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Mais Grupos Escolares
A pedido do Deputado Benedito Terézio de Car

valho Júnior, o Exrno. Sr. Governador do Estado, acaba

de transformar as Escolas Reunidas de Rio dos Poços,
Major Vieira e Marcílio Dias em Grupos Escolares, au

mentando deste modo, o nosso patrimonio educacional.

Os decretos ficaram assim distribuidos:

Decreto n. 440 de 13 de julho - Grupo Escolar

com a, denominação de "Luiz Davet" em Major Vieira;
Decreto n. 441 de 13 de julho - Grupo Escolar

com a denominação de "José Zaniolo", na localidade de

Rio dos Poços;
,

Decreto n. 442 de 13 de julho - Grupo Escolar

com a denominação de "Manoel da Silva Quadros", na

localidade de Marcílio Dias.
'

Na mesma ocasião e ainda a pedido do Deputado
. Terézio, o decreto n: 439 da mesma data,· converteu a

Escola Isolada de Rodeio Grande, Município de Papanduva
em Escolas Reunidas, com a denominação de "Pedro

Gonçalves Ribeiro".

Estão de parabens os "moradores das Distritos de

Rio d09 Poços, Major Vieira e Marcílio Dias, com a in

dicação do Deputado Terezio de Carvalho Júnior, com as sig
nificativas transformações,' pois os Grupos Escolares terão

capacidade para receber grande número de alunos e melhor

assistencia. poderá ser prestada aos mes:r:nos.
Tambem os moradores de Rodeio Grande em Pa

panduva," estão exultando de satisfação, com a transfor

mação de Escola Isolada ém Reunidas, porque além desta,

melhoria, o prédio da escola foi recentemente construido

pelo Estado, e dotado de todo o conforto e instalações.
Benedito Terézío de Carvalho Júnior é um Depu

tado que trabal'h� sem alarde. O resultado do seu traba

lho na Assembléia Legislativa aí está. O seu interesse

pelos Municípios de Canoinhas e Papanduva, atravéz das

realizações, fala melhor do que nós. O pôvo que estái
recebendo toda essa assistencia, sabe que escolheu um

representante digno e trabalhador, junto ao Governador

Jorge Lacerda.

, Congratulamo-nos com o povo dos Distritos bene

� .íícíados e tambem do município de Papanduva, pelas ino
•

vações que bem mereceram.

JORNALISTA ALBINO R. BUDANT
Festeja seu aniversário nata

lício dia 24 do corrente, o nosso

colega de imprensa, jornalista
Albino R. Budant, Redator-Che
fe do Bí-Semanário «Barriga
Verde», editado nesta cidade.

Embora militando em terreno

político oposto ao nosso, somos

todavia, admiradores de suas

qualidades e do seu talento, mo
tivo porque o cumprimentamos
por ocasião do seu aniversário,
almejando-lhe muitas felicida
des, extensivas a sua família.

o B6uquet Club no seu aniversário, realizou um

baile digno do seu desenvolvimento
Nos amplos salões do Club

Canoinhense, ontem, o Bouquet
Club fez realizar um monumen

, tal baile de gala, em homena
gem ao seu 41.° aniversário de

, fundação, acompanhado de um
� magnífíco, e bem organizado
Shaw, movimentado pela 01'-

� questra argentina M a r im b a s

Cuzcatlan e Trovadores Lime
, nos.

Compareceu tôda a nossa so

ciedade, tornando o baile um'
',verdadeiro espetáculo de brilho
e distinção, onde se poude pas
sar algumas horas de satisfação

e alegria, 'ao som de musicas

suaves, tanto portenhas como

brasileiras.

O baile prolongou-se, até altas
horas da madrugada;' sempre
com o mesmo rítmo 'de anima

ção e compasso, proporcionando
a todos os associados do sim

pático clube da rua Major Viei
ra, uma verdadeira noite de
festas.

\

Almejamos ao tradicional Bou-
quet Club votos de crescentes

prosperidades e parabéns pela
noitada de gala que nos fez
vibrar de alegria.

MM

CONVIT.E
Visitará esta cidade no próximo dia 22 (segunda- feira), pe

las 18 horas, o exmo. sr. IRINEU BORNHAUSEN" ex-Gover
nadar do Estado. Acompanham o ilustre visitante os Deputados
Dr. PAULO KONDER BORNHAUSEN, RUY HÜLSE (Pre
sidente da Assembléia Legislativa) e o sr. ESTANISLAU
ROMANOSKI. Integram a caravana os srs, Dr. AROLDO
CARNEIRO DE CARVALHO (Secretário da Viação e..,...O. PlÍbli
cas}, GENESIO MIRANDA LINS (Diretor Superintêíidente do
Banco INCO) e o sr, FRITZ M. SCNEIDER (industrial em Itajaí).

