
Um Parlamentar de que· Santa
Di';z:i,amos, no

-

comentário �n
terior, que o dr. Arolde Carva

lho, com a sua eleição para li

Câmar;:t Federal, por um índice
eleitoriü tão alto e, expressivo,
se via assim alvo dum autênti
co ato de justiça da parle do
eleitorado catarínense, cuja ma

turidade cívica e política não

mais se rende ao expediente de

magógico tão comum ainda,'mas
auspiciosamente superado no ca

so daquele ilustre candidato da
UDN:

É que o eleitor de Santa Ca
tarina viu no dr. Aroldo Car

, valho .as qualidades que se lhe

reunem na personalidade e que
lhe formam o caráter de ver-

dadeiro homem público: dedica- '

ção .às causas do Estado, conhê
cimento dos problemas que es-,

tão a exigir interêsse dos gover
nos, honestidade inatacável e

uma grande capacidade de tra

balho, provada' quando, à testa

da Secretaria da Viação e 0-
'

bras Públicas, elaborou os no

táveis planejamentos "adminis
trativos que se estão pondo em

execução.
Veja-se, por exemplo, o Pla

no de Obras e Equipamentos.
Tenha-se presente o levanta

mente aero-geogt;�fico ' do Esta
do, ou seja o mapa aerofotográ
fico do terrltórío catarinense,
como base para os traçados ro-

FINADOS, Romaria deSeudede!
Dentro, de pequeno número de horas, mais um 2 de no

vembro será comemorado pelos cristãos de todas' as ramificações,
em vários pontos da terra. Os cemitérios onde se encoatsam.
os túmulos de' nossos' entes' queridos, recebem.milhares de visitas
nesse dia de satidade. Da man'hã às últimas horas da tarde, não
cêssà s" visitação á Cidade do S'ilcllcio.

Cada visitante; com a convicção sup�rjor d;e estabelecer
um reencontro c�ri:i': a alrii'a de sê'U' bem amadJ; l�va, uma lemo

branca, uma flôr, uma dá:diva, C6Í:no a testemunhar, de forma
externa, o sentimento que lhe vai no íntimo, cuja separação
legou aos sobreviventes um vacuo impreenchivel, 'um rosário
de amarguras,'

,

O culto aos mortos é parte da existência-dos vivos} A
certeza inata da sobrevivencia da alma, conservando a sua in.
dividualidade indestrutivel após a-morte, se reveste de convicção

.

absoluta. sem o que, não haverá razão para homenagear os

mortos no pó dos cemitérios.,
Todos' os que bus�ám os seus mortos, o fazem na certeza

robusta de que o amigo, o filho, o pai, a mãe, a esposa, os que
foram tragados pelo fatalismo da morte, continuam a viver em

condições outras. Pressentem, sabem todos os que visitam os

mortos, quer no dia oficializado pelo calendário, ou em outros

durante o ano, que a alma querida recebe as saudades, as orações,
o pensamento de recordações vivificantes, podendo estar alipre-

, sentes, na forma iovisivel, acariciando os bem amados que, na

r terra ficaram.
Finedcsl' Rõrnaria dá Ssudadel

Recordações, do Passado

EXPRESSIV'A VITORIA!
PARABENS, CANOINHAS!

, Canoínhas está sempre em meu- pensamento. Sinto a ter
ra e o povo dentro' ge mim. Os ultimos dias que lá passei, ape
,§\ir de meus sofrimentos físicos, foram 'dé' alegría, foram de vi.

toria. Seu progresso, sua civilização, seus feitos me empolgam e

me sacodem o coração. Sinto tristesa, quando sei do passamento
�e um amigo, que foi �hamado para as regiões do Desconhecido.
Q'uantos já 'foram. Sinto alegria, Quando'-leio o j(lrnal ,onde tra
bãlhei tantos anos, e onde empreg,u�i o melhor de minha inteli

gencia, para dar a ,esse povo amigo tqdo quanto merecia. Lá dei
xei seu Dito à testa da Prefeitura, trabalhando pela grande;z:a de

c' Canoinhas; Aroldo Carvalho; guindado a mais alta esfera da po
litica e da administração; Reneau Cubas na Assembléia; Alfredo
Garcindo sempre ocupado 'com alguma coisa para el�var o nome

de Canoinhas e que depois, - veio bri!hantemente ocupar o meu

l�gar na redação do "Corteio", 9' meu jornal, a menina de, m!=us

o.!llos já_c'obertos �e nevoas; l!er�ert �itz�a'rl' _o ho�em bom! s'em
�retensoes �essoals, e que fOl,oçqp�r oa Prefe"lt�ra� 9,e�,ôI'!��:I:lI1�P
a Sua capacldade de trabalho; Carlos Schramm, Q verea:aor lmpo
lu�o, inteligente, mas t;scápou: go r�dil; �,o�ha��o bríJ!'íâ'i- pà �s:
sembléia, deixando _o jornal onde �ifuhâiâ a ,aure�la ,âê �eüs co':'
nli�cimehtos é outros e mais,outr,0S q'ue bri_lhaJam e continuam

�r�a�d.?; o D:. Pr9copiak, o m,edico. industri�l} RubEm� Ribeiro]
b escnvao amIgo, camar,ada, que mUlto me presou; Saulo Car::-

, ,'Valho, o advogado; Luiz Tack, o comerciante; e quantos outros

qW;l ainda terei ocasião de manifestar-me; o Ithass, º Douglas, o

witt, o inolvidavel Ágenor Gomes; Altavir Zaniolo, gente do "Cor
, ra-io do Norte" o meu jornal.

De todos os outros amigos eu guardo evocações deliran:.
teso Preciso não esquecer Haroldo Ferreira, que é do outro, lado,
mEs merece a minha saudade.

( ,

, ',.
Fiz piadas escabrosas no "Correio'1, disrriinlinguí muita

gepte, �miltecd ii vive'nça de �:nitros que aí estão brilhando corrio
sofria firmamento:

"
.

': ',. -

:,
.
EJIlJ>oIgoJl:me "� Jll,�iP� �i�!\Çâo T ouví no radio � estron

d6's,à vitoria �ô me� -p.alfi�� ,�,,�;º:�o t,�n�a em �asa � �ão, �m
fQ�,wte de tiro real, fl;Z: e�toutar n.os ares de mmha terra" sau- '

dãriâo Canoinhas e seu pciv01 .'

Dias depois repebí o meu jorna:l, com que anciedade, com
que §ofreguidão lí os resultado'S da apuração. Nem seu Orty, nem
seu' Albino, mereceram a preferencia do eleitorado! Seu Albino
ceve estár decepcionado. Ele que pensava ter prestigio, que se al
çava aos píncaros como -o mais' inteligente, o mais talentoso, con
!;eJuiu, graças a Deus 100 (cem) minguados votinhos, espremidi-

Catarina se
, cos" diversos, no ínteríor e na

i capital, coril\) êsse màjéstosoPa
lácio das Secretarias de Estado
e o monumental edifício das Di

retóriás, agora em fase de con-
'dusao. ,Ti:í'dd' isso atesta uma

incansável atividade produtora
de bem estar e progresso cole
tivos, que recomendam' o espí
rito público do dr. Aroldo Car
neiro de Carvalho; a quem o

eleitorado' acabá' de conferir e

levado mandato representativo.
Não é, pgis, um teórico, a

quem oS"pró'b)emas'diyérS9s,im
postos à á'p:reçiação"dos �stadis
tas; ímpressíóiiern apenas e ins

pirem. dissertações platôniéàs,
.

