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KURT MENDE
/ Morreu Kurt Mende

Fr-ese que encheu de angústia, de pesar e de dôr,
tôda a população de Canoínhas, no trágico amanhecer de

terça-feira, 19 do corrente.

Se alguma dúvida ainda pairasse no espírito dos
tantos amigos, esta no entanto logo se dissipou - célere se

confirmara a dolorosa verdade. Deixara de viver, efetiva

mente, aquêle dedicado. amigo de Canoinhas.

Apagara a lâmpada daquêle que há 32 anos vinha
lutando para dotar Canoinhas de mais luz e de mais energia ...

Eram cerca de 7 horas, naquêle triste dia, quando
Kurt Mende, no cumprimento de seu dever funcional, dirigiu
se à sub-estação elétrica da

.

Canoinhas Fôrça e Luz S. A.,
provávelmente para desligar a corrente, ou então, para veri
ficar se tudo corria bem,

.

quando, seus dedicados compa
nheiros que estavam aí por perto, viram-no debater-se no

sólo após receber tremendo choque. Presume-se que o mes

mo, inadvertidamente, tenha tocado com o braço esquerdo,
num dos fios da corrente de alta tensão, recebendo então
a terrível .carga de 35.aOO volts, cuja violência projetou-o à

distância, causando-lhe ainda graves contusões. No próprio
sapato de borracha, verificamos que os pregos aí salientes
estavam queimados. Incontinenti, aqueles seus auxiliares,
levaram-no ao consultório médico, onde foí êle atendido pe
los competentes facultativos Osvaldo Segundo de Oliveira e

Mario Mussi, que a despeito de seus ingentes esforços, nada
mais puderam fazer, pais que finara-se aquela vida tão útil

para Canoinhas.

Há 32 anos veio êle para esta cidade, já como técni
co da emprêsa de eletricidade, sendo que durante êsses anos

jamais se deu ao luxo de um merecido descanso, .uma vez

que sua presença sempre cera reclamada.

Não media esforços no cumprimento do dever. Dia
e noite, quando seus serviços eram reclamados, lá estava

Kurt Mende, sem uma palavra de contrariedade - pronto
a acudir e a servir uma população, quase todo o tempo com

os parcos meios que lhe estavam à mão. Sempre havia uma

palavra de esperança - sempre havia um conforto moral

que emanava de sua personalidade profundamente compren
sível - profundamente humana ...

Possuía Kurt Mende uma grande dóse do «sense of
humor»' o que o tornava um companheiro . agradabilíssimo.

Casado em primeiras núpcias com d. Ana Kloster
hof Mende, teve dêsse matrimônio os seguintes filhos: Ar

tur, casado com d. Juracy Mende; Edith, casada com o sr.

Waldemar Knop e Emengarda; casada com o sr. Leonito

'I'olstoy da Silveira. Viuvo, contraíu nupcias com d. Gertrudes
Werdan Mende.

A Câmara Municipal, atendendo requerimento do
vereador Carlos Schramm, prestou-lhe significativa homena

gem, suspendendo ainda os trabalhos daquêle dia.

Diàríamente, fazia êle inspeção às linhas e instala

ções, com solou chuva, rodava sua caminhonete com aquela
velocidade de 20 klms, a hora, sempre olhando para o alto
onde corriam os fios elétricos, condutores de seu algoz -
a energia elétrica - a quem no entanto devotou tanta

dedicação.
Há 4 anos passados, o Governo Municipal, em reco

nhecimento aos seus relevantes serviços prestados á coletí
.

vidade canoinhense, concedeu-lhe o título de «Cidadão Ho
norário de Canoinhas».

Canoinhas perdeu um dos seus grandes e valorosos

cidadãos, propugnadores de seu progresso e de sua grandeza.
A UDN perdeu um grande e leal companheiro.

O cortejo fúnebre foi um dos maiores vistos aqui,
tendo falado junto ao túmulo o vereador Alfredo Garcindo.

K�rt Mende morreu como sempre viveu - no posto
avançado do cumprimento-do dever. i

«Correio do Norte», que teve em Kurt Mende um

grande amigo, presta-lhe ahomenagrm de sua grande saudade.

A. família enlutada," á d. Gertrudes, ao seu filho Ar
tur e demais membros .;que sempre lhe eram tão caros, as

condolências desta fôlha.

,

I
I ' CLUB CANOINHENSE

EDITAL DE CONCORRE:NCIA
A. Diretoria do Club Canoinhense torna público· que aceita

propostas para o arrendamento dos serviços de bar e copa, inclusive
residência do ecônomo, dentro das seguintes condições:

Envelope fechado, \�endereçado ao sr. Presidente, contendo
além da proposta: -

I. __;. Prova de que é associado .quites ;

II. - Compromisso de que, C8S0 ganhe a concorrência. sujeitar.
se-á assinatura de um contrato de arrendamento com êste Club,

OBSERVAÇÃO: - As propostas deverão ser apresentadas
ào sr. Presidente até o dia 15 de abril próximo, às 20 horas, quando
serão abertas' e julgadas na presença dos interessados,

Canoinhes, 15 de março de 1957

MILLES LUIZ Z.\NIOLO
OSVALDO KOCH

4x Presidente
Secretário.

_...

_"'�I---l-�;"�� �
....

:. -"",-'" '1�_"�"""
_. :�'r:"

. ,

''''-W'':;r''�'� �
'" 'iii!"

Uj<
""'··· ...··.'_-�i��.'···· "'I' > ..,..

;"'.

Ano 11 Canoinhas, Santa' Catarina, 23 de Março de 1957
--�---------------------------------

Numero 44'

Diferenças entre as cédulas

falsas e as legítimas
RIO, 15 - O senhor Clau

dionor de Souza Lemos, diretor
da Caixa de Amortização, fa
lando aos jornalistas, I

alerta ao

público em geral, e, em espe
cial; a todos o caixas de bancos
ou de estabelecimentos comer

ciais, para que examinem de
tidamente as cédulas de mil
cruzeiros que receberem, nota-

I

damente as referentes às séries '-----_.;- a..,.. • ....._

262a e 376a das quais foram "

algumas apreendidas, 'por serem resid�e no fato de aquelas serem 'bíveis, junto as autoridades ja e-

falsas; inteir'-:mente lisas, por se tratar quadas. .. ,

de trabalho litográfico, enquan- Para dirimir qualqÚe'r ;([tr�ida,
to que .as legítimas não o são, a esse respeito, podem' os inte- {'.

por serem fabricadas pelo sis- ressados dirigir-se ao Serviço
tema de talho doce. A direção do Meio Circulante, localizado
da Caixa de Amortização já tO..lf.\ 'no 1.0 andar do Edifício da
mau todas as providências ca- Caixa de Arríortização.

.�,,,, .•,. � rt:.;

Esteve em Canoinhas presidindo
a Convenção Municipal da União
Democrática Nacional, o ilustre
canoinhense Dr. Aroldo Carneiro
de Carvalho. Secretário de Viação
e Obras Públicas do Governador
Jorge Lacerda.

