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Assembléia da Associação Rural
o Presidente da Associação Rural de Canoínhas,

comunica aos Senhores associados, que a' Assembléia
marcada .para o dia .� de �àrço, fica transferida para o

dia 31 do mesmo mês às 14 horas,

Canoínhas, .23, de fevereiro de 1957.

Alfredo Garcindo - Presidente

ALFREDO GARCINDO
Viajou .à Florianópolis, para tratar de assuntos

�igados à Associação Rural e interesse dêste jornal,' o Sre
.

'Alfredo Garcindo um dos nossos Diretores.

Almejamos-lhe excelente viagem, com votos que
.

a sua missão seja repleta de êxito, num breve regresso.

Mensagens de aplausos pela
.criação . de novos municípios
Receberá emendas o projeto que visa alterar
a Divisão Administrativa do Estado - Comissão
.de Deputados em visita aos municípios

que se vão emancipar
Continuam chegando, em, profusão, dirigidas ,ao deputado

Paulo Konder Bornhausen e demais membros da Assembléia,
cartas, memoriais e mensagens telegráficas de diversas regiões
do Estado, versando o momentoso Projeto de autoria do depu-"
tado Volney Colaço de Oliveira que altera profundamente a

fisionomia de Santa Catarina com a criação de 16 novas comunas.

Várias delegações têm vindo a Florianópolis, especial
mente tratar do assunto.

. 'Inúmeros são os pedidos de informações dirigidos à Co
missão Permanente,' ora em funcionan.ento, sôbre a proposição
em tela.

EM,ENDAS AO "PROJETO VOLNEY"
Sabe-se que, ao ensejo da discussão do Projeto do de

putado Volney, ,o que ocorrerá em abril próximo, tão logo ter
mine o recesso parlamentar, serão apresentadas diversas emendas

objetivando a inclusão de novas comunas,

O deputado Geraldo Mariano Günther, por exemplo, plei
tará a criação do município de "Abelardo Luz", desmembrado do
de Xanxerê.

O próprio autor, segundo declarou em entrevista à ím-.

prensa do. interior, incluirá, durante a discussão, outros' distritos
em condições de se emanciparem, segundo dados que lhe foram

�ecentemente enviados pelas populações interessadas.

VISITA AOS DISTRITOS
No próximo mês, provàvelmente, deverá percorrer o Es

tado, e particularmente as regiões municipais que pretendem o

desmémbramento, uma caravana de deputados que já apuseram
suas assinaturas ao Projeto do parlamentar Volney Colaço de

Olíveíra, afim de verificarem, in loco, as condições favoráveis à
autonomia administrativa das futuras comunas.

BRA81tIA OU não BRASILI!
Na política brasileira, no momento, não há assunto mais

discutido do que. a mudança da Capital. Federal.
Mas, seguramente há 30 anos. dos meus pobres 35 venho

ouvindo, vendo e lendo sôbre a mudança da capital para Goiás

(an<tig� .capital do Estado do mesmo nome); para Planaltina; para

.!., o Triângulo Mineiro; para Belo Horizonte; para o Caixa Prego...
;
.:" Menino ainda perguntei a meu saudoso pai, que tudo

queria e gostava de me explicar, a razão da mudança, já que o,
Rio, para'mim, conhecido apenas pelas lindas e escolhidas vistas
do Pão de Açúcar, do Corcovado e das praias, parecia-me cidade

. matíngível em beleza tanta, riqueza, etc., e os lugares que me

apresentavam como. futuras capitais surgiam-me como locais pró
prios e dignos 'ainda de bandeirantes ou de exploradores de

chapéus de cortiça na cabeça e de metralhadoras na mão.

Papai 'deu-me duas razões principais; a militar e a dos
geógrafos, 'vamos dizer assim, exatamente as duas principais
r��ges que contin uo vendo defendidas' pelos mudancistas, ou

seja de que o Rio, por ser uma cidade marítima poderia fàcilmente
cair nas mãos de qualquer potência estrangeira que nos atacasse
numa guerra e a segunda razão de que a Capital do País

.

deve
.eer no centro geo�étrico do território.

Na ocasião fiquei perfeitamente de acôrdo com as razões
oferecidas mas, hoje, pesando os prós e os contras e sentindo o

progresso 'que se fêz nos últimos anos, acho tão insubsistente as

alegações que, se dependesse de mim, desaconselharia a mudança.
,

,

Já se foi o tempo em que um canhão só atirava, a 3
milhas; o avião que era mero pôsto de observação móvel do
movimento de tropas do inimigo cruza os céus em velocidades
superiores a do som; as bombas que eram de pêso descomunal
.são menores do. que bolas de golfe e seu poder de fogo tão

grande que uma só em Hiroshima arrasou quase tôda a cidade,
causando maior mal e destruição do que todo o bombardeio ale-
,mão contra a Inglaterra; os dirigíveis teleguiados aí estão caindo
em todos os lugares ....

,:Çái; pois, a chamada razão militar.

�" ,:'." I) � .a alegação de que a cabeça deve ser no centro geo
'métricój-' ".
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o Governo Lacerda no

setor da Agricultura
Atendidos pelas patrulhas mecanizadas 7761avrádores
Prosseguindo na divulgação

de aspectos e fatos da admi
nistração do Governador Jorge
Lacerda, vamos enumerar al

guns dados sôbre as atividades
desenvolvidas pelas Patrulhas
Mecanizadas, da Diretoria de

Serviços Especíaís da Secretaria

d\ Agricultura. .

I
iA. Patrulha Mecanizada de

Florianópolis executou serviços
de destoca, construção e re

construção de estradas
-,

muni

cipais, aração e gradagem nos

seguintes municípios: Tijucas,
Biguaçú, Florianópolis, São José,
Palhoça, Santo Amaro, Tubarão,
Braço do Norte, Criciuma, Ara

ranguá e Turvo. Nesses muni

cípios foram executados 185
hectares de aração, 150 hectares
de destaca, totalizando um total
de 585 hectares, tendo sido a

tendidos 169 lavradores. Foram

.

Só em março a

Loteria Federal
RIO, 22 (V.A.) .:... O senhor

Peixoto de Castro, concessionário
da Loteria Fed�ral, a propósito
da noticia de que ela voltaria a

funcionar na primeira quinzena
de. fevereiro declarou o seguinte:
"Não poderá ser nos primeiros

dias do próximo mês, porque o

Ba-nco do Brasil necessita de trin
ta dias para emitir as letras hi
potecarias e o projeto que man

dava fazer a emissão não pôde
entrar em votoção no último pe
ríodo legislativo. Dai se conclui
que provavelmente só na segunda
quinzena de março voltarão as

extrações da Loteria Federal". E
acrescentou: - 'De acordo .

com

o novo contrato, o limite da so

ma dos premios no primeiro ano

ser á de Cr$ 1.648000000,00.
Quanto ao . premio maior desta
nova fase da Loteria Federal ainda
,é um caso a estudar".

