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Eis porque a Arca procurou
Prefeitura Municipal,
Prefeito Municipal Haroldo

.
'

,

um acôrdo .com
, -

.

a - Após ter" dado

o Ferreira

sua palavra;
traíu

•

o compromisso
mediante apresentação nota compra devi
damente visada Associação Rural.

Sds. Mário Bruza Sec, Agricultura.

NÓTA DA REDAÇÃO: -
Antes do acôrdo havido entre 'o Prefeito Mu

nicipal e -o Presidente :da Associação Rural, já o sr.

Francisco Furtado Maia, Fiscal do SET, havia suge
rido ao dr. Haroldo Ferreira, que seria conveniente

a Prefeitura de Canoinhas amparar o órgão de classe

que é, a Associação Rural, afim de melhor estimular
o plantio de, trigo, mas a sugestão do sr: Maia foi

também desprezada, porque nada entendendo do

assunto, o Prefeito nunca empregou a mínima par
cela de contribuição em benefício da lavoura, quer
agora incompatibilizar os lavradores com a Associa

ção Rural, procurando torcer a verdade, com desejos

mórbidos de criar confusão, como é do seu feitio>
Mesmo assim, num gesto democrático, a Secre-

'

taria da Agricultura vai devolver por intermédio da

Associação Rural de Canoinhas, Cr$ 120,00, em saca

de semente de trigo adquirida através, da Prefeitura,
afim de não prejudicar a lavoura trítícola do muni

cípio de Canoinhas, que nos últimos anos vem con

tribuindo de uma maneira invejável para a nossa

emancipação econômica.

Muitos lavradores que adquiriram sementes na

Prefeitura, foram para lá encaminhados pela Asso-:
ciação Rural, não levando em consideração a atitude
de Haroldo Ferreira, que agindo de forma maquia
vélica, desde que assumiu a Prefeitura' Municipal
sempre esteve com o espírito inclinado à crueldade,

Que os lavradores e o povo em geral, em se

reno julgamento, saibam distinguir o- jôio do trigo ..

Fpolis., N. 161, Pis. 28, Data 10/6, Hrs. II
Alfredo Garcindo, Canoinhas
Nr, 187 - Governo Estado assegurou

abono cento e vinte cruzeiros por saco se

mente trigo pt SecretarÍa Agricultura re

gulamentará forma pagamento pt
Aroldo Carvalho, Sec, Viação•.

Fpolis., N. 256, PIs. 42, Data 12/6, Hrs. 16

Presidente'Associação Rural Canoinhas
Circular nr. 5 .ferrho satisfação co

municar governo estado devolverá triticuV
tores quota sacritício cento vinte cruzeiros

por saco semente trigo adquirido Set vg

Ano 12 Numero 452Canoinhas, Santa Catarina, 15 de Junho de 1957
------------------------------------Ainda sob os efeitos da derrota,

demonstra todo o seu ódio
ALFREDO GARCINDO -- Presidente da Associação Rural

Sem coragem de tôda a espécie, antes era «associado» e

agora «aliancista», o Prefeito Municipal procura esconder-se,
usando pseudôminos. que bem definem sua moral e seu caráter.
Quando o procurei para um acôrdo, visando corri isso amparar
a agricultura tritícola, outra não foi a minha intenção, senão evi
tar que' explorações, se fizessem em torno da nossa agricultura.
A verdade conhecida precisa agora ser repetida, porque nem

I rm�[ieta[io: t C.' CA���l��
sempre é ouvida e sentida entre todos. Com ares de ditador" CAIXA POSTAL 2 FONE 128 CIRCULA AOS SABADOS
sar6ástico, com sorriso nos lãbios e veneno no coração, Haroldo ��������'����������••��'��'.�i��������������������
Ferreira' não me prejudicou faltando ao cumprimento do acôrdo.
Nem a mim, nem a Assoçiação Rural. Prejudicou o próprio lavra

dor, a própria agricultura canoinhense. Deve êle estar lembra-

.
do, se ainda �a s�a mente houv�r a,lgu,� resquício �e compreensão,
que me humilhei perante sua insignificante pessoa, procurando
não emiscuir .0 lavrador em política, porque tanto eu como êle,
eleitos para êste ou aquêle cargo, temos a obrigação se servir

seja quem fôr, desta ou daquela agremiação política'.
No seu artiguete publicado no «Barriga Verde», domingo

último, assinando-se «aliancista», não teve coragem para desmentir

que fez acôrdo na distribuição do trigo. -Descarnba para a injú
ria pessoal, usando têrmos completamente diferentes do assunto

que foi tratado,', .têrrnos próprios, oriundos da sua capacidade de
odiar., Demonstração vidente que vive e respira ainda sob os

efeitos da fragorosa derrota e das váias que recebeu por ocasião
da última eleição da Associação Rural.

Notem os leitores que no «Barriga Verde» de domingo
último, a Prefeitura publica um aviso, dizendo que as sementes
estão sendo vendidas pelo Serviço de Expansão do Trigo, quando
na realidade é a Prefeitura que está fazendo a venda diretamente
ao lavrador, ao prêço absurdo e exorbitante de'Cr$ 570,00 a saca

de 60 quilos. Falta até coragem para dizer publicamente, que a

Prefeitura tomou a responsabilidade da distribuição.
,

Por ofício número 224/57, recebido dia 8 do corrente, do
dr. Wilson Augusto da Costa Schiefler, Diretor do Serviço de
Expansão do Trigo, sediado em Florianópolis, deve a Associação
Rural de Canoinbas, àquele Serviço, a importância líquida de
Cr$ 55.264,90, de sementes vindas em 1955 e assim mesmo, a

metade do valôr desta .ímportância, em sementes, foi emprestada
aos lavradores para a devolução na safra. Alguns devolveram,
outros não, por não terem colhido suficientemente e sido atingi
dos por geadas fora de época. É a única dívida da Associação
Rural de Canoinahs para com a SET. - No mesmo Ofício, o dr.
Wilson Augusto Schiefler quer cobrar judicialmente, mas, talvez
não saiba que até agora não recebemos a subvenção de 1956 do
Govêrno Federal que é de Cr$ 100.000,00, subvenção esta já
aprovada e regulamentada.

"

-

. Os artiguetes do «aliancísta», onde se vê apenas investi-
das contra a minha pessoa, 'oficialmente, nada há que rebater.
Obriga-me a usar as mesmas armas. Devolvo-as devidamente
polidas e isentas de ferrugem moral.