Secretário de Estado dos mais
eficientes, o seu trabalho em pról
do desenvolvimento e do progresso
do Estado de Santa Catarina,
tem merecido elogios da imprensa
de São Paulo e Rio, o que co

loca o nosso Govêrno em situação
destacada perante os demais Es
tados da União. Com o seu co

nhecimento e experiência do ro

doviarismo nacional, Dr. Aroldo
Carneiro de Carvalho. é dêsses
homens públicos, necessários sem

pre à qualquer administração.

Gratos pela honrosa visita que
nos fêz.

.

rro�ri�tario: l C. �����l�O
CAIXA POSTAL, 2.

Deputado Benedito
Terézio de Carvalho
Esteve em Canoinhas, regres

sando quinta-feira última a Flo

rianópolís, o Deputado Bene-,
dito Terezio de Carvalho Júnior,
eleito pela legenda da UDN.

Homem ponderado, trabalha.
dor, bastante relacionado e es

timado em nossa terra, ex-

�refeito de Canoinhas, a qui
esteve concorrendo com o pres
tígio para o brilhantismo da

Convenção Municipal da UDN
realisada domingo último.

Novo horário de trens
O Sr. Angelina Ferreira co

municou-nos que a partir do
dia 25 do corrente, os trens da
RVPSC correrão em novos ho
rários, sendo que o míxto de
Canoinhas a Marcilío Dias sairá
às 8,35 e voltará as 9 50 sendo

que o horário da tarde. perma
necerá no mesmo, isto é sae as

16,50 e volta as 18 horas.

Gratos pela comunicação.

Dr. Aroldo Carneiro
de Carvalho

Notas falsas
milde .

cruzeiros

.

Embora as cores usadas nes

sas cédulas falsas (azul no an

verso e alaranjada, no reverso)
sejam menos fortes do que as

cedulas legítimas, a. melhor ca

racterística de reconhecimento

FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

TRES BARRAS
EA UDN

Quem lê as escritos do «Barriga-Verde» (não usamos abre
viações), especialmente aquêles que dizem' respeito á criação do
.Munícípío de Três Barrâs, deve logo pensar que a campanha contra
essa aspiração do pôvo de Três Barras, deve ter raízes no grande
devotamento que o sr. Albino sempre teve para com aquela Vila ...

Entretanto, quem conhece e quem vive aqui há tantos

anos, conclue imediatamente que não é essa a razão.

É bem verdade, que o sr. Albino já morou naquela hos

pita1eíra terra, isso lá pelos 1920 e coisa, quando Três Barras �l'a
ainda à terra do «leite e mel». Quando a Cia. Lumber, em ple
no apogeu de sua grande indústria, espalhava dinheiro por esse,
Brasil afóra e quando passaram a dominar os homens dq\ PSD'
lá pelos 1930, só deixando o domínio em 1.950, porq�e o Seu Al

bino, que tanto quer bem a terra tresbarrense, não fez algo por
ela naquele curto lapso de 20 anos. Onde está a grande obra
do PSD? Vai responder: o Grupo Escolar, feito com grande e

inestimável ajuda da Cia. Lumber? Aliás aquela Emprêsa e o

pôvo de Três Barras ajudaram a quanta ínstiturção benemérita,
religiósa e recreativa de Canoinhas naquêles tempos. Vejamos
no entanto o que fez a UDN nos anos de sua eficiente admi-
nistração: - ":;;-

Lembram-se .das ruas de Três Barras? Aquelas mesmas

abandonadas pelo PSD? Pois bem, a UDN no govêrno do Seu

Dito, arrumou-as tôdas. Antes, somente as três ruas principais
eram tratadas - terra limpa, isso mesmo partindo da linha Iêr
rea até na linha da igreja, daí para diante era um gramadão que
se estendia até a morada do atual escrivão exator. A. grama não,
cedía, nem mesmo com o suportar do peso enorme daquele ilus
tre cidadão a passar todos os dias o mesmo carreiro. Tôdas as

ruas foram tratadas e patroladas - não ficou uma só para ates-
tar o «maravilhoso» tempo do PSD. Houve até aquele caso de
abertura de tais ruas, tão reclamado pelo sr. Sezinando Andrade
no tempo do PSD, abertura feita depois pelo seu Dito, que para
tanto indenizou ao sr. Guedes com 20.000,00, com o que, naquela
época, não havia homem melhor no mundo.

Até parece um paradoxo � aqueles que há anos pleitea
vam a abertura das ruas, agora, fecharam uma para fazer man-

gueira reúna . .. tá bom ... !
'

«Se non é véro é bene trovatto», diria o nosso tresbar
rense Augusto Pedone. Quem não conheceu aquela estrada que
conduzia para a estação Bugre, Paredão etc.? Era aquela subida
do Gavião, passando pela casa do nhô Zuquinha, uma verdadeira
estrada do inferno. A UDN que nada fez por Três Barras, cons
truiu nova estrada, até revestindo parte dela. A tal estrada do'

Tigre, então, era um Deus nos acuda! Quem lá passava (só de

carrocinha) era, obrigado levar um foiceiro para cortar as taqua
ras, etc., que f�rmavam verdadeiro arco de triunfo sôbre a . bu

raqueira: A UDN também lá meteu a mão, retificando, alargando
e fazendo pontes que não existiam, pois as que existiam, eram'_
verdadeiros trapézios de circo a desafiar a perícia dos acrobatas.
E as pontes sôbre o Rio São João lá pelo General Ozório? O:
'seu Dito fez duas, pois naqueles 3 anos de chuva, do seu gover-'
no, a primeira foi levada pelas enchentes, tornando-se mistér fa- ,;

zer outra e esta foi feita de comum acôrdo com a Prefeitura de

Mafra, grâças a \lpl inteligente acôrdo com o Prefeito Herbert
Ritzrnann., se nãoInos enganamos. Outra ponte foi feita sôbre (,
mesmo rio na estrada que demanda para a Colonia Augusta Vi

tória, todas elas com mais de 15 metros de vão. Foram arru

madas todas as estradas do Distrito, a mesma arrumação que hoje'
ainda lá está, pois sem ser a estrada do klm.6 até a Vila, o resto
não conhece a óbra do novo governo.

No Gavião foi construído uma escola no tempo do seu

Dito. Na Xarqueada foi construída a maravilhosa escola !��i
Menandro Kamps, além dos armazens de trigo ainda em cons
trução. Na zona do Rio da Ponte, São João dos Cavalheiros.Yo
ram construídas estradas e pontes, que o digam os colonos e

industriais daquela região.
E assim, está aí um ról de cousas feitas pela UDN que

sàmente ·os cégos não vêm ou aqueles que a' cegueira do ódio e

do fanatismo não faz enxergar.