construidas e reconstruidas es

tradas municipais numa exten
são d� 98 quilômetros.
A Patrulha Mecanizada de

Blumenau atendeu os serviços
de destaca, aração. gradeação e

reconstrução de estradas muni

cipais, nos municípios de Itajaí,
.Brusque, Gaspar, Blurnenau, In
daial, Rio do Sul, Ibirama, Ro-'
deio, Timbó, Jaraguá e Joinvile.
'Nesses municípios foram aten
didos 132 lavradores, com a

execução de 175 hectares de
aração, 138 hectares de gradea
ção e 100 hectares de destaca.
Foram construídas e recons

truidas estradas municipais nu

ma extenção de 42 quilômetros.
Essa 'patrulha, em colaboração
com a Casa do Colono, revendeu
diretamente aos lavradores,' 8
preço de custo, os seguintes
materiais:

Inseticidas, 1.522 kg. Adubos
compostos, 7.000 kg. Adubos
fosfatados, 1.500 kg. Calcáreos,
5.000 kg. Sementes de batata,
300 kg. Sementes de soja, 340
kg. Milho para consumo, 1'.500 kg

A Patrulha Mecanizada de
Canoinhas realizou: nos muni

cípios de São Bento do Sul,
Campo Alegre, Rio Negrinho,
Itaiópolis, Mafra, Canoinhas, Pa
panduva e Pôrto União. serviços
de destoca, aração, gradeação e

construção e reconstrução de
estradas municipais, atendendo
a 248 agricultores daquela re

gião. '

A Patrulha Mecanizada de
Joaçaba, executou idênticos ser

viços n0S municípios de Pira
tuba, Capinzal, Joàçaba, COn
córdia, Xanxerê, Videira e Ca
çador, além de Curitibarios e

Campos Novos. Foram atendidos
227 agricultores com a execução
de 1.300 hectares de aração,
1.300 de gradeação, 700 de se

meadura e 3,500 sacos de co

lheita de trigo. Essa Patrulha

É menos séria ainda, pois, num país, que vale mais: a

terra ou o homem? É claro que o elemento humano tem mais
valia.

E onde se situam as maiores concentrações humanas no

Brasil? Em São Paulo, no próprio Distrito Federal, em Minas, no

Paraná, Rio Grande do Sul, na Bahia, em Pernambuco e no

Ceará, ou seja, nas costas. Pouco adiantaria uma capital no centro

geométrico de nada, num lugar belíssimo, plano, rico; mas sem

população, sem gente, sem habitantes ...

E o Brasil tem dinheiro para construir uma capital com

edifícios para alojar todos os ministérios. tôdas as instituições, os

institutos de provídêncía (falidos), as organizações, etc., etc.?

É claro que não, 'mas a mudança, se o Presidente 'con
tinuar ou se o suceder alguém do mesma "petit comité", será
feita, pois, na "realidade só se conhecem duas razões do Presi-
dente parB; tal mudança:

.

'i) quer livrar da fiscalização, severa que fazem de seus

atos a, imprensa e a oposição e isto ficou comprovado não só
porque o próprio já o disse, como seus auxiliares já o confír
�aram e

2) o negocismo de que o nosso governante ainda não se

libertou .ínfluencíado pelos encantados com a frutificação dos

negóéíos brilhantes que fizeram.
Artur de Castro Borges.

fêz trabalhos de 'conservação �e
solo em 700 hectares. de terra,

. tendo projetado, ainda; 80 qú�
"lômetros de estradas e cori";;
truido 120 quilômetros de cur-
vas de 'nível, afim de prevensr
os efeitos daerosão. Partícípou
ativamente no combate à i",
garta do trigo em Campos N�:'
vos e municípios circunvizinhos, i'
assim como do combate a urrra

riova praga que destroe abrut�
mente os' ervais do oeste cabo:"
rinense.

A Oficina Mecânica de Emer
gência da Diretori� de Serviços
Especiais, a pedido dos lavra
dores, executou reparos em ,5,7
tratores e 132 máquinas de vá-
rias êspécies.

"

O Servíço de Estudos e Pes
quisas- da referida Diretoria e

xecutou experiências de adu
bação em 22 municípios. Ess�
experiências têm por finalidade
indicar aos nossos agricultores
quais as variedades de plantas
que mais se adaptam as con

dições de solo ou do clima em

estudo, assim como a adubação
mais compatível às, variedades
vegetais para determinado solo.
Para isso, os técnicos daquêle
serviço percorreram, de Jeep,
27 mil quilômetros, dentro do
Estado, instalando 46 ensaios.

Barra Velha
ressurge

Dinâmica atuação do Pre
feito - Consagra-se uma

vez mais o provérbio:
"A união faz a força"
BARRA VELHA, 28· (Do Cor-

respondente) - Barra Velha. a

antiga Barra Velha que no passa
do fez historia em nosso Estado,
ficou por longos anos no olvido,
quando um' simples distrito do
Municipio de Araquari.
Eis que um justo movimento

de reinvidicação, onde se verificou
uma das mais expressivas expe
riencias de trabalho de equipe de

,

seus. filhos, quer da 'antiga Vila'

I
como do interior, conseguiram. os
barravelhenses sua emancipação.
E assim, em 22 de Dezembro
de 1956 era instalado o novo Mu- ,

nicipio de Rarra' Velha.
Desde esse dia, aquela mesma

equipe que tantos esforços fez i.,..•.•,..para alcançar seu objetivo, conti-' f
nua trabalhando' para provar que
estava em condições de emanei"
par-se.

Em menos de um mês, a então
Vila de Bana Velha t�mo1Ul a�pecto
de cidade. Suas ruas foram am

pliadas e revestidas: cuida-se da
'arborização da praça; iniciou-se o

serviço de, esgoto, drenaram-se ás

águas pluviaiS;' surgiu o bélissimo
'. (Conelúe na última págine)
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A Fábrica Glória
Oferece: ternos sob medidas - melhores
padrões - melhor corte - menores preços

e facilidades no pagamento.
Agente em Canoinhas:
Estefano 8edretchuk

Rua 'Paula Pereira 872 ,fo.
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Revendedores RENNER em Canoinhas:

II R:::�=::E,�:�:'.:��� �. C.AS�A
.

PE·RE IRA'flocos para a lavagem das roupn,.
•�

Adquira-o em nossa Loja.

"

V 10 R A'C A R 1 A
VICT,OR TOMASC'HITZ

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

Quadros, Molduras, Vidros, Espelhos, Estampas, guarnições
�,arSi banheiro, etc.; Pequenos concertos a domicilio.

Variado sortimento de artigos para presentes.
.

'Colocação de vidros em geral

.., 23·2.1957

A roupa. que resiste ao tempo porque tem'

qualidade 'em tudo

REN'NER' bôa roupaa

custa menos porque... dura mais!
-----I� "0---

Encomende seu traje com antecedência e

aproveite desde o início do verão I

Asairrel Leia I Divulgue!
Correio 'do Norte

,
..

Com uma máquina

\
, D'" "r.x., •

tar.fa d. c ••• rl

.I
,�.

.."
...

� ': .

'.

�provat''CI em v6rlos, palses, vlforfo
ao contra ° tempo, o desgaste e OI

choque$; r.Clamada pelas don.as d.

!lIlIla, costur.iras,modistas, alfaiates:..
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t ,
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IIIIdqulna de costura c.,m por cento p�
_gora é fabricada no Brasil para que todos CIG

lares brasileiros possuam a m6qulna que�....

forma' em prazer a tarefa" de coser'"
.

VIGORElLl possue um belo movei em ......
trabalhada, com cinco gavetas, cosendo paN,
frente e para, traz, bordando, volante IIIOdçe
para maior proteção.

