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Santa. Cruz' de Canoínhas ! 3 de Maio! Dia �onsa
gradó à nossa- Padroeira que tanta proteção tem dádo a

;1:e J�e�ªJ�' �tJ:r� ��i�f/�ta�f;�{f��,ep�;�; ���� !�
in0nst�,�ç�q U�SS9&�,:;:����.var;tçp.ll}",PY �o?er' lf,ft,féi .,\� . ca�
,m, preces ao alto, suphcand<?, que a proteçãó recaia sw'
'�re todos" qu�' aqqt,:Y�:VeBl .el'(,ij��hetaw - pedindo ma�
:��nda, que aú&e3\9\íta:!-,Cruz continue espargindo suas luzes
: sobre todos os, povos.

i O atú�l ����nto de tra�s'iç'ã�, exige de todos nós

yirtudes excepcionais para vencermos com galhardía, . �,s ,

duras e necessárias.provas. que "hão' de.vír parà que atiQ
:jâmos, corno .é,. ,precisq: úrij grãü ,de,."prqgress,<>, ,���'pirituil
:� que Já devíámos ter éhegadó, 'se rffelIior .e�pregó tivel�
.semos dado" ao,..nosso tempo .. Muita. ene.rgia sempre, ê"
:.1'; .

.

1 �tf .� ''. :. ;f ,. -i:;,' \..,.; ,�:} "

.

'" �- ,').'
:�ôbre tudo fé""n�:o<Cr,�zn�de >C:r:j\S,�B.i( C�ng}nh;a� tem a feli1I,
idade•• de possuí-la (!'0Hlo, Padroeira. ,ps ,s�'4.ê fílhos nap
.desconhecern q\le, Deus é a vértice da nossa marcha. E

'Jesus, Seu Dileto Filho, o -ponto de convergencia das
POSS;:lS aspirações.' A Cruz, o exemplo imaculado por onde
passou um sofrimento de maior expressão cristã para toda

,

a humanidade. -,

,] Hoje é o Dia de Santa Cruz de Canoinhasl Uma
festa está 'se realizando em sua .homenagem. Unidos, q.s
cristãos oram. çp,ridentes de ���s <}esp�nsabilidades perante
f.l Cruz do Senhor, entrelaçando br�ç9s e corações ria

plesma víbração, de .otimismo, fé, .esperança e caridade,
Jodos pedem por Canoinhas -, por seus filhos -' P?r

.

feu progr,esso mate.riql e espiri�ual. .,Mas. nã,q devemos e§-'
guecer, agora nem nunca, que ajudar com o símbolo

�a Cruz, e a melhor honra que pode, p'erante Deus, con
quistar um cristão.

f_: .'\

ji Vivamos e sigamos amparados pela Cruz do Senhor,
:;@estemerosos e firmes na certeza de que sob a proteção
ltia Cruz, o Senhor permanece,conôsco,'e, indubitavelmente,
alcançaremos amanhã, a alegria, e paz do mundo melhor.

Glória à. Sant� Cruz. Glória à 'Canoinha� por tê-l�
como Padroeira.

Neste mes a Convenç�o da UDN
!' Esta semana fômos honrados com a visita do Sr.'
.;Modesto Zaniolo, Presidente em exercicio do Diretoria Mu

,picipal da União Democratica Nacional, ,que pediu-nos que
�ran$,mitissemos aos nossos inumeros leitores, correligio
:i9rarios e amigos, que em' maio proximo, em dia a ser

previamente marcado, será•. realisada a Convenção do seu ,

partidQ ,para ,a escolha dos candidatos à, Vereaçiôre,s e

Deputados que concorrerão às eleições de 3 de outubro
do corrente ano'.

Após demarcHes ,firiais que e.stão sendo feitas com
tOS Sub-Diretor;los <;los DisttitQs, como sejam: - reestru_
lturação, alistamentp eleitora}, e àrganis�·ção dos trabalho's
,para a futura campa:qha pàlitica, reunir-se á então o Di,
'retorio Municipal para a homologação dos candidatqs à

lVereadô.reEi. �ue concorrerão ao pleito de 3 de outubro
.

pelos DIStrItoS.
, A noticia, não temos a menor 'duvida, causará bas

tante satisfação e animação entre todos os udenístas ca

)lwirihenses qu�e estão �mpacientes p�r conhecerem os no-

mes dos candidatos que irão representar o legislativo mu

nicipal � estadua�.
I' ,.�'Correio ,0..0 �ort�" ,cQngratula-se co�) o nobre

Presidente da UDN, Sr. Modesto Zaniolo, colocando suas'

colunas a disposição' do partido politico mais bem orga-;
nizado do. Brastl.

T, ",

CONVITE-BAILE
'. , ..... '.,�;. II:, 1'�\' ./�-In}

A Diretoria do Santa Cruz E. C. tem a honra de i

,GohVidá:r 's-eus ,assó.ciados e e�n'la. familia, para o gran-!
(11()SO baile q1,le fará realizar dia' 3 de maio e:i:n sua sede:
sacia! no Salão Beçhel.. '10: I, i

.

Abrilhantará um ótimo conjunto;'
c

musical de Rio Negro.
NOTA:- Reservas de mesas com Silo Bechel.

.

�.

Cidade
� � ,� .

b�; Jri�,ê ��a;i($1�"ficf�s
de Afmeidà

_, .(. o'f., 'f

Transcorre. hoje o natalicio
d� s� Dr. ro�é Pedr� Me�des 'de.
AlIiIeida ex- ruiz de direito da
Comarca de

< �á'�oinh��
-

e atual-.
in:cente,},tiiz da 2&. yàá, ,??a cidadede Lages, onde atravez da sua

int��rip��ê é. honestidade, já con
qu.i�tou ,à simpatia, de todos os

lageanos.:
'

Por tão grata efemérid�. � dis-
.

H�r� à�ivêrsàriante' teí-à ensejo dê,
na: data de hoje, receber muitos
cumprimentos das pessôas de suas

relaçq�s .e ,arpizades, ás, quais ofe
recerá ná sua residenciá em La-

ges, u�. co.c:ktail. ",

Ao Dr. José Pedro Mendes de
Alm�i(ra emviãuloS nossós cum'

p'ri�entos com; muitós voto's de
feliéidades, júnto de todos os. que
lhe são cares.

Sr. Ulialdo R. dà Silva
Deccorrel'á amanhã o aniversá

rio .do sr,., PbaJçlo 'Rica,rdo, da Silva,
'pessôa b�stante relacionada e es·

timada nos nossos meios sociais.
Mora'dor ��tigo de C�noin�'�s., um
dos que tambem ajudou Canoi
nhas' a crescer, a data do seu na

talício será certamente lembrada

por todos. que conhecem a sua

idoneidade moral.
.

/

. ,

"Correio do Norte" cuprimen,ta-
o com muitos votos de felicidades.