- mas sim: um' objetívo" pes
quisador' das questões ligadas
ao desenvolvimento geral do

,

Estado e' à feü2ídade' de sua geri
te e um esquematizador de. so
luções, um realizador entusiasta'
e oportuno.
A sua eleição para a'Câmara

dovíáríos �. outras obras çl,e re-:
cuperação econômipa do �,§.ta9:0'
Computem-se, corno reali�açq�s,
suas que são, os muitos grupos
escolares, postos de saúde, es:

tFad,�s. e pontes, edifícios" RÚ.Rli-

Orgu:lhará
Feder�l, marcando-lhe novo pas
soua' carreira'públtca que tã,o
acertadamente e tão gloriosa
mente encetou, não terá, 'por:"
tanto; outro sentido senão o' d:�
uma continuidade àssencional �te
situações, em que é êle chama
do a defrontar tarefas' do Esta
do, que ímplicarn especial sorna
de energias ,e uma invulgar ca-

pacidade
.

de , apreensão e con

cretização. Será um dos parla-
. mentares de

.

que se' orgulhará a

suá terra. Autoriza-nos
-

ã crê-lo
a sua passagem pela Assembléia
Legislativa, .onde 'o seu verbo,
fluente' e rico, esteve sempre a

,

serviço das mais palpitantes as
pirações dacoletívidade barriga
verde.

O povo não se enganou ao

coníerír-Ihe o mandato, em cujo
desempenho hã' de altear-se
ainda mais; nas' suas já' gran-,
díosas tradições parlamentares,

-

a brava gente de Santa Catarina,

!

Pm�rietâri�: A, �. nAR�A��n
CAI�A POSTAL, 2

de 1958' �umero 517

FONE; 128

Oilclore� :. �lfRmO �ARLI�OO e J�ÃO �mM[
CIRCULA AOS SABADOS

Gtrenlc: Il�A'SS �mM[

dà

o Novo Cbefe Supremo da Igrela Católica
Eãlêitó, Papa o: Cardeal 'R''Oncam,.;. 2�Q}rnjl pessoas aclamaram onovo

pontlfice fá re.cefj�rám sua 1a. Qencãq� -

'.

H,ábil ?ip1qmata�: Qçm, pastor
CIDADE DO·VATICANO, 28

.

dão que se encontfava na praça de tensostlêncío, na praça, quan
(UPI) - A:cab'a de' ser eleito o de São. Pedre» aúméritou para do () �8'pa �ntop� s�,ia benção
?�v? Papa; ,-� Os�ardêais?a duzentas 'mil pes�oas. An_tes de � que leva indulgê'llc1a a' todos-
19re"Ja católíca 'tlegeram, hoje, aparecer no bal�ao de Sao Pe- aqueles que a ouvem - e, em
um novo Papa como sucessor dto, o novo Papa, de setenta e seguida�8 multidão prorrompeu

, de Pio xn. o cardeal Angelo seis anos de idade, recebeu o de novo em estrondosos vivas.
Giuseppe Roncallí Imédiatarnen- juramento de obedíêncía dos
te, antes mesmo tie ser conhe- óutros cardiais. Membros da
cido o'n?me do novo Sum.ol Pon-

.

güard'a nobre 'foram os 'primei- BaiJetifice, umas sessenta mi pes- rós a ser admitidos do exterior
soas que se, reuniram na grano p,ara que se �joêihaS,.�em hurníl- O t>iret9�io M�nicipal da União
de praça de São Pedro

, coroe- demente ao novo 'pontjfice. O �Democr'áficii N'á:ci6nal fatá realÍ.
çaram a ,avançar ate as portas novo Papa Joãc XXIII, filho zar no dia 14' de novembro cor

da Basílica, gritando jubilo!l�- mais velho de um modésto agri. rente,. grandioso baile que já fôi
mente, Os cincoenta e um caro cultor do norte da Italia foi chamádo pel� povo como o BAI·
deais participantes do conclave

�empre, considerado um '''p�sto; LE DA VITORIA, que terá lugar
chegáram a uma decisão na dé-

çegl porcento" e "um horr..em no Campo d'Agua Verde, no sa·

cima primeira de suas votações, que sempre via o lado bom das Ião Bechel.
'

que se iniciaram domingo, pela coisas". Homem de natureza a. O bllile está, sendo organisadomanhã, Duas novas vot&ções e-
f' 1 R II 'pelos Vereadores eleitos nas ele' I'.;'

fetuadas esta manhã, a nona e ave, onca i serviu durante
, vI·nte sete ano co o ha' bl'l dl' çõe,s d,e 3 de, outubro e pelo!!

a décima, não deram r,esultados.' e s m .' -

pIomata do Vatl'cano bora membros do Diretório ,da UDN,·A eleição do ducentésimo sexa- .

, em
.

,�

'f A b';' d receboendo a colaboração dos mo,-
gesimo segundo, pontifice da sempre osse um lSpO e cora-

"-

D b I
-

d SPd J
- radores do Campo d'Agua Verde.

igrpja católica foi anunciada. pri- cao. os a coes e . e ro' oao

meir'o por uma fugaz aspiraI da XXIII deu su� primeira béií·
furnáçã branca que apareceu na ção "urbi etarbi" com voz fqrte
chaminé da Capela Sixtina às e clara. S4!1 figt,Jra alta e �acj
dezessete horas e sete minutos, ça era imponente, vista çla Pra- Noticiário, dos Distritos13 horas e sete minutos no Rio, ça, apesar de ,sua' idade e das
Poucos minutos depois de apa- pesadas ye�timeIitas '�e �eu no- DE MAJOR V'IEIRA
recer a épiral br,l:Inca, a multi", vo csrg_o, Houye u� momento

No próximo número daremos.
maiol,"es detalhes a ,;!speito.

- 'Reina grande entusiasmo no

seio dá população a noticia vei

nhos no liquidificador da arrogareia, da estulta vaid�de de ener- culada por proceres políticos'
gumeno. Deve estár decepcionado. Sua quéj�a no seu "Barriga", locais, do desenvolvime�to que
foi certamente a de chamar o eleitorado de ingrato, incompre- está tomando a campanha en

ensivel, ignorante como' escreveu quando o seu Dito foi para a cetada por uma comissão de

Prefeitura. Seus escritos, sUaS difamaçõe�, seus arroubos guixo- cidadãps radicados no distrito.
tescos, esbarraram nqs !'lloiriil<?s da gent'e' inteligente,· �o.m_pte:én.- para a Ctiação do MUN1CIPío
siva e .p,oude contar 100 (cem) votinh()s para Vereador Municipal. ae MAjÓR V1EUtA, ",'.'

Céril :�sc_t;H9 com C, p CUie llí� '§ciJ,-resP9npe cp�o se fora �sc,rito Fontes 'bem informadas acre-
'cóO{ .,S! .... ,"

'

:
'

., o., .'

