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LIDER
EM EVIDENCIA

.Aroldo Carneiro de Carvalho está em Canoinhas. Veio

rever os seus inúmeros amigos e ativar o alistamento eleitoral.
Seu nome pertence hoje à 'galeria dos -ilustres homens públicos
que têm prestado inestimáveis serviços à causa publica de Santa

'Catarina. Ocupa desde o govêrno de 'Irineu Bornhausen, a tra- '

balhosa Pasta de Viação e Obras Públicas. Não só Canoinhas
como todos. os Municípios, têm recebido do nosso conterrâneo,
os efeitos benéficos de sua capacidade de ação e visão adminis
trativa. Advogado ,de profissão, hoje, Arolde Carneiro .de Carvalho
é um perfeito -técníco do setor rodoviário, que aliado ao seu

dinamismo e entusiasmo tem .colocado em evidência a adminis
tração catarinense.

O regime democrático deixa livre as iniciativas privadas.
Elas são fatores de progresso, sobretudo .ern 'país como o .nosso,
em pleno desenvolvimento, e, reclamando iniciativas, em to�os,os
campos de atividade. Secretários de Estado são como ,os proprros

Governadores. Os que possuem tirocínio se destacam perante o

povo e em curto espaço de tempo, são chamados verdadeiros.'
líderes, porque sabem manobrar o leme administrativo. Aroldo :

Carneiro de Carvalho atualmente é um líder em evidencia em
todo o Estado de Santa Catarina. Todos o conhecem através do
seu trabalho. Além de ser o Secretário efetivo da Secretaria de
Viação e Obras Públicas, ainda responde interinamente pela Se
cretaria do Interior e Justiça, prova inconteste de sua dupla ca
pacidade de trabalho em pról do seu Estado Natal. Canoinhas
sente-se orgulhosa com isso em ter um filho que soube sempre
representá-la com dignidade 'e honradez.

É tanto o -seu trabalho e interesse pela .causa pública
catarinense, que outros Municípios como São Bento do Sul, Rio
Negrinho, Mafra, Itaiópolis e todo ó Oeste catarinense, o tem em

Florianópolis como seu legítimo representante. Prefeitos e outras
qutoridades quando se vêem diante de qualquer problema, pro
CUram solucioná-los junto a Aroldo Carneiro de Carvalho.. Em
outros municípios, quando visitados por êle, o povo tem lhe tri
butado homenagens que são verdadeiras apoteóses, em reconheci
mento .ao que êle .tern feito como Secretário de Viação.

-Correio do Norte sente-se a vontade em .levar ao .ílustre
'e prezad� 'conterrâneo, os seus cumprimentos com wotos de feliz
,estada em nossa .terra, votos êstes, extensivos à sua digníssima
fa�ilia.
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CONTRA OS INTERESSES DO POVO
aplicou nenhum melhoramento.
principalmente no governo alian
cista. Na situação -em que se en

contram os moradores da Xar
queada e Campo d'Agua Verde,
não deve existir oposição, nem de

partidos nem de jornais. Todos
devem' se unir a fim de ser en

contrada uma solução que real
mente satisfaça aos que estão so

frendo os efeitos prejudiciais da
enchente.

E' do conhecimento de todos
os nossos leitores que a Câmara
de Vereadores regeitou o véto do
Prefeito Haroldo Ferreira com re

lação a isenção do imposto Predial
aos 'moradores da Xarqueada e

Campo d'Agua Verde. 'Isençãc jus
ta e ·oportuna, pois os ·morai1ores
e -industriais daqueles bairros, 'es
tão a mais de.S meses com as suas

propriedades debaixo d'agua. Ain
da assim, o Prefeito que antes das
eleições se dizia dos trabalhadores.
amigo dos humildes, eleito, tem
trabalhado contra os interesses de
seus munícipes. Entendemos .que
a Prefeitura tem inumeros -encar

gos, mas também lião somos cégos
.

para afirmar que a arrecadação
. com o aumento absurdo' e injusto
·dos impostos municipais, ultrapas
sou a casa dos quatro milhões de
cruzeiros. E onde foram empre
gados tanto dinheiro? As ruas es

tão abandonadas. Estradas intran
sitáveis. Administração acéfala,
sem rumo. sem diretriz e nada
feito que possa justificar o em

prêgo da estrondosa arrecadação.
,O contribuite ainda não viu e

.

provavelmente nunca verá, apli-
cado nos fins especificados em lei,
o' dinheiro com que forçosamente
contribuiu para os cofres muni

cipars.
.

Se ainda a' atual administração
municipal tivesse traçado um.pro
grama de ação �e reàlizado algo
em beneficio do município ou do
próprio contribuinte, nada diria
mos nem .crificariamos, mas, nada,
absolutamente 'nada, vimos .até o

presente momento. O único pen
samento do Prefeito 'Haroldo Fer
reira é criar e aumentar os 'tribu
tos, como por exemplo. a criação
da Taxa de Pavimentação, em Dando suas impressões de regresso da Europa, o sr. Jânio
muito boa hora. derrotada pela Quadros não fugiu:à regra do depoimento crítico sôbre a situação
Câmara de Vereadores, pelos seus de serviços do Brasil no exterior.

próprios .correligionários. Se assim Aludiu o governador paulista à 'falta de material infor
não acontecesse, inúmeros canoi- mativo nos famosos escritórios de propaganda comercial, os quais,
nhenses daqui iriam se mudar, realmente, sempre viveram numa completa indigência de recursos
inclusive muitas casas de comércio ·e estímulos .para bem cumprirem 'sua 'missão, ao mesmo tempo
iriam fechar as portas, Além dos que, agora mais do que nunca; são viveiros de sinecuristas prote
injustos tributos que já estão sendo

" gidos . pelo PTB.
cobrados, mais areia seria .jogada As condições de ineficiência dêsses

. órgãos do Ministério
nos olhos do povo - o primeiro a do Trabalho já provocaram drásticas reações, sobretudo em face
receber as -consequencias de uma do inacreditável critério que tem presidido às escolhas de chefes, A

má administração. e auxiliares no atual govêrno.
O que mais. admiração causou E não são somente aqueles -escrítórios, mas outros órgãos �

foi o último número do "Barriga de representação ou serviço do nosso país no exterior estão super- �

Verd.e", que também mostrou-se lotados de amigos e afilhados, de modo especial muita gente de �
contrário à 'isenção do imposto Diamantina. Realmente, o sr. Juscelino Kubitschek que tanto se

predial nas zonas atingidas pela gaba de suprimir cargos, de não preencher vagas nos quadros
enchente. Será que o PSD ,está permanentes da administração federal, usa e abusa dos setores 7

com o mesmo pensamento do Pre- de organização flexível nos quais, mediante simples designação,.
feito? Em nenhum município a- pode dr colocando mais e mais 'protegidos, .

sem limite e com
•

tingido pelas aguas, nem Câmara substanciais gratificações .pagas -em .dólares,
nem jornal e nem ninguém, .foi .Provàvelmente O sr. Jânio 'Quadros não sabe da verdade
contra qualquer iniciativa que ti- nem a metade, está longe de .fazer idéia do desperdício que se

vesse a justa finalidade de amparar pratica lá fora enquanto aqui se blasona poupança. Mas será bom
o povo. Somente em 'Canoinhas que o governador paulista, impressionado -com o abandono de
é que se vê mentalidade dessa nossos .ínteresses lá fora, junte seu importante depoimento aos

estirpe. Gente que não sai de casa muitos que são oferecidos com insistência para demonstrar a de
vive entre quatro paredes, cômo- sídia e, pior que isso, a omissão de senso moral da administração
damente, ainda quer que sua opi- ,brasileira.'