Três Barras, mercê de Deus e a ajuda da UDN será

município, para seu próprio bem e grandeza, bem como assim de
Canoinhas que terá na parte sua justa recompensa. '

, .

TRESBARRENSE :�r,�
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CORREIO DO NORTE
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roupa que resiste ao tempo porque tem

qualidade em tudo

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

lEI, II O

Encomende seu traje com antecedência e

aproveite desde o início do verão!

Revendedores RENNER em Canoinhas:

·Indústria Venda
Vende-se nesta cidade um descascador de arroz

com uma produção horaria de 200 quilos.
Maquinário moderno para fabrico de fubá, cangíca,
fubá mimoso." quirera etc.

'

�
4 motores Arno com 32 hp, instalados.

Vende-se o referido maquinário instalado em prédio,

de madeira, em terreno central .ou vende-se também para
retirar o maquinário com ou sem os motores elétricos.

Tratar com Com. Ind. Fische� & Cia.
Caixa Postal 4: CANOINHAS, sc.

**e se II_.

Para seu Automovel ou Caminhão

�ntasSherwín. � �JJiams
/

"R�vendedores autorizados

asa Esmalte
4d M.J}M*ft%t ee

::'�

I Colchões de Molas - Duas .Faces
Grupos Estofados

À V 1ST A E A PR AeZ O

Informações com Waldemar Knüppel

:«3::::::a::::::::::::::::::::::'::::::::::::::::::::II::::::::::::::::::::::::::::::::::====:::::==
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ii' Dr. Aristides Diener ii
Q "

:: CIRURGIÃO DENTISTA ii
h "
- "
� "

: ;, i! Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii
u "

x �
.

ii Dentaduras Anatomicas ii
� -
� "

:; Rua Vida I Ramos ::

ii,�CANOINHAS SANT-' CATARINA li
n ,"
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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

.,'

3

Um bom churrasco1
Vá saborea-lo
na churrascaria do

Consil
Próximo ao POSTO ESSO.

Atenção
criadores de aves
Afim: de .dar combate ao

surto de moléstias em nos

sas 'aves, Alfredo Garcindo
acaba de receber avisulfa e

outras drogas dos melhores
Laboratórios do Brasil.

/

Material Elétrico

Lâmpadas, Lustres
. ea�(J; �t�it4

s. Tereza Éspecial
o seu café

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

versos modelos

Na Relojoaria Sulssa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

VENDE-SE
Um lote com uma casa, de

7x8, construção nova no lo
teamento Jardim Esperançá.

_'_--

Dois ótimos lotes em frente
aos escritórios da União .

Tratar nos escritórios da
Indústria União Madeireira.

IMPUREZAS DO SANGUf
).

,

I nlXIR Df B06DflRA
"'"

AUX. TRAT. SIFILlS

Vende-se
12 datas e uma casa de

moradia, medindo lOxl0 1/2
a rua Caetano Costa s/n
próximo a Agua Verde.

Preço de ocasião.

Informações com Walde
mar Knüppel nesta cidade.

, 5:::::::::1::1:::::::=::::::::====::::::::::=:==:::::::::::::::t::G:=::::::::::==::=::�::::::�:=:!!
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as Seguros c/ incêndio ii
II ' Seguros cf acidentes pessoais ii
iI Seguros c] acidentes do trabalho H
_ n
- -

I�, BRASIL (IA. DE SEtíUROS ClERAIS ii
" -
- -

ii Tratar com BOGODAR U
ii nas Lojas' Unidas Limitada ii
ii Canoinhas Rua Caetano Costa, 553 Sta. (atarina ii
= c
... ..
- -
••••••••••••••••••••••••••••••••a••••• :a•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a•••••••••••
............... 1111 11 ..

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua ICIC eta até a 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

& .... p

Motores DIESEL, estacionários, marca "MWM"

resfriado por água, verticais, 4 tempos com

equipamento standart de 1-2-3 e 4 cilindros,
resfriamento por termosifon ou por radiador e

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

oferece a firma
Â

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

CANOINHAS - STA. CATARINA 4

Pintar é conservar

Tintas para todos os fins,
v�. S. encontrará em grande escala

e aos melhores preços na

CASA 'ESMALTE;,
r'

TintasYpiranga
para cada fim uma tinta específica.

"

Distribuidor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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O ARTIGO DO DJA

liineu Bornhausen
Dia 25 do corrente será festivo em tôda Santa

Catarina, pois transcorrerá o aniverário natalício de Irineu

Bornhausen, ex-Governador I...do Estado e .destacado pro-
cer udenista. ' p. d;l-'- :. (>::1" .

Governador que conquistou a simpatia geral dos .

catarinenses, dado o excelente govêrno que realizou, a

sua administração ultrapassou as nossas fronteiras, tendo
deixado o Estado numa ótimo situação financeira e obras
administrativas que levarão o seu nome para a posteri
dade, Irineu Bornhausen atualmente o maior político de
mais evidência em Santa Catarina.

«Correio do Norte» cumprimenta o ilustre homem

público desejando-lhe muitas e muitas, felicidades, para.
satisfação de todos os seus conterraneos e amigos.

ARTIGOS DO DIA
Para ir de encontro a: vontoade de sua distinta

freguezta as LOJAS UNIDAS LTDA. que tanto sucesso

alcançaram com o Artigo da Semana, lançam a partir
désta 'data a maior novidade para Canoinhas «O ARTIGO
DO DIA». E lembraram, outrossim,' que os artigos do:
dia são toaos constituidos de Mercadorias de La quali
dade lancados unicamente para beneficiar a sua vasta
clientela com vantagens e mais vantagens e de maneira

alguma colocarão mercadorias «monos» e «encalhados»
para liquidação de estóque.

t Agradecimento
A família do saudoso sr. Gustavo Müller. falecido em

15 de março em Major Vieira, vem de público, agradecer
aos srs. Dr. Mario Mussi, Dr. Reneau Cubas e Dr. Kifer, de
Mafra,l\ bem como aos sr. Farmacêutico Agenor Teixeira e

sr. Antonio Maron Becil, que por todos os meios esforçaram
se para salvar-lhe a vida.

Extensivo êsse agradecimento aos vizinhes, parentes e

amigos, que acompanharam sua enfermidade e terem pres-
tado todo o auxílio possível.

'

Major Vieira, março de 1957

.
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Integrantes da EquipeOlímpica Húngara escolhem a Liberdade
,

'

Quando terminaram os :recentes Jogos Olímpicos de Mel'
�.?urne. inúmeros inte�rantes da represntação húngara decidiram per
manecer no Mundo LlVJe em vez de regressar à pátria dominada
pelos soviéticos. Trinta e quatro atlêtas e 'dirigentes magiares além
de 4 romênos, solicitaram e receberam asilo nos Estados Unidos En
tre êles, encontra-se Zsuzsa Ordogh, nadadora de 16 anos de inade
que iniciará, vida nOva em Seattle, estado de Washington, onde resi
ditá vom Nancy Ramey, da mesma idade e integrante da equipe de
natação americana às Olimpíadas. Acima vê-se Zsusaa Ordogh (ao
centro) quando no Aeroporto de Melbourne despedia-se de seus com

patriotas húngaros que regressaram a Budapeste.

mtr.
mtr.