� \i�tà'iP ';'!)f\'fi "';P,g�slqQidiide .de Sp
,eà:noinhas eS�,á d,!!! p'.{lrabens. A vit,oria ;fqi .ln,te;grall, '�rI"a-

.

,�:OIi'cf��jz�r .�� aspjta9�Õ G�:pô�i)
�a_dôr8, e�pêtacular. �r6lào CarValho Iro Congre'Ssô F�der·al. ;Bê... de M�jbr'ViE!ih.�slarido à frerite
nedito Terézio o admir:�vêl sêu. Dlto, reeleito! Corilb tudó se paga,' 'do fu0vimet1'to :pró MunTcípi'b,
aquí neste mundo. "Barrig� Verde" certamente Circulou tarjado' os senhorEs Vitor Ftrnandes je
de preto, lamuriento, lacrimos,o, enjc'ado do résultaqo âas ,úrnas Souza; An,tonlo Maron :Bécil, 0- I
de 1958: 'dilon Davet e ou tros dtstàcados

Parabens udenistás! Parabens Canoinhas, novo sol vai des- proceres 00 Distrito, ''',

pontar 'no teu horizonte do progresso!
.'

A mesma fontr informa que
GUILHERME VARELA - Tijucas _:_ se.' (Conclúe Da última página)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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" Cultura e PlantiodoMater .

(llex-mate)
Colaboração da Associação Rural

(eorrtlrruaçâo do número anterior)
já despolpados são repostos em vazilha com água, na qual devem per
manecer durante 24 horas, 11 fim de que a polpa glutinosa sofra li
geira fermentação, após a qual as sementes 'se desprendem com faci
lidade e' podem então ser separadas com auxílio de peneira,

III - O tratamanto da semente pelo processo de estratificação.
: A. estratificação é prática agrícola considerada semeadura
transitória, uma vez que as sementes permanecem sob a terra duran
te o inverno, para que assim se opere' o lento amolecimento do te-
gumento. . .

A estratificação é pois uma operação ve visa a preparar a

semente para sua fácil germinação. e pode ser feita da seguinte ma

neira: em lugar sombreado e livre de excesso de água, como, por e

xemplo; debaixo de uma árvore ou ao lado de uma construção, en

terra-se uma lata de querosene (ou outro qualquer recipiente parecido)
com vários fúros no Iuqdo. de modo que as bordas fiquem ao nível
ou superfície da terra. Esses furos, que garantem a drenagem, devem
ser cobertos com cacos de telha, e sôbre estes colôca-se espêssa ca

mada de terra arenosa, peneirada, que será nivelada, distribuindo- se
sôbre a mesma, uniformemente. urna porção de sementes de mate (de
frutos maduros). que devem' ser cobertos por nova camada de terra

peneirada, idêutita à primeira, e assim. sucessivamente, até encher a

lata.
.

Como na zona ervateira ocorrem chuvas regulares durante o

inverno, não há necessidade de irrigar a massa estratificada Se. po
rém, a operação .Iôr feita em zona de inverno escasso, convém irri
gar, moderadamente. o conteúdo da lata, duas ou três vezez durante
os seis meses em que deverá permanecer enterrada, pois a umidade
excessiva do material estratificado pode conduzir ao apodrecimento,
das sementes.

Findo o inverno, a' lata será desenterrada, esvasiada e seu

conteúdo cuidadosamente peneirado a fim de não ofender as semen
tes que possivelmente tenham iniciado o processo de germinação.

IV - Semeadura de grão estratificados.
A distribuição das sementes éstratificadas será feita em se

menteiras. em ripados comuns (JU em caixas de 0,60 cm. x 0,15 cm.
de comprimento, largura e altura, respectivamente,

'.

Se a cobertura da sementeira fôr um ripado, as varas de
.bambú ou taquâra que o cobrem devem ser dispostas na direcção
norte- sul. para melhor distribuição da luz solar dentro do abrigo,

A sementeira em caixas oferece a vantagem de ser Iâcilmen
te transportada para os abrigos ou local da transplantação, e, no

C8S0 de grande quantidade de sementes, dâ-se preferência à semeadu-
ra em viveiros bem preparados.�.

-

Distribuem-se as sementes a lanço sôbre a terra bem nivela'
da da caixa ou do canteÍJ:9' €txataménte como se procede n% semação
de hortaliças; em seguida, são cobertas com delgada camada de terra
fina peneirada, que será comprimida, com uma taboinha. Terminada
li operação irrfga-se a sementeira. empregando se regador de pequeni
nos furos, para si,!!ular chuva fina, que não fura nem encrosta a terra,

É conveniente que as irrigações sejam feitas constantemente.
razão por que se aconselha instalar a sementeira em local com a

bundancía de água e bem sombreado. Na falta de proteção à semen
teira é indispensável cobrir-se a terra recêm- semeada com camada de
Iôlhes ou capim, secos, a fim de resguarda la contra as intempéries.

No fim do inverno retira- se a cobertura palhosa e abrí
ga-se a sementeira com coberta de colmo de dois metros de al
tura, e assim se espera o aparecimento' das plantinhas.

V - Semeadura de grãos não estratificados.
....

Alguns procedem a semeadura sem o tratamento prévio
da semente, o que torna difícil e irregular a germinação. Nesse
caso, as sementes extraídas dos frutos que acabam de amadure
cer são Imediatamente distribuidos como já foi visto quando da
descrição da semeadura de grãos estratificados.

VI - Primeira transplantação.
Cêrca de um mês depois da semeadura dos grãos estrati

ficados aparecem as plantinhas, as quais se deve oferecer os tra
tos culturais necessários para que se mantenham livres de ervas
daninhas.

Quando as mudinhas atingirem cinco centímetros serão
transplantadas para jacàzinhos ou para viveiros, onde permane
cerão até alcançarem altura conveniente à transplantação defini
tiva.

I

!

Sociedade Esportiva Palmeiras
Assembléia Geral Extraordinária

. Por ordem do sr. Presidente, convi:Jo todos os associados da
S. E. Palmeiras, para a assembléia Geral Extraordinaria, que deverá
Da Séde Provisoria (Bar Tomporoski) no Alto dos Palmeiras, no dia
2 (dois) de Novembro de 1.958 (hum mil novecentos cinquenta e oito)
às 9,30 horas (nove horas e trinta minutos), afim de deliberarem so
bre o seguinte ORDEM DO DIA.
l.o} Apresentação e aprovação dos novos Estatutos da Sociedade;
2.0) Apresentação de balancetes da tesouraria;
3.01 Assuntos diversos de interêsse social.

Não havendo numero legal de associados em primeira convo

cação funcionará em segunda convocação às 10 (dêz) horas com qual.
quer numero de associados.

Alto das Palmeiras. 20 de Outubro de 1.958
Guilherme Wachtel - 1.0 Secretario

Almanaque do Pensamento
Edição de 1959

Seja previdente! Adquira o

seu Almanaque do Pensamento,
edição de 1959, portador de va

riada secção astrológíca, influ
ência da lua nova em nossa vida
diária. conselhcs sôbre agricul
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

Devido a mudança de ramo, VENDE.SE compléto EQUI.
PAMENTO DE OLARIA, a saber:

Um motor WARCHALOWSKI, fabricação austriaca,
recentemente adquirido, DIESEL. de 15-20 HP com

1000 a 1.400 rpm - CORREIAS e UMA CIRCULAR
COMPLETA.
DOIS AMASSADORES com bocais;

A

UMA PRENSA MANUAL com TRES FORMAS
para telhas e uma para goivas:

6.000 ARAPUCAS e PRATELEIRAS;
- DOIS FORNOS SIMPLES;

UM BARRACÃO de DOIS PAVIMENTOS com

16 x 72.métros; .