.

nião prevaleça. Vivem constante- 'Não faltam apenas gráficos e fotog.rafias nas repartições
mente contra os interêsses do povo. de propaganda comercial -do Brasil em Londres, como referiu o

A eles' não importa quem sofra, viajante, falta probidade nos dirigentes da Nação. •

nem se esta ou aquela indústria (Do Diário de Notícias do Rio de Janeiro)

deixou de funcionar. Não conhe
cem quanto custa UiDa folha de
pagamento no fim de cada mês.
e ainda são.favoráveis à aplicação
de pesados e injustos tributos ao

sacrificado povo.

Como não é' razoavel que se

paque um serviço do qual não nos

-utilisamos, tambem -não se deve
pagar imposto .numa .zona onde a

Prefeitura não pode ,e nem, nunca

prestou nenhum 'beneficio, nem

2.a Ex,pos. A:gro - Avícola -Industrial
Eirrnas industriais e .comerciais que tomarão parte

na nossa 'próxima Exposição
Comércio e Indústria Fischer & Cia.; Comércio e

Indústria H. Jordan S. A:; .Henrique Voigt & Filho; E. G.
Novack; Distilaria Barriga Verde; A. W. Bach; J. Côrte;
Estaníslau Knorek; Comercial Pedrassani Ltda.; Fábrica
de Ladrilhos; Ernfried Marzall; Victor Tomaschitz; Retífica
Canoinhas Ltda.; Centro de Tratoristas de Marcílio Dias;
Irmãos Bartnick; Banco Nacional do Comércio; Moinho
JAP Tokarskí Ltda.; Industria Urano Madeireira Ltda.;
.José A. Schmitt - torrefação; Tecelagem Canoinhas S. A.;
Industrias de Madeira Zaniolo S. A.; Alwim F. G. Beulke;
Cerâmica Canoinhense; Volker Vollrath; Modas Soulin;
Mielbratz & Cia.; Max Ziemann; Aldo Pacheco dos Reis;
Marmoaria São Carlos Ltda.; MíguélPerciak; Narciso Ru
thes Sobrinho; Humenhuk & Scheuer Ltda.; Rocha S. A.,
Curitiba --o Paraná.

A Comissão
.

Pró-Organisação 2a. Exposição con

tinúa visitando o comércio e a indústria. Na próxima se':'
mana, o trabalho será concluido e' publicaremos integral
mente a relação dos expositores.

MAIS 'UM 'DEPOIMENTO
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CORREIO DO NORTE

CASA DE FRIOS
Erna Berta Adelaide Maerschner
Frios de tôdas as espécies

Frutas Selecionadas

Conservas nacionais e estrangeiras..

Façam uma visita à nova e bem sortida, a primeira
C,A SÃ D E FR lOS de Canoinhas

Rua Seno Felipe Schmidt - Prédio Michel N. Seleme

CASA ESMALTE
RUA, PAUlA PEREIRA� 362

TEM AO SEU DISPOR:

Tintas,)
fundos

em pó a óleo
esmaltes vernizes
facilite - betonol, etc., etc.

e massas Sherwin-Williams
Foices, Machados, Cortadeiras, Plantadeiras

Ferramentas
martelos, torquezas, ali
cates, serras; cepilhos,
formões, chaves de fen
da, chaves .de boca, li
mas, grozas, brocas, es
meris, pedras de afiar

ONÔMICOSFOGÕES EC

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relãlllpago
Completa assistência para

b· . I t do pequeno concerto
sua tCIC e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas
Pecas e accessórios

Vendas à. vista e a prazo

Sempre OfiCINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

...............! ...

A Assoc,iação Rural tem à venda
Vacinas - «Se iocolo» 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; Anti
bacteriana porcina; Solubanegam contra diversos tipos de
doenças: c61era aviária; Soro anti ofídico; Kurus auxiliar
DO tratamento das doenças.

'

Sais e Adubos - ™ 3-3 para animais (fortificante
atntibi6tico; Farinha de sangue para alimentação de ani
mais e aves; Farinha de carne e osso para alimentação
de animais e aves; Sais minerais; Rolo Star SIVAM· para
alimentação de animais; Sal alimentar para animais; Adu
bos para horta (Cometa); Adubo para batatinha; Adubo
para trigo; Enxofre.

--

Inse:fiicidas - PÓ de gafanhoto; Pó para imunizar se

mentes; Cupravit para pulverização das plantas contra
doenças e pragas; Sorfolex para imuinzar tomate; Clorite
para imuDiza� batatinhas; Bibo tox; Mata moscas; Mata
formigasi Mata pulgas; Mata barata; Formicida -granulada
para matar formigas; Arsênico branco em pô (Inseticida).

SemeníeS - de hortaliças de tôdas as espécies; de aveia.

Máquin�.S - Semeadeiras manuais; Carpideiras; Arados;
Máquinas para matar Iormigas: Descascador de arroz ma
Dual.

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

•

Lotes à Venda
No próspero bairro Alto da

Xarqueada (Vila Sant'Ana), "

vendem-se lotes rurais, nu

merados conforme planta, a
partir de Cr$ 4.600,00.
Tratar no local e] o proprie
tário sr. Achilles Ferrari. lx

Café' Só Ma.�ly
Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense I -

As melhores
malhas de Lã

(!,a�(I; �tlit4

,2 CASAS
/

No loteamento do Jardim
Esperança, vende-se 2 casas

recern-construidas de 'ma
deira com os' respectivos
terrenos.

Tratar com o sr. Ludo
vico. Bora, nos Escritórios
da União Madeireira Ltda.

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

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 Escritório de Al
fredo Garcindo.

V. S. poderá comprar re

logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza
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Cobertores
de Lã

Casa
2.a Exposição Agro Avícola Industrial

Atenção! Senhores ,Lavradores e Criadores
A Associação Rural de Canoinhas pede que desde já re

servem produtos da lavoura, como sejam: milho, arroz, centeio,
etc., etc., bem como submetam os animais: equinos, bovinos, etc.
a tratamento especial, afim de que os mesmos apresentem-se em

bôa forma para a exposição de novembro p. futuro.

A capacidade de produção do nosso mnnícípío deve ser

apresentada ao visitante, porque será desta forma que mostrare
mos a fertilidade de nossas terras.

Os cereais em grão deverão ser trazidos para a exposi
ção em saquinhos brancos de 1 quilo; milho e trigo também

poderão ser expostos em espigas e feixes, assim como, também
raízes de aipim, abóboras e batatas. Todo o cereal que constí
túa novidade em tamanho e pêso, deve vir para a exposição.

,

A Associação Rural de Canoinhas, de setembro em diante,
iniciará o recebimento de todos os cereais mclusive a confecção
de fichas dos criadores.

