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silencio agusto das orações, certamente. não se

dirigem à materia que se desfaz no imenso la
barataria da natureza, mas sim ao ser imortal,
aquele que viveu sua vida, teve seu aconche

go, que amou, sofreu e exemplificou seus atos
nos corações, ações nobres que o tempo não
apaga e a morte não extingue.

Finados é o dia universal da comunhão
entre mortos e vivos, assim proclama a tradi
ção tornada artigo de fé e dever ,de todos os

povos..

Visitemos os cemiterios e oremos pelos
que já se foram. Somente a oração' constítui
o élo que liga e atrai para junto de nós os

nossos entes queridos que já se ocultaram no
vale da morte.

Dentro de pequeno número de horas
mais um 2 de novembro será comemorado pe
los cristãos de todas as ramificações, em varias

pontos da terra. O culto aos mortds é prati
cado igualmente pelos adeptos de todas deno
minações religiosas cada qual com seus ritos,
formalidades' e crendices, quase podendo afirmar
que essas comemorações, assumem carater

universal.
Todos os cemiterios onde se encontram

os corpos de nossos sêres queridos, .recebem
milhares de visitas nesse dia de saudade. Des
de manhã até às ultimas horas da tarde, a

romaria não cessa sua visitação à cidade do
S�n�.

.

Cada visitante,' com a convição superior
I

de estabelecer um reencontro com a alma do
seu bem amado, leva uma lembrança, uma

flôr, uma dádiva, como a testemunhar, de for-
.

ma "externa, o sentimento que lhe vai no in

timo, cuja separação legou aos sobreviventes
um vácuo impreenchível, um rasaria de amar

guras.
O culto aos mortos é parte integrante

da existência dos vivos. A certeza inata da so

brevivencia da alma, conservando a sua indi-'
vidualidade indestruivel após a morte, se reveste
de uma convição ab'soluta, sem que, não ha
veria razão para se homenagear os mortos no

pá dos cemiterios. Os que se prosternam ante
um tumulo, lembrando historias de amor, de

amizade e feitos dignificantes, rememorados no

Q Repórter visita Ano 12 Numero 472

A 2a. Exposição
Quem passar pelas instalações da ARCA nos altos da

Rua Paula Pereira, por certo notará desusado movimento em

tôrno ,dos pavilhões .que se erguem naquela colina.
,

E' que a 2.a Exposição Agro-Avícola Industrial está pas
sando das pranchetas de desenho p�=-a a realização.

Já se encontram em finalização os stands de amostras"

das firmas industriais, assim como a instalação dos pavilhões
especiais destinados a receberem aves, produtos agrícolas e ma

quinária da lavoura.

Confrontando com a rua projetada, erguem-se dois pa
vilhões decorados em três cores, em cujo interior, em báias

individuais, serão expostos animais da raça eqüina; nas proximi
\ dades foi construida a pocilga.

O nosso repórter visitou em companhia do sr. Alfredo
Garcindo, Presidente da ARCA e realizador do presente certame,
as instalações acima e também os ripados onde estão abrigadas
centenas de essências florestais.

Durante a palestra mantida soubemos que será instalado
na Casa do Colono, um museu que contará com animais empa
lhados, objetos de uso de colonos, cuja época já vai longe, e

outros centros de interêsse.
Uma equipe de profissionais competentes está modificando

o aspecto das instalações da ARe'A: interiormente, os galpões
que receberão os mais diversos produtos e exteriormente, para
meados' do mês de Novembro, será erguida a marquise e os

painéis que constituirão a fachada da 2.a Exposição.
Serviço de jardinagem, pintura de cêrcas, poda de árvores,

construção de caminhos que levarão o visitante aos quatro cantos
da Exposição, onde se espalham construções rústicas, embelezam
a colina.

Nos escritórios, colocados sôbre prateleiras, caixas, mesas,
etc., já se acumulam amostras de cereais, espigas de milho, frutas,
abóboras, batatas descomunais, uma variedade grandiosa de pro
dutos agrícolas que os nossos colonos trazem para serem expostos.

Canoinhas viverá nos dias 23, 24 e 25 de Novembro
grandes momentos, em cuja ocasião centenas de visitantes cons

tatarão o progresso da região, as realizações das indústrias, e em

particular, a capacidade de Canoinhas em realizando esta 2.a Ex
posição Agro-Avícola Industrial.

CERTA·ME DE, SIMPATIÀ
No setor social a 2.a Exposição Agro-Avícola Industrial

está em franco mcvimento, procurando eleger a Rainha da
Exposiçao.· ,

Todos os canoinhenses devem ter guardado, na lembrança
o grande interesse que despertou, durante a La Exposição, o

referido Concurso.

Foi, naquela ocasião, eleita a Srta.' Terezinha Trevisani,
Cuja simpatia e invulgar beleza percorreu em carro alegórico, no
Desfile de 1953, as principais ruas da cidade.

Esta semana encontrou os nossos brotinhos em conciliá
bulos com seus cabos eleitorais, cujo tema versou em como au-

tnentar o contingente de votantes.
.

Como da vez passada, a Comissão organizadora da Ex
posição, fará coroar a Rainha em cerimônia tocante, ofertando-lhe
gracioso mimo, e oferecendo-lhe, também, um baile.

A postos, pois, brotinhos da Cidade.
x Mais um título em disputa!

Canoinhas, Santa Catarina, 1 de Novembro de 1957
--------�----�------------------
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AGENOR
GOMES

Há um ano 'que correu célere
a triste notícia do passamento

.

do grande batalhador Agenor
Gomes.

Naquele dia 6 de Novembro,
li cidade abalou-se com a per
da do grande brasileiro, ídealí
zador de tantas empresas que
hoje atuam corri sucesso no

desenvolvimento econômico do
município.
"Correio do Norte" que teve

em Agenor Gomes um de seus

fundadores, rende neste espaço,
humilde homenagem à sua

memória.

Aproveita-se do momento

para convidar aos amigos e

admiradores do saudoso cidadão,
para comparecerem à missa, que
no próximo dia 6, na Igreja
Matriz, será realizada em sua

memória.

FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

MAIS
EXPOSITORES
Conforme foi amplamente di

vulgado, a 2.a Exposição Agro
Avícola-Industrial a realizar-se
nos dias 23, 24 e 25 de novem

bro, está despertando grande in
.teresse entre os industriais, cri
adores e lavradores. Nesta se

mana inscreveram-se mais as

seguintes firmas:

Càrtano Branco & Filhos Ltda.
fábrica de trilhadeiras "Vence
dora" e descascadores de arroz.