Uma comissão composta de amigos e admiradores vai ofe
recer à luzida embaixada. nos salões do Club Canoinhense, um

JANTAR, que terá lugar nêsse dia pelas 20 hs. (8 hs. da noite).
A Comissão convida o comércio, indústria e o povo em

geral para homenagear o ilustre visitante e sua comitiva, achando
se as listas de adesões em poder do sr. Osmar Nascimento, Club
Canoinhense. Bar Pero'a e Elite Tenis Club, onde poderão subs
crevê,las para tomar parte no referido Jantar.

'
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CIRCULA AOS SABADOS

IRINEU em

Comitiva que acompanha
Irineu Bornhausen em sua

visita a, Canoinhas

GENESIO MIRANDA LINS
Economista de renome nacio

nal; Diretor Superintendente e

fundador do INCO; Diretor-,
Presidente da Cía. Catarinense
de Cimento Portland ; Diretor
Presidente da/ «PATRIA», Cia.
Brasileira de

'"

Seguros Gerais;
Diretor Presidente do Moinho
Santa Catarina S/A; do Con-

Deverá chegar segunda-feira
a Canoinhas, em visita aos inú
meros amigos e correligionários,
o sr. Irineu Bornhausen, ex

Governador do Estado e atual
Presidente da União Democrá
tica Nacional, Diretório Regio
nal de Santa Catarina.

,

O ilustre .hornem público que
aqui já esteve por diversas ve

zes, inaugurando obras de sua

administração quando Governa
dor, será alvo de carinhosa recep
ção previamente elaborada pelo
Diretório Municipal da UDN.
Homem sempre atento" ao pro
gresso do seu Estado, industrial
de larga visão administrativa,
espírito empreendedor, a fôrça
de sua iniciativa empregada du
rante o seu govêrno, colocou
Santa Catarina num conceito

invejável e promissor. Sua atua

ção como Governador, creden
clon-o á pública admiração. de

, todos os catarinenses e brasi
leiros.

Recuperando totalmente todcs
os setores do seu Estado que
se achavam abandonados ao

assumir o govêrno,' reorgani
zando a Secretaria da Fazenda,
através dêste órgão, iniciou a

recuperação financeira que se

encontrava em lastimável esta
do. Santa Catarina não tinha
até então, crédito para a com

pra de nenhuma máquina. Um
ano de sua administração, já (I

Estado podia respirar livremen
te, iniciando daí uma nova fase
de progresso e bem-estar. Duran
te todo o período governamen
tal, Irineu, 'em tôdas as fases,
com o seu alto tirocínio admi

nistrativo, modernisou Santa Ca

tarina, aparelhando-o' em todos
os setores de atividades e colo
cando-o em igualdade de con

dições com os demais Estados
da União.

O que Irineu construiu em 4
anos de administração, será di
fícil igualar e as obras são tão

notáveis, que atualmente, os

que sabem julgar com impar
cialidade o denominam como

o Governador que salvou Santa

Catarina, cujo nome está ligado
para sempre a períodos aureos

da administração catarinense.

Irineu é Diretor e fundador
do INCO, Diretor-Presidente das
Fábricas de Máquinas SIA -

Joinville; Máquinas Raimann

S/A - São Paulo; Elétro Aço
Altona -- Blumenau. Superin
tendente da Fábrica de Papel
Itajaí . Diretor das Indústrias

Gropp, Tecelagem Itajaí S/A;
.Bocíedade Marítima e Comercial

S/A «SAMARCO« -- Itajaí.

(ANOINHAS

selho Fiscal da Elétro Aço Al
tona S/A c- Blumenau.

AROLDO CARNEIRO DE

CARVALHO

Ex-Deputado Estadual; Secre
tário ,da Viação e Obras Públi
cas e elemento de destaque na

política catarinense, considerado
um líder político do Planalto

Catarínense, em reconhecimen
to seu trabalho à frente da Se
cretaria de Viação e Obras
Públicas.

Fritz M. Schneider, industrial, ,

residente em Itajaí.
Deputados: dr. Paulo Konder

Bornhausen, dr. Ruy Hülse, Pre-

"
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sidente da Assembléia Legisl:- �
tiva, e Esraníslau Romanoski. "i

O programa de recepção a

Irineu Bornhausen e sua ilustre
comitiva ficou assim assentado:

Jantar no Club Canoinhense,
promovido pelo Deretório Mu

nicipal da UDN e outros ele
mentos, amigos e admiradores
do ex-Governador do Estado,
às 20 horas de segunda-feira.
'As listas de adesão acham-se

em poder do sr. Osmar Nasci

mento, Bar Perola, Elite Tenis
Club e Club Canoínhense..

«Correio do Norte» saúda efu

sivamente os ilustres visitantes.

,',
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que e que
telefones

Tôda vez que Canoinhas se

vê molhada, os telefones não

tilintam, nem tampouco funcio

nam, ocasionando transtôrnos

na nossa vida comercial-indus
trial.

