
.Motívo das ruas estarem às escuras

A PREFEITO R A DEVE
MAIS DE Cr$ 100.000,00

E?ORÇA E LOZ
Chegam-nos reclamações e mais reclamações da popula

ção de Canoinhas, com respeito à falta de iluminação pública em

diversas ruas de nossa cidade. Mu\itas famílias estão impossibili
tadas de sairem à noite devido os postes estarem servindo apenas
para «enfeite». Verdadeira calamidade a atual administração mu

nicipal. Não pode, ser falta de dinheiro, porque a arrecadação
feita através da cobrança absurda e escorchante dos impostos que
subiram mais de mil por cento, deixa saldo apreciável para paga
mento dos compromissos assun.idos. Para onde estão sendo des
vi'ados os dinheiros públicos?

A'

Enquanto o povo sofre as consequências da má adminis-

tração, à Prefeito Haroldo Ferreira, todos os domingos, com a

. camionete da Prefeitura, faz pic-nics no interior, oferece churras

'�(:a as aos' seus corr�l�g�onários, sob a alegação de que vai visitar
. �;> .estradas do mumcipro,

Ruas entulhadas de terra e de' restôlhos de construção.
Canoinhas está completamente abandonada. A atual administra

ção é o retrato vivo e o resultado positivo de um Prefeito ocioso,
sem interêsse pela causa pública, relaxado, vingativo. Nunca na

história do. Município de Canoinhas,' um homem eleito errada
mente para o cargo de Prefeito, deixou a cidade em tal abandono.
O que. se vê atualmente, o que se nota na sua administração, é
a explicação total de demagogia, própria dos que galgam o'poder,
sem/nenhuma noção de responsabilidade e pelo desprezo às jus
tas aspirações do povo.

A falta de luz na cidade, o desinterêsse demonstrado ao

desenvolvimento da nossa comuna, traduzem fielmente o como
dismo do atual Prefeito que não passa de um pregoeiro contumaz,
que está destruindo o que os homens de bem já fizeram' em prol
do nosso progresso. Há problemas graves a serem decididos em

benefício do povo. Desde que assumiu a Prefeitura, npda foi
feito, nada foi decidido. O que não se pode admitir, é que diante
a fabulosa arrecadação dos impostos, nada seja feito em benefí
cio de Canoinhas. 'Os cofres da Prefeitura nunca têm dinheiro.
A Prefeitura está encalacrada de dívidas. O esfôrço coletivo do

,

povo, não tem encontrado apóio por parte do Prefeito. A ini
ciativa particular se vê tolhida diante da má vontade do atual
administrador. ,Foi um êrro grave, gravíssimo, eleger Haroldo
Ferreira, Prefeito de Canoinhas. O aspecto da cidade é desola
dor. Na fisionomia do povo nota-se o arrependimento, o cons
trangimento, pelo êrro cometido. Esta é a verdade, a pura verdade,
Dia chegará em que tudo será reintegrado em seu verdadeiro
lugar. E, então, as «LUZES VOLTARÃO A BRILHAR» nova
mente, para o bem-estar de todos.

Secretaria
N'Ol'A

da Agricultura
OFICIAL

A propósito de um comentário, sob o título «ASecretaria
da Agricultura e o Arame Farpado», publicado pelo jornal «A
Tribuna Livre», de Joaçaba e transcrito pelo «O, Estado»,

'

desta
Capital, e, por, ter sido chamado a dar explicações a respeito, vem,.
a Secretaria da Agricultura, prestar os seguintes esclarecimentos:

1:° - Comprou, a Secretaria da 'Agricultura, na Alema
nha e importou com' favores cambiais, 400 toneladas de arame

farpado, ou sejam 12.121 rolos de 33 quilos. '

distribuído' entre
serviços públicos
serviços de agro-

2.° - Foi, o arame assim' importado,
quase tôdas as Associações Rurais do Estado,
estaduais, entidades agrícolas empenhadas em

tologia e, também, a lavradores/diretamente.
3.° - Cada Associação Rural recebeu, na. oportunidade

uma circular da Secretaria da Agricultura, uferecendo o arame e'

estipulando as condições, inclusive a da proibição da revenda.,
4.° -'- A firma Indústrias Reunidas Ouro S. A., de Ca

pinzal, entidade agrícola, devidamente registrada no Ministério
da Agricultura e que está empenhada na formação de campos de
criação e engorda de gado com pastagens artificiais, pediu e ob
teve determinada quota de arame, como a conseguiram todos
que, no devido tempo, procuraram a Secretaria da Agricultura.

" _, r
5.° - Acontece, por outro lado, que a referida emprêsa

opera, também, com o ramo de comércio, no atacado e no varejo
e, entre �as mercadorias de grande consumo da -região figura o

arame, que adquire nas fontes normais e vende como qualquer
comerciante.

6.° - O esclarecimento pedido no final do comentário
está nos próprios clichês que o ilustram:' - Basta conferir o pêso
de cada rolo nos dois documentos. Na nota da Rêde de Viação
Paraná-Santa Catarina, «lGO rolos de arame farpado, 3.300 quilos»,
isto é, 33 quilos cada rolo. Na nota da I. R. Ouro S. A., «1 rolo
de arame, 32 Kg».

7.° __ Não existe, como se vê, nenhuma «transação ver

gonhosa», mas apenas o trabalho pessoal do titular da Pasta, no

sentido de proporcionar aos lavradores catârinenses facilidades na

aquisição de materiais necessários à sua luta pela produção. Cha
ma a propósito, o testemunho de tôdal> .as Associações Rurais de
Santa Catarina, sejam quais forem cs seus dirigentes.

8.°' - Apesar da evidência da normalidade da operação,
a Secretaria da Agricultura está interpelando a L R. Ouro S. A.,
no sentido de que se manifeste sôbre a operação. Apurada qual
quer irregularidade terá o respectivo registro cancelado e sofrerá
as sanções regulamentares.

(

i,t Florianópolís,17 de maio de 1957.

GABINETE DO SECRETARiO DA AGRICULTURA,
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CIRCULA AOS SABAIJOS

Deixou a Agência dos
Correios o sr. João
Belém Fernandes
Viajou dia 2 para 'Joínvile,

para onde foi transferido, o

nosso bom amigo e colaborador
desta «Fôlha», o sr. João Be
lem Fernandes, Que durante
muito tempo dirigiu a agência
local dos Correios e Telégrafos.
Pessoa bastante estimada e re

lacionada no nosso meio, dado
os grandes predicados de bon
dade que possui.
O sr. João Belém F�rnandes

sempre que dispunha de tempo,
colaborou com o nosso jornal,
visando sempre engrandecer o

nosso patriotismo e contando
nos fatos' do passado de Canoí-

� nhas. Emprestou sua colaboração
e trabalho, afim de que pudes
semos ter uma agência própria
dos Correios e Telégrafos, em

um magnífico prédio, de alve
naria. Joinvile, certamente, o

acolherá com imenso prazer,
pois é mais um elemento que
batalhará pelo progresso da no

va cidade onde foi residir.