Semana de 25 a 30 de Março
33,00 por 24,80
1680 por 12,40

mtr. '34,00 por 26,50
28,00 por 22,00

6.á Feira (29) - Xadrezes Catarinenses - m. 32,00 por 25,80
Sábado (30) - Vasos de Vidro cada 26,00, por 19,50

2.a Feira (25) � Cretone Carmen
3.a Fetra (26) - Listado pI Colchão
4.a Feira (27) - Ganga Listada
õ.a Feira (28) - Cobertores Criança

Comprar nes

LOJAS .UNIDAS· LTDA.
, ,

--

'j

. !

é saber comprar o melhor pelo

Rua Caetano Cos,ta, 553 Canoinhas'ü,- s. C.

'�==�==�========�-��=====�==============�==-�
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Os mesmos Clubs em outras

excursões realisadas em.' outras

cidades do nosso Estado, tem
concorrído para à aproximação
mútua e recíproca, das Senhoras
que praticam o difícil esporte.
As visitantes serão saudadas

pela oradora do Primavera, Da.
Rosa S. Seleme.

.

,

As Senhoras Canoinhenses,
por 'intermédio desta coluna,
cumprimentam as suas colegas
de Corupá, almejando-lhes feliz
estáda em nossa cidade.

Visita de
cordialidade
o Club do Bolão Primavera

de Canoinhas, composto de Se
nhoras da' nossa Sociedade, re
ceberá hoje a visita de .seu 'co

irmão de Corupá, onde em-nos

sa cidade, realisarão partidas de

bolão, disputando uma belíssima
taça, cujas partidas, se farão
realisar dentro de um ambiente
de amizade e ·cordialidade.

Pr o l b i çã o
O sr. Vicente Novak, avisa

que ficam terminantemente
proibidas caçadas e pesca
rias em terrenos de sua pro
priedade, em Salto d'Agua
Verde - Rio Barra Grande"
em vista ter sofrido prejui
zos na atafona etc.- Ix

Discos
sempre novidades

CASAERLITA
Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

'Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia/

Borax ou Tupy
Um' produto bom,

especial e csnoinhense I

A

menor preço

Para aperfei�oar o ensino
(Conclusão da última página)

_
. J;

tensivo a ambos os sexos. O mi
nistro da Educação conta, para
efetivação dêsse plano; obter a

colaboração de entidades como o

SESI e espera que o Ministério
do Trabalho concorra' com uma

- parcela,' que será' destinada � ali
mentação dessas crianças, q�e per·
manecerão o dia todo fora de casa.

O problema do ensino
secundário

Segundo a opinão do SJ,'. Clovis
'Salgado, o problema do Ensino
Secundário apresenta-se mais gra

ve, pela falta de quantidade su

ficiente e qualidade de professores,
em relação ao número de alunos

que frequentam essas escolas. Pre
tende o ministro reunir, ainda
êste mês, técnicos de Educação,
a fim de Jlxaminar novas fórmulas
para êsse ensino, cujo projeto de
reforma existente no Senado, jul
ga sem fundamento. Pretende
transformá. lo num curso interme
diário entre o profissional e' o

universitário em' que conheci-'
mentos mais obetivos, mais prá
ticos, sejam ministrados.

Tal transformação não acarre

taria grandes despesas ao erário
público.
Atualmente, 618 mil alunos fre

quentam cursos secundários e to

dos os fatores negativos conju
gados, contribuem para o malogro
a que se tem assistido, nos exa

mes vestibulares, em que é alar.
mante o índice de reprovação. A
reforma deveria ser de base, e

partir' da preparação dos próprios
professores que se diplomam pelá
Filosofia. Com a introdução de
um curso secundário de ordem
mais objetiva, o curso acadêmico
ficaria reduzido a 10% do atual.

Serão atingidos, também,
os Cursos Universitários
No plano do ensino superior,

informou' o ministro da Educação
que, à reforma do ensino médico,
já decretada, seguir-se-á a dos de
mais cursos universitários. ',;)
No próximo ano,' os cursos pri

mário e secundário serão objeto
de reforma por aquele Ministério,
que pretende melhorar baratear
o ensino e estender a gratuidade
do ensino secundário o mais pos-

.

sivel.
,

Cêrca de 3 bilhões e meio fo
ram gastos. o ano passado, com

o ensino superior; 400' milhões
com o primário e 1 bilhão e 300
,milhões de cruzeiros com o se

.
cundário.

Não dispõe o Ministério de re

cursos essenciais para gastar com

a educação. Tais recursos estão
abaixo do mínimo estabelecido
pela Constituição, que é de 10%.

Autonomia das Escolas
�h� s

Profissionais
'

;'
'

Ao encerrar sua entrevi�ta, o.
sr. Clovis -Salgado declarou que�
o

- ensino no Brasil está atrofiado
desde 1909. A�reêcentou que pre
tende tornar autônomas as escolas
profissionais e lançar uma cam
panha intensiva de irrádia�ão do
analfabetismo, mantendo," para tal.
até uma, estação de radio exclusiva.

Utensilios domésticos
CasaErlita

,

f/JRENNER, ,

A BOA ROUPA

Posto de Monta de
Canoinhas M. Dias
Em, 18 de Março de 1957

Senhor Diretor:
Tendo assumido a Chefia.' do

Posto de Monta de Marcílio
Dias, neste Município, coloca
mo-nos ao inteiro dispor dêsse
Jornal e dos Agricultores 'em

geral, para a assistência técnica

que se fizer necessária no ramo

Agro-Pecuário.

Outrossim, pretendemos con
tar com' a valiosa colaboração
de V.' S. para que '0 fruto de
nosso trabalho, possa redundar
em beneficio da Agrícultnra e

Pecuária da região.
'

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar à V.' S. nossos

protestos de aprêço e djsti-n:t�s
considerações.

4, Cordiais Saudações
"EngO� Agr? P�ulo Eduardo

Rocha Faria - Chefe do Posto

de"M,onta, ,II'
Ao Ilmo. Sr. Diretor do Jornal

,

�Correio do Norte" .:. Nesta

" ',.'"
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VENT.ILADORES
RESIDÊNCIAS E ESCRITÓRIOS

STEIN S_ A_

PARA

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

No r-;inerninha

DOMINGO, às 15 horas
-

Dívida de' Jôgo
Faroeste da Universal

DOMINGO, às 20,15 horas

o FILHO DO XEQUE
COMÉDIA DO CINEMA ITALIANO

Com TOTÕ, Tâmara LEES e Aroldo TIERI

SEGUNDA-FEIRA, às 20,15 horas

Reapresentação de

o FIL:HO DO XEQUE-

I �
.. Cine Teatro Vera Cruz

APRESENTA:
HOJE - ás 20,15 horas - Imprôpzio até 14 anos

E PROIBIDO ,BEIJAR
com TONIA CARRERO e MARIO RERGIO

Um filme nacional
Conto da Serie Sombra do Terror

DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

E Proibido Beijar
Continuação do Seriado Sombra do Terror <"

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

As Aventuras de Hajji Baba
em csnemasScope c] JOHN DEREK e ELAINE, STEWART

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

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

ESTATUA ,DE CARNE
Sensacional filme mexicano

com ELSA AGUIRRE e MIGUEL TORRUCO
Tinha no rosto e na alma o céu e o inferno juntos! . . ,.

