
Fat\o 'inédito na história, adrnirrisfrativa d� Santa
Prossegue vitorioso no inte-

, .rior do município, empolgando
Catarina - Desfeitas as intrigas e as tramas política. -

t

todos os lavradores, o movimen- Vibração e entusiásmo entre os Iavradores de Matã.
,

,

Meu bom amigo.
to associativo da Associação Ru- TaiInay, Sereia, e �<':achoeira - Discurso do '

ral, a popular ARCA que está ex-Deputado Estadual Aroldo Carvalho
'

Apresento-lhe hoje, .com . satisfação, uma resenha fundando Núcleos Rurais em to- historiando os fatos - Outras" notas
de bôas notícias: ' dos osgrEcantos de

,

Cánoinhas. �

l.
D'

I O assunto é do dominio geral.
a) estão armazenados, na Associação Rural, para epo.Is dos e_stl·ondos.os �uct>s-, Vale, entretanto, uma recapitu- '

.dístríbuíção mediante emprestimo, 15'00 sacos de semen- sos. da Instal�çao dos .nucle�s. de ,lação:"no,J:í:ücio de- 1950 uma'

,\es de'. trigo, _selecionadas, procedentes do Rio Grande do
Felipe Sch:mdt, M�Jor VIeIr.�, "chuva de" pedras" destruiu
Paula P�reIra e Tres Barras, ja plantações,' ocasionou prejuízos

.

.s.u, pêso especi�ico 82, v�riedades _'_'F��mtan�" e "Bágé". ,em �UnCI?na�ento e pr�stando. e levou o desespêro a muitos

Deve, entrar mais um vagao nos preximos -dias transpor- ,

serviços as c�tadas VIlas, a 19
. lares canoinhenses da .regíão de

tando sementes da variedade "Colônia"; a distribuição" :do CQrre?�e fOI solene�ente fun- Taunay, Matão e .Serela. Os la-

,�erá iniciada até 15 de maio;
<,

'

•• ,dado. e Instalado o Nucleo Rural vradores prejudicados procura-

_ • .. , ", • A

do RIO dos Pardos, con�reg�n?o ',.ram receber algum auxilio da
-� . bj.a Associação Rural e os Nucleos Rurais de Tres o� lavrado�es d7�S�nta Emtdia, Prefeitura e nadá conseguiram.

Barras, Felipe Schmidt, Ma]'or Vieíra é Rio dos Pardos RIO d' Areia, RIO dos Pardos, Bateram à porta do deputado
Mas, o dia do ajuste de con-

Ser d s M t B M tas chegou.. '

'

,
'

estão -Ó:distribuindo, gratuitamente, sacos de Fosfato Pau- T' rba ;ah orpe�'h,�rra ansa, de oposição, Sr. Aroldo Carva-
'

'.

" "

• • .> , 1m OZIn o e In eIras. Ih AI t d Caíram
'

'

Iista e Super Fosfato aos triticultores Interessados'
' o e ne e encon .raram um e- ram us mascaras aosmen-

" A,' _ ',.) Em homenagem a um grande> fensor i?transigente: Seguiu-se tirosos, aos cínicos, aos desa-

c) durante o mes de maio serao fundados no interior .ruralista canoinhense : ultíma-i, verdadeiro drama ,afim 'de ser vergonhados, hoje sobejamente

do município mais os seguintes Núcleos Rurais: Marcilio mente falecido, o sr.·Paulo Ritz- obtido o auxilio
r:

do Govêrno identificados e conhecidos por

Dias Palmital Bela Vista do Toldo -RJo Novo Rio mann, Vice 'Presidente da ARCA Estadual. A Prefeitura de Ca- aquela gente... r-

"C' I
'

B
-

t
'

F t
.

