
Saudamos
Conclave

os nobres visitantés

Sócio'-Econômico
que

Norte
participar 'do

Catarinense'

A

vem

Canoinhas. por suas Autoridades. pela sua [mprsnsa, por suas entidades de classe. por seu povo. saúda e dá
, boas vindas aos nobres participantes do Conclave Sacio-Econômico Norte Catarinense e augurando sejam

alcançados os objetivos comuns \ que inspiraram tal encontro de real magnitude!

-Canoinhas, Santa Catarina, 12 de Setembro de 1959Ano 14

por JAIME ARRUDA RAMOS

O "O Estado", alinhando o resultado do pleito de domin
go, ajeitou um empate de onze a onze.

,�- Há, o quê corrigir na relação publicada no órgão da

OPoSiÇãOÊm primeiro lugar, tire-se do rol o município de Arroio rm�ri�tari�:�.'�' �A��Al��
Trinta que ... não é município. CAIXA ,POSTAL, 2

De jeito que, em Armazém, não houve guerra. Todos os

esforços estão sendo dirigidos e empregados em prol dos inte
rêsses do município, o que, sem dúvida, é altamente elogiável.
Por outro lado não se pode dizer que a UDN não tenha, em

Arn.azérn, feito o Prefeito.

Isso soma, somando certo, doze.
No município de Itapiranga a coisa foi

Eu deveria dizer . . . mais engraçada.

.
I

mais complicada,

Vou contar.

A coisa lá cheirava a nazismo.

O prefeito atual é do PRP. Mas dum PRP estrangeiro.
Isso dizem não só os udenistas mas, também os pessedistas de
lá. Tanto é viridica, minha afirmativa que UDN e PSD tentaram
um acôrdo com a' finalidade de derrubar aquela situação. Feito ô
acôrdo, escolhido foi o candidato. Era do PSD. A UDN apoiaria.
Contra o inimigo comum. O Diretório Regional do PSD, porém;
não achou graça no ajuste e mandou desmanchá-lo. Assim foi
feito. E o PSD, em novo acõrdo, desta vêz com o PRP, escolheu
novo candidáto, pertencente às fileiras dêste último, o sr. Ludgerô
Wiggers.

'

A UDN registrou seu candidato. Os coligados PSD e PRP
. tiveram o registro do seu negado em tôdas as instâncias da jus
tiça eleitoral. Estava incompatibilizado.

Apesar disso a coligação oposícíonista foi às urnas e vo

tou no candidato não registrado; tentando, assim, anular a eleição,
porque estava certa de que sendo nula mais de metade da vota

ção, o pleito seria nulo. O diabo foi que não atingiram, PSD e

PRP juntos, o número de votos que pretendiam. Perderam de

graça.
-,

A UDN, que não tinha nada com a história elegeu, só
"zinha, ó seu candidato. São treze até aqui.

E se a matemática fôr, como se afirma, uma ciência exa

ta, eu tenho, sem tirar nem pôr: UDN - 13 prefeitos. PSD _

10 prefeitos.
.

,

Devo esclarecer que fiz a soma em máquina de calcular;
Por via das dúvidas.

x x x

Sôbre a eleição de Lebon Régis, tenho um compromisso
com o sr. Ibanor Pereijon, que não é Ibanor Pereíjon, como.

afirma "O Estado", agora, mas é Ibanor Pereira Júnior.

Desconto-lhe, assim mesmo, o cheque. .

Eu não havia dito que venceria com 70%?
Pois perdi, tendo ganho apenas com 57%.
Quero pagar..
Mande-me o Ibanor o retrato.

E diga no verso, como é que, tendo apenas 18 pessoas
no comício da UDN, a UDN ganhou em Lebon Régis ...

-.

Na eleição de Vereadores, que lá também houve, eu es-

tive mais próximo da porcentagem que garanti.
O PSD obteve 478 sufrágios e a UDN 718.

.Assim, meu partido obteve mais de 60% da votação e o
PSD menos de 40%.

Perdi também.

Quero dizer, perdi no cálculo, mas ganhei as duas eleições.
O sr. Pereijon, que não é .Pereijon, mas Pereira Júnior,

ganhou Q_ direito, que lhe garanto, pagando a promessa, de vêr
sua careta no jornal.

N. R. O "Barriga Verde" assim como o "Estado" de Flo

rianopolis despeitados, não se conformando com a derrota, fize
ram o balanço eleitoral que não expressa a verdade. O comen

.táno de Jaime Arruda Ramos é por demais explicativo. Só quem
não quer entender é que procura enganar a opinião publica, com
dados artificiais .. '.

,Numero 560
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O Côncláve Sacio Economico
que está se realizando nesta ci
dade sob o patrocinio das As

sociações Rural e Comercial _

Prefeitura Municipal e Camara
de Vereadôres, diariamente vem
á luz da publicidade com o in
tuito de dar conhecimento aos

srs. convencionais do que está se

passando durante os trabalhos.

O Boletim-jornal tem a dire
ção do sr.' Darcí Rocha, secre

tário geral do Concláve e rece
be a colaboração dos demais
membros da secretaria.
Para conhecimento do povo,

transcrevemos na íntegra, o pri
meiro Boletim-jornal:
Primeiro Convencionàl-Re-

"

gistrarnos, com prazer, que o

primeiro convencional de outros

municípios a' se apresentar à
Comissão Organizadora, no Clu
be Canoinhense, foi o digno
prefeito de Campo Alegre (Se),
sr. João Eugênio Herbst.

Parabens, sr. Herbst.

Rádio-Reportagem - Fará
a cobertura radiofônica do Con
clave o rádio-repórter da Rádio

Guarujá de Florianópolis, sr.

Huberto Hubert, para tanto de
vidamente credenciadq. Aliás, a
Rádio Canoinhas e o Serviço de
Alto-Falantes Ouro Verde, tam
bem transmitirão os debates, do
plenário do Conclave.

Observatório meteorológico -

Segundo o nosso observatório
de algibeira, que funciona à
base do olhômetro, o tempo se

apresenta com perspectivas bor
rascosas para as próximas 2_4
horas.

Agricultura e Pecuária - De
âmbito geral é o tema dos téc
nicos e dirigentes da Associação
Rural.

Energia Elétrica _ Um dos
assuntos mais palpitantes do
Conclave, será abordado pela
Câmara Municipal de Vereado
res desta cidade.

Plano rodo-ferroviário da re

gião - é o trabalho do Deputado
Federal Dr .. Aroldo C. de Car
valho.