" i

Fim do racionamento de energia elétrica 'I

�("
.

O Governador Jorge Lacerda

endereçou aos prefeitos muni

cipais e entidades de classe

industriais, comerciais e operá
rias do norte, o seguinte tele

grama':

«Tenho a honra de comunicar
lhe que nesta data acabo de
autorizar a aquisição da 'Usina
Diesel elétrica para o sistema

Empresul e que será instalada
imediatamente na cidade de
Joinville, servindo como usina
de emergência para atender a'
economia desse município e do
norte do Estado, satisfazendo
se desta forma, velha e justa
aspiração da região norte-cata
rinense. Ao mesmo .tempo estou
determinando o início imediato
da construção do tunel do rio
Julio, que duplicará a potencia
da' atual Usina de Bracinho.

Devo salientar mais, para evi
denciar o meu vivo empenho
de dar solução ao problema de

energia dessa próspera' região,
que renovei ordens expressas e

categóricas para que sejam ace

lerados .os trabalhos de instala
ção da Usina do Cubatão, cuja

,

capacidade inicial será de 10.000
kilowatts. Tenho ainda o grato
prazer de informar que além
dessas medidas tomadas peló
meu Governo, deverá a Usina
de Capivarí aumentar forneci
mento de mais de 2.500 kilo
watts dentro de tres meses. De

sejo outrossim assinalar que
�raças às providencias do meu

Governo junto à Corr.panhia
SiderúrgicaNacionai deverá che
gar da Suíça no mes de dezem
bro o turbo gerador de 12.000
kilowatts que duplicará a po
tência da Usina de Capivarí,
proporcionando assim novo e

considerável refôrço de energia
para o norte do Estado. Tenho
o prazer de comunicar ainda

que em nome do Estado de
Santa Catarina assinei como o

maior subscritor individual ' da
poderosa Usina Termoelétrípa de
100.000 kilowatts, os estatutos

Equipamento rodoviário para os Municípios
O: Govêrno do Estado, por meio da Secretaria da Viação e

OJlras Públicas, endereçou ofícios e radiogramas circulares às
Prefeituras Municipais do Estado, visando proceder a- um levan

tamento das necessidades das Comunas Catarinenses em relação
ac equipamento rodoviário.

Pretende a Secretaria da Viação e Obras Públicas, por
intermédio da Comissão de Máquinas Rodoviárias do Ministério
da Viação e Obras Públicas, importar tratores e motoniveladoras
para todos os Municípios do Estado. As máquinas' serão vendi
das a dolar Cr$ 45,00 e com financiamento de 80% do Govêr
no Federal.

As Prefeituras Municipais pagarão 20% no áto da enco

menda e o restante em prestações semestrais.

,:m sem dúvida, uma iniciativa de elevado alcance,. cujo
coroamento representará um benefício incalculável aos municípios,
is to facilitar às Prefeituras a aquisição de equipamento rodoviário.

� ��\1
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Atenção Três Barras
Comunicamos aos nossos assinantes de Três

Barras e adjacências, que é nosso representante o

sr. RICARDO DE OLIVEIRA, o qual está creden
ciado para tratar dos nossos interêsses naquela Vila....

da Sociedade que irá instalar e

operar a grande ernprêsa de

energia e para a qual se está
realizando neste momento a

concorrência destinada à mon

tagem da nova e moderna linha
de transmissão de 240 quilô
metros de Tubarão a Jaraguá
do Sul. Não será demais real

çar nesta mensagem outras pro
vidências que venho tomando
em favor das demais regiões
no Estado e que objetivam qua
druplicar o atual potencial ins
talado em Santa Catarina, me

recendo especial' referência a

instalação da Usina de Emer
gência de Florianópolis, com 3

conjuntos Diesel, e' as Usinas
, de Chapecósinho, Garcia, Estrei
to do Rio Uruguai e Itaiópolis.
Irei atender, na próxima sema

na sem falta, às necessidades
de importantes emprêsas que

operam em diferentes regioes
do Estado,' tais como as de

Capinzal e Videira. Ressalto
ainda que o Govêrno vem pres
tando assistência técnica às Pre
feituras de Mondaí, Itapiranga
e São Miguel D'Oeste com o

envio de engenheiros eletrícístas
do Estado, postos à disposção
dos prefeitos para a solução
'dos problemas daquelas locali-
dades nc setor da energia elétri- '

ca. Creio que essas providencias.
demonstram que o meu Go
vêrno, na execução do seu pro
blerna de trabalho, não ficou
nas palavras, mas vem demons
trando através de átos concretos,
que tem procurado correspon
der à confiança em mim

_ depo
sitada pelo povo barriga verde,
bom, ordeiro, trabalhador, no

memorável pleito de 1955. Cor
diais Saudações. Jorge Lacerda
- Governador.

Em' favor dos que lutaram no Contestado
FLPS. 11 (Do Crsp.) - O Go

vernador Jorge Lacerda, quando
Depuado Federal, apresentou à
Câmara um projeto' em favor
dos que lutaram no Contestado,
projeto êsse que deverá subir, a
plenário nos próximos dias.
Tendo em vista os benefícios

que advirão, com' a aprovação
dêsse projeto, para os militares
que lutaram no Contestado, bem
como às suas famílias, o Go
vernador Jorge Lacerda ende

reçou telegramas às diversas
bancadas da.j�Câmara Federal,
.solicitando áp�io para a impor-
tante proposição de que foi autor.

O líder da UDN, Deputado
Carlos Lacerda. em resposta ao
apêlo, endereçou ao Chefe do
Executivo o seguinte telegrama:

«Resposta seu telegrama sô
bre Veteranos Contestado, co

munico mesmo terá nosso apôío,
Abraços _- Carlos Lacerda.

Banjo
Vende-se um BANTO NOVO,

com estojo. Prêeo de ocasião.

Tratar com o sr. Castro J. Pe�
"reira, â rua Getúlio \'Vargas, 882,
ou pelo telefone" 289. s.o.

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

\ Inventários - Cobr!lnças - 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 Sêlo Federal e Legislação

Específica de Sociedades Anônimas.

Escritório: Rua Major Vieira D. 292
CANOINHAS - Sta, Catarina

Embeleze o seu Lar

COMPRANDO SUAS
TINTAS NA

CASA ESMALTE
*)(..* E M TIM lASAM A I O II *iCiC

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

Rio Branco esquina CeI.
.