S- J
- d' CI Ih'· O Núcleo Rural instalado em Rio noínhas, que dispunha de rela- Domingo -últímo ,dI'a 25, na

. aro, one es, ar ura e ao oao os ("ava erros; ções e de I t
-,

t d, dos Pardos, per deliberação unâ- ", evan amen os os Escola Estadual do Matão, pre-
d) A- FARESC - Federação dãs Associações Rurais nime dos lavradores presentes, prejuizos constatados em cada sentes o Sr: Prefeito Municipal,

de Santa. Catarina está oferecendo aos interessados o se-
foi denominado "Paulo Ritz- plantação, nada forneceu ao de- Benedito Terézio de Carvalho'

. t' do: "Y
,

·Ih " 'h I d (t'
man". O Presidente da ARCA, 'putado de oposição. Em, Floria- <> Sr. Osv:aldo Ferreira 'Soares!,"

.

gbUIn e. g)
a o,"V" aq.1uhI on,a,s raJça

o an eza pre a e
sr, Aroldo' Carvalho,'. form.ulou nópolis, na Assembléia Legi�la- -

'

, t d
Secretário, da Prefeitura; o, sr.

,ranca e � aqUI· onas raça ersey, o as puras por a proposta neste sentido, desde tiva, mesmo sem as relações, Edgard Mayer, Diretor da Fa-'
cruza e cqbertas por touros puros de pedegree, de '1Ügo acoIhiqa pelo plenário cQm

- Aroldo Carvalho apresentou o zenda MUÍücipal, os Vereadore.

procedência uruguaia, idade entre dois e três anos; o maior ent!lsiá::'!llo projeto pedindo Cr$ 30,000,00 Ag,enor Gomes, Ney Mira-rrda •

�os preços que variam' entre Cr$ 7.500,00 e Cr$ •• A reu,nião teve lugar n� prós-' �ar: socoV'er aquel�s famílias. Paulo Fischer, o 'Funcionári.

8,000,00, postas e.m Florianópolis, pagamentos contra
--:

pera loc'alidade de Rio, dos-Par-
"

_ adncada ddo Gotverno (P?I{>t') Municipal Sr. José B. Fedalto é
.

. " d I' "d
nao eu an amen o ao proJe o o Sr Aroldo C Ih d"

a- entrega" .

'

,.. �
,. os &0 ar Ivre, nas proxlmI a-

.
.

d d
.:_ arva o, ex- e-

, ..
,

_

. . . '. ,� s!es' de uma �casa deproprieda� ,que perman7ceu em po er, o putado estadual, presentes todos

e) a PrefeItura MumcIpal de CanoInhas 'pagou aos. .' _
Deputado WIgand Perschun, âu... QS lavradores interessados, teve

,

_

'

... . .',' Conclue na ultIma pago rante todo o ano de 1950 Em
lavradores de Taunay, Mata0 e SereIa' aUXIlIo de Cr$ . . 1951 fI'n'a)II' o '

d d
.

d -lugar o PAGAMENTO do au-

• ' A,' •

Z U o man a o os'

30.000,00 destInados pelo Governo do sr. Inneu Bornhau- deputados e o projeto perma-
xílio de Cr$ 30.000,00 aos lavra.,.

�ien ás vitimas de uma tempestade de granizo que caus,ou
.
Notas PO líticas neCia. sem 'ter andamento. 1ns- dores que sofreram prejuizos.

grayes prejuizos;
.

talada a nova legislatura, quando O -Sr. Prefeito MU�lÍcjpç.l, an":
t") A ARCA ]'a' d 'h f

A Conv�nção da UDN a UDN já era Govêrno o pro- t d f
... '

. )Sttl uiu os prêmios, con eridos
Af' d

..

d C jeto tev,e andam,en,to, foi apro,..!
. es e azer InICIar os pagamen-

d tE'
-

38 I d d M'
Im e partIcIpar a onven-· tos, dirigiu rápida alocução aos

"

uran .e _

a xposIçao a avra ores o' iunicIpio, en- ção Estadual da Ur'll'a-o Democra' _ vado e sancionado pelo Gover- t
� d d

-

d d dI' B h presen es, explicando o porqu�
liJ.egan O a ca a um um ara o e tração animq_l; tica Nacional, seguiram pa�a FIo. na ar rIneu' orn ausen .. O di- d'

'

� • . ,

l'
'

.

f
. nhéiro v,�io para Canoinhas.