Setores do Conclâve-e-« Num
esfôrço da reportagem, informa
mos aos nossos milhares de lei
tores que se encontram à dis

posição dos convencionais, no

próprio, recinto dos trabalhos,
os seguintes setores:

_ Banco pi trocos

Pôsto do D. C. T.

Farmácia

E não é município porque o PSD venceu o recurso que
interpôs no Supremo Tribunal Federal. A notícia do Acórdão
chegou às vésperas do pleito. Houve a eleição. Mas, não valeu.

S U c e s s o
E se não valeu não soma. Ficam dez para a oposição e não onze.

Depois, acontece que Itapiranga e Armazém não foram
contados pela oposição. Em ambos os candidatos eleitos são da UDN.

No segundo dêsses v municipios o PSD .municipal achou
bom o candidato udenista, e, vendo que não tinha fôrças para
vencer com candidato próprio, resolveu apoiá-lo.

do Conclave

AVIARIQ LEGHORN ·

_ Relações Públicas.

Outrossim, para melhor ser

vir os convencionais, foi insta
lado o telefone n", 396, na Se
cretaria, em tempo recorde, gra
ças ao Ne}son.

--.....

Errtuaiasmo -:- Sem limites

procede a abertura do Conclave.
A Secretaria vem funcionando
com o apôio de um sem núme-

.

ro de voluntários.

Emancipação da Agricultura
de Canoinhas - É o tema a

ser apresentado pelo Coronel
Oyarna Vinhas.

-

Crédito .lIgro.pecuá_!.io _ é o

trabalho do dr.' Leones Greipel.
A Assembléia Legislaj:iva -

está representada oficialmente
pelos deputados J. Gonçalves e

Benedito Terézio de Carvalho Jr.

Henrique José Bastos - nos

so conhecido amigo Bastinho,
representa o Sindicato de Car
pintaria e Tanoaria do Est. de
S; Catarina.

Cochichos . . . Ontem à noi
te, numa roda de industriais, só
se ouvia falar 'em vedetes. Era
vedete prá lá, vedete prá cá, e

o mais entusiasmado era o sr.

Herbert Ritzmann. Iríamos ter

algum espetáculo tipo "foHies
bergére"? _ matutou o repór
ter. E pôs-se em campo. De
cepção num ponto e grande sa

tisfação noutro: a vedete de que
falavam era o belo projeto da
Pampulha-canoínhense . . .

J. J. Cararo, entusiasmados com

o Conclave, decidiram afróxar
os cordões da bolsa (caixa alta,
pois é a serra fita que mais
produz em Canoinhas, segundo
o Saul), e oferecer um coquetél
aos convencionais, em dia e ho
ra que anunciaremos.

De manhã bem cedinho já
encontravamos em nossa ruas

vários convencionais, fácilmente
reconhecíveis pele lapela colo-
rida

'

Hospital para psicopatas, é
o .tema dos médicos Drs. Mário
Mussi, Segundo de Oliveira,
Reneau Cubas e Haroldo Fer
reira.

Caça' e Pesca, será apresen
tado pelo Clube de Caça, Pesca.
e Tiro Major Tomaz Vieira.

Reflorestamento, trabalho de
fôlego e alto alcance para os

interêsses, não só' regionais co

mo nacionais, é a tese a ser

apresentada por Herbert Ritz
mann e Wigando Olsen.

Tem para pronta errtrega

DIAPINTOS DE 1
Das Raças LEGHORN E HAMFIRE
Rua Roberto, Ehlke 331 -:- Canoinhas, S. C.

(O Pioneiro da avicultura racional em Canoinhas)

Ao povo de Rio dos Pardos e circunvizinhanças,
venho pedir encarecidamente que, se por acaso ha
'jam encontrado notas, documentos e livros, extraviados
por ocasião do ciclone de 13 de agosto p. p. pertencentes
ás firmas Sabatke & Reinert Ltda., João Urbano Reinert
e João Reinert, queiram por favor entrega-los ou envia-

, los a João. Reinert em Timbozinho, ou então às Lojas
Unidas Ltda., Empreza Fuck, Osvaldo Werka, Raimundo
Oambrovski nesta cidade.

Deus lhes pague por mais este ato de amizade.
Agradeço de antemão

JOÃO REINERT.
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ii Dr_ Aristides Diener ii
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n CIRURGIÃO DENTISTA ::
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ii Raios'X - Pontes Moveis e Fixas' fi
ii Dentaduras Anatomicas �
I! /

Rua Vida I Ramos n
i� CANOINHAS Santa Catarina ii
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
AD/VOGADO

,.
CíVEL - COMÉRCIO

Rua Majbt Vieira, 490
TRABALHO·
Canoinhas

.is«. Yvan da Costa
.

8acharel em Direito

Advocacia em geral, especialmente crime

Praça-Dr. Oswaldo d'Olivei�a _. Fones 236 e 314
CANOINHAS -- Santa. Catarina

Farmacla Pronto Socorro
de ANTONIO RODRIGUES

Atende a qualquer hora
Atende lambem (hamados à domicilio a qualquer hora

Preços Módicos

Felipe Schmidt � Santa Catarina

v. S. poderá comprar re
logíos modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A: Souza

Rua Eugenio de Souza

••••• II•••••••• II••••• II•••••• II•••••••••••••••C••••••••••••11.11••••••••••••••• 11 ••• 111••••••••••••••• (11•••••
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.. . ..
o "

ii O financiamento de construção da casa própria. feito pela ii
" "

ii Caixa Economica Federal de Santa Catarina fi
" -

5i depende exclusivamente do montante de seus depósitos. ii" -

ii Concorra para o bem estar social de sua localidade levando 55
55 suas reservas em depósitos na ii
" "
" "

ii CAIXA ECONOMICA FEDERAL DE 55
� SANTA CATARINA.. ii
- -

I, Agê>bcia em Canoinhas, Praça Dr. Oswaldo de ii
.. Oliveira n. 544, em frente á Matriz Cristo Rei 148 iã
m. a.
�. ..
.. ..
a. Q.
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Procure no seu fornecedor

o sabão Princl?-za, Lygia;
Borax ou Tupy

Um produto bom,
especial- e cenoinhense l

De Interesse dos Lavradôres
Calcár/ea moido para correção de acidez do solo
Sementes de milho hibrido
Rama de aipim
Enxertos de Videira
Adubos para jardim - horta e pomar

Tem a Associação Rural de Canoinhas.

LOTEAMENTO "M A RIA LEIAN"
Fundos do Hospital Santa Cruz

VENDEM-SE LOTES
rrat�r na Tinturaria Guarani ��m Nabor Lezan.