Albuquerqe. Ótimo ponto
para qualquer ramo de negócio. Prêço a combinar.

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

.,Refrigeradores Frigidaire
OS MELHORES

A vista e a prestações.

Modernos,., tipo 1957.

Informações com Waldemar Hnüppel OU Allre�o Garcin�o.

ytMiM .4. ti" •

Para seu Automovel OU Caminhão

Lntas sc.: �JJjams
Revendedores autorizados
, �

a
.- a*EH· '+EH'

SEGUROS �����: �������� do Tra�alho
contra ACIdentes Pessoais e

___1______

Responsabilidade Civil

V. S. estarà bem segurado na «A PIRATININGA:.- Cia. de
, Seguros Gerais e Acidentes do Trabalho.

Agência em C A N O I N H A S'

'J. CORTE
Rua Vidal Ramos, 701'

<'

6
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15-6-1957

Experimente
CaFé MARlY
O MELHOR

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos

I, anéis e brincos de di
versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Qualidade e preços em

malhas de lã e algodão

Casa Erlita
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palavra, de um

líder do' comércio'
na

Em nove, anos aumentou de 500 % o custo das utili
dades -- É injusto acusar o comércio de responsável

pela alta do custo de vida -- Numerosas causas

respondem por êsse fato -- É preciso que o povo seja
,
bem iniormado para saber como lutar

Rio, 7 (Via aérea) - É segu
-ramente valiosa a opinião de um
líder do comércio, a propósito
da alta do custo de vida. Temo
la agora, 11a palavra do Sr. Ar-

.

naldo Meneses Paiva, Diretor
Secretário .da Confederação
Nacional do Comércio e Presi
dente da Federação do Comércio
Varejista do Rio de Janeiro.

Interpelado sôbre 'á situação
econômica e os índices do custo
de vida, o Sr, Meneses Paiva
disse o seguinte:
- "Tomando por índice o

número 100 para estabelecer o

custo de vida no Distrito Federal
em 1948, os serviços de Estatís
tica do Ministério do Trabalho
fixaram em 500 o nível atingido
em maio do ano cotrente. Isto
signifíca que houve, nestes: úl-'
timos nove anos, um aumento
médio' de 500%' no custo das
utilidades e serviços .essenciais à
vida, na Capital da República",

tanto, apontá-lo corno maior
causador da carestia é julgamen
to primário .relativamente ii um

.

problema complexo, Os fatores
determinantes da fixação do
preço final de um produto ex

posto à venda,' são diversos, e
independem do imoderado ou

sóbrio desejo de lucro por parte
do comerciante, que tem a dis

ciplinar sua intenção a lei da

ofer�a e da procura.

FATORES NA

FIXAÇÃO DE PREÇOS
Entre êsses fatores, podemos

citar: o lento crescimento da

produção, de ritmo inferior' ao.
aumento da população; a baixa
produtividade; o crédito restrito
e caro; o transporte insuficien
te, obsoleto e de alto custo; o.

sistema de ágios, criado para
proteger a indústria nacional,' à
falta de urna pauta tarifária
conveniente, mas que incrernen
ta a desvalorização da moeda e

super-valoriza o materiai impor
tado; o custo crescente dos com

bustíveis; a sequência intermi
nável de elevações de níveis de
salários-mínimos quase sempre

Cone. na 4." página

. ALEGAÇÃO INEXATA

O comércio. tem sido injusti
ficada e indiscriminadamente a- .

cusado cornogrande responsável
por êsse estado de coisas. Entre-

Quem não tiver o
novo titulo eleitorel
Não receberá. vencimentos

_
praticar diversos atos

nem poderá
públicos

",

A fim de. evitar a afluencia de última hora, aos.

cartórios eleitorais, quando' estiver a esgotar-se o prazo
da lei, os titulares das zonas eleitorais do Estado, estão
advertindo a todos os seus jurisdicionados, que já a partir
de 1. de janeiro do próximo ano, quem nâo possuir seu

novo título de eleitor estará impedido de praticar os' se
guintes atos: Inscrever-se em concurso para -funções pú
blicas ou nela investir-se, rpceber vencimentos de função
pública ou proventos de inatividade, participar de concor-.
rência pública, obter empréstimos em autarquias ou Caixa

Econômica, tirar carteira de identidade ou passaporte e

outros atos de necessidade do cidadão.

Transcrito de «RESIST:8NCIA», de 3-6-57.

,,'

Vendem-se 40 datas' na' Estrada Marcílio Dias.
\

DATAS A ,PARTIR DE c.s 5.000,00.
Para' venda global preço razoavel, a combinar.

.

Tratar na Casa Pereira, â rua,Getúlio Vargas 88'2.

CANOINHAS

MAÇÃ E TOMATE
Sempre à Venda no Bar anexo à

Casa Langer
de Walfrido Langer

RUA PAULA PEREIRA, 793

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Campanha da Criança Surda

PODE o SURDO FALAR?
Muitas pessoas ignoram que os

surdos posam aprender a fdlar.

Encontramos mesmo entre pes
soas cultas alumas que se mostram

admisadas e outras duvidosas. Os

próprios pais de criança surda
muitas vezes ignoram e atrazam

inconcientemente o desenvolvi
mento educacional desta. E' a

êstes especialmente que nos diri

gimos.

Registro Civil
Sebastião Grein Costa, Ercrivão

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

Faz saber que pretendem casar:

Carlos Babiretzki Elfrida Boreck
Ele. natural desee Estado. nascido
em Iracema. no dia 26 de março

,

de 1935. lavrador, filho de Esta
nislau Babiretzki e de dona Ana
Babiretzki, domiciliados e residen
tas ueste Distrito. Ela, natural
deste Estado. nascida neste Distri
to, no dia 5 de abril de 1935.
domêstjca. solteira. filha de Tomais
Boreck f:; de dona Ana Boreck,
domiciliados e residentes neste

Distrito.

Apresentaram os 'documentos
exigidos pelo Código Civil art 180.

Quem souber de algum impedi
mento aeuse·o. E para chegar êste
ao conhecimento de todos lavrei
o' preseute que será afixado no

lugar de e, .stume e publicado no

jornal "Correio do Norte" da cio
dade de Canoinhas.

Major Vieira, 10-6 de 1957.

Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

O ensino da criança surda deve
ser encarado em princípios, como

o da criança comum. Uma vez

constatada a deficiência auditiva
o que se daria com o exame mé
dico, e verificado o bom estado
das cordas vocais, imediatamente
dever, se-ia iniciar o adestramento
na leitura labial. principalmente
as crianças surdas em idade pré
escolar.

Os pais deverão colocá-Ias. em
situação de igualdade com as ou

tras crianças, conversar com as

mesmas repetindo o nome dos
objetos, articulando lentamente,
possibilitando que a mente da
criança vá gravando, procurando
desenvolver a sua atenção visual,
o que é impcrtantissimo.
A leitura labial é um treino

sensorial, desenvolve os sentidos
da criança, fazendo usar os olhos
e as mãos, olfato e paladar, fa-

I
miliarizando- a

�
com o colorido. for

rua e cheiro. Este é o trabalho
que os pais deverão fazer, cola-
borando ou substituindo os pro
fessores,

A criança que é assistida desde
cêdo, poderá frequentar até cur

sos superiores como crianças de
audição comum.

No dia 2 de maio p.p. come

çou a funcionar no Grupo Escolar
Dias Velho, à rua Nereu Ramos,
em Florianópolis, a primeira classe
de ensino de surdos-mudos, regida
pelas professôras que ultimamente
te-minaram seu curso de espe
cialização.

Lã em fios
CASAERLITA

CAMI'NHÃO
Vende-se marca BROCWAIT, ano 1952 - equipado

com truque - Todos os pueus novos. - Vêr e tratar- no

Posto Ouro Verde, - PREÇO DE OCASIÃO. 3

os seus Filhos

A fertilidade de nossas terras

"

o sr. Narciso L. Icuthes residente em Rio Noua,
atestando a fertilidade, de nossas terras, colheu de sua

plantação abôboras de 40 a 60 quilos.
Na fotografia um contraste entre abóboras e crianças.

.

O cúmulo da ligeireza
Numa roda num botiquim on

de costumavam reunir-se diversos

caçadores, um dêles falava sobre

ligeireza:
- Eu . cá não sou ligeiro, mas,

numa ocasião estava eu no mato

cortando uma árvore a machadi
nha, quando avistei um coelho.
Passei 8 mão Da espingarda, que
negou fogo. Segurei então 8 ma

chadinha e atirei-a no coelho. e

loho depois pulei em cima dele.

Consegui agarâ-Io por uma das

patas, mas ao mesmo tempo sen

ti uma dor terrivel Das costas.

Era o machado que vinha che

gando _ ..

Rio (ARGUS-PRESS) - Por
incrível que pareça 8 verdade
é que a paralizia infantil é uma
enfermidade que aparece como

epidemia nas nações mais pro
gressistas.
A medida que uma progride

no campo do desenvolvimento
matererial, mais cresce a pcssi
belidade da incidêneia da po
liomelite.

Esta é, sem dúvida, uma das
fases mais monstruosas da ci

vilização, demonstando que os

países atrazados na organização
científica da sociedade. são os

mais protegidos contra a terrí
vel enfermidade.

Trata-se de um paradoxo
monstruoso mas que deve ser

considerrdo na sua exata ex

pressão como um curioso sinal

,dos tempos.
Sem entrarmos na análise do

delicado problema de medicina.
só nos resta fazer a seguinte
recomendação: vaeinem em mas

sa os seus filhos contra a pa
ralisia infantil,

ExperimenJe
CaFé MARLY
O MELHOR

, .

Necessidade da formação de técnicos
para a batalha .da industrialização

Rio (ARGUS-PRESS) - "Es
tamos empenhados em incru
enta batalha pela industriali

zação do Brasil" - declarou à

reportagens o sr. Vicente Marn
mana Neto, membro da dire
toria da Federação das In
dústrias de São Paulo. E acres-

centou: .

- Não podemos, portanto,
continuar esperando, nu setor

do ensino, a formação lenta e

dispendiosa dos poucos e insu
ficientes técnicos e demais es

pecialistas que interessam à
indústria. Foi a guerra que obri

gou os Estados Unidos a criar
cursos rápidos e intensivos para
a formação dE> técnicos e es

pecialistas nos diversos setores

das atividades humanas.

Em seguida, passa o sr. Vi-

Prepara-se a Petrobrás
para uma perfuração
pioneira em Alagoas
Rio (Argus-Press) - Dentro

de alguns dias, a Petrobrás da
rá início a mais uma perfura
ção pioneira, precisamente a

primeira a realizar-se em 1957.

A nova perfuração, que assi
nalará o cornêço das atividades
de pesquisas da Petrobrás na

região de Alagoas, será feita
na localidade do Tabuleiro dos

Martins, a cinco quilômedros a

Noroeste de Maceió:

A sonda a ser ali Empregada,
tem capacidade paea 3 m�l me
tros de profundidade e já se

acha em condições de iniciar,
a qualquer momento;' o seu

trabalho.
.

Trata se de moderno e efi
ciente equipamento há pouco
adquirido pela Petrobrás e, cujo
transporte à capital alagoana
começou a ser feito em novem

bro .do ano reçém-findo.
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Na foto acima, vêm-se Hugh Herdou,
Jr. (à esquerda) e Clyde Pangborn (à direita)
que foram os primeiros aviadores a voar, sem

escalas, do Japão aos Estados Unidos. quando
aterissaram em Wenatchee, estado de Was
hington, a 5 de outubro de 1931. Pelo seu

feito ganharam um prêmio de vinte e cinco
mil dólares, oferecido pelo jornal nipônico
Asahi. Saind da praia de Samushiro, a 3 de
outubro, no seu Bellanca de 425 cavalos-vapor,
os dois aviadores percorreram as 4860 milhas
em 41 horas e 13 minutos. O vôo sôbre o

Pacífico foi a últim etapa de uma tentativa
infrutffera de um novo récorde de volta ao

mundo.

o exôdo de . refugiados húngaros teve
início em 1947, impelidos .qne foram pela Completado em 1943, o projeto hidro

intensificação da campanha comnuista de elétrico de Doa Bocas, Da parte central de

destruição das instituições demuerâticas. Per- Porto Rico,' foi um dos primeiros êlos do

seguidos pela polícia secreta, alguns começaram importonte sistema de energia destinado a

a empreender a sua fuga para 8 liberdade mudar a economia da ilha 'do estágio agrf
escapando a pé, atreves de passagens nas cola para o indústrial. O lago Dos Bocas, lo
montanhas. Chamado o "ano da