EM CONJUNTO ou em separado, dispõe-se para VENDA. ou

trossim, UM TRATOR FERGUSON. com poucos meses de uso.

Para vêr e tratar, informações ou cartas, dirigir-se à
OLARIA SÃO BERNARDO· Fazenda- MIRAFLORES,
FELIPE SCHMIDT, nêste Município.

Utensílios
domésticos

(!,a�4 �t,tit4
Proibição

Pelo presente aviso, ficam ter
minantemente proibidas passa
gens, caçadas e pescarias em

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

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

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 pinheirínhos 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 Ix

Tintas Ypiranga
Casa Erli1a

•

:

'1

Pino cio

Manga cio El�

V E N D E'- S E

Não Amigo!
Não jogue fora seu movei estragado!

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

Executa-se qualquer tipo de reforma, inclusive
nova envernizagem e pintura:

Melhores informações à Rua Senador Felipe
Schmídt, 244 com o Sr. Siegfried Wittlich. 9x

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

nerais de procedencia holandeza e especialmente
prepatado 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 fecundidade dos' animais.

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

5. PROVI:\'II, portanto garante ao criador grandes van-

tagens' e aumenta, sem duvida, seus lucros.

Os de'(Jositários de Canoinhas. com prazer fornecem
maiores esclarecimentos e folhetos explicativos

sobre o tratamento com PROVIMI.

Temos PROVIMI para pronta entrega.
Depositarios em Canoinhas:

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

/

COM A GARANTIA DA l
MERCEDES-BENZ

n

'"

Para seu caminhão, exija sempre peças
..

que tenham fundida a estrêla de 3 pontas.
AMercedes-Benz do Brasil se responsabiliza
inteiramente pela qualidade dessas peças I

Tôda peça com a marca fundida e numerada
em c6dig� j6 passau por nossos loborot6rios
e é cprovcdc. Sem isto, é peça fraca,
nõo serve. Para suo garantia, 56 compre

peças com a marco Mercedes-Benz I

ParaFuso do
cubo da roda

....:...._. __ .�_ . ..c._.......

Procure peças MERCEDES-BENZ legftimas.
Concessionário Autorizado

.,
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Industrial de Ca
da República

f

4. Releva notar que a firma Rigesa ,IA .• Celulose, Papel
.e Embalagens, com o capital de Cr$ 1,5 bilhão �e cruzeiros, iniciará
brevemente a instalação de uma industria pioneira de papel e celulose
no município de Cauoinhaa' estando desde já orçada a sua produção
mensal em 5.000 toneladas dêsses produtos, que ora importamos prin
cipalmente de paizes da área do dólar.

I'

Da
noinhas

Associatão Comercial e
, '

ao Exmo. Sr. Presiden e
Abaixo transcrevemos na integra, carta da ACIC
dirigida' ao sr. Juscelino [Kubitschek, referindo-se
ã construção da ponte sobre o Rio Negro,' no
limite entre' São Mateus dó Sul e Canoinhas

Canoinhas, 10 de Outubro de 1958.
11m. Snr.
Dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira
DD Presidente da República

.

RIO DE JANEIRU

Senhor Presidente,
1. Intérprete do justo anseio da comunidade sul-peranaense

e Dorte·catarinense, vem a Associação Comercial e Industrial de Ca
noinhas, com a devida vênia e mui respeitosamente, pleitear junto .a

Vossa Excelência a imediata construção de uma ponte sôbre o Rio
Negro, no limite entre os municípios de Sãc Mateus do Sul (PR) e

C8noinhas (SC), no ponto em que se comunicam os distritos de Di
visa (PR) e Três Barras (SC).

2. Ocorre, Senhor Presidente, que' existe Desse lugar uma

ligação extremamente rudimentar, constante de balsa, em estado pre
cário, sujeita às intempéries, que de vez em quando estrangula o es

coamento da rjqueza ervateira e. madeira da região, com prejuízo cres

cente do país. que se vê privado, assim, de . maior receita cambial,
pois os produtos que alí transitam via de rêgra se destinam á expor

tação.
3. Basta dizer, Senhor Presidente, bue os dois municípios a

que a obra interessará mais de perto, formam o maior centro er

vateiro do mundo, iâ não dizemos do. Brazil, além de possuirem .

gigantescas reservas florestais, constituídaa principalmente de pinhei
ros, bem como, enormes lençois de xisto betuminoso) em cuja pros- .

pecção e exploração a Peiróleo Brasileiro S. A. (Petrobrás), está in";'
vertendo 'quantia da ordem de Cr$ 3.000.000.000,00 (Três bilhões de
cruzeiros) !

5.. Por outro lado, o glorioso Exército Nacional, adiquiriu
enormes trechos de terra em Três Barras. no' muninípio de Canoinhas,
onde funcionará o Campo de Instrução Marechal Hermes, como

v.erdadeiro baluarte da Segurança Nacional.
6. A característica especial do campo que se destinará ao

adestramentos de nossae tropas em condições reais de guerra', exigirá,
B�m dúvida, meios rápidos de transporte para os milhares de homens
que intervirão nesses exerci..s, os quais provirão das guarnicões de
Pon(a Grossa (PR), Pôrto União (PR), Lapa(PR) e o do próprio
Comando da 58 Região em Curitiba (PR).

7. Ora Senbor Presidente, todo êsse movimento de tropa'!
necessita, indubitavélmeote, para sua eficiência e objetividade, de ó-.·
timas estradas de rodagem que permitam deslocamentos rápidos, sem

pontos de eatranculementos, como a balsa de inícios referida e que
está logo á saída do. Campo de Manobras. I.

8. A n08SO ver, apenas pefo que acabamos de citar, a obra
ja estaria plenamente justificada Consideremos, entretanto, que o

empreendimento não só traria vantagens iucontestes ao progresso do
País, bem como a própria Segurança Nacional (mercê de sna posição

. altamente estratégica)' como beneficiaria extremamente o intercâmbio
econômico da nossa região, facilitando sobremodo o escoamento de

produtos de primeira ueoesaidade para o povo, como: leguminosas,
arros, milho, trigo

I

e outros produtos agrícolas. determinando se não
a baixa dos preços pelo menos a sua estabilização.

9. O sistema rodoviário nacional, também seria' favorecido,
.

pois essa via de aceseo por que pugnamos, viria descongestionar 8

rodovia BR2, possibilitando manutenção mais eficâs para a mesma e

L

qualquer que sejo a

quelquer que seiq a
H

carga ...

e ,

estrada I

um pneu - dels serviços.
• barras duras e robustas que mordem

o terreno para móxima tração nas

mós estradas.
G nervuras centrais espessos assegu

ram mínimo desgaste nas estradas
. pavimentadas.

para .ecmlnhões e caminhonetes.
que não escolhem es'trodas

_\

Pneus Firestone
- máxima quilometragem por cruzeiro

Venho conhecer o extraordinório Pneu AT1e todo
o nosso completo estoque de Pneus Fires'tone;
pêro rodos os tipos de veiculas, bem como uma

equipe especializado, à suo disposição, poro setvi
lo ·com p�estezo e cortezio.