4

,<VENDE-SE
lRATOR FORDSON MAJOR (DIESEL)

. Em ótimo estado com pouco uso, com arado, grade e

cultivador. Preço de ocasião. Tratar caril Dr. ERWIN
SCHWARZ (dentista) em frente a Agência Ford.

A mais antiga
A mais sortida
A· melhor
A preFerida

'Completa assistência para
b" " I' do pequeno concerto

sua ICle eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores, marcas

.Pecas e accessórios
Vendas Avista ea. prazo

Sempre OFICINA RELAM-PAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

Estola� de pele
CASAERLITA

Oficina

Relâmpago

.
.

PASSA ONDE OUTROS FICAM

I
camioneta brasileira

com tração nas 4 rodas

MAIOR ESPAÇO

MAIOR CONFÓRTO

MAIOR UTIl"IDADE

Reune, em um só veículo, a furgão, o carro de passeio
e a utilidade do Jeep-Willys. Visite em nosso salão

exposição o veículo ideal para o campo e a .cidade.
:� ,1"'

-;; .

: "

Basilio Humenhuk
. & Cia. Ltda.

CONC�SS·IONARIO DA WILLYS.OVERLAND DO BRASIL S.A.

Casacos, casaquinhos,
blusas, pulovers

ea�(J; �tlit4

'Vende�se
Um motor a oleo crú de 40 hp.

e rum amassador completo para
tijolo. Vende-se separados.
Informações nesta Redação ou

com o proprietário sr. Ewaldo
Gonchorowski em Parado. 2

�.
,.

VENDE-SE
/

Uma casá residencial em ter
,reno de IOx20 area coberta 75
m2 situada á Rua Felipe Schrnidt.

Condições a combinar com o

Snr. Bento da Rosa Menezes á
Rua Curitibanos' n°. 272. 2x

Aviso
PAULA S. CARVALHO, la. Ta
beliã de Notas désta cidade, co-

.> munica seus clientes, que a partir
do dia l°. de Setembro do cor

rente ano, seu cartório passará a

funcionár numa das salas do pré
dio da Sociedade Beneficente
Operária,

.

ao lado do Banco do
Brasil S. A. <, Ix

Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte

Cobertores,
. pijamas peluciados

CASA ERLITA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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PELOS I.A.RiE§
e Jen O a)��§ �
ANIVERSARIANTES 'DA SEMANA
Aniversariou::se ontem o sr.

Ten. Benur: Augusto Muniz}
Dflegado do Recrutamento

/ Militar.
ANIVfRSARIÂM-SE

Hoje: a srta. Odilsa Reny
Nade? "

as meninas Matia
Nina filha do sr, Nivaldo de
Almeida,' Rosa filha do sr.

Paulo Olsen e Catarina filha
do sr. Boleslau Kivistien; a

sra. dna. Marta esp, do sr.

Francisco Wiltuchnig; {I me

nino Eliseu filho do sr. ri..
delis Carvalho do Prado; os
srs. João C. Pereira e Wal.
âemar Wendt.

Amanhã: a st a. dna. Wally
esp. do SI. Francisco Voigt;
o menino Angelo filho do sr.

Aquiles Ferrari,' o s:. Leo»
nidas Guebert; a menina Re»
nilda filha do sr. Boaventura
Benâa; os [ouens Zackei e

Zanei Seleme (gemeos) filhos
do sr. Simão Seleme.

'

Dia 14.: os srs. Augustinho
•

Belloto; Antonio OliscOVICZ e,

Lindolro Cordeiro; as sras.

dnas. Adelia esp, do sr. Max
Schumacher e Rosélis Maria
esp. do. sr. Reinaldo Crestanii
o jovem Aloacir Veiga (JS me

ninos Belmiro Paulo filho do

sr. Paulo Oisen; Roberto Luiz
filho do sr Waltrido Haensck
e Eduardo filho do sr. Zefredo
Müller; as meninas Romelia
filha do sr. Paulo Zapp; Na ...

dir filha do sr. Dionizio A.
Orgekoski; Maria Herminia e

o menino Rubens Lino filhos
do sr. Pedro Tokarski.

Dia 15: os meninos Adernar
filho do sr. Carlos Mülbauer
e Sergio Adalberto filho do
sr. Miguel Otiscouics, as me ..

ninas Veronica filha do sr.
Frederico We1'dan;Dalua Ma
ria filha do sr. Pedro P. Por
tes e Rosa filha do sr. Ed
mundo Hartmann; os srs. E=
waldo Funka e Arthur de'
Souza Caldas.

Dia 16: os srs. Luiz Eu»
génio Tack e Dr. Romeu
Ferreira; as sras. dnas. Nura
esp, dó sr. Abrahão Mussi;
Angelina esp. do sr. Antonio
Tomporoski; Rosa esp. do sr.

Derby Fontana; Maria Luiza
esp, do sr. Waldemar Hof»
tmann; 'Marcina esp. do sr.

Atonso Knop e Olga esp, do
sr. Andre Lesnioski; as srtas.
Anita Fiirst; Terezinha Tre
visani e Edeltraude Hautfe;
os jovens Sulmar Ferreira e

Miguel Sempkouiski; os me"

ninas Miguel filho do sr. João Ano 14 - CANOINHAS - S. Catarina, 12 de Setembro de 1959 - N. 560
Tchaika; Oswaldo filho do sr.

Tertuliano Leandro; Arnaldo
filho sr. Vitor Tomaschitz; E
dgard filho do sr. Willy Prust
e Adilson filho do sr. Fer
nando -Freiberger.
Dia 17: os meninos Assis

Tilhó do sr. Antonio Tampo
roski e Antonio Reginaldo ti.
lho do sr. Luiz de Paula e

Silva; a menina Edith filha
do sr. wui; Prust; o sr, Car»
los José Silveira; o Rev. PR.
Frej Lamberto Baxmann (o.
noméstico ).
Dia 18: a sra. dna. Adeli

na esp, do sr. [oão Pacheco
Sobo.; a menina Nerina de
Iesus tilha do sr. Arlindo
Lourenço Gonçalves; os srs.

Afonso Grosskopt e Arlindo
Lourenço Gonçalves.
Nossos parabens.

Nascimento
Dia 1 de Setembro veio en

riquecer mais uma vês o lar
do nosso amigo e assinante
sr . Carlos e dna. Erna Mui ..
bauer com a uinda de

.

Gas
par fosé.

Agradecimento
Carlos Mulbauer} sente-se

no deve, de trazer a público
seu reconhecido agradecimen
to ao Dr. Mario Mussi e a

Irmã Tereza bem como a to
das as Irmãs do Hospital
Santa Cruz, por ocasião do
internamento de sua esposa
para um parto diticilimo.