Para quaisquer informações queiram dirigir-se ao escri-
tório da Associação ou à Alfredo Garcindo. s/o
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r». '.Aristides Diener
CIRURGIÃO DENTISTA

Raios X .. Pontes Moveis
-

e Fixas
Dentaduras Anatomicas

DATAS 'A VENDA
Vendem-se 40 datas na Estrada Marcílio Dias.

DAlAS A PARTIR DE c.s 5.000,00.
Para venda global preço razoavel, a cornblner.

T ratar na Casa Pereira, à rua Getúlio Vargas 882.,

SE8UROS �����: ������it� do Tra�alho
,

I contra ACIdentes Pessoais e

Responsabilidade Civil

V. S. estarà bem segurado na cA PIRATININGA» Cia. de

Seguros Gerais e Acidentes do Trabalho.

Agência em C A N O I N H A S

J. CÔRTE
6

Rua Vidal �amos, 701 Fone, 125

Trilhadeiras à Venda
A Associação Rural de Canoinhas avisa aos

plantadores de trigo e de arroz, que está vendendo

para pronta entrega, trilhadeiras e ceifadeiras (con
jugados, uso mecânico e animal), da marca tIS L C",
Schneider, Logemann & Cia. Ltda., Horizontina
R. G. Sul; bem como amassadores de barro e ar

mação para serraria. A vista e a prazo. As máquinas
estão em exposição nas dependencias da Assoe. Rural. 20

Representante RO DOLFO KROLOW
Rua Major Vieira 479 ..... Canoinhas, SC.
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: Alista,mento eleitoral no próprio loc�1 do tra,balho
Desde que conte com mais de 100 funcionários, qualquer repartição pública, firma comercial ou fábrica,

poderá instalar o seu próprio pôsto de alistamento - Medidas para inscrição

..

" : ",
N

Rio, 13 (VA) - Várias medidas estão

endo postas em vigor pelo TSE para facilitar

� alistamento, cujo tempo.estabelecido pela lei

termina a 31 de dezembro. Entre as medidas

destaca-se aquela que diz que qualquer repar

tição, fi�ma comercial ?u ,f�brica que �o�te
com mais de cem funcionários em condições
de 'votar poderá solicitar ao TSE que o alis

tamento se faça no próprio local de trabalho.

Medidas para a inscrição
Para os que jéi são eleitores o novo

título será obtido mediante a apresentação do
título antigo e de 3 fotografias, tamanho 3-x4.
Já os que se alistarão pela primeira vez, além
das 3 fotografias 3x4, terão que apresentar
certidão de nascimento e atestado de residência.

'- Se, na renovação do título" o eleitor
solicitar mudança de zona, as condições a pre
encher serão as mesmas do eleitor primário.

Válidos sempre
A inscrição tem que ser do próprio punho

e levada ao Juiz Eleitoral pelo interessado, po-

dendo porém o título ser retirado por emissário
decorridos 15 dias, prazo previsto para a 'sua
confecção. No caso de ser aprovado o projeto
Valadares os títulos já emitidos continuarãó
válidos e não sofrerão qualquer modificação.

Punições previstas
Embora seja a 31 de dezembro o úl

timo dia para o alistamento, os postos conti
nuarão funcionando até às vesperas da eleição,
mas serão aplicadas sanções aos que se ins
creverem depois do prazo.

s

,
..

n

AOENORNovamente voltou a brilhar
Este sol de esplendor, tão dourado
Que em nossos corações faz voltar
A alegria do tempo passado

A natureza extinta rebrota;
Os encantos passados supera
E o sol prateado anota
O esplendor da - tiâuel primavera.

Nosso céu tulguroso retrata
A beleza da flor em botão;
O gorjeio das aves da mata
Vem saudar a alegre estarão.

Tôdas flôres vêm desabrochando;
Reverdecem as matas, <então,

-

E nos píncaros, '0 sol saudando
O arrebol desta nova estação.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
COMPLETAM MAIS UM

"NATAL/LIO
HO,E: A, sra. dna. Maria

Luiza esposa do sr. Nivaldo
O. Padilha; os 51'S. Gustavo
Knoll, Pedt o [eneura e Bel
miro Alves; os meninos Ioâo,
filho do sr. Tertuliano Lean
dro e Arlindo, filho do SI.

Bruno Schroeder,

AMANHÃ: As sras. dnas.
_ !oana, esposa do sr. Henri
que Todt e alivia, esposa do
sr
.. Elpidio Borges da Silva;

o totem fosé lssac Seleme;
o� srs. Dorgelo Cordeiro re

Sldenté em União da" Vitoria
e Raul Burgardt.
SEOl.JNDA=FEIRA: ajo"

vem Edson Ritzmann; os srs.
João Dias e Nivaldo Sabatke;
as sras, dnas. Leoni, esposado sr. Sarkis Soares e Cecilia

I esposa do sr. [acá Scheuer
!únior,' a garota Sonia Maria
filha da exma. vva. dna. Leo:
fino/hr Wiese,' o menino Antenal',

o do. sr. Antonio Sco

IlJh.étZki,· o jovem Norberto
tmeu Ülsen, .

TERÇA ..PEfRA: As sras.

�na. Het ta esposa do sr. Wal-
emar Nadei', dna. Violeta,
esposa do sr, Douglas Ben»

�endort, dna. Wanda, esposa
s? sr, Zeno B. Ribeiro da
llvl.#. e dna. Wrlldeci, esposado Sr. Elimar Olimpio Fiedler;

a� meninas Mérce e Ana Ma»
rIa filhas do sr. Paulo Olsen:

I
o sr. Euclides Bueno; as srtas.
Leonora Scheuer e Guiomar
Schaidt.

QUARTA.FEIRA: OS srs.

Otto Friedrich, WilmarFrie»
drich, William Cartelains,
Augusto Bess I

e Rodolfo
Frank,' as sras. dna. Izabel,
esposa do sr, alto Friedrich
e dna. Clara, esposa do sr,

Rodolfo Scheide; a garota
Suely Raquel, filha do sr.

Estefano Bedrttchuk.

QU!NTA=rEfRA: As srtas,
Lucília Stoeberl cArlete Voigt;
a sra. dna. Luisa, esposa do
sr. Ernesto Koch; o menino
Rubens filho do S1'. Alberto
Würdenski; o sr. Altino. Ro
sa,' as meninas Alda Mafia,
filha do sr, Altino R.osa e Te
rezinha, filha do sr, 'f'elix
Bialeski.

SEXTA�rEIRA: OS 51'S.

Hans [, Comitti e Osni C.
Pereira, as garotas Sonja
Vaiei, filha do sr. Lauro Mi-
chel e Maria de Fdtima, filha
do sr. fosé de Lima,' a sra.

dna. Nair esposa do sr. Fer
nando Eceiberger, o Ice». Pe.
Frei Elzeério Schmitt (ono»
mastico),

Cumprimentamos a todos
desejando felicidades.

Nascimentos
Está em testas o lar do

casal sr, Walfrido: Terezinha

'PEllDlllR
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Ano 12· CANOINHAS - S. Catarina, 21 de Setembro de 1957 • N. 466Haensch, com o nascimento
de um lindo menino, ocorrido
dia 14 do corrente, e que re;:

ceberd o nome de Roberto
Luís.