MERH'Y SELE
TRÊS BARRAS - s. c.

priucipalmente
.tâncias.

dis-encurtando

10. Em síntese,' Senhor Presi
dente, a ponte cuia construção
pleiteamos, transcende de :neces.
sidade . puramente local, para tor
nar-se anseio .nacíonal, pois se de
um lado temos a urgência dessa
via de comunicação para o esco

omanto de nossa produção," do ,

outro, temos' a própria Segurança
do País, exigindo sua construção.
n. Na odortunidade, permita

nos, Senhor Presidente, Irisar que
o Govêrno de Vossa Excelencia,
já deu os passos iniciais para a

consecução dessa obra, que se en

quadra pllrfeitarnente Da grande
meta "TRANSPORTE", da es

clarecida Àdministração de Vossa
Excelência.

Aproveitamos a oportunidade
para apresentar á V. Lxcia. os

protestos de nossa alta estima e

distinta corrsieeração.
Atenciosamente

�mc. ��m�fcial � 1����t[i�1 �� ��n�innas
Wigando Fischer

Presidente.

Edital de Citação de

Eugenio Krattsch

(Prazo de 15 dias)
o doutor Paulo Peregrino Pe

reira. 1uis de Direito da comarca
.

de Canoinhas, Estado de Santa
Catarina, na forma da lei, etc...

Faz Saber ao acusado Eugênio
Kratfsch, brasileiro, nàtural de
Joinvile, deste Estado, com 33
anos de idade, pintor.. filho do
Alberto Kratsch e de dna, Maria
Kratsch. solteiro, alfabatizado, re
sidende que era nésta cidade e

e que se encontra ausente con

forme certidão do Oficial de Jus.
tiça deste Juizo, incumbido' de sua

citação, pue é pelo presente citado, '\

para comparecer nesta cidade, na
sala das audencias, no Forum, 'no
dia dezesete (17) de Novembro
proximo entrante, às 10 horas,
afim de ser interrogado e se ver

-

processar como incurso nas penas
do art. 150. paragrafo primeiro .e

213 combinado com o -art, 12 do
Codigo Penal. ficando desde logo
citados parahtodos os demais ter
mos e atos do processo, até final,
pena de revelia. E para que che-
gue ao conhecimento de referido
denunciado dandei passar o pre
sente edital que vai afixado. ni
local do costume e publicado na

imprensa local, dexando cópia aos

respectivos autos. Dado e passa
do nésta cidade de Canoinhas,
aos vinte e nove dias' do mês de
outubro de mil novecentos e cin

quenta e oito: Eu Zeno Benedito
Ribeiro da Silva, Escrivão o da
tilografei e subscrevi.

Paulo Peregrino Pereira
Juiz de Direito
, I'

Confére com o original do que
dou fé, Data supra. O :Escrivão

Zeno Benedito Ribeiro da Silva.

Agradecimento
Pelas inurneras felícitaçõee e

presentes recebidos por ocasião
de suas Bodas de Diamante,
transcorrido no dia 27 do mês
findo, agradecem sinceramente

Emil Reimer e esposa
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CORREIO DO NO'fHE

"

.

,

1·11-1958

80 mil •

cruzeiros ganharão
--------_.------....................------....................--...............-

os novos

./

Deputados
ELITE CLUBE

I

" Aceito pela Comissão de Finanças o. substitutivo do sr, Ultimo de
Carvalho estabelecendo os novos níveis de vencimentos para

os deputados federais na próxima legislatura
TENIS

, I

,Edital de 'Concorrencia ,Púb,,,licaEDITAL N.o: o 1 /I

Para a Venda de um lmovei com Benfeitorias. Pertencente ao
,

, "Elite' Tenis ClubEt"
,

HERBERT RITZMANN, presidente do "ELITE TENIS
ÇLUBE" nesta cídatíe de Canoinhas, SC. - autorizado pelo Con
selho Deliberativo conforme ATA do mesmo Conselho em, data
de 17 de Janeiro de 1.9q8�, ATA da Diretoria Executívà de 17
de outubro de l.958, na, forma da Lei vigente:

'

',' (

"

FAZ PUBLICO que acha-se aberta, com encerramento
para o dia 2 de Novembro de 1.958, às 16 horas, na Sede Social,
uma concorrencía- publica para a "venda do seguinte:

'

a) • um imovel medindo 3315 metros quadrados (TREZ MIL
TREZENT0S E QUINZE) confrontando com as ruas Vidal
Ramos, Barão do Rio Branco e CeI. Albuquerque (frente
para as trez ruas) com benfeitorias constantes de: Um Pre
dia de construção solida onde funciona a sede Social; Um
Churrasqueira de construção inferior e Uma Casa de Mo
radia com todos os requisitos exigidos de é«?nstrução inferior;

b) - O referido terreno acha-se todo cercado com cercas de ma

deira, sendo que nos fundos divisa com o Riacho do Monjolo.
No ato do encerra1nento, 051 concorrentes deverão apre

sentar suas propostas em duas vias, em sobrecarta fechada, con
tendo exteriormente em caracteres bem legiveis, o nome ou razão
social do proponente, bem como numero desta concorrencia, alem
de ser endereçada a: �LITE TENIS CLUBE - Caixa Postar, 76 -

Canoinhas • .Santa Catarina.

As propostas de concorrência deverão constar:

a) - Preço a ser ofertado pelo concorrente, em algarismos e por
extenso;

b) - as condições gerais de pagamento a que se propõe o

concorrente;

c) - A diretoria do Elite Tenis Clube, estabeleceu ',para a venda
do imovel o preçominimo de Cr$ 800.000,00 (OITDCENTOS
MIL CRUZEIORS) para a base da referida concorrencia.
", I

Publique-se nos Jornaes Locaes "BARRIGA VERDE"
"CORREIO DO NORTE', e afixada na Sede Social. .

Canoin'has, 17 de outubro de ) .958.

Herbert Rítzmann, Presidente
Jair Campos Côrte, Secretário. Ix

RIO, 22 (VA)- OS subsidias
dos deputados federais, na pró
xima legislatura, serão da or

dern de oitenta mil cruzeiros
mensais, Isso se prevalecer,
conforme se espera o substitu
tivo apresentado pela Comissão'

�:et�i��:�a;ti�� r���i:�e�:a���: Delegacia'Auxiliar de Polícia de Conoinhas
o. assunto. Para conhecimento dos, srs. proprietaríos de veículos, ti-
Tais cálculos supõem a con-, baixo transcrevo o Edital vindo da Diretoria de Veículos e Tran

vocação extraordinária de Con- I sito Público:

gresso, o que, de resto, acontece
em tôdas as sessões Iegíslatívas,
A fixação dos subsídios para

a legislatura que se inicia a 15
de março foi proposta, através,
de um projeto de decreto le

gislatívo, pelo deputado Ultimo
de Carvalho. Seu projéto pre
via uma parte fixa; Qe, Cr$ 216
mil, mais Ci$ 1.500 diários (parte
variável) e uma ajuda de custo
de Cr$ 40 mil.

