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Operários 7trabalhando cem. o pedido
de demissão assinado

Saibam os nossos leitores que tínhamos razão quan
do afirmávamos que o PTB é realmente um Partido que
só tem fachada, é o responsável pelo grande número de

desempregados no País, atendendendo interesses pessoais.
Eleitos os seus dirigentes sob falsas promessas, os ope
rários estão agora convencidos da demagogia, da explo
ração de que foram vítimas. Não.: necessitamos ir muito

longe. Em Canoinhas os operários "da,Prefeitura trabalham
com o pedido de admissão assinado, num verdadeiro des

respeito as nossas leis e exploração as
-

necessidades do
homem. Tal ato que coloca o operário num estado de
dúvida, tirando-lhe o interesse pelo trabalho, impossibilita
o também de dar confôrto à sua família, pois por qualquer
motivo de somenos importância, é despedido. Basta para
isso, que não caia na boa graça de algum Fiscal ou mes

mo do Prefeito.
Assim procedem os homens do Partido Trabalhista

Brasileiro, defensores dos operários.· Os homens, que nas'
últimas eleições, foram visitá-los em busca de votos para
se elegerem, e hoje os exploram de uma maneira vergo
nhosa.

A seleção dos homens trabalhadores, num país co.,.

mo o nosso, não se faz dessa maneira. Fazer o operário
trabalhar com uma corda amarrada no pescoço, não é de

regime democrático. É uma verdadeira afronta à digni
dade humana. É explorar o que precisa trabalhar para
viver _._ é não dar valor ao construtor de nosso progresso.

Protestamos energicamente contra essa exploração
do nosso operário. Esse torpe processo de administração
não cabe à nossa gente - ao nosso povo. Os operários
que trabalham no calçamento, também são criaturas hu
manas. Trabalham as 7 às 5 da tarde, debaixo de sol

causticante. Merecem que lhes dispensem mais conside

ração e recebam mais atenção dos administradores atuais.

Eleição da "Mesa da Câmara
Na tarde do dia 5 do corrente, às 16,30 minutos, reuniu-se

a C�mara Municipal para a eleição da mesa que dirigirá os trabalhos
legislativos no período de 1957.

Compareceram os Vereadores: Carlos Schramm - Alfredo
Garcindo - Silvio A. Mayer - Basilio Humenhuk - Gilberto Ritz
mann - Generoso A. Prohmamm - Braulio Ribas da Cruz - Ney
Pacheco Miranda Lima - Nazir Cordeiro -'- Alcides Woitexen -

.Marcilio Müller e Yolanda Trevisani. ,

Após os preparativos, foi feita a eleição. tendo o sr. Generoso
Prohmann permanecido na Presidência, desmentindo que se propa
lava entre os seus córreligionârios, pois diziam que êle não aceitaria
mais a Presidência, em virtude do seu pouquíssimo conhecimento de
como presidir os trabalhos legislativos. O restante da mesa, perma
neceu também no mesmo, do período de 1956, que ora se findou.

Os Vereadores da QON, comparecendo, deram grande e cabal
demonstração da pujança e da sua unidade partidária.

No dia seguinte as mesmas horas, foram eleitas as Comissões.
Tendo a VDl�, proporcionalmente, por Partido, mais Vereadores, coube
lhe escolher as principais Comissões, e que foi concedido após rápida
discussão. Na Comissão de Legislação e Justiça, ficou como Presidente

,

o Vereador Alfredo Garcindo e na Comissão de Finanças, Vereador
Silvio A. Mayer. As demais Comissões: Viação e Obras Públicas .
Educação e Saúde e Redação e Leis, como Presidentes os Vereadores:
Nazir Cordeiro - Yolanda Trevisani e Ney Pacheco de Miranda
Lima. Nestas Comissões. também a UON tem, seus Vereadores como

membros, assim çomo nas .duas principais, Finanças e Justiça, que .tem
Vereadores do PSD e PTB.

Comentando a eleição da Câmara, o jornal "Barriga Verde"
de quarta-feira última, ouvindo algum Vereador da Aliança, ouviu mal
e deu um palpite infeliz. Para esclarecer. o mesmo, informamos que

" os Vereadores Silvio Mayer e Alfredo Garcindo, combinaram votar
em branco, não utilisando suas próprias chapas.

Está unida a VDN através de seus 6 vereadores, para con

tinuar com a sua oposição construtiva e sistémática ao Prefeito eleito
que outra coisa não fêz, 'senão aumentar assustadoramente os impostos
Municipais e o perímetro urbano onde não era necessário.

Informamos ainda ao Barriga Verde que os Vereadores da
VDN votaram contra o aumento dos impostos. Se êles fossem ouvidos,
o povo não estaria amargando para pagar os seus tributos municipais.

\

Jorge Lacerda, 2. classificado entre os mais
destacados governadores brasileiros em 1956

A revista "Maquis", do Rio de Janeiro, organizou recen

temente um grande (júri afim de escolher as personalidades que
mais se destacaram, nos diversos setores, no ano de 1956.

O júri foi composto de 40 cidadãos que procederam a

escolha. Entre êles, havia um poeta e havia também um sorve

teiro; havia um Presidente da maior Associação Comercial do
Brasil, como havia também em feirante. Muitos eram deputados,
jornalistas, doutores, industriais. Outros muitos eram estudantes,
bancários, comerciários, 'funcionários e operários. Todos juntos
representaram bem isso que se chama povo, a sabedoria do povo,
a sua vontade e a sua opinião. Todos votaram e escolheram
livremente.

Ésse júri escolheu o sr. Jânio Quadros como o Governador

que mais se destacou em 195'6. Em segundo lugar, escolhidos

pelo mesmo júri, figuraram o Governador Jorge Lacerda, de Santa
Catarina, e o Governador Ildo Meneghetti, do Rio Grande do
Sul, que obtiveram ambos; a mesma votação.
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Razão
novos
A nova divisão administra

tiva do Estado, com a conse

qüente criação de mais quinze
municípios, proposta pelo depu
tado Volnei Colaço de Oliveira,
será um dos maiores impulsos,
dêsses últimos tempos, ao pro
gresso catarinense. Impulso de

base" que trará a reduplicação
da economia, pois parte do ele
mento estrutural do organismo
do Estado, que é cada uma da
quelas células produtivàs.

