
AmanhãJ na colina de Santa Cruz10s festej s

do
.

GINASIO I
Pede-se' o comparecimento de todas. as famílias

canoinhenses. A festa
- I'

transferida.nao sera mais
,

rtas
Nós que pretendiamos encaminhar decentemente o rumo

politico-municipal, e, pelas nossas colunas lançamos veementes a

pelos, fomos compreendidos pela maioria dos nossos dedicados
leitores e pelo povo; mas infelizmente não pensou assim o nosso

ilustre "colega" de imprensa local que vem constantemente "de

cepcionado" semear o veneno da discordia mesmo miseravelmen
te derrotado nas urnas de 3 de Outubro.

Em seu numero' de 12 do corrente, escrevendo sobre o

DIA DA CRIANÇA, misturou com fél do "despeito" desvirtuando
a manchete dedicada a -criança com palavrões só proprios de uma

, mentalidade doentia, quando no semi final do artigo diz que o

Clima Degradante .de Hoje que Consagra Nulidades e Glorifi

ca os Vendilhões e Compradores- de
.

Concien'Cias.- Não deve

o caro "colega" se preocupar com as crianças, mas sim com

os adultos que. o cercam e que vetem como instrumento. São es

ses escritos e outros que o levaram a derrota vergonhosa.
Em outra parte do mesmo numero do jornal, escreve:

DEPOIS DAS ELEIÇOES ... como que querendo convencer o

eleitorado e ao povo que a UDN comprou votos para vencer as e

leições. Engana-se o caro- "colega" pois de nossa parte estamos

certos que o eleitorado livre e honrado do PSD como do PTB,
não se vendem;

Quis o "colega" comparar os seus dignos correlígíonarios
e arnigosjcomo "Mercadoria de Feira", mas foi muito infeliz na

comparação, humilhando e desmoralizando o glorioso eleitorado

pessedista e petebista,
A UDN venceu as eleições porque o pôvo assim o quis

e se o "colega" não' pensa o mesmo, chore sozinho e resignada
mente sem humilhar seus correligionarios e amigos.

Nós da UDN congratulamo-nos com o eleitorado consci
ente e livre do PSb e PTB, porque conosco marcharam para a

vitoria absoluta.

A ccnstituicâo da futura
, ,

Camara Municipal
Pelos resultados OFICIAIS que sabado passado publica

mos, resultado do pleito de -3 de outubro, estão eleitos os seguin-
tes candidatos a vereadôres:

_

\
;

.

,\. VON - Reneau Cubas, Antonio Maron Becil, Alfredo O.
Garcindo, Guilherme Prust, Ewaldo Zípperer, João Augusto Brau

hardt, Tufí Nader e Idalino Francisco Tulio.

PTB '_ Clemente Pieczarka, Alcides Woitexen e Braulio
Ribas da Cruz.

PSD - José Ivan da Costa e Ewaldo Kreiss.
'"

Estes são .os vereadôres eleitos e que constituirão a futu-
ra Camara Municipal, que será empossada em fevereiro de 1959.
A UDN tem a maioría na Camara Municipal e seu eleitorado es

colheu cidadãos capazes. Os eleitos dos demais ,partidos merecem

idêntica referência. Vamos contar com um legislativo municipal
que trabalhará pelo interêsse de Canoinhas e conduzirá a Cama
ra ao rumo dos interesses da coletividade. Estes são os nossos

votos e a nossa vontade.

Previsto
da

novo

gazolina
Em virtude de novas .porterias da Sumoc, 166 e 167, a

gasolina sofrerá aumento de tres cruzeiros em litro, bem como o

oleo lubrificante, que sofrerá aumento de seissentos cruzeiros em'
tonelada. Os aumentos previstos contribuirão drásticamente para
novo encarecimento do custo de vida. A derrota nas urnas do
PSD e PTB teem corigem em fatos' de tal natureza que se suce

derr, de maneira incontrolavel.

DIA dó PROFESSOR
Transcorreu dia 15 do corrente, a data consagrada ao Pro

fessor, esse herói anonimo' verdadeiro construtor da nossa naci
onalidade e do nosso desenvolvimento cultural. Por tão grata e

feméride, .realísaram-se em todo o País solenidades cívicas come

morando tão magna data. Os professôres de Canoinhas fazendo
se acompanhar de seus alunos, realisaram nos recantos mais pi
torescos da cidade, píc-nícs e passeios, querendo com isso, con
gregar mestres e alunos em tão justa homenágem.

Queremos, destas colunas, embora tardiamente, cumpri
mentar li todos os professôres de nossa terra, que consideramos
os legitimas guardiões da cultura universal.

Canoinhas, Santa Catarina, 18 de Outubro de 1958Ano 13
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CIRCULA AOS SABADOS

qualquermanifestação, deve estar
o interesse pela coletividade-
o interesse pelo Município. Daí
os- justos motivos que nos le

vam -jubilosamente, registrar es
se marco na evolução de noss-a

comuna, fato esse que não pas
sou despercebido aos que aguar
davam que a UDN fôsse come

morar a vitoria de maneira es

trondosa.

O povo votou para <mudar e

mudado vae ser o caminho por
onde deverá passar o progresso
do nosso Municipio. As lições
do pleito terão possivelmente
influencia em todos os eleitos

que ingressaram na politíca vi-
'sando o bem estar da coletivi
dade. Oxalá eles compreendam
que o povo exigirá deles uma

prestação de contas pelos votos
recebidos nas urnas.

-

Passado .0 pleito eleitoral e já
conhecidos, pelos resultados di

vulgados, os eleitos' em nosso

Municipio, pode-se dizer -com

convicção que o povo compare
ceu as urnas para impôr mu

danças nas representações le

gislativas e algumas executivas.
Se não andou de todo bem, pelo
menos trilhou a melhor estrada;
pois premiou àqueles que. sou
beram servi-lo, ao mesmo tem

po que buscou novos valôres

para substituir os .ociosos - os,
que eleitos, nada fizeram em

pról da coletividade.
" '

A estrondosavitoria da UDN,
foi a consequencia natural de
uma, reação publica contra o a

tual estado de coisas reinante
em nosso Municipio como por
exemplo, administração acéfala,

.

aumento exorbitante dos impos
tos e o descaso administrativo

já do conhecimento de todos. A
vitoria da UDN não foi somen-,
te levada a bom termo pelos
seus elementos, mas acima de
tudo pelo trabalho que já desen
volveu no Municipio em pról da

'

causa publica, pois os udenistas

que tiveram o poder nas mãos,
olharam acima de tudo o inte
resse

.

da coletividade. Sempre
souberam os udenístas colocar
o trabalho .por'<Çanoinhas dian
te de qualquer fP!ção pólitica. Re

,_

ceberam nas urnas de 3 de ou

tubro, o resultado desse traba
lho - o reconhecimento por tu

'do que fizeram em pról do nos

so Município.
As eleições, como já registra

mos, decorreram em ambiente
de ordem e tranquilidade, ten
do sido baixos os níveis da abs-

aumento nos preços tenção, constituindo assim o plei
to mais uma demonstração do

I I bri F�' I preparo cívico do nosso povo,
e o eo

.