"

Sr. WIEGANDQ OLSEN
Aniversaria-se dia 9 do corrente

o sr. Wiega�d9 Ols!'!I) •• ,
industrial

de renome nacional, e fundador da
conceitiiada firma Wie�ando OI·
sen S.A. sediada em', Marcilio
Dias com filial em Curitiba_

l_o �:�., __ � '.�-.\ �.,� �i t: '<-:"-1 " t, \f
tIomem de extraordinaria capá-

. cidade inçlustri!:1l e larga visão ado
ministrativa. 'em pouco tempo
tornou a sua indústria num ver

,dadeiro 'parque industrial econô-'
.mico de Santa Catarina e do
B�:asil. ��BFtandp tl\cos 'e";mbMir
.laminada para o exterio,r, levando
.seu nome e o, nome de f,l0ssa te".- >

,

ra, a varios paÍzes europeus e

amerIcanos. .

"C�rrgio do N�rte". qhe:se'in,p�e
'

encontro'u no sr. Wi�gando Olsen
, " 11'" .

um esteio para a sua cen�inuidade.
almeja-lhe crescentes e

\

ii:iintérrup-
,1 tas feliç�9�Pj:!s" ,:e.rp; companhia de
todos os. seus. familiares;.""
',' I? :.,"",1." ,,- �)',�-'.- '-ri' "'.. � )':,\:.

Sr. Gilberto RitzinaIÍD,

,� F;e�.teja.,)s�u ,:!:1njv�w�á�iQ d�a ,9 'i
'do �ôrrente o �r. G'ilbérto Rifz
::m'an'n, Vere�'cl�r da'União D�rrio-' t

: crà tica Na'cico'al'pór Martílio Dias
'e alto funcionário das Industrias

,Wiegando Olsen S. A, da mesma

localidade.
Ao nataliciante e correligioná

rio, nossos votos de felici(lades .

Petró'leo �Bra8i1eiro SIA -- Fé,tr(j'brás"
E:ntreg� '�de'OtJriga<oês ,ao Portâ&ó'r,

'i

A A'gência do B�nco Indústria e Cofuéréio :;

de Santa Cati;lriQa .i�/,A." désta praça, ��tã ;,i!ttí"to- ;;
rizªda

.
pela '''PETROBRÁS'' a fazer i'a en,tté;gà. '�ãos I}

(

.

��ntrlb\Ii�tés '<;lo '. ex.erCício de. '.Hl55, das ::f��p��iil:as .�
Obngaçoes ao IPortador", emItIdas. por �qtú:!l'a Com- �

,

'panhia, . bem como, efetuar o ipag'arl1erlto dds�t1rviaén- .�.
dós aos 4 semestres' vencidos.

:_:,- )_�::j ;,,'';'';'', ,'.' �;.::.;; !;:"� ':�_ ·�5;,}· -'.', . ::
na:thâiqr;",p'ã mais Jn�.QJ1qrtwv�l
IJÍ"9ros{ââJl�, d�ndifo l?eior,ayés
tado ptossí;vel' de incapacidade
administdítivà. .

"

NãO, é prêciso, pãi:Le:>tetnpúi'l
car, um levantamento de tudo
que está ab�ndo11add, pbfqüe
atinge éiftas àstronôrnicas; Basta
que citemos b qtré atualmente
ocort-ê Com b� motoristas' de
caminhões - dê' Cãnol,rihhs é' de
outros múnicipios que por aqui
passam. Muitti� dêi:itàm seus v'êi
culos nas ti\ia.�: Q:,{}çatJas' ê vem
à pé na§ casãs Z'ugmà'n; Lojas
Unidas, Comércib Fischer e etc.,

i ii tÓ, vÓ,

porque' as .ruas . estão tão esbíí-
racadas é tão rhIn's;' -qlie chegam
mais depressa, ahdaiiéió: Tbêla a

cidade ésta crivada de crateras
por faltá de um sifuples, m�s
regular servico de cü'nservação.

.

. t' i<-. \, _."

Enquanto isso, o atual Prefeito,
jâ ap,elidado Pe:lo povo ,de "'Pre
feito Relâmpago", completamen
te \desmorali�'adõ, tetneri'do que
1?�,S pr?xima�, eleiçpes os "c'au,di
datas aliancistas sofram derrotas
devido a sua pessiína' admúüs
�'ração à. Írente dk PrefeÚUra,
n'lancfa para PiÓhelros� duas mO
toniveladoras ao mesmo tempo"
pretendendo éo'm 'Isso, engana'r '

• c.
• •.

i ,.' .'

os �leitôres paqueI;a 'p'r(,)'spera
localidâde - 'dizen. até que houve
exigencias de um outro çema
gôgo, o fracassado deputado
Coloden, que está se vendo mal

para reel�ger-se. Com duas ma

quinas, esperam' ambos recon'�
quistar a simpatia e o pres'tigio
perdido.
Isto é o que ocorr,e na admi
nistracão de" Cinoinhas. A ver

dade infelí'srneiite a pura '\ier
\ (ilade. Como, semplfe o dissemos,

Quasi treis an�s sã� deêor�i- o muniêíflio 'foi entregue à mãos

dos. Nem:as 'obras de" modestas inábeis - foi para a Prefeitura

proporções f�ra� êO'ncluidás. As um lh8iflem INerte - 15ara a As

de ace,ntlladas 'p�ºp'�)l'çõé� ficij- sembleia, um "bon· vivan" - um

ram no papel - na redação do 'gàin1fino qÚe' �l;!gêu.:.serà custa

"Barriga ,Verde"••Q ,calçamento' l$:rfJ��messas aos' humildes ope
iniciado na rua Paula Pereira,
a mkis de tim ano, atrasta-se (Continua na 6.a Ipágina)

�
,., , ,�. Jlr,; .. :, ._. '1

.

, ' �' .. . j: '1.·' .

.

Os iri'teressq,dos" deverão procurar 'a' agênda
focal do "INCO", munidos da's respectivas "GUIAS
DE RECOI.HIMENT0"'Ho 'éxe'rcicio "'ae 19:55. O prazo'
de entrega têrmina à 14 de 'junho' de 1958. , 2x'

. c�rne{itâ�§J ,ri8g hit!H5r 8p�
cionistas que s,ó .

s\ígéfn(;�' át'it�ifr
a, }��H?l ,a,gfIli�istr:���? r,n,lJvjcipal
- em cada numer9. !p�st�.jor
nal, estamos nós criticando a

péssima direção municipal; Mas
sabem os . nossos leitores que
estamos com a razão, pois em

quasí treis
..

anos
.

de. governo
àHàheisfé, hàdá vi�os que pu-,.

_'
.. � 7,.·. ""\. 1 . ". ,j :: 'I, �:: .�... 0.' "�'O

ge�,�e��� !l�ar,(!onfo,pp�;çios .éO,rn
o aumento absurdo e escorchan
te dos imposteis mU:riitipais -

senão vejamos:
Quando a UDN deixou -o go

verno, as estradas municipais
eram todastransitáveis, além de
iriumeras oUtras que forám/ a
berfas e conservadas durante
toda a gestão do seu Dito e do
Herbert Ritzmann, não queren
do �itar a�nda outras iniciativas
de vulto tomadas e aplicadas em

pról do desenvolvimento urba
nístico. Tudo feito e realisa,.do
com uma arrecadaçã.O de OITO
MILHOES DE CRUZEIROS.