O batalhador das grandes cau

sas, Volnei, quem nas legisla
turas passadas, devemos inicia

tívas do mesmo gênero, visando
ampliar o campo de atividades
das comunas, o que equivale a

dar maiores possibilidades de
desenvolvimento ao todo esta-

- dual, vem fazer justiça, uma

vez mais, aos distritos que, pelo
esfôrço de seus filhos e

.

habi
tantes, adquirem situação' pri
vilegiada para se emanciparem
política e economicamente. Dá
lhes o merecido prêmio, pela
demonstração de capacidade pa
ra se gerir, e ao mesmo tempo
incute estímulo a outras regiões,
pára se entregarem -

ao labor
. próspero.

Problema que provoca um

sem número de cogitações, tal

seja êsse que encontra no par
lamentar lagunense o seu mais

persistente defensor, nem sem

pre encontra um clima de com

preensão. Há quem o olhe ape
nas do ponto de vista do des
membramento, do corte, nas

fontes de renda dos velhos e

tradicionais municípios, e to-

.daraguá do Sul com
2 orçamentos para
o corrente ano

Noticias chegadas ao conhe
cimento da reportagem, . dão
conta de um caso politico-ad
ministrativo surgido no vizinho
municipio de Jaraguá, em torno
do orçamento municipal para o

ano que se iniciou. Ao que pa
rece, a proposta orçamentária
de autoria do Poder Executivo
estava sofrendo tantas alterações
na Camara Municipal que o

Prefeito resolveu sancionar a

original, independentemente da

aprovação dos vereadores, sob
a alegação de que o prazo, den
tro do qual o Legislativo deve
ria se manifestar, já expirara.
A Camara, por outro lado,

teria concluído o exame e apro
vação da aludida proposta orça
mentária, com as emendas que
julgara conveniente' introduzir
no documento, embora com o

prazo esgotado. Resulta dai que
o municipio se acha, agora, com
dois orçamentos para 1957 e o

caso, segundo as mesmas infor

mações que recebemos, 'irá pa
rar na Justiça, a menos que se

registre um acordo entre os po
deres Execuiívd' daquele muni-

. . ", .

cipio.

de s er
• ti' •

mU.nIClpIOS
mando assim, pelo lado do bair
rismo, vem a significar, real

mente, uma medida contraín
dicada. No entanto, a moderna
técnica de administrar parte de

princípios plurilaterais, enca

. rando as Questões com tôda

objetividade- possível. Dividir,
nesse caso, tem o propósito de

fortalecer, permitindo que; com
a descentralização do poder, com
a independência de rumos, pos
sam as unidades recém criadas

aplicar os seus recursos no pró
prio chão, em benefício de si

mesmas, sem que sejam obri

gadas a carrear para séde es

tranha o resultado de seu tra
balho.'

•

Tanto é reconhecido o bene-
fício daí resultante, que a legis
lação federal prevê, no intuito
de amparo aos municípios, a

distribuição entre êles, de uma

não pequena percentagem ria
arrecadação do impôsto de ren

da, de cujo auxílio financeiro

participam os que ora surgem,
por pequenos e' modestos.

Com segurança e visão da
luta que se traçou, pela liber
tação dos distritos progressistas,
por longínquos que estejam,

Muita
.

COlsa... em
Volta-se o "mar de lama" con

tra aqueles que o criaram. La
ma invadindo as residencias -

ruas intransitáveis, retrato de
uma administração descontrola

da, onde todos mandam e nin

guem obedece. Castigo para o

"Barriga Verde", que tantas ve
zes pediu a Sã9 Pedro para.
chover.
- Generoso aceitou a Presi

dencia da Camara. Não queria
- fez "beicinho" mas Haroldo
Ferreira que domina a sua per
sonalidade, fez ele aceitar. É
possível que neste ano, ele a

prenda mais um pouco e seja
melhor Presidente. Na Vice-Pre
sidencia ficou o Braulio.... com
panheiro de chapa de Generoso ...

-- Moradores do fim da Rua
Paula Pereira receberam aviso

para efetuarem pagamento do

calçamento que não foi nem si

quer idealizado. Haroldo Ferreira

quiz dar o "golpe" mas não pe
gou. Logo após o recebimento
dos avisos, os moradores foram
a Prefeitura e puzeram o Pre
feito em brios. Ouvi muitos di
zerem: "No governo udenista
havia mais ordem -- mais en

tendimento e o povo era tra
tado com mais consideração.
- O Prefeito quer fazer tudo

ao mesmo tempo e não faz nada.
O trator esburacou a rua Victor

Konder, deixou-a intransitável

_- em seguida rumou para os

altos da Rua Paula Pereira e lá
ficou roncando sem nada de; útil
e proveitoso. Que calamidade,
quando uma Prefeitura não tem

direção. Tambem pudera -- o

Prefeito só aparece lá as 10 hs.
a tarde. chega as 3 e sai as 4.

dos
capazes de se manterem por si

sós, e que vem amarrados, cons-,
trangidos, constantemente suga- I

dos em suas forças, o. deputado
. Volnei se fez paladino de uma

causa que não é do povo do

sul, ou do oeste, onde seu no

me' corre louvado pelos novos

municípes, mas que pertence em

essencia ao Estado inteiro.

E toda critica desonesta que'
se possa levantar contra a evi
dencia de seu meritório trabalho
pelo engrandecimento da terra

barriga-verde, cai, diante do sim

ples- fato de que as municipali
dades nesses últimos anos fun
dadas sustentamplenamente suas
finanças, organizam-se com equi
librio, apresentam' obras que
jamais lhes seriam possíveis, no
regime de dependencia distrital.

O Estreito, um dos municí

pios em espectativa, no projeto
Volnei, tomará o mesmo aspecto,
logo depois de ter a' sua Pre
feitura própria. Até aqui, a Ca- '

pital tem-lhe absorvido as ener

gias. Principalmente neste pe
riodo infeliz de gestão de Osmar
Cunha, em .que as verbas se

dissipam, sem que o Estreito te
nha direito a nada, quando, se
sabe que todas as dificuldades
resultam aperias da falta de go- .

verno autônomo.

Transcrito de "A Resistência"

pouco, espaço...
- Colodel esteve no interior

do Municipio procurando jogar
venenos - amigo dos operários...
englostorado - bolso recheia
do -- sorriso nos lábios e os

operários que esperem o cum

primento de suas promessas.....
um dia ele construirá bastante
casas populares....