Acha-se' em testas desde
o dia 15, o lar do casal sr,

Miguel- Estanislaua 'Olisco
uicz, com o nascimento de
um robusto garoto, ocorrido
no Hospital Sta. Cruz, e que
recebera o nome de Sérgio
Adalberto.
Aos Pimpolhos e à seus

dignos pais, nossos parabens.

Ajuste de Núpcles
Ajustaram núpcias dia 14

do corrente, o sr. Wando fi.
lho do casal sr. [oão e Maria
Skudlarek, com a srta. [u
rema filha do casal sr. Wal
domiro e Maria Carvalho, re
sidentes em Marcilia Dias. ,.'

Nossos Parabens.

Enlace Matrimonial
Unem-se hoje pelos laços in

dissoluveis e sagrados do ma

trimonio, a gentil srta, Rosi
Zaniolo, filha "dileta do indus-

. trial Sr. Alcidio Zaniolo e de
Dna. Nair Mafalda Zanioto e o

Sr. Fernando Freitas, filho do
Sr. Candido Freitas, Coletor
Estadual e de D. Josefina Dutra
Freitas.

A cerimonia religiosa, reali
zar-se-á às 15 horas na Matriz
Cristo Rei e a Civil às 16 horas,
na residencia dos pais da noiva.

Ao jovem' par, "Correio do
Norte" cumprimenta, almejando
inumeras felicidades.

Visita
Acompanhado de sua Exma,

Espôsa e filhos, visitou-nos o

Sr. Miguel Bueno, residente em

Ponta Porã, Mato Grosso e

irmão do nosso amigo e as

sinante Constantino de Paula
Bueno.

Agradecemos a deferencia da
honrosa visita.

CONVITE;:�MISSA
Saliba Nader e família, vêm

convidar os parentes, amigos,
e o POV(l em geral, para a

Santa Missa, que em surrá;
gio da alma de Edeluira R..
Nader, será celebrada às 7,30
horas do dia 24 do corrente,
na Matriz Cristo Rei.
Desde já manifestam sua

imorr edoura gratidão.
Canoinhas, Setembro de 1957.

Cine Teatro Vera' Cruz
.� "APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas • Impróprio até 14 anos

A PENSÃO DE D. ESTELA
e] - Jayme Costa, Maria Vidal, Randal Juliano e outros

"Uma fina comédia do cinema nacional'"

CONTo DO SERIADO:) SANGUE E ESPADA·
DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

A PENSÃO' DE D. ESTELA
CONTo DO SERIADO: SANGUE E ESPAJlA

DOM' INGO -
ás 17 hora's -=

I ' 1'4ás 20 hrs, _ mp, ate anos

A INFAME
cf Libertad Lamarque e Ramon Gay

"A História de Uma mulher perseguida por um crime

que só DEUS podia julgar"
-----

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

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

A DAMA DE'" PRETO
cJ Gene Evans e Mary Welch

"Fria e cruél, a "dama de preto" e-ra uma mulher
dominadora"I

5a. feira às 20 hrs. - irnp. até 18 anos ÚNICA EXIBIÇÃd

ME,U OFíCIO É MATAR -"',

com Frank Sinatra e Sterling Hayden
"Sinatra, como um assassino profissional, num desem

penho gigante; fará a platéia estremecer"

,6a. feira às 20 hrs•• Imp, até 18, anos ÚNICA EXIBIÇÃO

UM MONSTRO VOLTA
c] MIROSLAVA, Linares Rivas, Carlos Navarro e outros
"O único ser sobrenatural que supera a ... Frankestein ...
Dracula e ao Lobishomem" Um filme para os, que têm

nervos de aço... -,

AGUARDEM: Quando o Coração Floresce -

Floresta Mágica - A Condessa Descalça - Casa
de Bambú, etc.

_&& %& ri " n

SE não fores eleitor não serás
cidadão. Procura qualificar

te cidadão, e quanto antes, para
servires a teu Partido e à Pátria
nas urnas, livres." �' _

'Lã em fios
CASAERLITA

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BElOS E DEMAIS

4fECCOES DO

COURO CABELUDO.

PARA 'FERIDAS,
E C Z E MAS,
'N FlAMAÇOE'S,
COCEIRAS,
F'1i··, E 1 R A 5,
ESPINHAS, ETC.

\C========::::,i"NUNC� EXISTIU IGU�L
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Senhores � Industriais
Industrial. Mostrando o

perante os visitantes.

Ano 12 - CANOINHAS • S. Catarina. 21 de Setembro de 1Y57 . N. 466
-

.

VOCE SABIA? ..

Que o Governador Irineu Bornhausen pagou mais de
40 milhões de divida flutuante herdada do seu antecessor?

QUê, em conseqüencia dessa dívida, o Estado não
tinha crédito para comprar um litro de gasolina nem na Casa

Hoepcke?
· .. Que Santa Catarina é um. dos raros Estados que não

tem dívidas no Banco do Brasil e 'está com 8S suas finanças
equilibradas e as contas em dià?

· .. Que o Governador lrineu Bornhausen elevou o "salário
família" de Cr$ 60,00 para Cr$ 150,OO?

· .. Que um desembargador ganhava, durante o Govêrno
do PSD, �r$ 7.7(10,00 e que hoje está percebendo Cr$ 35.000,OO?

Amanhã, às 15,30 hs:

Amanhã, às 20,15 hs:

Segunda-feira, às 20,15 hs.:

No Cineminha "São Francisco"

"VINGANÇA TERRIVEL"
Em TECHNICOI...oR cem Van Heflin e Anne Ba�croft

..

�

Registro Ci V iI
Sa bastião Greio Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira. Município
e Comarca de Cenoiuhas, Estado
de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Augusto Papes e Maria Leony
de

.

Oliveira. Ele, natural deste
Estado. nascido neste' Distrito no

dia 14 de abril de-1931, lavrador,
solteiro, filho de Carlos Papes e

de Dona Elisa Buthes, falecida.
domiciliados e residentes n e s t e

Distrito. Ela, natural deste Esta
do. nascida em Mafra, no dia 5
de novembro de 1934. doméstica.
soltei ra, filha de Paulino de Oli
"eira, Ial. e de Dona Ana Mecia
de Oliveira. domiciliadas e resi
dentes neste Distrito.

Faz saber que pretendem ca

sar: Carlos Muchalovski e Geno
véva Krisan. Ele, natural deste
E�tado.· nascido oeste Distrito no

dia 1. de novembro de 1935, la
vrador, solteiro, filho de Tornais
Muchalovski e de Dona Eatanis
lava Gomarcb, domiciliados e re

sidentes neste Distrito. Ela. na

tural deste Estado. nascida neste
Distrito no dia 31 de maio de
1941, doméstica, solteira, filha ele
Joseíat F. Kris8n. e de Dona
Ambrosioa Brunislava Krisan, do
miciliados e residentes deste DiR
trito.

Apresentaram 'OB documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguém souber de algum
impedimento legal, acuae-o, E para
constar e chegar este ao conheci
mento de todos lavrei o presente
que será afixado. no lugar de costu

me e publicado no Jornal "Correio
do Norte" da cidade de Canoinhas.

Major Vieira, 16·9·1957.
Pedro Veiga Sobrinho
Escr. Jur em exercício.

Assine! Leia! Divulgue 1

Correio do Norte

Otto Friedrich
Aniversaria dia 25 do corrente,
o Sr. Otto Friedrich, industrial
e Iavrador, um dos homens da

.