«Correio do Norte», que sem

pre gozou de sua estima, de

seja.;.�he felicidades e votos de
-

prosperidades. '

Sr. GustdvoMdes
Assumiu dia 1 do corrente a'

. agência dos Correios e Telé-,

grafos desta cidade', o
:

nosso

amigo e assinante, sr. Gustavo
Maes.

Telegrafista de primeira clas
se, inteligente, bastante prático
nos assuntos postais-telegráficos,
será sem dúvida, um excelente
substituto, do sr. João Belem
Fernandes.

Almejamos ao sr. Gustavo
Maes votos de feliz exito na

nova função que acaba de as

sumir.

Aroldo C de Carvalho
Festeja dia 11 do corrente, o

seu aniversário natalício, o dr.
Aroldo Carneiro de Carvalho,
atual Secretário de Viação e

Obras Públicas' e proprietário
fundador dêste- jornal. O ilus-

tre confrade natalicíante, com

inteligência e tirocínio adminis
tratívo, vem há mais de 4 anos

dirigindo a Pasta da Viação do
Estado de Santa Catarina e ain
da respondendo interinamente

pela do Interior e Justiça, pro
va de que é um\ dos Secretários

.

de Estado que' mais vem se'

destacando tanto no atual go
vêrno, como no de Irineu Born

hausen, onde começou a de
monstrar a sua dedicação à
causapública.

.

Além de grandes serviços
prestados ao setor rodoviário
do Estado, ainda recentemente

apresentou ao Governador Jor
ge Lacerda, um Plano que, já
em desenvolvimento, em curto
espaço de tempo, fará de San-'
ta Catarina, um dos Estados
"rnais bem aparelhados em es-

I tradas de. rodagem. Tem .rece

bido pela apresentação do alu
dido Plano os .mais justos elogios.
Concluído, libertará a nossà pro
dução da 'falta de escoamento,
porque então, teremos as me

lhores estradas do Brasil. r ,

Ao ensêjo do seu feliz nata
lício, que a efeméride do dia
11 marcará, .enviamos ao esti
mado � digno conterrâneo, inú
meras admirações e amizades,
o nosso cordial abração de fe
licitações, com votos de longa
existência.

.,

•

GIGANTES
Francisco Leandro Gonçalves
Faleceu dia 2 do corrente, em

sua residencia Caraguatá, o Sr.
Francisco Leandro Gonçalves,
com a idade de 83 anos. Mora
dor antigo de Canoinhas, o ex-/
tinto foi um dos desbravadóres
do Município, tendo contribuído
com o seu esfôrço e trabalho,
pasa o nosso desenvolvimen�o.
O nome de Francisco Leandro

Gonçalves ficará para sempre
ligado às gerações futuras; pois
o .seu espírito terno e fraternal,
servirá de exemplo a tôda a

sua descendencia. As conquistas
que motivaram a nossa' liberda
de, encontraram sempre no Sr..
Leandro Gonçalves" um dos

pion7iros.

Muita' COlsa .••
em
Não contente ainda com os

vultosos> prejuízos causados com

a aquisição de uma pedreira, na

qual o Prefeito Helâmpago pre

judicou o sr' Nicolau Teodorowicz,
está negociando um" outra e desta
vez pretende embrulhar os Irmãos
Trevisani ... e diga-se claramente,
já fez no local uma outra chur
rascada' onde gastou milhares de
cruzeiros dos impostos ... e pe
dra, que é bom. .. a rua Paula
Pereira continúa à espera dela: ..

- As sementes de trigo �ste
ano estão sendo distribuídas pela
Prefeitura. Chegou o momento
dos lavradores a quem foram pro
metidas sementes gratuitas, pro
curarem

.
o Prefeito Relâmpago

para cumprir suas promessas . . .

segundo informações colhidas, cada
correligionário seu, tem dir�ito a

'2 sacas de sementes e 10 sacas

-de adubos ...

- O «homenzinho» que se in-
titula Prefeito Municipal de- Ca-

espa.ço ...
noinhas, não tem mesmo palavra
- fez ·um acôrdo com' a Asso
ciação Rural e quando chegaram
as sementes, com a cara mais
lambida deste mundo. negou que
houvesse feito qualquer acôrdo.
Seria isso próprio do seu caráter,
ou foi forçado a agir dessa-forma?
Em qualquer hipótese, foi a la
voura tritícola prejudicada, pois,
se a Assoçiação Rural vendesse
as sementes, o lavrador teria um

abatimento de cem cruzeiros em

cada saca.

.:.... A maior bomba do dia.: Es
tão colocando meio fio na Rua
Barão do Rio Branco com Pedras
deixadas pelo govêrno udeIlísta.
Tr�s Fiscá}s. comand;am -0" s�rviç?
e 10 operamos carregam pedras a

moda formigas ... e enquanto is
so, são consumidos os 'dinheiros
públicos- municipais., Administra-
'ção a játo essa ��df) Prefeito Re-
lâmpago . . .

.

QUE TOMBAM,
Deixa o extintov? filhos, 50

netos e 3,4 bisnetos.

À família enlutada, seilÚdos
pêsames do "Correío''do Norte".

Vicente Drzevíesk!
Outro morador antigo de �a

noinhas que desaparece'< Sr.
Vicente Drzevieski. 'Seu falecí
mento ocorrêu dia 4 doandante,
em sua residencia, nesta cidade.
Pai de numerosa família, todos
na sua. maioria, radicados' no

'município. deu também sua par
cela de contribuição à evolução'
da nossa cidade.

Ao darmos o seu falecimento,
fazemo-lo com profundo respei
to a essa vida marcante do nosso

progresso.
"

"Correio do Norte" apresenta
a família Drzevíeski, sentidas'
condolencias.

'

DESPEDIDA
João Belem Fernandes e fa

mília tendo transferido' sua re

sidência para Joínvile, apresen
tam aos seus parentes, amigos
e conhecidos suas despedidas
e, oferecem sua nova residência
naquela cidade, .a Travessa,
Schlemm, s/no com entrada na
Avenida Getulio Vargas.
Canoinhas, 2 de Junho de

1957

João �.elem; Fernandes

Gratífica-se a quem en-
..,

controu uma caneta. '�,Par-

ker", com a gravação "AI
fredo Garcindo", Entregar
nesta Redação ou ao seu

d' :�ono. ',�, "

�
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ÇORRçlO DO NORTE 8-6-1957

Of
'

. Automóvel Chevrolet 29 (Hamona) em per
e reço - feito estado, máquina retificada, rodado de

'limousine, com bateria sobressalente, feixe de molas, pontas de eixo,
etc. - ROLF WALTER (em frente 80 quartêl da Polícia). - Mais
informações com o mecânico Nêne Moreschi,

.

l x
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.