Nos meses de
dezembro e janeiro, 35 comer

ciantes da cidade e do interior .

pediram baixas de suas ativida
des comerciais - resultado do
aumento absurdo dos impostos.
Por este motivo os Aliancistas
tem ido para o interior dizendo

que aumentaram os impostos
mas vão asfaltar Canoinhas -

dar máquinas acs colonos -

baixar. o preço da banha etc:
Desespero de causa, é o nome

que damos para esses adminis-
tradores comodistas.

'

- A Associação
-

Comercial
e Industrial de Canoinhas
está intervindo junto ao Prefei
to Municipal no sentido de di-
minuir a tabela de imposto de.
Industria e Profissão. Se o Pre
feito não atender, os comercian
tes impetrarão mandato de se

gurança contra a Prefeitura de

Canoinhas, o que virá impossi
bilitar a arrecadação deste ano,
até a solução do caso

- O calçamento continua as

míl'[maravilhas .... acabaram-se as

pedras que Herbert Ritzmann
havia deixado empilhada no ter-

'

reno da Cooperativa. Dizem que
uma frota de caminhões já sai
ram carregados da celebre pe
dreira, em dezembro -- não

chegou ainda na cidade, porque
as estradas não dão passagem ...
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VENTILADORES D •

I S C os
PARA

GERMANO
RESIDÊNCIAS E ESCRITÓRIOS

STEIN S_ A_
sempre novidades

Adquira um bom ventilador e nã.o sinta mais calor!

Moinho JAP Tokarski & (ia. Ltdá.
1

. .

Moinho de 'Cereais SÃO SEBASTIÃO'
Rua Almeida Cardoso -:- Caixa .Postal, 9 -:- Telefone 262

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

Farinhas de Trigo,Centeioe Fubá-Farelo
,

Moi,nh,o Tokerski \

&Jap (ia. l-tda.,
desta,atravéz

cidade,
de

Agência
lavradores no'

sacos de trigo
de 194.460

-

o Banco do Brasil,
adquiriu de nossos

janeiro findo, 3291

perfazendo um peso
no valor total de (r$1.447.019,20.

em graa,

quilos,

CASAERLITA

ESTATUTO"S
,

da Sociedade Recreativa 'Hípica
Beneficiepte "Paula Pereira"

(CONTINUAÇÃO DO NÚMERO ANTERIOR)
CAPI'IULO III
Dos visitantes:

Artigo' 21 - Forasteiros de visita na cidade. poderão ser

entrodusídos na Sociedade por sócios, todavia, li permanecerem por
mais de 15 (quinze) dias. deverão se munir de um cartão de visí
tante, obtido pelo sócio que o entroduzir.

Primeiros O cartão de visitante será obtido com o 1. Te
soureiro. mediante o pagamento de Cr$ 20,00 (vinte' cruzeiros) e tem
o valor somente para o mês em que for expedido.

'

Segundo: ,O sócio introdutor sempre ficará responsável pelo
comportamento do visitante.

Terceiro: Os visitantes que infringirem os estatutos soeiaea,
pode ser vedada a permanência nos recintos da Sociedade.

CAPITULO IV
Das Assembléias:

Artigo 22 - A Assembléia Geral dos sócios é o poder mâ
ximo da Sociedade e reunir-ae-â em sessões ordinárias, extraordinárias,
magnas e solenes.

,

Artigo 23 - A Assembiéia Geral reunir-se-â ordinàriamente,
de seis em seis meses. em dia designado pela Diretoria, para, julga
mente do relatório do Presidente de contas referentes ao semestre

anterior, 'apresentadas pela Diretoria. '

Artigo 24 - Para a Assembléia Geral ordinária funcionar,
por efeito de primeira convocação, é necessária a ,presença, de pelo
menos, da quarta parte da totalidade dos sócios, com direito ao voto.

- § único - na falta de número. a Assembléia funcionará em

segunda convocação. trinta minutos mais tarde, com qualquer "quórum".
Artigo 25 - As sessões magnas e solenes serão convocadas

pelo Presidente da Sociedade e Iunciouarão cem qualquer número de
presentés, em primeira convocação.

'

Artigo 26 - As sessões extraordinarias reelizar-se-ão quando
convocadas pelo Presidente por deliberação da Diretoria ou mediante
petição assinada por 'uma quarta parte da totalidade dos sócios com

direito ao voto, pelo menos.

§ único - nas Sessões da Assembléia tratar-se-ão exclusiva
mente da matéria que deu causa a convocação>.

Artigo 27 - A convocação da Assembléia Geral, em qualquer
caso. será com o prazo de 15 (quinze) dias e deverá sef publicado
no órgão de imprensa local.

,

Artigo 28 - As sessões.eerão realizadas para comemorar da
tas e fatos dignos de Homenagem da Sociedade, a juizo da Diretoria.

CAPITULO V
Das eleições:

Artigo 29 - As eleições da Diretoria e do Conselho. serão
feitas anualmente, em dia e hora designados na convocação.

Artigo 30 - As eleições desta Sociedade são feitas por meio
de cédulas, de livre escolha dos sócios, contendo, os nomes, e cargos
dos candidatos por sufrágio secreto.

'

Artigo 31 - As chapas contendo os nomes e cargos dos cano

didatos são submetidas à apreciação da Diretoria, para fins .de re

gistro' e devem conter o "de acôrdo", por escrito.

Artigo 32 - As cêdulas visadas 'pelos candidatos, nos termos
do artigo anterior. serão epresentádas a Diretoria com prazo não
inferior a 8 (oito) dias antes das eleições.

.

Artigo 33 - Para a eleição da Diretoria e do Conselho não

prevalecerão 'procurações.
'

,

Artigo 34 - O Presidente da Sociedade, com 'antecedência
de, pelo menos, '15 (quinze) diãs, fará publicar os editaes para as

eleições determinando a hora. �

.

Artigo 35 ...,. Só poderão ser eleitos para a Diretoria e Con
selho da Sociedade os sócios que saibam falar, ler e

I
escrever corre-

tamente a língua nacional. ..

Artigo 36 - Terminada a votação: proceder-se-á em seguida
a apuração, em ato público.