U ri icente tanto em Canoinhas 'como em

todo o Estado. Receberam o

maior sufrágio de votos os can

didatos que mais trabalharam
de qualquer modo, para mere

ce-los. Os partidos atravéz de
seus candidatos disputaram o

voto aos seus concidadãos de
maneira elevada, pelo menos fOI
(I que se observou no desenro
lar de todo o pleito.
A vitoria da UDN não foi a

companhada de foguetarias nem

alarmes inconvenientes. Até dis
seram que os udenístas Eão vi
braram nem deliraram com a

insofismavel vitoria. Este foi

mais um motivo para solidificar
a vitoria da UDN em todos os

sentidos mesmo na educação po
litica que caracterisa o interes

se e' a bôa vóntade dos homens
eleitos sob a legenda da União
Democrática Nacional. Acima de

Alfredo
O dia 24 do corrente é a da

ta festiva do nosso amigo e cor

religionario senhor Alfredo Gar
cindo, quando colherá mais uma

flôr no jardim de sua preciosa
existencia .

Nessa data, rodeado dos que
lhe são caros, receberá a justa
homenagem, merecedor que é

pelo exemplo de um dedicado
chefe de familia e pelos traba
lhos eficientes que tem pratica
do em beneficio da coletívidade, .

Ciaadão de meritos, Alfredo
Garcindo soube grangear a ami
zade da família canoinhense, aqui

Douglas Benkendorf
Estaríamos sendo injustos se

deixássemos sem um registro"
embora simples, a passagem a

manhã de mais um natalício do
riosso Chefe das oficinas e a

migo Douglas Benkendorf, au

xiliar direto do nosso bom fun
cionamento e um dos que ajudou
a engrandecer e cobrir de glo
rias este nosso humilde jornal.
() natalício do amigo Douglas

é motivo de satisfação para to
dos nós e aproveitamos a opor
tunidade para desejar-lhe votos
de feliz existencia junto a todos

que lhe são caros.

Garcindo

se radicando dífsnitívamente e

lutando para o bem e pelo pro
gresso de nossa terra.

Como diretor desfe semana
rio tem sabido conduzir o nos

so
_

jornal condignamente e nós
do "Correio do Norte" por esse

motivo felicitamos o aniversa
riante, augurando muitas felici
dades extensivas á sua extre
mosa família.

Aviso aos Senhores Portadores de

Bilhetes da Tombola

Construção �alão Paroquial desta

Pró

Cidade
-

A Comissão comunica aos interessados que

o sorteio da aludida Tembole reelizer-se-á pels.
Loteria Federal do dia 30 do corrente.

Outrossim, informa que os bilhetes não

pagos até aquela data não concorrerão ao sorteio.

A Comissão

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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.14a D'R - JÜü'iti ,Je AU�'iiiânu�ilto
Militar de C�l!'llÓÍ'ãnha8

JUenç�t!i tlôiivócOO'r�� ��(�$lim �re 194Ô
ds c�hiioca'do� �i�s dQ5Sé� de

'1940, 19,39 e aHtef�'ii*e� q'Ue .F�L
TARAM a inspeçã9, �'é saúde
época gerai (21 a i� i::i"e setem
bro 1958). d��erã;�: côrnriàrecer
no 2°. Batalhão Ferroviã'rio -

Rio Negro, de 11 a, :30 'de NO
VEMBRO de 1958. (Despesa por
conta propría).

Os que deixarem de compa
recer na época acima, ficarão
considerados REFRATARIas e

sujeitos à penalidade do art. 128
aa Lei dó Serviço Militar.
Canoinhas, 14 de outubro de 1958

Benur Augusto Muniz
1°. Ten. Del. I4a. DR.

Juizo Eleitoral da 80. Zona - Canoinbas, S'.C.
E D I T A L te. Pãra conhecímento de todos

.. . passa-se o presente, em virtude
.

O doutor PAULO PEREGRI:'_ de haver saido com incorreções
- NO fE.RREIRA, Juiz Eleitoral ° edital anterior, que será afixa
da 8a. Zona, Canoinhas, da Cír-

_ do no local do costume e-pu'
. cunscrtção de Santa Catarina, bllcado na imprensa local. Dado
na forma da lei, etc. e passado nésta cidade de Ca-

FAZ SABER que, nas eleições noínhas, aos treze dias do mês

realizadas em três de outubro de outubro do ano de mil no

ultimo, na legenda do Partido vecentos e cincoenta e oito. Eu,
Trabalhista Brasile íro, foram Zerio Benedito Ribeiro da Sirva,
eleitos os senhores ANTONIO Escrivão o datilografei e subs

DE SOUZA COSTA, FLAVIO crevi,

HAENSCH e CARLOS WAG- Paulo Peregrino Ferreira

NER JUNIOR. primeiro, segun-
Juiz Eleitoral,

tio e terceiro suplentes, com du- Confére e dou fé.

zentos e trinta (230), cento e trin- Data supra.
ta e um (131) e cento e dezes- O Escrivão

sete (117) votos, respectívamen- Zeno Benedito Ribeiro da

Preço' razoavel
Tratar nesta redação .

H EGISTRO CIVIL Edital
residentes neste Distrito. Quem'
souber, de algum impedimento
deve acusar na forma da Lei.

Paula Pereira, 11 de Outu
bro de 1958 .

Maria Góss Glínskí
Oficial do Registro Civil

Maria Góss Glinski Oficial do
Registro- Civil do Distrito deÍ
Paula Pereira, Comarca de' Ca
ncinhas, Estado de Santa Cata
rina. Faz saber que pretendem
.casar:

Conrado Griten e Carolina
Gomes. Ele solteiro, lavrador'
natural de Cerejeira, deste Mu·
nicipio onde nasceu a 28 de Mar

ço de 1934, residente neste Dis
tro, filho de José Griten So
brinho e de Joaquina Ribeiro
Griten residentes neste Distri
to. Ela solteira, domestica, na

tural deste Distrito nascida a 17
de Setembro de 1936, residen
te neste Distrito, filha de Bra
sílíno Gomes e de Luiza Gomes

6EL4DEIRA
Vende-se uma marca

STEIGLEDER
Silva

SÊOE ITAJAí
�anco Indústria� e Comércio de S�nta Catarina S/A.