Na Comissão de Finanças e

em plenário, a proposição rece

beu diversas emendas, afinal
consubstanciadas, pelo relator,
sr. Ultimo de, Carvalho, em um

substitutivo. Esse 'foi aceito pe
la Comissão.

De ,acordo com o referido
subtítutívo, a parte fixa será de
Cr$360 mil,'variavel de Cr$1.200
por sessão e a ajuda de custo
de Cr$ 60 mil.

Considerando-se que o Con
gresso, via de regra, se reune;
incluindo a convocação extra
ordinária, por cêrca de onze

meses (as vêzes mais), ter-se-ia, -

só da parte variável, Cr$396

mil (Cr$ 1.200x330 dias). 'Acres:'
cendo- se outra ajuda de custo
referente ao período extráordí
nàrio, ter-se-ia Cr,$ 876 mil por
onze meses. Isso sem contar as

sessões extraordinárias, que CO�
mumente, ultrapassam, anual
mente, a 50, perfazendo, assim
a um total de mais de, 80,mil
cruzeiros os subsídios.

"

.

,!

"EDITAL N. 2
O Sr. Diretor de Veículos e Transito .Públícc, no uso de

suas atribuições.
Leva ao conhecimento de quem interessar, possa, que e

xistindo no Estado, inumeros veículos, ilegalmente transferidos e

emplacados pela Prefeitura Municipal de Lages, e em cumprimen
to à recente decisão do Egrégio Tribunal de Justiça no mandato
de Segurança impetrado pela Prefeitura Municipal de Lages, pu
blícado no Diário Oficial do Estado, edição de 4 de Setembro do"
corrente exercícío, que decidiu por sua unanimidade, ser da ex

clusiva cornpetencía do Estado, o registro' e emplacamento de veí
culos e, tendo em vista ao que dispõe o Codigo Nacional de Transito,

DETERMINA - aos Srs. Delegados de Policia, que expí
rado o prazo de trinta (30)' dias, a contar da públícação do pre
sente, realizem a apreensão de todos os veículos que ainda não
estiverem registrados e emplacados pelo Estado, conforme deter
mina o citado Código Nacional do Transito.

Para a efetivação deste emplacamento, torna-se necessa
rio que ao invés do certificado de propriedade expedido por 8-

quela Prefeitura, os proprietários de veículos apresentem o com

petente' certificado de origem ou uma certidão da Prefeitura 'de
Lages mencionando o inteiro têor do certificado de -Ortgern.

Determina, .tarnbern, que os Srs. Delegados de Policia, deern
ampla publicidade a presente determinação afim de que os pro
prtetarios- de veículos tenham o necessário conhecimento.

Diretoria de Veículos e Transito Público, em Florianopo
Iís, 21 de Outubro de 1958. Ass, Julio Campos Gonçalves Diretor".

Canoínhas, 29 de Outubro de 1958.
.

Edgard Kampcke Pereira, 10• Tenente
Delegado Especial de Policia. 2x

Líder absoluto em economia!
Baixo consumo de combustível e fácil
manutenção fazem diminuir drôsfico
mente tôdas as despesas do Mercedes
Benz LP-321. Seu motor Diesel é aper
feiçoado e mais seguro. O novo

�P-321 foi feito para dar, ao seu pro
prietário, ainda mais lucros no fim
de cada viagem.

E mais ..•

e, líder em conf;)rto
• líder em securcnce

i',� líder em tod,os' o� serviços,
li i técnica alemã em caminhões brasileiros!

"

M,ODELO'
LP ..321

DIESEL

É O NOVO L/DER NÀS ESTRADAS BRASilEiRAS!

@

FClttlres de economiCl,
cOl'ifôrto e seguran;ClI

Motor Diesel OM321, de 120 HP(SAE),
com sistema de combustão por cntecã ..

mora de alimentação contfnuo.

Cambio de 5 marchas, totalmente sln
cronizado. Mais fôrça no arranque •

maior capacidade nas subidas.

Cabine corn novo desenho e tão confor..

tove! como ur� carro de passeio! Possuí
ampla janela trcselro, cinzeiro", porta ..

luvas com tampa, 9a"cncs.�abide, etc.

'MEIlCEDES-BENZ DO BRASIL ,S.A�
,

_,_
, "'\, ." )",: :. ",-

FABRICANTE ,DO 19 CAMINHÃO BRASILEIRO PARA AS ESTRADAS BRASILEIRA$}'
CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO,

PINTOS DE UM DIA
Da Raça White America, des-

,
cendente de reprodutores impor
tados dos Estados Unidos. Quando
adultos pesam de 6 a 8 quilos -

plumagem branca.

Pedidos para:

Henrique Bora, Canoinhae, S. C.

(proximo a União Madereira Ltda.)
_,.,.

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Caminhão FORD F7
Vende-se, um Caminhão Ford

F7 ano fabricação 49 - com dife

rencial simples (não reduzido)
Tratar com

Leonardo Marcinichen

Mudas de
Plantas Frutíferas

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

figueiras, etc., re-cebeu a As

sociação Rural de Canoinhas.

Preço de custo.

GELADEIRA-
Vende-se uma marca

STEIGLEDER
I

Preço razoável '

Tratar nesta redação
/
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CORREIO DO NORTE_
",

Cachimbos
Piteiras
Isqueiros
Cigarre-iras
agora tambem na

Casa EÍliia

Vende=se
Uma serraria completa - Conjunto Wolff > 45 cavalos
4 vagões de quóta 1. N; Pinho.

'

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

Máqúinas de lavar Roupa "RYMER": com rolo

espremedor e sem .rolo espremedor. Preços razoáveis.

Geladeiras: Prosdocimo 6, e '9/Y2 pés" Consul a

querozene.
Rádios e Rádiolas: 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.
Larnpadas simples e fluorescentes.

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

LOURENCO
t

BUBA
••• 11•••$11.0••••••••••••••e 51 1I•••••• It •••IlIi.CIlIl••IIU••••••••" ••a•••••••"'•••••
•••••• I:iD•• ,..•••a•••••••••••• IIII••••••••••••••••m.IIIDla••••••••••• .a •• II a••••• Il•• Ii•••••••••• ID.II •••
U • "
" "
II. 1111
" U

,ii Dr; Aristides Diener 5;'
" "

15 CIRURGIÃO DENTISTA ii
H H
ii Raios' X - Pontes Moveis e Fixas n
" -
" "

H Dentaduras Anatomicas H
" -

iI Rua Vidal Ramos ii
" "

ii CANOINHAS Santa Catarina iE
.. . ..

. "
" "

:::::=:::::::=::::=::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::

/ José -Yvan da Costa
Bacharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime'
r

Praça Dr. 'Oswaldo d'Oliveira 11.0 550
CANOINHAS -- Santa Catarina

� �

A h:lais antiga
,

A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina
-, Relâmpago,.

Completa assistência para
b· '.

"

t'" do pequeno concerto
sua ICle e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas'

Peças e accessórios
Vendas à'vls1a e a prazo

-

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua' Paula Pereira _- Edifício próprio

Máqúinas agrícolas e
I

par� beneficiar madeiras
Para todas as finalidades.