Artigo 37 --- Se o número de cédulas encontradas na urna

fôr diferente ao número de votantes. a eleição será nula.

Artjgo 38 - Será considerado eleito o candidato que obtiver
o maior número, de votos e. no caso de empate, o candidato mais

antigo na Sociedade; si forem de mesma data, será considerado o

mais idoso e se tiverem a mesma idade, decidirá 8 sorte,
.

Artigo 39 - As cédulas serão impressas ou dactilegraladas,
não sendo apuradas as que não procederam estas exigências, nem

tão pouco as ilegíveis.
Artigo 40 - A posse da Diretoria e do Conselho serâ dentro

de trinta (30) dias após as eleições.
Artigo 41 - Quando forem anuladas as eleições, proceder

se-á uma nova dentro do prazo de 15 (quinze) dias. -

(CONTINUA NO PROXIMO NÚMERO)

....
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
COMPLETAM MAIS U1\1

NATALICIO.
HOJE: OS srs, João Müller Tr.

e Henrique Schmidt; o jóvem
Dinoh Côrte: as senhoras Dna.
Helena, esposa do sr. Pompeu de
Oliveira; Dna. leocadia,' esposa
do sr. Francisco Palatinski; a Srta.
Irene, filha do sr. Antonio . Sco
nhetzki; o menino' João Nelson,
filho do sr. Erlmundo Webber;
AMANHÃ: As senhoras Dna.

Chimone, esposa do sr. Michel
Seleme; Dna. Herminia, esposa
do sr. Emilio Rohrbacher: o sr.

Francisco Bolauf.
SEGUNDA-FEIRA: A Srta.

Laila, filha do sr. Jacob Seleme,
o jóvem Jayme, filho do sr. João
Abrão Seleme; os srs. Dietrich
Siems; Elpidio Borges da Silva e

Alexandre' de Paula e Silva; as

meninas Alma lohinda, filha do
sr. Waldemar Carlos Stange; Ar
lete, filha do sr, Eugenio Teodo
rovicz; as senhoras Dna. Josefa,
esposa do sr. Licinio Cornelsen;
Dna. Elfrieda, esposa do sr. Lan
dualdo Voigt, o menino Wiegando,
filho do sr. Jovino Roesler.

TERÇA.FEIRA: A Srta. Ju
racy Skiba; os meninos Armando,
filho do sr. Oscar J. Rauen; Mar
cos Antonio, filho do sr. William
Castelains e Irineu, filho do sr.

Donato Haack: o sr. Dr. Esta
nislau SzczygieI.
QUARTA-FEIRA: As senhoras

Dna. Luiza, esposa do sr.'Wilson

Wendt; Dna. Ingeburg, esposa do'
sr.. João Wunderlich; o jóvem
Vinicius Marcus, filho do sr. José
Allage; o menino Ivan José, filho
do sr. Ernesto Zukow; o sr. Ari
S'cheidt e a' Srta. Maria Ivone,
filha do sr. José -Szczygiel,
QUINTA-FEIRA: O sr. José

Pedro Vailate; a menina Selma
Maria, filha do sr. Ludovico Glinski

SEXTA-FEIRA: O sr. Jahir
Damaso da Silveira.

Aos aniversariantes Correio do
Norte almeja inúmeras felicidades.

Enlace Olsen »Wendt
Realiza-se hoje o enlace ma

trimonial da Srta. Ana Dorotéia,
filha do casal sr. Siegfried e Dna.
Maria Olsen com o sr. Julio B.
Wendt, filho do casal sr. Bernardo
- Dna. Adelaide Wendt.

Ao jóvem par os nossos votos
de perenes felicidades.

CONVITE \

Missa de 1. aniversário
A Família Tomaschitz convida'

seus parentes e amigos psra as

sistirem a missa de 1. aniversário
da morte de seu chefe

João Tomaschitz
que em intenção de sua alma fa
rá realizar dia 12, às 7 horas, na

Matriz Cristo-Rei.

Antecipadamente agradecemos
o comparecimento.
Canoinhas, S de Janeiro de 1957

REGISTRO ClVIL
Mljltia Góss Glinski, Oficial

do. Registro Civil do Distrito
de Paula Pereira, Comarca de

Canoínhas, Estado de Santa Ca
tarina.

Faz saber que pretendem ca

sar: Pedro Gallotti Neto e Te
rezinhá de Lima. Ele, solteiro,
Ferroviário, natural de Floresta,
desta Comarca, onde nasceu a

12 de agôsto de 1932, filho de
Valmor da Silva Gallotti e de
Everilda Warner Gallotti resi
dentes em Taunay, desta Co
marca. Ela, solteira, doméstica,
natural dêste Distrito, onde nas

ceu a 12 de novembro de 1940,
filha de Juvenal de Lima e de

Joaquina Graciano de Lima, re
sidentes neste Distrito.

Faço ciente a quem interessar

possa que estão preparando-se
para casar em meu cartório
Faustino Damborovviski e Ma
ria Manuel dos Santos. Ele,
solteiro, lavrador, natural e re

sidente dêste Distrito, nascido
a 17 de novembro de 1936, fi
lho de Pedro Damborovviski, já
falecido, e de Francisca Dam
borovviski, residente neste Dis
trito. Ela, solteira, doméstica,
natural de Papuan desta Co

marca, onde nasceu a 7 de ou

tubró de 1937, filha de Alipio
dos Santos e de Catarina Soares,
residentes neste Distrito.

Quem souber de algum írn

pedimsnto deve acusar na for
ma da Lei.

Paula Pereira, 28 de janeiro
de 1957.

Maria Góss Glinski.
Oficial do Registro Civil.

João Augusto Brauhart, Es
crivão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil de Felipe Schmidt,
Munícípio-c.e Comarca de Ca
noinhas

Faz saber que pretendem ca

sar: Aryon Hamilton Brunetti
Cordeiro e Olga Hort. Ele, na-

Editais
tural do Paraná, nascido em

Curitiba no dia 11 de agôsto
de 1934, Comerciário, solteiro,
domíclliado ,e residente em Pa-.
ciencia, filho de Odilon de Paula
Cordeiro e de Dna. Palmira
Brunetti Cordeiro, domiciliados
e residentes em São Bento do
Sul. Ela, natural do Paraná nas

cida em Fluvíópolis no dia 1.
de feverelro de 1937, doméstica
solteira, filha de José Hort e

de Doa. Zofia Hort, domiciliados
e residentes em Pacíencía, dêste
Distrito.