SANTA CATARINA
Fundado' em 23 de Fevereiro de 1935

CAPITAL E RESERVAS - Cr$ 220.000.000,00
Agências no.Distrito Federál: Agências em.São Paulo - (SP) Agência em Curitiba (PR) _ Rua Monsenhor Celso, 50
Rua Visconde de Inhauma. 134 ç - LOJA • Rua São Bento, 341 - Rua Marconi, 45 * _. ....

Rua do Carmo 66 r___ Bairro do Brás _ Bairro da Lapa - Bairro da Luz AgenCia em Flortanópolls tsC) - Praça 15 de Novembro, 9

.

.

}
Matriz e Agências INCO _ Direção Geral INÇOGEHAL - Rua Visconde de Inhauma RIOINCO _ Rua do Carmo INCOCARMO - Rua

Endereços Tele�raficos: . São Bento BA,NCOINCO -:- Rua Marconi INCOMARCONI - Bairro do Brás INCONORTE _ Bairro da Lapa LAPAINCO - Bairro da
Luz INCOLUZ - Santos INCOSANTOS (ou INCOS). ..

-,

Agências no Estado de Santa Catarina· Araranguâ, Blumenau, Bom Retiro. Braço do Norte, Brusque, Caçador, Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Cauoinhas, Chapecó,
Concórdia, Crisciuma, Curitibanoa, Estreito, Gaspar; Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiôpolís, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joeçaba, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz Alves, Mafra, Orleans, Piratuba, Pôrto União. Rio do Sul. Hio Negrinho, Rodeio, Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do Sul, São Carlos, São

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

Ag.encias no Estado do Paraoa_· Cambarâ, Clevelândia, Lapa, Maringâ, Palmas, Palmeira, Ponta Grossa e São Mateus do Sul.

Agencias no Estado de São Paulo - Botucatú, Campinas. Cruzeiro, Jaboticabal, Jacareí, Jaú, Lençóis Paulista, . Lorena. Mogí das Cruzes, Mogí-Mirlm, Paraguaçü
Paulista, Pinhal, Piracicaba, Presidente Prudente, Santa Cruz -do Rio Pardo, Sànto 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 Guedes, Barrinha, Guararema, Guariba, Lutécia, Mo.nte Mór, Poá, Queluz, Rio das Pedras, Salesópolis, Sousas, Tremembé' e Vila dos Lavradores -

(Compreendendo Matriz e Agências)

ATIVO I
BALANCETE EM 30 DE.AGOSTO DE 1958

PASSIVO

A .: Disponível
CAIXA

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do. Brasil
Em depósito à ordem 'da Sup. da
Moeda e do Crédito

.

�Em outras espêciea
8'- Realizável

Títulôs é V810tes Mobiliários: .

Apólices e Obri'gações Fed.erais'.
-inclusive 'a!f do valor Dominai de
Cr$22 398,500,00, depositadasc.no
Banco do Brasil SIÀ , â. ordem da
Superintendência da �loeda e do
Crédito, fi as do valor nominal
de Cr$ 1.000000,00 'depositadas
no Tesouro Nacional, por fôrça
do Decréto lei n. 9602 de 16/8/946
Apólices Estaduais
Apólices Municipais
\Ações e Debêntures

Empréstimos e'I'n C/Corrente
Empréstimos 'Hipotecários
Títulos Descontados
Agências nó País

.

.• Correspondentes no País
Correspondentes DO Exterior·
Tesouro. Nacional - M. Fazénda
(Uivisão Impôsto de Renda)

Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

c - 'Imohili�ado
,59 Edifícios de uso do Banco
.Môveis e Utensiliea
M.aterial de Expediente
Instalações
D .:._ Resultados Pendeiltes

i.uros e Descontos
l�postos
'Oespesas Gerais e Outras Contas

J,4.: - Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber de CfAlheia
Outras contas

286224.975,90
-

140.582661.30
45 229 224.10
H.478.�96,90 48�.515�658,20

/

18.970.488.20 .

.

83424,00
2.613 fi37,30
63317.943,50 85015.393,0'0'
777.362.789,20
31.295.042.30

2.199.311.031,20
2.379.626.38_5,50

51.370.015,70
41.769,40'

2.586.ll3.70
89872,547.10 5531.465694,10

6•.468.345,10
3.152.196,00 5.684.101.628,20

228.578,215,70
\ 48.875.4.38,30

1.129.648,50
____10_2_,0_0' 278,583,404,50

3.688.649,10
3,138.861,30'

-41.409.870.50 48.237.380.90'

1.351.825.050,90'
.

164.029,664,20
1.580,825.110,60
681.�71.i44,80 3.777.951.370,50

10.275.3894�2,30

F - Não e'Xigível."
Capital
.Fundo de reserva legal
Fundo de previsão
Outras reservas

125.000.000,00 125.000.000,00
U.500.000,oo
75.019.299,70,
5.480.700,30 220.000.000,00'

.

G - Exigível

DEPÓSITOS
à 'vista e à curto prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias - C/Arrecadação
em C/Sem Limite
em C/Limitadas
em C/Populares'
em C/Sem Juros .

em C/ de A viso
Outros depósitos

194.009.877,30
6l.01U.954,4O'

1.302.857 043.10
142.015001.10
,999 543 568,80

I

27.683,722,70'
84965.100,40
133431.10.1<,80 2.945.516372,60

a prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias

de diversos:
a prazo fixo
de aviso prévio

223.14'Z 856.10'
124982.787.90 348.13064370

3.293.647.016,30
Outras Responsabilidades

Títulos Redescontados
Obrigações diversas (inclusive

as operações de café)
A gências DO País
Correspondentes no País'
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dívidendo a pagar

H _.: Resultados Pendentes
Contas de resultados

175.257.982,60
2.501.116.645,20'
120.231.358,30

2.999,60

62.554.949,20
1.627.J�J,�o '�-,860.791:3li_2,30 6.154.438.378.90'

122,999.693,20'

I - Contas de Cotnpêrisação
Depositantes de valores em

� garantia e em custódia:
Deposit. de títulos em cobrança:
do País
do Exterior
Dutrae contas

1.515.854.715,10'

1.58Q,398521,90
4�6.588,70 1.580,825.110,60

681.271.544,80' 3.777.951.370,50

10.275.389.442,3'0 /

Itajeí, 15 de setembro de 1958· Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente. _- Dr, Rodolfo Reneaax Bauer, Diretor-Gerente -. Dr. Mário Miranda Lins, Diretor-Ad
junto - Otto Ieenaicx, lrineu Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade. Guarda Livros· Reg. no eRC·Se N. 0.181