Ao lado dOS Correios e Ielógrafos

o � � � .�

Calçados finos para crianças e

Calçados colegiais
ARTIGOS DE LÃ EM GERA.L

.

Blusas de Malha para,Senhoras,
de Cr$ 55,00 em diante

Canecos de Porcelana, artigo bom
de eis 5.00, Cr$ 6,00 e CrS 7,00

... e uma infinidade de artigos úteis a V.S.

Terreno â. Venda
,�

Grande Oportunidade
Vende-se um terreno com a área de. 85

alqueires, sito em Rio. Claro, neste município.
"

Ótima terra de planta, com boa reserva de

pinheiros. imbuias e demais madeiras de lei e bons
hervais. - Preço de Ocasião.

.

Tratar com o Snr. José Allage, Rua Coronel
. Albuquerque n.? 839 - Canoínhas, ou com o Pro
curador .Snr. Alberto Müller, Avenida 7 de Setembro
'o.Q 5 - Caixa Postal, 12, em Rio do Sul.

Refrigeradores' Frigidaire
os MELHORES

A vista e a. prestações.

Modernos, tipo 1957.

Informaçõe:s com WaldemBf Hnüppel OU Alfr9�O Garcindo.

A :t e n ç ã 'o ! ! !
Postos de Servlco e' Oficinas Mecânicas

,

. ,

Compressores de ar,
Bombas para lavação de carros,

Graxeiras Pneumáticos, Elevadores, e todo
. o material necessário ao' bom andamento de sua

'oficin� ou posto da afamada marca «WAYNE»
V. S. encontrará na loja

J.
A

CORTE Rua Vidal Ramos, 701

Fone, 125

Sanfa Catarina'CANOINHAS

. Colc�,i,es de '�.Molas - Duas Faces
n � �', .

�:,

,:
.

Grupos EstoF�d.os
À· V'ISTA E·A .ERAZO

�tp W',,:
.

Informações com Waldemar Knüppel

'II:
.,r�

�'it:;.
.

•

�",' ",t te'

5

Vende-se
Um terreno em Taquarísal;

60 alqueires, sendo quase
todo terra de cultura; es

pecial para o plantio de
milho, feijão, trigo,

.

arroz,
fumo, etc. Dispensa a en

xada, pois trata-se de ter
ras fertilíssimas e pouco
desfrutadas.

O interessado poderá di

rigir-se a Orlando Nasei
mento na Associação Rural

para melhores informações.
.

2x

Uma casa de madeira recém
ccnstruida em terreno de 20x40 m.

Prêço Cr$ 60.000,00.

Ver e tratar com o proprie
tário sr, Antonio Tomporowski.
em Alto das Palmeiras. 3x

Fica expressamente proibido
caçadas de qualquer espécie, bem

. como a passagtm de caçadores
em meus terrenos situados. em
Campo das Moças, Distrito de

Felipe Schmidt, não me respcn
sabilisando pelo que possa acon
tecer aos infratores deste aviso.

SAUL CRESTANI 2x

VENDE-SE

s. Tereza EspeEial
o seu café

Procure no seu fornecedor

o sabão Princeza, Lygia,
Borax ou Tupy

Um produto bom,
especial e canoinhense!

I

As melhores
malhas de Lã

eQ,�tt �t,tU4

Um bom (hurras(o?
.
Vá saboreá-lo

na churrascaria do

Consil
Próximo ao POSTO ESSO.'

Assine! Leial Divulgue!

Correio do Norte
I .

I

�'.

RENOVADORA
Oficina do/reforma epintura de bicicletas
Ciclista da cidade ou do interior: Quando precisar de
uma boa reforma em sua bicicleta, procure em

Canoinhas a Oficina RENOVADORA.

Serviços perfeitos com pinturas a eletricidade

<J)·�b·-·X..

,

RENOVADORA
Rua Paula Pereira, 741 (antiga Loja Mareis)

Proprietário: Amaro Martins dos San,tos

Tintas para todos os fins
v. ·5. encontrará em grande escala,
e aos melhores preços na

. Pintar é conservar

CASA ESMALTE

A . mais antiga
A mais sortida
A melhor'
A preferida

Oficina

Relâ_mpag'()
" .

Co':"pleta assistência para
b· . I do pequeno concerto

sua
.

lelC eta,. até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista e.a pr'azo

Sempre OFICINA" RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifído próprio

.. ..

CAL PARA ADUBO
Lavradôres interessados na aquisição de cal e

adubos para as suas lavouras, deverão dirigir-se à Asso

ciação Rural de Canoínhas e fazer os seus pedidos. A
cai está sendo vendida diretamente da calcarea ao la

vrador, por intermédio da Associação.

os mais modernos conjuntos, blusas, casaquinhos, pulovers de

Lã
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,-PEl[)S LARE§
e .ffaJ O CO"W<f!§ �
ANIVERSARIANTES DA SEMANA

A ,VOS:rAZEM
HO TE: Os srs. Lauro Mül

ler; João Fiirst e Me/chiaras
leitoras,' a exma, senhora Du,
Catarina Bolaut; o menino

Joaquim Sérgio, filho do sr.

Berlim A. Fagundes.
AMANHÃ: OS 51'S.. Fran

cisco Voigt e Gastão Casa
majou; a srta. Edith, filha
do sr. Aristides Guebert; os

meninos José, jilho do sr,

Joaquim V. Simões. e Felix,
filho do sr. Antonio r. dos
Santos; o iôoem Luiz, filho
do

.

sr. Gabriel Nieaeielski,
as extnas. senhoras Dna. Mu ...

ria Helena, esposa do sr. Vi
tor Tomaschitz e Dna. Liane,
esposa do SI' Sady Seteme;
o sr Waldemar Scholee.

SEGUNDA, FEIRA: As
meninas Gonria, filha do sr.

WilLV (lorselts e, Maria T? ...

·

mazia, filha do sr. Hercilio
MüLler; o menino [osé, filho
do sr [õse B. Nascimento;
as exmas. senhoras Dna. Ber
nadete, esposa do sr Aleixo
Brenny e Dna Olga, esposa
do sr Claudio Lourenço de
Lima; n sr, Getulio Batista,

TERÇA-rEIRA: Os srs,

Dr. Aroldo Carneiro de Car
valho e Licinio Cornelsen; a

menina Rosicter, filha do sr.

Alberto Casamajour;' O garo,
to João Nelson,' filho do sr.

/osé Gritens; o menino (Ia»
briel, filho do sr, Gebrael El-

,

Kouba; o jovem Décio Bron
ZE! (11' Almeida; a srtu [utien»
tina (Ü' Barros.