Comércio e Indústria de Be
bidas Yung Ltda., Valões
fábrica de bebidas em geral;

e mais o Sr. Teodoro Saade,
de Mafra, taxidermista, e que
trará para a exposição 'o seu bem
organizado museu de antigui
dades e animais empalhados.

PLANO DE OBRAS E
EQUIPAMENTOS

Esteve reunida no dia 22 do corrente, no Palácio do Go
vêrno em Florianópolis, a Comissão Executiva do Plano de Obras
e Equipamentos, havendo apreciado a prestação de contas do
período de janeiro de 1956 a junho de 1957, bem como o pro
grama de trabalhos para o exercício de 1958.

Para as duas regiões...do Norte-Catarinense foram apro
vadas as seguintes dotações orçamentárias, a serem aplicadas
no próximo ano:

ROPOVIAS (Porto União-São Francisco)
Reconhecimentos, estudos, projetos, locações 2.859.000,00
Terraplenagem - trecho P. União-Canoinha�.. 10.000.000,00

"
- Variante Km. 17

'

.

.'

1.500.000,00
"

- Variante Bela Vista 4.000.000,00
"

- Rio Negrinho-Lençol 6.000.000,00
"

- Lençol-Pirabeiraba 20:000.000,00
."

- São Francisco-Joinville 5.00Ó.OOO,OO
Revestimento - Porto Uníão-Timbó 1.000.000,00

"
- Canoinhas-Mafra ,�", 500.000,00

"
- Mafra-Rio Negrinho ....'1IF.:_ 2.000.000,00

"
- Joinville-S. Francisco )1*",

,5.000.000,00
Ponte sôbre o Rio São Lourenço 1.318.000,00
" " "Rio Negrinho II 1.500.000,00
" " "Rio Pintado ..

1.500.000,00
Usina Diesel.de Joinville (Prestação de 1958) 10.740.000,00
Laboratório Vacina Antí-Rábíca em Joinville 500.000,00
Ampliação e aquisição de equipamentos para

Escola Agrícola de Canoinhas
. ,

701.400,00
Outrossim foram destinados, com execução ainda em

1957, tratores, arados, ceifadeiras, trilhadeiras,
e+c. no valor global de 4.300.000,00

3 Casas de Colonos com mobiliário e equipamento
no valor global de I

4.000.000,00

Cerâmica IIAlvino Vogf' S. A.
Aviso aos subscritores

Pelo presente são convidados OSG senhores subscritores de
ações da Sociedade Anônima acima mencionada, para a primeira
Assembléia Geral, que terá por finalidade a nomeação de três
peritos que deverão proceder à avaliação dos bens e direitos com

que alguns subscritores pretendem realisar e integralisar o capital
subscrito na formação da Sociedade, cuja Assembléia deverá
realísar-se no dia 11 de novembro próximo vindouro, às nove

horas, nesta cidade de Canoinhas, no escritório particular s;ito à
Rua Paula Pereira n.? 207.

.

Canoinhas, 30 de outubro de 1957 .

'll
as. ALVINO VOGT -- Fundador •

TRITICOLA: O Sr. Presidente da
Pimenta Velozo, o seguinte

reunião triticultôres dia 31 dezesseis horas a fim estudar fundação.
ess,ª Município. Saudações Marcelo Velozo, .Técnico Cooperativas Ministério Agricultura".

: ,{.{ .. -t;");,,,:

proxli{l,}o ":;
.I)p",•.

3�{o daremos melhores detalhes á respeito da instalação da Cooperativa em nosso
�.

Ultima- Hora! COOPERATIVA
do Dr. Marcelo

No

Associação Rural recebeu
telegrama: "Solicito colaboração

Cooperativa

lYIunicípio.I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE

� 1.
.' i

1·11.1957

Noticias de interesse para os criadores
e lavradores '

A Assocíação Rural de Canoinhas tem a
venda os seguintes produtos:

Sementes da 'arroz, agulha "e amarelão, procedencia Rgs.
R'ama d.e aiplm - dos melhores produtores.
Vacina contra bouba - (pipoca) dos pintos, doença que

geralmente ataca no verão entre
os meses de outubro a março.

Piragí Granulado - isca envenenada para matar formigas,
sem uso de maquinas e inofensivo
aos animais. Cem por cento eficiente.

Terrsmicína -:- para uso' curativo. e preventivo de aves,
suínos e bovinos. Grande estoque à preços
reduzidos. '

Vacinas.. - cristal violeta "Prado" e outras para todos os

animais.

Maquinas e ferramentas agricolas
Importadas diretamente das fábricas, com sejam:

. enxadàs, machados, facões, pás, picaretas, foicins,
lO·

foices, maquinas para descascar arroz, trílhadei-
.ras e etc.

Importante: Ao criador ou lavrador que necessitar de qual
quer informação, a Associação Rural comunica
.que tem à disposição um funcionário devida
mente credenciado, para prestar toda e qual
quer informação com relação a doenças dos
animais e aves.

ICASA DE FRIOS
I

Erna i Berta Adelaide Meerschner
Frios -de tôdas as espécies

Frutas Selecionadas

Conservas nacionais e estrangeiras
Amendoim. > descascado

Massa 4e Pizza

Bolachas finas

Conservas e frios em geral, I::H \
" f.

, "Estoque Permanente IRua Sen: Felipe Schmidt _ Prédio Michel N. Sêleme

A ,ç,'ais antiga'
A mais sortida
A melhor,
A preferida

, Oficina.· \
/

Relâ.mpago

Cornp,leta sssistêncie para
b' . I !. do pequeno concerto

SLtiJ ICIC eta até a reforma geral

Bicic �tas das melhores marcas
.

:"1

"Pecas e accessórios
'}f.\ �

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFlel'NA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício própr:io,

CA"S'Á'B' ESMÂLTE
I

'RUA PAULA PEREIRA,362
, I

,I TEM AO SEU DISPOR:,

Tintas I

,

'.4r;.

e i:h 'p ó - a" ó' 1 e o

esmaltes �'VernIZeS
facilite - betonól, étc., etc.

fundos e massas Sherwín-Wíllíams
, i,. ' Irmartelos, torquezas, ali-

F
. ..'

�, l" .' "

t
�."" cates, serras, cepilho.s,

e'rrarblenas" �:�mc�e:�e�h�:e��:a�e�=
mas, grozas, brocas, es
meris, pedras de afiar

'Foices, Machados, Cortadeiras, Plantadeiras

lF O G 'õ' E S .E C O N Ô M I C O S
,

Rua Paula Pereira, 793 - Canoínhas

Lindo. sortimento de carteiras, cintos de luxo,
gaitas de bôca, recebicl.o de fábrica.