� decisão", milhas ao sul de Arecibo Da confluência dos

pelo líder do Partido Comunista Matyas rios Arecibo e Caonillas. está agora ligado por
Hakosi, 1947 marcou o fim do Partido dos um tunej de duas milhas de extensço à re-

Pequenos Proprietários em virtude da renún- prêsa Caonillas. inauguradaem 1949. Entre
cia forçada do Primeiro-Ministro Ferenc Nagi. os anos de 194-0 e 1%4, li energia elêtriea
Os comuoistas imprimiram um caráter de produzida em Porto Rico aumentou dlj! 147
frade, terrorismo e violência às eleiçõee de milhões para 8�50, 8 'milhões de kilowatt
agôsto e ao final do ano 8 Húngria havía-se . horas,
convertido Dum satélite soviético. ,. �(),� ,
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cente Mammana Neto a de
monstrar a possibilidade ime
diata de serem criados aqui no
Brasil cursos rápidos e inten
sivos. Frisa:
- "Esses cursos aperfeiçoados

e eficientes, demonstraram que
para a formação da maioria dos
técnicos necessários à indus
trialização - não há necessi-

.
dade de um longo .aprendizado,

;

tal como se fazia antes nos Es
tados Unidos. Existe aqui a pos
sibilidade imediata de críações
de cursos rápidos e intensivos
para a formação de técnícos
industriais.

.

,

.

Focalizou ainda o sr. Vicente
Mammana Neto a questão da
necessidade de técnicos, inter
mediários entre� o engenheiro
industrial e o o erário classifi
cado.

- Esses elementos especia-·
lizados, asseverou o nosso e11-
trevistado, podem ser treinados
em cursos intensivos, alguns até
em poucas semanas. sem neces

sidade de longos e dispendiosos
aprendizados. Felizmente, há es-

sa compreensão por parte de
meus colegas de Diretoria da '"

Federação, o que nos está fa�i�
Iitando' grandemente na ooncre

tização do programa que pre
tendemos pôr em execução,

. O sr. Vicente Mammana Neto
concluiu suas declarações soli
citando que as entidades estu
tudassem as possibilidades de,
em cooperação com o SENAI,
instituir cursos de natureza téc
nica-industrial; de rapida dura
ção e capazes de formar os

indispensaveis elementos inter
mediarias.

MATE PARA A ALE�ANHA,
Rio (Argus-Press) - A con

vite do diretor da «Sanapharrn»,
de Essen, visitou o adido co

mereial do Brasil na Alemanha,
sr. Helvídio Martins, aquela or

ganização, proprietaría e dístri
buidôra da' marca «Mate-Gold»
que trabalha com mate brasi�
leiro na Alemanha. Até agora,
o mate era encontrado nas far
macias e drogarias. Na oportuni
dade, salientou o adido comer
íal a importância da colocação
do produto nas mercearias, como
bebida popular, destacando as

vantagens que adviriam para s
economia alemão com 8 intro
dução do mate como refrige-'
rante, a exemplo do método
adotado no Brasil A «Sana
pharm> aceitou a sugestão e

solicitou a cooperação do Ins
titutu Brasileiro do Mate, atra
do' Fscritório Comercial do Bra
sil. As importações alemães de
erva-mate, em 1955 e 1956, se

gundo estatatístícas oficiais, fo
ram; respectivamente, de 309 e,
286 toneladas.j \:. • \.

..
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Aberta nova frente de trabalho no setor rodoviário
o Secretário da Viação e Obras

Públicas, Dr. Arolde Carneiro
de Carvalho, num de seus úl
timos despachos com o Gover
nador Jorge Lacerda, deu conhe-
cime-nto ao Chefe do Executivo
da abertura da nova frente de
trabalho, n o setor rodoviário
catarinense: o início das obras
da BR 2 - Trombudo Central,
verificado em princípios de maio,

Trata-se de uma obra desti
nada a alcançar repercussão pro
funda, pois que, ligando o Oeste
ao Leste, pelo Centro do Estado,
representa fator da mais alta

significação na vida econômica
de Santa Catarina.
.- O titular da Pasta' da Viação
e Obras Públicas, falando à re

portagem, esclareceu que as

obras da- nova frente de trabalho
vem sendo executadas pela
Contec Engenharia Ltda. firma
contratada pelo Govêrno Esta
dual, e que vem utilizando nos

serviços máquinas possantes e

modernas, além de um alto pa
drão de trabalho,

Adiantou, ainda, o Dr Arolde
Carneiro de Carvalho, após uma

análise das diversas obras que
Café1Só Marly

o CUSTO DE' VIDA
vem sendo atacada!'! no setor
rodoviário, que sob a orientação
segura d o Governador Jorge
Lacerda; vai o Plano de Obras
e Equipamentos marchando para
a concretização, o que represen
ta uma nova era na vida do
Estado de Santa Catarina.

o QUE O POVO
DEVE FAZER
É preciso que o povo, que

tanto sofre com a carestia, tenha
ao menos um rudimentar cenhe
cimente dos motivos básicos do
elevado custo de vida. Compre
endemos nós, os comerciantes,
especialmente os varejistas, que
seu justo ressentimento se faça
sentir primeiramente em relação
ao Comércio, último elo da
cadeia que leva os artigos do

produtor ao consumidor, porque
conosco é que êle tem contacto,

Contudo, sé Justo é o ressenti
menta, injusto é o julgamento
de que seja o Comércio o cul

pado de tantos erros acumulados,
O povo deve lutar, sim, pelo ba
rateamento do custo de vida mas

lutar de forma consciente e ra

cional, compreendendo que. au

tarquias controladoras de preços
são insuficientes e terminam

por desservir 80S fins para que

Conclusão da 2.8 página
em escala desproporcionada: e

fator importante, aumento contí
nuado de impostos determinados
pelos periódicos, reajustamentos
de vencimentos dos servidores
civis e militares t70% em 1956) e
pelas exigências de cumprimento
de diferentes planos de realiza
ções e de prestação de serviços
indispensáveis.

CBfé

Santa Tereze Especial
para o seu melhor paladar

O PAPEL DO
COMERCIANTE
O comerciante é mero inter

mediário entre produtor e o

consumidor, e os artigos que
expõe, sujeitos que estão à soma

de tôdas as parcelas de custeio

para a determinação de seu pre
ço, não podem ser vendidos por
valor que implique em prejuízo,
pois, do contrário, . isso significa
ria a impossibilidade de sobre
vivência de uma atividade
essencial.