A no�sa Redação tem sido

procurada para reclamações jun
to à Cia. Telefônica desta cidade.

Algumas vezes temos declinado

HERCILIO
Transcorreu dia 15 do cor

rente, o aniversário natalício do
sr. Hercilio Deeke, Deputado .

Federal e atualmente Secretário
-da Fazenda do Estado de Santa
Catarina. Homem prático, ex

periente industrial, vem ocu

pando o elevado cargo para o

qual foi escolhido pelo dr. Jorge
Lacerda. "Governador do Estado,
com -zêlo e competência. Muito
estimado nos meios econômicos
de Santa Catarina, dirigindo uma

Secretaria de enorme résponsa-

há com os

chove�

"J
l

'r

da publicação dessas reclama
ções porque, procurado o sr;
Nelson Moreira, êste tem nos

atendido.

Diante desta reclamação sôbre
o não funcionamento dos tele
fones nos dias de chuva, espe-,
ramos que mais uma vez o

Gerente da Telefônica, tome as

providências necessárias que o

caso requer.

bilidade, Hercilio Deéke foi uma
escolha bastante felizdo Gover
nadar Lacerda.

Cumprímeptamõs com votos
de felicídades.:

J
--------_....._-- j,
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PR E'CISA'-S,E
Empregada doméstica

qUÇlndo

DEEKE

Melchoros Ichoros

I Telefone,
282 - Agua Verde

: 3x
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_- Edifício próprio

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A pr�ferida

Oficina
, .

Relâmpago

.Co�pleta assistêncil para
.

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

Bicicletas das melhores marcas,

Peças. e accessórios
Vendas à vista e a prazo

Sempre OFIÇINA RELAMPAGO
Rua. Paula Pereira'

vCobertores
de ·Lã

Cas« Erlifa
I::'

RENOVADO,RA
..Oficina de reforma epintura de bicicletas
Ci�list� 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

I' RENOVADOR.A
I Rua Paula Pereira, 741 (antiga Loja Mareis)

, Proprietário:. Amaro .Martins dos Santos

Faca com urgenda seu título de eleitor!
'... <,

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

, pleito nacional de 1958 .. Até o presente momento, entretanto,
em Canoinhaa, 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 os

�

seus novos títulos com-a máxima urgência, tendo principal
mente em consideração que os requerimentos' serão recebidos e

despachados' somente até Julho de 1958.

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

Avante, pois, canoinhenses. Procurem o Cartório Eleitoral,
munidos de 3 Iotôgrafias, no prédio da Prefeitura Municipal
l° andar.

O título de eleitor é gratuito.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou' Tupy
Um produto bom,

especial c cenolnhense I

As melhores
malhas de Lã.

e4�4 �",tit(J,
Um bom churrasco?
Vá saboreá-lo

na churrascaria do

c on s i r
Próximo ao POSTO ESSO.

Assine! Leia! Divulgúe l

Correio do Norte

\,Banjo
Vende-se um BANJO NOVO,

com estojo. Prêço de ocasião.

Tratar com o sr. Castro J. Pe
reira, à rua Getúlio-Vargas, 882,
ou pelo telefone, 289. s.O •

S. Tereza Especial
o seu café

Senhores Agricultores
o Sr. Walmor AstrogíldoFur

tado tem para a venda Tratores,
grades de discos, arados de

discos, carretas, motores para
trilhadeí ras a gasolina, quero
zene e a oíeo cru e a conhecida
mula mecênica individual, ser

vindo para 'pomares e para pe
quena área ao cultivo. 3x

VENDE-SE
1 motor Diesel - fabricação

ínglêsa - 8 BHP - 1 cilindro
- 4 tempos, arranque manual,
resfriado à agua, com alterna
dor de KWA - para 110 ou

220 - com correias e quadro
de contrôle.

.
-

Ver e tratar com Waldemar

Knüppel no Escritórío de Al-
fredo Garcindo.

.,

·1 / I

Casa' Langer
de Walfrido Langer
RUA PAULA PEREIRA, 793 - CANOINHAS

. Oferece: Tintas 11. óleo
Lâmpadas elétricas' (preço de tabela)

I
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9 Dr- Aristides Diener
.

Ü
H CIRURGIÃO DENTISTA B
fi Raios X - Pontes' Moveis e Fixas

.

ii
I: f =:

H Dentaduras Anatqmicas H
.. ..
••

�ua Vida I Ramos
.. '
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DATAS 'A VEN·DA
Vendem-se 40 datas na

DAlAS 'A PARTIR
Estrada Marcílio Dias.
DE Cr$

�5.000,00. '

Para venda global preço rezoevel, a' combinar.
Tratar na Casa Pereira, à rua GetGlio Vargas 882.