VIGORElll é garantida por quinze, _OI ...
dura uma eternidade I

{i)li'!'6'nbuidor.1 no' sul do Brasil:

cJf�E"-S ��
CURITIBA - PONTA GROSSA - LONDRINA - MARINGÁ - BLUMENAU

Representante local:

��;'.

Bas'ilio Hume,nhuk & (ia. Ltda.

� -- �

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relârn.pago
, Completa assistência para

bl . I do pequeno concerto
sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

/

Peças e accessórios
Vendas à vista e a pra�o

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

sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte

-

Terras à VencIà
Vende-se um terreno de caíva e ótimas �rras de

cultura com 309 alqueires, situado à 6 klm. da cidade, em
Salto d'Agua Verde (terreno Liberato) com bàrbaquá, erva

. mate, muita lenha, nó de pinho ern 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 Sr. T I T O

=:===::I=-::::====::==::::::::::I:::::::::::::::::::U:::::::::::::::::::::::.:::=::::::::::::::::::
a=

.

1
." :1

�i Dr. Aristides Diener i�
;= CIRURGIÃO DENTISTA 55
�, H

- i�.
.

Raios X .- Pontes Moveis e Fi'xas ii
" -

" -

li Dentaduras Anatomi(�s i!
� Rua Vidal Ramos ii
ii CANOINHAS SANT� CATAfUNA iã
h "

- ,

"

::::::::::::::::::::::::::::::::::I:=:::H==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
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Para seu Automovél ou Caminhão

Lntas s.:». 1\:0J1iams
Revendedores autorizados

Casa Es·malt
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Municipal grande . partida
Juventus de Porto União
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�PEU)S L4RES NOVOALISTAMENTO
. e./fen <D

......

<e§ � ELEITOR·AI PARA" 19"ANIVERSARIANTES DA SEMANA .

.
'L...� 58.�.

COMPLETAM MAIS UM
NATAL/CIO

HOJl:: Os srs. Ney Pa
checo de Miranda Lima e ar",
lando Bouer; a senhora Dna.
Francisca, esposa do sr. João
Werkd

AMANHÃ: As senhoras
,�t'Vna:. Tem-poria, esposa do sr.

.

Nicolau Furtado,' Dna. Alaide,
esposa' do sr. Carlos r. Ro
mais; a Srta. Eugenia Ana,
filha do sr. Ludovico Piec»
earlea; as meninas Marcia
Morion, {ilha do sr. Sarkis
Soares,' Regina, filha do sr,

Mirhel <eleme; Sieglinde Ma
ria, filha do sr, Fernundo
Freiberger; o menino Douglas
Lopes, filho adotivo do sr.

Osorio Viana.

SEGU:VDA-FEIRA: Os se

nhores Vitor Bojarski; FIo:
riano Crisan e Oswaldo Ren
gel; a senhora Dna. Ema,
esposa do sr. Alfredo Fiedler;
ti menino Anselmo, filho do
sr Frederico Werdan; O jóvem
Aluacir Alberto, filho do sr.

Bernardino Fedalto,

TERÇA:FEIRA: OS 51'S.
Haroldo Koeop; Pedro [acob
Reinert; Jorge (lonçaloes; as
Srtas. Léa, {ilha do sr. la,:,
cob Seteme; Celina, filha do
sr, Lvdovico Pieczarka; as
senhoras Dna. Estetania, IS'
posa do sr. Emilio Kucheler;
Dna. Waldemira, esposa do
$1'". Odilon Dauet: os meninos
Leandro, tilho do sr, Paulo
Olsen; Dorioal, filho do Sr.

Nivaldo-O. Padilha e Rubens,
filho do sr. João Bedretchuk
Sobrinho.

QUARTA.FEIRA: A se ..

nhora Dna. Alice, esposa do
sr. Jahir Damaso da Silveira;
o sr. Antonio Tomporoski; a

,

Srta. Noemi, filha do sr.

Quintino Furtado.

QUINTA-FEIRA: OS 51'S.

Max Schumacher e Henrique
Neusiaedter; a .Srta. Doris,
filha do sr. Francisco Car»
valho; as meninas Maria
Luiza, filha do sr. Romão
Kasoa; Thereza, filha do sr,

Waldemar Frante; os me

ninas Waldir, filho do . sr.
Michel Seleme; Luiz Alfredo,
filho do sr. Alfredo de ali;
veira Garcindo.

SEXTA-fEIRA, 1. de Mar:
ço: Os srs. Eulindo Treoisani
e Agenor Vieira Côrte; a

Srta Maria e () [ooem Anto»
nio, filhos do sr, Estanislau

. Sempkowski.
.

Aos aniversariantes as nos,

sas sinceras [eiicitacôes.

Registro de rádios'
o senhor Agente Postal Te

legráfico desta cidade comuni
ca aos senhores possuJdores de

aparelhos receptores que de.
vem renovar seus registros nes

ta repartição até 31 de março
vindouro. Após esse praso, SHá
cobrado a multa de cr- 25,00.

Agência Postal Telegráfica
de Canoinhas 1. de fevereiro
de 1957.

�

João Belém Fernandes
Agente.

D •

IS C OS

,

RIO 8, (V. A.) - Falando à
nossa reportagem, o sr, Jayme de
Almeida, diretor geral de Secre
taria do TSE afirmou, categôri
camente, que a Justiça Eleitoral
está apta a promover. em tempo
hábil, o novo alistamento dos 10
milhões de eleitoré� brasileiros,
a fim de que os mesmos possam
comparecer às urnas em outubro
de 1958, data em que se realizarão
eleições em todo o país para a

renovação da Câmara, de um terço
do Senado. e de vários gover
nadores..

As declarações incisivas do sr.

Jayme de Ameida. protestadas em

caráter exclusivo a reportagem
põem por terra a principal argu
mentação dos deputados prorro
gaoioniatas, ou . seja a de que a

Justiça Eleitoral não estaria ha
bilitada a promover o novo alis
tamento de acôrdo com a lei .••
2.550 de 1954.

RENOVAÇÃO EM TRES
ETAPAS

- AJustiça Eleitoral - dis�e
- programou a renovação . do
alistamento' em três etapas suces

sivas em 1956. 1957 e 1958, ba
seada na estimativa de que o

eleitorado votante era de 10 mi
lhões. No primeiro ano (56) os

Estados foram abastecidos com

material suficiente para renovar
.

os títulos de cêrca de 4, milhões
e meio de eleitores. A cota pre
vista para 1956 não foi, porém,
integralmente cumprida, devido
em grande parte, a aprovação da
Lei que prorrogou por mais um

auo a validade dOI atuais títulos
eleitorais. que fêz .cair o interesse
pelo alistamenso.

- Isso, entretanto, - acres

centou - não alterou o ritmo de
trabalho do Tribunal Superior.
que iá está remetendo para os

Estados, com a colaboração da :

Marinha de Guerra, o material
para mais 4.500.000 de eleitores
relativo a segunda cota, ou seja
a de 1957. A terceira cota, de
1958, será remetida ainda no se·

gundo semestre do corrente ano.

