativas e dos motivos apresentados ao pôvo,
não estão encontrando apôio no meio dos que conhecem as pos
sibilidades do Distrito de Três Barras.

Em abril próximo, Três Barras será elevado a Município.
Já se encontra nos anais da Assembléia, o projéto de lei, faltando
apenas compilar alguns dados para a concretisação do velho, so

nho dos Tresbarrenses.

Não permitiremos que a oportunidade se pêrca. Não serão
as inverdades que irão prevalecer no espirita dos Deputados cata
rinenses. Três Barras terá a sua independência econômica, porque
assim deseja o seu laboriôso pôvo.

Vendida RVPSC?,a
Notícias' ainda não confirmadas, dizem que o Govêrno

Federal vendeu a RVPSC a uma Sociedade Anônima que tem

séde no Rio de Janeiro. O que está impedindo a realisação do

negócio, é o estudo que terá que ser feito para o aproveitamento
de todo os seus empregados.

Fomos informados que a Rêde tem aproximadamente 15
mil funcionários e a Direção da Cia. compradora, quer aproveitar
sómente 10 mil.

Brevemente voltaremos a informar os nossos leitores com

maiores .detalhes.
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R EORGANISA-SE A
RADIO CANOINHAS
Prossegue a reorganisação da Rádio Canoinhas Ltda., tendo

ja atingido o seu trabalho normal com variados programas de
stúdio e conquistado novamente o conceito que desfrutava entre

as demais emissôras de Santa Catarina. Firmas da praça de Ca
noinhas e de outras cidades, voltaram a propagar seus produtos
atravez da nossa emissôra, escolhendo-a como fonte de confiança.

A nova administração tem como Diretor Germano Luiz
Amorim e como Gerente, Mario Ferreira Soares, que juntos, tor
nam a Rádio, Canoinhas, uma estação digna do nosso evoluir.
Novos estudos estão sendo feitos afim de proporcionar aos seus

ouvintes, momentos de satisfação e alegria.

D�as construções que após concluidas, representarão
a capacidade construtiva do nosso povo

Prosseguem em rítmo acelerado os trabalhos de constru

ção da futura séde do Banco Nacional do Comércio e da Sociedade
Beneficente Operária, localisadas na Praça Lauro Müller. Cons
truções vísínhas, muito breve poderemos ter noção o que repre
sentarão para Canoínhas estes dois monumentais prédios que por
si só;-'.falarão' da capacidade construtiva do nosso pôvo e de quanto
a iniciativa particular é capaz.

Segundo o que conseguimos apurar, a futura séde da So
ciedade Operária será uma das maiores de Santa Catarina - a

agência do Banco Nacional do Comércio conforme planta que vimos
, ,_

_ preenche todos os requisitos das construções modernas das grandes
��

"

"cidades do Brasil.

'k Louva-se a iniciativa particular que tanto tem contribuido

para o nosso desenvolvimento' urbanístico.
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o valor de um
I

homem
, i

Aroldo Carneiro de Carvalho
atual Secretário de Viação e

Obras Públicas, aceitou a desig
nação do Governador Jorge La

cerda, para responder pela Pas
ta do Interior e Justiça, (vaga
em virtude da exoneração do
Dr. Brasília Celestino deOliveira)
até a nomeação do novo titular.

Ocupando Aroldo Carvalho

Dimtoré�: 'C�RW'�
.

�t�RKMM C UfRm� u��LI���
FONE, 128 CIRCULA Ao.S SABADO�

Muita
.
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uma das Secretarias mais tra
balhosas do Estado que é a de

Viação e Obras Públicas; ainda
aceita a de Justiça, interinamente - O trator fussou a rua Vi

a que prova o seu grande amor tor Konder, deixando-a em pre
à causa pública e o reconheci- cárdas condições. Serviço mal

menta do Governador, a sua feito, sem direção, faltando in-

capacidade de trabalho e vísãq] teresse do Prefeito para o tér
administrativa. mino do serviço. O povo .. que

O tão anunciado calçamento
começou. Dizem que está ha
vendo briga por causa da pe
dreira - e por falar

_

em pe
dreira, ainda não veio uma pe
dra - enquanto isso, 5 Fiscais
e um engenheiro da escola da

vida, enchem... a esquina ...
- O Prefeito negou fornecer

à Rádio Canoinhas dados con

cretos sôbre a tabela .dos im

postos e até respondeu com

voz áspera e porque não dizer
um tanto malcriado. Perdoa-se,
porque imagino como êle deve
estar contrariado com as

promessas que fêz. Das 9 às 16

horas, a Prefeitura recebe os

candidatos. E' de assustar, Co
lodel e Haroldo fizeram visitas

ao interior. Na volta, alguém
ouviu Colodel dizer para o Ha
roldo:- "Se continuar assim,' es
tamos derrotados. Você só au

menta impostos - não faz nada.
O PSD anda zangado com isso.

Vê se trabalha, Haroldo".
'

A máquina do DER est�e
no Distrito de Felipe Schmidt,
conéertando as estradas que a

Prefeitura abandonou. Os pou
quíssimos petebistas que ainda
existem por aquelas bandas, an
daram dizendo que foi a Pre
feitura que mandou a máquina,
Assim não. A verdade deve ser

contada.

Núcleo Rural de Tres Barras
Para o biênio de 1957-1959, foi eleita e empossada dia

27 a nova Diretoria do Núcleo Rural de Três Barras, que ficou

assim constituida:

Presidente: José Protzek; Vice-Presidente: Manuel Ramos,
1. Secretário: Boleslau Scherboski; 2. Secretário: Paulo Olsen;
1. Tesoureiro: Felix Costa Gomes; 2. Tesoureiro: Basilio Novak;
Conselho Fiscal: Dionisio Carpen, Teodoro Dubiela e Luiz Scher
bóski.

O ato contou caril a presença do Presidente da Asso

ciação Rural de Canoinhas, Sr. Alfredo Garcindo e Walmor Fur

tado, Gerente da mesma.

Num verdadeiro ambiente de compreensão e entendi

mento, foram discutidos diversos assuntos, tendo os lavradores

aceito as sugestões que foram apresentadas pelo Sr. Alfredo Gar

cindo, no que diz respeito ao córte e trilhagem do trigo para a

safra de 1957-1958.