Canoinhas que tetn feito do tra

balho, a sua maior preocupação,
colaborando desse modo, para
o desenvolvimento do nosso

Município.
. Na mesma data, aniversaria

também sua diginissima espôsa
D. Isabel e seu filho Sr Fran
cisco Wilmar Friedrich, Diretor
Gerente das Esquadrias Santa
Cruz S. A.

Ao Sr. Otto Friedrich, sua

Exrna. espôsa e seu filho Francis
co Wilruar, votos de crescentes
felicidades,

3 bilhões para o SET
RIO, 21 (VA) - O Serviço

de Expansão do Trigo conta,
agora, por decreto presidencial,
com uma verba de três bilhões
de cruzeiros para a instalação
e funcionamento das coopera
tivas de produtores de trigo e

suas federações, bem como ao

funcionamento dos armazéns e

silos. A importância será apli
cada de acôrdo com o Plano
de Expansão da Tritucultura
Nacional, cuja Comissão Exe
cutiva é presidida pelo próprio
ministro da Agricultura.

Vende-se
Um S .. Ião de Beleza (antigo
Salão Verde) completamente
montado, contendo os seguintes
aparelhos: um secador capacete,
um aparelho para permanente,
uma bacia para lavagem de ca

beça, um secador manual, 2 jo
gos de toalete, e demais ferra
mentas que concernem ao ramo.

Tudo em perfeito estado. Preço
de ocasião. Tratar com Walmor
Marco na Associação Rural. 4x

Indústria'
que progride
Com a aquisrçao de novas

maquinas recentemente chega
das do Rio de Janeiro, a firma
Irmãos Trevisani Ltda., especta
lisada em artefatos de couro,
está agora aparelhada para pro
duzir em alta escala. qualquer
tipo de sapato e botas. A nossa

reportagem teve oportunidade
de examinar as aludidas ma

quinas, bem como o funciona
mento das mesmas e constatou

que Canoinhas pode se orgulhar
em possuir uma verdadeira in
dústria de calçados.

Cumprimentamos os Irmãos
Trevisani almejando-lhes exito
na ampliação da sua indústria.

Está se comemorando hoje
em todo o territorio nacional, o
DIA DA ARVORE. Este ano, o
Sr. Mario Meneghetti, Ministro
da Agricultura, atravez dos or

gãos ligados ao seu Ministerio,
instituiu varias solenidades, in
clusive o plantio em muitos
Hortos florestais, de arvores ne

cessarias ao florestamento do
Brasil.

Consta que no dia de hoje, o
Congresso votará uma Lei, obrí
gando todo cidadão que arran

car uma arvore, plantar uma

outra em seu lugar e que O

Governo brasileiro irá adquirir
vasta extenção de terras em

todos 'os Estados, a fim de in
centivar o replantio de arvores

indicadas pelo Ministerto da

Agricultura, e que mais tarde,
serão distribuidas sementes à
todos os brasileiros que possuam
areas de terras.

A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos
os seus correligionários e sim
patizantes para se inscreverem
eleitores.

Dia da Arvore

Abriu-se
o solo e tragou

11 casas
Farnsborth, Inglaterra 14 (UP)

- Dezenas de famílias fugiram
de suas casas, nesta c i d a d e,

quando uma cratera misteriosa
se abriu na rua principal. Pri
meiro surgiu apenas uma ligeira
fenda na rua Fylde; mas

.

em

menos de uma hora esta se

transformou numa cratera de
trinta metros de largura, oito
centos de comprimento e oito
de profundidade. Muitas pessoas,
que acordaram tarde, fugiram
mesmo em trajes de dormir,
antes que onze casas desapare
cessem tragadas pelo enorme

sorvedouro. Ainda não se sabe
a que atribuir êste; mas há con

jecturas de que teria estourado
uma adutora, a qual está mi
nando a rua e toda a área adja
cente.

Experimente
CaFé MARLY
O MELH®R

; ;,;,'íl,

matéria prima.

2.a Exposição Agro-A vicola
do nosso parque, industrial

sua

o QUE
NAS

SE QUVE
RODINHA�

COLABORAÇÃO DE ELEME

Comentava-se outro dia, com

estranhesa a notícia inserida em

determinado jornal que por
aqui aparece, da condenação à
morte na Cadeira Elétrica, em

Filadélfia - Estados Unidos da
América do Norte, de um jóvem
de 15 anos.

r

De fato, para nós, povo
.

pa
cato do interior, a primeira
vista, a notícia surpreende, en
tretanto se a examinarmos com

mais atenção e se refletirmos
um pouoo sôbre a malandragem
que medra no meio da adoles
sência em todos os quadrantes
dêste mundo apodrecido, em

tôdas as c a m a das SOCIaIS,
muitas vezes com o beneplácito
ou simplesmente com o propo
sitado desconhecimento dos pais
muitos dos quais por comodida
de não querem tomar conheci
mento das b r i n c a d e i r a s e

bebericagens, aparentemente,
inocentes e inconsequentes dos
seus filhos menores.

Si atentarmos bem para a con-

- Reservem seus stands na

que produzimos," realçaremos o valor

Tornemos o município conhecido/ expondo

Uma canoinhense
aprovada no Curso de
Economia Doméstica
e m Extensão, Rural
Acaba de ser aprovada no Curso

de Economia Doméstica em Ex;
tensão Rural. a Snrta. Zaga la
Seleme, filha do Sr. Simão Selem e

e de sua Exma. Espôsa Sra.
Dna. Melquinha, industrial e co

merciante nesta praça.

A finalidade do aludido Curso
é a preparação de moças para
visitas permanentes aos lavradores,
levando-lhes instrução e orientação
no sentido de melhor prepará. los
evolutivamente e ensiná-los a

aplicar melhor os conhecimentos
rurais, inclusive domésticos.

O Curso foi custeado pelo go
vêrno do Paraná e a Srta. Zaga la
Selem e foi nomeada tendo a sua

séde em Campo Largo.
"Correio do Norte" sente-se

satisfeito em registrar o auspicioso
fato, congratulando-se com a Srta
Zagala, almejando- lhe completo.
êxito nas funções que vai assumir.

duta d� certos jovens e para
suas liberdades de pronuné
mento sôbre assuntos que
deveriam interessar a adull
Si consideramos a propagat

devastadora do cinema e '

historias em quadrinhos 01
tôdas as facetas do "Crime p'
feito, são minuciosa e itnp
síonanternente estudadas.

Finalmente, si em meio
turbilhão da vida agitada �
levamos, pararmos um POUl�
procurarmos tomar pé da v
dadeira situação, chegaremos
conclusão dolorosa que, de la
muitos jovens de 15 anos,
êsse mundo afora, identifica
se perfeitamente com aquele'
feliz adolescente Isaach Grei
de Filadelfia.

Não é que queiramos ser
"Palmatória do Mundo", m

aquí fica o nosso modesto p.
sarnento: "Que a condena'
dêsse jovem nos seja un, bn
de alerta" ...