Se a Casa Langer é menor,
menores são ainda os seus preços

uma ótima casa de morada _3=�===�==========r=�=;======�

com data à rua Vidal Ra
mos: Informações, à rua Eu

guênio de Souza, 229. Ix,

:=.::::::11::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::3=::::::::::::::::�::=CI=:=:::::::::::::::==!i
••

� u
". �

" Ü Dr- Aristides Diener 'I
H" CIRURGIÃO DENTISTA ii
••

•
4 ri

� Raios x '_ Pontes Moveis e fixas i
I Dentad,uras, !An�tómi(as .�
':: 1 ' ; Rua ;y,iefal Ramos, . " iiH CAN'OINHAS . - ,>', .,

•
' Santa C�tarina fi'

.." �
��. <. t.� ,'-:�; ,', 'li .'..

__•••..-.__••••••••••••= :.._ : a .',r.;Of;j;.�i,�·?i'" .f.t":!f� "�� )" ,'1', • ==�•...•__ _._ .

N'ea6cio: de Ucasiab . RO D '0 LF ti TAVA R E S
VENDE-SE uma casa com r • •

três datas, cercadas, no Lo- Comunica ao público em geral que abriu uma

teamento Jardim Esperança. PAN IF ICAD 'ORAUma à rua Paula Pereira,
um dos melhores pontos da
cidade. Vêr e .tratar na rua
Paula Pereira, 872. 6x

Tintas . Ypiranga
Casa Erlita

Vende-se

POR MOTIVO DE MUDANÇA

V'E N D E - S'E
1 Limousine FORD Modelo 1937,
.85 HP completamente reforma
da, motor. O kilometro, pneus
novos. PREÇO DE OCASIÃO.
Gado de raça leiteiro, Holandez,
diversos cavalos, carroças, char
rete. Tratar com o Senhor

PAULO OLSEN
em .Três Barras. 2x

Pro'(ure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial . e cenoinhense l.
,.-h;'t ,

Preço d� 'ocasião
vende-se em ótimo ponto

residencial duas (2) casas de
madeira recem - construidas.

Tratar com o Sr. Ludo·
vice

.

Bora,' nos Escritórios
da União Madeireira Ltda.

Uten�ílios
domésticos

ea�a �..,tit4·

V. S. poderá comprar re

logios modernissimos
anéis e brincos de di-

versos' modelos
Na 'Relojoaria. Suissa

de Guilherme a.' A. Souza -,

Rua'Eúgenio de Souza

Veja nas Vitrines da

CASA ,'LAN�"GER
,
.

.

·Terreno à Venda
"

Vendo um dos melhores da Barra Grande, distante
11 klm. desta cidade, Estrada Dona Francisca, com 25
alqueires cobertos de bracatinga , tendo' inclusive madeiras
de lei, ervais, terra de planta e boas aguadas,

Ver e tratar na CASA SEZEFREDO, a que vende
as melhores bananas da praça pelos menores preços. II

I Trilhadeiras 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 H� L C",
Schneider, Logemarm & Cia. Lfda., 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. 12

Representante RQ DOLF O KROLOW
Rua Major Vieira 479" .... Canoinhas,. se.

Café Schmitt
v. s. já experimentou' cáfé' Schmitt?

Experimente uma v�z "é ént�o
será seu preferido!

Casa

V'EN'DE=SE
Um caminhão chevrolet, reformado, ano de fabri

cação 1936 motor Standard ano 1938 em perfeito estado
de conservação, por preço de .ocasião ..

Tratar com os srs. Abrahão Mussi & Cia.

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

anexo uma CON,FEITARIA espec��li�ada com café.
..' :),.;�J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



'ANIVERSARIANTES DA 'SEMANA
ANIVERSAR}AM-SE

HO]E: As senhoras Dna.
Berta. esposa do sr. Jacob
Tremei,' Dna. Elvira, esposa
do sr. Antonio Cordeiro; Dna.
Nilda, esposa do SI. Edgard
Mayor e Dna. Otilia, esposa
do sr. Edmundo Webber; o

menino Celso Luis, filho do.
sr. Gaspar Müibauer; 05=1rs.
Emilio Lemke; Estefano Be
dritchuk e Pedro Veiga Sob.;
a menina Dorothea, filha do
sr. Paulo Zapp.
AMANHÃ: As meninas

Soeli Terezinha, filha do sr.

Basilio Humenhuk e Maria
Lucia, filha do sr. Nivaldo
o. Padilha; a senhora/ Dna.
Glória, esposa do sr. José
Fernandes Pedrosa,' o menino
Osni,- filho do sr. Eraldo
Lessak.

'

SEOUNDA",PEIRA: O me

nino Dinarte, filho do. sr.
Dionizio A. 01'gecoski; o sr.
Pedro Lemos Sphair; as me- !
ninas Sonia [anice, filha do Isr. Orlando Hostert e Maria
Amdia, filho do sr. Tutti I
Kalil Sphair,' a Srta. Valdina
Bayer/.
TERÇA "PEIRA: Os srs.

Landualdo Voigt; Adir Proh
mann; 'Levino Waidmann;
[acô Scheuer e José (iretfin; I

, as Srtas: Regina Luiza Olsen
e Gertrudes Siems; o mentiu)

[anir Antonio, filho do sr,
Edmundo Webber,

QUARTA:FEIRA: A me

nina Elvira. filha do sr.

Eduardo Pscheidt; a senhora
Dna. Estetania, esposa do
sr. Oriomar Schaidt; os srs.

Carlos [ankoski; Leonel Bar-

cellos; Tertuliano Leandro;
Zefredo Müller e Lauro Ne
pomuceno Pinto; o menino
Edemundo, filho do sr. Er»
nesta Herbst.

_QUI.YTA-f'EIRA: OS srs.

Eduardo Klodeinski e Martin
Franz; a Srta. Diva, filha do
sr. Ricardo Tavares; o me ..

nino Adão, filho do sr. Al-
-b",to Ir ardenski. .

SEXTA"f'EIRA: A senhora
Dna. Otacilia, esposa do sr.

Herciiio D, da Silveira; as

Sr ias, Marli, filha dó sr, Lu
dovico Bôra I! Lzolde, filha
do sr. Engelbert Zierhut,' os

srs. Vicente. Nooak e Oito
Emitia Walther; as meninas
Edilceia Teresinha, filha do
sr, Edmundo Webber; Derli
Aparecida, filha do sr, Lan ..

dualdo Voigt e Mirian Marly,
filha do sr. Rolando Bollmann;
o menino Roselio Modesto,
filho do sr. Bernardino Pe
dalto; a Vva. Dna. Ana Auer
bach.