Faz saber que pretendem ca

sar: Fileto Herbst e Roza de
Lima: Ele, natural dêste Estado
nascido em Pacíencía no dia 9
de novembro de 1930. lavrador
solteiro, filho de Ernesto Herbst
e de Dna. Hilda Weber Herbst,
domiciliados e residentes neste
Distrito. Ela, natural dêste Es
tado, nascida nesta Vila no dia
14 de setembro de 1938, do
méstica, solteira, filha de Olim
pio de- Lima, falecido, e de Dna.
Luíza de Lima, domiciliados e

residentes nesta Vila.
Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180, Si alguém tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento 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 publicado no Jornal "Correio
do Norte" da cidade de Ca
noinhas.

Felipe Schmidt, 21 de janeiro
de 1957.

João Augusto Brauhardt

Oficial do Registro Civil.

Sebastião Grein Costa, Oficial
do Registro Civil de Major Vi
eira, Município e Comarca de
Canoinhas, Estado de Santa Ca
tarina, etc.

Faz saber que pretendem ca-

,,',\.

�'

Atividades. do govêrno
Jorge Lacerda no se

tor' educacional
em 1956

.

Nos primeiros dias do seu go
vêrno, o dr. Jorge Lacerda já
dedicava atenção especial aos

problemas educacionais, reu

nindo em memorável mesa re

donda educadores de renome, e

pessoas ligadas à educação, pa
ra discutirem a reforme. dos ser

viços da Secretaria da Educação,
afinal convertida em lei.

S. Excia., atento aos reclamos
das populações do interior, pro
curou, desde logo, ampliar a

rede escolar primária, semeando
escolas por todo o Estado. As
sim é que, nestes primeiros 11
meses de seu govêrno, foram
criadas 121 escolas isoladas, 26
escolas reu_nidas e 12' grupos
escolares, com os quais se aten

'deu, em média,' uma' população
de ] 5.000 crianças em idade
escolar.

O aumento> da rede escolar

primária exige, como é lógico,
aumento de professores, advindo,
daí, a necessidade de criar-se
escolas de formação' de profes
sores. Eis porque o govêrno criou,
no ano findo, 4 cursos normais

regionais, concedendo, ainda,
mandato a associação de caráter
privado para'ministrar ensino
normal do primeiro ciclo tota

lizando, assim, 5, cursos de for

mação de professores primários.
Em outros setores de ensino,

assinala-se a ação segura do

govêrno, ao elevar de 3 para 5
o número de Escolas Profissio
nais Femininas; ao conceder
bolsas escolares e auxílios a es

tudante" necessitados num mon

tante superior a 10 milhões de
cruzeiros; ao firmar diversos a

côrdos com o Govêrno Federal,
visando a ampliação da cam

panha da Merenda Escolar e a

construção do prédio do Insti
tuto de Educação de Florianó

polis; ao construir, com recursos
do Estado, novos edifícios des
tinados a grupos escolares; ao

estender a Diretores de Grupos
e Inspetores Escolares ,a grati
ficação do magistério, até então
concedida apenas aos professores
normalistas.

São, enfim, realizações ql,le.
demonstram a, segurança com

que o Governador Jorge La
cerda vem conduzindo o setor
da educação.

s. Tereza Especial
o seu café

/

sar: Sebastião Alves' Martins e

Rumilda. Irene Steffen. Ele, na
tural dêste Estado, nascido neste
Distrito no dia 20 de janeiro de

1935, lavrador, solteiro, filho de
Ermilino Martins, falecido, e de

. Doa. Tereza Alves de Souza,
domiciliado e residente .neste
Distrito. Ela, natural dêste Es

tado,
- nascida em Mafra no dia

12 'de setembro de 1933, domés
tica, solteira, filha de Carlos
Steffen e de Dna. Suzana So
ner, domiciliados e residentes
neste Distrito,

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguém tiver conheci
menta de existir algum impedi
mento legal, acuse-o para fins
de direito. E para constar e

chegar êste ao conhecimento
de todos lavrei o presente que
será afixado no lugar de cos

tume e publicado no Jornal Car
reie do Norte da cidade de Ca
noinhas,

Major Vieira, 28 de janeiro
de 1957.

'

Pedro Veiga Sobrinho

Esc. Jur. no imp, ocas. do Ofic.

,

j'

, J
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Visita Pastoral. S. Excia. Revma.
Dom Daniel em Canoinhas.

Em visita Pastoral, depois de prolongada ausencia, che

gará a esta Paróquia, no dia 17 de fevereiro, S. Excia. Revma.
Dom Daniel Hostin. DD. Bispo Diocesano. As visitas começarão
diretamente por Major Vieira. O roteiro de S. Excia. Revma.

por esta Paróquia, durante um mês e meio, está afixado à en

trada da Igreja Matriz e na portaria na Casa Paroquial. Na Igreja
Matriz, o Sr.· Bispo administrará o sacramento da Crisma nos

dias 30 e 31 de março, sabado e domingo.

Capela de Nossa 'Senhora de Fátima
Depois de amanhã, 11 de fevereiro, festa de Nossa Senhora

de Lourdes, exatamente quando no mundo catolico se iniciam as

celebrações do Primeiro Centenário das Aparições de Lourdes,
esta Paróquio inaugurará a nova Capela de Nossa Senhora de

Fátima, que, abriga o soberbo conjunto de imagens doadas pelo
Sr. Dr. Reneau Cubas.

Ergue-se a capelinha entre a escada principal e o lance
lateral esquerdo que conduz à Igreja Matriz, ao nível do passeio
e rodeada de área inteiramente cimentada. A edificação é de,

concreto, 3 metros e 20 de altura, com o telhado em forma de

cúpula, teto vermelho imitando escamas, repousando sobre seis

pilastres de concreto, encimados cada um por tres pequenas ci

malhas, o todo coroado por uma cruz branca de cimento. A Ca

pelinha, sextavada, tem 4 metros de diâmetro, 3 portas para o

'lado da praça e, encostado na parede do fundo, todo o grupo de
Fátima sobre um largo pedestal de cimento. Diante das imagens,
um canal de concreto, guarnecido de pontas de ferro, se destina
a receber as velas dos fieis.