'Muita coisa ... em
O cacique em ação - Na se

mana que está se findando, o

Cacique funcionou- como um

cronômetro - andou pela cida
de toda, conversando, úbservan
do e fiscalizando muita coisa.
Ouviu reclamações e mais re

clamações sôbre a fracassada
administração municipal. Andou
encalhando, mas isso é assim
mesmo, com essas ruas que o

governo aliancista deixou abano:
donadas. E assim sendo, aí vão
as taquaradas :

Desapontamento - O povo
canoinhense que sempre lutou
para elevar o nome de sua ci
dade está com o justo direito
de não esconder o seu desapon
tamento diante da falida admi

nístração do Prefeito Haroldo
Fereira. Se o "Prefeito Relâm
pago" tivesse ficiado em Foz do

Ignaçu, seria mil vezes melhor,

pouco espaço" ,

pois assim não teria truncado
quebrado a marcha do progre:
de Canoinhas. Mas isso não
de ser nada. A capacidade
trabalho dos canoninhenses
ilimitada. Mesmo sem a colah
ração do Prefeito Municipal
noinhas há de progredir.
O engenheiro não gostou.

O engenheiro Tarcisio Schaef
o célebre construtor do boei.
rachado, ficou queimado quao

I
do soube que o "Prefeito R

!âmpago" tinha procurado o e

I genheiro Dr. Alfredo Seulteí
I para chefiar o Departamento'

I Estrada!'> da Prefeitura. Me M
xar para tras, isso não!

Instrução Pública Municipl
- Nesse governo alíancísta t�n.
cada coisa: O professor de Pall
Velho da aula somente dois dil:

por semana - sabádo não I�
dona e a maior parte do tern�
compra hervá mate, cabrito'
galinha para a Industria do MI'
te. É Verdade, não é boato.

Também a Escola de pulad(
está sem professor à mais Q

dois meses. O BV o "maior d;

sul do mundo" que no gvern
udanista falava tanto, tanto des
se assunto, agora o que nos.dr
disse?Aguardamos resposta, Sim

Buracos e mais buracos'
Quem quizer ir para o Bair
da Agua Verde precisa fecha
os olhos e sentar o pé na tábU1,
porque do centrá rio perde":
na buraqueira existente ns eS'

trada. Do jeito como está ,e�11
via pública, só mesmo a pezl10
nela se consegue passar.

Até nadirecão de equipeS di

futebol Haroldo fracassou
,

Todos os clubes de futebol qUi
Haroldo Ferreira dirigiu for8�
à falência. Assim foí corri o sau'
doso Canoinhas E.C. que desa'

pareceu quando era seu presl'
dente o

.

atual Prefeito., Agol�
com o .Ipírenga, aconteceU

u
mesma coisa -- des8parece
sob a presidência de Hafoldv
Ferreira. cacique
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'Sensacional, Hqutdacão
,NOVIDADES. Preços

COMPRAR BOM

artigos de inverno
nunca vistos. Aproveite:

BARATO, na Loja

na LOJA DAS
a oportunidade
das Novidades!,para

de

E
................ __.. � � _ I ..

Vamos mostrar nossa cidade aos cariocas
Atenção, fotógrafos!

O CENTRO CATARINENSE, no Rio de Janeiro, lançará
em breve as bases de um concurso de fotografias, cuja finalidade

será mostrar aos cariocas como são nossas cidades em seus mais

diversos aspectos, bem cerno suas atividades sociais e econômicas.

É sem dúvida magnífica oportunidade que se apresenta
aos fotógrafos catarinenses, pois a exposição dos trabalhos rece

bidós será efetuada como parte do programa com que este ano

se comemorará no Rio de Janeiro a Semana de Santa Catarina.

O regulamento do Concurso, para oportuna divulgação,'
está sendo elaborado com a colaboração da Associação Brasileira'
de Arte Fotográfica.

Desde já, no entanto, os interessados poderão se dirigir,
para melhores esclarecimentos, ao

Diretor do Dep. de Informações e' Propaganda
Centro Catarinense
Rua México, 74 - ando 4° - RiO DE JANEIRO.

MOVEIS
Estofados" colchões e sofá _ camas CITVTEX,

móveis de vime e de aço CONTOUR,

tapetes, lâmpadas de Nó de Pinho e uma

infinidade de outros artigos na
.

Loja de Móveis de Volker Vollrath

U·PIRAGY" - Granulado
Isca envenenada contra as formigas cortadeiras de

morada subterranea. Este formicida é de fácil aplicação.
Não necessita aparelho algum, nem água.

"plRAGY"-Granulado é o mais barato dos formi
cidaa porque mata de verdade com uma aplicação apenas.
MODO DE USAh: Aplicar de 1 a 3 colheres das de sopa
cheias de "PIRAGY"-Granulado, ao longo de cada caminho
(carreiro) com formigas em atividade, si possivel o mais

perto do- olheiro de entrada. Dentro de 15 minutos as

formigas começarão a levar o produto para dentro do formi

gueiro, onde o mesmo exercerá sua ação destruidora. Não
aplicar este produto em dias de chuva, e sim nas horas
mais quentes do dia. .

u'PIRAGV"-Granulado é inócuo a seres hu
manos e animais domésticos.

A' VENDA NA ASSOCIAÇÃO RURAL. 2x

GRAVATAS' "KENEDY"
Representam Linha ..... Elegancia ..... Perfeição.

A VENDA NA

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793, - Canoinhas

Colchões de Molas
A VISTA E

Cirupos Estofados
A PRA"ZO

Informações com Waldemar Knüppel

ATENÇÃO CAÇADORES I
a firma J. CÔRTE já recebeu um sorti.

mento de espingardas e munições de todos
os calibres Espingardas mochas e de cão.

Fabricação espanhola. «LA SORDA,., Ia.
bricada com os afamados aços toledauos.

Espingardas de fabricação nacional fogo
central e pica pâu, Municões em geral para

armas de fogo.
..

Em exposição nas lojas
Â

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

CANOINHAS STA. "CATARINA 3

POR MOTIVO DE MUDANÇA D E F E N D A - 5 E OA G R I P EV E N D E - 5 E
_ A Saúde Pública do Estado está observando atentamente o

1 Limousine FORD Modelo 1937. desenvolvimento da EPIDEMIA DA GRIPE ASIÁTICA nos países
,

85 HP completamente reforma- da América do Sul, Aconselha a população a tomar medidas preven
da, motor O kilometro, pneus tivas capazes de atenuar o surto epidêmico e evitar as complicacões
novos. PREÇO DE OCASIÃO. da doença.

"

Gado de raça leiteiro, Holandez, COMO DEFENDER-SE
diversos cavalos, carroças, char
rete. Tratar com o Senhor

PAULO OLSEN
em Três Barras.

A te ncão
-

,
Tômbola Pró-Construção

do Salão Paroquial
Leva-se ao conhecimento dos
interessados, que em virtude
de' não haver sido possivel
a colocação de todos os bi
lhetes, ficará o sorteio trans
ferido para a última extração
da Loteria de Sta. Catarina
no mês de dezembro do cor

rente ano.
-, 1

Negócio -d e OC8Jião
Vende-se um caminhão

Ford 41 e um Fordinho 29,
ambos em perfeito funcio
namento. Aceita-se troca por
caminhonete com capacidade
para 1.000 a 1.500 kgs.

.

Demais informações no

Bar Woitexen com o seu

proprietário. s.o.