. -,.1 ��.,

.�;
'",

Terreno à Venda
Grande Oportunidad�

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
',

hervaís, - Preço de Ocasião._
Tratar com o Snr. 'José Allage, Rua Coronel

Albuquerque n.? 83,9 - Canoinhas, ou com o Pro
curador Snr. Alberto Müller, Avenida 7 de Setembro
n.o 5 - Caixa Postal, 12, em Rio do Sul.

Arame liso para Parreiras" e .Adubos
A. Associação Rural de Canoinhas acaba de

receber grande quantidade de adubos para lavoura
e horta. bem como arame liso para parreiras (impor
tação

....feita. pela .gacretaria da Agricultura do Estado
de Santa Catarina).

Bravemente deverá chegar também arame

farpado, importado pela mesma Secretaria.

As vendas serão feitas exclusivamente aos

associados.

1

CACADORES I
� .

ATENCÃO
�

a fir�a J. CÔRTE irá receber um sorti
mento de .eapingardas e munições dê todos

os calibres Espingardas mochas e de cão ..
Fabricação espanhola, «LA SORDA», fa

bricada com os afamados aços toledanos. Es-
pingardas de fabricação nacional fogo CElD-

.

',.

'tral e pica páu. Municõesfem 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

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E 1 R A,5,
ESPINHAS, ETC,'\

NUNCr:i EXISTIU IGURL
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Senhore� Agricultore-s t

Dr.Cyro Ehlke
ADVOGADO é CONTADQR

A Companhia Brasileira de

Adubos, dentro de sua linha de .

Produtos, oferece aos Senhores

Agro-pecuaristas os melhores
ádubc,s existentes no País. Agri
cultor e pecuarista, tenha me

lhores resultados, duplicando
suas lavouras e suas pastagens,
empregando o adubo. Agente
em Canoinhas, Sr. Walmor As-

rogildo Furtado. zx

Rua Major Vieira, 292

Canoinhas .- Sta. Catarina

Valé1 Só Marly

•• (irupos Estofados
A PRAZO

Colchões
À

de Molas
VISTA· E

,

Informações com Waldemar Knüppel

A Associação Rural tem à vende
Vacinas - «Se Iocolov para cólicas de animais; contra o

Carbúnculo Hemático; Rodhiavita; Penicilina; Zothelooo
para cães; Zothelono para animais; Afisulfa para aves;
Friolito para frieiras; Contra a raiva; Daqonam contra

doenças infecciosas dos porcos, bezerros, etc.; Capastrol
para castração química de frangos; Cristal violeta; An.ti
bacteriana porcina; Solubanegam contra diversos tipos de

doenças: cólera aviária; Soro anti ofídico; Kurus auxiliar
no tratamento das doenças. .

Sais e Adubos - TM 3-3 para animais (fortificante
atutibiótico; Farinha de sangue para arimentação de ani
mais. e :aves; Farinha de carne e OS90 para alimentação
de .aúimai: e aves; Sais minerais; Rolo Star SIVAM para

alimeutsção de animais; Sal alimentar para animais; Adu
bos. para

o

horta (Cometa); Adubo para batatinha; Adubo

para tri.go; Enxofre.
.

Jns�ticidas -' Pó de gafanhoto; PÓ para imunizar se

mentes; Cupra vit para pulverização das plantas contra

doenças e pragas; Sorfolex para imuinzar tomate; Clorite

para imunizar batatinhas; Bibo tox; Mata moscas; Mata

formigas; Mata pulgas; Mata barata; Formicida granulada
para matar formigas; Arsênico branco em pó (Inseticida).

Sementes --- de hortaliças de tôdas �s espécies; de aveia.

Máquinas - Semeadeiras manu is; Carpideiras; Arados;
.

Máquinas para matar formigas; Descascador de arroz ma

nuaL

Ferramentas - Enxadas; Pás; Cortadeiras; Foices (para
cortar trigo); Machados.

A Maior Novidade da Praca
,

Já viram a exposição de móveis de todos os

tipos e feitios de VOLKER VOLRATH, à rua Fe
lipe Schmidt, perto do Hotel Scholze?

Tem em exposição para á venda os seguintes
tipos de móveis:

o
Móveis de vime, Grupos estofados, Col

chões de molas e Sofá-camas «CITY- TEX»
e outros móveis avulsos de sua esmerada
fab rica çâo,

Está o vendendo móveis à vista
\
e a prestações.

Oferece tôdas ao garantiéils e presta qualquer
assistência.

Visitem sua exposição sem compromisso e

lnteiremse das inúmeras vantagens que a \ casa de
móveis VOLKER VOLLRATH está. oferecendo aos

seus freguêses.
Não comprem móveis fora da pr'ça sem pri

meiro conhecerem os de sua fabricação. Dêem valôr
ao que é nosso, comprando o que nós fabricamos e

por melhores prêços.