Informações com

Z. <iardndo & tlnÜppeí Ltd,
Nesta cidade.

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

versos modelos

Na Relojoaria" $uissà
de Guilherme J. A. Souza

Ru�Eugenio de Souza

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygi�1

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

.

Material elétrico
CASAERLITA

A Associação Tem a Venda
Sementei! de grama forrageira
'Mudas de .batatinhas . I

Mudas de arvores fru tiferas
Adubo para horta,
Visite a Associação e, veja o

seu colossal estoque

Vende OU aluga
Preço de scasíão uma casa

residencial de madeira com

duas datas e meia de chão..
sitada á 'rua Caetano Costa
(imediação Gomalaca);
'Tratar com o proprietário

Sr. Leonardo Marcinichen.

'Vende-se ou troca-se
Otima propriedade em Xar

queada, com área de 2.7(10 m2,
casa de madeira, rancho,
poço com bomba; luz eletrica
instalada, pomar em franco de
senvolvimento, .

I

Preço de ocasião

Negocio CQm relativa 'urgen
dá. Condições a combinar.

Dirigir-se á Pedro Reitz. lx

Panelas e louças
Casa Erlit-a

Terreno a Venda
15,1/2 alqueires de terras de

erval e cultura em São João dose
Cavalheiros com frente para a es

trada geral, com diversas beuíei-
torías.

'

. Preço de ocasião.
Tratar

-

com Z. G.arcindo &

Knüppel Ltda, Caixa postal 56 -

Canoinhaa ,,' Santa Catarina

J. Côrte
Praça Lauro Müller, 751 .: Fatie, 125

nesta cidade, oferece aos seus amigos e fregueses
Rádios PIONEER a luz - a acumulador _ Radiolas

Amplas garantias
Modalidades de

pagamento suaves

Q.E6 OEPTO -NAC P�OD INO .. "fG U5 PAr on',CE
"'" )1 2

GESAROL
-

Para Polvilhamento de .Grêos Armazenados

Proteção contra carunchos e outros insetos

nocivos. Kg. Cr$ 39,00 na

Casa Es alte
Bar e Mercearia MO'NTE 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 28H

Rua Caetano Costa - Esquina Curitibanos, 44!

Acabamos áe
receber a nova

com 5_ gavetas. Vendas a prestações a partir - de
�

Cr$ 310,00 e se.n entrada a 'partir de Cr$ 400,00.
Com 15 anos de garantia' e assistencia . técnica

durante o prazo de garantia.
--'CASA PEREIRA

Rua Getulio Vargas, 882.

EXPRESSO JOINVILENSE LIMITADA
A Agência do Expresso Joinvilense 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 Canoiuhas de 10 (dêz) em 10 (déz)
dias com preços especiais de Cr$ 1,4,0 por Kg.
Transporte de cargas de Porto Alegre, via Curitiba a Canoinhas,
preço Cr$ 2,20 por kg. D� Curitiba a Cauoinhas por Cr$ 0,3.0
carga de armazém. Sacaria Cr$ 35,00 por saco até 60 kg.

Melhores informações em seu depósito
8, Rua 12, de Setembro, 757 .:::::_. Telefone, 255.

'"

, Pela preferência .com que formos distinguidos,
agradecemos penhorados.

, EXPRESSO ]OINVíLENSE LIMITADA. "

..,

o verão vem aí! _

Geladeiras domésticas F R I:G I DA I R E
Corriêrciais e Sorvéleirss'

ELETROFRIO
A' vista ou em modicas prestações mensais.

Z. Garcindo & Knüppe:� Ltq'�:
Canoirihas _ Caixa Postal, 56 - Fone 261 - Sta. Catárina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



AS LOJAS UNIDAS LIMITADA
avisam sua distinta
.ultimas creações em

freguezia que acabam.' de receber
# Novidades em Blusas' e

as

Saiastecidos
Ano 13 - CANOINHAS - S. Catarina, 1. de Novembro de 1958 - N. 517

Escola Normal Sagrado Coracão de Jesus
A Direção dêste Estabelecimento de Ensino avisa os in

teressados que os Exames de Admissão ao curso Ginasial para
as. �eninas terão lugar nos dia 1, 2 e 3 de Dezembro p.v. A ins-
eriçao fechará no dia 30 de Novembro A D'

-

,

.

lreçao

Prefeitura'Municipal de Papanduva
Edital para a Confecção da Planta Cadastral

Estalido esta Prefeitura autorizada pela Câmar'a Municipal
pa�a. proceder o levantamento cadastral da cidade de Pspanduva,
soh<:lta dos senhores engenheiros especializados no assunto, que
enviem proposta para a elaboração deste serviço, até 30 de novem

bro próximo. Papanduva, 24 de outubro de 1958
José Guimarães Ribas - Prefeiro

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

DE VENTO EM POPA
com OSCARITO - Cyll Farney - Sonia Mamede - Doris

Monteiro - Margot Louro - Zézé Macedo etc ...
"Urna sensacional comedi� do cinema brasileiro"

cont, do seriado - A RAINHA DO CONGO
-----

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

DE VENTO EM POPA
cont. do seriado -: A RAINHA DO CONGO

_-_._---

. DOMINGO .:..._ ás 17 horàs Censura alé 14 811DS
. ás 20,15 horas

-

Proibido alé 14 anos

Conspiração do Silencio
em CinemaScope

Com Spencer Tracy, Robert Ryan, Anne Francis - Dean
Jagger, Walter Brennan, John Ericson, Ernest -Borguine

Lee Marvín etc ...

"O Filme que deu a Spencer Tracy o premio do melhor
ator no oitavo festival de Cannes" "Emporgandel Drama-

.

.

('-- tico! Sensacional...

2a. Feira » ás 20,15 horas. REPRISE - 'Proib. até 14 ano.

3a. e 4.a Feira � ás 20,15 horas • Proibido até 14 anos

ESTA NOITE É MINHA
com Gina Lollobrígtda, Gerald Philipe,·Martine Carol

"As mais belas mulheres num filme
bem realista e bem francês ..."

5.a e 6.a Feira - às 20,15 horas. Proibido até 14 anos

DESEJOS OCULTOS
com Eleanor Parker, Richard Boone, Jean Blodel

"Um dos maiores dramas da Metro, com- grande desern-
. penh��or Parker't.,

'

Aguardem: A Nave da Revolta. Profundo Mar
.

.
Azul - Com Quem

_

Andam Nossas
Filhas - A Rede - Azas de Aguias etc.

-----

AVISO: ,Chamamõs a atenção dos srs. habitues, para o
horario de verão. As sessões noturnas terão inicio

_
as 20,15 horas, a partir de hoje.

�--------------------_.--,

Foguete Brasileiro levará
um gato a bordo

Rio, 28 (RadioP) - Helicopt�ros,
aviões e lanchas de salvamento
estarão a postos para vasculhar o
Atlântico numa área de centenas

de quilômetros, para recolher. um

gato que descerá de paraquedas
dento da ogiva do foguete felix

I, apos incursão a ionosfera, a 120
mil metros de altura, nos ceus de
Cabo' Frio. �les vão orientar-se

pelo sinal que o foguete brasileiro
emitirá, revela o "Jornal do Bra
sil". acentuando que será o gato
"Cameba" que irá no foguete.