O Núcleo Rural de Três Barras é um órgão da Asso

ciação Rural de Canoínhas.

AssociaçãoRural dePapanduva
Ofício Ciro n. 1/57

Em 24 de Janeiro de 1957
Para os devidos' fins, temos o grato prazer de comunicar, que,

em 'Assembléia Geral Ordinária, em segunda convocação, no dia 17
do corrente, esta Associação elegeu a nova Diretoria que t:�gerá os

seus destinos até dia 2 de janeiro de 1959. a qual ficou assim constltuida:

Presidente de Honra: CeI. Severo de Almeida: Presidente:

Miguel Kulcheski; Vice-Presidente: Otavio Pechebela; 1. Secretário:
Alais Karacinski; 2. Secretário: Joaquim Dias Pacheco; 1. Tesoureiro:
José Réva; 2. Tesoureiro: Rogério Marques; Orador: Paulino Furtado.

CONSELHO FIS'CAL: Antonio Iankoski, João Grainert, João
Zielinski, Jahyr Damaso da Silveira, Á.lexandre, Zaranski, Jovino Ta

halipa, Adão Ozeika e Pedro Frederico.
SUPLENTES: . Francisco Labas, Boleslau Tcheslinski e

Pedro Povaluk.

Sendo só o que nos cumpre comunicar, prevalecemo-nos ,da
grata oportunidade de apresentar-vos as nossas

Respeitosas Saudações
AI,.OIS KARACINSKI - 1. Secretário

'iI

em pouco espaço
verifique a rua Vitor Konder
Que desleixe - falta de direção,
Com tantos Fiscais que tem a

Prefeitura. Será que vai con

tinuar assim? Ou os Fiscais, só
sabem perseguir os come!'!"

ciantes? , ' " ,

cacique •••

Nome que
-

nao
, I

- se apaga
Dia 31 do corrente fêz um

ano que desapareceu do nosso

convívio assassinado em plena,
via pública, o estimado e ben

quisto cidadão canoinhense A
DOLAR WIESE. Vítima da in

triga e da calúnia, perdeu a vi
da em circustancias lamentáveis.
Saindo de sua residência para
o trabalho, em busca do pão de
cada dia, não poderia supor que
fosse perder a vida tão tràgíca
mente.

O povo de Canoinhas não

esquece Adolar Wiese, porque
o seu nome ficará eternamente

ligado ao progresso da cidade,

que o, viu nascer. Deixou uma"

fôlha de relevantes serviços pres
tados 'à nossa terra, Como Rá
dio Amador, todos procuravam
a sua casa. Nunca perguntou a

quem quer que fosse, a que
corrente política pertencia. Nun
ca fêz exeções. Estava sempre
disposto a atender todos, a

qualquer hora.

O nome de Adolar Wiese ja
mais se apagará de nossa retina. -;

No dia 31 os seus amigos
depositaram em seu sepúlcro
uma linda corbeílle como ho

menagem justa e sincera a um

digno filho de Canoinhas.

Paula� Pereira
_

tem agora
uma sociedade organisadô
Dia 1. de janeiro foi fundada

no Distrito de Paula Pereira a

Sociedade Recreativa Hípica Be
neficiente "Paula Pereira".

Com a presença do Deputado
Benedito Terézio de Carvalho

Júnior, Alfredo Garcindo, Carlos
Schramm, Adernar Gomes e Dr.
Reneau Cubas, foi empossada a

Diretoria que tem como Presi
dente o S!". João Ribeiro' de

Lara, pessoa bastante relacio
nada e estimada em Paula Pe
reira.
Paula Pereira tem agora uma

sociedade organisada, _. podendo
patrocinar suas festas e orga
nisar corrida de cavalos, tendo

para isso, comissões especiais,
que saberão manter a órdem
e o brilhantismo do esporte. "

'

Ao nosso amigo João Ribeiro
de Lara e aos demais membros
da Diretoria, almejamos profícua h'

administração repleta de êxito. '

Um bom churrasco,?
Vá saboreá-lo

na churrascaria do

Consil
Próximo ao POSTO ESSa.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VENTILADORES
PARA

GERMANO
RESIDÊNCIAS E ESCRITÓRIOS

STEIN S_ A_
•

Adquira um bom ventilador e não sinta mais calor!

Estatutos
Hípica Beneficiente

Sociedade Recreativa
"Paula

da

CAPITULO I
Denominação, Séde e Fins da Sociedade.

Artigo 1. - A Sociedade Recreativa Hípica Beneficiente
"PAULA PEREIRA" é uma sociedade civil com personalidade jurí
dica, composta de pessôaa de qualquer nacionalidade e tem por fim:

a) prestar auxilio aos seus sócios em caso de doenças e de
falecimento;

b) proporcionar aos seus associados e suas familias a oportu
nidade de passar suas horas de recreio assistindo diversões variadas
de caracter artisrico, esportivo e recreativo;

c). promover o desenvolvimento da cultura fisica e intelectual
dós associados e suas familias, por meio da fundação e dilatação de
uma biblioteca e. com prática de esportes variados.

Artigo 2 .. - A Sociedade não se ocupará de forma alguma
com questões politicas e religiosas, causadora de dissídios e animosi-

. dades- entre os seus associados.
.

Artigo 3. - A sêde da sociedade será na localidade de Paula
Pereira, Município de Carroinhas, Estado de Santa Catarina.

" CAPITULO II
Dos Sócios, suas Categorias, Admissão, Direitos, Deveres e Penas

Artigo.4. - O quadro social é compôsto de:
a) Sôcios beneméritos;
b) Sócios fundadores;
c) Sócios efetivos ou contribuintes;
d)' Sócios correspondentes;
e) . Sócios remidos.
Rrtigo 5. - São considerados sócios beneméritos os que,

tendo prestados relevantes serviços à sociedade, forem aceitos pela
Assembléia Geral, mediante proposta da Diretoria.

Artigo 6. - São considerados sócios fundadores aqueles que
tendo contribuido para a fundação da sociedade, nela se tem' conser
vado sem interrupção.

Artigo 7. - São sócios efetivos ou contribuintes aqueles que
forem aceitos pela diretoria e os atualmente existentes.