Pelas Sociedades
Tem nova Diretoria

o Club Cano-inhense
Eleita em 30 de Agosto p. fin

do, tornou posse a 7 de Setem
bro a seguinte Diretoria:

•

Presidente: João Seleme;Vice
Presidente: Dr. Orestes Proco

piak; 1°. Secretário: Jair Côrte;
20. Secretario: Ari Wiese; 1°.
Tesoureiro: Cilas Lourival Zie

man; 2°. Tesoureiro: Ruy Sele

me; Orador: Dr. Rivadavia Ribas

Corrêa; Consultor Juridico: Dr.
Nilo Rio Bastos; Bibliotecário:
Hélio Bastos; Conselho Fiscal:
Dr. Saulo Carvalho; Agênor Vi
eira Côrte e Rodolfo Scheide.

xxxx

Vão bem adiantados os tra

balhos iniciais de terraplanagem,
da nova séde social do Elite
Tenis Club, estando já concluída

a casa do. zelador do campo,
como existe no local grande
quantidade de material para a

construção do predio. Parabens
a Diretoria.

xxxx

A Sociedade Beneficente 0-

-
�

-#-,;.�
_,- /' Al .:.;&

qualquer que seja
qualquer que seja

a carga ...

O ' estrado I

um pneu • dois servkes,
• barras duras e robustas que mordem

o terreno para máxima tração ncs

más estradas .

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

para caminhões e caminhonetes,
que não escolhem estradas

'

Pneus Firestone
máximo quilometragem por cruzeiro

•

Venhci cORhecer o extraordinário Pneu A T e todo
o nosso completo estoque de Pneus Firesrosv«

poro todos os tipos de veiculas, bem como uma

equipe especializado, à sua disposição, poro servi
lo com presteza e cortezia.

MERHY SELEME·. & FILHOS
TRÊS BARRAS - S. C�

peraria está com sua magestosa
séde quasi concluída, esperando
se para o proximo natal a inau

guração de seus salões de dan

ças. Congratulamo-nos com sua

dinamica Diretoria pelo incan
savel trabalho que estão reali
zando.

xxxx

A Sociedade de Tiro e Caça
MAJOR MANOEL THOMAZ

VIEIRA, tem nova Diretoria.
Estamos aguardando a repor
tagem para publicar a sua cons

tituição. De antemão podemos
afir-mar que a nova diretoria
está com um programa de tra
balho elevado que muito vem

'destacar o tradicional Clube de

Caça, Tiro e Pesca de Canoinhas.

BOUQUET CLUB
Comunica a Diretoria que

autorizou ás pessõas que uen»

deram mesas, para o baile
programado para o dia 15
de Agosto} que não se reali»
zou por motivo de forçamaior
e do conhecimento, geral, a

devolverem o dinheiro. Co.
munica tambem que do apu
rado com !i Bingo} tiveram
3000,00 de despesas com,

premias e mais' 750,00 de
propaganda do bingo, baile
e outros, e como ajuda para
compra de cortinas para o

Club Canoinhense entregaram
'para o Sr. Rui Seteme -

Tesoureiro a importancia de
cr$ 3500,00) o saldo foi SOl
lenementc entregue á nova

Diretoria que diriiird os des
tinos da sociedade e que ficou
assim constituída:

Presidente Nilsa Bayestortf
Vice Zakie Seleme
la. Secretaria fone Ferreira
2a. Eneida M. Lima
la. Tesoureira Alzirinha Corrêa
2a. Doldy Rank

'

Oradora Licêa Kohler
Consetheiras: Riseth Claudy
Bubu, Eline Wisniemski e

Betty Fridrich.

.Vende-se
Um lote de 40 ovelhas.

Carneiros de toda a idade,
de bôa raça.
Tratar com o proprietário

em Rio dos Poços S. Santo
Pontarollo. tx

VENDE-SE
Duas vacas de leite de

elevada produção, das ra

ças Holandeza e Jersey.
Vêr e tratar no Aviário

Leghorn, Rua Roberto Ehlke,
'331. 2x

Novilha estraviada
Estraviou-se do potreiro

do Sr. Norberto Fiedler u

ma novilha de côr baia,
zebua, bem orelhuda, aspa
pequena.
Gratifica-se a quem der

informações da mesma. 2x

'Luvas de Malhas
\

Casa Erli1a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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'A margem do Cinquentenário de Vanoinbas
Emílio Ci. Wendtl um nome

que precisará ser lembrado
C:YRO EHLKE

Agora, que estamos às portas do cínquentenárío de ele
vação de nossa Canoinhas à categoria da cidade; quando, o povo
e os representantes dele "se aprestam a programar os festejos
que deverão ocorrer a 12 de Setembro de 1.961, não será demais
irmos dando a divulgação aquilo que precisará ser lembrado, os

nomes, enfim, que a História do Município deverá registar, por-
que, intimamente ligados ao seu desenvolvimento. e evolução.

. _) -

EMILIO GOTHARDO WENDT, natural de Lapa, Paraná,
onde nasceu a 5 de maio de l.880 - filho da finada e saudosa
Vva, Augusta Wendt, para aqui veio bem moço, constituiu famí
lia e colaborou, intensivamente, para o progresso e evolução da
então vila de Sta. Cruz de Canoinhas, nos albores do seu povo
amento. Comerciante que foi, trouxe, para aquí, 'o primeiro
gramofone, (que rádio, à época ainda não existia). cobrando -

segundo o testemunho de, antigos e ainda vivos moradores deste
município - Cr$ 0,20 (vinte centavos), à época Rs$ 200 (duzentos
'réis), por hora, de audição, aos que desejavam inteirar-se do

progresso da ciência, quando era grande novidade a gravação
sonora. Seu, também, foi o primeiro bilhar intalado no município
e de sua iniciativa a montagem, igualmente, do primeiro cinema
(do qual se fez proprietário), e que, à falta de luz elétrica no

município, (que, então, Canoinhas ainda não dispunha de Iôrca e

luz), era impulsionado por um pequeno motor, com cuja energia
elétrica assim produzida, se projetavam os filmes,

Espírito progressista e empreendedor. (mi opinião e tes
temunho do Sr. João Pacheco, - e outros -), não pairaram aí
suas iniciativas ou cometimentos no sentido de trazer a Canoi
nhas o' progcesso e a civilização.