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PLACARD ELEITORAL DO PA[S
RIO. 13 (RP" - Resultados em todo o país, para governa

dor: Amazonas: Gilberto Mestrinho 31.504. Paulo Meri 29.406, Piauí:
Chagas Rodrigues 38 311, Almendra Freitas 28 O 12. Ceará: Parsifal
Barroso 139.900, Virgílio Távora 131.547, Pernambuco: Cid Sampaio
213478, Jarbas Maranhão 164.443. Sergipe: Rolemberg Leite 46202,
Luiz Garcia 39.358, Baia: [uraci Magalhães 125.737, Pedreira Freitas
89 549. Espírito Santo: Carlos Lindeberg 91.034, Eurico Resende
50.267. Rio de Janeiro: Roberto Silveira 257 197, Getulio Moura
201347. São Paulo: Carvalho Pinto 1 303.463. Adernar de Barros
1.120.978. Rio Grande do Sul: Leonel Brizola 701.324. Perachi Bar
celos 511.522, Goiás: Feliciano Ferreira 67761, Cunha Bastos 15.324.
Placard para senador: praticamente eleitos no Distrito Federal, Afon
so Arinos; no Amazonas, Vivaldo Lima; Pará, Zacarias Assunção; Ma-

. ranhão, Eugenio Barros; Piauí. Joaquim Parente; Ceará. Menezes Pi
mentel; Rio Grande do Norte, Di Huit Rosario; Paraíba Rui Car
neiro; Pernambuco. Barros Carvalho; Alagoas, Silvestre' Péricles; Ser- -

gipe Heribaldo Vieira; Baía, Otavio Mangabeira; Espírito Santo, Jef
ferson Aguiar; Rio de Janeiro, _Miguel Couto Filho; São Paulo, Padre
CaIazans; Paraná. Souza Naves; Santa Catarina, Irineu Bornhausen;
Rio Gránde do Sul, Guido Mondim; Minas Gerais Milton Campos;
Mato Grosso, Correia Costa; Goiaz. Taciano Melo

.

. 1�

qualquer que seja o carga ...

qualquer que seja o estrada I

., barras duras e robustas que mordem
o terreno para máxima troçôo ,nas
más estradas.

• nervuras centrais espessas assegu
ram mínimo desgaste nas estradas
pavimentadas. -

/

para "eemlnhões e caminhonetes,
que não escolhem estrados

Pneus Firestone
- máxima quilometragem por cruzeiro

MERHY LE
TRÊS BARRAS

&
(

s L 10
RIO (Belpress) - A elevação

dos níveis do salário mínimo
está sendo proposta pelo Vice
Presidente João Goulart, apesar
dos fracos protestos que já co

meçaram a surgir nos meios co
merciais e industriais. Goulart
disse que o presidente Juscelino
Kubitschek está estudando o as

sunto com simpatia. Na verdade,
o Presidente está se preparando
psicologicamente para tomar ', es

sa medida que o Ministro da Fa
zenda, sr. Lucàs· Lopes, consí
dera prejudicial ao govêrno, nes-
te momento,

'

Os meios governamentais não
escondem o fato de haver desa

gradado ao Presidente a propos
ta de Goulart. Mesmo no meio
dos comerciantes e industriais a

opinião geral é a de que os em

pregados não podem mais viver.
.com o que ganham. Assim como
nos meios operários fortes con

correntes já chegaram á conclu
são de que os aumentos salari
ais sucessivos não solucionam o

problema pois são, ínevitavel- 1

mente" seguidos de aumentos
de preços, nos círculos patronais
fala-se cada vez mais em me

didas anti-inflacionárias do que
em salário mínimo.

TRES MESES
Já foi nómeada a Comissão de

INIM
Revisão do Sálario Mínimo. Seu
presidente, começou por dizer

que só
\depois dos levantamen

tos dos níveis de vida nas dife
rentes regiões podem ter uma

noção de quanto será o novo

salário. Isso demorará pelo me

nos três mêses.

Dizem que certo orador subiu
á tribuna e começou a proclamar:
Este mundo é uma ... .este mun

do é uma .. , uma... E engas

gou. Um dos ouvintes socorreu-o

dizendo-apenas: « •.. uma bola».
«�.E' isso mesmo» - repetiu ra

diante o discursista e desceu
.

da
tribuna.· Todos acharam que 0-

. mundo era uma grande bola e na-

da mais.

Pois bem, meus caros leitores.
Agora que passou a campanha po
litica, a gente pode respirar um

,j

Venho coshecer o extraordinário Pneu AT e todo
o nosso completo estoque de PnelJ� Firestone

poro todos 0$ tipos de veicules, bem como uma

equipe especiatizodo, à sua disposição, pOfa servi

lo com presteza e cortezio.

E 5
s. c.

JWzorek
pouquinho mais de ar fresco e pu
ro deste mundo velho e dizer cal
mamente que êste mundo é .de
fato uma bola, mas esta bola é
vista por diversos prismas. Dizem
os entendidos no assunto. que 03

poetas enchergam tambem um ti •

quinho de um mundo invisivel.
Sim enchergam-no, mas êles tam
bem como os demais mortais são

sujeitos ás misérias humanas. por
isso. pode-se afirmar que, além da
«bolu, - pouquissimo ou quasi
Dada pod-em vêr,

O, n01>SO emundo politico» na

última campanha tambem foi uma
enorme «bola». Abertas as urnas,'

.

para uns do centro desta «bola»
surgiu decepção, para outros uma

dose de oxigênio com a qual eu

chera_m os pulmões para folgar um
_POUCQ. ,

Houve ainda outros «mundos,
que se encaixavam perfeitamente
Das cabeças humanas. Onde exis-'
tia vácuo absoluto, os emundos>
eram indiferentes e vagavam á
mercê dos, ventos; mas os ventos
eram propicies e b�m orientados "

o primeiro Seminário Latino
Ameriéano de Jornalismo
QUITO. -

- Acaba de i-
.naugurar-se nesta capital a pri-:
meira reunião internacional para a

formação de jornalistas, patroci
nada pela UNESCO, com a par
ticipação de jornalistas de nove

países latino-americanos e obser

vad�res. de sete organismos inter
nacionais

Foram eleitos - presidente da re

união o sr. Carlos Mantilla Orte
ga presidente da União Nacional
de Jornalistas do Equador. e vice
presidente o sr. Raymond Nixon,
professor de/jornalismo da Univer
sidade de Minesota, E. U. A.