Artigo 8. - São sócios correspondentes os que, tendo sfê re

tirado do Município, avisarem sua .retirada por escrito, ficando isentos
das contribuições menaaes, não tendo porem, direitos a gozar dos
beneficios da Sociedade.

.

Artigo 9. - São sócios remidos aqueles que tiverem eontri
buido com suas mensalidades durante vinte e cinco anos ininterrupta
mente, ficando depois dispensados do pagamento das mensalidades,
devendo, entretanto, concorrer com as quotas de beneficência, CODS
tentes do artigo 71. destes estatutos.

Artigo 10. - Poderão ser sócios da Sociedade 8S pessoas de
ambos os sexos, desde que satisfaçam a� seguintes condições:

.

a) idade maior de 18 anos;
b) idoneidade moral, ocupação honesta e saúde física.
§ único - as pessoas do sexo feminino só poderão ser só

cios, sendo viúva ou filha de sócio, salvaguardando caso excepcional
'que será resolvido pelá Diretoria.

.

. Artigo 11. - Os sócios serão admitidos mediante proposta
assinada por três sôcios efetivos, qu.e será submetida a aprovação da
Diretoria e do Conselho Fiscal quando reunidos com mais de 2/3 de
.seus membros, depois de ouvida a comissão de Sindicância, quando
houver necessidade.

Artigo 12 - As pessoas com mais de 50 anos de idade só
poderão ser aceitas sócios, si declararem por escrito que não exigirão
auxílio em caso de doença nem quotas para 'funeral, valendo tal
-declaração por. seus herdeiros.

Artigo 13. - O candidato I!IÓ será considerado sócio depois
do pagamento da jóia estipulada no artigo 74. destes estatutos.

.

Artigo 14. - As' pessoas não admitidas. só poderão ser no

vamente propostas depois de decorrido o 'prazo de um ano.

Artigo 15. - A comissão de Sindicância será constituida de
tres (3) sócios efetivos. eleitos pela Diretoria, inscritos no quadro so

cial há mais de dois (2) anos..

Artigo 16.
Siio direitos dos sócios, em geral, salvo restrições destes estatutos:

a) frequentar, com suas Iamilias, o recinto social, reuniões,
festas e partidas esportivas e corridas de cavalos promovidas pela
sociedade; a familia do sócio compreende: esposa, filhas solteiras e

filhos menores de 18 (dezoito) anos e quaisquer pessoas de. reconhe
cida idoneidade moral e social que vivam permanentemente sob o

seu teto.

b) votar e ser votado desde que satisfaçam os presentes
estatutos.

c) requerer à Diretoria a convocação de assembléias, para
serem .tomadas medidas 'de interessse social. devidamente comprovadas
em representações escritas e assinadas pela quarta parte dos sócios
quites, pelo menos;

d) propor a Diretoria a admissão de sócios ou a eliminação.
dos mesmos e quaisquer medidas de interesse social;

e) usar e gozar de todas 8S dependências da Sociedade, ob
servadas 8S disposições do regime interno.

f) retirar da biblioteca os volumes existentes para leitura ou

'!ls.tudo, observando as disposições do regulamento a respeito;

P . II
ereire

g) representar a Diretoria contra o mau procedimento de
qualquer associado ou de empregados de serviço da Sociedade:

h) gozar dos beneficios que a Sociedade concede, desde que'
satisfaçam IlS condições exigidas por estes estatutos.

Artigo 17.
São deveres dos sócios, em geral:

a) satisfazer o pagamento da jóia estipulada e das mensali
dades pontualmente;

h) portar-se convenientemente e com devido respeito nos

recintos sociaes:
c) auxiliar a Diretoria na manutenção da ordem dentro do

recinto social; ,

d) comparecer, pessoalmente, as sessões da Assembléia e nela

sugerir idéias, discuti, Ias e vota-Ias.

e) apresentar, por ocasiões de reuniões sociaes, a carteira so
cial fornecida pela Diretoria.

Artigo 18.
.Perderão os direitos sociaes:

a) os que se atrazarem com suas mensalidades por mais de
tres (3) meses;

b) os que, notificados por escrito pela Diretoria, não solveram
dentro do prazo marcado pela mesma, os compromissos assumidos;

c) os que comunicarem a ausência, para serem dispensados do

pagamento das mensalidades e permanecerem no local;
§ único - sócios de que trata este artigo poderão nova

mente entrar no gozo dos direitos sociaes, auferidos por cstes estatu

tos, desde que paguem os compromissos em atrazo a juizo da Diretoria.

Artigo 19.
Serão' eliminados do quadro social:

a) 08 que de qualquer forma, concorrerem para a ruina ou

descrédito moral da Sociedade;
.

b) os que, no recinto social, desacatarem ou desrespeitarem
a Diretoria, o Conselho ou qualquer de seus membros;

c) 08 que desacatarem ou ofenderem, por palavras, gestos ou

agressão física, no recinto social, a qualquer sócio, família ou convidado;
d) os

I que gozarem; indevidamente, de auxílio da Sociedade.

Artigo 20. - A Diretoria da Sociedade poderá, nos casos

acima, em vez da pp.na de eliminação, chamar a atenção o sócio fal
toso ou ainda, impor a pena de suspensão dos direitos soeiaes, por
prazo por ela estipulado.

(CONTINÚA NO PRÓXIMO NÚMERO)

Caminhão Chevrolet
Tipo 1938

Reformado, máquina retiticada, carroceria' nova.

Preço de ocasião.

Ver e tratar na CASA SEZEFREDO.

2-2-1957

Juizo de Direito da
Comarca de Canoinhas, S.C.

Tribunal do Juri
EDITAL

o Doutor José Pedro Mendes
de Almeida, Juiz de Direito da
Gomarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, na forma
da lei, etc ...

Faz saber aos que o presente
virem, ou dele conhecimento
tiverem que havendo designado
o dia 25 de fevereiro próximo
entrante, às 11 horas, na sala
das audiências, no Edificio do

Fórum, local destinado às reu
niões

. do Tribunal do Júri, para
ter início ao funcionamento da
1 a (primeira) sessão ordinária
do Tribunal do Júri desta Co

marca, no corrente ano e, ha
vendo procedido ao sorteio dos
21 (vinte e um) jurados que

.
deverão servir na mesma ses

são, os quais adiante vão indi
cados, ficam notificados por
êste Edital, independente de no ..

tificação pessoal a compareci
mento pontual, naquele dia e

hora e nos demais dias seguintes,
até serem julgados os processos
que ficarem preparados para
julgamento, na forma e sob as

penas previstas na lei que re

gula o Serviço do Júri no Ter
ritório -Nacional, sorteio êsse

procedido por uma criança, Sau
lo Carvalho Filho, filho do sr.