-----'-

5a -, e 6a. FEIRA - ás 20,15 horas - Impr, até 18 anos

UM LEÃO ESTA NAS RUAS
cêm JAMES CAGNEY e BARBARA HALE em technicolor

AGUARDEM: -

A CORROA E A ESPADA
SAPATINHOS DE CRISTAL

RAPSODIA

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

Visita Pastoral
Rei de

á Matriz de
Canoinhas

Cristo

Sexta feira, dia 29 de março: às 7 horas da noite entrada
solene de S. Excia, Revma. D. Daniel na Matriz, devendo estar pre
sentes todas as, associações religiosas, bem como as fiéis em' geral. Em
seguida ao pé do altar as ceremonias. prescritas pela Carta Pastoral
Coletiva; Saudação de S. Excia. ao povo de Canoinhas e benção episcopal.

Sábado, dia 30 de março: às 6 horas Missa Conventual; às
7 horas missa e Comunhão Pascal das Senhoras e Senhoritas; as 8
horas, Missa e comunhão rpascal dos escolares, celebrada pelo Exmo.
Sr. Bispo. As 3 horas da tarde Crisma. As 7 horas da noite, Terço,
pregação dó Sr. Bispo e benção com o SS.

Domingo, dia 31 de março: as 6 horas Missa conventual; as

7 horas missr e Comunhão Pascal dos homens e jovens de Canoinhas;
as 8,30 horas Missa das crianças; as 9,30 horas Missa festiva, cele
brada por S. Excia. Revma. D. Daniel. As 11 horas: reunião de
todos os Fabriqueiros da Matriz e das Capelas, no salão Cristo Rei,
presidida pelo Exmo. Sr. Bispo. As' 3 horas da tarde Crisma. As 7
horas da noite:' Ladainha cantada e benção com o SS.

na

•

as crismas

Matriz

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
® '

. ®

'i A NOTA PAROaU'IAL I
® ®
®@®®®®®®®®®®® S®®;'!l®®®.®®®®®®

Recepção solene de S. Excia. Revma, Dom Daniel,
.

Digníssimo Bispo Diocesano
Sexta-feira próxima, dia

29, na igreja Matiz, a Paró
quia tara solene recepcão ao

Exmo. Sr. Bispo; que após
haver percorrido tôda a oas»

. tissima região desta mesma

Paróquia, terminará sua Vi.
sita Pastoral com as Crismas
na Igreja Matiz, nos dias30
e 31. As 7 da noite de sexta
feira, na presença tõdas as

Associações Religiosas e do
Povo Católico da cidade, S.
Excia. Rvma. será saudado
na escadaria da Matriz. Em
seguida, aos pés do altar»
mór, proceder-se-a às ceri»
mônias de estilo prescritas
para a ·recepção de um Bispo
em sua Diocese. Na ocasião,
o sr. Birpo Diocesano falará
ao povo dentro da Igreja
Matriz. Todas as cerimônias
de sábado e domingo serão

comunicadas aos fiéis, em pro.
grama, à estação das santas
missas do domingo demanhã.

Aviso às famílias católicas
Ás Familias que virão apre

sentar suas crianças para a

Crisma dos dias 30 e 31,
.

pedimos que sejam criteriosas
na escolha dos P a d r i n h os,
atendendo-se às exigências
da Igreja Católica ábaixo as.
ninaladas, e hoje transcritas
novamente, a pedido. Os que,
aprooeitaado-se dos atropelos
da ültima hora e da boa fé
das pessoas encarregadas de
preeucher os ta/fies, abresen»
tarem padrinhos ilícitos, são
ps católicos que situam suas
amizades pessoais acima dos
principios de sua Religião,
que julga moral e juridica
mente incapazes de apadri-

Preparação para
Igreja

o QUE É A CRISMA1 c- A Confirmação ou Crisma é
um Sacramento. Nele recebemos os dons e as graças do Divino

Espirita Santo, com a fôrça particular de confessarmos constante
e valorosamente a nossa Fé. A Crisma nos torna soldados de
Cristo. " A Crisma é um Sacramento tão santo .como o Batismo
" (Sto, Agostinho.)

No ato da Confirmação, o Bispo impõe a mão a cada

um, unge-lhe a testa com o crisma, dizendo: "Eu te assinalo
com o Sinal da Cruz, e te confirmo com o óleo da salvação,
em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo."

Quando'a Crisma é administrada coletivamente a muitos,
todos os crismados do respectivo turno precisam ficar na igreja
até o Bispo dar a bênção final. Esta bênção final ainda pertence
ao Sacramento.

'

O Crisma é um óleo santo, perfumado com bálsamo, bento
solenemente, na quinta-feira santa, pelos bispos em suas Catedrais,
diante de todo (I povo, no .centro do templo. O óleo fortalece o

corpo: assim a Crisma fortalece a alma no bem. O bálsamo im

pede a putrefação e rescende perfume: isto assinala que o cris
mado há de conservar-se livre da podridão do pecado, espalhando
no seu ambiente o perfume das virtudes cristãs.

'

O
.

sinal da cruz que o Bispo, com ó polegar, faz na testa,
exorta 'o crismado a não se envergonhar de sua Fé.

A leve pancada que o Bispo dá na face do crismado, e

xorta () cristão a estar pronto para sofrer injúrias e perseguição,
se fôr o caso, como exemplificam os Mártires da nossa Fé.

Quem pode ser padrinho?
Sem variações, a legislação eclesiástica determina normas

idênticas para os padrinhos tanto do Batismo como. da Crisma,
sendo praxe católica apresentar para a Crisma um só padrinho,
que será do mesmo sexo do confirmando. O padrinho:

1. .....; Há de ser um católico batizado e já' crismado êle mes

mo, no uso' da razão, e que tenha a intenção de assumir o múnus
de padrinho.

2. - Não pode ser padrinho: o espírita, o hereje, o

maçon, o amasiado e o pecador público. Tôdas estas pessoas são

pela Igreja consideradas incapazes de assumir o parentesco es

piritual, que o Sacramento estabelece entre o padrinho e o afi
lhado.

Por espírita entende a Religião tanto o que pratica, como:
o que freqüenta e diz "acreditar" no espiritismo. O "católico" es
pírita está excomungado.