Compareceram á sessão inau
gural o -vice-presidente do Equa
dor, os ministros da Defesa: E
ducação. Relações Exteriores. al
tos funcionários da UNESCO.' o
reitor da Universidade de Quito
funcionários de Educação e nume

rosos jornalistas dos principais
jornais do país.

Em seu discurso, o sr. Mantil •
la disse estar "convencido de que
êste seminário terá profunda iQ;
fluência espiritual no desenvolvi.
mento do 'jornalismo em geral, e,
particularmente, para o .conheci
mento e solidariedade continen
tais". O sr Gjesdal. da UNESCO.
disse. por sua vez, que esta reu

nião, primeira dessa natureza que
se realiza no Continente Ameri
cano, "é uma prova extraordiná-,
ria do papel que desempenha . o

jornalismo no mundo atlUlsl'\
Elogiou o papel do jornalismo

na sociedade contemporânea e 'a
firmou .que, para (jjllle a imprensa
dê os frutos_desejados, deve man
ter intactas S\IJl8S qjlllai;dlades de
"imparcialidade,

-

veracidade, ética.
e medida para criticar e censurar".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORRblO DO NORTE '8-10-1958

o QUE E' PROVIMI'?
1. - Um produto comnosto de Proteínas Vitaminas e Mi

nerais de procedencia holandeza e especialmente
preparado para o nosso clima,

2. E PROVIMI é o grande e infalível regenerador dos
seus rebanhos tanto de Gado, Suínos e Aves.

3. - Aumenta repetacularrnente o crescimento, produção,
apetite e fecundi.dade dos animais.

f

4. -

Temos PROVIMI para pronta entrega.
Depositarios em Canoinhas:

Comércio e Industria H. JORDAN SIA
Rua Getuilo Vargas n.? 562

J. Corte
Pr.' Lauro Müeller, 751

Fone 125

Canoinhas - Sta. Catarina

oferece às senhoras donas de casa os afamados aparelhos eletro
domêsticóâ ARNO E WALITA "

'

,

Liquidificadores - Ceutrifugas - Cafeteiras BONCAFÉ
Batedeiras de Bolos - Exaustores -

Enceradeiras simples e com espalhador de cera
Fogareirosde uma e dUBS bocas

� Ferros elétricos - Balanças domestices
Bules eletricos - Cortadores de frios.

Utensílios

4

I

domésticos
C!4tttt E",lÜft

Almanaque ,do 'Pensamento
Edição de '1959

Seja previdente! Adquira o

seu Almanaque do Pensamento,
edição de 1959, portador de va-;
riada secção astrológica, .ínflu-

'

êncía da "lua nova em nossa vida
diária, conselhcs sôbre agríeul
tura, horóscopos de cada' um
dos seus leitores, contos inte
ressantes, anedotas, charadas. e

outros assuntos curiosos, práti
cos e úteis.
Por apenas Cr$ 20,00
Procure seu exemplar na

Impressora Ouro Verde

A V IS O
,

"

Pelo presente torno pú
blico que não mais permito
'transito em meus terrenos
situados em Sereia, nem a

derrubada de madeiras para
cabos de ferramentas, extra
ção de pínheirínhos para
Natal. Tal proibição torna-se
necessária em face dos pre
juizos que venho sofrendo
com cercas e portões que
brados e criação maltratada
por cachorros.

Sereia, outubro de 1958
Affonso Schroeder 3x

VENDE-SE
1 (uma) Casa de, madeí

.

ra com. 1 data e meia, a

rua Gil Costa numero 906
(defronte Hosp. Santa Cruz),

Preço de ocasíão.
Tratar com Waldêma�'Knüp
pelou Z. Gareindo &'Knüp
pel Ltda. 4x

,
'

/"""

VencJe�se
Uma propriedade sita á

,Rua Curitibanos área 1600
,

m2 com bôa casa.

Tratar com

C. Hoffmann.
o sr. Arno

lx

VENDE-SE ATENÇÃ_O
,2 de novembro - Finados'

Encomendam desde já para seus entes queridos que
descansam na paz do Senhor a homenagem de

,_

uma significativa COROA.
Exposição permanente de diversos tipos e modelos
na residência do Sr. Max Scholze, ao lado do Hotel

Scholze - Rua Vidal Ramos, 761.

Florista: Srta. Agnes Brühmüller. 2x

Proibição, IPelo presente aviso, ficam ter
minantemente proibidas passa- I
gens, caçadas e pescarias em

meu terreno situado em Poços
(Invernada), pois o mesmo I é
cercado e tem sido invadido
sem autorização.
Não me responsabilizo pelo �

que acontecer a o s infratores
desta proibição.
Antonio Ernidio Kohler

"
Excelente lote próximo ao

Cemiterio Municipal com a

área de 19.366 m2, tendo
bôa aguada, bastante lenha.

Ver e tratar com o Snr.
Carlos Tomachitz no Bairro
Tricolin. 2x

Caminhão FORD F7
Vende-se um Caminhão Ford

F7 ano fabricação 49 - com dife-
,

rencial simples (não reduzido)
Tratar com

Leonardo Marcinichen

·RAM·,AS
DE AIPIM

recebeu a "Assoe. Rural

0le09 para Cabelos Royal Briar, Di: Ovo, Admirável,
Palmolive, .Colgate. Glostora, Gessy, Dirce, Oleo de Lavanda
e de Lima, Brilhantina, Quina Petroleo, Perfumes e Extrato
em Estojos, Produtos Atkinsons, Cashernere Bouquet, Damo
sel.' Loção Brilhante, Loção Pindorama Leite de Colonia, e
de Rosas, Creme de Alface e Rugol, Antisardina, Agua Vel
va' 'e' Colgate, Creme Barbear e Pinceis, Aparelhos Gilete,
Esmalte, Baton, Pó de Arroz, Rouge e muitos outros, artigos
de perfumarias. C A S A L A N G .E R

RUA PAU!-A' PEREIRA, 79S

Não ',AmigoI
Não jogue fora seu movei estragado!

Leve-o à Fabrica de Artefatos de Madeiras «São José»
e lá o deixarão corno novo.

Executa-se qualquer tipo de .reforma, inclusive
nova envernizagern e pintura.

Melhores informações à Rua Senador Felipe
Schmidt, 244 com o Sr. Siegfried Wittlich. - l1x

T

o mais atualizado veiculo de seu tipo

Forte chapa de aço
'

em posição obliqua
protege o motor, a

caixa da mudança ..

os elementos de
tração.

T raclona uma carreta
sem' fre los, com 610
quilos.

Baixo custo de
manutenção e

consumo.