' o atrazo e da demora d$. en-

g) O Serviço __g__�Expansão do Trigo vende para nanopo IS, qUlIlta eIra ultima, os trega das importâncias aos la..

entrega imediata na cidade de Joaç�ba o seglainte' ma-
SfI. Deputado Rene8u Cubas, Ve· Vencida a primeira batalha, vradores relacionados e dizendp
reador Agenor Gomes.e jornalista travou-se outra, ás surdas;. fôr- da origem do auxilio que resul-...

.

terial agricola: /'

:

Aroldo Carvalho; rep;esentantes de ças ocultas, interessadas em que tau de projeto de LeI do deptf-
arados' de aiveca reversivel, marca COOKADE, de Canoi,ohas ao importante conclave. não fosse pago o auxílio� cria- tado AroIdo Carvalhofi: Fran-

timão de ferro Cr$ 1.309,00,' de tl'ma-o de madeI'ra Cr$
ram todos os obstáculos possi- que�da a palav'r�, tomóu-a :o

. O "grupo" dê veis. Intrigas foram urdidas. Sr. Aroldo Carvalho qU,e profe-
880,00; F 1· S h 'dt Muitas infâmias e calunias foram riu longo improvi,so historiand�

� e Ipe c ,moI •••
,}>J

arados de discos marca Cockchut, prêço à vista feitas, enve'nenando o espírito 'os acontecimentos desde o ini-

C$,
. 'Depois de sancionada pelo Ex- daqules lavra'dores.

.

F'
.

r 7 430 00' G
CIO. nzou o orador que qual-',

"

"

, • . mo. Sr. overnador do Estadó a

um trator Internation'al, com 4 implementos _ arado, Lei qus abriu' crédito, especial Os :m.'esmos homens que rio quer pessôa presente que não

.

d' d
-

I d' d d destl'nado a' construça-,o do edl'fl'cI'o passado, negaram o auxilio aos concordasse cOm a explanaçã,o
gra e, semea eira e cu tiva or, para, reven a a inheiro"

,�, f
. .

das Elcolas' Reunidas de Felipe lavradores, que responderam que que, aZIa, ou com algum pontp
a,0 p:êço de Cr$ 131.000,00;

,

'SçhOlidt; depois da chegada do o Estado ��o tinha dinheiro para

'I
dela,. contestass,e prontamente

, h) o profissional da agricultura, mediante a apre- dinheiro, à Canoinhas, visto que
esses auxIlIos,porque estava en-

. manüestando a sua desaprovaç�

sentação de <um atestado da Assoda�ão Rural, está isento �I
as ob�!l,s Yserão admini�ttfadas peta d,�vi�ado, �s mesmos homens (conclue na ultima pagina)

do pagamento de impostos ou emolumentos pelo registro
PrefeItura, por_de�egaçao do Exrno,

. '

.

" Sr.Governador Irmeu Bornhausen,
de espIngarda; o diligente e operoso deputado

Fernando de Oliveira, noticÍa o

"Barriga-Verde", a 26 de abril
pediu a criação de um 'Gr'upo Es
cólar em Felipe Schmidt ...

Evidentemente o deptttado pes
sedista está com a faísca atrazada.<
O êrédito de Cr$lOO.OOO,OO já a·

berto representa apenas uma par·
ceI dao que s.erá despendido no

magestoso edificio a ser cons�ruido .

na progressista Vila, todo de 01-
vena'ria de tijolos . '. .

'

A continuarem 8S coisas assim
o' Deputa90 Fernando de Oliveira
antes de ver concluido o seu m8n�
dato será capaz de QP�esentar pro-

.

ieto de Lei' pedindo uma Ponte'
sô-bre o, Rio' Canoinhas, Da eidade
do. mes'mo n:ome .•• ,

'Ora � "seu" deputado deixe de
·'grupo.", tire o cavalo da cbúva: ..

, flealiza=;re a trê.r de maio, .regunda jei;a proxima, em .Trêr
Barras, O' enlace matrimonial da prendada srta. Lia Irene, filha
dO' casal D. Helena Fontana Prohmann. e- Sr. Generoso de Almeida
Prohmann, alio funcionáaio 'da Lumber , pessôa muitO' relacionada
e bemquista em.Lodo O' municipio, com. O' sr. Benedito Terézio de
Caroalho Neto, farmaceutico estabelecido nesta cidade, filhO' do

casal D. Gentrudes Carneiro de Caroalho e Sr. .