- AJustiça Eleitoral dos Es
tados já a partir de março, por
tanto, está habilitada a expedir
cêrca de mais de 9 milhões de
títulos eleitorais, correspondentes
a quase totalidade dos antigos
votantes.

sempre novidades

CASAERLITA

PENALIDADES

Interpelado sôbre o perigo de
o eleitor Dão se interessar pela
renovação de seu título, o

.

que
ocasionaria uma demora excessiva
nos trabalhos de alistamento. o

sr. Jayme de Almeida respondeu
que tal não pode existir. E acres

centou:

- Não há, porém, o perigo
aludido. mesmo por que, a partir
de janeiro de 1958, nenhum ci
dadão sem a prova de possuir o

novo título (com fotografia), além
de incorrer em falta punível com

multas, que variam de Cr'$ 100,00
até Cr$ 1.000,00, não poderá ins
crever-se em concursos para pre
enchimentos de cargos públicos,
ou tomar posse em repartições

Sociedade União Operária
Três Barras

Sua -Diretoria tem o prazer de
convidar seus associados e Exmas..
Famílias para os DOIS GRAN
DEs BAILES CARNAVALES·
COS, que serão realizados dias 2
e 4, ,(Sábado e Segunda-feira).

O Talão de Fevereiro sevirâ

de, ingresso.
Três Barras, 11 de fevereiro

de 1957.

Gertrude Ederle, nadadora olímpica
norte-americana de 19 anos, foi a primeira
mulher a conquistar a travessia do Canal
Inglês em 16 de agôsto de 1926. Coberta
de graxa e usando óculos, ela penetrou nas

águas turbulentas de Cape Gris Nez, na

França, alcançando Dover na Inglaterra após
14 horas e 3l minutos Tendo sido desviada
do seu curso, Gertrude nadou aproximada
mente 56 quilômetros, superando ainda o

recordo masculino existente_ Antes de 1926,
apenas 5 entre 1.000 nadadores que tenta
ram a façanha, atravessaram com sucesso o

Canal. O nadador inglês. Capitão Mattbew
Webb, foi,. o primeiro a realizar o feito em

agQstó ,ge;"1875.
'

:�_St'/

A inauguração oficial da moderna Ca
mara Municipal de Oslo pelo Rei' Haakon VII
em 14 de maio de 1950,. deu inicio às co

memorações que marcaram o 9° centenário
da fundação da capitai da Noruega, durante
todo o verão. A estrutura maciça de duas
torres, conhecida como "Radbus", domina o

panorama arquitetônico da cidade, e o seu

acabamento após 20 anos de construção, trans·
formou o porto .em .Iindo recanto. O relógio
elétrico de cerca de 8 metros, iluminado à

noite, fsz soar as horas com seu carrilhão de

38 sinos. Esculturas, fonleS e jardins ador
nam o solo enquanto muros imensos deco
ram seu interior.

Após 17 meses de aprisionamento na

Hungria, o cidadão norte americano Robert
Vogeler abraça a família por ocasião de seu

retorno a Vidna em abril de 1951. Os oficiais
comunistas em Budapeste prenderam o dire-
tor da companhia telefonica em 18 de no

vembro de 1949, por acusação de espionagem.
Mantido incomunicável por seus inquisidores
Vogeler foi sentenciado a 15 anos de prisão.
Entre acusações amargas dos militares comu-

nistas de que os EE UU teriam inservindo
nos assuntos internos da Hungria a absolvi
ção de VClgeleer foi conseguida finalmente�..

p(,r negociações do Departamento de Estado
norte americano.

da União. �ão poderá, se for Iun
cioiiârio público, receber venci
mentes, salários ou proventos" de
inativos; participar de concorrên
cia pública da União ou. auter

quias: obter empréstimos em Ce.�
xas Econômicas; autarquias 'ou
mesmo no Banco do Brasil, etc,
obter ��ssaport'e. carteira de iden
tidade ou. qualquer outro doeu
mento que he._cessite da quitação
militar e do iru;:lOst:o de renda.

-,

PRAZO FATAL: DEZEMBRO
E adverte, então. o IIc, Jayme

de Almeida: .� "
""-/

- Até dezembro do coh.·io�l:l
ano, quem não renovar sEm tíí�lj)
eleitoral está sujeito aquelas ;.oe..-
trições e mais a niulta de até CW$
1 mil.

-. E, ainda, a propósito de multas,
revelou-nos o diretor .geral da S��
ereta ria do TSE que a Justiça
Eleitoral arrecadou, em todo paie,
cêrca de 15 milhões de cruzeiros,
com as multas impostas 80S elei
tores faltosos nas eleições de 1954
e 1955.

DESPESA PERMANENTE
Outra alegação do autor do pro

jêto que prorroga os mandatos
legislativos por mais dois anos,
a do aumento de despesa com

realisação das eleições em 1958,
foi -destruida pelo sr . .Tayme de
Almeida. Falando sôbre as des
pesas do TSE, disse:

- A' Justiça Eleitoral, está
prevista uma despesa de 373 mi
lhões, para 1958, quer se realize
ou pão eleições. Está previsto,
porém, um aumento de Cr$ 40'
milhões para o pagamento de des
pesas pequenas caso se realize o'

pleito. Considesando, porém.' que
as despesas da Justiça Eleitoral
represtntam 2,25% da' despesa
total da União, o acréscimo de
Cr$ 40 milhões, seria absorvido
pelo pagamento de ajuda de cus-

- to e representsçâo aos detentores
da cargos eletivos, caso seus man
datos fossem prorrogados"
finalizou.

Utensilios domésticos
Casa Erlita

IMPUREZAS DO SANGUE

fLlXIB Df I06UfJIA
AUX. TRAT. SJ.FJLlS

Café

Santa Tereza Espedal
para o seu melhor paladar 'j,

, �I,.�, IVende-se
12 datas e uma casa de

moradia, medindo lOxlO 1/2
a rua Caetano Cos� s/n
próximo a Agua Verde.
Preço de ocasião.

Informações com Walàe
mar Knüppe] nesta cjdade.

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 hão sinta mais cálor!

§/

EDITAL
Reabertura dos Cursos de Práticos Rurais
Matrfculas de 15 a 28 de fevereiro de 1957

� .

.

o Dr. Roldão Camara, Diretor do Centro de Pre-
paração Agrícola �'Vidal Ramos", sediado em Marcilio Dias,
neste Município, comunica aos interessados que se acham'
abertas as matriculas para o exame de admissão/p-â"ra'
os cursos de Práticos Rurais, com duração de, 3 .

l?!il0S
. :A idade minima para o ingresso no re:feTÍdo curso

. /
é de 14 anos. ' + /

As informações poderão ser pre8�(adas no Campo
Experimental do Trigo, em Marcilio, com o mesmo Diretor.

/"
Canoínhas, 12 de fevereiro de 1957.

Dr. RoldãlY' Camara
Diretor do Centro/d� Preparação Agricola

:/

°R;f�r;;�d�t:eS
aí

Frigidaire
/'

, OS MELHORES

"/A vista e a prestações.

Modernos, tipo 1957.

Informações �m Waldemar H,nüppel uu Rllredo Garcindo.

Banco do Bra,sil s. A.
Carteira -de Crédito Agrícola Industrial

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

contríbujndo para o desenvolvimento da produção nacional, a Car
teíra de Crédito Agrícola e Industrial empenha-se em conceder
auxilio financeiro.diretarnerrte a produtores, para tanto acolhendo
e examinando todas as propostas de. financiamento que lhe são
submetidas, sem que esse tratamento importe, desde logc, em

qualquer despesa para os interessarias. ,

,

.