Somem-se a essas ccrccterlstlccs
tôdas as excepcionais qualidades
DKW,VEMAG.

está à sua espera e
JIPE DKW-VEMAG fabricado no Brasil pela

VEMAG VEMAG S� A.
�eículos e MóquinC's Agrícolas
---------------

Revendedores em Canoinbas: A_ Mallon G. Cia_

Porque não!
,J. Wzorek

A leitura sadía é um dos
meios mais efíéazes na difusão
de bôas ideias que exercem urna

poderosa influencia na forma�,
ção ,dos jovens patricios. Por
isso, todos os cidadões, tanto nas

Cidades como no interior dos
mumcrpios, jamais deveriam
descuidar deste magno assunto,
pois assim como as revistas bem
orientadas, moralmente sadias
trazem grandes beneficios à in
fancia e a juventude - assim
também os escritos perniciosos
causam enormes estragos nas

almas.

E' digna de todo louvor a a

titude destemida do juizado de
São Paulo, proibindo a circula
ção de revistas perniciosas,
A n�ssa cidade de Canoínhas

também já possue algo de bom;
isto é, pode-se comprar nas ca
sas de ramo algum livro ou re

vista para a petizada sem peri
go .de envenenar as, jovens al
mas, Mas tambem, infelizmen
te, não nos faltam nas bancas
edições que deveriam ser repe
lidas por todos;

Um dia destes mexi a cidade

para encontrar algo das edições
de "Vozes "de Petrópolis" que
edita somente coisas bôas.

Procurei também edições de
S. M "O Malho". Nada encon

trei. E' urna lástima. Canoinhas
deveria possuir no comércio dês
te ramo estas e outras boas e

dições. Se podem vender his
torietas que fogem longe das
demais elementares regras de
moralidade e civílídade _, por
que não se poderiam vender his
torietas bôas que edificam e con

solidam a estrutura psíquica da
nossa infancia? Por que não?

Contem ántíbiótícos contra as doenças do' animais,
especialmente Suinos e Aves; portanto o animal
tratado com PROVIMI, é resistente ás doenças
infecciosas.

PROVIMI, portanto garante ao criador grandes van

tagens e aumenta, sem duvida, seus lucros.

Os depositários de Canoinhas. com prazer fornecem
maiores esclarecimentos e folhetos explicativos

sobre o tratamento com PROVIML

Traçõo permanente
nas 4 rodas e su

..

s�
-

pensão Independente
para cada uma delas,

Vecce rampas
de aI" 60%,
Iolqcc.ornente.

É c único veículo
. c'e seu tipo com

acesso por 4
cortas.

Mudas de
Plantas Frutiferas

(enchertos de 2 e 3 anos)
De pessegueiros, macieiras,

figueiras, etc., recebeu a As

sociação Rural de Canoínhas.

Preço de custo.

Tintas Ypiranga
Casa Erlila

EMBALSAMADO ...

(Conclusão da 6a página)
(mantelete, debruado de armí-

.

nho), o corpo de Pio XII re

pousa hoje num cadafalso de
cobre armado na Sala dos Suí
ços ao palácio pontificial de ve-
raneio.

.

Entre as mãos conserva o ro

sário de ouro e marfim, e sô
bre o peito, o crucifixo com os

quais morreu, Ao lado do ata
úde, cercado de altos castiçais
dourados, onde ardem quatro
círios, puzeram um genuflexó
rio e um vaso de agua benta.
Destacamentos da Guarda Nobre
fazem a vigília dos despojos. AS
feições de Sua Santidade estão
calmas, distendidas.

-
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SOUTIENS

Casa Erlila

Vende'#se
,

Uma serrada, completa - Conjunto "Wolff • 45 cavalos
4 vagões de quóta _

r. N. Pinho.

Tratar com Ludovico Bora no Escritório da'Sicól
Rua Getulio Vargas 1203.

,

so

MáqúiAas de Lavar Roupa "RYMER": comJolo
espremedor e sem rolo espremedor. Preços razoáveis.

Geladeiras: Prosdocimo 6'- e 9/112 pés, Consul a

querozene. ,

Rádios e Radiolas: Semp e Orbiphon, diversos tipos.
.

Toca-discos.
'

Acordeões: Somenzi e Soneli
, Máquinas de Costura: Alfa, Philips, Lada e Zig-Zag.
Fogões em 3 tamanhos, cozinha americana, "Fiél";

Cofres e Arquivos "Fiél".
Aparelhos Walita e Spam

Acumuladores Durex; Ventiladores.'
Bicicletas: Prosdocimo, Goericke, Sport e Bristol.

Peças em geral.
Lampadas simples e fluorescentes.

V. S. encontrará á rua Paula Pereira, 790 na loja de

-LOUREN-CO BUBA
========='

'

==�'�=================p==="
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'ii Dr. Aristides Diener I�
•• 'CIRURGIÃO DENTISTA, ••

§ , H

'li Raios X .. Pontes Moveis e Fixas U'
H H
" H

Ü Dentaduras, Anatomic8S �
" g
55 Rua Vidal Ramos !!
g ,

'

g
:: CANOINHAS Santa Catarina Ü
:=mim=li:::::::::I:::::=:::::::::::::::::�;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::z=::==

-

José Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n_O 550
CANOINHAS -_ "Santa Catarina

�""""""""""��i.a......""".

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâ.mpago
Completa assistência para

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

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios

Vendas â vista e a prazo

Sempre OFICINA RELA,MPAGO
Rua Paula Pereira -,.{ Edifício próprio

Panelas e louças
Casa Erlita o verão vem aí! _

.

Gelad,éiras domésticas F R IG I D l\ I RE
VENDE-SE

Máquinas agrícolas é

para beneficiar madeiras
Para todas, as finalidades.

Informações com

Z. Ciardndo & I(nüppel Ltd.
e---

'Nesta cidade.

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
- de Guilherme J. A. Souza
Rua Euge�io de Souza

-

Tratar com o proprietario
Sr. Leonardo Marcinichen.

Procure no seu fornecedor
o sebêo Princezêlr Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto �bom,

especial e can'oinhense!

Material· elétrico'
CASAERLITA

A Associação Tem a Venda
Semente8 de grama íorrageira
Mudas de batatinhas
Mudas de arvores frutíferas
Adubo para horta
Visite a Associação e veja o

seu colossal estoque

Vende OU' al�ga
Preço de scasião uma casa

residencial de madeira com

duas da tas e meia de chão,
sitada á rua Caetano Costa
(imediação Gomalaca);

Vende-se ou troca-se
Otima propriedade em Xar

queada, com área de 2.7(10 m�,""
casa de madeira, rancho,
poço com bomba, luz eletrica
instaiada, pomar em franco de
senvolvimento. '

Preço de ocasião

Negocio com relativa urgen
eia. Condições a combinar.