-Cumprimentamos os ani
uersariantes augurando-lhes
muitas felicidades.

'

Feiecimento
Vítima de terrível moléstia,

veio a falecer o Sr. Miguel
Klempous, comerciante nesta
cidade. O extinto achaoa-se
em tratamento em Curitiba
onde veio a falecer domingo
tiltimo. Deixou esposa e 4
filhos..

'

O seu sepultamento rea

'lizou-se no dia 28, com grande
acompanhamento.
(A família 'enlutada", os

pêsames do "Correio doNorte"

Balanças de 200 a 1000 kilos de plataforma
e. balcão, balanças comerciais e domésticas

Filizola e Swedex
Simbolo de qualidade e garantia

adquira nà'loja'� �,

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

Canoinhas -:- Santa Catarina

Sociedade Beneficente Operária
Assembléia Geral, Extraordinária

De ordem do Soro Presidente, convido os senhores asso

ciados para a assembléia geral extraordinária a ser realizada em

data de 10 de Novembro próximo, pelas lo horas, na séde social,
afim de ser deliberado e resolvido sobre a seguinte ordem do dia:

1) Aprovação do contrato de arrendamento e financia
mento a ser celebrado com o Banco do Brasil SIA.

2) Diversos de interesse social.

Observação: Não havendo número legal na hora marcada,
a assembléia funcionará trinta minutos mais tarde, com qualquer
nÚmero de presentes, .

:� ,;
'\ '" -...:",,,; -r�

Canoínhas, 26 de 'britubro de 1957

Rolf Walter - 1Õ secretáríd

AVISO
A Diretoria da Sociedade comunica aos interessados qUE',

��ntro de pouco tempo, lançará as bases para concurrência pú-
.
líca, com o fim de arrendar os serviços de bar e salão da So
Ciedade, na nova séde -social; igualmente, para arrendamento de
dl'versas salas do prédio novo. Informações mais detalhadas com
o Sr. Presidente.

'
..

Comunica' llÇ)s srs. associados qUE:, por motivos de abso
luta força·��:.aior, não vai ser possivel realizar o tradi
cio�al baHé �dé;,.natal.

,'"

.

;�f�'�l:J:�� A Diretoria.-

AGRADECIMENTO Ano 12 - CANOINHAS - S. Catarina, 1 <te Novembro de 1957 -

Agradecemos através dêste

órgão da imprensa, a todos os

que de qualquer forma tiverem
colaborado conosco na apresen
tação do SHOW pró-Ginásio.
Por um grupo de quartanistas

Delegacia Auxiliar de

Polícia de Canoiohas

Edital
O Sub-Tenente ADEMAR GO

MES Delegado Especial de Po
lícia do Município de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, no'
uso de suas atribuições., etc.
Torna público para conheci

mento dos senhores proprietários
e motoristas de veicules moto
rizados e bicicletas, que esta

Delegacia a partir desta data,
reiniciará rigorosa fiscalização
no SERVIÇO DE VEIcULOS E
TRANSITO PÚBLICO nesta ci
dade ou melhor neste Municí.pio,
devendo os senhores proprie
tários e motoristas, lerem com

a máxima atenção para no ca

so de cometerem infrações, não

alegarem ignoração, os artigos
123 e seus itens I a VII, 129
item I e II e letras AB.C,D,E,F
e G, 130 131 números 1 a 6 e

seu parágrafo único, do Código
Nacional de Transito.

Oportunamente será organiza
da a sinalização I da cidade para
melhor orientação.

Delegacia Auxiliar de Polícia
em Canoinhas, 29 de outubro
de 1957.

ADEMAR GOMES

Sub-Tenente Delegado ESPEi
cial de Polícia.

Sociedade Hípica, Recre
ativa e �sportiva
Papanduvense
Convocação

De ordem do Sr. Presidente,
convoco os senhores associados

quites com.ia tesouraria a com

parecerem à assembleia geral
ordinária a ser realisada a 3 de
novembro vindouro, com início
às quatorze horas, em primeira
convocação para eleição da no

va Diretoria, realizando-se a

assembleia uma hora mais tar

de, com qualquer número de
sócios, caso não haja presença
legal na hora marcada.

Papanduva 24-10-1957

Joaquim Dias Pacheco.
1 ° Secretario

Exp�rimente
CaFé MARlY
\ O MELHOR

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.

Vende-se
Um Salão 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.

Vende-se ou troca-se por ter
reno. Aceita-se contra-proposta.

_.

Tratar com Walmor Marco na

Associação Rural, ou em" Sua
residência à rua Anita'Gari
baldi� 102. '2x

EM CANOINHAS

A' /IASIATICAII
de Porto União, locomoveu-se

aquela cidade, com o fito de to
mar, ímediatamerite, as provi
dências cabíveis no momento

presente.
Segundo nos. qeclarou o chefe

do 5° Dístríto.. o aspecto desta
crise é benigna, e durará, apro

I ximadamente,
uma semana.

I

A'venda

O Sr. Chefe do 5° Distrito
Sanitário Dr. Reneau Cubas, es
tá a braços com o grande pro
blema de enfrentar a "asiática"
que está tomando de assalto o

muninípio.
A população foi alertada, em

palestra proferida pelo ilustre
médico, ao microfone da Rádio
Canoínhas, na qual esplanou os

planos postos em prática para
se enfrentar com êxito a pan
dernia.

O Dr. Cubas, entre outras
p.rovídêncías, sugeriu o fecha
mento, por alguns dias, dos es

tabelecimentos escolares, além
de convidar a população da Zo
na Sanitária sob sua jurisidição,
a cumprir rigorosamente os pre
ceitos de higiene que o caso

requer.

Outrossim, como o 5° Distrito
Sanitário abrange o Município

Convite ...,
- Missa

1 carnionete Ford F-�, ano
de fabricação 1952, em per
feito estado de conservação,
com apenas 38000 km. Ne-:
gocio de ocasião.

Ver e tratar com o snr,

LEOPOLDO BUBA nesta
cidade.

A Família do saudoso

Miguel KJempous
convida seus parentes e amigos, para assistirem a

missa de 7. dia que, em intenção de sua alma. mandam
, celebrar na Matriz Cristo Rei dia 1. às 8 horas.

A todos sua eterna gratidão.

Cine Teatro Veta Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas - "Irnprôpric até 14 anos

O GRANDE PINTOR
e] ANKITO, Violeta Ferraz e outros

Uma sensacional comédia .... Rir a valer ....