Seu foi o primeiro jornal que Canoínhas teve, "o Canoi
nhas", - surgido em 1.902 - e do qual apenas recentenmente
se teve notícia, graças à gentileza do Sr, Dídio Augusto, ancião

hoje residente em União da Vitória, Pr., e dos melhores profes
sores que Canoinhas já teve, jornal êsse ,

- dito - que, no

testemunho do mesmo venerando ancião, foi por ele Emílio
Gothardo Wendt, fundado, dirigido, e mandado imprimir, (em
Joinvílle). Aparecia, ao que se sabe, mensalmente, e teve vida
efêmera, (quatro ou cinco números, no máximo), Foi, portanto.
o fundador da imprensa de Canoínhas. Do jornal que fundou,
dirigiu e mandou imprimir, existem, hoje, apenas dois números
conhecidos. Um, em poder do Sr, Dídio Augusto, em União da
Vitória, e o outro, 'por . êste gentilmente oferecido á Biblioteca
da Prefeitura Municipal 'de Canoinhas,

"Lyra Catharinense". a primeira Banda de Música
de Canoinhas •. Fundou-a também Emílio G. Wendt

Velha fotografia aütcgrafada pelo mesmo Emílio Wendt,
conseguida por nímia gentileza do Sr. Nestor Wéndt, irmão do
finado, dá-nos conta, inclusive, dos componentes àa�; "Lyra
Catharinense", fundada pelo mesmo Emílio Wendt, a 18 de
Dezembro de 1911,e da qual faziam parte, inicialmente, os Srs.,
Salustiano, Nestor Wendt, Guilherme Weber, Manoel Quadros
Emílio Wendt, Júlio Budant Senior.i.João Ferreira e Miguel Ar-.
noldo. Dêsses todos, encontram-se vivos atualmente apenas cs Srs.
Guilherme Werber, (residente em Curitiba) e Nestor Wendt. que
ainda reside em Canoinhas. A fotografia, tirada em 2 de Setem
bro de 1.912, contém um registro interessante: anota que, nessa

data nevou em Canoinhas.
-

Finalmente, no testemunho de Dídio Augusto,' Emílio
Wendt foi quem, autorizado e instruído pelos fundadores da
antiga: "Sociedade Escolar", (primeira escola que Canoínhas teve)
e que foi fundada em 1.907, (havendo durado 2 anos e meses),
pejos Srs.: Roberto Ehlke, Adelino Magno tje Oliveira Jprge, Vi
torino Bacelar Jr., Emílio G. Wendt, Miguel Arnoldo, João Sotter
Motoso, André. Cornelssn, João Vicente Ferreira e Gustavo Schade,
contratou- o, na cidade de Lapa, Paraná, corno terceiro professor
da dita Escola, _(qu� como professores da mesma, em orderrr
cronológica, foram: Joaquim de Oliveira, Antonio Simão dá
Silva, Dídio Augusto e Manoél Trancoso). A referida escola,
(dá qual ainda existem duas íotografias.) funcionou, segunda
ainda Dídio Augusto, em prédio especialmente construído para
êsse fim. e no qual, mais tarde, (pelo menos até 1.919): . tinha
seu estabelecimento comercial o Sr. Roberto Ehlke. No mesmo

prédio funcionava também a agencia postal, e na esquina próxima
residia o Sr. João Sotter Matoso,

Vimos pois, que EMILIO GOTHARDO WENDT, (falecido
moço, na cidade de Lapa) e tendo os seus restos mortais mais
tarde trasladados a esta cidade, - por seus familiares - teve
o seu nome ligado a muitas das primeiras iniciativas Ç.lue dizem
respeito ao progresso cultural e social do município. Eis porque,
.trazendo a público êsses fatos, como pródromo de nossos trabalhos
no sentido

_
de que se faça escrita e conhecida a verdadeira

História de Canoinhas, vimos lembrar, aos nobres representantes
do povo de Canoínhas, no legislativo, e executivo, a oportunidade
e justeza de, tão somente pelo Sentido, de culto ao trabalho e

empenho pelas causas do prgresso e da cultura, ser o nome de
EMILIO GOTHARDO WENDT lembrado e perpetuado em rua

da cidade, ou em qualquer outra realização de caráter e domí
nio públicos, porque, - realmente, - sem favoritismos ou

parcialidades, em tal -se fazendo, ás próprias vésperas do cin
quentenário da cidade. não se estará - nem mais nem menos -

que homenageando e agradecendo àquele que bem deixou um

exemplo de fecundidade realizadora e de amor ao progresso e

á cultura da cidade de Canolnhas, àquele que foi EMÍLIO GO
THARDO WENDT, e que, - por sinal - em face disso, deixou
o seu nome indelevelmente ligado à história da cidade.

Ucorrencias' Policiais
Bom Filho à casa Torna -

Como foi noticiado semana pas
sada, a casa comercial

.
do Sr.

Paulo Fischer foi visitada pelos
amigos do alheio. A Delegacia
de Policia lias pistas que encon

trou efetivou umas diligencias e

com o prosseguimento déstas efe
tuou a prisão do famoso e co

nhecido WALDIR AZEVEDO na

cidade de São Bento do Sul e

em seu poder foi encontrado
todos os objetos roubados da ci
tada casa.

xxxxx

Acidente de Trem - A
Delegacia de . Policia de Canoi
nhas foi notificada que encontrava
se 'um homem morto no leito da
estrada de Ferro nas imediações
do Campo de Trigo, ao chegar
constatou-se veracidade e embora
bastante mutilado seu rosto en

centrava-se perfeitamente, não
trazendo consigo qualquer docu
mento que o identificase e sendo
impossivel sua identificação, foi
o corpo removido para Canoinhas,
mas ao passar por Marcilio Dias,
coincidiu com a chegada do Trem
de passageiros e logo um dos
mesmos o identificou com sendo
seu filho que chama-se ALINOR

JOSE de cor branca com 19 anos

de idade e residente em Canivete.
Foi instaurado inquérito.

x x x x x

Bicicleta encontrada Foi
encontrada e entregue ao seu

proprietário ARGEMIRO BUE
NO uma bicicleta de cor' azul
marca Goericke, que a tempos
atraz, tinha sido roubada.

x xxx x

Caminhão preso - Encon
tra se preso já a vários dias um

caminhão marca internaticnal que
encontrava-se transitando pejas
ruas désta cidade sem placa e

sem documentos pelo Sr. PEDRO
BORBA.

Lm�� �ratllit� �� Iaijlli�rotia
Agora somente. em 12 lições

A Escola Modêlo de Taqui
grafia, dirigida pelo Prof. SE'R
GIQ THOMAZ; abriu matrículas
ao novo curso de taquigrafia
por correspondência com um to
tal de 12 lições ein 18 exercícios

remetidos; de uma só vez e que
nos deverão ser enviados em 6
remessas de 3 exercícios, após o

que serão conferidos diplomas aos

alunos aprovados em exame final

feito, na própria residência. Não
deixe para amanhã, decida-se ain
da hqje escrevendo à Escola
Modêlo de Taquigrafia, Rua Ba
rão de Itapetininga, 275 - 9.
andar - Sala 93 - Caixa Pos
tal, 8600, Fone 36·7659 � São
Paulo.