Dr. Saulo Carvalho, recaindo
dito sorteio nos seguintes cida
dãos: L) Arno Court Hoffmann;
2.) Carlos Sachweh; 3) Claudio
Lassance de Oliveira (Dr.); 4.)
Derby Fontana; 5) Edgard A
leixo Mayer; 6) Francisco Ti
moteo Bojarski: 7) Felix Rudolf;
8.) Hugo Colodel; 9) José Ma
ria Furtado Primo; 10.) José
Adão Schmidt; 11.) João Pedras
sani; 12.) José Theodoro Kohler;
13.) Leopoldo Falgatter; 14.) Leo
nel Barcelos; 15) Milton Alves
Nunes; 16.) Mario José Soares
de Carvalho; 17) Nathan Zug
mana; 18) Osvaldo Trevisani;
19) Walfrido Schrarnm; 20)
Waldemar Barbosa; 21.) Zaídern
Seleme. Dado e passado nesta
cidade de Canoinhas, 8@S vinte
e cinco dias do mês de Janeiro
do ano de mil novecentos e

cincoenta e sete. Eu, Zeno Be
nedito Ribeiro ria' Silva, Escri
vão o datilografei.
José Pedro Mendes de Al

meida.

Café1 Só Marly

Juiz de Direito.

Confere com o original e dou

fé. Data supra.

O Escrivão, Zeno
Ribeiro' da Silva.

Benedito

,

A roupa que resiste ao tempo porque tem Iqualidade em tudo

RENNER, a bôa roupa ,
custa menos porque ... dura mais!

@"D

Encomende seu traje com antecedência

aproveite desde o início do verão!

Revendedores RENNER em Canoinhas:

e

CASA PEREIRAII RENNER também prodüe sabão em pó e eru IIflócos para a lavagem dea roupas
Adquira-o �m nossa Loja.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Grupo Escolar IIAlmirante Barroso"\
Edital para' o ano de 1957

MATRICULA:
Dia 11 de Fevereiro: - 18 Série do C. P� C. e 4° ano

Dia 12 de Fevereiro: - 3° e 2° anos
Dia 13 de Fevereiro: - 10 ano

Dia 14 de Fevereiro: - Os novos candidatos.

Curso Nornial Regional __:_ Exames:
Inscrições dia 15 pi Fevereiro no período da tarde.

REALIZAÇOES \

2" época: dia 16 de Fevereiro às 14 horas
Admissão: dias 18 e 12 de Fevereiro às 8 horas
Vagos: de 20 â 23 de Fevereiro.

MATRICULA:
De 25 a 27 de Fevereiro;

OBS: Outros detalhes serão esclarecidos no ato das inscrições.
O DIRE·TOR.

Escola Normâl Sagrado (oração de Jesus
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 de Fevereiro

A inscrição a Exames de Admissão ao Ginásio estará so
mente aberta até o dia 14 de Fevereiro

As Ginasianas e Normalista� pagarão no ato da matrícula 'a

la. Prestação (Cr$ 600,00)· \

A reabertura das aulas do Curso Primário será no dia 15 de Fevereiro
. A reabertura do Curso Ginasial e Normal será no. dia 7 de Março.

A DIRETORIA

qualquer que seja a

qualquer que seja o

carga ...

estrada!

um pneu .. dois servkes,

/

(

• barras duras. e robustas que mordem
o terreno para móxima tração nas

mós estradas. -,

.• nervuras centrais espessas assegu
ram mínimo desgaste -

nas estradas
pavimentadas.

\
,

para caminhões e caminhonetes"
que não escolhem estradas

Pneus Firestone
máxima quilometragem pó, c:.rlJze;�o'

fliREHHERA BOA ROUPA

- Utensilios domésticos

Casa Erlita
IMPUREZAS DO SANGUE

.

nlXIR Df B06UflBÀ
AUX. TRAT. síFILIS

Café,
. Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

Casa Langer
de Walfrido Langer

RUA PAULA PEREIRA, 793 - CANOINHAS
Camisas - Gravatas _;_ Meias - Lenços - Sombrinhas
Guarda-chuvas - Armarinhos - Perfumarias - Miudezas

Sementes de Hortaliças - Gêneros alimenticios,
Anexo: BAR e SNOOKER

Faz saber que pretendem ca

sar: Argemíro Chagas Antunes
e Alzira Ricardo Ribeiro. Ele,
natural dêste Estado, nascido
em Papanduva no dia 25 de
Março de· 1923, lavrador, solteiro
filho de Indalécio A. Ribeiro
e de Da. Maria das Chagas, do-

Está à venda o

Hotel Cruzeiro do Sul
Tràtar com o PROPRIETARIO, no local

RUA VIDAL RAMOS, 379 - CANOINHAS

REGISTRO CIVIL
Sebastião Grein ,Costa, Es

crivão de Paz e Oficial do Re,

gistro Civil de Major Vieira,
Município e Comarca de Ca

noinhas, Estado de Santa Ca
tarina, etc.

Venha conhecer o extraordinário Pneu AT e todo
o nosso completo estoque de Pneus Firestone

pára todos os tipos de veículos, bem como uma

equipe especializada, à sua disposiçao, para servi-
/o com presteza e cortezia. ....

.'

MER.HY SELEME & FILHOS
T�ÊS BARRAS - S. c.

Pn.en FI·restone I T Economico no asfalto, .. Valente na lama
. •• Um pneu - DOIS serviços

EDlTAL
miciliados e residentes. neste
Distrito. Ela. natural dêste Es
tado, nascida neste Distrito

.

no
dia 19 de Junho de 1927, do-

. méstíca, solteira, filha de José
Ricardo Ribeiro e de Dna. Fran
cisca Gonçalves dos Santos do
miciliados e residentes neste
Distrito.'