Lã em fios ICASÂERLITA

',.<; i:'
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qualquer que se]o a

quelquer .que seja a

carga ...

estrada I

um pneu .. deis servkes,
• barras duras e robustas que mordem

o terreno para máxima tração nas

más estradas.
,

.

• nervuras centrais espessas assegu
ram minimo desgaste nas estradas

povirnentcdcs,

Venho conhecer o extroordinório Pneu AT e todo

o nosso completo estoque de Pneus Firestono

para todos as tipos de veiculos, bem como uma

equipe esoecsoíizoda, à 'Sua disposição, paro servi

lo com presteza e cortezia.

para caminhões e caminhonetes,
que não escolhem estradas

Pneus Firestone
máximo quilome_trogem por cru zelro

MERHY
·

SELEME FILHOS&
TRÊS BARRAS s. c.

eDeu FirestoD.e '4. T�;
i�-?1;'" ,,�'�

'

...

Econornico no asfalto ... Valente na lama
Um pneu - Dois serviços

,.
)

'".,

•••

O método de assustar e cas

tigar continuamente, além de
.

ser' imprc.dutivo é altamente

antipatriótico pois jamais seria

possível incutir o amor à Pátria
na alma da críançà (ou mesmo

adolescente ou adulto) só por
meio de métodos severos. Se é
necessária às vezes a energia
- essa energia deve ser di
tada pelo bom senso e

.

amor.

O amor- deve gerar amor, or

dem e
. disciplina.

A criança terrorizada poderá
ser obediente, "disciplinada",
"estudiosa", etc., enquanto não
soar a hora da liberdade. E de

pois - adeus esforços baldados .

foram criadas; solicitando de
seus representantes no Legis
lativo que elaboerm leis que
imponham a reforma e modera
ção do sistema tributário; pe
dindo ao Govêrno a ampliação

.

do financiamento da produção,
que deve ser abundante e

barato para fins produtivos, e

restrito e caro para fins espe
culativos; sugerindo aos Poderes

que constituem o Estado a

reforma de um regime cambial
gritantementé desligado da
realidade; pretendendo dos mes

mos Poderes uma adequada e
t

não exagerado proteção à in
dústria nacional; e; finalmente, ,

reclamando uma reforma de ba

se, que nos traga, novamente,·
à. normalidade econômica.

Colaboração
J. Wzorek

AgostinhoMachado
Residindo nesta localidade

desde longos anos, foi êle e é
o baluarte do progresso local.
Homem inteligente e trabalha
dor, contribuiu para o desen
volvimento material e intelec
tual. A agricultura, a pecuária,

, a produção de mate, ace-lereram
o passo graças ao trabalho dês
te nosso patrício. Foi êle com

um grupo de patriotas que deu
início e construíram, nos tem

pos idos, o atual prédio escolar,
no qual até aos dias de hoje é
difundida a luz da instrução.
Dotado de inteligência e extra
ordinária memória, está sempre
ao par do que vai pelo Brasil.

Vendo e ouvindo

A melhor produção obtem-se
das mudas que 'são semeadas
desde março até junho, porém,
pode semear-se durante todo
ano. As geadas fortes estragam
ern parte as fôlhas que deverão
ser rejeitadas na colheita.

Um mês após a semeadura,
transplantam-se 8S mudas no

lugar definitivo, em terra bem
revolvida e estrumada, na dis
tância de uns 30x30 cm·s. uma

da outra. As fôlhas possuem
boa quantidade de vitaminas e

principalmente a vitamina C.

Além de serem consumidos
cruas como salada (deverão ser

bem lavadas em água corrente),
o povo conhece o chá das fôo:
lhas de alface como bom cal
mante para curar a insônia.

·Alface
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PARA ADUBOCAL
Lavradôres interessados na aquisição de cal e.

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

ciação Rural de Canoinhas e fazer os seus pedidos. A

cal está sendo vendida diretamente da calcarea . ao la

vrador, por intermédio da Associação.

os mais modernos coníuntos.blusas, casaquinhos, pulovers de

Lã

RENOVADORA
Oficina de reforma epintora dêbicicletas
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

ô"f'.... . ..

RENOVADORA
Rua Paula Pereira, 741 (antiga Loja Mareis) :

.

Proprietário: Amaro Martins dos Santos

Pintar é conservar

Tintas para todos 'os Fins
V. S. encontrerâ em grand'e escala

e aos melhores preços na

CASA ESMALTE
/

� ..

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A, prejeride

Oficina

Relâmpago
)

Córrapleta - assistência para
b· . I'" dê 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
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

..............1 .

_', ,..."
,,"";

Documentos Perdidos
o sr. André Pangratz per

deu uma carteira com os

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

tregando-os
.

nesta redação
ou na Delegacia de Policia. 28

\ 'Vende-se'
Uma casa

-

de madeira recém
construída em terreno de 20x40 m.

Prêço c-s. 60.000.00.

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

s. Tereza Especial
o seu 'café

A Assodacão 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-

o • _ /'

zer suas aquisiçoes, por pre-
ços cem minima margem de
lucro para a Associação.

_

2

.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou lupy
Uin produto bom,

especial e canoinhense!

As melhores
malhas de Lã

eQ,d,� ��tit(J;
Um bom churrasco?
Vá saborea-lo

na churrascaria do

Consil
Próximo ao POSTO ESSO.

Assiue! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

. -.

LOJA SANTA TEREZINHA
I

RUA PÁU�A PfRfIRA, 430 -. Ao lado dos Correios e lelé§ralos

Calçados finos' para crianças e

Calçados colegia,is
ARTIGOS DE LÃ EM GERAL
Blusas de Malha para Senhoras,

de Cr$ 55,00 em diante

Canecos de Porcelana, artigo bom
de Cr$ 5,00, Cr$ 6,00 e crs 7,00,:

0.0 e uma infinidade de artigos úteis a V.S� I
� =-��
HII:==::II:::==:::::::::::::::::a::::::::::::::::::a:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=,
" "
.. �- ..
- -
- "

e Dr- Aristides Diener i;
ii CIRURGIÃO DENTIS�A :1
c "

�� Raios X - Pontes Moveis e fixas �i
..iii ••
.. ."

ii .' Dentaduras, Anatomicas H
H c

i5 Rua Vidal Ramos �
ª CANOINHAS .,; SANTA,' CAT/!\RINA U:: I;
::=:u:::::::=:::::::::::::::===::::::==:::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::IIH

Informações com Waldemar Knüppel

Colchões de Molas •• (irupos" Estofados,,,
À VISTA, E, ',A 'PRAZO

Terreno' à 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 - Canoinhas, ou com o Pro
curador Snr. Alberto Müller, Avenida 7 de Setembro
n.? 5 - Caixa Postal, 12, em Rio do Sul.