·Casa Vende-se
Próximo ao Posto Ouro

Verde vende-se propriedade
do sr. Dagoberto Schramm.
Ponto para qualquer ramo

comercial, anexo casa de mo
rada toda de alvenaria, com
agua quente e fria e todo
o conforto.

Tratar com o sr. Walfrido
Schramm no escritório da
firma 'Irm�os Procopiak ou

em sua residência. 2x

Qualidade e preços em

malhas de lã e algodão

CasaErlita
UDENISTA:41 O teu Partido
precisa do teu voto. Inscreve
te eleitor imediatamente, pro
curando um dos pós tos de
qualificação da cidade.

Café

Santa Tereza Especial
para o seu melhor paladar

Fósforos Paraná
Sempre na ponta

Sempre na pontinha

O INSTRUMENTO da cida
dânia é o teu título eleitoral.

A democracia e o teu Partido

precisam de ti. Qualifica-te elei

tor7�nqúanto antes para poderes
servHQs.

.··H, .. '

....

•

Evitando as aglomerações, principalmente em lugares fechados
e mal ventilados. '

-,

7x Evitando' 08 excessos físicos, porque a fadiga provoca a di.
minuição da resistência, orgânica.

Evitando, por todos os meios, contrair resfriados, porque êstes
são a porta' de entrada da gripe.

Evitado contatos desneceaaarios com doentes, para não se
,

contaminar.
Deitando-se cedo. para dormir pelo menos oito horas, pois o

repouso aumenta a resistência contra os agentes infecciosos,
A limentando- se bem e em, horas certas; as verduras e as

frutas aumentam as defesas orgânicas.

NÃO PROPAGUE A GRIPE!
Se lhe aparecer febre, depressão. dores pelo corpo, dor de

cabeça ou na garganta. espirros ou coriza, deite- se imediatamente e

fique no leito pelo temqo que o seu médico determinar. Com o re

pouso e o isolamento li sua gripe será benigna e não transmitirá para
outras pessoas.

CUIDADO COM OS MEDICAMENTOS!
As Sulfas, as Penicilinas, Estreptomicina, as, Tetraciclinas e

os demais antibióticos só devem ser usados em casos de complicações
da gripe e rigorosamente a critério médico.

TODO O CASO DE GRIPE DEVE SER NOTIFICADO
A SAÚDE PÚBLICA

Comunicado da Secretaria de Saúde e Assistência Social.

NOVA

Visite sem compromisso a CASA PEREIRA e

conheça a "Nova Máquina de Costura Renner" agora
mais leve com espelho regulador automático de ponto,
enchedor automátíco da carretilha, com 15 anos de

garantia e por apenas Cr$ 300,00 mensais.

Compre de uma vez

CASA
e pague em vinte mêses

PEREIRA
Rua Getúlio Vargas, 882,

RODOLFO TAVARES�·
Comunica ao público em geral que abriu uma

PANIFICADORA
à rua Paula Pereira s/n onde espera continuar merecendo
a preferência de todos e avisa que brevemente instalará

anexo uma CONFEITARIA especializada com café.

Pague na compra e paguemenos
Sabão Vencedor 6,00
Feijão . kg. 8,50
Batatinha ,10,00
Farinha Mandioca- 8,00
Farinha Trigq 1a. 11,00
Araruta 14,00

. As.sucar .pacete , 49,00
Leite Millo 55,9,0

ARMAZE''''M

Sardinhas (1509)
Toucinho

Xarque (Wilson)
Cera p/assoalho
Foices I. L.<
Vidros conserva

10,00
35,00
55,00'
38,00 '

80,00

marca Resaca
Litro 26,00

SUBLIME
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Criminoso de 15 "anos de
'idade condenado�á

Cadeira Elétr,ica
Única pena "equitafiva" na defesa da sociedade

,

Fíladelfía, 13 (UP) ....,.. I§�açh furam condenados à prisão per
Green, de apenas 15 a-n.('l!5'· de, -pétua, . ..... -

idade, acaba de ser condenado Os juízes que prescreveram
pelo tribunal desta cidade 'à pe- terl 'pena

.

6 [ustiãcaram como
na de morte na cadeira elétrica, sendo a única "equitativa", pois,
por haver assassinado em 25 de segu{Íd@ .d�clara+ção de um dos
julho um farmacêutico aqui re- magístrados, "hÃ,! preseBtemérl-f
sidente. O crime foi perpetrado te, criminosos de \pouca--'idsde, e
com o auxílio de dois outros se quizermos proteger a socíeda
jovens, sendo um também de de, é necessário que êles paguem
15 anos e outro de 25 os quais pelos seus crimes".

Ovos para Incubação

Puro Sangue Inglês
(1/8 a 31/1,2)

Raças: LEGHORN BRANCA
NEW-i-JAMPSHIRE'

POSTO DE MONTA DE (ANOINHAS
MARClLIO DIAS

Reprodutores à disposição dos criadores

PARA COBERTURA NO POSTO:·

Reprodutores Bovinos - Raças: JERSEY
HOlANDEZA
SCHWYTZ

Reprodutores Suinos - Raças: éARUNCHO
DUROC-JERSEY

BERCKSHI�E
MERINARe�rodutores Ovinos - Raça:

Reprodutores Equinos

Atenção Comércio e Indústria do

Município de Canoinha.s

EXPRESSO JOINVILENSE LTDA., tem o

grato prazer de comunicar que fundou em Canoinhas

mais uma de suas Agências de Transporte, tendo sido
nomeados seus Agentes nessa praça a conhecida firma

'Rimon Seleme & Ciso (Fábrica de Vasos de Xaxím),

I"com, séde a Rua 12 de Setembro, 757 - telefone 255.

Comunica que encarrega-se de qualquer espécie
de transporte de cargas abrangendo as praças de Rio
de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Joinvile, Porto Alegre,
etc., com preços especiais de São Paulo a

Canoinhas de 'Cr$1,40 por kilo de carga.
Para melhores informações os interessados queiram

dirigir-se aos nossos agentes Rimon Salame & Cia."
que serão atendidos com a máxima satisfação.

"

Pela preferência que nos for dispensada agra-
decemos penhorados.

.

EXPRESSO JOINVILEt�SE LTOA.

É assim que se pretende estimular a instrução no Brasil
loucura em loucura, Vai 'sendo destruida esta Nação

. �

Os jornais falam do propósito cão conseguisse o que almeja, cantes úteis ou os cripto-corou.
.do deputado Armando Falcão então para complementar a sua nistas, malevolamente a se fino
que pretende conseguir urna re- genial providência, teríamos, de girem de amigos do povo, po.
forma constitucional no sentido fechar tôdas as escolas de alfa- dem aceitar a tese de Moscou
de ampliar o direito de voto betização de adultos, pois entre exportada para uso da imbeci.
estendendo-o aos analfabetos. os motivos que a êstes sugerem lidade dos demagogos -- pseudo�
Ê mais uma loucura entre as a necessidade de aprender a ler democratas,

muitas que vêm transformando está a de se poderem qualificar Se existe lógica neste mundo
êste pais numa casa de doidos. como eleitores. deveremos, passando tão impa:
'Nilo bastá -o-babw nivel de ins- tríótíca proposição, apresentar.Cumpre acentuar - e isto é
trução que nos "desgraça e de- mos um projeto suprimindo fto mais importante - que o Par-
grada: a quantidade de ,gina- d exigência de diplomas univer.