I�icià.da a administ�'ação alian- ,

çísta sób a aireção ..
'de 'Haroldo

Fér'rei�a e t�mbé� i'niciadà ú�ia
nova arrecadaçã<i> num montante'
de VINTE MILHOES DE CRU
ZEIROS, resultado do .aumento

dos, impostos, est,avE\ até então.
o pôvo na esperança de, que
com tantos recursos, importan
tes realisações iriam ser feitas
e os problemas vitais da cidade
e do interior, iriam ser soluCio
nados. Gritava o "Barriga Verde"

toda a semana que os alianCístas,
acompanhantes de Haroldo Fer
reira, tinham grandes planos e

que ,a �ap?cid.ade dp, c�t:�idato
poi' eles escolhIdo, era "fabuloso",
adminis'trativamente falando.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Ball.CO -Indústria. e Comércio de Santa Cata.rina S/A.
I T A J A í· ..... SA N TA.C ATA R I N A

Fundado em 23 de' Fevereiro de 193�
CAPi'TAL E RES�RVAS - Cr$ 2'02.980.700.30

Agénci�s no D,isfrito Federal: Agências em São Paulo - (SP) df Agência em Curitiba (PR)_ Rua Monsenhor Celso, 50
Rua Viscondé de Inhauma. 134 C • LOJA .. Rua São Bento, 341 - Rua Marconi, 45 *.. ...

Rua do Carmo 66
.

Bairro do Brás � Bairro da Lapa. Bairro da Luz Agencla.em Florlanopohs (SC) .. Praça 15 de Novembro, 9
..

,}
Matriz e-Aeências INCO - Direção Geral INCOGERAL -' Rua Visconde de .Ioheuma RIOINCO - Rua do Car�ô' INCOCARMO _I Rua

Endereços Telegraficos: ,'São Bento; BÁNCOINCO :__ Rua Marconi" INCOMARCONI - Bairro do Brás INCONORTE - Bairro da Lapa LAPAINCO - ,Bairro da
..

.

-

.

Luz JNCOLUZ - Santos INCOSANTOS (ou INCOS). - .'
,

.,

Agências no Estapo de'Santa Catarfns' .. Araranguá,' Blumenau, Bom Retiro. Braço do Norte, Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Canoinhae, Chapecó,
Concórdia. Crisciuma.· Curitibanos, Est.reito,. Gaspar, Guaramirim, Hencique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiôpolis, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joeçaba, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz Alves. Mafra, Orleans, Piratuha, Pôrto União. Rio do SI1I, Rio Negrinho, Rodeiõ, Santo Amaro da Imperatriz. São Bento do Sul, São Carlos, São

Francisco do Sul, São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taió, Tangará, 'I'ijucas, Timbô, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê.
-

• Agencias no Estado do Parana . Cambarâ, Clevelândia, Lapa, Maciugâ, Palmas, Palmeira, Ponta Grossa e São Mateus do Sul.
.

:Agencias no Estado de São Paulo - Botucatú, Campinas, Cruzeiro, Jabotioabal, Jacãreí, Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogí das Cruzes, Mogi-Mirim, Paraguaçü
Paulista, Pinhal, Piracicaba, .Presideute Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, Sertãozinho e Taubaté.

Agencia no Estado do Rio de Janeiro - Barra Mansa.
:Escritorios no Estado de Santa Catarina - 'Biguaçú, São José e Urubici�

.

Escrit. Estado S. Paulo - Alfredo GU.edes, Barrinha, Guararema, Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poá, Queluz, Rio das Pedras, Salesópolis, Sousas, Tremembé e Vila dos Lavradores
.

\
.BALANCETE EM 31 DE_ MARÇO DE 1958 - (Compreendendo Matriz e Agências)

--------------�---------------------------------

A. T I V O II P A S S I V O

A ...;;_ Disponí-vel
CAIXA

Em moeda corrente
Ein deposito no' Banco do Brasil
Em deposito à ordem da Sup. da

Moeda e do Crédito' '.

Em outras especies
B ,..:... Realizável

Letras do Tesouro Nacio�al
. Titu!vl! e Valores Mobiliários:

Apólices e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
Cr$22.398.500,OO depositadas no

Banco do Brasil SIA., à ordem da
Superintendência da Moeda e do
Crédito; e as .do valor nominal
de Cr$LOOÓ.boo,oo depositadas
no Tesouro Nacional, por- fôrça
do Decréto-Iei n. 9602 de 16/8/946
Apólices Eetaduaís
Apólices Municipais
Ações e Debêntures

.

EmpréstimóB em C/Corrente
Empréstimos Hipotecários
Títulos Descontados
Agências no País
Correspondentes no PMs
Correspondentes no Exterior
Tesouro Necional-M. Fazenda
(Divisão Impôseo de Renda)
Outros Créditos
Im6veis .

Outros valores

C - Imobilizado
58 EdifiCios de uso do Banco
M6�eis e Utensílios

"

Material de Expediente
Instalações
O - Resúltados Pendentes
Jures e descoh'tó8
Iâ)'postôs'

.

Dé'spes88 Gerais ti 'outr'â! 'GontM

E ;;... fc��tas .c!le 'CQD);)1�n8�tão
Való'r,es' 'em ,gai'àn't;ia

'

Valares �rn :'cus'fil>dia
Títilllmi ..� 'rectlber (fé G/1Hhé'ia
OU�T8'8 �C.On't88

262.887.519.60
146.285.03.5,40

45 229 224.10
26.506.829,40 ,(80.908.608,50

75,000.000,00

18.970.488,20
83.820,00

2.593.537.30
64.949.693,50
602,165.528,60
29.744.968,50

1.973335.374,40
2.763.087.896,90

69.832.310,40
1341,20

2.506.t03,70
91.143.,743,60 5.531.817.267,30

65.755869.30
3,02§.89�,oo 5.11i2197,5'H;60

86.597,539,00

226.978215.70
45.458,402.90
5,420.738,40
2.443.785,00 280.301.142,00

F - Não Exigível
Capital
Fundo de. reserva legal
Fundo de previsão
Outras reservas

125.000.000,00 125.000.000,00
12.000.000,00
60.500.000,00
5480.700,30 202.980.700,30

·��8,O,�.;8r�7, 3ró
1.779.'679,30

56.2bS..V;3,·1 ;8� 60.790, 2:��;4c;>

-1.256.859.826,80
156782.380,20

1.54S.776A,50,90
?40.776,790,20 3.803195.448,10

10.387,393,034,60

G - Exigível
DEPÓSiTOS

à vista e a curto prazo

de Poderes Publicos
de Autarquias
em Ci Sem Limite
em C] Limitadas
em C] Populares
em C'/ Sem Juros
em Cf de Aviso
Outros 'depósitos

237.854.682,60
121.878.524.40 .