Conto da serie: AS Aventurós doCapitão Kid

I
I
I

j
'I

Ceiisura Livre
- -

GRANDE' PINTOR-'
Conto da setie: As Aventuras do é�pltão Kid

DOMINGO

O
ás 14 horas-

DOMINGO _ �s 17 horas
_ Censur� Livre

as 20 hrs. Irrrp, ate 14 anos

o PECADO MORA AO LADO
com Marilyn Monroe - Tom Ewe! - Evelin Keyes etc .. ,.

"Estava tudo O.K para ele ... Champanha, meia luz, muita
pimenta e Marilyn ..

"

O que pode acontecer ao marido quando a esposa
sai de férias?"

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

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

O DRAGA0 VERDE >.

com Richard Denning - Nancy Gates - Soo Long etc.

"O tremendo pia !lo de de� a cidade de Hong-Kong;'
5a. � 6a. FEIRA - às 20 horas > Impróprio até 14 anos

A MARQU ESA DO BAI RRO
e] Libertad Lamarque, Pedro Vargas, Armando Saens

e Gonsuelo G. de Lina.

"Um sensacional drama do cinema Mexicano".

Aguard,�m:, Vamos com Calma, cf Dscari to,
Odio entre irmãos, O Golpe etc ..•

Nota: De ordeq:t �o M.M., Juiz de Direito, e em virtu
de dó !,!urto de "gripe asiática", não será permitida
a entrada de menores de 14 anos, nas sessões das
14 e 17 horas.

'_WA&4'*iiiti de ...��,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Comunicação
, Levamos ao conhecimento dos Srs. Prdessores, Pais de

alunos e ao=publco em geral que foi remetido pelas Inspetorias
Estadual e Municipal, sob registro postal a importância de Cr.$
4.35.,00 (quatro mil trezentose cinquenta e sete ctuzeiros), sendo
Cr$ 2173,50 80 NATAL DOS LAZAROS E FILHOS DE LAZA
ROS, e 2.178,50 à BENEFICENCIA DOS PROFESSORES DE
SANTA CATARINA. Contribuição dos seguintes Estabelecimentos
de Ensino: Grupo Escolar "General Osório", Tres Barras Cr$ ...
309,00, Grupo Escolar "Luiz Alves Gevaerd" Major Vieira 50,00,
Escolas Reunidas - Prof. Manoel de Freitas Trancoso, Felipe
Schmidt, 538,50; São Roque, Fartura 34{J,oo; Palmital 60,00; Paula
Pereira 30,00; ESCOLAS ESTADUAIS: Colônia Tigre 50,00;. Va
linhos 155,00; Rio dos Pardos ) 12,00; Rio <:1'Areia de Baixo 50,00;
Paciência Neves 54,50; Lageado Liso 42,00; Colonia Ouro Verde
35,00; Rio Novo de Cima 30,no; Serra do Lucindo 57,00; Agudos
86,50; Ribeirão Raso 25,00; Rio Claro 136,00; São Sebastião dos
Ferreiras 100,00; Lagoa do Sul 15,00; Rio Liso 20,00; .Serra das
Mortes 40,00; Pinheiros 84,00; Anta Gorda 30,00; Paciência do
Rufino 30,00; Santa Emidia 50,00; Barra Mansa 42,00; Taunay
56,00; SãO João dos Cavalheiros 297,00; Barreiros 20,00; Barra
Grande 25,00; Salseiro 63,00; Imbuia 45,00; Encruzilhada 32,00;
Santa Leocadia 100,00; Bela Vista do Toldo 10,00; ESCOLAS
MUNICIPAIS: Bugre 21,20; Gavião 10,00; Barra Grande 60,00:
Paiol Velho 21,00; Rio Novo Ruthes 20,00; Côchos 42,00: TOldo
de Cima 37,00; Colcholão Paciência 42,00; Sereia 36,00; Rio dos'
Pardos 29,50; Serrito 33,00; Gralha 30.00: Entre �Rios 35,00; Salto
d'Agua Verde 50;00; Arroios 51,00; Santo Antonio 21,00; Rio
d'Areia" de Cima 200,00; Arroio Fundo 84,00; Piedade 36,00; Va
linhos 36,00; Santa Haidê 104,00; Pinhalzinho 25,00; Taquarízal
Cr$ 5,00

'

Altino de Almeida Rocha - Insp. Escolar Estadual
Antonio Souza Costa - Insp,:tor Escolar Munícrpal

Propriedades à venda
Vende.sem diversos lotes

na rua Major Vieira.
Dois lotes na rua Paula

Pereira" em' frente à Casa
Novo Mundo.

Dois bangalôs em frente
à Igreja Evangélica Luthe
fana.

Uma casa de madeira
com água encanada e ins

talações sanitárias, na rua

12 de Setembro.

Tratar com' o sr. Theo-
doro Humenhuk. 2x

Venezianas e Persianas
para janelas - varandas etc.

Qualquer tamanho. Sob medida.

Pedidos com Sr. Guilherme Loefler
Canoinhas -:- s. c.

Fone 271

MUITA
E�J

COISA ...

POUCO ESPAÇO
Arroio do monjolo

O escoamento da agua que
se junto em toda a cidade é
através do Arroio do Manjolo.
Sendo o volume de agua regu
larmente grande é preciso que
esse arroio esteja sempre limpo.
Acontece porém, que ele acha
se t.rancado em diversos lngares,
cheio de pedaços de madeira
e outros apetrechos, o que im

pede o normal escoamento da

agua, resultando disso as conse

buentes redresas que imundam
. os terrenos marginais. Devido
a essas circunstancias o arroio
deveria ser limpado periodica
mente. Ma situação em que se

encontra atualmente ele requer
uma limpeza, imediata e inadiá
vel. Vamos Sr. Prefeitao, mãos
a óbral

Amisade esquisita
Todos sabem que no governo

� I � I .

I

qualquer que se]o a

.quclquer que seio o

carga ...

estrada I

um pneu • dois serviços.
• barrcts duras e robustas que mordem

o terreno para máxima tração nos

más estradas.

O nervuras centrais espessas ossequ
ram mínimo desgaste nas estradas
pavimentadas.

para caminhões e caminhonetes,
que nõo escolhem estrados

Pneus firestone
máximo quilometragem por cruzeiro

y, SEL E FILHOS

O INSTRUMENTO da cida
dânia é o teu título eleitoral.

A democracia e o teu Partido
precisam de ti. Qualifica-te elei
tor enquanto antes, para poderes
servi -los.