Faz saber que pretendem Ca
sar: Emílio Bueno de Oliveira
e Hilda Luíza Nunes. Ele, na-,
tural dêste Estado, nascido nes

te Distrito no \ dia 10 'de No
vembro de 1929; lavrador, sol-
teiro, filho de· Dionisio B. de .

Oliveira e de Dna. H e I e na
Kiéska, domiciliados. e residentes
neste Dístríto .. Ela, natural dêste
Estado, nascida neste Distrito

r. no 'dia 9 de Agosto de 1935,.
doméstica, solteira, filha. de Ga
briela Martins Nunes, domici
liada f:' residente neste Distrito.

Faz saber que pretendem casar:
Jovíno Grein e Lydia Becker.
Ele natural deste Estado, nas

ciclo neste Distrito 'em 17 de

janeiro de i931, lavrador, sol
teiro, filho de Adão Grein e de
Dna, Izabel Grein, domiciliados
e residentes neste Distrito. Ela
natural deste Estado, nascida
neste Distrito em L dê março
de' 1933, doméstica, SOlteira, do
miciliada e residente neste Dís
trito, filha de Narcize Becker e

Maria Madalena' Beker, falecidos.

..
Faz saber que pretendem ca-

sar: Paulo Bojarski e Maria de
. Jesus Oliveira. Ele, natural dês
te E'stado, nascido em Mafra no

dia 16 de Junho de ] 934, la
vrador, solteiro, filho de Felicio
Bojarski e Carolina Bojarskí,
domiciliados e residentes neste
Distrito. Ela natural deste Es
tado, nascida neste Distrito em

25 de agosto de 1934, doméstica,
solteira, filha de José de Olivêí
ra Franco ·e de Dona Ana Gon
çalves do .

Rosário; domiciliados.
e residentes neste Distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguém tiver conh�ci.-.
,mento de existir algum impe
dímento legal. acuse-o para fins
de direito. E para constar e

chegar êsteao conhecimento de
todos lavrei o presente que 'será
afixado no lugar de costume e

publicado no Jornal "Correio do
Norte" da cidade de Canoínhas.

Major Vieira, 22 de Janeiro
de 1957.

Pedro Veiga Sobrinho.
Esc. Jur. no imp, ocas. do Ofic.

TOS,SES t IIIONQUlTES r

VlHHO [ftfOSOUnO
(SlLve"IA)

GRANDE TôNiQ()

Assine! Leia! Divulgue!,

Correio do Norte

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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locomóveis, Caldeiras horizontais e verticais

de fabricação Nacional "MERNAK" de 5 a 120

,

b

"

,

r
"

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

em pleno funcionamento, oferece a. firma'

'J. CÔRTE
3

Rua Vida I Ramos, 701 - Cai�a Postal, 76
C A N O I N H A S - STA. CATARINA

.Colchões de Molas
'Grupos
VISTA

- Duas Faces
EstoFados'

PRAZOA E A
Informações com Waldemar Kndppel

DISCOS
1,

I

,

I
�

I
�'

sempre novidades

Casa

Associação Rural de Canoinhas
Edital de Convocação..

,

' o Presidente da Associação Rural de Canoinhas, usaq:do
das atribuições que lhe confere o item 10 do Art. 30 dos Estatutos-
Sociais resolve: /

C ON 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:
10 - 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;
30 - Outros assuntos de interesse da Associação.

Não havendo número legal para a instalação da Assembléia
em primeira convocação fica, desde já, feita a segunda para as

quinze horas (três da tarde) do dia três de Março vindouro.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os inte

ressados, passou-se' o presente Edital que será afixado na séde
d� Associação Rural de Canoinhas, seus Núcleos, bem corno em

lõcais públicos habituais dentro de sua área de ação, como tam-.

.bêm,
.

nos Jornais locais.,
Canoinhas, 25 de Janeiro de 1957

ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAS
Alfredo O. Garcíndo - Presidente

Oi
II

o verão está: aí

Frigidaire'
OS MELHORES

A vista e a prestações_

Modernos, tipo 1957.

Informações com Waldemar Hnüppelou Rllredo Garcindo.

o Estado 'de São Paulo
ASSINATURAS,

com Darcy WJ'ese

riM e

r-

Responsabilidade de ALFREDO GARCINDO

Vamos para lavouraa

o TRATOR AGRIGOLA
NETA DE TRABALHO

NECESSARIOS (�OM
o trator agrícola, elemento

de máxima importância para a

agricultura hodierna, representa
em nossos dias, devido .às di

ficuldades, de importação e a

outros fatôres, um capital rela
tivamente grande. Devido a isto,
ou seja o papel relevante repre
sentado 'pelo trator na proprie
dade agrícola, e ao seu preço,
é necessário que o mesmo seja
conservado e mantido da melhor
forma possívei, afim de que es

teja sempre pronto para as mais
diversas aplicações,' para sua

maior duração.

Entretanto, a perfeita maau

tenção do trator, assim corno o

contrôle de seu Iuncionamento,
dos seus gastos, dos seus repa
ros. somente poderão ser ob-

'

tidos com o auxílio de uma ca

derneta de contrôle.
Acresce a-observar que as o

perações de manutenção do· tra

tor, para seu bom funciona
mento, são numerosas e devem
ser executadas religiosamente
nos intervalos de tempo esta

belecidos, uma ve� que a má

quina assim,_..exige, a lubrificação,
e que as operações realizadas

pelo trator são as mais variáveis,
desde a simples aradura até os

complexos trabalhos de colheita.

Sendo desta forma constitui
da' a inanutencão do trator, e

sendo necessário aplicá-la, é di
fícil ou quase impossível con

trolar a execução e sua aplicação,
como consumo de combustíveis
e lubrificantes, gastos com re

paros e com os tratoristas, etc.,
sem o respectivo e perfeito re

gistro dessas operações,' cons

tantes em cadernetas para êsse
fim organizadas.
Disto resulta, que junto. com

o trator, fazendo parte inte

grante do mesmo, deve existir

sempre a caderneta de con

trôle, onde se registra ,obriga
tõriamente a execução' das ope
rações referidas, diariamente,
ou de manhã e à tarde se fôr
o caso.