1.217.273.643.40
129.669 170.40
921.451.672.50
26.582.437.70
8� 713.107.90
121.994.235,90 2.859.417:474,80

a prazo,
rle Poderes Públicos
de Àutarquies

'

de diversos:
a prazo fixo
de aviso prévio

600.000,00
.7.901.352,00

202.214.155,40
107.271.104,60 317986612.00

3.177.404.086.80
Outras responsabifidades

Títulos Redescontados
Obrigações diversas (inclusive
8S operações de café)
A gências no País
Correspondentes no País
Correspondeutes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
'

Dividendos a pagar

l4,4.047.857,oo
2.749.2�7.605,10
112.660.166.20

4,484,40
")

63.690.093.30
810.317,40 3.070.430.523,40 6.247.834.61o�

l�

H - Resultados Pendentes

Contai de resultados
_ 133.382.276,09

'15,-

I - Contas de Compensação
,f)eposita'D'�s de valoree e.,n
garantia é em custódia
Deposit. de titulos em cobrença:
do Pa'ís
do Exterior
Outras Contas

1.41�.642.207,oo
1.54-8 ..332 -:251,00

444.19,9;-90 1.548.7\76.450,90
<840.776.790,20 3.803 .195.448.J.;q

10.387.393.034,60
\ ....

Itajaí, 14 de abril de 19'58. Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente - Dr. Rodolto Renaux "Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Miranda Lins, Diretor-Ad
junto - OUo Rim'auX, lrineu Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade Geral » Reg. CRC·SC N° 0.181

s. Tereza Especial
o seu café Data

MOACIR

VENDE-SE UMA OTIMA ·4
RUA MAJOR VIEIRA.

Tratar com o Snr.
Associacáo Rural de (enolnhes

,

Sementes de Trigo para o plantio de 1958

AVISO
. �

NOVAK.
Carlos Schiessel avisa que

estão terminan temente proibidas
as caçadas e pescarias em seus

terrenos sito em Imbuia, Arroio
Fundo, Lageado e Monjolinho,
neste município.

.

Aos que desrespeitarem e?te
aviso sem sua previa autorização
serão comunicados a autoridade

competente e punidos de acôrdo
com a. lei. 2xar idU. &&l M --

Adlquirídas pelo Governo do Estado atravez da Secre
taria da Agricultura, comunica a Associação Rural 'que as

sementes. estão em seus depósitos e estão sendo vendidas
'pelo preço de custo. O Governo do Estado concedeu .este
ano a 'bonificação de Cr$62.00 por saca, bonificação esta que
foí o valôr do fréte de Passo Fundo Rgs. a Canoínhas,

\.

Os' preços das sementes de trigo estão assim estipulados:
Variedade «Kaumacleíner» Cr$600,OO a saca de 60 quilos

««Frontana» «500),00« « «

Ambas as Variedades «Kaumacleiner e Frontana» após
testes de germinação, aprovaram e confimaram o que já a As�
soclação Rural havia recebido da fonte produtora.

.

,fi.: .. �

-ri

CASA LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - Canoínhas

Comunica que recebeu novo sortimento

gravatas "Kenedy", Venho hoje mesmo

escolher a gravata de seu agrado.

de
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DE BOTCH
"Balim
haverá
turmas

assis-

Caminhão FORD F7
Um Caminhão Ford F7 ano fabricação 49 - com di

ferencial simples (não reduzido)
Tratar com Leonardo,

na Comercial Automecanica Ltda. Rua Coronel Albuquer
que ou Fone 278.

Orientação
Dona Nereida Cherem Côrte,

oficial do Registro Civil de Ca
noinhas distribuiu em todo o

município, panflêtos avisando
80S pais e aos noivos da neces

sidade de comparecerem no Car
torio munidos de todos os do
cumentos quando quizerem re

gistrar seus fílhos e ajustarem
nupcias.
A Comunicação do Cartorio

do Registro Civil está assim re

digida: -

Aos srs, pais
a) ,;_ QUE? para Registrar seus

filhos é necessario apresentar a
CERTIDÃO de CASAMENTO
ou-a certidão de um filho já re

gistrado. O prazo de registro é
de 30 dias para o interior e de
15 dias para a cidade.

Utensílios
domésticos

e4ttfL. �tllt4

Oportunidade
Vende-se datas, ótimo pon

to, estrada Marcilio Dias.

Tratar Casa

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

o dânia é o teu título eleitoral
A democracia e o teu Partido
precisam de ti. Qualifica-te elei
tor enquanto antes para \ poderes
serví-Ios.

Experimente
'CaFé MI\RLY
O MELHOR

Panelas 'e louças
Casa Erlita.

, .

n e c e s s a r i a
Aos noivos

Para casar é favor compare
cer no Cartório 20 dias antes da
data marcada, trazendo junto, às
CERTIDÕES DE NASCIMEN
TOS. Si são menores de 21 anos

de idade queiram vir acompa
nhados de' seus Pais.

Nossos cumprimentos à Dona
Nereida Cherern Côrte pela lou
vavel iniciativa que visa acima
de tudo, esclarecer os habitan
tes do interior que não sabendo

quais os documentos necessarios,
vêm ao Cartório e não podem
ser atendidos.

Cidade
abandonada

(Conclusão da la página)
Desde a muito o q�e Canoi

nhas não sente o braço forte do
trabalho. Desde' que a UDN en

tregou o governo, não se ve

ação nem trabalho em nenhum

lugar.
Este é o problema vsito em

termos gerais. Mas se este é o

problema, do lado politico, ex

clusivamente politico, tanto o

Prefeito como o deputado do

PTB, estão sempre no interior
à caça novamente de votos para
reelegerem-se. Estão tentando
novamente enganar os eleitôres,
reparando estradas e construin
do bueiros às vesperas de elei

ções. Voltam as sua promessas
criminosas e um novo regime
de mentiras e calunias imposto
por forço de demagogia, tão na

tural entre eles e seus simpatí
santes.

A melhor resposta a essee

"politiqueiros" será o resultado
das urnas em 3 de outubro pró
ximo. O pôvo está saturado. Er
rou uma vez - não errará mais.
Os canoinhenses responderão
com altives à aqueles qoe des

graçaram o nosso municipio,
tornaram Canoínhas, cidade pro
gressista, em cidade abandonada.

OI

UMA ADVERTENGIA COMO "FILHOS DE NINGUÉM!"

e l

SE

Caminhão (hevrolet
Troca-se ou vende-se por

propriedade de terreno um

Caminhão Chevrolet 39, em
perfeito estado. Informações
nésta redação. �x

No Cineminha "São Francisco"
AMANHÃ' ás 15 hs. e ás 20,15 hs.

E'VADIDO
- POLICIAL -

com Barry SULLIVAN e Dorothy MALONE.

SEGUNDA-FEIRA, às 20,15 hs.: A SESSÃO DO SESI.