Material elétrico
CASAERLITA

Venha conhecer o extraordinário Pneu A T e todo
o nosso completo esroque de Pneus firestone

poro todos os tipos de veiculas, bem como uma

equipe especiolizoda, Ó suo disoosiçõo, poro servi
lo com presteza e cortezio.

TRÊS BARRAS - S,. c.

•

Pneu Firestmie I. T. Económico no asf'alto.. Valente na lama
Um pneu - Dois se:rviços

,t"

UDENISTA: o teu Partido
precisa do teu voto. Inscreve
te eleitor imediatamente, pro
�urando JlIl dos pó,tos de

qualificação fia cidade.

de Aderbal Ramos da Silva,
quando o Dr. Tarcisio era chefe
do Departamento de Estradas
de Rodagem, do distrito com
séde nesta cidade, o Dr. Orty
tudo fêz para- tirá-lo do cargo,
Féz acusaçoes e mais acusações.
Agora, o Orty, esquecendo-se
das mutretas feitas pelo Tar
cisio, dele não larga mais. Que
amizade esquisita!' Será que
não é forçada?

Caminhonete da Prefeitura
em ação

Até nos domingos, quando
seu lugar é na garagem, a ca

minhonete da Prefeitura anda
funcionando, a serviço de certos
políticos aliancistas. No govêrno
do seu Dito não se via dessas
coisas. Mas agora, no govêrno
PTB-PSD, onde todo mundo
manda e ninguém resolve nada,
tudo é possível... Seria inte
ressante que o Barriga Verde,
em seus seguidos comentários
sôbre o uso de carros chapas
brancas fora do expediente,
fizesse também menção à ca

mínhonete da Prefeitura. Onde
'houver qualquer festa, uma

coisa pode-se prever: lá aparece
a caminhonete da Prefeitura,
transportando políticos alian-·
cistas.

cacique

A UNIÃO- DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida 8 todos
08 seus correligionários e sim

patizantes para se inscreverem
eleitores.

Café

Santa,Tereza Especial
para o seu melh�r paladar,

A PATRIA
Companhia de Seguros Gerais
Itajaí, 26 de outúbto de 1957
Ao
COloreio do Norte
Ganoinhas

Administração
É com a rr..aior satisfação que

comunicamos a V. Sas. que em

assembléia geral extraordinária'
realizada a 27 do mês' recém
findo, no salão nobre de nossa

séde social, foi eleita e empoe
sada a noda diretoria da nossa

Seguradora. Composta de ex

pressivos nomes da Indústaia e

comércio do nosso Estado.

Diretor Presidente -- Irineu

Bornhausen; Diretor Vice- Pre
sidente - Otto Renaux; Diretor
Supermtendente - Genésio Mi
randa Lins; Diretor Tes0ureiro
- Hercílio Deeke.

Sendo o quanto se nos cum

pria informar, valemo-nos do

ensejo para apresentar os pro
testos da consideração com que
nos subscrevemos,

De Vossas Senhorias

Pátria Cia.. Brasileira

Seguros Gerais

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"CANO INHENSES! Prestigiai o vosso Município, alistando-vos ELEITOR!
O título ,velho não tem mais valôr, Munidos de 3 fotografias 3x4, do

ou de outro documento de identidade, compareçam ao Cartório Eleitoral, no prédio da Prefeitura
façam desde' já o novo título. Não deixem para última hora. O prazo é até dezembro do corrente ano.

, -,

título velho
Municipal �

Banco Indústria e Comércio de Santa Cata.rina S/A.

A -:- Disponível
CAIXA

Em moeda corrente
Em depôsito no Banco do "Brasil
Em depôsito à ordem da Sup. da

Moeda e do Crédito
Em outras espécies

8 - Realizável'
Títulos e Valores Mobiliários:

Apólices e Obrigações Federais \

inclusive as do valor nominal de
Cr$ 22 398.500.00; depositadas no

Ballco do Brasil S/A., à ordem da
Superiuteudência da Moeda e do
Crédito, e as -do valor nominal
de Cr$ 1.000,000,00, depositadas
no 'Tesouro Nacional, por fôrça
do Decreto lei n. 9602 de 16/8/946
Apóiices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debêntures

Empréstimos em . C/Corr6nte.
Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados

"

Agêocias no País �,
Correspondentes no Pals
Correspondei'1tes no Ext�rior
Tesouro Nacional,- M., Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda) .:

Capital Q realizar
Banco do Brasil S/A - Depósito
Aumento de Capital
Outros Créditos
Imóveis
Uutros valores

c - Imobilizado
58 Edifícios de uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material de' Expediente
Instalações I

D - Resúltados Pendentes
Juros e Descontos
Impostos
Despesas Gerais li Outras Contas

E - COiltas de Compensação
Valores em garanti", .

Valores em custódia'
Títulos a receber de CtÁlheia
Outras contas '

SÉOE ITAJAí '\

201.315,438,90
• 84.958.017,40

45.229.224,10
23.270.047.50 354.772.727.90

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAPITAL E RESERVAS - Cr$ 20.2.980..700.,30
Agências noDistrito Federal: .. Agências em São Paulo - (SP) Agência em Curitiba (PR) _ Rua Monsenhor Celso, ,50
Rua Visconde de Inhauma. 134 C • LOJA 1(.. Rua São Bento, 341 - Rua Marconi, 45 *.. . ...

Rua do Carmo, 66
'

Bairro do Brás > Bairro, da Lapa. Bairro da Luz AgenCia em Flerfanópolls (SC) - Praça 15 de Noverr:bro, 9

,

}
Matriz e Agências INCO - Direção Geral INCOGERAL _' Rua Visconde de Inhauma RIOINCO - Rua do Carmo INCOCA;RMO - Bus

Endereços Telegraficos:· São Bento BANCOINCO _ Rua Marconi INCOMARCONI - Bairro do Brás INCONORTE ,- Bairroda Lapa LAPAINCO -'- Bairró da
,

"

Luz INCOLUZ - Santoa INCOSANTOS .(ou INCOS). .

Agências no Estado de Santa Catarina - Araranguâ, Blumenau, Bom Hetiro, Braço do Norte, Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Canoinhas, Chapeeô,
Coucórdia, Crisciuma Curitibanos, Estreito, Gaspar, Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiópolis, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joeçaba, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz Alves, Mafra, Orleans, Piratuba, Pôrto União, Rio do Sul, Rio Negrinho, ftodeio, Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do Sul, são Carlos, São

Francisco do Sul. São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taiô, Tangará, Tijucas, Tirnbó, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê.
'

Agencias no Estad� do Paraoa - Cambará, Clevelândia, Lapa, Maringá,' Palmas, Palmeira, Ponta GrmJsa e São Mateus do Sul.