Benedito Terézio de Carvalho Junior.
Na cerimônia civil serão paraninfo» O' Dr. dri.rtide.r Dlener e Se
nhora e Dr. 4rO'ldO' Carvalho e SenhO'ra pelo noioo e Dr. Fernando
0, Oliveira, e Senhora e Sr, Vidal Figueiredo e SenhO'ra pela noiva.

d benção nupcial será dada á.r 15 horas; na jgreja��e SãO' João
Batista, em Trêr Barrar, nela servindo de padrinhor os casais
Generoso de dlmel'da Prohmann e dlceu Fontana Pacheco pela

noioa e Benedito Terézio de Carvalho e Dr. 'SegundO' .

.' Osoaldo de Oliveira pelo noivo,

Nossos: cumprimentos � votos 1e, perenes ';Hcidade.r ao jovem par,
"

-i) ó proprietário de um único te_rreno corri area in

ferior a 200'.000 :m2, que o cultive só ou com sua família,
está isento ao pagamento do imposto territorial.

Os benefícios e as conquistas antes enumerados,
resultantes da renovação administrativa que se processa
em Santa Catarina e em Canoinhas de 1951 para cá, re
presenta hão só o empenhÇ> do atual Govêrno em bene.,.

ficiar os lavradores e aumentar a produção, mas tambem
o fruto "do- associativismo, da união dos' lavradores de
Canoinhas na ARCA.

.

,

Medite a respéTto, meu amIgo lavrador e colàbore
com a ARCA na campanha hoje lançada de conseguir
5.000 associado� até dezembro de 1954. Estimule os seus

vizinhos' e parentes a se 'filiarem a ARCA, na rséde da

instituição ou �num dos núdeos rurais.
.

�
.

'Aperto-Ihe à 'mão fraternahnent�.
AROLDO CARVALHO

I
Numero 300,Ano 7

;0
I.

Santa Catadna, l' de Maio
----------�------------------��-

-,

, Gerente: IlHASS SU[M{

PAGO O AUXILIO
A�(jS LA VRADQRES�:

•

NUCLEO RURAL ,

"PAULO RITZM4'NN'�

ontem governistas, hoje na op.:'
sição, inconformados, despeita-

..

dos, ciumentos propalaram 'que
o auxilio não seria pago; que a

Prefeitura havia gasto ôdinhei
ro em outra coisa; que' o Sr.,
Aroldo Carvalho queria descoa
tar de cada lavrador uma imo.'
portância 'para pagamento 4.'
despezas de viagem ...

A'
.

P R A ç A
�

MICHEL SELEME,
� estabelecido/em Agua-�rde

distrito da séde,"comunica' á praça e estapelecimentos
bancários que o Snr: ITHASS ,(SELEME, deichou ae
ter' no meu est�belec.infento 11'1 teresse Comercial, co�-

.

forme escritura lavrada no 20 Tabelionato desta'Co-"
marca, embora ainda não vencido o prazo estjpulado,
porquanto o é, feitb 'de cpmum ãcôrdo; retirã-se assim
com os seus haveres- que vinha acumúla-ndo até en

tão, ficando sem efeHo portanto' a escritura de Inte
resse Comercial bem como as proéurações, ficarido
exclusivamente sob minha responsabidade o Ativo e

Pa�s$ivo- até e desta data em diante.
" ,

CaJ;1oinhas, 1 de Abrll de 1954

(Ass) Michel, Seleme
,�

De acordo (Ass}�lthass Selem.e

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�
� C01ht.10 DO NORTE

t INSTALADO -O-D-IS-T-R-r-rr-O--Ar-no-(j-.S(hroeder
II DE FELIPE SCHMIDT
II - .