Por maçon; adepto de "seita secreta", o Direito Canô
nico entende não somente os cidadãos inscritos na Maçonaria, e

que dela fazem parte atualmente, mas ainda os que, muito em

bora externamente talvez já se tenham desligado, ainda não se

reconciliaram com a Igreja ao menos no fôro interno, pela con

fissão sacramental.
No rol de pecador público inscreve a Moral Católica os

cristãos que, apesar de nela batizados e legitimamente ca�ados,
há muitos anos não vêm aos Sacramentos. '

Amasiados, para a Igreja, não são apenas os que vivem
maritalmente fora de tôda lei, mas ainda os que estão casados
apenas civilmente.

AjUSTe de Núpcias
Contratou tiupcias dia 14

do corrente, o nosso amigo e

assinante Sr. Alfredo Teixeira
residente em [oacaba com a.

Snrta. Maria Matilde Rouen
.

filha do Sr. Eurico R.auen e

Senhora.

O Sr. Alfredo Teixeira i
canoinhense e ajuafmente é
funcionário bo Banco do
Brasil, agência de foaçaba.
Cnmprimentamos com oo

. tos de felicidades, extensivos
aos seus genitôres. agradece
mos à comunicação,

TOSSES' IROKQUlTES r

VlHHO CREOSOUDO
(IILVIIIA)

GRANDE TÔNIOO

nhar uma criança católica a

cidadãos de determinada ca

tegoria, de situação irregular
perante as Leis da Igreja .

Tais pessoas, rejeitadas, não
se tornam padrinhos, ainda
que, no ato do Batismo ou

da Crisma, toquem na criança.

União Democr, Nacional
Diret6rio MunieipaI de

Canoinhas
Recebemos o seguinte ofíco :

Canoinhas. em 18 de Março
de 1957. - Ao Exmo. Sr. Dire
tor do «Correio do Norte» -

Nesia.
Tenho 8 satisfação de comuni

a V. S. que em Convenção Mu
nicipal, realizada a 17 do corrente,
foi eleito e empossado o Diretôrio
Municipal. compostó dos seguiu
tes membros:

Presidentes de Honra: Benedito
Therezio de Carvalho Júnior e

Modesto Zaniolo,
Presidente: João Seleme.
1,0 Vice-Preeidente : Alfredo O.'

Garcindo.
2.0 Vice - Presiderte : Cario!!

Schramm,
3.0 Vice Presidente: João Pa

checo Sobrinho.
Secre'tário Geral: Osmar Nas

cimento.
Sub- Secretário : Célio Kobler.

Delegados do Partido à Con-
venção Regional: Dr. Aroldo
Carneiro de Carvalho. Carlos ,

Schramm, Dr. Reneau Cubas e

Benedito Therezio de Carvalho
Júnior.
Suplentes de Delegados à Con

venção Regional: João Seleme,
Alfredo O. Garcindó, Osmar Nas
cimento e Theodoro Humenhuck,

Membros afetivos do Diretorio
Municipal: Dr. Aroldo Carneiro
de Carvalho. 'Dr. Aristides Die
Der, Alyaro Mallon, Ascendio Coe
lho, Alfredo de Oliveira Garcindo,
Benedino Therezio de Carvalho
Netto, Benedito Therezio dei Car
valho Junior. Germano Luiz Amo
Jim, João Augusto Braunhardt, ......i
Otto Friedrich, Ricardo de OI i
veira, Romão Kawa, Saul Chuny .

Sogman, Vendelino Ktock, Walter'
Schmude, Modesto Zaniolo, Simão
Maron Becil, Vdãó Tyzska, Ber
nardo Metzger. Guilherme 'Wacb-
tel, Guilherme Prust, Herbert Ritz
mann, José Stockler Pinto, Idalino
Francisco Tulio, Oldemar Mussi,
Dr, Heneau Cubas, Himon Sele-
me, Rolf Walter Theodoro Hu
menhuk e Waldomiro Bubnjack ,

Prevaleço-me. da oportunidade
para apresentar-vos em nome do
DM, 08 protestos de elevada es

tima e Alto apreço.
,

Tudo pelo Brasil - (9) Osmar
Nascimento - Secretário Geral.

Café? Só Marly

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



I ..
v:

'd'.�:
::

...
:,..

..

',
:.�

CORREIO DO NORTE

"""l.':'��',;r
•

'fi

23-3-1957

Novo projeto, em substituí

ção ao que, apresentado sôbre
o mesmo assunto em legislatura
anterior, ficou sem andamento,
foi oferecido à Câmara dos

Deputados, com o objetivo de

assegurar uma gratificação aos

oficiais de registro civil de pes
soas naturais.
Destinar-se-ia essa gratifica

ção mensal a remunerar, de
certo modo, os serviços que são

aquêles oficiais obrigados a pres
tar à União para fins de esta

tística, de serviço" militar, de

serviço eleitoral e outros.

A iniciativa deve ser apro
vEütar, sem dúvida, para levar
à concretização alguma provi
dência que torne o registro ci
vil no interior do país uma

realidade. Afigura-se pueril atri
buir a remuneração de 1.500
cruzeiros mensais a qualquer
dos cartorios do Rio ou de
São Paulo, os quais, ao contrário
deveriam contribuir para os co

fres da União. Mesmo para
muitas sedes de comarcas, a'

mensalidade de mil cruzeiros
não representa quase nada nos

bons saldos auferidos pelos no-

tários.
"

"

Atenção especial merece o

registros, por falta de educação
popular, quer das informações
dos cartorios. A gratificação des
tinar-se - ia a assegurar pelo
menos o cumprimento da obri

gação legal de enviar os dados'

estatísticos, tão necessários ao

estudo da dinâmica populacional.

Vê-se, pois, que o projeto
requer aperfeiçoamentos.' Seu

mérito principal está em. foca
lizar o problema e disso devem

aproveitar-se os órgãos interes
sados. E o problema, como fica
evidente. reside quase exclusi
vamente no ínterior na" áreas

Assine! Leia! Divulgue I

Correio do Norte

problema dos encarregados do

registro civil onde o movimento
do cartorío não dá para o ofí
cial viver. Cabe, aí, ao poder pú
blico suplementar-lhe a renda

convindo, aliás, em muitos casos

antes de mais nada provê-los
dos livros e materiais indispen
saveis e que não possuem.

Estranhável, porém, é que o

projeto disponha sôbre o paga
mento - de 600 cruzeiros para
os pequenos cartorios - sem

estabelecer nenhum sistema de
controle da prestacão de seus

serviços gratuitos,
É sabido que as nossas esta

tísticas demcgráficas sofrem de
ficiência que as tornam quase
imprestáveis devidas à grande
percentagem de omissão quer de

Café' Só'Marly

VENDE-SE
Uma casa à rua Paula Pe

reira, própria para comércio.