MUITA COISA EM
POUCO ESPAC,O .. a

,

E agora...

"05 FILHOS NAO

No próximo dia 18, na Cancha de Botch
de Ouro", de propriedade do sr. Lauro Michel,
grande torneio em disputa de cervejada entre as

Vogt & Balim de Ouro.

Amador do "Botch"! Vá .

passar uma tarde alegre,
tindo seu esporte. M_

O desmazêlo é tanto na Pre
feitura que foi deixado de' co
brar o impôsto predial em abril
porque não tinham blocos-talões.
Afinal de contas, Canoinhas tem
3 tipografias. Será que nem isso,
o Prefeito providencía?
- Enquanto tudo na cidade

está relegado ao esquecimento,
o "Prefeito Reiampago" está no

interior politicando. Consta que
ele prometeu uns "votinhos"para
a reeleição do Colodell. Mas, se
gundo tudo indica, a coisa não
está fácil, não. O pôvo do inte
rior anda aborrecido com o de
sinteresse municipal para com os

lavradôres e habitantes do in
terior. Agora não adianta mais

querer trabalhar na ultima hora,
colocando todos os recursos mu

nicipais numa única parte do

I Realizacão do Governo' do Estado
,

"

Posto de Saúde de Papanduva, inteiramente de alvenaria, medindo
13,50 x 9,70 metros, com gabinete médico e mais duas salas para
exames clínicos. O novel município de Papanduva tem agora um

Departamento de Saúde Pública à altura do seu progresso e evo

lução, isso graças ao interesse do Govêrno do Estado e da Secre
taria de Viação e Obras Públicas, sob a competente direção. do

nosso conterraneo Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho.
Realização corno esta, demonstra o real interesse

dos homens da UDN pelas coisas públicas.

CaFé? Sim, mas café boml ASTRO .,.

e

I 'I, ,,'t.

como está aconte-municipio,
cendo ...

- Esses aliancistss são mes

mo de morte!. É tudo feito em

beneficio deles mesmos. Colo
dell-Haroldo-Braulio e etc. com
praram a serraria do falecido
Rufino Fernandes. Vão a Paci
encia do Rufino e vejam como

está a estrada daquí pra lá e de
lá pra cá - parece até estrada
federal. E porque as outras es

tradas não viram nem conser

vas? Não são- mesmo de amar

gar? Será que ainda tem cora

gem de tentar reeleição? O pô
vo vae dizer no dia 3 de outu
bro ...

i

j
"

- Consta que na Capital pros
seguem entendimento para um

acôrdo da UDN com PTB ou

mesmo com o PSD, tendo em

vista as próximas eleições. Se
isso vier acontecer, a confusão
vae ser grande e muitos candi
datos se decepcionarão . . .

- Colodell, o deputado das
"mil gravatas", anda metido a

falador. Na semana passada fez
comicio em Joinvile para o can
didato á Prefeito do PTB. No
ticias chegadas daquela cidade,
dizem que ele engasgou-se com

as suas proprias palavras, fez,
uma mixórdia danada - nin-

.

guem sabia se ele era o candi
dato ou o Baltazar ...

cacique

Cão
desaperecido
Desapareceu da casa de

seu dono Snr. Odilon Pazda
em Xarqueada um cão per
digueiro de orelhas médias
atendendo chamado por BIG
côr vermelha e branca.

Gratifica-se a quem der
noticias nesta redação ou na.
casa do proprietário. 2x

Proibido
Fica terminantemente proi
bida a caça e pesca em ter
reno de minha propriedade
situado me Campo das Moças.

Os transgressores do pre
sente aviso serão tratados
de acôrdo com a lei

Felipe Schmídt, março 1958.

Saul Crestani lxa

o preferido!
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Prefeitura Municipal de ltaiópolis
Balancete da Receita. e Despesa referente ao mês d� fev.ereiro de 1958

iIl:wK.... tJW!a43s:vQj�.

C' A I' X A
Saldo dísponível do, mês, de Ja1n'e,jro;,

RECEBIMENTOS,
Receita Orçamentaría

a) Impostos
Imposto sobre Industrías e Profissões
Imposto de Licença

b) Taxas

10.818.90

3.925,00
.

59.270,00

Taxa de Expediente
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos
Taxas deFiscalização e Serviços Diversos

RECEITAS DIVERSAS
Receita de Cemitério'}
Quota prevista no art. 20 da Constituição Federal

RECEITA EXTRAORDINÁRIA
Cobrança da Divida Ativa
Multas
Eventuais.

535,OG
975,00
120,00

55,00
5.8.540,90

2,312,00
1.060,40
10.625,00 137.418.30 148.237,20

SOMA· Cr$ .......•••..

PAGAMENTOS
ADMINISTRACÃO GERAL

LEGISLATIVO _:_' CAMARA MUNICIPAL
Pessoal variavel

EXECUTIVO-GOV�RNO
Pessoal fixo
Despesas diversas

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal fixo
Material permanente

SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS
Pessoal fixo
Material de consumo

Despesas diversas I

SERVIÇOS D�VERSOS

600,00

3.500,00
14.579,80

600,00

18.079.8á

,3.500,00
27,00 3.527,00

6.825·,00
212,00

1.100,UO
I

8.137,O(Jl

Pessoal fixo
Despesas diversas

EXAÇÃO E FISCALIZAÇAO FINANCEIRA
\

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR
Pessoal fixo'

SERVIÇOS DE ARRECADAÇãO
Pessoal fixo
Despesas diversas

SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO
Pessoal variavel
Despesas diversas
SEGURANÇA PúBLICA E ASSISTÊNCIA SOeI/Ü..

Assrstêr.cia Policial
Despesas diversas
Assistência Social
Despesas diversas

EDUCAÇÃO PúBLICA
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO

Despesas diversas

650,00
,190,(}()· 840,O()

2650,0(J)

.

2.7GO;OO
200,00 2.990,00

720,00

lt.OOO,OO

550,00

800,00
, FOMENTO

FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
[)espesas diversas

SERVIÇOS ÍNDUSTRIAIS
SERVIÇOS DE UTILIDADE PúBLICA
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

LOGRADOURQS PúBLICOS
Despesas diversas

C�::>NSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE,RODOVIAS
Pessoal varíavel ,

Matería! permanente
Matel'ial de consumo

Despesas diversas

.SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas diversas

ENCARGOS DIVERSOS
PESSOAL INATIVO

675,O(]l

600,00

2.007,80
515,00
605,00

5.338,00 8.465,80

4.505,51J

Pessoal fixô
ENCARGOS TRANSITÓRIOS

Pessoal variavel

Despesas diversas �.800,OO
450,ºO, 59.80 1,30

962,00

2.501,20

1,000,00
l'SOO,OO

DIVERSOS
Despesas diversas
Restos a pagar

Saldo para o mês de Fevereiro de 1958..
Discriminação dos Saldos: Na Tesouraria

No Banco lnco
86.651.30
'822,60 87.473,90 148.237.20

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS, em 28 de Fevereiro de 1958·