QVA i< TA-FEl/(A: A exma.
sru. Dna Maria de Lourdes,
esposa do sr. Leónidas Gue->
bert; o sr. Pedro (iritens.

QUINTA-FEIR"A: As garo
til s Marli, filha do sr Theo
dor o Tarcheski; Marivone,
tilha do sr. . Roberto Olsen
e Marilete, filha do sr, José
$zezygül; o garoto Antonio
Sérgio, filho do sr. Elpidio
Borges da Silva; a exma.

sra. Dna Rosa, esposa do sr.

Adolar <tratmann, residente
em [araguti do Sul,' os srs.

"Senhor Presidente
Tenho a grata satisfação de levar ao conhecimento de V. Excia., que o

Ministro da Agricultura despachou favoràvelmente o meu pedido, no qual solicitei a
Antonio /(arvat e Antonio da' instalação, nessa cidade, de um armazem e silo, com capacidade p/IO.OOO toneladas.
Silva e Souza.

h dDeverá visitar êsse Município, dentro de poucos dias, urn erigen eiro a

SEXTA-FElRA: A menina Comissão Consultiva de Armazens e Silos, com o objetivo de- escolher o terreno
Nilsea, ti!ha do sr. Wilson .necessârio à referida construção.Wendt; o garoto Luiz Valé-
rio, filho do sr. Valéria Sil- Lirrri tado ao exposto, reitero .a V. Excia., as mais cordiais saudações
ua, o menino Levy, filho do

dI"sr. João B. Pacheco; a srta, ass) MARIO ORESTES I:SRUZZA, Secretário a A gricu tura •

Jacy, filha do sr. José de Oli-
ueiraÜodoy; o sr. João Be ..

lem Fernanaes.

«Correio do Norte" almeja
aos aniversariantes da sema

na, votos de felicidades.

Nascimentos
Acha-se em festas o lar do

sr. Antonio" da Silva e Sra.,
com o na scimento de uma

linda menina que receberá na
Pia Batismal, o nome de
Maria Júlia.

�
, - )

notICIa para
o Sr. Alfredo Garcindo, Presidente da 'Associação Rural, vem

receber do Sr. Mário Orestes Bruzza, o seguinte ofício:

,Boa

Victor Fernandes Neto é o

nome de um lindo brasilei
rinho nascido dia 14 4-1957,
em Maior Vieira, filho quet i
do de Pedro Paulo Fernandes
e de Dna. [ooita B Fernades,
Aos novos brasileiros, e a

seus dignos pais, nossos 'pa.
rabens,

Ajuste de Núpcias
Contrataram 'casamento

dia 5 do corrente, a srta.
Inês Catarina Frank, filha
do casal sr. Rodolfo ...-Hiida
Frank, com o sr. José Lauer.
Aos noivos nossos.purabens,

,

O'ocumentos Perdidos
o sr. AndréPangratz per

deu uma carteira com os

seguintes documentos: Car-'
teira de motorista ...... Certi
ficado de .propriedade - Ta
lões da Petrobras. Grati
ficando ao que achou, en

tregando-os nesta redação \

ou na Delegacia de Policia. 3K

�;

•.•"''.i.1:, .

os lavradores
de

Condenados
os assassinos de
Dorival C.Machade)
Após rumoroso julgamento,

que durou mais de 10 horas,
foram condenados a 15 e 12
anos, respectivamente, os assas

sinos Miguel Ribeiro, João Fran-
.
cisco Ribeiro e J09quHn Ribeiro

. que no dia 11 de novembro do
.

ano passado, assassinaram covar

demente o estimado cidadão
Dorrval Cubas Machado, em

. Rio dos Pardos, neste município.
O crime naquela época, revoltou
e . população de Rio d'Areia,
onde residia Dorival Machado
e tôda a sua fa'mília. Ultima
mente trabalhava com à firma
Bento de Lima e Irmãos, diri
gindo urna serraria em São
Pascoal, localidade próxima ao

nosso município. No dia em que
ocorreu o crime, vinha êle em

.companhía de sua esposa, visitar
0S seus pais e amigos em Rio
d'Areia, quando em Rio dos
'Pardos ouviu dizer que alí se

realizava uma' corrida de cava
los. No local, apos conversar

com amigos a respeito dos ca

valos corredores, foi subitamen
te desafiado pelos assasinos para
apostas. Como aceitasse, dobran
do o valor, os irmãos Ribeiro
e seu tio, Joaquim Ribeiro, pas
saram a ataca-lo com rêlho e

facas: Revidando a covarde
agressão, Dorival Cubas Macha
do, corno verdadeiro homem,
passou a defender-se usando
seus próprios punhos. Foi á,í,
então, que Miguel Ríbeiro, des
fechou-lhe duas facadas nas

'costas. prostando-o morto.

Receberam cs, assassinos, do

o INVERNO· CHEGOU
Compre agora a. sua máquina de tricô

DLTRA
' RÁPIDA «VELOZ»

e ganha «DE GRAÇA» um pulower no valôr de Cr$ 500,00.

Verifique em nossas vitrines a exposição de máquinas e d�
artigos confeccionados na sensacional MÁQUINA DE TRICO

U I t ra Rápida « V'e I o z»

Ensinamento gratuitõ por
professôra competente

COM. E IND.

GERMA,NO 8TEIN S/A
Praça Lauro MUller , 203

, "
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nosso
Na churrascada íntima que oferecemos aos nossos

graficos p(lr ocasião do nosso 110 aniversário, destacamos
as palavras sinceras do gráfico Otto Steiner, que abaixo
transcrevemos:

Senhores:
Rrgosiio-me em ser convidado para falar nesta mo-'

desta festa do "110 aniversário do CORREIO DO J\ORTE".
Meus senhores, Su-periores: Agradeçamos a Deus o

ter nos possibilitado a tiragem deste número, máximo tra
bolho e demonstração de capacidade tecnica dos graticos
(modéstia a parte ... )

Nós (nós do navio ... -em alto mar...) congratulamo
nos com nosso diretor, Sr. Alfredo Garcindo, de quem aca»

bamos de receber tão 'benemérita homenagem, reunindo-nos
nesta festinha, onde, mais uma vez nos é dada a oportuni,
dade de confirmarmos a torça de espirita do Diretor, a be
nemerência do Gerente, e a pesrpicacia de nosso chefe de
Oficina, Sr. Douglas.

Em suma, nós, este "nós" em que eu levanto a 'voz,
desejamos, apenas, que a "IMPRESSUf<A OURO VERDE"
progrida, progrida sempre e, que, os elementos que nela la
butam por uma Canoinhas maior e melhor, por uma Santa
Catarina úna e imponente, por um Brasil cada vez mais
forte e gigante, sempre se estendam, para que possam, com
honra, com dignidade, cumprir o seu de-ver.