/·0

Atenção!,!!
Postos de Servko e Oficinas Me(âni(as

,

Compressores de ar,
Bombas para lavação de carros,'

Graxeiras Pneumáticos, Elevadores, e todo
o material necessário ao bom andamento ele sua

oficina ou posto da afamada marca «WAYNE.)
V. S. encontrará na .joja .,

CÔRTEJ. Rua Vidal Ramos, 701
, Fone, 125·

Sanfa ,Cat$rinaCANOINHAS
o

••

._.-
,
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Experimente'"
Café MARlY
O MELHOR

Registro Civil
João Augusto Brauhardt, Es

crivão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil de Felipe Schrnidt,
Município e Comarca de Ca
noínhas

Faz saber que pretendem ca

sar: Waldevino Schultz e Eulalia
Miranda. Ele, natural dêste Es

tado, nascido em Canoinhas no

dia 19 de maio de 1934, lavra
dor, solteiro, domiciliado em

Valinhos e residente neste Dis
trito, filho de Augusto Schultz
e de Dna. Francisca Jacques,
domiciliados

o

e residentes em

Valinhos. Ela, natural dêste Es
tado, nascida em Valinhos no

dia 7 de setembro de 1937, do

méstica, solteira, domiciliada em

Valinhos e residente neste Dis
trito, filha de. Brasilio Miranda,
fal. e de Dna. Rosalina Ribeiro
de Paula, domiciliada e resi
dente em Valinhos.

Faz saber que pretendem ca

sar: Gregorio Resko e Likéria
Zowadzki. l!::le, natural do P�
raná, nascido em São Mateus
do Sul no dia 22 de agôsto de

1930, motorista, solteiro, domi
ciliado em Valinhos e residente
neste Distrito, filho de Paulo

.
Resko e de Dna, Olga Reskc,
domiciliados e residentes em

Valinhos. Ela, natural do Paraná,
nascida em Fluviópolis no dia

,-2.9 de maio de 1.930, doméstica,
solteira, domiciliada em Valinhos
e residente neste Distrito, filha
de Gregorio Zowadski e de Dna.
Miros lava Reginick, domiciliados
e residentes em Valinhos.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguém tiver conheci
mento de existir algum' impedi
mento lngal, acuse-o para fins
de direito. E para constar e

. chegar êste ao conhecimento de
todos laxrei o presente que será
afixado no lugar de costume e

publicado no jornal "Correio do
Norte" da cidade: de Canoínhas.

Felipe Schmidt, 2-7-1957
. João Augusto Brauhardt
Oficial do Registro Civil.

AVISO AOS LAVRADORES

QUE TEM SEGURO
A Associação Rural de Canoí

nhas solicita o comparecimento
dos lavradores que efetuaram
seus seguros de acidentes de
trabalho afim de receberem os

respectivas cartões de identifi
cação da' Cia. Atalaia, compa
nhia esta que tem responsabi
lidade do referido seguro.

Expediente da Associação Ru
ral: das 8 às 12 horas e das 14
às I? horas.

i

Caminhão à Vendá
/

Vende-se CHEVROLET 1942
em perfeito estado.

.

Informações na Oficina Silvi-'
no Fuck. l x

5

Lã em fios'
CASAERLITA

,
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• O 'Velho Tema
Urna Estranha "Atividade" Sacerdotal

I
Sou grato ao professor Pedro Reitz pelas palavras de estímulo

que fêz publicar, por ocasião do primeiro aniversário da BIC, as

quais repercutiram fora daqui. Nossas relações de parentesco poderiam
lançar a nodoa da suspeição sôbre o que eu dissesse das beneme-
rências dêste cidadão na BIC. Mas se. já agora, falasse da "minha"
Biblioteca, estaria cometendo uma injustiça.

As palavras. de estímulo, o apôío moral e financeiro, o en

cantamento de senhoras e senhoritas desta cidade e, . sobretudo. °
imenso prazei: dos meus meninos, estão transformando esta peque
nina obra numa riqueza comum, cuja presença positiva em Canoiuhas
somente os cegos poderiam não conhecer. Digo pequenina. e chamo
lhe "comêço de biblioteca", pois que só lhe vou reconhecer o nome

de biblioteca quando tiver, no mínimo, 10.000 volumes. Também 08

dinheiros abundantes que ultimamente lancei ria BIC. não são meus:

procedentes de fontes federais e estaduais, significam uma parte dos
dinheiros dêste povo brasileiro de Canoinhas, que -asaim 08 recebe de
volta. Nem pedem outra interpretação as atividades benévolas de
deputados federais, - de partidos opostos, que vêm se empenhando,
muito mais do que eu ousava esperar, pela obra da BIC em Canoinhaa;
pois procuram arrancar do Tesouro Nacional. com a legitimidade que
lhes assiste, verbas subetanciais, segundo informa a correspondência
da Biblioteca. Nesse caminho, estamos indo ao encontro da realidade
que vislumbrei em sonho, há quatro anos passados, felizmente pas
sados; pois não desejo mais pensar no muito que passou! E os dois
recentes decretos de "utilidade pública", o estadual e o municipal.
que implicam, naturalmente, para ambos êsaes Governos, auxílio à
BIC, - sentido da Lei - são-me substancial estímulo e encheram
de alvorôço os leitores: são bafejos excepcionais da sorte e da ... be
nevolência. As pedradas que levei, tais compensações nõo, pediam,
porque está o castigo aquém do prêmio! E aqui estou ferindo o as