Cabe assinalar, todavia, que, por exigência mesmo .10
crédito especializado, o contado direto com os proponentes é,
ínícialmente, de importância vital, pois facilita à Carteira analisar,
com maior justeza. 'às reais necessidades dos que a ela solicitam
fi referida assistência financeira.

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

de conduta 'recusar entender-se com intermediários, cuja presença
, é dispensável, senão d� todo nociva aos seus .servíços como aos
.

interesses dos seus mutuários.

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

Vende-se Ate,.nção
criadores de aves

em Xarqueada, um terreno

com 2.000 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. !

Afim de dar combate ao

surto de moléstias em nos

sas aves) Alfredo Garcindo
acaba de receber avisulfa e

outras drogas dos melhores
Laboratórios dr Brasil.

Procure no seu fornecedor
/

.

o sabão PJY"é�za, Lygia,
Bor-�x ou Tupy

)J..(' produto bom,
special e csnoinhense l

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
oe Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Em frente ao Posto Ouro
Verde .. Alugam-se salas em

predio recém construido.

Aluga-se tambem uma casa

de .moradia em' 1}gua Verde.

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

Material Elétrico

Lâmpadas, Lustres

(!,avSft �.,eit4
,

Um bom churrasco?
Vá saborea-lo

na churrascaria do

Consil
Próximo ao POSTO ESSO.

-----------------------------

Sala Aluga-se

Dois ótimos lotes em frente
aos .escritórios da União.

Tratar nos escritórios da
Indústria União Madeireira.

Café� Só Marly

VENDE-SE
Um lote com uma casa, de

7x8, construção nova no lo
teamento Jardim Esperança.

Rádios

Faz saber, que tendo desig
nadá o dia 8 de março próximo
entrante, às 14 (quatorze) horas,
na sala das audiências, no Fórum,
DO Edifício da Prefeitura Muni
cipal desta cidade. para interro
gatôrio dos réus Francisco de
Deus Bueno, Mateus de Deus
Bueno e Jovino Henning, brasi
leiros, o primeiro e o último sol
teiros, lavradores; com 22, 45 e

24 anos de idade, respectiva;
mente, residentes em Campina do
Tamanduá, distrito 'de Major
Vieira, desta Comarca, denun
ciados pela Promotoria. Pública '

desta Comarca nas penas do ar

tigo 129, § L, inciso II do Có
digo Penal. combinado com o

artigo 25 do mesmo Código. E.
conforme consta dos autos, en

coqjram-se os mesmos em lugar
incerto e não sabido, motivo pelo

Telefunken
revendedores autorizados

CASA ERLITA

, .

.... ., ,.

23-2-1957 '."

.

- '"

�,8.enbora OU Moça
Preci�a'�sEjt para serviços
domésticos. De prefe
rencia que fale alemão.

pAGA-SE BEM.
,Inform!lções n/Redaçáo.

AUTOMOVEl
Chevrolet 29

Reformado. Bom estado.

PREÇO DE OCASIÃO. ,.�

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

Juizo deDireito da Comarca deCanoinbas, se
Edital de Citação dos denunciados:
Francisco de Deus Bueno, Mateus
de Deus Bueno e Jovino Henning,

(Prazo de 20 'dias), ' ''t
o Dr. José Pedro Mendes de qual intimo-os a comparecerem ,: ;)

Almeida, Juiz de Direito da Co- DO dia, hora e local supra, desig-
.

marca de Canoinhas, Estado de nades, para serem interrogados e'
Santa Catarina, na forma da lei, se verem processar, podendo logo
etc... após, ou no prazo

-,

de. 'três dias
apresentar defesa prévia, bem
como rói de testemunhas que ti
verem, ficando igualmente citados
para todos os demais atos e' ter
mos do processo, até: filiai, pena
de revelia.' E para que chegue
80 conhecimento dos mesmos,
mandei passar O presente edital
que vai afixado no lugar de cos

tume e publicado (lOS jornais
"Barriga Verde" e "Correio do
Norte" que se editam nesta Ci
dade. Dado e passado nesta ci
dade de Canoinhas, I:IOS 15 dias
do mês de fevereiro de 1957. Eu,
Zeno B, Ribeiro da Silva. Escri
vão o datilografei e subscrevo.
José Pedro Mendes de Almeida'

Juiz. de Direito
Está conforme o original e dou

fé. Data' supra.
.

O Escrivão Zeno Benedito Ri
beiro da Silva.

li EGISTRO CIV rr.
Sebastião Greio Costa, Escrivão

de Paz e Oficial do.Registro Civil
de Major Vieira, Município e Co·
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem casar:
Pedro Boreck e Cecilia Krul.
Ele, natural dêste Estado, nascido
neste Distrito no dia 19 de ou

tubro de 1931, lavrador, solteiro,
.filho de André Boreck e de Dna.
Maria Boreck domiciliados e re·

aidtutes neste Distrito. Ela, �a
tural dêste Estado. nascida neste

Distrito no dia 5 de Dezembro
de 1934, doméstica,' solteira, filha
de Francisco Krul e de Dna.
Arodislava Krul, domiciliados e

residentes neste Distrito.
'

Faz saber que pretendem casar:
Damião Sopchaki e Julia La
tochêskí. Ele, natural dêste Es
tado, nascido neste Distrito, .

no

dia 29 de outubro de 1924, la
vrador, solteiro, filho de João
Sopcbaki e de Dna. Josêfa Adan- c

chêski, domiciliados e residentes
neste Distrito. Ela, natural dêste
Estado. nascida em Papanduva
DO dia 29 de Fevereiro de 1928,
doméstica, solteira, filha de José
Latochêski e de Dna. Vanda

r.===========_=,-.-_-_��-

Editais
Pelchebêski, domiciliados e resi
dentes neste Distrito.

Faz saber que pretendem casar:

Jair Corrêa da Silva, e Atle!-in&
Corrêa de Oliveira. Ele, natural
dêste Estado, nascido neste Ois.
trito no dia 16 de Julho de ]931,
operário, solteiro, filho de João

, Corrêa da "Silvã e- de 'Dna. Bal
bina Maria Hôsa, domiciliados e

residentes neste Distrito, Ela,
natural dêste Estado, nascida neste

Distrito no dia 20 de Agôsto de
1937, doméstica, 'solteira. filha de
João C. de Oliveira, Ial., e de
Doa, Maria Corrêa, domiciliada
e residente nesta Vila.

A presentaram os documentosê
exigidos pelo Código Civil artigo'
180. Si alguém tiver conheci
mento de- existir algum impedi
mento legai. acuse-o para fins de
direito. E para constar e chegar
êste ao conhecimento de lodos la
vrei o presente que será afixado
no lugar de costume e publicado
no jornal Correio do Norte da
cidade de Canoinhas,

Major Vieira, 11 de Fevereiro
...de 1957.

. . "

ipedro Veiga, Sobrinho
Escr. .Jur. em Exercício

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRiEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

�=========::!J"

,PEIIIlIIR
,1�IRI[aIR

CONlHA' CASPA, •

OU,EOA DOS CA

BELOS E' DEMAIS.
lIFECCOES no

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'ESTATUTOS
,da Sociedade Reéreati va Hípica

Beneficente 'Paula Pereira
(CONCLUSÃO n,q"NÚMERO ANTERIOR)

Artigo 62 -

'. Durante a doença o sócio é obrigado a seguir
'estritamente o regimem para doentes, fixado pela Diretoria .da So-
• ciedade; sob pena de perder o direito do auxílio.