Tratar no número 872 da
mesma rua. 6

GRAVATAS E MEIAS
UM NOVO E BELÍSSIMO SORTIMENTO, A

PRÊÇOS ACESSÍVEIS, RECEBEU E OFERECE A

Casa Langer
RUA PAULA PEREIRA, 793 - CANOINHAS

• o

R;f�í;:rad:�s
.. i

Frigidaire
os MELHORES

A vista e a prestações.

Modernos, tipo 1957.

fnformações com Waldemar Hnüppel OU Allredo Gareindo.

Ministério daViecêo eObrasPúblicas
.

�

Rede de Viação. Paraná - Santa Catarina
EDITAL

Levo ao conhecimento do público que, a partir do dia
125 do corre-nte mês, entrarão' em vigor os novos horários para
os trens de passageiros e mixtos dos trechos São Francisco do

sul, Pôrto União da Vitória, Mareilio Dias - Canoínhas,

Em conseqüencia, os trens P-li e P-12 passarão' a cruzar

no posto telegráfico de Cruz Lima e não mais em Mafra.
O primeiro partirá de Pôrto União da Vitória às 5,30

horas, chégando em São Francisco do Sul às 20,45 horas.

O segundo partirá de São Francisco do Sul às 6 horas
chegando em Pôrto União da Vitória às 21,20 horas.

O horário dos trens mixtos do ramal 'de Marcilio Dias
sofrerão as alterações necessárias à sua correspondência com os

trens P-lI e P-12.

Os novos horários, com mais detalhes, serão afixados nas

estações para conhecimento do público.
Curitiba, 9 de março de 1957.

Ass.: Francisco Cruz - Chefe do Departamento dos Transportes
Ass.: Angelo Lopes - Diretor.

em que as populações se apre
sentam mais espalhadas.
Do "Dia rio de Notícias" do

Rio de Janeiro.

Com uma máquIna

. " '"

tarefa

.
�.

_provo(G am vórlos palses, vltorio
ea contra o tempo, o desgaste e OI

c:hoque$; r.clamada pelas donas de
cesa, costureiras, modiStas, alfaiates-

.dqulna de costura cem por cento ptIrf.....
agora é fabricada no Brasil parq que todos _
lares brasileiros possuam a móqulna que""_'
forma em prazer a tarefa de coser'"

.'
'

VIGORELLI possue um belo movei em ..".
trabalhada, com cinco gavetas, cosendo panI
frente e para traz, bordando, volante �
para maior p�teçao.

VIGORELLI é garantida por· quinze aos _

dura uma eternidade I

Distribuidoras no .ul do 8ra.il:

dfêÁAflk&$ }If.cu!<.do�
CURITIBA - PONTA GROSSA - LONDRINA - MARINGA. - BLUMENAU

Representante local:

Basilio Humenhuk & (ia .. ltda.

CONTRA CUfa, 'I

QUEDA DOS CI· �.�
BELOS E DEMAIS �

p

AfECCOU DO �
l

COURO CA8ELUDO. 1

PARA

E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C' E"�"R AS, I
F R I E I R A SI
ESPINHAS, ETC.NUNCr-l EXiSTIU IGU�l

�,�------------���
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Extensão do
i
curso primário de 4 para 5 ou 6 'anos - Criação

de cursos complementares - O problema do curso secundário
Serão também atingidos os cursos 'universitários -

Sã') Paulo, 14 (V.A.) - O sr.
Clovis Salgado, Ministro da E
ducação, que esteve nesta Ca

pital onde veio presidir os tra
balhos da "Semana Mudancísta"
que .se iniciou sábado último:
concedeu à imprensa paulista
uma longa entrevista ma qual
depois de versar sôbre a mu

dança, da Capital Federal,
'

fo
calizou os estudos que se estão
realizando no seu Ministério a

re�peito da reforma do ensino.

Estensão, do Curso Primário
Focalizando vários pontos do

momentoso assunto, d ministro
Clóvis Salgado disse que um

dos projetos do Ministério da
EduCIlÇ�Oí com relação ào ensino

primário, consiste na extensão
do curso primário, dE 4 para 5
ou 6 anos. Após concluido o 4.
ano, s criança prosseguirá nos

estudos, sem sofrer solução de
continuidade e, em periodo do
brado 'de tempo, isto é, 4 horas
de aulas de rotina, e 4 de apren
dizado prático, de caráter pré
vocacional, ministrado em pe-

Ano 11 - êANOINHAS - S. Catarina. 23 de Março de 1957 - N. 441
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quenas oficinas. construídas ane

xo aos Grupos Escolares. Para
a execução deste plano, é ne

cessário o estabelecimento de
convenio entre a União e a Se
cretaria da Educação, uma vez

que o ensino primário está afeto
ao governo estadual.

Objetividade da medida
A extensão do Curso Primário,

viria favorecer as crianças cujos
pais, premidos pela necessidade
do seu auxílio no lar, não dis

põem de recurso e de tempo
para que os filhos continuem os

estudos, As noções que o aluno
recebe nos quatro anos de curso

primário qUE: equivalem a pouco

I

I Guilherme Loeffler

I
,c

�_ Caixa Postal, 33

Agente da ela. de Fósforos Iraíí
PARANÁ

CANdINHAS Santa Catarina

mais que a alfabetização, são
insuficientes para transmitir-lhe
uma visão mais ampla da vida,
proporcionar-lhe boas possibili
dades de emprego e converte
lo num cidadão útil a si mesmo
e á Pátria. Daí a necessidade
de os poderes públicos zelarem

pelos milhares de crianças, a

quem não é dado cursar escolas
secundárias ou superiores.

Crjação de Cursos Com

plementares
Pretende o Ministério da E

ducação, continuou o sr. Salgado
estabelecer este curso comple
mentar, a princípio, apenas para'
os meninos, preferencialmente
de 12 a 13 anos de idade. trei
nando-os em atividades indus
triais. Posteriormente será ex-

(Conclúe na 3a página)

•

WMM�R ASlROmW� fURIAO�
Aceita:

Esorltas
Comeroiais .» Industriais

Caderneta extraviada
Perdeu-se uma caderneta da

Caixa Econômica Federal de San
ta Catarina. depósitos JUDICIA IS
n.O 141. pertencente ao sr, José
Joaquim Pereira e emitida pela
agência de Canoinhas.

Roga-se, a quem a encontrar,
o obséquio de entregar ao sr,

João José Pereira Da Casa Pereira,
ou na agência da C. E. F. S. C.
nesta cidade.

Canoinhas, 19 de março de 1957.

Embeleze o seu ,Lar

COMPRANDO SUAS
TINTAS NA

'-:"

(ASA ESMALTE
'r

, "
••

:-.
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Atenção canoinhensesl
Façam com urgência seus novos títulos eleitorais,

cumprindo a Lei número 2.550.