VISTO CONFERE GONFERE

João Silveira Primo, Prefeito Wenceslau M. Schutesky, Contador João Erzinger, Tesoureiro

o I/L- II
,

Ivre -pensar
PROF. JOTAVES

Há pessôas que se dizem "livre-pensadores". Perguntamos:
Pode se pensar livremente? E' claro que todo homem é livre
mas isso não significa que, pelo motivo desta liberdade. se per:
ca o bom senso, o correto uso da razão. Se o pensamento em si
fôr inofensivo' e não acarretar inconvenientes, pode-se pensar li
vremente ou 'deixar de fazê-lo. Converri, porém notar que todo �
pensamento inutil é um dísperdício das energias intelectuais e é
prejudicial. Por conseguinte não podemos nem devemos ser "livre
pensadores" naquêle sentido moderno e absurdo de querer ,inter_
pre tar tudo á luz da nossa finita e minguada razão, humana, pois
já na própria natureza há "coisas" que os- homens, apesar de tOd�,
progresso de ciência, não conseguem compreender. Os verdade],
ros sábios eram sempre urnildes, isto é, reconheciam sempre a
verdade tal qual ela é, e eram bem distantes daquêle "livre-pen_
sar" moderno e doentio que é hoje praticado pelos homens que
ignoram o valor de uma conduta razoavel do pensamento segun,
do as leis da moral cristã.

O grande pensador católico D. Lourenço Lumini explica
em seu livro intitulado "Ascensões espirituars" que "não ver al�
guma coisa é a consequência de limite imposta à fôrça visiva
material do homem". O mesmo se dá com .a força "vísiva" inte
lectual. Elm consequência dêste limite imposto ao homem, jámais
poderemos ser "livre-pensadores" no sentido de interpretar tudo
segundo a nossa limitada visão intelectual, o que não significa de
forma alguma que somos ou devemos, ser escravos de opiniões
particulares de outrem.

Uma vez que os homens não conseguem nem consegui
rão 'interpretar tudo dentro dos limites de Seus cérebros, sobres
sai a necessidade da verdadeira fé, da fé firme e inaba lavel, tal
qual a tiveram e têm os verdadeiros cientistas, pois, é evidente
que a mais poderosa inteligência humana é falha quando lhe fal
tam a fé e umildade. Foi o que aconteceu nos séculos passadas
com todos os pseudo-refcrmadores, cujos adeptos ainda hoje se

proclamam "lívre-pensadores" e- no entanto praticamente se con

tradizem pois seguem, como escravos, os preceitos e opiniões par.
ticulares de tais "reformadores" cujas inteligencias, devido à falo
ta de fé e umildade, eram tão desastrosamente falhas que hoje
qualquer criança o pode enxergar. Eles- eram polidos, ex(erior.
rne nte de urna falsa cultura parecendo. a primeira vista marchar
com, o progresso; IDas. na realidade não passavam e não passam
de uns pobres ignorantes exibindo públicamerrte á sua miséria
espiritual.

-

Precisa�s
_Da. J1_GOUII1ó_�R"mEss.'H ff""lIíR

'Alugar Uma casa.
Favor' telefonar 179
ou procurar esta redação.

REGISTRO
Sebastião Grein Costa, Escri

vão de Paz e Oficial do Regis
tro cnv11 de Major Vieira, Mu

nicipio e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa _Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

-sar: Pedro Rodrigues e Luiza
Santos. Ele, natural deste Es
tado, nascido neste distrito no

dia 11 de Novembro de 1929,
operaria, solteiro, filho legitimo
de João Maria Rodrigues e de
Dona Joaquina Fernandes, domi
ciliados neste distrito. Ela natu
ral deste Estado, nascida neste

distrito .no dia 6 de Novembro
de 1934, domestica, solteira, fi
lha legitima de Osório Martins
Santos e de Dona Florisbéla de
Paula Santos domiciliados e re

sidentes neste distrito.

Aloacir Veiga e Florentina
'Sofia Grabovska. Ele, natural
deste Estado, nascido nesta Vi
lb no dia 14 de Setembto de

1936. comerciarío, solteiro, , do
miciliado e residente nesta Vi
la, filho legitimo de Miguel Ve-í
ga e, de Dona Cecilia Marão

Veiga, domiciliados e residentes Inesta Vila. Ela, natural deste

Estado, nascida neste distríto, no I

(�IVIL Edital
dia 20 de Junho de 1936, do
mesticá. solteira, domiciliada e

residente nesta Vila, filha legi
tima de José Orabovski, fal. e

de Dona Maria Grabovska, do
miciliada e residente nesta'. Vila

Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
180

.

'Si alguem tiver conheci
mento de existir algum irnpe
dirnento legal, acuse-v para fins
de direito.

'E para constar e chegar êste:
ao conhecimento de todos la
vrei' o. presente que, será afixa
do no lugar de costume e pu
blicado no jornal "Correio -do
Norte" da cidade de Canoinhas.

Eu, Sebastião Grein Costa, O
ficial do Registro Civil que es

creví, dato e assino.

Major Vieira, 29 de abril de
'1958. Pedro Veiga Sobrinho Esc.
Jur.

' '

.

I

A UNIÃO DEMOCRÁTICA
NACIONAL convida a todos I

os seus correligionários e sim

patizantes para se inscreverem
eleitores.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E r R A S,

ETC.
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José :Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n_O 580
CANOINHAS '�- Santa Catarina

"4tA

Oficina'

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor.
A preferida

Completa assistência para
b· . I do pequeno concerto

. sua ICIC eta até a reforma geral

Bicicletas das-melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira --'i Edifício próprio

3.5-1958

à Venda
uma camionete tipo perúa -

"Fordson" 1950.

Preço e condições con-

vidativas.
,

Tratar Casa Pereira

Ao público
o sr. Antonio Karwat avisa

que estão totalmente proibi
das caçadas e pescarias em

suas terras situadas em Ca
nhada Funda - Hío Bonito.

Não se responsabilisa
pelo que vier acontecer aos
contraditores deste aviso. 3x

,

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

Geladeiras? Só

cC-Frigida ire"
Domésticas e, comerciais.

..

A vista e a prazo.
Informações com .

Z.' Cfarcindo & Ifnüppelltd.
Nesta cidade.'

, '.«

Vende-se propriedade
1 casa de'madeira medin

do 104 m2, - nova - em
.'

terreno cercado de 20x 10.

Informações nesta redação
ou na Alfaiataria Popular de
Otto Hoepfrier..

'

Ix

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Berax ou Tupy
Um produto bom,

especial' e canoinhense I

Material elétrico
CASA.ERLITA

Café

Santa Tereza ESljecial
para o seu melhor paladar

J.. \

Seguro de addentes de trabalho
ATENÇÃO LAVRADORES

'A Associação rural de Canoinhas camunica a todos
os lavradôres portadores de cartões da Cia, Atalaia,
que o seguro de acidentes na lavoura está em vigor .

até o dia 30 de junho do corrente ano. Após esta

data,
.

os int.eresados deverão comparecer no escritório

Ida Associação para a legalisação dos aludidos cartões, ,

Outrosim, comunica que do mez de maio em diante
está aseitando novos segurados e que quanto

=.'IIfôr o numero de lavradôres inscritos, mais barato I

I
será o valôr do seguro.. t: II

. '. I. .