sunto que justifica ti inserção desta filosofia em A NOTA PARO
QUIAL: fiz da BIC, com espanto, eu sei, de algumas pessoas, uma

atividade paroquial.
�o

/
o

Depois dos 40 anos, um padre dos dias de hoje chega à con
vicção de que tudo PODE servir à elevação das almas. TUDO de
que se elimina o Pecado. Salvação da's almas, se fôr possível com

Cinema. Salvação das almas. se fôr, possível com Bibliotecas. S�h
vação das almas, se fôr 'p,ossÍvel com futebol, Nem é outro o sen

tido de todos os Documentos Pontifícios que focalizam as necessidades
de nossa época. Daí se infere que Cinema, Bibliotecas, Futebol, podem
ser colocados a serviço da moralização e da elevação, como instru
mentos, entre os muitíssimos outros, aptos a conduzirem o homem
para o seu fim último. As atividades sacerdotais dêsse gênero, PUf
mais estranho e mesmo escandaloso que possa parecer, enquadram-se,
HOJE como nunca, nó ministério pastoral, como o Catecismo e fi

Pregação. Nem: estou dizendo novidade. Para 9. Igreja, é muito mais
interessante que êsses empreendimentos, aparentemente tão estranhos
à sua missão, se realizem com ela, ao invés de marcharem ,�'eÓl. ela
e, o que seria mais grave, contra ela. Cinema, esportes, vida cultural
e artística, de qualquer maneira, se realizam e marcham, com a Igreja
ou sem ela.

.

E' evidente que a primeira hipótese mais consulta, muito
mais, a missão divina da Igreja. E eis o que explica a presença dum
padre, por exemplo, na fundação duma biblioteca e, muito mais, na

'��
sua direção. Mas onde esta vontade compreensiva não existe, não há
e que explicar -.

CASA ESMALTE

Ferramentas

-,

RUA PAULA PEREIRA, 362

TEM AO SEU DISPOR:

Tlentas I· :s��ft�s �e�n\:e�
,

facilite ,-- betonol, etc.. , etc.
fundos e massas Sherwin-Williams

Foices, Machados, Cortadeiras, Plantadeiras
Imartelos, :torqueza's, ali
cates, serras, cepilhos,
formões, chaves de fen
da, chaves de boca, li
mas, grozas, brocas, es
meris, pedras de afiar

O N Ô M I C O.SFOGÕES EC

Qualidade e preços em

malhas de lã e algodão

Casa Erlita

Vendo , ..,.�OD Troco
Um terreno com 10 'alqueirer

aproximados, situado em Major
Vieira, terreno de 'planta e er-

. val, por terreno na cidade.
.

il,
Trtar com a proprietária sra.

Santa Tereza Esp�cial Sezinanda Coury Nassar, ou sr.
.

Fahrêd Coury Nassar, à·, rua
para o seu melhor paladar Anita Garibaldi n.? �80. ., '2x

!
.

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

. versos modelos

Na. Relojoaria Suissa
de Guil�erme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza

Café
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Cine Teatro Vera 'Cruz
APRESENTA:

HOJE. ás 20 horas • Impróprio até 14 anos

MAGIA VERDE
Em technicolor

O BRASIL: Dinâmico! Místíco ! Selvagem!
e conto do seriado TERROR nos MARES

DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

MAGIA VERDE
e conto do seriado Terror dos Mares

DOMINGO _ �s 17 horas - Cens�ra .Livr� .

as 20 hrs, - Impróprio ate 14 anos

PRíNCIPE PIRIATA
Technicolor com John Derek e Barbara Rush

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

<, 3a. e Ja. FEIRA � ás 20 horas .' Impr. até 14 anos

COISAS DA SORTE
com Ginger Rogers e Jacques Bergerac

O seu passado que importava? O amor, agora a limpara
de toda mácula.;

5a. e 6a. FEIRA • ás 20 horas > Impr. até 14 anos

O MUNDO EM PERIGO
com James Whitmore, Joan Weldon e James Arnes

Eram terríveis mensageiros da morte ... Gigantescos, ar
mados de afiadas garras, matavam e destruíam sem cessar ...

·

I
.�I--_.--_.----------------I

-----.

A G U A R D EM: Paixão e Carne - O Homem
féra - Museu de cera, etc.