ATENCÃO (ACADORES!
,. . ,

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

os calibres Espingardas mochas e de cão. '

Fabricação espanhola, «LA SORDA,., Ia-
'

bricada com 08 afamados aços toledanos. Es-
pingardas de fabricação nacional fogo' cen- ,

,

trai e pica páu. Municões em geral para
armas de fogo. em breves dias em ex-

. posição nas lojas
Â

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

CANOINHAS - STA. CATARINA 3

Faç� com urgencia seu título de eleltor I
'

A Lei número 2.550 exige que todos os cidadãos obtenham
,

novos títulos eleitorais com fotografias, para poderem votar no

pleito nacional de 1958. Até o presente momento, entretanto"
em Canoínhas, 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 que todos 08 canoinhenses requeiram 08

seus novos títulos. com ta 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 dejeleitores, 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 -�-'"
l° .andar.

O título, de eleitor é gratuito.
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Acima do ouro deve reinar o amor no coração hUI
mano, amor que sorri para os inrortunados e lhes renova
o bom ânimo, que trabalha para o bem comum e preserva
os tesouros da vida, que se sacrifica e acende imperecível
para séculos inteiros, que se gasta em serviço aos seme»
lhantes sem jamais consumir-se ...

Não esperes pelo ouro para fazer o bem.

Desenterres o talento do amor que jaz oculto em teu
peito e tua existência brilhará para os homens por aben»
çoado sol de alegria e esperança.

.

..
[esus não possuia caixa forte repleta de ouro para

exibir
_
oirtude, segurança ti poder, mas alçando o próprio

coraçao na cruz, em nome do amor, conuerteu-se na eterna
mensagem de luz que redimirá o mundo inteiro.

TERÇA..,FEIRA: Os srs.
t». Zaiden Seleme; Adib S.
Sakrç Paulo Zapp e [oâo Po
lomani; o [âoem joão Agos»
tinha dos Santos; o menino
Djalma, tilho do sr, Elpidio
Borges da Silva; as Srtas.
Leondina, tilhado sr. Emí
lio Küchler,' Angelina Metz»
gel' e Arlete Hoffmann.
QUARTA-rEIRA: OS 51'S.

Agenor f. Kl'eilíng e Celso
Bauer; as senhoras Dna. So
fia, consorte do sr, Paulo
Zapp e Dna. Francisca, con
sorte do sr. Vitor Gonçalves;

o menino Edgard Wilson, fi
lho do' sr: Waldemar C.
Stange.
QUINTA ..rEIRA: Os $1'5.

Paulino Furtado d« Mello;
OUo Hoffmünn e Paulo [ars ..

chrl Sobrinho,' a srta. Ancila,
filha do sr. jorge Stoeberl;
as meninas Maristella, filha
do sr. Athaide Allage; Maria
Deolair, filha do sr, Belmiro
Alves e Irene, filha da sra.

Estanislava Koslovski; o me

nino Herberto, filho do sr,
Guilherme Prust.

SEXTA·FEIRA: A senhora
Dna. Luiza, consot te do sr.

Gastão Casamajou; os srs.
Guilherme Varella; Zeno C.
Zippel e [acob Fuck [or.; a

menina Sibila, filha do sr.

Paulino F. de Mello; os me

ninos Marcos, filho do sr.
Carlos Mülbaun e Ati Lu
cas, filho do sr. Eraldo Spitr
ner.

Correio do Norte cumpri
menta os anioersariantes,
almejando-lhes felizes' anos
de existência.

<'

Falecimento
.

Acha-se enlutado o lar da
família José Pereira do Vale,
com o falecimento da se-' Jnhora Maria Lucia Schoeda llii

do Vale, ocorrido dia 13 do

1-.·
..

·

corrente, às 13,30 hs.

A família enlutada as nos
sc.s condolências.

No Cineminha
Amanhã e Segunda-Feira

�< B-A G DA O »
,

DAS MIL E UMA NOITES

'Í'EÇHNICOLOR - com Maureen O'HARA, Paul
-

CHRISTIAN, Vincent PRICE

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 socíal, com a seguinte

ORDEM 00 DIA:'··
L - Reforma do prédio da sêds social;
2. - Reforma dos estatutos para aumento das men-

salidades;
3. -- Empréostimo 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.

'

Canoínhas, 1. de junho de 1957
OSVALDO KOCH - Secretário.

Clube de Bolão
«Primavera»

Excursionam hoje com destino
a Corupá, as senhoras que com

põem o Clube de Bolão Prima
vera, atendendo honroso convite
do clube de senhoras daquela
próspera localidade.

Desejamos lhes feliz viagem e

êxito no torneio.

A nova Diretoria da
Associação Brasileira

dos Municípios.
Rio (ÁRGUS-PRESS) - Em

virtude de um empate de 24
votos - entre as chapas en

cabeçadas pelos Srs, Celso Aze
vedo e Ives de Oliveira, - co

gitou-se da constituição de uma

terceira chapa composta de ele
mentos das; duas primeiras,
elegendo-se, assim a diretoria
da Associação Brasileira de

Municípios para o biênio de
1957-59.

Presidente: Celso de Melo A
zevedo - Minas; vice-presidente:
Ives de Oliveira - Bahia; 1. Se
cretário: Alfredo Hoffrnaister -

Rio Grande do Sul; 2. Secre
tário: Dionisio Kloster Sampaio
- Paraná; 1. Tesoureíro: Antônio

Joaquim Moraes - Paraíba; 2 .

Tesoureiro: Hélio Valcecer - Dis-
.
trito Federal.

, Conselho Deliberativo
Presidente: Silvio Fortunato

- São Paulo; 1. vice-presidente:
Benedito Carvalho :.. Pará; 2.

vice-presidente: Oséas
.
Martins

- Amazonas; 3. vice-presidente:
João de Paula Teixeira Filho -

Goiás; 4. vice-presidente: Fer
nando Gomes Pedroza - Rio

. Grande do Norte; 5. vice-presi
dente: Sérgio Godoy Vascon
cellos - Pernambuco; secretário
geral: Hélio Coelho - Maranhão;
l. secretário: Lourival Baptista
- Sergipe; 2. secretário: Augusto
Vieira - Mato Grosso.