,

A Lei número' 2.550 exige que todos os cidadãos obtenham
novos títulos eleitorais com fotografias, para poderem' votar no

pleito na�ional de '1958. Até o presente momento, entretanto,
em Canoinhes, Poucos foram os que requereram OB seus noves

títulos. Deixando para requererem na última hora tornar- se-á
impossível às autoridade� despacharem todos ao mesmo tempo.
Por isso é necessário que' todos os canoinhenaes requeiram os

seus novos títulos com a
.

máxima urgência, tendo principal
mente em consideração que os requerimentos serão recebidos e

despachados somente até Julho de 1958.

Se nas próximas eleições' apresentarmos um grande nú
mero de eleitores. colocaremos Caaoínhas num exelente conceito
perante os demais Municípios brasileiros.

'

Avante, 'pois. caucinhenses. Procurem o Cartório Eleitoral
munidos de 3 fotografias. no prédio da Prefeitura Municipal _:
I" andar.

O título de eleitor é gratuito.

Experimente
CaFé MARLY
O MELHOR

AVISO
Paulo Soares proprietário de

uma chacara sita no bairro
Agua Verde, cuja chacara vizi
nha com o Sr. Alberto Bonassolí,
avisa que desta data em diante,
fica expressamente proibida a

entrada de pessoas estranhas
em qualquer lugar de sua pro>
priedade e não se responsabiliza,
pelo que vier .a acontecer. •

Os que invadiram a SUb cha
cara sem o seu consentimento,
estragaram tôda a plantação e

-êle já tem conhecimento do
nome dos intrusos. motivo por
que, avisa pela. Imprensa, para
que ninguém alegue ignorancia.

Canoinhas, 20 de março de
1957.

Rádios

Telefunken
revendedores autorizados

,CASA ERLITA

NÃO

Não é
m,============�=======================.

Chitão especial para Cortinas de Cr$ 19,00 por
Voiles e Organdis lisos de« 22,00 »

Cobertores Cinza
Pelucia estampada de » 25,00 »

Sedas estampadas com 200/0 de desconto
Tafetá chamalotado com 90 de largura
Lamê especial em tôdas as côres
Camisetas de malha para Bêbê
Camisas de malha para homens

sõmente

E' até• • •

uma semana

terminar

• • •

16,00
12,00
53,00
20,00

a8.00
14,00
9,00

40,00

• • . e
-

nao só, tem muito
•

mais

Vá ainda hoje para não se arrepender amanhã
\

CASA FISCHER
@�==��=============================Y

PELOS LARES E SALÕES

Se eu soubesse o que tá sabes
não saberia o que sei.
Mas, como não sei se sabes,
se sabes, não saberei.

Se o teu saber, eu soubera,
o que sabes eu sabia.

'

Mas eu não sei se tú sabes
o saber que eu saberia ...

Eu sei o que não sabias,
e tá bem sabes que eu' sei.
Se não sabes, saberias .. ;

Mas teu saber não se sabe
e o que sabes saberei
quando este soneto acabe. fie

ANIVERSARIANTES 'DA SEMANA
COMPLETAM MAIS UM

NATALICIO
HOJE: A senhor a Dna. Alzira,

esposa do sr. Nelson Bannach,
os meninos Silvino, filho do sr.

José Baluta; Mauro Aurelio, fi
lho do �sr. Luiz E. Tack; as me

ninas Nelzita, filha do sr. Ma
rins Cornelsen; Sulamita, filha
do sr. José Pedro Mendes de
Almeida; a Srta. Riseth, filha
do sr. Anastácio Buba; o sr.

Bernardino Fedalto e o sr. Dr.
Moacyr Budant.

AMANHÃ: O sr. Mario Mõe
bius; a senhora Dna. Agnes, es

I

posa do' sr, Otto Hoffmann; os

meninos Wilson Luís, filho do
sr. Nelson Bannach e João Ba
tista, filho do sr, Antonio J. dos
Santos; a Srta. Tereza, filha do
sr. Hercilio Mül!er.

'DUma Casa Residencial no Centro da Cidade
VENDE-S/E

Acha-se à venda ótima casa residencial. servindo também para
comércio. sita à rúa Paula Pereira, 391.

Tratar com o sr. BOLÉSLAU WOJCIECHOVSKI, nesta cidade

SEGUNDA- FEIRA: Os srs.

Irineu Bornhausen; Felix Ru
do1f; a senhora Dna. There
zinha, esposa do sr. Adernar de
Oliveira Godoy; a menina Ma
ria Regina, filha do sr. Leocadio
Wendt; o menino Nelson, filho
do sr. 'Miguel Dimidiuk.

TERÇA - FEIRA: A senhora
Vva. Dna. Elvira de Paula
Vieira; o menino Gelson Aécio,
filho do sr. Waldemar Nader;
o sr. Antenío Szczygiel; as me

ninas Maria, filha do sr. Roberto
Rohrbacher; Marcia Regina, fi
lha do sr. Horst Bollmann,

QUARTA-FEIRA: O Ir. Frie
drich Brauhardt; as senhoras
Dna. Ivanir, esposa do sr. Theo
doro Tarcheski; Dna. Laura, es
posa do sr. Ignacio Imianovski;
o jóvem Euclides V. Simões; a

Srta. Joana Metzger.

QUINTA-FEIRA: A senhora
Dna, Elfrieda, esposa do sr.

SEI. • •

Waldemar C. Stange; os me

nínos Osmíndo, filho do sr.

Henrique Waldmann; Nelson,
filho do sr. Afonso C. Kohler;
Augusto Veiga Lourenço, filho,
do sr. Claudio Lourenço de Li�:
ma; os srs. Rodolfo Salomon e
Antonio Sconhetzki; as meninas
Myrna Maria, filha do sr. Hen
rique Neustaedter; Rosny, filha
do sr. Carlito Krautchechen; a

Srta. Fridolina, filha do sr. A-,
ristides Guebert; o jóvem Con
rado Grittens.

'

SEXTA-FEIRA: As senhoras
Dna. Maria, esposa do sr. Calil
Cador; Dna. Cafe, esposa do sr,'

Adib S. Sakr; os meninos Moa
cir, filho do sr. Theodoro Tár-."
cheskí: Otniel, filho do sr. Joió
Bedretchuk Sobrinho; o jóvem
Paulo Frank; a menina Judite,
filha do sr. Edmundo Hartmann
e a Srta. Alia Gador.

.

N�.!Í;� P

Aos eníversartenteâ ( deseja-
mos Inúmeras felicid��es;.�

DESPEDIDA'
Otilia Romais e Filhas, resi

dentes em São Paulo e em vi
sita a seus parentes e amigos,
não podendo despedir-se pes
soalmente de todos. o fazem
por êste meio, agradecendo a

todos a boa acolhida que lhes
proporcionaram.

Canoinhas, 20-3-57

FALECIMENTO
Faleceu tràgicamente na ma

nhã do dia 19, o Sr. Kurt Mende,
eletricista-chefe da Canoínhas
Fôrça e Luz, S. A., e que desde
32 anos atrás vinha prestando
inestimáveis serviços à Ca
noinhas.

A família enlutada as nossas

condolências.
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