Loteamento
No Loteamento Fontana,

em Xarqueada vendem - se

ótimas da tas. ' .

Vende-se também um lote
com 1.971 m2.

Tratar com o encarregado
sr. Odilon Pazda. 1

Agasalhos para, Inverno

Casa Erlita

Junta de Alistamento Militar de Canoiubas

Inspeção . de Saude

Convocação
1 - Será convocada para a prestação do Serviço Militar

em 1960 9 classe da 1941.

2 - Além dos cidadãos pertencentes à classe de 1941
serão ainda chamados para o mesmo fim:

a) - os da classe de 1940, julgados temporariamente
"Grupo C";

b) - Os convocados de classes anteriores ainda em dê
.

bito com o Serviço Militar.

c) - os cidadãos das classes de 1934, 1935, 11)36 e 1937,
que incorreram no CRIME DE INSUBMISSÃO e foram anistiados

pelo Decreto Legislativo n. 27 de 1956 publicado no DO de 13
.

de JUN�O de 1956, que não se apresentaram com;,; a classe de
1938 .ou tendo se apresentado não completaram a seleção, vol
tando a situação de INSUBMISSOS;

d) - es cidadãos das classes de 1925.8 ·1933 e da classe
de 1938 que; tendo sido submetidos à seleção e designados para
incorporação em organização militar da ativa, deixaram de se

apresentar nos prazos e locais fixados, SÃO INSUBMISSOS.

:) - A Inspeção de Saúde e Seleção
será realizada nos dias

21 a 28 DE SETEMBRO
. para o municipio de CANOINHAS e apresentação dos convocados
fica assim dístribuída:

DIA 21 DE SETEMBRO: CIDADE, Agua Verde. Campo
Agua Verde, Piedade, Xarqueada, Salto Agua Verde e Marcilio
Dias.

DIA 22 - Distrito de TRES BARRAS, Pinheiros, Serra
das Mortes, Barra Mansa, Timbosínho, Taquarizal e Tamanduá.

DIA 23 - Distrito de MAJOR VIEIRA.

DIA 24 - Distrito de PAULA PEREIRA, Taunay, Sta.
Haide, Sta, Emidia, Imbuia, Rio Bonito, Rio d,Areia, Rio d,Areia
de Baixo, Rio d.Areía de Cima e Rio d, Areia, do Meio.

DIA 25 - Distrito de FELIPE SCHMIDT, Barreiros
Encruzilhada, . Pacíencia Rufino, Paciencia, Rio dos Poços, Bela
Vista do Toldo, Arroio Fundo. Gralha, Entre Rios e Tira Fogo.

DIA 26 - Sereia, Parado, Capão do Erval, Matão, Cerrito
Fartura.

DIAS 27 e 28 - Palmital, Salseira, Arroios, Caraguatá
Pedra Branca e faltosos das localidades acima,

4 - A INSPEÇAO e SELEÇAo será realizada no

QUARTEL da 3. Cía. Isolada da Polícia 'Militar do Estado, com

inicio às 8 horas, nos dias acima previstos.

Canoínhas, 8 de agosto de 1959

Visto: Benur Augusto Muniz,
l.,Ten. Del. 14. Dr.

Dr. Haroldo Ferreira
Presidente da J.A,M.

CASA ,LANGER
Rua Paula Pereira, 793 - CANOINHAS

",

Camisas para passeio: Brancas cf colarinho e Tipo
Esporte - Camisas especi�lmente para serviço -

,
Diversos preços e padronagens -,

Calças para homens.

- (Nóvamente "MAÇAS" sempre frescas)

Atenção
Queres mobiliar sua casa, achas tudo na loja

de Móveis de VOLKER VOLLR�TH, como, quar

tos, copas; móveis de vime e aço, colchões de molas,
sofá camas, PARA PRONTA ENTREGA. 7x

I

Rua Senador Schmidt, 768 .Canoirrhas

Deputado Aroldo Carvalho
Comunica aos Seus co-estaduanos, amigos e

correligionários a instalação de escritório na Capital
Federal, a fim de melhor atender aos interêsses : de

,Santa Catarina e bem cumprir o seu mandato.

Escritório: Avenida Rio Branco, 185, 3°. And,..r,
Grupo 322. Fone 52-8983.

Residência: Rua República do Perú, 101, Aparta-
I

mento 902 _ Copacabana - Fone 37-4875.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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SÉDE ITAJAí
Banco Indústria e Comércio de Santa Catatina S/A ..

SA N TA CATA R I N A
. Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

.

CAPITAL E RESERVAS - Cr$ 435.480.700,30
Agências noDistrito Federal: Agências em São Paulo - (SP) Rua São Bento, Agência em Curitiba (PR)_ Rua Monsenhor Celso, 50
Rua Visconde de Inhauma. 134 ç . LOJA )(.. 341 - Rua Marconi, 45. Rua Florêncio de Abreu, 637" . ._. ...

Rua do Carmo 66 • Av. Celso Garcia, 503. Rua Cincinato Pamponet, 187 Agencia em Florlanopohs(SC) • Praça 15 de Novembro, 9

_

}
Matriz e Agências INCO � Direção Geral INCOGERAL - Rua Visconde de Inhauma RIOINCO -. Rua do Carmo INCOCARMO - Rua

Endereços Telegràficos: . São Bento BANCOINCO - Rua Marconi INCOMARCONI - R. Florêncio de Abreu INCOLUZ • Av. Celso Garcia INCONORTE • R. Cin-
cinato Pamponet LAPAINCO - Santos INCOSANTOS (ou INCOS). . <, ,'.�

Agências no Estado de Santa Catarina - Araranguâ, Blumenau, Bom Retiro, Braço do Norte. Brusque, Caçador. Camboriú, Campos Novos. Capinzal, Canoinhas, Chapecô,
Concórdia, Crisciurna, Curitibanoa, Estreito, Gaspar. Guaramirim, Henrique Lage, Ihirama, Indaial, Itaiôpolis, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz Alves, Mafra, Orleans, Piratuha, Pôrto União, Rio do Sul, Rio 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, Timbó, Tubarão, Urussanga, Videira e Xanxerê.
Agencias no Estado do Parana - Cambarâ, Clevelâudia, Lapa, Mariugâ, 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-Mirim, Paraguaçú
Paulista, Pinhal" Piracicaba, Presidente, Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, Sertãozinho e Taubaté.