Sociedade Agrícola "Três de Maio"
Assembléia Geral - Convite -- 2.a Convocação

A Diretoria da Sociedade Agrícola "TR:€S DE MAIO",
convida seus associados para a Assemhléia Geral Extraordinária
a realizar-se dia 21 do corrente, às 14 horas, em sua séde à rua

Curitibanos (antigo prédio da Sociedade Poloneza),

Assunto: APRESENTAÇÃO DA PLANTA DA FUTURA
"" SÉDE PARA A DEVIDA APROVAÇÃO.

Contando com a presença de todos; antecipadamente ma-

seu reconhecido agradecimento.
.

NOTA: Não havendo número legal, 8 Assembléia funcio
nará meia hora mais tarde, com qualquer número
de associados presentes..

Pela Diretoria: Estefano Wrublevski - Presidente

Sady .

Seleme _ Secretário:
r'

nifesta

Ix .

No Cineminha
Amanhã, às 15 hs.
Amanhã, às 20,15 hs.
Segunda-feira, às 20,15 hs.

A REVANCHE do MONSTRO
Segundo Filme de

O Monstro da Lagoa Negra
com John AGAR, Lori NELSON, John, BROM
FIELD e Nestor PAIVA, Caboclo Amazonense.

.1'

..
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DR. JOSÉ PEDRO MENDES DE ALMEIDA
Por ato datado de 5 do corrente, do Exmo. Governador

do Estado, foi promovido à Juiz de 2a Vara, Comarca de Lages,
de quarta estância, o MM Juiz de Direito, Ela nossa Comarca,
Dr. José Pedro Mendes de Almeida.

Tendo que transferir brevemente sua residência para a

cidade de Lages, o integro Juiz de Direito, deixa em nossa co

muna, um vasto circulo de amizades e uma larga folha de ser

viços prestados à justiça catarinense.
Os fatos rotineiros tecem relações da vida social. Geral

mente, apenas impressionam de perto e por pouco tempo, porque
em realidade se circunscrevem ao grupo para depois se afogarem
no turbilhão dàs coisas que se esvaem sem deixar vestígios in
deléveis em nossas memorias. Mas os fatos importantes de nossa

vida, as' amizades que conquistamos com o nosso bom tempera
mento, deixam sulcos nos 'caminhos da vida e se projetam pelo
futuro afora, marcando rumos à posteridade. O

_

modo de tratar
os seus amigos .. a maneira cavalheresca com que .atendia à todos,
ricos e pobres, usando sempre da mesma justiça com o mesmo

teôr de julgamento, tornaram o Dr José Pedro Mendes de Al
meida, durante o tempo que conviveu conosco como Juiz e como

amigo, uma pessoa digna do nosso respeito e da nossa conside

ração. Nunca no cumprimento do seu dever; deixou transparecer
que a sua amizade pessoal influisse em qualquer decisão, como

também nunca deixou de considerar os que mereciam a sua es

tima. Foi, realmente, um Juiz na acepção da palavra, correto,'
honesto, trabalhador.

"

"Correio do Norte" congratula-se com o Dr. Juiz Pedro
Mendes de Almeida, pela justa promoção e deseja-lhe exito no

Juizado da cidade de Lages.

Pelos Lares e Salões - Aniversariam-se
HOJE: - Os exmos. srs. Jo

sé João Muziol Jr.; Rodolfo
Wibbelt e Sergio Gapski; as se

nhoras Dna. Elisa, consorte do

sr. Paulo Dehner e Dna. Adelía,
consorte do sr. Orlando Nasci

mento; os meninos Paulo Hen

rique, filho do sr. limo Buss;
Elias, filho do sr. Antonio Sco
nhetzki e Fernando, filho do sr.

Elias Seleme Netto; a Srta Te
rezinha de Jesus, filha do sr.

Quintino Furtado; a menina

Julie, filha do sr. José lnacio
dos Santos: o jóvem José Bani
facio Furtado.
AMANHÃ: - A senhora Dna.

Ana, digna esposa do sr. Pastor

George Wegger; o ilmo. sr. Luiz

Flores; o garoto Roberto, filho
do sr. João A. Brauhardt; a me

nina Hílda, filha do sr. Walfrido

Gonçelves
SEGUNDA-FEIRA:'_ Os me

ninos ReIcio Heros, filho do sr.

Brasil Fagundes e Teófilo, filho
do sr. Antonio Sconhetzki; as

srtas. Maria, filha do sr. Frede
rico Werdan; e Maria C. Pe

reira; os srs. Jacob Trernl e

Rodolfo Bolauf.

TERÇA· FEIRA: - As se

nhoras Dna. Rosa, digna esposa
do sr. Ithass Seleme e Dna.

Ana, consorte do sr. Afonso C.

Kohler; os jóvens Jai.r Müller e

Alirio Dias; as srtas. Cléa Denise
Lemke e Nancy Barcelos; o jo
vem Argos Trevisani; o sr. José
Pacheco de Miranda.