I

•

"o

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA
A Agência do Expresso Joinvilense Ltda. dessa Cidade tem o

grato prazer de comuuicar ao Comércio e Indústria de Canoi
nhas e seus arredores. €Iuc está fazendo entregas regulares de

mercadorias de São Paulo a Canoinhae de 10 (dêz) em 10 (dês)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.
Transporte de cargas de Porto Alegre) via Cúritiba a Canoinhas,
preço Cr$ 2.20 por kg, De Curitiba' a Üanoiuhaa por Cr$ 0,80
carga de armazém. Sacaria Cr$ 35,00, por Baco .até 60 kg.

Melhores informações em seu depósito
a Rua 12 de Setembro, 757 - Telefone, 255.

Pel� preferência com que formos distinguidos,
. agradecemos penhorados.
EXPRESSO JOINVILENSE LII\1ITÀOA'� c j

IPara a pintura de sua Bicicleta

FLEXCIL
exclusividade da CASA ESMALTE

Ouça . "Pllnle Salgado"
todas as terças-feiras, as 21,30
horas, pela Radio Glubo, o�.
das médias, 1.180 quilociclos,
ondas curtas de 49 metros e

6.035 quilociclos. (Colabora
ção do PRP de Porto Uníão.)

Topografia. - Agrimensura - Medição de Terras
Feres Dequech - estando em serviços de topografia e

medição de terras nesta zona, avisa os interessados que preten-
derem ef�tuar trabalhos dessa natureza, para procurarem

informações nesta cidade, com João Seleme_

Terreno à venda Café! Só Marly\
Vende-se com a area dê .180

alqueires, tenra de 1.a para cul
tura, dividida em 3 lotes, 'no
lagar Caçador Grande, Mun.
Curitibanos," próximo à Serraria
Ind. Med. Zan!olo S,A.,

Aceita-se em pagamento au

tomovel - jeép ou camionete.

Ver e tratar com. o proprie
tário Sr. Manoel Mattos' em
Tirnbó. 2x

RADIOLA
Vende-se uma Radiola, sendo

o Radio' de primeira qualidade
e o tóca discos Automatico. 3
Rotações, para 12 discos.

Acompanha 30 discos: tudo
em estado de Novo.

_;.
.

�I,\
Ver é'::,combinar com q. sr.

Amaro M.; dos Santos, a Ru,!'l
Paula Pereira, 741. (

]' \t!
..

6urso 6raluilo de Iaquigralia
A Escola Modêlo de Taquigra

fia, dirigida pelo prof. Sérgio
Thomaz, abriu matriculas ao no

vo curso de traquigrafia por
corrésponJencia com um total
de 22 lições enviada em 8 remes
sas, após o que será conferido
diploma .ao alune aprovado em

exame final. Para maiores infor
mações escrever á Escola Mode
lo de Taquigrafia, Rua Barão de
Itapetininga, 275, 9.° andar.ccn
junto 93, Caixa Postal. 8600, Fo
ne 36.7659, São Paulo,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



,PEU1S LAIRE§ Mais 10 kvs. ,de Força
e .JTaJD <D�e§ '�', 'I'P'ara "o norte catarinense

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
: .' HOfE: Os ses. dr.\,.lo�é. oino Bolaut. As sras. d. Hui.
Pedro':Mendes de Almeida,' 'dá esp. do sr. (Iustauo Thiem
juiz da. 2a, Val:'a,·· .residente . e Leonor. esp, do sr. -Angelo
em Lages, Saliba Nader, Nel- Alberti. As srtas. E/fi filha do
son Bannach, Manoel lu«. sr. 'Henrique Todt, Waly Mà-'
gles, Antonio Grosskopt, r�. ria: Zierhut e Maria filha do
lix da Costa Gomes e João sr. Ananias Petrintchuk.
Gonçalves. As sras. d. lsari» .

na esp, do sr. Aristides Gue- QULVTA",FEIRA: A sra. d.

bert, Lenira esp, do sr. Es- Paula esp, do sr. AlfredoPaul.
tanis/au Schiuinski, Eeilda O sr, Roberto Rohrbacher e

P d J
-

B P h' o jovem Glauco João filho does. o sr. oao . ac eco; Constanti d r» I BAs meninas Ana Zélia filha sr. ons an mo e ruu a u-

do sr, -Odilon Daoêt e Rose eno.

Mary filha do sr. Q"Iintino
Furtado. O menino Valfrido
filho do sr. Ernesto Herbst.

AMANHÃ: OS srs. Ubalao
R. da Silva e' José Freitas
rilho. As sras. d. Maria esp,
do sr. Paulo Voigt, Maria Do
lores esp. do sr. Pedro Car
los Negromonte, residente em

Blumenau, Tiburcia esp. do
sr. Dionizio A' Orgecoski e

Olga BSP. do .sr. Pedro To.
karski A sra. Lmy filha do
sr, Estanistau Schioinski; o

menino Wal!,r filho do sr.

Horst Winter, residente em

Porto União.
SEGUNDA.FEIRA: O sr.

Willy Priebe. As sras. d. I
racema esp, do sr. [oão Be
dretchuk Sobro e Angelina
'SfJ. do sr. Joaquim Dias Pa
checo. A srta. .lvete de Pau.
la filha do sr. João de Paula
e Silva; a menina Mana fi
lha do sr.. Ananias Petrint»
chuk.
,

.

TERÇA.FEIRA:
sras. Zilda esp. do sr, Fran»
cisco Fernandes Luiz e Erna
,sp. do sr. Gustooo Strat
mann. O menino Milton fi.
lho do sr. Miguel Dimidiuk.
O sr.rloraano Rig�etto e as

meninas Lza Maria filha do
sr. Ney S. Machado e Yeda
Maria filha da exma. viuva
d. Leonor WiessI e o [ouem
Sesinio Waldmann.

'

. Ql.JARTA-rEIRA: Os srs.

Bento da Rosa Menezes 8 'AI-

SEXTA-FEIRA: Os srs.Gil
berto Ritzmann, Wiegando
Olsen, José Pereira do Valle
e Luiz Krüger. As sras. d.
Gertrudes Grodt e Maria Ol»
ga esp, do S1:. Julio Marcini»
chen. As meninas Selva tüha
do sr. João B. Iêudol] e Maria
de' Lourdes filha do sr. Mi.
guel Procopiak e o menino
Lourival Tose filho do sr. Le
onardo Brey.
Almejamos a todos muitas

felicidades.

Ajuste de Núpcias
.