E, para que a harmonia permaneça entre os homens
de ação, cito, atrenas : "Glôria a Deus nas Alturas, e Paz
na Terra aos-homens de boa vontade".

Finalizando, demos um "VIVA" á 'i IMPRESSORA",
á "U.D.N.".é a todos os nossos amigos aqui presentes, pois,
mais vale uma voa administração do -que dez funcionários,
que, porventura, sofram de "preguicite').... <,

--

Leoantemos, pois, esta taça, este Brinde,. em hO'lfle,
nagem à Imprensa Brasileira, interiorana, batalhadora
incansável em p1'ól das causas justas!!!

Écos do 11. . ... .

eruverseno

Tribunal do Juri de, Canoinhas,
o merecido castigo.' Dentro de
breves dias, serão recambiados
para a Penitenciaria do. Estado,
onde irão cumprir a pena pelo
crime bárbaro que cometeram
no dia l l de novembro de 1956 .

Corno Juiz Presidente dos
trabalhos, atuou o Dr. José Pe
dro 'Mendes de Almeida Juiz

.
de Direito da Comarca, que na

difícil tareb de julgar, portou-se
de urna maneira digna de re

gistro.
Na acusação funcionaram os

Drs. Plinio Moreira, Promotor
Público de Itaiópolis e Rivada
via Ribas Correa, souberam ga-,
Ihardamente, desenvolver o con-

teúdo do processo e .derponstrar
aos jurados o crime e à co

autoría.

Na deftza dos réus, funcio.
naram o.s jovens advogados Drs.
Anibal Pinto Cordeiro e Carlos
VOii Unsinger Junior, de, Mafra
e· Rio Negro. Ambos com co

nhecimento de causa; se empe
nharam para absolve-los.

Cumprimentarnos a Justiça
de Canoinhas, que com· essa

cLndenação demonstrou que ain
da podemos ter confiança na

,ver,Q"ade e na Justiça. j,

E. finalmente aos Srs. do cor

po de jurados que souberam

cumprir com a bua �issão.
O julg�mento foi irradiado

!
'

. '.

Â A'ssudacão Rural·
).

tem à venda
Arame para parreira

vacinas para todos as doen-
.

ças de animais e aves -

avissulfa liquida - mudas
enxertadas de plantas fru
tiferas - adubos .... incetici
das _. arados - capinadei
ras ...... sementes de hortaliças
- pó de ,gafanhoto _ sul
fato de cobre. - pó para
imunisar semeetes - ferro
para cortar trigo, enxadas,
pás ajuntadeiras, foices, etc.

Os lavradores interessados,
deverão procurar a Associa
ção Rural, onde poderão fa�
zer suas aquisições, por pre
ços' cem minima margem de
lucro para a Associação. 3

Lã e:m fios
CAS.4 ERIITA
pela Rádio Canoin�l1s, �pe.la p'-ri-'
meira vez em nessa c(d�de, que
concedeu oportunidade aos mo

radores do interior, ouvirem o

desenrolar 'dos debates.

.. .
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A Willys já baixou, os preços
Rio 28 (RP) - Importante

reunião do Conselho, de Desen
volvimento foi realizada ontem

com a presença de Juscelino, com
a participação dos ministros da
Fazenda e da Agricultura. presi
dentes do Bancodo Brasil e Ban-

GO Nacional de Desenvolvimento
Economico, alem dos diretores da

Wiliye Overland do Bra�il e Fá"
brica Nacional de Motores. jus
celino abordou a importação de

máquinas, implementes para a

lavoura, adubos, inseticidas, bem

como a sua distribuição 'pelas zo

nas agricolas. Foi debatida a ques
tão da fabricação de caminhões e

jeeps no Brasil,' manifestando o

presidente o desejo de ver bara
teados os preços desses veículos
essenciais à batalha de produção.

DOS
NO

V. S. poderá comprar re

logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

VEICULOS
BRASIL

Essenciais

Enriqueçam suas terras e SUaS pastagens, empregando os pro
dutos quirmcos (adubo). Não bastando só a matéria orgânica, como seja: o .capím,
os res:duos de suas colheitas e o estrume do

.

curral. Esses possuem elementos

que por sua vez, noo dizem o total necessário na produção de suas culturas e

suas pastagens: para isto é preciso associar-se ao adubo químico.' Existem' -adu
bos químicos apropriados para as várias culturas (arroz, centeio, trigo, batata, mi
lho etc., etc.); que seruem para acelerar, dobrar e produzir maior rendimento.

dos jeeps
,

a batalha da produção
Os diretores da Willys informa
ram que graças ao estimulo que
vem recebendo do governo brasi
leiro. os jeeps fabricados em sua

empresa, atualmente 60 por cento

de material nacional, haviam bai
xado de 440 mil para 365 mil

cruzeiros. Hexelou-se na ocasião
que a produção brasileira neste
setor é de 9 600 caminhões e ou

tros tantos jeeps. Deliberou-se
que uma sub comissão do Conse
lho apresentará sugestões para re

dução dos preços dos veículos.

REGISTRO CIVIL - EDITAL
Distrito. Ela natural deste Esta
do, nascida em Rio Negrinho,
no dia 19 de janeiro de 1940,
doméstica, solteira. filha de Fre
.deríco Fagundes da Silva e de
Dona Hyllidia Batista da Silva,
residentes e domiciliados em

Valinhos, neste Distrito.

Apresentaram os documentos

exigidos de acordo com a lei.
Quem souber de algum impe
dimento legal. acuse-o.

Felipe Schmidt, 30-5-1957.
João Augusto Brauhardt

Oficial do Registro Civil.

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

gistro
. civil do Distrito de

Felipe " Schmldt, Município e
Comarca de Canoinhas.
Faz saber que p retendem ca

sar: Dorival Vieira de Lara e

Laídes Fagundes· da Silva. 'Ele
natural deste Estadu, nascido
em Felipe Schmidt, no dia 25
de setembro, de 1935, lavrador,
solteiro, filho de Antonio Vieira
de Lara e de Dona Maria Ger
trudes de Eara, residentes e do
miciliados em Valinhos, neste

Agência· do' IAPETe em nossa, cidade
Segundo informação" fidedigna,

porquanto prestada por funcioná
rio do próprio instituto, "chega-nus
a nova da iminente iustalação .de
uma agencia do Instituto de Apo
sentadoria e Pensões dos Empre
gados em Traneportes e Cargas,
em nossa cidade. Alviçareira, sem
dúvida, essa notícia,' pois nosso

município com o número avultado

'Senhores Agricultores
--------------------------

e Criadores

festa em Anta Ciarda
Realiza-se amanhã em Anta

Gorda, grandiosa festa em Louvor
do Divino Espírito Santo. Have
rá Missa, e após esta, inicio dos

festejos com churrascada, assados,
leilão de prendas, musica e alegria.
Renda liquida em beneficio da

Capela.