Com seu terno rosto de Mãe voltado para a cidade, Nossa
Senhora de Fátima, assim suplicamos e esperamos todos. peça li

'

seu Divino Filho não apenas o perdão dos pecados gravissimos
q�e em Canoinhas, como em todas as cidades, se cometem, mas

ainda a constante e forte proteção divina para a família católica
canoinhense.

'

Altar da Criança
Já se encontram em Ganoinhas asImagens artisticas que

a Criança Católica de Canoinhas colocará sobre o seu Altar: o

Menino Jesus. São Tarcisio e Santa Maria Goretti. Todos os pe
quenos do Catecismo Paroquial ficaram alvoroçados com a no

ticia repentina. A Paróquia já reservou, na -Igreja Matriz, o local

para o Altar da Criança. Os adultos, devotos de Santa Maria
Goretti, podem fazer a entrega de suas ofertas por intermédio
das, Crianças do Catecismo, para a confecção do altar.

,!------------------------,

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

FÉRAS HUMANAS
com o famoso astro RANDOPH SCOTT

e cont, Seriado O Segredo da Ilha do Tesouro
-----'

"

-DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

�FÉRAS HUMANAS
e conto Seriado O SegredO da Ilha do Tesouro

DOMINGO _
ás 17 horas - Censura Livre
ás 20,15 hrs. - Impróprio até 14 anos

A, FAVORITA DE FELIPE II
com Olivia deHavilland, e Gilbert Roland

Em Ciuemascope de luxo

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

,

3a. e 4a. FEIRA • ás 20,15 horas - Impr. até 14 anos

UMA GAROTA DE SORT'E
./ O sensacional musical da Warner
com Jane Powel Gordon Mac Hae e outros

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

UMA TRÁGICA AVENTURA
com Jeanne Crain e Michael Rennie

Aguardem:
ROS E MAR I E Em CINEMASCOPE

O GRANDE MUSICAL DA METRO

SETE NOIVAS PARA SETE IRMÃOS
Formidável filme em CINEMASCOPE

-,,,ta' i

I •
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,

� ,Grupo Escolar 1/Almirante Barroso"
Edital ,para O' ano de 1957

MATRICULA:
Dia li de Fevereiro: - 1- Série do C. P. C. e 4° ano
Dia 12 de Fevereiro: - 3° e 2° anos
Dia 13 de Fevereiro: - 1° ano
Dia 14 de Fevereiro: - os novos candidatos.

Curso Normal R�gional - Exames:
Inscrições dia 15 de Fevereiro no período da tarde.

RE,ALIZÁÇOES
2' época: dia 16 de Fevereiro às 14 horas
Admissão: dias 18 e 12 de Fevereiro às 8 horas
Vagos: de 20 a 23 de Fevereiro.

'. MATRICULA:
De 25 a 27 de Fevereiro.

OBS: Outros detalhes serão esclarecidos no ato das inscrições.
O DIRETOR.

'Motores DIESEL 'estacionários, marca "MWM"

resfriado por agua" verticais,' 4 tempos com
,

'
'

equipamento standart de 1-2-3 e 4 cilindros,

, ,

resfrtamentc por termosifon ou por radiador e
'

ventilador, utilizados para pequenas e grandes
indústrias, acoplamento em geradores

oferece a firma
Â

J. CO'RTE
Rua Vidal Ramos, 701 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS - STA. CATARINA

Associação R ural de Canoinhas
Edital de Convocação

o Presidente da Associação Rural de Canoinhas, usando
das -atribuições que lhe confere Ó item 1°' do 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 .Itrês-rda tarde), em primeira convocação, afim de
.

tratarem dos assuntos constantes da seguinte
ORDEM DO DIA: .-

10 - Deliherar sôbre o Balanço, Relatório do Conselho
de Administração e Parecer do Conselho Fiscal;

2° - Eleição de novos membros para os Conselhos
de Administra�ão e Fiscal;

3° - Outros assuntos de Irrteresse da Associação.
-

Não havendo número legal para 8 instalação da Assembiéia
em. primeira convocação fica, desde 'já, feita ,8 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
da Associação Rural de Canoínhas, seus Núcleos, bem como em

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

:I Cancinhas, 25 de Janeiro de 1957

ASSOCIAÇÃO RURAL DE CANOINHAS
Alfredo 0. Garcindo - Presidente

DISCOS
sempre novidades

-

Casa

9-2-1957

A roupa que resiste ao tempo porque I tem

qualidade am tudo

Vendem-se
5 vacas Leiteiras, 2 bois

mansos, gordos' e de todo
serviço, l égua meio sangue
anglo árabe, 5 porcos gor
dos, 16 porcos de criar, 1
Rádio de ba teria novo com

bateria e demais pertences
de uma casa, de moradia.

Tratar com FELIPE MO-

RAES, em Tatinay. 2x

Atenção
rrledores 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.

RENNER bôa roupa

Rádios

Telefunken
revendedores autorizados

CASA ERLITA

Experimente
Café MARLY
O ,MELHOR

a

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

Encomenda seu traje com antecedência a

aproveita desda o início do verão!

Revendedores RENNER em Canoinhas:

PEREIRA

•

Um bom churrasco?
Vá saborea-lo

na churrascaria do

o

R;;;í;;ad�t�s
ai

Frigidaire
os MELHORES

A vista e a prestações_

Modernos, tipo 1957.

lnformeçôes com Waldemar Hnüppel OU AlIrodo Gôrcindo.

Casa Lang,er,
de Walfrido Langer

RUA PAULA PEREIRA, 793 - CANOINHAS

Camisas -:- Gravatas - Meias - Lenços - Sombrinha!'!
Guarda-chuvas - Armarinhos - Perfumarias - Miudezas

Sementes de Hortaliças - Gêneros alimenticios.

,
. Anexo: BAR e SNOOKER

Consil
Próximo ao POSTO ESSO.

Colchões, de Mola's - Duas Faces
Grupos EstoFados

- A VISTA E A PRAZO
Informações com Waldemar Knüppel

",

Está ã venda o

Hotel Cruzeiro do Sul
Tratar com o PROPRIETARIOi no local

RUA VIDAL R�MOS, 379 - CANOINHAS

za Exposição Agro 4vicola Industrial
Patrocinada pela Associação Rural de Canoinhas

está marcada para os dias 23-24 e 25 de Novembro de

1957, a 2a Exposição Agro Avícola Industrial, que sê realí
sará nos pavilhões da Associação Rural. Espera-se que a

segunda exposição tenha o mesmo êxito da primeira, rea

lisada 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 Àssociação.
'

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEl�AS,
ESPINHAS, E'TC..