- .ti o Comunista incluiu no seu
sianos que não "sá'bem rãdígír I'

sítáríos aos que pretendam exer·
programa o voto aos analfabetos.

um bilhete; o apreciável núme- I cer as profissões de médicos,
1'0 de alunos de Cursos Supe- Basta êsse fato para se' prever advogados. engenheiros, farma.
dores, que desconhecem as re- todo o alcance da medida tão cêutícos, dentistas; professQres.
gras comesínhas da sintaxe, a estapafúrdia: Os comunistas, que Fechem-se ás escolas, Fechem.
significação dos vocábulos, re- querem anarquisar o nosso país I se tôdas e burrifiquemos o.Bra,
velando deplorável indigência para mais fàcilmente o levarem sil porque era só o que nos falo
mental; e a multidão de semi- ao cáos de que se locupletará tava para completar a série de
analfabetos entregues às hístó-

a Rússia Soviética, sabem per- maluquices que nos apresenta
'rias de quadrinho, rabiscadores feitamente a razão pela qual com uma terra de tarados e

,de assinaturas ilegíveis. Não lhes é conveniente o voto aos lunáticos,
'basta sabermos que o nossopaís analfabetos, E somente os ino- .Extraído de "A Marcha", Rioé um dos que apresenta mais
baixo índice no tocante à leitu

ra, de livros, com a agravante
de que o brasileiro residente no

interior, desejando comprar uma
obra qualquer, é multado pelo
Govêrno, pois outro nome não
merece a pesada taxa postal que
incide sôbre registrados' e re

messas pelo reem bôlso. Não -bas-
. ta '"o. desânimo que -se leva às
classes liberais (médicos, advo

-gados, dentistas, farmacêuticos,
professores) cujos vencimentos Dr.
são idênticos ou inferiores a tra
balhadores braçais, o que repre
senta uma permanente sugestão
ao abandono dos estudos, uma

vez que não. Existe hierarquia
econômica de funções. Não bas
ta o protecionismo político, que
coloca sempre em empregos pol
pudos os intelectualmente menos

aptos para exercê-los, Não; tudo
isso é pouco e o si, Armando
Falcão quer proclamar constitu
cionalmente: "Brasileiros, não

sejam tolos; nada de queimar
as pestanas; em nada se deve

distinguir o alfabetizado do a

halíabeto: . todos são .iguáis e

com os mesmos direitos".

Se porventura o senhor Fal-

VOTO

Dr.Cyro E:hlke
ADVOGADO e CONTADOR

Rua Major Vieira, 292

Canoinhas - Sta. Catarina

Compr:f(', "Vista e Pague -MeDOS
Agora aind�-: �aiores as reduções nos

preços da CASA FISCHER

Cera 1 kg.
Leite Ninho
Leite Nestogsno
Leite Lactogeno
Leite Condensado
Milo
Creme de Leite
Farinha 'NesUe
Banha,
Açucar pacote de 5 kg. '

.

Extrato de Tomate 200 grs.
Sabão Vencedor
Farinha de Trigo
Vidros para conserva 1 lt.
Fermento Fleishmann
Farinha Surui ,

Bolachas Sortidas (caixa c/8 kgs)

PORCELANA SCHIMDT - O MAIOR

SORTIMENTO EM CANOINHAS

Aparelho para Chá c/lO peças c-s 260,00
Aparelho p/ Cafezinho c/ 9 peças 175,OC

Pyrex com 20% de desconto sobre o

preço tabelado
."

Tecidos novos recebeu a Casa Fischer

por preços de antigamente
Failete com 90 largo " 42,00
Lame 14,00
Laque com 90 largo 34,00
Tule de Nylon com 1,40 largo 99,00
Fia Ancora em meadas p/bordar 3,50
Faile 90 Jarg. 65,00
Fio ATLAS para costura 5,00
Fivelas de metal para cobrir 0,50
PREGOS de'Curitiba em pacotes -2 kgs.
12x15 58,00 14x21 56,00 17x27 48,00

18x36 48,00 20x42 48,00

36,0.0
47,50
48,50
48,50
17,50
55,00
22,00
38,00
39,00
55,00
9,50
5,80
10,80
24,00
13,50
7,80

150,00

A CASA FISCHER não tem segredo nos seus preços de venda.

Qualquer pessoa pode VERIFICAR
• '.� c

os preços de Venda da CASA FISCHER

CaFé?

aos analFabetos
De

Ano 12 - CANOINHAS - S. Catarina, 21 de Setembro de lY57 ' N.466
o

o.novo

Peregrino Ferreira,
Juiz de; Canoinhas

Paulo

Por ato do do Governo do

Estado, foi promovido a Juiz de
terceira intrancia o Dr. Paulo

Peregrino Ferreira, com função
na Comarca de Canoinhas.

contou com a presença de grano
de numero de pessôas amigas.
O D�. Paulo Peregrino já se

encontra em Canoínhas acom

panhado de sua Exma. família,
devendo .assumir segunda feira

próxima, as altas funções de
Juiz de terceira' íntrancia.

O magistrado em_ apreço exer

ceu a judicatura por 3 anos na

Comarca de Jaraguá do Sul,
onde deixou um vasto circulo
de amizades. "Correio do Norte" cumpri.

me�ta 'o n�vo titular da justiça
cancinhense desejando-lhe rnuí

tas felicidades.

Por motivo de sua ,promoção,
o povo de Jaraguá lhe ofereceu
uma grande churrascada, que

Jotaves

"A família dos Lacerda - diz
o Correio Rio Grandense . tem

a capacidade de liderar e infla
mar", "Carlos Lacerda já tem
sua vida ligada a' grandes acon

tecimentos da política nacional.
É convertido ao catolicismo. Os
comunistas votam-lhe ódio de
morte" ("Corrio"Rio Grandense"
de 26-5-1957),
- Para resumir acrescento ainda
que o Brasil precisa de h�mens
como Carlos Lacerda, precisa
também de homens como Arria'
ral Netto para que digam à·

Nação': Sim, sim; não, não; ho

nesto, honesto; ladrão, -Ia.drão,
.�.

porque Ser bom nem sempre é
sinônimo de calar pacíetemen''
te porquanto tal paciência fo
menta o mal.

Se h m it ..t
. v. s. já experimentou café" Schmitt!

Experimente uma vez e 'então
será seu preferido.

o GRANDE llDER
Acabo de lêr "O Caminho da

Liberdade"; livro de Carlos La
cerda, Ao mesmo tempo che
gou às minhas mãos o número
28 da revista "Maquis" da La

quinzena de [úlho pp., editada
sob a direção de Amaral Netto,
trazendo ao público 8 grande
nova: Nos próximos meses apa
recerá nas livrarias outro livro
do grande líder, com o objetivo
de "definir idéias para ajudar a

.

construir um país;".
É impossível dar idéia clara

!luma simples nota de jornal
sobre o centeúdo do "O Cami
nho da Liberdade", Versa sobre
o célebre e conhecido caso dos

telegramas 293 e 295 e o "có

digo furado". O autor expôs
brilhantemente o "caso" poden
do os leitores deduzirem facil
mente com quem está a razão.

mas caFé boml ASTRO o
#

e
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