Artigo 63 - Nos casos oriundos de alcoolismo, brigas, bem
como nos de caracter sifilítico ou causados propositalmente, o sócio
não terá auxílio algum.

.«r Artigo 64, - A quota para funeral será paga aos herdeiros
do sócio, a vista da certidão de óbito e do último recibo da mensa

lidade, provando que o sócio pertencia à Sociedade a mais de seis
(6) meses.

,

Artigo 65 - As reclamações feitas depois de 6 (seis) meses,

apôs o falecimento do sócio, não serão tomadas em consideração.
Artigo 66 - Em caso de guerra ou revolução o pagamento

da quota funeral poderá ser sustado em relação aos sócios que par
ticiparem da mesma.

. Artigo 67 - Em caso de epidemia o pagamento das quotas
de funeral e doença pode, ão ser suspensas para todos os sócios. '

Artigo 68 - A quota de funeral é fixada em Cr$ 300,00
(trezentos cruzeiros) e o valor das diárias para os sócios doentes será
de ér$ 5,00 (cinco cruzeiros) no primeiro mês e Cr$ 3,00 (três cru

zeiros) no segundo mês.

Artigo 69 - Prolongando. se a doença do sôcio por mais de
2 (dois) meses, o auxílio será adequado aos meios disponíveis da So-
ciedade,,,, ,/

"Artigo 70 - Para a manutenção da caixa de beneficiencia,
os sócios contribuirão anualmente com a importância de Cr$ 20,00
(vinte cruzeiros) cobrável de Janeiro B Julho de cada ano, excluidos
os sócios que estiverem recebendo por motivo de doença.

Artigo. 71 - O sócio poderá contrair empréstimos .com a

Sociedadé; desde que se encontre, inscrito no quadro social há mais
de 3 (três) anos e esteja em dia com a Tesouraria.

§ 1. - êste empréstimo não poderá ser superior a Cr$,
500,00 (quinhentos cruzeiros).

§ 2. - o sócio que contrair o empréstimo, ficará sujeito a

pagar juros anuais de 8%. ,

§ 3. - o sócio' só poderá . efetuar novo empréstimo, desde

que tenha saldado o anterior.
'

.

Artigo 72 - Só poderá contrair empréstimo o sócio que
possuir bens imóveis para garantia do mesmo.

-:

CAPITULO IX

Disposições gerais.
Artigo 73 - A joia para ingresso no quadro social é de

Cr$ ••• e a mensalidade de Cr$ ...
Artigo 74 - Os filhos de sôcios gozarão do abatimento de

... % da [oia estipulada. (

Artigo 75 - A joia e as mensalidades poderão ser modifi-
cadas em Assembléia Geral.

'f.

Artigo 76 - A sociedade é indissolúvel enquanto ela tiver

pelo menos 10 (dez) sócios.
Artigo 77 - EQl caso de dissolução os hens da Sociedade

reverterão em benefício das instituições de caridade desta localidade.

Artigo 78 -:- Os bens da Sociedade se constituem da pro

priedade móvel e imóvel que possui e vier {1 possuir.

Artigo 79 - Além das partidas normais da Sociedade o

Presidente poderá autorizar outras, a requerimento de um ou mais

SOci�8, correndo as despesas por conta dos requerentes.

Artigo 80 - A Sociedade usará como emblema. fIue are·

presentará em tôdas as solenidades, as seguintes cores:

Confere com a original, transcrito no livro de Atas da Soo
ciedade,

A Sociedade Recreativa Hípica Beneficiente "Paula Pereira"
foi fundada em 1. de Janeiro de 1957, pelos seguintes senhores:

Presidente de Honra; Dr. Reneau Cubas;
Presidente; João Ribeiro de Lara;
Vice- Presidente: Perciliano Leandro de Souza;
1:' Secretário: Maria Gôss Glinski;
2. Secretário: Antonio Soares;
1. Tesoureiro: Aquiles Pazda;
2. Tesoureiro: João Polomani:
Orador: Alfredo Garcindo;

Conselho Fiscal: Antonio Pezda, Norberto Jafanelli, Erico
Schindler. Casimiro Kubiak, Luiz de Lara Cordeiro, Tertuliano L.

Souza, Aleixo Pazda, Carlito Krantchelem e Durvalino L. Souza.

Presidente: João Ribeiro de Lara,
Secretário: Maria G6ss Glinski.

J. Côrte Rua Vidal Ramos, 63
aixa Pos tal, 76

Canoinhas - S. Catarina
J'�-,�

Avisa aos seus amigos e fregueses que acaba de ser

nomeado. repr:esentante das afamadas armas de caça
"LA SORDA" forjadas com os melhores aços do

mundo, os que se fabricam em Toledo.

Espingardas de todo o calibre. Mochas e de Cão.

D�sÍlat;.!\deiras e Batedeiras de Manteiga com lubrificação
l:J:i�tO'lllática, fabricação alemã. Várias capacidades.

+� i( _ �i;_"':\ ,' ..�!,' r.!\J�'"

, -

��,
.' ''::1'"

Sociedade Musical
Rio Negrinho

Ofício Circular n. 2/57 '

Rio Negrinho, 25 de Janeiro
de 1957.

Ao Jornal "Correio do Norte"
Canoinhas

Senhor Diretor:
Temos o grato prazer de co

municar a V. S. que, em As
sembléia Geral, realizada no

dia 3 de Dezembro do ano pró
ximo passado, foi eleita' a nova

Diretoria desta Entidade, cujo
mandato iniciado a 12 de Ja
neiro corrente, será pelo prazo
de um ano, sendo a seguinte a

sua constituição:
Presidente de Honra: Frede

rico Lampe.
Presidente: Vagemiro Ja

blonski.
Vlce-Presidente: José Zíppe

'rer Neto.
10 Secretário: Nivaldo Simões

de. Oliveira.
20 Secretário: AgenorGuilgen.
10 Tesoureiro: Eurico Pruss.
20 Tesoureiro: Albino Borli-

kovsky. ,

Diretor Técnico: Antonio Vi
cente Thomas.
Diretor Técnico Auxiliar: Hu

berto Lindner,
Diretor Artístico: José de Oli

veira.
Orador: Rodolpho Jablonski.

Conselho Fiscal:
Presidente: Aloís Tascheck.
Membros: Affonso Weiss. Er

vino Tascheck, Fridolin Anton,
João Schier e Waldemiro Fran
cisco Anton.

Valemo-nos desta oportuni
dade para apresentar- lhe os

protestos de elevado aprêço e

consideração mui distinta.

Nivaldo Simões de Oliveira

1°'- Secretário.

Vend,e-se
Vende-se uma casa resi

dencial, recentemente cons

truida à rua Dr. Victor
Konder (ex 6 de Dezembro),
perto da casa comercial de
Irmãos Zugmann.
Tratar com Walmor A.

Furtado, escritório da As
sociação Rural. 2x

VENDE-SE
Uma casa à rua Paula Pe

reira, própria para comércio.

Tratar no número 872 da
mesma rua. 9

TOSSES j IRONOUITES 1

VIHHO CREOSOUnO
(SILVIIIIA)

QRANDE TÔNIOO

.'

Vende-se
12 datas e uma casa de

moradia, medindo lOxlO 1/2
a rua Caetano Costa sf�
próximo a Agua Verde. i

Preço de ocasião.
Informações com Walde

mar Knüppel nesta cidade.