Como poderá o agricultor, ou
proprietário do trator conhecer
o consumo da máquina, o re

sultado da sua aplicação de tra

balho, a eficiência da aplicação,
o custo das operações, e outros

fatôres, sem o respectivo re

gistro pelo tratorista numa ca

derneta para êsse fim destinada?
Sub pretexto algum deve, pois,
o agricultor, admitir o funcio
namento do trator sem ore,
gistro dos pontos citados.

Infelizmente, porém, em inú
meras propriedades agrícolas do
nosso País, seja por falta de
conhecimento ou por descuido,
observam-se máquinas em tra
balho sem o registro da manu

tenção e das operações citadas.
Dizemos infelizmente porque
nestas condições é impossível
realizar a correta manutenção,
e portanto a boa aplicação do'
material básico da produção a

grícola.
De um modo geral, a cader

neta para o contrôle do trator
deve apresentar um conjunto
de fôlhas devidamente subdivi
didas e distribuídas. E' evidente

e SOA CADER
C(JIDADOS

O MESMO
que a disposição da mesma va

ria de propriedade para pro
priedade, de acôrdo com as

necessidades e o cuidado do
· agricultor. Todavia a organi
zação mais geral é apresentada
da seguinte forma:

1. Uma capa com lugar para
o registro da marca do trator, d) Folgas ou luzes - plati-
da série e do número de fabrí- nado, da correia do ventilador.

cação e do seu número na pro-
e do dínamo, do pedal de em

priedade, a' data de aquisição, o breagem, do breque, da esteira,
- nome do proprietário e da pro-

das válvulas de admissão e de

priedade. escape do motor quente e frio,
etc.

2. Uma sub-capa onde se e) Pressão dos pneumáticosregistrem as principais caracte-.
rístícas do trator, ou sejam:

dianteiros e traseiros;

a) Combustível: capacidade f) Observações gerais.
do tanque de gasolina, de que- 3) Fôlhas para 0 registro díá-
rosene, ou de óleo Diesel; rio dos serviços de manutencão

b) Lubrificante: Capacidade, - isto é, serviços diários, se-

· do cárter, do, motor, da caixa 'manais, mensais, semestrais e

·
de reduçãõ final, da caixa de periódicos com linhas onde se

transmissão, do diferencial, do descriminem as operações que
devam ser realizadas, e com co

lunas para o registro diário dos

serviços efetuados. O tratorista
ou o encarregado damanutenção
deve registrar diariamente as

operações executadas.

Do sr. Hugo Almeida Leme.

filtro de ar, do hidráulico, core
a descrimínação exata dos res

pectivos tipos de óleo;
-

c) Velas: Marca, �número e

folga entre os elétrodos, para o
. trabalho com gasolina e quero
sene;

Experimente
CaFé MARLY
o MELHOR

SEG(JRANÇA PÚBL,ICA
Serviço de Fiscalização de Armas eMuni�ões

AVISO
de armas de defesa, que serão
substituidas a proporção da da
ta de seu vencimento. Faz lem

brar, ainda, a tôdas as pessoas
possuidoros de arma de., fogo,
registrada ou não, a responsa
bilidade criminosa em transferir
a .outrém, por doação ou venda,
suas armas. 'sem a devida trans
ferência perante a autoridade
competente, pois, se assim não
procederem. ficarão responsá veis
da inconciêncía GU imprudência
de terceiros, perante a Lei.

Procure portanto antes de
dar Ou vender sua arma, legalizá
la perante a autoridade CC'ITI

petente.
Canoinhas, 28 de Janeiro, de

1957.
'

AÍ)EMAR GOMES
Delegado Esp de Polícia

A diretoria do Serviço de Fis
calização de Armas, Munições,
etc., avisa aos senhores caça
dores possuidores de licença -

'Porte de arma de Caça que sua

validade terminará no dia 3l
de Dezembro p. v. e, qué]iplr,.;.
tir daqueta data, deverão . pro
curar as Delegadas de Polícia
local de residencia, afim de pro
videnciarem a substituição per
outra de modêlo diverso, visto
que, esta Diretoria resolveu pa
ra maior controle à "sua

'.

físea
lização, modelá-las de outràfor
ma, anulando desta maneira

definitivamente, o sistema de
carteiras. que vinha sendo ex

pedidas até então.

Estas providências serão ado

tadas igualmente para o porte

'
..

FA·CULDADE CATARINENSE
DE FIL,OSOFIA

Concurso de Habi.litação
Filosofia, Geografia. História,
Letras Anglo Germânicas, Le
tras Clássicas e Letras Neo
Latinas, os quais, além de da

rem uma formação geral de· hu
manidades, habilitam para I)

exercício de magistério secun

dário.

Tôdas as informações comple
mentares. assim como os pro
gramas do Concurso de Habili

tação podem ser obtidas da Se
cretaria da Faculdade,' na rua

Esteves Júnior, n. 179, em Flo

rianópolis, Santa Catarina.

Estão sendo, publicados no

Diário Oficial os editais de Con
curso de Habilitação para a

Faculdade Catarinense de Filo
sofia nos quais se. estabelecem
as condições para a admissão
ao referida Concurso, se dá no

ta das matérias sôbre que o e

xame versará e se fixam as da
tas de realização.

A Faculdade de Filosofia, cuja
óbra cultural está sendo, em

intensidade e extensão, das mais

notáveis nos .quadros do ensino

superior, mantém Os cursos de:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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VIDRAÇARIA
VICTOR TOMASCHITZ

Rua Paula Pereira, 828 - Canoinhas
Em frente a firma IRMAOS 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

J.....�1"

o Melhor 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.
.

Indicação do Atelier de Mecanografia
de ERNST REIMER
Téenico Mecanógrafo

Praça Lauro Müller, 132 ;-: Canoinhas

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

Compra e venda de Máquinas novas, usadas e reformadas

2·2·1957

A mais antiga
A mais· sortida
A melhor
A preferida

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, lygia, IBorax ou Tupy

,

I

Um produto bom,
especial e cenoínhense l

Oficina

Relâmpago

.... "r••• r •

'ar.'. fi••••• rl
!