Agencia no Estado do Rio de Janeiro - Barra Mansa.
�

Escritorios no Estado da Santa Catarirl'8 - Biguaçú, São José e Urubici.
Escrit. Estado S. Paulo - Alfredo Guedes, Barrinha, Guararema, Guariba, Lutécia, Monte Mór, Poâ, Queluz, Rio das Pedras, Salesôpolie, Sousas, Tremembé e Vila dos Lavradores

(Compreendendo Matriz e Agências)BALANCETE EM 31 DE JULHO DE 1959
--------------------------------

AT I V O II
==================�==�========

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 espécies

B - Realizável
Títulos e Valores Mobiliários:
Apólices e Obrigações Federais
inclusive 8S do valor nominal de
Cr$ 40.398.500,00, depositadas no

Banco do Braeil SIA., à ordem da
Superintendência 'da Moeda e do
Crédito, e as do valor Dominai
de Cr$ 2 000.000,00 depositadas
.no Tesouro Nacional, por fôrça,
do Decrêto-Iei n. 9602 de 16/8/946
Apolices Estaduais
Apólices Municipais
Ações e Debêntures "-

Empréstimos em C/Corrente
Emprêstimos Hipotecários
Títulos Descontados,
Letras a receber de C/Própria
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacional • M. Fazenda
(Divisão impôsto de Renda)

Capital a realizar
Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

253.590.773,50
159.478:244,90

115.737.624;10
17.973,044,30 546.779.686,80

32.749,086,70
83.424,00

2.643537,30
66.033.243.50
815754.886.80 101.509.291,50
41.497.280,20

2.571.672 119,oo
502.545,4::1

2.209 112.264,80
61.877.388,90

155.511,20

3.971.419,70
175.000.000,00
215.168.574,10 6.094.711.990,10

59.997.430,40
\ 3.398.746.00 6.259.617.458,00

c - Imobilizado
65 Edificios de uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material de Expediente
Instalações

,
__../

D - Resultados Pendentes
Juros e Descontos
Impostos
Despesas Gerais e Outras Contas

E - Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber de CfAlheia
Outras contas

251.961.342,90
58.164.781,80
6865.947,70

102,00 . 316.992.174,40

2.182.963,60
2.771.711 ,50

30.230.877,40 35.185.552,50

1.526.844.321,20
213.9Í8,048,00

1.801.834832,60
1.255.292.543,30 4.797.889.745,10

U.956.464.616,80

F - Não Exigível
.

Capital
Aumento de Capital
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Heserva Especial
Fundo de Aumento de Capital
Fundo de Indenização Trabalhista
Outras Reservas

G - Exigível
DEPÓSITOS

à vista e 8 curto prazo
de Poderes Públicos
de Autarquias. C/Arrecadação
em C/ Sem Limite
em Cl Limitadas
em Cj Populares
em C/ Sem Juros
em C/ de Aviso

Outros depósitos
a prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias

de diversos:
a prazo fixo
de aviso prévio

'Outras Responsabilidades
Títulos Redescontados
Obrigações diversas (inclusive

as operações de café)
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagameuto e

outros créditos
Dividendos a pagar

H - Resultados Pendentes
Contas de resultados

I

I - Contas de Compensação
Depositantes. de valores em

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

PASSIVO

125 000.000,00
175.000.000,00 300.000.000,00

21.000.00U,00
8S.000.000,00
22.000.000,00
2.000.000,00
5.480.700,30 435.480.700,30

236.457.849,60
91.461.461,90

1.199.306.108.20
133.022,744,80

1.139.062.906,90
23,717.094,60
52.512.933.80
170.250.059,00 3.045.791.158,80

212.922148,30
128,304.761,60 341.226.909,90

3.387.018.068,70

174.635.699,00
'2.8'38.353.326,10
116.005.239,70

223.859,20

109.961.381,20
4.649.959,20 3.�43,829.464.,40 6630.847.533,10

92.246.638,30

1:740.762.369,20

1.801 306.481,50 �

528.351,10 1.801.834.832,60
1.255,292543,30 4.797.889.745,10

11.956.464.616,80

Itajaí, 13 de agosto de 1959 • Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente, - Dr. Rodolfo Reneaux Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Miranda Lins, Diretor .Ad..
junto. Oito Renaux, Irineu Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores - Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade, Tec. em conto • Reg. no CRG:,SC N. 0.181

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
C O C E I R AS,'
F R I E I R A S,
ESPINHAS, -ETC.NUNC� EXiSTiU IGtn�L

CONTU CASPA,
QUEDA DOS CA· ii

,

BELOS E DEMAIS ,�
AFECCOES DO (
COURO CABELUDO.
:tt>NICO c'A,PltÀtR,
'1)'011.m:ÉúN�IA{

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



Domingo {dia 20
Havérá CRISMAS,

,

as 3

Grande festa religiosa'
de S.

em PAPANDUVA
Excia.

ho-ras

com

Daniel

da

presença

Hostin, Bispb Diocesano

Convida-se

Revma.

dê Lajes.
geral.

a

tarde,

A tradição gaúcha estará

presente em um filme

Organizada em

,Pôrto Alegre a equipe de
Cinema Provincia

Fói organizada em Pôrtc Ale
gre a "Equipe de .Cinema Pro
víncia", destinada a produzir um

filme de longa metragem, com as·

suuto, atores e parte da equipe
técnica composta por gaúchos a

fim de dar maior autenticidade a

essa realização. Os iniciadores do
movimento são nomes que há anos

trabalham no cinema brasileiro,
Nilton Nascimento, Luiz Gorga e

Geraldo Monteiro. O argu�ento'
selecionado, baseado em fatos reais

colhidos,por Antonio Augusto Fa
gundes, .da Divisão de Cultura da
Secretaria de Educação, conta a

historia de João Cruzeira,. autên-.
tico produto da revolução Fede
ralista de 1893, aparentemente um

bandido mas, na realidade, uma

�ítima do meio ambiente.

D.

o 'povo em

, ,

Ano 14 • CANOINHAS· S. Catarina, 12 de Setembro de 1959· N. 560Agradecimento
Viuva Mercedes Côrte, sensi

bilizada pela homenagem pres
tada ao querido espôso Alinor
Vieira Côrte, vem agradecer ao
povo e autoridades de' Canoi
nhas pela manifestação de sau

dades no dia da Pátria.
.