Diri�ir-se á Pedro Reitz. 3x

Proximo ao Hospital Santa
Cruz - em terreno de 20 x

40, duas casas com luz ins
talada e separadas por cer

ca, em otimo estado.

Preço de ocasião 2x

Informações nesta redação

C,ORÔAS PARA FINADOS
, ,' ..

Nada mais justo e acertado' que, a oferta de uma lin
da Coroa como homenagem aos nossos entes queridos de-.

sapareeidos, e Dna. Chiquinha Kopetoski tem a grata satis
fação em poder comunicar que está aceitando encomendas,
e que tem este ano grande variedade de Coroas para pron
ta entrega, de novos modelos, de todas as cores e contecío
nadas 'com habilidade e perfeição maxima. Coroas' Imper
meaveis, diversos tipos de flores nas Coroas como: Orquidea,
Dalia, Rosa, Lirio, Copo de Leite, Margarida, Grizandalha etc.

Procure pois, com antecedencia e escolha o melhor; na
casa de Dna Chiquinha - Rua Paula Pereira, 819 - Fundos

ao lado da Firma - Irmãos Trevisani. 3x

Maquinas de Plantar
(manuais)

para milho, feijão e arroz c-s a 180,00
.-

Preços especiais para Revendedores

tasa Esmalt
Bar e Mercearia

-

MONTE-l'- LíBANO
de A D-I B S A K R

Dôces, salgados, trigo triturado' para quebe
verduras. e frutas em geral

Entrega a domicílio - Fone 28:1

Rua -Caetano Costa - Esquina Curitibanos, 44 i

Acabamos de (
,

receber d nova

-

com 5 gavetas. Vendas a prestações a partir Ide
Cr$ 310,00 e se.n entrada a partir de Cr$ 400,00.

- Com 15 anos de garantia e assisteneía técnica
. durante o prazo de garantia.

PEREIRA
\

CASA
(

Rua Getulio Vargas, 882.

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

grato 'prazer de comunicar ao Comércio e - Indústria de Canoi
nhas e seus arredores. que está fazendo entregas regulares de
mercadorias de São Paulo a Canoinhas de 10 (dêz) em 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,40 por Kg.
Transporte de cargas de Porto Alegre via Curitiba a Canoinhas,
preço Cr$ 2,20 por kg. De Curitiba a Canoinhas por Cr$ 0,80
carga de armazém, Sacaria Cr$ 35,00 por saco até 60 kg.

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

Pela preferência com que formos distinguidos,
agradecemos penhorados.
EXPRESSO ]OINVILENSE LIMITADA.

Comerciais e Sorveteiras
ELETROFRIO

A' vista ou em modicas prestações rnensais,

Z. Garcinclo j& KniUlppel- Ltda.
Canoinhas - Caixa.Postal, 56 - Fone' 261 - St», Catarina
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preços/ rmmmos para
alimentíciosA'-

generos
o Decre�o assinado pelo Presidente da Répública Beneficiará Produtore's e Consumidores

.

RIO - (Agência Nacional) - nar o decreto que assegura pre- Essa política de amparo- a pro- no Brasil foi o de evitar que na das agrícolas e dos preços nos
Prosseguindo na execução da ços mínimos aos cereais e ou- dução, mediante a fixação de época das safras, quando au- mercados, tem a dupla vanta
pclítíca de estimular por todos tros gêneros alimentícios em preços mínimos, por sua' efici- menta a oferta e os preços ten- gem de proteger produtores e

os meios:a produção nacíonal, 1959. Expedido com antecedên- êncía, é adotada em vários pai- dem a cair, sejam êles aviltados consumidores.
,

'

em seus diversos setores de a- cia suficiente à época da seme- ses, 9, presentemente, cogita a por manobras espeeulativás vi

tividade, notadamente no da pro- adura, poderão -os agricultores FAO de, em próximo conclave sande a formaçao a preços baixos,
dução agrícola para atender não ampliar suas culturas, de modo internacio�al, procede:'. a �m de grandes estoques que reti.dos
só às necessidades do consumo a obter no ano

. próximo vin- exame cU1ê1ados� dos varies SIS· por a�gum tempo, provocanaI?
do país; mas, também à expor- douro safras bem maiores, que temas de g�rantIa. de preços e escasses, conseque_?te encarect-

tacão 'vem o Govêrno de assí- as anteriores. outras medidas visando, tanto menta e li obtençao de grandes"

quanto possível, proteger as ren- lucros pelos 'intermediários.
das dos produtores. agrícolas.

.

Assim, essa garantia proporcio-
O objetivo fundamental que nada pelo Governo, objetivando

inspirou a adoção dessa política um relativo equilíbrio das ren-

Assegurados
outros
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Embalsamado por cem

anos o corpo do Papa
CIDADE DO VATICANO -

o corpo de Pio XII' foi embal
samado pelo prof. Galeazzi- Lisi,
seu medico-assistente, por meio
de um processo que conserva

os despojos durante 100 anos,
no mínimo, A operacão; de em

balsàmento começou às 13h3Cm"
interrompendo o ,desfile das per
sonalidades religiosas, diploma
ticas, políticas e. dos membros
da nobreza romana diante do
esquife.

O locutor oficial da rádio do
Vaticano, padre Pellegrino, de
clarou que o método utilizado no

embalsamento evitou qualquer
incisão no corpo do Pontífice.
Uma hora depois de terminada
á Operação, o'. rosto do Papa
estava fresco e rosado e seus.

traços extremamente serenes,

côr violeta,

Sómente depois da rc;erimonia
de reconhecimento da morte e

benção do cadáver, celebrada
pelo cardeal Tísserant, decano
do Sacro Colégio, é que a Igre
ja Catolica admitiu oficialmen
te o falecimento de Pio XII, per
mitindo que os restos mortais
fôssem trasladados de SEU lei
to de morte, em Castel Gandol
fo, sob a escolta de' Guardas
Nobres, para a Sala do Trono, no
Palácio Apostólico do Vaticano.

O ritual do reconhecimento
-da morte foi celebrado esta ma

nhã Durante a cerímonía, Tis
serant chamou o Papa três ve
zes pelo nome: "Eugenfo, Eu
genio, Eugenio". Em seguida,
voltando-se para os outros car

deais disse: "Vere Papa Pius XII
mortus est" (Na verdade, o Papa
Pio XII está morto). Logo de-

.

pois, Tisserant ordenou à Secre
taria de Estado que informasse
oficialmente a .todos os cardeais
do mundo o falecimento do Papa.'
Vestido de branco (solidéu,'

sobrepeliz, larga sotaina e luvas
de sêda), vermelho (leves sapa
tos de entrada baixa) e marron

lConclúe na 4a página)

O RECONHEC1MENTO

.