QUARTA-FEIRA: - Os srs,

Bonifacio J. Galotti; Albino R.
Budant e Ludovico Dambroski;
a senhora Dna. Maria, esposa
do sr. Norberto Fiedler; as me-

.' ninas Maria Nilsa, filha do sr.

José de Lima Jor. e Suely Te
rezinha, filha do sr-. Bernarpo.
Metzger; o menino Vitor Menéu,

. filho do sr. Pedro Tokarski.

QUINTA-FEIRA: - Os jó
Vens Rubens Stulzer; Glaucio,
filho do sr. Carlos Wagner Fo,
e Leomar, filho do sr. João Rei

nert; o menino José Hermes,
filho do sr. Estanislau Dam

broski; a senhora Dna. Leda,
esposa do sr João D: Wendt;
a srta. Leonilda Bolauf; os srs.

Juvenal Gonçalves e Leonidas
Ziemann.
SEXTA-FEIRA: - As se

nhoras Vva. Dna. l'vi'àrta Wor
dell e Dna. Ana, esposa do sr,
Nicolau Burgardt; o sr. Rogerio
Marques; o jóvem Moacir Le
mos Sphair; o menino Anas
tacio, filho do sr. Anastacio

Buba; a menina Maria da Luz,
filha do H. Felix da Costa GQ-
mes.

,

Cumprimentamos a todos.
.

Deputado Benedito T.
de Carvalho Júnior
Acompanhanhado de sua exma.

espôsa, sra. Gertrudes C. de
Carvalho, encontra-se em Ca
noinhas desde o dia 15, nosso

prezado amigo e correligionário
Benedito Terezio de Carvalho
Júnior, Deputado Estadual pela
União Democrática Nacional.

Amigo de todos, sempre que
pode, aqui esta Benedito Tere
zio de Carvalho entre seus cor

religionários, visitando também
a terra que êle, quando Prefei
to, deixou capacitada para evo

luir sempre.

Apresentamos ao ilustre De
putado e à sua exma. espôsa
votos de feliz estada' entre nós.

N O próximo dia 26 de julho,
. sexta-feira. será exibido no

Cine Vera Cruz um grandioso
filme, cuja renda 'reverterá em

benefício dos pobres Pia União
de Santo Antonio ..

Colaborai, canoinhense com

esta associação que tanto tem
auxiliado êsses infelizes inteira-

I
•

mente desprovidos de sorte.

I'

UNIDAS

estação.

Muita COlsa...

em pouco espaço
o "grande" Deputado Colodel :

anda metido' a descobridor de
projetos. .. Está fazendo grupos
escolares. escolas, construções, etc.
etc., más o peiór de tudo isso é
que nessas iniciativas, anda prá.

. trás como caranguejo, pois tudo
que êle quer fazer, já foi provi
denciado pelo Deputado da UDN.

Comentando a sua atuaçãõ como
Deputado, de gravata de qui
nhentos cruzeiros, paletó à moda
inglesa, disseram prá �Je: "Tarde
Piastes, Arranja outra demagogia
porque já está maniada ...

"

- Diz o maior jornal do "sul
do mundo" que o edil canoinhense
viajou dando voltas por Paranaguá,
Foz do Iguaçu e Curitiba, che
gando até Florianópolis para tratar

_ de assuntos administrafivos. da
Prefeitura de Canoinhas Essa não,
seu Albino:' não é aceitável; o

edil foi é passear. gastando os di
nheiros públicos arrecadados do
povo através dos escorchantes
impostos. Será que querem nos

.\ forçar a acreditar que êle foi
aprender administração em outras
Prefeituras? Outros dizem que êle
foi comprar um vagão de pedras
em Paranaguá para calçar a rua

Paula Pereira... Boa viagem seu

Prefeito e divirta se a vale� com

o dinheiro dos cofres municipais...
e enquanto isso, cresce o rimar de
lamas" invadindo as residências
canoinhenses.

cacique

- Mês de aniversário das LOJAS UNIDAS LTOA.
Em �omemoraçao as Unidas beneficiam sua freguezia com a rneior olerte do ano

Descontos incriveis ._ .10 a 50-I. __ Eis algumas ofertas:

Julho

Zefir 10,80\
Tricoline 12,80
Tobralco 11,50
Tafetá (90) 35,00
Acolchoados casal 258,00
Chapéus 128,00

Venham ver as maiores

ESTAMPADOS ·25,00
FAILLE 45,00

Lãs salpicadas (1,40) 145,00
Cretone Est. (1,40) 55,00
Cobertores criança 23,00

Bonés 65,00

Calça-s malha criança .6,00
senhoras 1'2,00

Camisetas homem 14,00
Calças brim 90,00
Camisas seda 110,00

Sombrinhas 122,00

LOJAS

,

<c «

novidades em BLUSAS para
•

mela

- Rua Caetano Costa, 553 - (ANOINHAS, S. C.
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