)
�.
4

�
"'ioio
"0/

�.,
v
r

t'
�

di f.M+t.ES "}If.âudoJ),..
CURITIBA - PONTA GROSSA - LONDRINA - MARINGA - BLUMENAU

Representante local:

Basilio Humenhuk & (ia. Ltda:

Completa ássistênei. par.
.

b" " I t do pequeno concerto
lua lele e a até a r.forma geral

'Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórioa
Vendas à vista e a prazo

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

. sr. João Seleme, junto à Casa Esmalte

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

versos modelos

Ma Relojoaria SUISSi
dI 6uilherme J. A. SODZa

'

Rua Eugenio de Souza

Materiaí Elétrico
Lâmpadas, Lustres

eafS4 éttita

Com uma máquIna

"provaC:a em vórlos poIses, YItorlo
ao contra o tempo, o desgaste o OI

choques, reclàmada pelas donas de

CtlSa, costureiras, modistas, alfaiates-

.dqull'Ml ele costura cem . por cento �

.gora é fabricada no Brasil para que todOI _
lares brasileiros possuam a máquina que"'__
forma em prazer a tarefa d. coser"l

VIGORELLI possue um belo movei em .......
trabalhada, com cinco gavetas, cosendo p-.
frente e para traz, bordando, .olante �
para maior proteção.

"

VlGORELLI 6 garanHda por qvlue ..as .
dura uma eternidade'

Oi",ibuidor.. no sul do 8ra.il:

,

Casa Esmalte
Rua P.ul. Pereirl, 362

Oferece:
TINTAS PARA AUTOMÓVEIS

TINTAS EM PÓ
TINTAS A ÓLEO

ESMALTES'
ÓLEOS

AGUA RÁZ
CÓLA
PINCÉIS

FERRAMENTAS
GESSO P/PINTURA

PARAFUSOS
DOBRADiÇAS

FECHADURAS
PREGOS, ETC. ETC.

Terras Venda
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.TI 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 2,5
quilômetros (Fartura).

Serrarias R�unidas Irmãos Fernandes S. A.
Tratar com o Sr. T I TO'

I

r=::::II:::::::::::::::::::::m:::::::::::::::::ac:::::::::::::::::m:::::::::::::::::::m::
I:

B"

g ne, Aristides Diener U
H CIRURGIAO DENTISTA H
e Raios X - Pontes Moveis e Fixas fi
:: =

ii Dentaduras Anatomicas H
a '=

!! Rua, Vidal Ramos =5
B CANOINHAS - SANT� CATARINA fi
" !
G:=::=::::::::::::::=:::=::=::=:::HIIII::::::::=::.=:::�::::::::::::::::::::::::::::::====

Para seu Automov,el ou Caminhão
-",

'];;nras s;». U7;l1iams
Revendedores autorizados

Casa Esmalte
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Biblioteca I n f a nti IAvisps da
Lembrete às firmas compreensivas da cidade:

Havendo oficiado a 18 firmas, pessoas e agremiações da cidade.
pedindo-lhes bem determinada quota para aquisição dum lote de
livros, especificado em cada um dos pedidos, esta Biblioteca, dentro
de um mês, publicará o nome de tôdas as entidades às quais se di
rigiu, destacando as respos�tas afirmativas.

Advertência aos leitores faltosos.
Aos que retêm os livros muito para além do prazo por êles

mesmos escolhido, e isto apesar de avisados pelo correio; aos que
"mandam" devolver livros com grande atraso, sem satisfazerem os

_! compromissos especificados no regulamento; e para que a Biblioteca,
,r em defesa própria e do bem comum, não chegue à situação de vexame

sofrido pela Biblioteca Paroquial, que assinala a perda de 300 volumes
retidos por leitores de Canoinhas, num desprêzo lamentável de tôda
honestidade pessoal; e porque a ninguem assiste o direito de dela
pidar um património público;

A Biblioteca Infantil de Canoinhas marca o prazo de 15 dias
para que os leitores em aprêço venham regularizar a sua situação.
Decorrido o prazo, e .!micamente para lembrar a todos que precisamos
defender uma biblioteca pública a qual tamanhas dificuldades enfrenta
publicaremos os nomes das leitoras e dos leitores faltosos. 'Se forem
menores, publicaremos também sua filiação.

Compre o Café BIG
para ganhar uma entrada no Cineminha São Francisco!

Peça ao seu fornecedor ou pelo fone 241

Torrefação Santa Helena

PROVA CICLISTICA
T. BARRAS - CANOINHAS - T. BARRAS
PREMIOS - 1 Bicicleta MONARK ao Vencedor, e

outros menores ao 2° e 3° colocados
Marcada para o dia 24 de Fevereiro a grande corrida de

bicicletas, promovida pela firma Merhy Seleme & Filhos, e Fábrica
de BICICLETAS "MONARK". já ,conta com os seguintes concor

rentes inscritos':
Por Tres Barrass 1. Sessuaf Polainski; 2. Pedro Sauéhuk;

3. Estanislau Domainski; 4. Germano Karleski.
Por Canoinhas: 5. Bernardo Subke: 6. Nivaldo Brienj 7.

Hugo Marshalk; 8. Antenio da Rosa Meneses; 9. Se
bastião Silveira; 10-. Carlos Benkendorf Junior.

Por Marcílio Dias: 11. -Frederico Kohler; 12. Nelson Metzger
Pelo Pirrhor 13. Anastacio Lorena; 14. Alceu Soares; 15.

Diamiro dos Santos; 16. Abrão Nernarides; 17. Anazario Lorena.
Pela Transoortadora Wolfram: 18 Amazor Prestes.
No dia 20 de Fevereiro encerram-se impreterivelmente as

inscricões,

.t: Para maior comodidade dos ciclistas precederão as bicicletas,
quatro motocicletas, pilotadas pelos Senhores Erico Schneidewind,
Darcy Wiese, Antonio Martins de Oliveira e Hantz Wassermann.

�
,
Os demais ciclistas interessados queiram fazer suas inscrições•• em CANOINHAS,'no SERVICENTRO ESSO, e em TRES BARRAS,

nas LOTAS DEiMEHRY SELEME & FILHOS.

NO CINEMINHA:

DOMINGO, às 15 hs.:

"CAÇADA RUMA'NA"
AVENTURAS NO ÁRTICO

com MIKEL CONRt\D e CAROL THURSTON.