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'.
, ..

,

CORREIO DO NORTE
----------------------------------------------------------�------------------------------------�

9·2.1957

V I D R A ç A R I A\
V I eTO R 'TO M Ase H I TZ

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

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

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

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 Mecan(\grafo

Praça Lauro Müller, 132 ;-: Canoinhas

Encarrega-ee -de consertos, reformas e limpeza de Máquinas de
Escrever, Somar, Calcular, Hegistradoras, etc.

Compra e venda de Mâquinas novas, usadas e reformadas

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Ofieina

Relâ.mpago

Completa assistência para.
b·· . I t' do pequeno concerto

sua tCIC e a até 8 reforma geral

Bicicletas, das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista e a prazo

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

sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte

..........._i .

uma máquIna

, ., III " ,r _ z • r •

t a r e f a fi. c ••• r:I
-,

"provai-a em vórlos PC;t(sesl vltorlo
.0 contra o tempo, o desgaste e a.

choques I reclamada pelas donas de
cas.,costureiras, modistas, alfaiates-

._ '.:'..

..dqulna de costura cftm por cento .,.".....

.gora é ,fabricada no Brasil para que todos _
lares brasileiros possuam a máquina que�
forma em prazer a tarefa de coser"l

VIGORELLI possue um belo movei em •__

trabalhada, com cinco gavetas, cosendo' PCInI
. fronte e para traz, bordando, yolante �
para maior proteção.

VIGORELLI , garantida por quinze anos _

dura uma eternidade I

Distribuidor., no .ul do 8ra.il: .''''''��',l ;!ifF)
'.

�. ' ...

'j
• dI�ES ]Itaudo�

CURITIBA - PONTA GROSSA· LONDRINA· MARINGÂ • BLUMENAU

Representante local:

Basilio Humenhuk & Cia. Ltda.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

.

especial e canoinhense l

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos
anéis 'e brincos

.

de di- i
versos modelos fi

j;

Na Relojoaria Suissa

11•..,..•.de Guilherme J� A. Souza
Rua Eugenio de Souza,

....................=-.

Material, Elétrico

l.êrnpedes, Lustres

ea�(t �ttit4
.

Rua Pa�11I
.

Pereira,- 362
Ofere.ce: .,

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. '

"

---------�
Terra� à Venda

j

Para seu Automovel ou Caminhão

Revendedores ,autorizados

Casa ' Esmalte

Casa

Vende-se um terreno de caíva e ótimas terras de
cultura com 3'09 alqueires, situado à 9 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, barbaquâ, erva mate e demais ben
feitorias, todo cercado de arame, distante da cidade 25
quilômetros (Fartura). '

Serrarias Reunid�s Irmãos Fe�ndndes S. A.
Tratar com o Sr. T I T O 'j,

=m:::::I:::::::::===::::::::::==::;::::::::::::::::nc:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
g •

g =

H Dr- Aristides Diene'r li
:: CIRURGIÃO DENTISTA Ei
" "

= 3

H RàiO$ X, - Pontes Moveis e Fixas i!
u "

li Dentaduras AnatomicBs ii
.1 iii.

iã Rua Vidal Ramos i!
ii CANOINHAS -

�

.

SANTA CAT.ARINA ii
.. -

..

::::::::::::::::::::::::::::::::::;::=:�=III:::::=:::=::::H:::�:::�::=::::::::::::==::::::::�::i:
•

<�,

I' Esmalté
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I� t (Onvit��R;:;���M:�T�·· Dia .!f
Walfcido Langer e Senhora, Paulo Soares e Família

-= duramente atingidos com o triste desenlace que os vei� I�i enlutar, no inesperado falecimento da mãe, sogra e avó

.·1
ELSA IDA WEINERT LANGER, IS;que após ter passado bem no ato operatório, e depois

deste, por várias horas ter se encontrado em estado
contentador, dando á Família como aos Médicos todas Iii .

as esperanças, 'eis, que a todos surpreendeu,·
,

!!9!:

�
quando de momento veio a falecer, e:-

� A . Família externa sua imorredoura gratidão aos Facul- I
SE tativos. Dr. Cubas e Dr. Segundo, pelo denodado esforço _E

d d R �que ispen eram, aos vmos. Frei Hilário e Modestino �

I� pela a�s�stência religiosa, ás Irmãs do Hospital, aos Ibons vizinhos e a todos que os confortaram e enviaram §fi!'

� PCesa�des e acompanharam a falecida a sua última morada. ::
"3!S

onvt arn parentes e amigos para a missa de 7. dia a ªª
ser celebrada dia 12, às 6,30 horas na Igreja �atriz. :

Canoinhas, Fevereiro de 1957. -

'C. 1IIIIIIIIlIIImllmI5511IWllllllllllllllllllijllmW�llllmpOOI'RIIIIII�1JIIII�lIlIlIJIIIi5mlll�llmlllllllllll�
,

o NaJal do Lar
São Paulo, 4 de janeiro de 1957

DEPARTAMENTO DE VENDAS
Circular n. 2/57.

Prezado Senhor:

o resultado acima, foi publicado na imprensa; dia 3 do
fluente, havendo inclusive, notícia do mesmo na edição dêsse dia
do "O Estado de São Paulo".

'

Sem mais, para o momento, com os nossos protestos de
estima e consideração, firmamo-nos, mui cordial e atenciosamente

O NATAL DO LAR LTDA.
•

No Cineminha:
.'

DOMINGO, às 15 horas.
DOMINGO,' às 20,15 horas.

"HERANÇA SAGRADA"
- DRAMA DA HISTORIA AMERICANA -

com ROCK HUDSON e BARBBRA RUSH.

SEGUNDA-FEIRA, às 20,15 horas:

REAPRESENTAÇAO.I

AGUARDEM.

"SENTI N ELAS DO DESERTO"
UMA FANTASIA BARBARA EM TECHNICOLOR.