Com a gentil srta. Déa
Maria, filha do casal sr. Car
los Nunes Pires, ajustou suas

proximas nupcias o jovem
Edison, filho do casal sr. Her
bert Ritzmann.
Nossos cumprimentos.

Agradecimento
Esposa, filhos, genro e ne»

tos do saudoso Francisco No
viski, protundamente 'abala.
dos com o talecimento, ocor

rido em 22 deste, vem por
intermedio deste jornal, a'

. gradecer do fundo do cora.

ção a todos que os contorta»
taram no doloroso transe, e

em especial ao Dr. Mario Mus-
/

si, bem como ao Rev. Padre
Aloisio, pelo contorto epiritu
ai, a todos de um modo ge-
rai a nossa imorredoura gra
tidão.

SENHORES EU VI... O caso da Biblioteca MuniCipal 'e.;.
QUEM DEVE PAGAR?

O Prefeito Haroldo FerreiraL__':"

O Municipio?

Marque cf X a sua opinião e remeta este coupon a n/redação.

O:. (ASO DA BIBLIOTECA ...

'QUEM DEVE PAGAR?
Total de opiniões .recebidas até ontem (2-5):

O PREFEITO HAROLDO FERREIRA: 977

É de ressaltar - e as pre
visões- estão a caminho .de con

.firmar que O problema de ener
.

gia' elétrica em .Joinvile, a cha
mada Manchester catarinense,
será, em breve, uma realidade
magnífica.

.

Da recente visita que àquela
cidade fêz o Governador Jorge
Lacerda, em companhia de Dom

Gregório Warmelíng, Bispo de

Joinvile, Vice-Governador Heri
berto Hülse, Vigário Geral da di
ocese Monsenhor Sebastião Scar
sella, do presidente da Empresul
dr. .Pedro Collin, do. dep. Se
�astião Neves, 1°. Secretário da
Assembléia Legislativa e de ou

tras autoridades às obras do Rio
do Júlio, resulta a certeza de·

que o norte catarínense será
.

grandemente beneficiado pela
política de energia elétrica do
atual Chefe do Govêrno catari
nense.

Serão aumentadas em 10.000
kws. de possibilidades de melhor

potencial naquela zona norte.
Já o Rio do Júlio fornecerá 5.000
kws. e, a Usina de Emergência,
cujos 'motores já se encontram
no pôrto de São Francisco do
Sul, tambem 5.000, resultando
daí 10000 kws. a mais nesse se

tor que, sem dúvida alguma, in
crementará a indústria naquela
região e em outras de santa
Catarina.

Escola deDatilografia
Castelo Branco _

Novo endereço:
Rua Gil Costa, 297.

Faça tambem a inscrição
para o Curso de Escritório

Informações com

ALVANIR VIEIRA

Animais à venda
Vende-se 30 sendo 25

éguas e 5 potros..
1 gaita 'píanada com 80

baixos. Preço de ocasião.

Tratar com o proprietario
Sr. Lauro Ribeiro em Felipe
Schmidt. Ix

..I'" � _,__"� � ,;)......\ ,�.l
"

'Conhece '(r"virlhoé" 1",-

FR'ISANTE MI.CHI�LÔN�?;:
A delicia dos apreciadores! ,

Deleite seu paladar, provando-o.

Tintas Ypiranga
Casa Erlita

Sensacionalvenda.deaniversário
da . firma Irmãos Trevisani' Ltda.

Botas de primeira qualidade a Cr$ 400',00 o par; calçados para
11 homens a 230,00; sapatões a 190,00; calçados populares fechados

para senlioras a 130 e 150,00 o par, e uma infinidade
de artigos por preços nunca vistos.

Senhores Lavradores e· Industriais: Estamos fabricando
arreamento para carroças, tipo especial, com as melhl)res solas do país,
todos com carimbo d� garantia. Cuidado com as imitações. Não tendo

carimbo na peite ira não é nossa fabricação.

Verifique hoje mesmo os preços dos seguintes artigos de nossa fabricação:
�

Calçados de todos os tipos para homens, calçados populares para se-

nhoras, calçados. p/ crianças, cintos, pastas, aparelhos. para montaria, arreios, pelegos e badanas.

Procurem fazer suas cGmpras n�" l?Ja de Irmãos 'rre�}��p'i que está aparelhada para bem servir.

Irmãos TreviSàQI ��tda_ ,-
- Rua Paula Pereira '807 - Canoinhas

?l�' � \.,.

.. �;!'}' .•. 'ii,."

\

'- "" � ,'i.....;'..
:" $>

Ano 12 - CANOINHAS· S. Catarina, 3 de Maio de 19,58 • N. 495

,�------------------------I,

Cine Teatro Vera'Cruz'
APRESENTA:

•

HOJE - ás 14 horas - em matinée

A Chave do Paraíso
com Alec Guinness, Yvonne de Carlo e Celia Johnson

"Uma deliciosa comédia do cinema Inglês".

HOJE - ás 20 horas - Imprôprio até 14 ano.

Tarzan e a Escrava
com Alex Barker e Venesse Brown

Uma sensacional aventura de tarzan nas selvas da Africa

conto da serie: AS Aventuras de Bufalo Bill

DOMINGO - ás 14 horas • Proibido para menores de 5 anos

Tarzan e. a Escrava
conto da serie: As Aventuras de Bufido Bill

ás 17 hora. Censura alé 5 anos
DOMINGO - ás 20 hora.

-

Proibido alé \ 14 anos

DIANA DE 'FRANÇA
em cinemaScope

com Lana Turner, Pedro Armendariz. Reger Moore.
Marisa Pavan e Sir Cedric Hardwícke,

"Uma sensacional pelícola da Metro Goldwin Mayer".

2a. FEIRA· ás 20 horas -- REPRISE - Proib, até 14 ano.

3a. e 4.a FEIRA. ás 20 horas - Proibido até 14 ano.

A TORRE DOS MONSTROS
com Basil Rathbone, Akim 1'amiroff, Lôn Chaney,

John Carradine e Bela Lugosi. ,

"Só um cérebro diabólico poderia criar aqueles monstros"

5a. e 6.a FF.IRA - às 20 horas - Proibido até 14 anos

A FESTA DO CASAM Er,fTO
O mesmo personagem de "MARTY"

em outro de seus sucessos.

AGUARDEM: Tesouro do Barba Rubra - Séte cidades
.

de Ouro - Tr�s horas para matar - .BANDIDO,
�------------------------,

etc•••••

EMBELEZE SUA CASA

PINTANDO-A COM

F ACIL�IT
exclusividade

-

da

CASA ESMAL TE
, �.

,

AS ULTIMAS" NOVIDADES EM· "j
ARTIGOS DE INVERNO .1

Lãs em todos os tipos - Casacos curtos �

compridos - Blusas e casaquinhos de malha �

mais uma infinidade de artigos vindos
diretamente de São Paulo e Rio.

Já em exposição nas
,

LTDA.<t,j
I

Rua Caetário Costa, 553 - Canoinhas - S. C.

"

". r\"�i.(. /;,�:
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