DOMINGO, às 20,15 hs.:
Toni CURTIS, Jonanne DRU e Lyle BETGER em

L�BIOS QUE MENTEM
DRAMA.

SEGUNDA- FEIRA, às 20,l�"hs.:
\ 'Reapresentação de "LÁBIOS QUE MENT�M".

Vendem-se
'

COMPLETAM MAIS UM
NATAL/CIO

HOJE: Os srs. Pompeu de
Oliveira e Rodolto Auerbach;
as senhoras Dna. Florentina'
Rosa, esposa do Sr. Miguel
Durek; Dna. Hetioig: esposa
do sr. Antonio E. Kohler; a

Srta. Domitilia, filha do sr.
Feliks Bialeski; os jóvens Mil»
ton, filho do sr. Basilio Hu
menhuk e Inocencio, filho do
sr. Pedro Tokarski.

AMA.VHÃ: As Srtas. Iêosi,
tilha do sr. Alcidio Zaniolo
e Zagala, filha do sr. Simão
Seleme; os srs. Daniel Su
manoski; Celso Zippel; Jose
[oão Gonçalves; as senhoras
Dna. Atnelia, esposa do sr .

MiecyslavBojarski; Dna. An
gelina, esposa do sr. Oswaldo
Rengel; a menina toeteMaria,
filha do sr. Migutil Androcze
uecz; o jôoem Crides, filho do
sr. Noé N. Pinto. '

SEGUNDA-FEIRA: A se

nhora Dna. Maria, esposa do
sr. José Stockler Pinto; o

menino Nivaldo, filho'do sr..
clouino Roesler e a menina
Maria Mar.li, filha do sr. Jo
sé Greffin.
TERÇA-FEIRA: A senha»

ra Dna. Dirce, esposa do sr.

Dr. Aristides Diener; o sr.

Waldemiro Scholtz; a Srta.
Esmeralda Maria Seleme; os

meninos Ismael Tadeu, filho

'1 1 ,

II

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. 3x

Atenção
criadores de aves
Afim de dar combate ao

surto de moléstias em nos

sas aves, Alfredo Garcindo
acaba de receber avisulfa e

outras drogas dos melhores
Laboratórios do Brasil.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
do sr. Oswaldo Treoisani e

Ivo, filho do sr. Miguel An
droceeuecz,

D •

I S C O 5

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE. ás 20,15 horas • Impróprio até 14 anos

QUARTA�FEIRA: A se"

nhora Dna. Ninfa, esposa do
sr. Dr. Fernando O. de Oli ..
veira; Os srs. Moisés Damaso
da Silveira; Marcus Franz e

José Guebert; a Srta.Olivia,
filha do sr. Alfredo Fiedler;
a menina Eunice Maria, filha
do sr. Narciso Bartnik; o

menino Fabio Toubia, filho
do sr. Adib S. Sakr.

QUINTA-FEIRA: As me

ninas Marilisa, filha do sr.

Berlim 1. Fagundes; Maria
Zilda, tilha do sr, Antonio
Karoat; as senhoras Dna.
Ernestinà, esposa do 'sr. Vi"
cente Novak e Dna. Frida,
esposa do sr, [ouino Roesler;
a Srta. Zeny, filha' do sr.Jo
sé Bley : Nascimento; os ga-,
rotes Romualdo, filho do sr,

Theodoro Schroeder; Gil Gus
tavo, filho do sr. Adollar
Stratmann; Amilton, filho do
sr. Rodolfo Froehner e Sergio
Antonio, filho do sr, Nelson
Bannach, a senhora Dna.
Maria Ida, esposa do sr. Sieg»
[ried Olsen. Comemorasse ho
je o dia dos graticos.
SEXTA-FEIRA: Os srs.

Bernardo Meteger; Henrique
I Bastos,' Joaquim Vieira Si
mões,' as senhoras Dna. Ana,
esposa do sr. A/tino Rosa;
Dna. Ester, esposa do sr.

Felix Rudolf e a Exma. Vva.
Dna. Firmina Pacheco dos
Santos Lima; a Srta. Licea
Kohler.

"

Aos aniversariantes as nos.

sas cordiais felicitações.

.Nascimenfo
Rogerio José é o nome dum

robusto garoto que ti 27 'de
janeiro p. p. veio engalanar
o já feliz lar do sr. Oswaldo
Rengel.
Ao pequeno canoinhênse as

nossas boas ..vindas.

.�

Comunicação
à Praça

A firma Ernesto Fischer & Cia,
espceialisada na fabricação de
grupos estofado, colchões de mo

las, divans e estofamentos para
automoveis e caminhões, avisa a

sua distinta freguesia que mudou
a sua fábrica da' Xarqueada para
a rua Eugenio de Souza, (prédio
Albano Voigt onde espera conti
nuar merecendo a preferencia.
Outrossim. comunica que estan

do agora devidamente aparelhada,
pode atender com mais presteza e

fabricar qualquer artigo do ramo.

Rádios

Telefunken
revendedores autorizados

sempre novidades

CASAERLITA

s. Tereza, Especial
o seu café

RIO DE SANGUE
em Technicolor coro George Montgomery e Maria Hyer

é cont. Seriado O Segredo da Ilha do Tesouro

DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

RIO DE SANGUE
e conto Seriado O Segredo da Ilha do Tesouro

DOMINGO
ás 17 horas - Impróprio até 18 anos

-

ás 20,15 hrs. - Impróprio até 18 anos

O FI LHO PRÓDIGO
Em CINEMASCOPE

com Lana Turner, Edmund Purdom e Luis Calhern
A imortal Parábola revivida em uni espetáculo gigantesco.

2a. FEIRA - ás 20,15 horas - REPRISE - Impr.iaté 18 anos

3a. e 4a. FEIRA � ás 20,15 horas· Impr, até 14 anos.
\

A ROLETA FATAL
com Mitzi Gaybor e Jeffrey Hunter

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

SOMBRAS DA LOUCURA
com Jeanne .Crain e Jean Peters

Aguardem:
ROSE MARI E Em CINEMASCOPE

O GRANDE- MUSICAL DA METRO

" . , CASA ERLITA

PARA FERIDAS,
E c Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
E 5 PI N H A S, er C.

'=====r::::;::=m=:::lI:I=::J •

CONTRA CASPA, 'I

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