/-

S. Tereza EspeCial
o seu café

23-2-1957

Olhe sempre as vitrines da

(.

,

"

Casa
tem sempre algo que lhe interessa

--------------------------------- sE

Caminhão Chevrolet 48
Vende-se. Reformado c/reduzida. Perfeito estado.

Preço de ocasião.
Uma casa de moradia, 1 barracão lOx14, 3 datas

.cadas, com benfeitoria, arvoredos, etc.

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

cer-

i

�--------------------------------------------�

Casa Esmalte
Rua Paula Pereir., 362

Oferece:
TINTAS PARA AUTOMÓVEIS

TINTAS EM PÓ
TINTAS A ÓLEO.

ESMALTES,
ÓLEOS

AGUA RÁZ
CÓLA
PIN'CÉIS

FERRAMENTAS
GESSO P/PINTURA

PARAFUSOS
DOBRADIÇAS

FECHADURAS

PREGOS, ETC. ETC_

I

Colchões de Molas - Duas Faces
Grupos EstoFados

À VISTA E A PRAZO
....

... ,

Informações com Waldemar Knüppel

INSETICIDAS LÍQUIDOS E EM PÓ __: Flit - Neocid -

Detefon - Fumetas - Detefon em espirais � Benzocreôl -

Creolina - Pulverizadores para Inseticidas, oferece a
,

.

Casa Langer
de Walfrido Langer

RUA PAULA PEREIRA, 793 - CANOINHAS

", ' . ij
==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:.-=::::::=::::::::
=; .::

ii Seguros cf incêndio'
'- li '

i·
ii ' Seguros cf acidentes pessoais ·ii
ii Seguros c/ acidentes do trabalho iI ',;'
= -

g =

ii 'BRASIL (IA. DE 'SECiUROS CiERAIS. Ii
-

-

:: Tratar com BOGODAR is
- -

= "

ii nas Lojas Unidas Limitada ::
:: if
!i Canoinhas Rua Caetano Costa, 553 Sta. Catarina ;� I

� � !
:::::::::::::::::::::�::::::::�:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::: j

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

Peça ao seu fornecedor ou pelo fone 241
Torrefação Santa' Helena "

• ' -,
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Cineminha uSão Francisco"
DOMINGO, às 15 horas
DOMINGO, às 20,15 horas

SENTINELAS· DO DESERTO
EM. TECHNICOLOR

Alan LADD, Richard CONTE, Arlene DAHL e Akim TAMIROFF

Ioi,cno do novo seriado "O CAVALEIRO VERMELHO"

,

SEGUNDA· FEIRA, às 20,15 horas:

REAPRESENTAÇÃO 1>0 MESMO FILME.

--------------------------,
Cine Teatro Vera Cruz

.
,

APRESENTA:
I
,.

t
�

mproprro a e 14 anosHOJE. ás 20,15 horas

SVENGALI EM TECHNICOLOR

e cont. Seriado O Segredo da. Ilha do Tesouro

DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

SVENGALI
e conto Seriado O Segredo da Ilha do Tesouro

.

ás 17 horas' - Censura LivreDOMINGO - ás 20,15 hrs. -:::- Impróprio até 14 anos

7 NOIVAS PARA 7 IRMÃOS
com JANE POWEL - HOWARD KEEL

Formidável musicado em CinemaScope que agradará a todos

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

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

O MONSTRO DE' LONDR�Scom' ALEXIS SHMITH, e DIRK BOGARDE
FILME POLICIAL

5a. e 6a. FEIRA ,

� as 20,15 ho�as • Impr, até 14 anos

BEM NO ME'U CORAÇÃO
Um super musical em ·tecbnicolor, reunindo grandes astros
tais corno José Ferrer, Walter Pidgeon, Helen Trauber, Jane

Powel, Ooward Keel, Merle Oberon e muitos outros.

Aguardem: ULTIMA VEZ QUE VI PARIS e
A, COROA E A ESPADA em Cinemascope

�,""E""""I"""""""""""""""""",,_'

CICLISTICA<'
TRES BARRAS - CANOINHAS ., TRES BARRAs

Patrocinada pela .Firma MERHY SELEME & FILHOS, e

FABRICA DE BICICLETAS MONARK, encerradas as inscrições,
damos o nome dos concurrentes por equipe, e o respetivo Programa:

. CORREDORES INSCRITOS:
'Por Tres Barras: 1. Nelson Follador; 2. Sessuaf Polaínski;

,

3 Estanislau Domainski; 4, Euzebío Farian; 5. Pedro
Mathias; 6. José Kachenski; 7. Pedro Sauchuk;
8. Germano KarIeski; 9. Simão Ladaniuski;
10. Antonio Maciel Souza; 11. Antonio Kussen.

Por Canoinhas: 12. Bernardo Lubke; 13. Hugo Marschalk;
14. Sebastião Silveira; 15. Marcos Süssenbach. 16. Odenir
Berton; 17. João Dias; 18. Nivaldo Brien; 19. Antonio .da

Rosa Menezes; 20. Carlos Benkendorf Junior; 21.
Zeno 'Pacheco; 22. João Ribeiro; 23. João Rodrigues.

Pelo PinJ:xo: 24. Anastácio Lorena: 25. Diamiro dos Santos;
26. Anazario Lorena; 27. Alceu Soares; 28. Abrão
Fernandes; 29. Constante Schupel.

Pela Transportadora Wolfram: 30. Arnazor Prestes; 31.
Jayme Silveira; 32. Aroldo Boza.

/
.

Por Marcílio Dias: 33. Frederico Kohler; 34. Nelson Metzger.
t:

Precederão os Ciclistas MOTOCICLETAS, pilotadas pelos
Senhores Erico Schneídwind, Darcy Wiese, João Baukat, Antonio
'l'0poroski, Antonio Martins de Oliveira, Hanz Wassermann, João
Grsf e Rodolfo Baukat.

;, ._--..,.-------------------_._-----
Partida de TRES BARRAS, da Rua Bôa Vista, às 8 hrs.

da manhã, percorrendo a Estrada Geral até CANOINHAS, onde
entrarão 'pela Rua Coronel Albuquerque, até o POSTO ESSa,
ati entregar uma SENHA e seguir em frente até a Oficina Ford,
subindo pela Rua Getulio Vargas até a Praça Lauro Müller, es

.

ruína da Rua Major Vieira, descendo atê encontrar a Rua Eu
genio de Souza, e por esta até novamente a Coronel Albuquerque
�ecl;or:1ando pela mesma Estrada Geral até TRES BARRAS.

Como já foi amplamente divulgado, ao Vencedor caberá 'I Bici
cleta MONARK, e outros Premias menores ao 2. e 3, colocados,
como tambem 2 Taças às equipes vencedoras, e medalhas' aos 5
primeiros colocados. (Taças e medalhas oferta da Transportadora
Wo!fram Ltda.).

NOTA: As Bicicletas devem correr como vem de Fábrica, não.
é permitido tirar nem por peça alguma; o Senhor FRITZ
DALMANN fará a revisão de todas as bicicletas. Será
desclassifícada a que não estiver em condições.