Conselho Fiscal
Vicente Ferrer AugustoLima,

Ceará; Antonio Veloso Pinto

Aleixo, Espírito Santo; Celso
Malcher, Pará; José Rabelo, A

lagoas; J. Romão da Silva, Piauí.
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Estávamos terminando de compôr o presente
número, quando nos chegou a notícia do pavoroso
desastre ocorrido nas obras em construção da So
ciedade Beneficente Operária onde, por urna fata

lidade, deslocou-se parte do andaime ali montado,
fazendo com que diversas pessoas ali trabalhando,
sofressem violenta queda. No desastre em fóco,
perdeu a vida o nosso velho amigo sr. Wendelin

Klock, mestre de obras. da mencionda construção,
Encontram-se ainda hospitalizados diversos outros

.

operários, entre êles, em estado grave o sr. Hen

rique Zako. Na próxima edição, com melhores

detalhes, voltaremos a informar os nossos assinantes.

«Correio do Norte», profundamente conster

nado com o acontecido, apresenta à família enlu

tada, suas sentidas condolências.

�I--__----------------------.

I MUIta cotse ... em pouco espaço
Foi transferida a «serraria» da - O «Prefeito Relâmpagos an

rua Paula Pereir a para as proxi- da mesmo zangadinho e está des
midades da Prefeitura. As t6ras carregando, sua venenósa <biliss
do <páteos um caminhão arrastou em cima do' sr. Alfredo Garcindo,
- 10 operários e 2 fiscais esti- De todos os insultos, achei apenas
veram presentes. . . interessante êle dizer que o ho-

mem não: tem passado,' presente,
nem futuro. Será que o Prefeito
Relâmpago tem passado limpo '!

Quem o conhece � conheceu o

diga... /.
.

- Se a chuva continuar mais
2 dias, para atravessar a rua Paula
Pereira, o povo terá que usar

canôas, Como temos saudades des
ta rua no tempo do govêrno ude
nista 1

- Via sempre no cD8r de Ba r

riga> manchetes assim : - cE as

luzes voltarão a brilhar» -
«Vai

acabar o mar de -Iama quando
Haroldo assumir>. Quanta ino
inocência de quem advoga uma

causa perdida Haroldo assumiu,
o mar de lama transformou-se em

lamaçal e brilham tanto as luzes

que à noite, gatos e cachorros'
andam se batendo ...

'1--------------------------,

Cine Teatro

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
COMPLETAM MAIS UM'

NATALÍCIO:
HOJE: OS meninos Anto

nio Sé1gio, tilho do sr. AI
cidio Zaniolo e Antonio Car..
los, filho do sr. José Ped1'0
Mendes de Almeida; os srs.

[ohannes R.othert e Angelo
.

Alberti; a Srta. Dirce, filha
do sr. QUo Hoff11'lann.·
AMANHÃ: OS srs. Emi

liano J. Uba e Nery Waltrich;
a senhora Dita. Adelia, con
sorte. do rs. Carlos Spies,' a

menina Onorina, filha do sr.
HerciUo Müller; o garoto Pe»
dro, filho do sr. Estefano
Miretzki.

,<i}EGUNDA ..FEIR.A:. O S1.

Engeibert Für�t; a srta. Asta,
jilha do sr. Rodolfo Bayerl;
a menina Cleide Maria, filhu
do sr. Antonio Rodrigues.

Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas - Impróprio até 14· anos

O IV Centenário de São Paulo
Um documentário de longa metragem dos. festejos do

IV Centenário de São Paulo.

Continuação do Seriado: O Homem Planetário

DOM I N G O ás 14 horas Censura Livre

O IV Centenário de São Pàulo
Continuação do Seriado: O Homem Planetário

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

o Rio das Almas
com Robert Mitchum e Marilyn Monroe

Um homem entre duas armadilhas ... a lei implacável e os

braços de uma mulher sensual ...

Perdidas

-----

2a. FEIRA • á� 20 horas - REPRISE - Impr. até 14 anos

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

ATAQUE DE BRAVOS
.
com Dan Duryea e Fra�ces Gifford

Uma tempestade de ação nos céus tempestuosos
-----.

5a. e 6a. FEIRA • ás 20 hoeaa » .Impr, áté 14 ano.

O MALABARISTA
com Kirk Douglas e Milly Vitale

O dramâ de um homem perseguido pela violência
e pelo terror 111

AGUARDEM: Escola de Vagabundos o. Inconquis
táveis - A Lenda dos Beijos Perdidos; etc.

'1----..------------------1
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- A taxa de limpeza pública
que o .povo paga, é somente <prá
inglês ver», pois as' frentes das
casas estão' cheias de lixo a espera
que a Prefeitura venha retirar.
Pode o «Prefeito Rel.1mpago» in
formar onde durante o dia coloca
tanto operário? E os fiscais, fis
calizam entre si? ...

cacique

Jorge Schwarz'
Avisa seus freguêses que

mudou sua barbearia para
a Rua Paula Pereira n? 780,
onde aguarda continuar me-

-

recendo a preferência de
todos.

Dr.Nery Waltrick
,

Festeja amanhã seu aniversário
natalício, o dr. Nery Walrrick,
engenheiro-topógrafo, ora em fun
ção na, Diretoria de Estradas de
Rodagem, residência de Canoinhas.

Muito estimado, goza no meio
social de elevado conceito

Dr. Nery Waltrick esteve sem

pre
\

ligado ao desenvolvimento
rodoviário do nosso Estado, onde
tem prestado relevantes serviços,
pois por muito tempo dirigiu o

DER de Canoinhas.

«Correio do Norte» cumprimen
ta-o; augurando- lhe inúmeras fe
licidades.

, '

,

GuilhermeVarela
Será por certo muito cumpri

mentado por ocasião do seu na

talício, no próximo dia 2l do
corrente, o nosso bom amigo e

confrade, ex-Diretor dêste jornal,
Guilherme Varela, atualmente re

sidindo em Tijucas, nêste Estado.
Afastado das lídes da imprensa
por motivo de saúde, Guilherme
Varela ainda é uma das grandes
penas do seu Estado natal. Fe
licitâmo-Io efusivamente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