Soc. Hipica, Esport. Recreativa Papanduvense
CONVOCAÇÃO

. Por ordem do sr. Presidente, convoco os senhores SOClOS,

para a Assembléia 8eral Ordinária a realísar-se Domingo Dia 26
de novembro do corrente ano, as 14 horas para serem tratados
os seguintes assuntos:

a)-Eleição da nova Diretoria;
b)-Outros assuntos de interêsse geral.
Se não houver numero legal na la

-

convocação com

à Assembléia Geral funcionará em 2a convocação uma hora após,
qualquer número de sócios.

As chapas deverão obedecer o modêlo fornecido pela
Diretoria, as quais devem ser entregues a Diretoria da socieda
de pelo menos 48 horas antes da eleição.

Papanduva, 25 de Outubro de 1.958

José Zadorosny=F'ilho -

-

Secretário

PELQS LARES
e.ffaJ O Q)�e§ �
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
rAZEM ANOS

Hoje: as sras. dns. Dioair
esp. do sr. dr. Aroldo C. de
Carvalho; Maria esp. do sr.

Engelbert Zierhut e Vva. A
delino Kohler; os srs. Emilio
Tinel e Paulo Voigt; os me

ninos Ademir Elias filho do
sr. Fernando Freiberger; Os;
waldo Fernando filho do sr.

Oswaldo Voigt; Naylor ·Wal.
demir o filho do SI. João Po»
lomani e R,oberto Cassiano fi.
lho "do sr. Sadi Seleme, as
meninas Isolde filha do sr .

Paulo Voigt e Ilda Ana filha
do sr. Miguel Androczet.ecz,
Amanhã: as sras. dns. Ber

ta esp, do Ir. Jacob Tremei;
Elvira esp. do sr. Antonio
Cordeiro; Nilda esp. do sr-.

Edgard Mayer e Otilia esp,
do sr. Edmundo Webber; os
srs. Emilio Lemke; Estetuno
Bedritchuk e Pedro Veiga 50.
o menino Celso Luiz filho do
SI. Gaspar Mülbayer e srta.
Dorothéa Zapp.
Dia 3: as meninas Soeli Te

resinha filha do sr. Basilio
Humenhuk e Maria Lucia fi=
lha do sr. Nivaldo O. Padi·
lha; a sra. dn. Glâria esp. do
sr. losé Fernandes Pedrosa e

Osni filho do sr. Eraldo Les
sak.
Dia 4: a srta. Valdina Ba

yerl, as meninas Sonia [ani».
ce filha do sr. Orlando Hos
tert; Maria Amelia filha do
sr. Tuffi Kalil Sphair e Ar
lete de Jesus filha do -sr, An
tonio Maron Becil e Dinarte
filho do sr. Dionizio A. drge�
coski.

'.

•

Dia 5: os srs. Landulado
Voigt; Adir Prohman; Leoi»
no Waldmann; lacó Schéuer
e José Oretfin; a -sra. dna.
Maria esp. do sr. Ludovico'
Olinski; o menino Janyr An-

Noticiário dos Distritos

(Conclusão da primeira página).
já

-

foram tornadas às providen
cias iniciais e a ideia está sen

do bem acolhída nos meios po
liticas da cidade, tudo fazendo
crer que Major Vieira terá mui
to em breve sua independencia
politica e economica. Nas pro
ximas edições daremos informes

.

mais detalhados sobre o novel
movimento.

(

PARA FERIDAS;
E C Z E M A S,
INFLAMACOES,
COCEI2AS,
FRIEIRAS,
E 5 P I N H A 5 I E'T C,

PII.alIIR
1�IRI[aIR

De Felipe Schmidt
Estão circulando no Distrito,

comentários divulgados por ele
mentos da fracassada aliança
PSD·PTB, que a alta no preço
do trigo é provocada pela UDN
como que pretendendo com es

ses falsos comentários, conven

cer a população ele que o glo
rioso partido que venceu espe
tacularmente . as eleições. em 3
de

.

outubro, está majorando os

, preços para sacrificar o povo.
Pobre mentalidade, desses ho

mens que se julgam os "salva
dores da pátria". Não sabem
eles que o povo não é mais

aquele que em outros tempos
se deixava levar pelo "canto
da sereia". O povo bem sabe

que o 'Chefe da Nação é pes
sedista e o Vice Presidente é

petebista, e são eles os: únicos

responsàveis por esse estado de
insolvencia economica.

A alta nos preços do trigo,
_ da banha, da carne, do milho,
da batatinha, da gazolína, do
oleo crú e tudo o mais, só advem
da administração FEDERAL e

não de um partido politico, prin
cipalmente da UDN, que vem

batalhando atravez de seus li
deres para beneficiar li massa

popular. Não queiram os falsos
comentaristas, sem bases fim
darnentais, incutir na opinião
pública, um caso que só per
tence ao Governo FEDERAL e

esse pertence ao PSD-PTB, daí
o termos de dizer que o "feitiço
virou contra o feiticeiro".

.' \ .

. ..

Nós da UDN, estamos vigi-
-Iantes para desfazer qualquer
comentário improcedente' e as

segurar ao povo pacato desta
terra a certeza. de que a. UDN

sempre lutou e sempre lutará

pelomelhor conforto e bem estar
-da coletividade- e não esmore

cerà até' obter o almejado. Os
fals08 ::omentaristas que çQnti
nuem a "pregar no deserto".

NUNC� EXISTIU IGU�L

tonio {ilho do sr. Edmundo
Webber,' as srtas. Regina Lui
ea Olsen e Gertruües Siems.

Dia 6: a menina Elvira fi
lha do sr. Edua'1�do Pscheidt;
a sra. dna. Estetania esp, do
sr. Oriomar Schaidt; os srs.

Carlos [ankoski; Leonel Bar»
<cellos; Tertuliano Leandro:
Zefredo Müller e Lauro Ne
pomuceno Pinto e o menino
Edmundo filho do sr. Ernes
to Herbst.

Dia 7: os s;s. Eduardo KlolI
dzinski e Mm tin Frantz; a

srta. Diva Tavares e o me;

nino Adão filho do sr. Alberto
Wardenski.
AoS aniversariantes, dese»

[amos felicidades.

Noivad;
Ajustaram nupcias dia. 10

de Outubro pp. a Senhorita
Terezinha Ap{l1-ecida filha do
casal sr. Manuel Eleuterio,
Furtado, de São Sebastião
dos Ferreiras, com o sr. Ma
noel Furtado Ramos, de La
ges.
Nossos cumprimentqs.

Falecimenlo
Na cidade de. lbirama, onde

se achava em tratamento de
saúde, faleceu e foi sepultada
dia 30 pp. a exma. sra. dna.
Tereza Watzko, oiuua do sau»

doso Francisco Watzko e ge-:
nitora do nosso 'compunheirc
de trabalho e distribuidor

deste jornal, o jovem Alcides .

Deixa na orfandade seis
filhos, dos quais o mais no.

oo conta 5 anos de idade.

Ao Alc.ides e seus familia.
res, nossas- sentidas condo
lências. I.

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

DELOS E DEMAIS

4FECCOES DO

COURO CABELUDO;
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