Os sinos das basílicas de 'São
Pedro e de São João de Latrão,
na cidade do Vaticano, dobrarârn
hoje às primeiras horas da ma

nhã, para dar início aos nove

dias de luto da Cristandade pela
morte de Pio XII, Os altares das
igrejas foram cobertos e todos
0'8 cardeais trocaram suas ves

tes escarlates pelas sotainas de

A Associação Rura'l de (anoinhas
'amplia suas atividades

Após a regularisação de todo o seu serviço interno, a Di
retoria da Associação Rural de Car.oínhas está promovendo uma

sede de louvaveis iniciativas no sentido de ampliar suas ativida
des pelos nossos Distritos. Ainda recentemente acaba de organí
sar o SERVIÇO DF PULVERISAÇÃO A DOMICILIO, abrangen
do pomar-horta e jardins no perímetro urbano e suburbano da
cidade, tendo para esse serviço, um homem capacitado, atencioso
e com experiencia suficiente para dar combate as pragas que a

nualmente atacam a nossa fruticultura e horticultura.

Foi deliberado tambem a construção de casas para os fun
cionarios da Associação, aproveitando a sobra de madeira da 2a.
Esposição 'reàlísada em novembro do ano passado. Serão ínaugu
rados mais Nucleos Rurais, estendendo deste m,odo, a Associação
l'hiral suB assisten_cia .aos seus inumeros associados.

•

os
•

cereeis e

ANIVERSARIANTES ,

DA SEMANA
/'

ANIVERSAR/AM.SE
Hoje: O sr. Walfrido Lan

ger; o jovem João Alberto
Nicolaezi; as meninas Stela
Mm'ilú filha sr. Tufi Nader
e Ivone filha do sr. Tirmino
de Paula e Silva.

Amanhã: Os srs. Douglas
Benkendort e snr. Orlando
.Buõa; os meninos [ulio Cezar
filho do sr. [alio Gonçalves
Cori éa Filho e Ademir filho
do snr. Joaquim A. Pereira,'
a srta. Yolanda Guteroill; a
menina Doris das Dotes _ fi
lha do snr. Antonio Maron
Becil.

Segunda-feira: O sr, Alex
Michel,' os _jovens [oco fiVar=
denski e Julio Orgecoski; as
sras. dnas. Gel ta esp. do sr.

Gustavo Maes residente em

Ioinuille e dna. [oana esp, do
sr. Zenão Mazurkevicz.

Tupa"reira: o sr. dr. João
Bayer Filho; os jovens Amir
fiilho do sr. Jacob Seleme, Os»
car filho do sr. Braz Vieira
e Mario Edson filho do snr.

Rodolfo Froehner; a sra. dna.
Idelmira esp. do sr. Waltri»
do Schramm; a menina Gea
nine filha do sr. [ucy Varella.

Quarta-Feira: o jooem An

.tonio Vailatti; a menina Leo
nide Lourdes filha do snr.

Felix da Costa Gomes.

Quinta-teira: o menino Cor;
nelio Francisco filho do snr.

Henrique Netistaedter; 'a me"

nina Regina filha do sr. dr.
Haroldo Ferreira.

Sexta feira: os srs. Alfredo,

de Oliveira Garcindo, Antonio
Cubas e Demetrio Rudey; o

jovem Leonardo FI anz; o me"

nino Antonio Ouande filho
do sr. Osmario Davét; a sra.

dna. Maria esp, do sr. Hora-
'- cio Costa, residente em Xan
xeré; a menina Maristelà fi
lha do sr. Norberto Fiedler.

Cumprimentamos a todos

desejando votos de muitas

'felicÚlades.

Assine! Leial Divulgue 1

Corre-io do Norte

em 1959

Outras medidas de ftnancía
rnento durante a cultura das
novas safras. 9. serem agora to
/

madas pelo Banco do Brasil, por
ínterrnedío de sua Carteira de
Crédíto Agrícola e Industrial,
proporcionarão aos agricultores
a segurança e possibilidades
de expandir compenssdoramente
suas' produções,

Cine Teatro Vera Cruz
A P R ,E S 'E N TA:

ROJE - ás 20 horas - Impróprio até 14 ano.

O 'LEÃO AFRICANO
EM TEGHNICOLOR

Um sensacional documentário de Walt Disney
ACO�PANHÀ UM SHORT

conto do seriado - A RAINHA DO CONGO

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

O LEÃO AFRICANO de Walt Disney
conto do seriado - A RAINHA DO CONGO

-----

Censura até 5 anos
P-roibido alé 14 anosDOMINGO _ �s 17 horas

. as 20 horas

os CARRASCOS DO MAR
EM CINEMASCOPE

Victor Mature, Karen Stele, Philíp Coolidge e James 0180n

Pela primeira -vez, a história mais fantástica! Ameaçador!
Assassino! Aterrador! - Combate aos tubarões!!!

2a. FEl�A - ás 20 horas - REPRISE- Proib, até 14ano.
-,-----

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

TURBILHAo DE ESTRELÀS
com' Germaine' Danar e Georg Thomalla

_'

Não deixem de assistir êste nosso primeiro filme
ALEMÃO da temdorada!

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

MULH,ER xA
com Líbertad Larnarque, Victor Junco, Andres "Soler,

Silva Derbez, Aurora Walker, Rodolfo Landa

Este é realmente o verdadeiro drama vivido por uma mãe,
diante da inclemencia do destino ...

Aguardem: O Pirata de Porto Belo - Paixão,
de Gaucho - Conspiraçâc do Silencio -

Desejos Ocultos - Profundo Mar Azul·
Colégio de Brotos, etc.

Nucleo da Legião da Bôa Vontade,
"Campanha da Bôá Vondade - Jesus está Chamando"

Comunicamos a todos os interessados que o Nucleo
da Bôa Vontade está funcionando a' rua Felipe Schmidt
numero 86 e aceitando cooperadôres para os serviços de

,

extensão do Reino de- Deus na terra. A radio Mundial está
irradiando diariamente em tre is horarios o programa "Jesus
está Chamando" na palavra do Presidente da LBV Alziro :

Zarur e o Nucleo de Canoinhas convida todos os legionarios
para ouviram o aludido programa.

'

Canoinhas, 15 de outubro de 1958

/rací Goulart Silva Secretária

PARA FERIDAS,'
E C Z E MAS,
INF1AMACOES,
COCEIRAS,
F R I E 1 R. A S,
ESPINHAS, ETC.
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