Àlinor Vieira Côrte, onde es

tiver agora, não teria, como não
tenho eu, para expressar a pro
'funda emoção que representam
aquelas solenidades, senão esta

I
palavra, .que em seu ·nome e no

/ de toda a família dirige a Ca
noinhas: MUITO OBRIGADO.

....__.... a. ..........

Testes para a escolha dos

atores e figurantes
Ainda com o objetivo de dar

maior veracidade ao filme, será
feita uma, seleção de atores e a

Qual é o Estado do Brasil que tem 10 letras sem serem repetidas? ,trizes entre o nosso' povo. apro-
veitando-se aqueles que apresen
tarem tipo físico adequado e apti
dões artísticas. Os interessados
deverão escrever para a Equipe
de Cinema Província, Caixa Pos
tal n". 2577, Pôrto Alegre, envi
ando fotografia e dados físicos

pessoais. Deverão detalhar tam
bém gráu de cultura e outras in

formações que julgarem conveni
ente. As 'cartas serão recebidas
somente até o dia 30 de setembro.

I Pães Fresquinhos
,Toda Manhã e Todà Tarde

A Partir Das 3 Horas
-

PANIFléADORA PRIMÓR
Telefone Para 288

E Será prontamente Atendido

Convite - Miss6- de 30·
.

dia
Pai e irmãos, convidam parentes e omigos para

assistirem à missa de 30°. dia, que. em intenção das
almas da Família .

JOÃO' URBANO REINERT
mandam celebrar dia 13 do corrente, às 9 horas na

Igreja Matriz Cristo Rei.

A todos que comparecerem sua eterna gratidão.
.

1

CôrteJ. Pr, Lauro Müeller, 751 - Fone 125

Canoínhaa • Santa Catarina

oferece' com prazer
--

Armas e Munições - Polvora - Balas de todos os calibres
cartucheiras - Bolsas a tiracolo - Coldres - Capas para

espingardas e revolvera -- Ca�tuchos CBC e VELOX carregados
Cartuchos de metal

Grande sortimento - melhores preços

Responda a esta Pergu�ta711
1 2 7 8 9 10

'

5 6

Responda corretamente e ganh€ um lindo terreno de praia
quase inteiramente gratis. -- Basta pará tanto enviar-nos pelo
Correio o coupou preenchido para:

JARDIM MIRABELA.
Rua Maria Domitila, 298 - 5° andar - sala 56 em São Paulo

NÃO PERCA ESTA GRANDF OPORTUNIDADE
. As primeiras 50 cartas que chegarem. a nosso escritório,

estarão concorrendo a um belíssimo lote de terreno de 10x30,
na mais bela. praia de nosso litoral, com estrada de rodagem
próxima, ligando-se também com a futura BR-2, estrada essa que
encurtará o trecho São Paulo - Curitiba para apenas 4' horas. -
Loteamento reg. sob n. 84, livro 3 C, fls. 19 e 20 (1 a

.

circunscr.
de Imóveis), aprovado na Prefeitura de Cananeia sob n. 90/57.
Vendemos também a longo prazo com pequena entrada. Preço
de venda, Cr$ 35.000,00 Trinta e cinco mil cruzeiros.)

Nome .__

'

. Idade
�

_ _., . .. ,

Rua � ... . N. Fone _

Cidade ._;,..� :.. . Bairro .. � . __..._ .. _ .....

Estado _ __ _ _ _ _ __.---._ Profissão .. . . .. __.. ._ _

I .

Dr. José Bonifácio da Silva
ADVOGADO

Questões Civeis, Comerciais e Criminais. Inventários e Partillhas

Atende diariamente das 9 às 12 e das 14 às 17 horas

Escritório: Rua Dr. Nereu Ramos (Proximo ao Fórum) _IITAIÓPOLIS -- S. c.
WBmm BB.. ..
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"Caminho sem horizonte"

será o título

O título escolhido para o pri"
meiro filme da Equipe de Cine
ma Província, "Caminho sem Ho
rizonte", reflete bem o conteúdo
do argumento. T0)'\0 Cruze ira, o

personagem central, criação agres
te, ambiente agitado, torna-se um

capanga dos coronéis da revolução
de 1893. Quais.. os fatos que o le
varam a isto? Qual a reação in
tima de João Cruzeira aos seus

próprios atos? Ê isto justamente
que o filme tentará mostrar, con
tando os últimos momentos, cheios
de dolorosas recordações, daquele
que em vida trilhou um verda
deiro caminho sem objetivos certos
e definidos, deixando-se levar pe
los interêsses excusos e politiquei
ros. Daí a razão do título, A pe
lícula será filmada com os melho
res recursos da técnica cinemato
gráfica, sendo sua fotografia em

Cinemascope. Os técnicos, em sua

maioria, bem como o equipamen
to, virão de São Paulo.

Coincide com o que a UDN preconiza
RIO, 5 (AG.) - Os objetivos

declarados na nota coincidem com

o' que a VON preconiza nesta
hora: cuidar dos interesses do po
vo, evitar maior agravamento no

custo de "vida e as cónsequências
agitações que dele derivam e,' no

aspecto político, chegarmos a uma

sucessão legal declarou nos
o Deputado Magalhães Pinto co

mentando a reunião de ontem no
Palácio do Catete, em que o Go
vêrno Federal anunciou a dispo.
sição de reprimir as agitações
programadas para os próximos
dias. por circulos sindicais.

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA: 'o,

HOJE • ás 20 horas • Impróprio até 14 anos

ILHA 00 IN'FERNO
em Tecnicolor Vistavision C/Jchn Payne e Mary Murphy

"Um sensacional filme de aventuras"

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

ILHA DO INF='ERNO
em Vistavision

DOMINGO
ás 17 horas Censura livre
ás 20 horas

-

Censura até 14 anos

A Morte Espreita na Floresta
'em Cinernascope - c/ Victor Mature

"Uma grandiosa produção' da Colúmbia; cheio de
aventuras; amor e mil perigos"

SEGUNDA FEIRA as 20 horas imp. até 14 anos

REPRISE DE - A MORTE ESPREITA NA .FLORESTA
3a. e 4a. Feira � ás 20 horas • Impr. até 14 ano.

-Tin-Tan -O INTROMETIDO
C/ 'I'ín- Tan • Perla Aguiar e Rebeca Iturbide

"Uma sensacional comédia do cinema mexicano"

5.a e 6a. Feira • às 20:, horas • Impr, até 14 anos

CALUNIA SANGRENTA
C/ Van Johnson • Ann Blyth eSteve Cochran - um

drama sensacional da "Metro Goldwin Mayer"

AGUARDEM: FRANKENSTEIN - 1959'

'1--__---------------------,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