PROVA CICLISTICA
BARRAS - CANOINHAS - T. BARRAS

P R E M lOS - 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 Fã-
brica (ie BICICLETAS "MONARK", já conta com os s'eguintes

I
concorrentes Inscritos:

Por Tres Barras: 1. Sessuaf Polaínski; 2. Pedro Sauchuk;
3. Estanislau Domainski; 4. Germano Karleski: 5.
Euzebio Farian.

Por Canoi"nhas: 6. Bernardo .Lubke; 7. Nivaldo Brien; 8.
Hugo Marshalk; 9. Antonio da Rosa Menezes; 10.
Sebastião Silveira; 11 Carlos Benkendorf Junior;
12. .Marcos Süssenbach,

Por Marcílio Dias: 13. Frederico Kohler; ]4. Nelson Metzger.
Pelo Pinho: 15. Anastácio Lorena; 16. Alceu Soares; 17.

Diamiro dos Santos; 18. Abrão Fernandes; 19. Ana
zario Lorena.

", Pela Transportadora Wolfram: 20 Amazor Prestes.
de Fevereiro encerram-se impreterivelmente as inscrições.

s Para maior comodidade dos ciclistas precederão as bicicle-
tas, cinco motocíeletas, pilotadas pelos Senhores Erico Schneidwind

r' D.arc.
Y Wiese, Antonio Martins de Oliveira, Hantz Wassermann

..

�
. João Graf.
,

Os demais. ciclistas interessados queiram fazer suas ini
críções em CANOINHAS, no SERVICENTRO ESSO e em TRBS

. BARRAS nas LOJAS DE MEHRY ,SELEME & FILHOS. ,'!

"

VENDE-SE
Um lote com uma casa, de

7x8, construção nova no lo
teamento Jardim Esperança.

Dois ótimos lotes em frente
aos escritórios da União;

Tratar nos escritórios da
Indústria União Madeireira.

ComDDi�acão 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.

Lida. AUTOMOVEL

.

, n, Pela. presente, temos o prazer de informar-lhe que os nú

�J5 meros premiados em nosso sorteio de Natal, foram os seguintes:
1. Prêmio: n. 23.513

i� �:> � .� �m�
Conforme determinação· federal, o sorteio em questão '.

"r correu pela Loteria do Estado de Minas Gerais, na extração de para o seu melhor paladar
21 de dezembro de 1956.

Chevrolet 29·
Reformado. ,. Bom estado.

PREÇO DE OCA�IÃO .

Tratar com o sr. Henrique
Bora, na União'Madeireira.

•

Café-

Santa Tereza Espedal

VENDE-SE
Uma casa à rua Paula Pe

reira, própria para comércio.

Tratar no número 872 da
�

mesma rua. 10

Sala Aluga�
Em frente ao Posto Ouro

Verde. Alugam-se salas em

predio recém construido. .

Aluga-se tambem uma casa

de moradia em Agua Verde.

Tratar à rua Vidal Ramos
com o sr. Dietrich Siems. 3

Lltenstlios domésticos

CasaErlita
\

eRENHERA BOA ROUPA

Vende-se
em Xarqueada, um terreno
com 2.ÚOO metros quadrados

e duas construções.
Preço de ocasião.

Tratar no local com o pro
prietário sr. Ernesto Fischer
ou á rua Eugenio de Souza

299, Fábrica de Estofados. 3

Agradecimenta
Venho por intermédio deste

semanário, agradecer ao ilustre
médico Dr. Cubas, pela especial
atenção que me dispensou per
ocasião de minha enfermidade,
que culminou com uma inter

venção cirúrgica. Torno extensi
vo este agradecimento ás bon
dosas e competentes Irmãs do

Hospital Santa Cruz.

José Hudzinski
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Banco do Brasil s. A.
Carteira de Crédito Agrícola Industrial

AVISO
Com o objetivo de executar o seu programa de acão,

contribuindo para o desenvolvimento da produção nacional, a Car
teira de Crédito Agrícola e Industrial empenha- se em conceder
auxilio financeiro diretamente a produtores, para tanto acolhendo
e examinando todas as propostas de financiamento que lhe são

submetidas, sem que eS.se tratamento importe, desde logo, em

qualquer despesa para
�

os interessados.

Cabe assinalar, todavia, que, por exigência mesmo do
crédito especializado, o contacto direto com os proponentes é,
inicialmente, de importância vital, pois facilita à Carteira analisar
com maior justeza, as reais necessidades dos que a ela solicitam
a referida assistência financeira.

Nessas condições, afora os poucos casos em que se possã
justificar plenamente o contacto com procuradores que disponham,
além das necessárias credenciais, do exato conhecimento das ati
vidades e ,planos da firma solicitante, a Carteira adota como norma

de conduta recusar entender-se -corn intermediários, cuja presença
é dispensável, senão de todo nociva aos seus serviços como aos

interesses dos seus mutuários.
I

Assim sendo, comunicamos que será liminarmente inde
ferida qualquer proposta encaminhada atravez de intermediários,
tornando-se as firmas· responsáveis pela não observância deste
aviso passiveis de imediato impedimento para operar com a Carteira.

(As.) Souza Naves Joviano Jardim
Diretor Gerente

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

Peça ao seu' fornecedor ou pelo fone 241

Torrefação Santa Helena

Caminhão
.

Chevrolet
""

.-" f

Tipo 1938

Reformado, máquina retificada, carroceria nova.

Preço de ocasião.

Ver é tr�tai na CASA SÊZEFREDO.

Escola Municipal Rodolfo Zipperer
I

Campo d'Agua Vérde
Comunica que as.matrículas serão rea

lizadas nos dias 13 e 14 das 8 ás 12 horas.

Licéa Kohler - Diretora'
.'

Caminhão� Chevrolet 48
.

Vende-se. Reformado c/reduzida. Perfeito estado.

Preço de ocasião.
Uma casa de moradia, 1 barracão 10x14, 3 datas cer

cadas, com benfeitoria, arvoredos, etc.

Ver e tratar com o proprietário
THEODORO TOMpOROSKI, Alto das Palmeiras.

,

....I � �

Fábrica GlóriaA
Oferece: ternos sob-medidas - melhores

padrões - melhor corte - menores preços
,

e facilidades no pagamento.
Agente em Canoinhas:
Estefano Bedretchuk

Rua Paula Pereira' 872

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