., A COMPANHIA BRASILEIRA DE ADUBOS, através do seu

agente W�lritor Astrogildo �'Filrtado, .

tesidente nesta cidade, poderá fornecer
todos os dados ao emprego' dêsses, como também, encaminhar seu pedido, adqui
rindo' V. S. diretamente da fonte de venda.

J•..

.

I P - FOSFORO K - POTASSIO
SOLUVE-L Total

Soluvel CaD

I '

Agua I Ao. Citro I Ao, Cito Assimilavel

I Rápido Progressivo
em agua

H iperfosfa to - 12,5% 28% 30% - 48/491/0
Fosnol - 10% 24% 30/32% -- 40%
Superfosfafo
Triplo 42/42% --- - 44/45% - 18%
Hiperfosfato

123%Potassico - 10% 25% 10% 33%
Trifós 10% 11% 12% 33% - 3.6%

I I I I
-

Matéria " Orgânico arnidico P 205 Potassio
Agro-humus orgarnca

60% 3.5% '3'5% .

I 1,5%

Salitae do Chile 1 15,5% N. nitr ico
.

Sulfato de Amônio .1 20/21% N. amonical

Uréa· 1 46% N. amídico

.Cloreto de Potássio 1 58/60% K. 20

Hiperadubo I N. azoto, P. fosforo, K. potassio,; nas várias porcentagens, confurme a varre-

dade de semente ou planta a introduzia na terra.
"..... .'

ATEKCÃO
•

(ACADORES I
•

a firma J. CÔRTE irá receber um sorti
mento de espingardas e munições de todos

os calibres Espiúgardae mochas e de cão.

Fabricação espanhola. «LA SORDA,., fa
bricada com os afamados aços toledanos. Es

pingardas de fabricação nacional fogo cen-

trai e pica pâu, Munioões em geral para
armas de fogo, em breves dias em ex-

posição nas lojas
Â

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

CANOINHAS - STA. CATARINA ' 3

A VENDA:

.., .

• t..; :.t. ��.

de veículos- que possue, desde há
muito reclama,' e com justiça,
essa providência: A aludida in
formação nos foi prestada pelo
sr. Ramos Muniz Cerqueira, digno
fiscal do instituto. que a serviço
se encontra na semana, hospedado
no Hotel Ouro Verde. O mesmo

fiscal que já muitas vezes esteve

em nossa cidade, conseguiu, em

seu mister. aimpatia geral de to
dos os contribuintes pela presteza
e solicitude. com que tem tratado
a todos. E é êsse mesmo fun
cionário que, sentindo de perto a

necessidade de uma agência em

nossa cidade. está envidando to-

os esfôrços juoto às autoridades
competentes nesse sentido. Essa
agência, é óbvio, atenderá a zona

norte catatiuense, compreendendo
os muuicípios de Mafra, Itaiôpo
tis Papauduva e Pôrto União.
dado .à situação geográfica .ie
nossa cidade. Pede nos () sr Ha
'mos, avisar todos 08 acidentados
do mesmo instituto, que procurem'
o sr, Julio Weudt, no edifício
MUBsi, afim de' r(�sl>lverem· seus

casos. E no trabalho .da instala
ção da agência, são nO�808 votos

antão, que I) sr , Ramos Muniz
Cerqueira - tenha êxito em sua

missão.

Novos "Títulos Eleitorais

Como deve proceder. o eleitor
Afim de orientar o público a respeitá de como deve proce

der para inscrever-se e, obter um novo título de eleitor divulgamos a

seguir as instruções oriundas do Tribunal Eleitoral Os interessados
deverão, para êsse fim, munir-se dos elementos necessários, que são
os seguintes:

I - Três fotografias 3x4 (de frente, sem chapeu, etc.);
II - Um dos seguintes documentos:

a) - certidão de idade extraída do registro Civil;
b) - documento do qual se infira, por direito ter o reque

idade superior a 18 anos;rente

c) - certidão de batismo, quando se trata de pessoa nascida
anteriormente a 1.0 de janeiro de 1889.

d) - carteira de identidade expedida pelo serviço' compe
tente de identificação- no, Distrito Federal, ou por órgão congênere
nos Estados e nos Territórios;

, e) - Certificado de Reservista de qualquer categoria de Exer-
cito, Marinha ou Aeronautida ; ",

f) - documento do qual se infira a nacionalidade brasileira
originária ou adquirida, do requerente,

Observações: - Para os' que já eram inscritos anteriormente
a 1.0 de joneiro de 1956, será necessária apresentar o título anrigo
Ou na falta dêste, prova que votou em 3 de nutubro de 1955, Os

que não votaram em 3 de outubro de 1955 deverão apresentar prova
de que justificaram ou pagaram a respectiva multa.

I Prospero agricultor-

A fotografia acima foi colhida na propriedade do sr.

Narciso Leonardo Ruthes, em Rio Novo, neste Município.
O suino de raça "Hampshire" está pesando atualmente
250 quilos. Ao lado do fabuloso produto de sua pecuária',

ve-se o agricultor sr. Narciso Ruthes .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Dr.. Cyro EhJke
ADVOGADO E CONTADOR

I

Inventários - Cobranças - Desquites' - Regularizações de

Terras - Lei do Inquilinato -' Direito de Estrangeiros
Contratos e Distratos - Liquidações de Sociedades Comerciais ••

Causas Comerciais e Fiscais de Impôsto de Renda,
Consumo, Lei do Sê lo Federal e Legislação

Específica de Sociedades Anônimas.
\

Escritório: Rua Major Vieira �. 292
CANOINHAS - Sta. Catarina

A M A 10 R *iCiC

Embeleze o seu Lar

COMPRANDO SUAS
TINTAS NA

CASA ESMALTE
TINTAS*�* EM

VENDE-SE
Um sobrado recem-construído à Rua Barão do

Rio Branco esquina CeI. Albuquerqe. Ótimo .ponto
para qualquer ramo de negóció. Prêço a combinar.

Informações com o sr. Gustavo Maes, na Agên
cia dos Correios e Telégrafos.

Faca com urgencia seu título de eleitor I
)

A Lei número 2.550 exige que todos os cidadãos obtenham
novos títulos eleitorais com fotografias, para poderem votar DO

pleito nacional de 1958. Até o presente momento, entretanto,
em Canoinhas, poucos foram os que requereram os seus noves

. títulos. Deixando para requererem na última hora, tornar-se-á
impossível às autoridades despacharem todos ,ao mesmo tempo.
Por isso é necessário �ue todos os canoinhenses 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 apresentarmo'! um grande nú-

mero de eleitores, colocaremos Canoinhas num exelente conceito
perante os demais Municípios brasileiros.