Agencias no Estado de São Paulo - Botucatú, Campinas, Cruzeiro, Jaboticabal, Jacaréí. Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogí das Cruzes, Mogí-Mirim, Paraguaçú
Paulista, Pinhal, Piracicaba, Presidente Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, Sertãozinho e Taubaté. x

Agencia no Estado do Ri.o de Janeiro - Barra Mansa.

Escritorios no Estado de Santa Catarina - Biguaçú, São José e Urubici.
.

fscrít. Estado S. Paulo - Alfredo Guedes, Barrinha, Guararema, Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poâ, Queluz, Rio dás Pedras, Salesôpolis, Sousas, Tremembê e Vila dos Lavradores
•

_,
_" ',' ii

BALANCETE EM jo. DE SÉTEMBRO DE1957 - (Compreeó�endo Matriz e Agências).

----------'---A-T-.-V-O-,
--

I
'

P A S S • V O j

18.970.488,20
83.820,00

2.713,537.30
58.711.816,5Ó

531.949.094,70
23.728.272,10

1.570.427.0'41,90
1.896.753.139,60

55.147.�26,80
1.�n,20

80.479,662,00

SA N TA C ATA R I N A

1.869.791.70' .

12,153,000,00
. 12847.000,00
49,093.798,00 4.153.969,706,00

62.304.143,80
3.120.944,00 4.299.874.455,80

F - Não Exigível
Capitdl
Aumento de Capital
Fundo de reserva' legal
Fundo de previsão
Outras reservas

50 000.000,00'
75.000.000,00 125.000.000,00

10.000.000,Otl
62.500.000,00
5.480.700,30

248.978,215,70
41.183.303.80
4,780:842,40
7.011.362,80 301.953.724,70

202,980.70D,30
,,'

3.801.895,00
3.868,759,70,-

46.879 ..577 ,90 54.550.232,60

G - Exigível
DEPÓSITOS
à vista e 9. clÍrto prazo

de P�deres Públicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
,em C/C Limitadas
em' C/C Populares
em C/C Sem Juros
em C/C de Aviso
'Outros depósitos

,

200.975.898,60
83.257.092.80
833;034.159,10
1l0.li72.362.80
764.096,122,40
23,:184,018.90
54.328:876,80 �

89.230.789.50 2.158.17-9.320,90

•
•
,

-,

1.12l.300.820,30
148.674.164.20

1.941.374.017.70
94,5 632,312,90 4.156.981.315';10

9.Üí8.132.456.l0

a prazo
de Poderes Públicos

.

de Autarquias
de diversos:

a prazo fixo
de aviso prévio
Outros. depôsitos

27.135,90
8.050.000,00

172.923,993,00
86.651.040,90

7.788,00 267.659.957,80
2.425.839.278,70,

OUTRAS RESPONSA·
.

BILIDADES

3l.816286,50

156.500.381;80
1.938 683.779,20

98.349.920,80
13.284,40

Títulos Redescontados
Obrigações diversas· (inclusive
as operações de café)

. Agências no País
.

Correapondentes no País
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

H ..c_ Resultados Pendentes
Contas de resultados

48.281.814.10
1.565.666.90 2.275.211.133,70 4.701.050.412,40

I - Contas de
. Compensação

Depositantes de valores em

garantia e em custódia
Depoait, de títulos em cobrança:
do País
do Exterior
Outras contas

1.269.974.984,50

1.940.929.817,80
444.199,90 1.94l.374.017,70

945.632 312.90 4.. 156.981.315, lo

9.168.132�456,l0

�tajaí, 11 de outubro de 1957 - Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente _ Dr. Rodolfo .Ieenaux Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Mimnda Lins, Diretor-Ad
JUnto - DUo Renaux, lrineu Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade Geral • Reg. no ,eRC.SC N° 0.181

�
.

'P A R A F E R I DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS, "

F R ! E 1 R A S,
"

�E=S=P=IN==H:;::::A::;S:;,=E:c::'T;C:::";fj.: [DI
;
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No Cineminha "São Francisco"
Domingo, àS.20,15 hs.
Segunda-feira, às 20,15 hs.

I'D O I S F A N TAS MAS .V I V O SIC
- COMÉDIA -

.com Stan LAUREL ("O GORDO") e

Oliver HARDY ("0 MAGRO").

Pó� det�rmin�ção das Autoridades Sanitárias,' não
haverá Matinê.

Com. e Ind. H. Jordan. S. A.

)

o

,
. lo"'"

•

que se
ELEME --------------------�------�--------------

ouve nas rodinhas
Entre outras coisas que ou

vimos, destacàmos a oportunís
sima conversa a respeito dos

sangrentos acontecimentos do

Paraná, acontecimentos êsses que
'vêm preocupando grandemente
a todos os observadores que não
tendo interêsse direto no caso

veem aquela conflagração, u1}s,
com olhos político-partidário, a

favor ou contra os colonos, a

favor ou contra a firma imobi

liária envolvida. Outros porém,
felizmente, uma .grande maioria,
dentro da qual temos o imenso

PROVIMI o produto que se esperava, agora tam
bém no Brasil e em CANOINHAS, a

marca que �e impôs em grandes países.

foi adotado na alimentação do gado pelos
países mais adiantados. O produtor_de:"

.seja resultados reais e concretos: SAUDE E PRODUÇAO.
Tais vantagens' são proporcionadas pela marca, PROVIMI, que

" :, -, garante a melhor qualidade em rações.

PRO
Proteínas Vitaminas

MI
Minerais

Quando os animais não são suficientemente providos de
.

sais minerais,
, veremos como resultado uma produção de leite mais reduzida;

fecundidade diminuida; distúrbios da procriação.
Indicações: Aumenta a produção de leite; traz maior fôrça e

-

resistencia
e conseqüentemente mais saúde - Completa a' necessidade exata

� de minerais na deficiencia existente - Produz maior rendimento
à alimentação - Crescimento rápido e 'completo do bezerro.

,

DOSES: Vacas leiteiras, 75 a 100 gramas por dia, misturado à forragem.
Novilhos, 50 gramas por dia; Gado de corte, iO a 50 gramas
por dia ou misturar 3 sacos de sal de 60 kgs. com um saco de

,50 kgs. �e sais minerais PROVIMI.

SENHOR-ES FAZENDEIROS "E AGRICULTORES:
PROVIMI é o produto que fortifica o seu gado, aumenta a sua produção
de leite, dando-lhe maior rendimento e vantagem. Temos PhOVIMI para

pronta entrega; vendas avulsa e em Sé;lCOS de 50 kgs. líquido.
Acondicionado em sacos de papel e juta.