Merhy Seleme & Filhos Três Barras, se

,_ '!Jo'.,'

·

Barra Velha

Pedro Pache,co
dos Santos Lima
A 31 do mês p. findo, o vene

rando cidadão Pedro Pacheco
dos Santos Lima, viu decorrer,
mais uma data do seu natalício.

Num ambiente bastante festi
vo e alegre, comemorou êle es

ta data, em suá resídêncía, na

estação Bugre. cercado de seus

familiares e amigos,dentre os

quais notamos o Exmo. Dr. Jo
sé Pedro Mendes de Almeida,
MM. Juiz de Direito da Comar
ca, o Exmo, Snr. Deputado Be
nedito Terézio de Carvalho Jnr.:
Vereadores: Ney Pacheco e Car-
10b Schrarnm, Drs. Saulo Car
valho e Adalberto Alage, Snrs.
Germano Amorim Inspetcor da
Fazenda e Diretor da Radio
Canoínhas, Snr. Carlos Nunes
Pires D. Gerente do Banco Na
cional do Comercio, Augusto
Haensch e bem assim grande
número de amigos do antversa

riànte, tanto de- Três Barras
como dos arredores.

·
Seus dignos filhos Snrs. João

.Felicíano e Francisco Pacheco,
foram incansaveis, atendendo a

todos os visitantes com aquela
finura e solicitude que é parti-
cular.

.

Como um dos mais antigos e

respeitados cidadãos de Canoi
nhas, Pedro Pacheco dos Santos
Lima; merece a consideração e

estima do município, por isso
a homenagem que lhe foi tri
butada, foi um ato justo e certo.

Correio do Norte que sé fez
representar naquela festfvidade,
renova ao ilustre varão Canoí
nhense os vótos de felicidades,'
extensivos estes vótos a S.Exma.
espôsa e filhos,

(Conclusão)
"Recanto da Cobra", aprazível
logradouro recem-construido pelo
Clube local, incentivado pela fi·
gura do Prefeito Dr. Francisco
Cardoso.

Mercado de Peixe
Uma das grandes iniciativas do

atual Prefeito é a construção de
um moderno mercado de peixe,
todo de alvenaria, e com todos
os requisitos da especialização.
Esta obra deverá ser Inaugurada ..

. dentro de 45 dias e o ato conta
rá com a presença das mais' altas
autoridades do Estado como con

vidados de honra, e como convio'
dado especial, urna deferencia pe
la sua capacidade administrativa
que vem servindo de modelo a

todos os edis do nosso Estado·. o

prefeito de Joinville, dr. João
Colin.

'

ESTRADAS fator de progresso
Indiscutivelmente, um dos pon

tos altos da atuação da Prefeitura
de Barra Velha tem sido o zelo
pelas estradas de penetração. Em
30 dias de existência, foram co

locados 130 tubos de vários dia
metros, reconstruidas 3 pontes e

revestidos 45 quilometros de. es

tradas.
·

Novo prédio dos Correios
e Telégrafos

De acordo com a verba já ob
tida no orçamento da União

.

graças ao trabalho de ilustre par
lamentar joinvillense, 'será cons

truido um moderno prédio dos
Correios e Telégrafos, em terreno
doado pela Prefeitura.

No balneario propriamente dito.
varias os melhoramento s feitos, n

c1usive a criação de um Posto de
salvamento

Assim a antiga Barra Velha se

renova num progresso digno de
seus dirigentes.

\ r
'
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i A NOTA PAROQUI'AL I
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Está na Paróquia S. Excia. Revma. o Bispo Diocesano
Domingo último, S. ,Excia. o Sr. Bispo foi

.'

recebido com fi

Revma. Dom Daniel iniciou sua festas de alvorôço e discursos.'
Visita Pastoral a es ts Paróquia, Já no primeiro dia de Crismas,
no distrito de Major Vieira, onde na igreja da localidade, S. Excia.
se concentrou massa popular Revma. Impôs o Santo Crisma

jamais vista naquela vila. No a 587 menores.
_

dia festivo,o pôvo de Major
.
Em principios -. desta semana,

Vieira consumiu «só» três bois... S. Excia. Revma. esteve na ci.

A entrada da vila, no sábado, dade havendo celebrado a santa
missa em Canoinhas 5. feira.

o CATECISMO PAROQUIAL
Domingo passado, a frequen- O D.OVO sistema de pontos.

eia ao Catecismo das 14 horas que sbstituiu as fichas pela ca-
derneta de Irequêncía.veíoiucen

registrou a presença de número tivar nas crianças .a·l�cãrBia. -de'
elevadissimo de crianças, supe- não perderem nenhurna Doutrí-
rior a 500. na do ano.. -'I'i',,'.'i'

PRIMEIRA SEXTA FEIRA DO MES ,"
Com a Hora Santa Repara

dora na quinta-feira prôxima
á noite, assinalamos a entrada
do mês de março, com a Pri
meira Sexta-feira do Mês. jà
faz um ano que a Paróquia in
troduziu, nêss€' dia do mês, a

Missa Vespertina, para os que
de manhã precisam ir a seu

serviço poderem á noite, incor
porar-se, com sua presença no

templo, a um dos maiores mo

vimentos católicos no mundo
as praticas de piedade em de

sagravo ao. Sagrada Coração de
Jesus, na primeira sexta- feira
de cada mês. No mesmo dia, o

Colégio e Escola «S Coração'
de Jesus» sempre vem dando
a seus alunos a opc.rtunidade de

. poderem receber a santa comu

nhão na missa das 7 hs. da ma nhã.

Os barbeiros abaixo assinados proprietários de'
salões nesta cidade, resolveram de comum acordo alterar
os preços Jins cortes de cabelo e barba, a partir de 1.0
de março na seguinte forma:

Cabelo criança Cr$15,OO sábado 20,00
Adulto 20,00

Barba
--

Emilio Lemk� Emilio Bosse
Jorge Schwarz· José Kawa • Eliseu

Leonardo Gapski •

Pedro Dias
Barcelos

Operária
concorrência pública

Pelo presente edital, são convidados os interessados a fazer�m
. proposta de arrendamento dos serviços de bar da Sociedade; d5.r.t,das seguintes condições: 7-

1) Prova de que é associado quites com a tesouraria.

2) Arrendamento ou aluguel não inferior a Cr$ 1.500,00 (um"
mil e quinhentos cruzeiros) por mes,

NOTA: - a vencedor da concorrência se obriga 'a assinar
contrato com a diretoria da .Seciedade, pelo qual ficará estipulado
que as despesas de luz e telefone serão por conta do arrendatário.
abriga-se -ainda a vender os. artigos de consumo, dentro do recinto
social, com 5% de abatimento sobre os preços da

.. praça, fornecendo
lista mensalmente, afim de ser visada pela Diretoria.

Propóstas por escrito, em envelope fechado, endereçadas ao'

presidente da Sociedade, Snr. Dr. Mário Mussi, até as 17 horas do
dia 15 de Março próximo.

Canoinhas, 20 de Fevereiro de 1957,
Rolf Walter - l. Secretário

Sociedade
Edital de

Beneficente

Proibição 6!AREHHER
� A. BOA Rt?UPAO sr. Vicente Novak, avisa

que ficam terminantemente
proibidas caçadas e pesca
rias em terrenos de sua pro
priedade, em Salto diAgua
Verde, - Rio Barra. Grande,
em vista ter sofrido prejuí-
zos na' atafona etc. :ix

Experimente
CaFé MARLY_
O MELHOR','
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