Avante, pois, canoinhenses. Procurem o Cartório Eleitoral,
munidos de 3 fotografias, no prédio da Prefeitura Municipal
t- andar.

O título de eleitor é gratuito.

W22E

Para seu Autoniovel ou Caminhão

Revendedores autorizados

Ca a Esmalte

-: Registro Civil

VENDE-SE uma, situada

em 'Agrua Verde, com fren·
te para a Estrada Geral,
com área de 14.400 m2,
tôda cercada, casa c/ luz,
paiol, dois poços, arboriza

da, etc.

Ver e tratar no local com

o sr. Afonso Trapp. Ix

Chácara.

Café

Senta Tereza Especial
para o seu melhor paladar

DATA Vende-se
à rua Barão Rio Branco
próximo à construção do
futuro Grupo Escolar:

Os
II

Tratar, com o sr.

wáldo Wolksn. '

Experimente
CaFé MARLY
O MELHOR,

Qualidade e preços em

malhas de lã e algodão

"Ca.sa Erlita

Alvo de consagração inédita,
o Governador
LACERDA

.,
em Láges,

JORGE
Visita O fidal ao Grande Município de Lages

- As solenidades -

MAÇÃ E 'TOMATE
Sempre à Venda no Bar 'anexo à

Casa Langer
de Walfrido Langer

RUA PAULA PEREIRA. 793 CANOINHAS

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C O C E I," � AS,
F R I E { R A 5,
ESPINHAS, ETC.NUNCI=I EXISTILJ iGUF=lL

\,I,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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GRA TIDAO

Elementos de todas as classes sociais endereçarão
um telegrama-monstro ao Chefe do Estado

Prepara-se Joínvile para de.
monstrar ao Governador Jorge
Lacerda o mais vivo reconheci
mento face !lo Seu recente ato
autorizando a

.

Empresul" .a ad
quirir na Alemanha um conjunto
Diesel destinado a reforçar o

fornecimento de luz e força
elétricas e acabar com o regime
de racionamento que nos per
segue já há tantos anos.

Temos seguras: informações
de que em data oportuna será
edereçado ao ilustre Chefe do
Estado um telegrama nos têrrnos
mais expressivos, com 'assinatu
ras não só de elementos per
tencentes à 'classes conservadora,
como também liberais e traba
lhadoras. Ou seja, numa palavra:
o povo de Joinvile vai hipotecar
sua gratidão a quem neste
instante se encontra à frente dos
destinos de Santa Catarina.

Vindo, com efeito, ao encontro
de uma das mais legitimas rei

vindicações da coletividade join
vilense, provou o Governâdor Foi, afinal, beneficiado o

Jorge Lacerda] com aquele ato, Município de Joinvile, e o nosso

o cumprimento' de uma palavra povo que não é ingrato, está

empenhada ao povo "barriga- pronto agora para levar ao Dr.
verde" por ocasião da campanha Jorge Lacerda, através .de um

civica que o levou ao poderv E telegrama-monstro, a expressão
certo que o·' conjunto Diesel da sua simpatia e do .seu sincero
constitue uma medida de erner- reconhecimento.

Do «Jorn�l de Joinvile» de 2-6-57.

MINISTÉRIO DA VIAÇÃO E 08RAS PúBLICAS

Sociedade Esportiva Erval
CONVITE -

A Sociedade Esportiva Erval, \tem a grata satisfação 'em

convidar seus distintos associados e exmas. famílias, bem com os sócios
do, Clube Canoinhense, Sociedade Beneficente Operária e Sociedade
Tiro io Alvo, para o baile que fará realisar DO dia 8 de junho, no

Salão Bechel, com início para as 20 horas.

Nota: Reservas de mesas na séde da Soco Benef. Operária
Traje: passeio, ou "à caipira".

do povo de
Governador

Em 1. de junho de 1957

Do Agente dos Correios e

Telégrafos
Ao Sr. Diretor do Jornal'

Correio do Norte.

Assunto: Faz comunicação
.,9

Prezado senhor:

FeIo presente, tenho a honra

Jcinvíle ao

Jorge Lacerda

Produz bem nas terras soltas,
permeaveis, e nas baixadas en

xutas, às margens de arrôios

A melhor época para o plantio
em nessa zona. vai desde agôsto
até novembro. Pode plantar-se
em sulcos, porém é muito mais'

prático usar plantadeira (má
quina manual) tendo o cuidado
de distribuir 3 ou, no máximo
4 sementes por cova; distan
ciando Uma linha da outra no

minimo 30 a 40 cms., isso quan
do o terreno' está destinado
exclusivamente para o feijão.
, As experiências feitas pelos
lavradores mostram que o feijão
dará muito melhores resultados

quando se planta de uma em

uma semente. Neste caso é bom

proceder da seguinte maneira:
Mede-se a terra Iaerada e as

sementes a Serem empregadas
e semeia-se, aproximadamente
2 litros de sementes para cada
650 m2 de terra. Gradia-se. As

campinas, porém, só poderão
ser feitas à mão visto que se

meando à lanço não é possível
fazer linhas para capinadeir a de

tração animal ou a motor.

A maior' praga do feijoal é
a "ferrugem", a moléstia mais
comum cujo tratamento curati
vo é ineficaz. Convem evitar
novas plantações em terras onde
a "ferrugem" ata,cou o feijoal.

JoãoWzorek

gência; todavia, é bom lembrar

que pelo menos durante três

anos, a contar naturalmente da

competente' instalação, estará
Joinvile livre de fantasma da
escassez de luz e força elétricas.

Devemos lembrar, ainda, que o

Govêrno do Estado já deterrní-
. nau o InlClO de importantes'
obras na região onde se situa
a Usina do Bracinho, visando
8 ampliação de seu potencial,
uma das quais será o desvio
das águas- do rio do Júlio

Eleição no

Centro Catarinense

O movimento, portanto que
se iniciou nesta cidade visando
demon'strar ao Governador Jor

ge Lacerda a gratidão de uma

I
população inteira

.

justifica-se
por todos os motivos, e estamos

certos de que nenhum joinvi
lense deixará escapar a feliz
oportunidade, fazendo causa co

mum com lJS demais, quaisquer
-que sejam suas inclinações polí
ticas ou preferencias ideológicas.

Café! Só Marly

Realizou- se na tarde de 25
de abril a eleição da Diretoria
do Centro Catarinense para o

biênio 1957/59.
Concorreram duas chapas,

uma presidida pelo general
. Olímpio Falconieri da Cunha e

outra pelo engenheiro Líbero
Oswaldo de Miranda, jornalista
membro do Conselho Adminis
trativo da Associação Brasileira
de Imprensa e secretario geral
do Conselho de Segurança Na
cional do Ministério da Viação,
vencendo a última, por larga
maioria.