Para maiores esclarecimentos e informações, procure os únicos

revendedores do Município de Canoinhas

Rua Getdlio Vargas, 562

1
\

informa a seus prezados freguêses que as

encomendas de trajes sob medida "para
•

"
. I

Natalll serão aceitas sôrnente até o dia
6 de novembro ..

Para à escolha de ·seu traje a
. Casa Pereira.

� (

possúe um sortimento de 99 padrões distintos
.I\}

e �modernos{,;,'tQUàli��.de a pr�ço justo ..

REl'iN�R - a 'bôa roupa panti. ,por ponto.
. ,;,�<�i.\.•\-{.:' ,

, � Cas� Pereí�a - Rua Getúlio Vargas, 882
.".

Casa Pereira

'c' f'?Ii a e .

PAR'A TRA.JES E VESTt'OOS

Canoinhas, S.C.. ,
.

. \'
"'r.
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prazer de concientemente nos

colocar, 'e, que veem os dolo
rosos embates pelo prisma pa
triótico e humano. Sim, porque
é doloroso para aqueles que tem
um pouco de amor ao próximo,
um pouco de amor à Pátria,
seja ête paranaense, catarinense,
gaúcho ou de qualquer outra

procedência, assistir tão dolorosa
e inglória contenda entre irmãos
que para ali afluírem. Uns, em
busca de melhores dias para si
e seus familiares adotando a

quelas paragens como si fôra a

"Terra da Promissão", iludidos
na sua boa fé de colonos, dê
homens simples; outros que para
ali tiveram que ir, tangidos pelo
dever funcional como policiais
ou funcionários de quaisquer
espécies.

E' doloroso assistirmos' de

braços cruzados, à derrocada
do nosso vizinho. engalfinhado
numa luta que não procurou,
numa lutá sôbre a qual, oficial
mente não parece haver respon
sável mas que particularmente
cada .um sabei que seus prin
cipais causadores, são a ambição
desenfreada de uns, a falta de

patriotismo de muitos e· ii falta
de religiosidade, de caridade e

de amor ao próximo, de quasí
todos.

Há o homem que .aínda não

compreendeu, que ainda não se

'compenetrou de quão ef'émera .

é nossa -vida, dir-se- ia um sim-

pIes sôpro ante a .exístêncía da
espécie humana, pois que com
a eternidade não p'oderíamos
estabelecer comparação; o ho.
mem que acossado pela própria
conciência quer fazer em redor
de si um poderoso colar intrans.
ponível de riquezas' contra o

qual o poderio numérico da
an(;lrajosa plebe se esboroa.
Há o outro homem, aquele

.
que fustigado intimamente pelos
crimes praticados ou que des
animado por viver à margem da
vida, assalaria-se junto ao pri
meiro, para na continuidade da
prática do crime garantir sua

.

liberdade tão curta que de tão
curta é apenas terrena Há po
rém ainda outro 'homem, o hu
milde, o sofredor, a vítima da
situação criada.

Na exposição anterior não fa
zemos alusão, a pessoa alguma

:

diretamente, .é a exposição' de
uma ideia que nos assomou ao

termos conhecimento do rumo
que tomam os acontecimentos.
Acontecimentos que, em resumo,
são a causa da falta de amor

\
ao próximo, na falta de crença
do Supremo Criador de tôdas
as coisas; falta de Patriotismo,
e, de modo particular, da des

moralização qUE' vem tomando
conta da nossa Sociedade em

tôdas os categorias e em tôdas
as classes e o que é pior, da
família que é, por assim dizer,
a "célula básica para o bem
estar. e â felicidade de um povo".

o doutor PAULQ PEREGRINO FERREIRA, Juiz Eleitoral
da 8a Zona. (Canoinhas), Santa Catarina, na forma da lei.
Faz saber aos que o presente virem ou dele conhecimento ti-

verem, que de acordo com a resolução n° 5.235, artigo 1'2. de 8 de

fevereiro de 1956, do Egregio Superior Tribunal Eleitora" foram apre
aentados os pedidos de inscrição abaixo relacionados. sendo os rnes

mos deferidos:
-,

Nome do Eleitor: Erhardt Koch, José Szernéck Filho. Elvira
Munhoz de Paula, Adolpho Leopoldo Paulo Hedlêr. Martha Hedler,
João Salamon, Emilio Bosse, João Burgardt, Juliano Wendt. Basilio
Szerczuk. Severo Szerczuk , Adolfo de Oliveira Godoy, Maria Arilda\
Allage, Renato Hoeder, Lauro Conceição, Cacilda da Conceição. Nestor
da Cunha Ramos. Carlos Jorge Ek'er, Siegfried Voigt, Simão Marko,
Pompeu de Oliveira. Luiz Perciak, Joãc Belem Fernandes. Mario Fi
delis, Carlos Benkendorf Junior, Francisco Klobukoski, Nicolau da
Costa Furtado, Temporja Vidal Furtado, Vilson Luiz Vojciechovsk!,
Aristides de Assis França, José Schipanski, Osvaldo Segundo de Oli

veira, José Bremmer, Paulino Martins do Nascimeutõ, Natalia de

Loudes Côrrea, Alois Brandel, Moacyr José de Lemos, João Bellozu,

pho, José Inácio dos Santos, Miguel Sumoooski Artur Gorserttz, Afo�'
so Knop, Manoel Jungles, Miguel Gogola, André Oliscovica, DamsZlO
José dos Santos, Thomas Tadra, Maria Theresa Cella. Amalia Bar
rionuevo; Victalin8 Parise: Gisela Kopss: Egide Trentin; Ida Warke�;
Irmã Maria Nivea Holzbach; Ignez Sfredo; Elidia Sfredo; AntoDI?
de Souza Cósta; Juvenal Morvan; Maria Ersna Klein; Anna Bieleskl;
Inês Poaser: Hsrcilio Alves; Inês Lens: Bento José de Lima; José,
Pereira do Valle; Adão Tyiska: Pedro' Allage Filho; Frei Fabiano
Venceslau Gazdzicki; Lucia Bialeski: Cecilia Schupel: Emilia Hen
ning Schnpel: José Schupel; Laura N. Bostelmann: Adernar de Oli·
veira Godoy; Nicolau José Burgardt; Catherine Corrêa Machado;
Celina Maria Laszarim; Orlando Picharka; Antonio Soares: Estanislau
Gogola; Antonio Sconhetzki; Hercilio Muller; Antonio Gonçalves;

(Continua no próximo número)

SERVIÇO 'ELEITORAL
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mas c�Fé bom] o . preFerido!Sim�
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