Damos a seguir a lista com

pleta dos outros eleitos:

Presidente Engenheiro Líbero
Oswaldo de Miranda, 10 Vice
Presidente General Haroldo Mo
reira Gomes, 2° Vice- Presidente
Dr Max Tavares D'Amaral, Se
cretário Geral Dr. Eufrasío
Póvoas de Siqueira, 1 ° Secreta rio

.

Sr Mauro Pinho Gomes, 2° Se
cretário Sra Wanda Gisela
Currlin, 10 Tesoureiro Sr, Os·
waldo Bittencourt Corrêa, 2°
Tesoureiro Sr; Nelson Caetano
Vieira. 1° Bibliotecário Sr. Nel
son Gama do Nascimento, 2°
Bibliotecár-io 1 ° Tte, Octavio
Francisco Pinheiro, 1 ° Orador
Professor Arnaldo S. Thiago,
2° Orador Consul Edmudo Rad
wanski, Procurador Sr. José
Rodrigues da Fonseca.

CONSELHO FISCAL

Senador Francisco Benjamim
GaIloti, Senador Carlos'Gomes
de Oliveira, Professor João Ge
raldo KuhIlmann.

SUPLENTES

Deputado Wanderley Junior
Almte Lucas Alexandre Boiteux,
Dr. Aristides Largura,
DEPARTAMENTOS

Jurídico Dr. Mário Miranda
Lins, Social Culto Recr. Sr.
Laércio Cunha e Silva, Inform.
e Propaganda Sr. Antônio A.

Nobrega Fontes, Estudantil Sr:
Walson Simões Bidigaray, As
sistência Médica Dr. Rayter
Demaria Boiteux.

de comunicar a V, S. que acabo
de assumir a direção da Agência
dos Correios e Telégrafos, desta
cidade, por designação do di
retor dos Correios e Telégrafos.
Ao inteiro dispor de V. S.,

apresento-lhe minhas

Cordiais Saudações
GUSTAVO MAES.

A DIRETORIA

CLUB CANOINHENSE
. Assembléia Geral Extraordinária
De órdem do sr. Presidente e em conformidade com os

estatutos sociais, convoco os srs. associados dêste Club para a
,

assembléia geral extraordinária a ser realizada em data de 16
de junho de 1957, às 14 horas, na séde social, com a seguinte

ORDEM DO DIA:

1. - Reforma do prédio da séds social;
2. - Reforma dos estatutos para aumento das men-

salidades;
3. -- Empréstimo interno compulsório;
4. - Assuntos diversos.

Não havendo número legal de sócios na hora' marcada,
a assembléia funcionará meia hora depois com qualquer número
de sócios presentes.

Oanoínhas, 1. de junho de 1�57 L

OSVALDO KOCH ''- Secretã;io:"

. � ,
,

FESTA EM LOUVOR A STO. ANTQNI.O
•

Realiza-se amanhã a grandiosa festa em louvor a Santo
Antonio. Após a Santa Missa das 10 horas, haverá grande festa
popular no pátio ao lado da Matriz "Cristo Rei", com churras
cada, assados, pastéis, doces, bebidas em gerql. O aviãozinho,
a roleta, o bingo, as rifas, os bonecos, não faltarão. Tudo a preços
verdadeiramente populares, para que todos possam fazer cari
dade, divertindo-se irmanados.

Após a Trezena do dia 12, haverá, além das'barraquinhas,
fogueira e fogos de artifício,

Dia 13, dia de Sto. Antonio. a última missa será rezada
às 8 horas e à noite, após a Trezena, sairá a procissão com a

imagem do Glorícso Sto. Antonio.

.A. família enlutada de

FRANCI?CO LEANDRO GONÇALVES,
profundamente abalada com o desaparecimento de seu

chefe, vem por nosso intermédio, agradecer de todo o

coração ao Sr. Dr. Aroldo C. de Carvalho, que, junto ao

então Prefeito Sr. Benedito T. de Carvalho e à Camara

Municipal, conseguiu o auxílio com que foi amparado o

extinto:' ao Sr. Dr. Haroldo Ferreira, como médico e Pre

feito, pela continuação e aumento do dito auxílio; à Câ··
mara Municipal em exercício, pelo oficio 33/57 de 4-6-57

requerimento do Sr. Ney P. M. Lima.

Aos Srs. Dr. Haroldo Ferreira, Ney P. M, Lima,.
Bráulio Ribas da Cruz, Presidente em exercició da Câmara

Municipal, Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho e Sr. Benedito

Terézio de Carvalho Jr., que tão bem reconheceram os

relevantes serviços prestados por este velho desbravador
do Município, a sua profunda gratidão.

Canoinhas, 6 de Junho de �957.

NO CINEMINHA:
Amanhã, às 15 horas

"Oi K. NERO"
PARODrA DO CINEMA ITALIANO

com Silvana PAMPANINI e- Gino 'CERVI

Amanhã, às 20,15 horas:

"DESEJO ·ATROZ"
DRAMA

com Richard CARLSON e Barbara STANWICK.

Segurrda-feira, às 20,15 horas:

REAPRESENTAÇÃO DE "O. K. NERO".

AGRADECIMENTO

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas Impróprio até 14 .. anos

CORAÇOES DIVIDIDOS
com Van Johnson e Joanne Dru

Contínuação do Seriado: O Homem Planetário
----_.

DOM I N G O ás 14 horas Censura Livre

CORAÇÕES DIVIDIDOS
Continuação do Seriado: O Homem PlaneU�rio

DOMINGO _ �s 17 horas - Censura Livre
-

as 20 hrs. - Impróprio até 14 anos

SUA MA<iESTAD,E O AVEt�TUREIRO
TECHNICOLOR - Com Burt Lancaster e Joan Rice

"Um filme de aventuras da W�l'ner Bras"

2a. FEIRA - ás 20 horas c REPRISE " Impr. até 14 'anos
--_--

3a. e 4a. FEIRA· � ás 20 horas - lmpr. até 14 anos

LEVA-ME EM TEUS BRAÇOS
com Ninon Sevilla, Carlos Lopes,

,

Armando Silva e Ancr éa Palma,

Um filme selecionado ria cinema mexicano.

5a. e 6a. FEIRA - �s 20 horas - Im�r. até 14 arros

OURO DE NÁPOLES
c/ Silvana Mangano, Sophia Loren, Eduardo de Filippo.
Paolo Stoppa e o grande cómico do cinema italiano TOTO

BREVE: Marilyn Monroe em Rio das Almas Perdidas;
O Malabarista. E não deixem de assistir o

grande filme sobre o 4. Centenário de São

Paulo, que breve será exibido neste Cinema.

r.

J.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