• Canoinhas que perdera um Distrito com a nova lei esta
dual de divisão administrativa que desmembrou Papanduva de
nosso território, voltou a situação anterior de cinco distritos com

a recente criação do Distrito de Felipe Schmidt, em atenção a

uma velha e justa aspiração do laborioso povo daquela região,
Com efeito, a elevação daquela região à categoria de Dis

trito, sôbre representar uma aspiração popular traduzia uma ne

cessidade ímperíosa.tAtendeu-a o atual Coverno Municipal· to
mando a iniciativa de elaborar o projeto de Lei posteriormente
aprovado pela Câmara de Vereadores e referendado pela Assem-
bleia Legislativa. ,

A instalação do novo Distrito, aguardada com vivo ínte

r�!�e'l teve l,ugar a '25: do corr�nt� em expressiva solenidade pre
_ldJda pelo íntegro JUIZ de Direito da Comarca, Dr. Lourenço
Rolando Malucelli, perante autoridades Distritais, Municipais e Es
taduais e grande numero' de populares.

As déz horas, em frente' à antiga Intendência Distrital,
teve lugar a recepção ás autoridades. Juiz, Presidente da Câma
ra, Deputado Estadual, Vereadores, representantes 'dos partidos
politicos, funcionários municipais e estaduais e o representante do
sr .. Prefeito Municipal, foram recepcionados festivamente pelo po
vo e escolares que se achavam reunidos naquele ponte. Posterior
mente "O hasteamento do Pavilhão Nacional pelo Dr. Rolando
Malucelli e ao canto do Hino Nacional Brasileiro, uma pequeni
na dirigiu vibrante saudação. à Bandeira. O sr. -Aroljo Carvalho,
atendendo a solicitação do ir. João Augusto Brsuhardt, Escrivão
de Paz e cumprindo a incumbencia que recebera do sr. Prefeito
Municipal, ausente das solenídedes por motivo' imperioso, usou

dl\ palavra aludindo à passagem da data histórica - 21 de a

bril - e ao significado do acontecimento na -vída de Felipe
Schmidt e do seu povo.

Ao depois, no salão do sr Brauhardt, teve lugar a audi
encia de instalação do Distrito, presidida pelo Dr. Juiz de Direi
to da Comarca. Instalada essa e franqueada' a palavra discursa�'
ram

.

os senhores Carlos Schram, Altino Rocha, João Augusto Brau
hardt, Antonio Batista de Sou'za e, por ultimo, o exmo. sr. dr.
Rolando Meluceli; Juiz de Direito da Comarca que declarou ins
talado o Distrito e empossados o Escrivão Distrital sr, João Au
gusto Brauhardt e os Juizes de Paz, srs. Antonio Batista de Sou
za � Avelino Patricio dos Santos, encerrando. a audiencia.

.

Passou-se, então, à sessão presidida pelo Vereador Riva
davía Ribas Corrêa que na qualidade de Presidente da Câmara
Municipal e na ausência do sr. Prefeito deferiu o compromisso é
deu posse ac primeiro Intendente de Felipe Schmidt, o cidadão
Mieceslau Stascovían, saudando-o em vibrante improviso. Calo
rosas e entusiásticas !!Ialvas de palmas sublílharam os discursos,
-8 instalação e as diversa. posse•.

. As doze horas, na Praça fronteira" à Igreja, teve lugar o

«burrasco comemorativo, oferecido as. autoridades pelo povo de
Felipe Schrnidt. Posteriormente a esse realizou-se um verdadei,ro
comício político com a instituição de uma tribuna livre pera qual
desfilaram, sucessivamente, os SU. Arolde de Carvalho, Carlos
Schrarn, João Colodel, João Olinger, Agenor Gomes, NE'y Pache-
co de Miranda e Rivadavia Ribas Corrêa. �

.

,O Prefeito Municipal, sr;' Benedito- Terézio de Carvalho,
esteve ausente das solenidades por motivo de luto: na madruga
da de 21 de abril embarcou para Curitiba afim de assistir 80S

funerais de seu irmão Alcides Terézio de Carvalho.

«Correio do Norte», registrando este acontecimento ver:
dadeiramente histórico e de real significado na vida do nosso mu- .

nicipío, congratula-se com o Govêrno Municipal e com todo o

.povo de Felipe Schmidt.

Vende-se
Um arado' "Rud Sack" novo

n? 7, preço de ocasião. Tratar
-

a rua Paula Pereira, 819, casa

de Frutas com Harol Nunes. 2x

TOSSES I BRONQUITES f

VI'BRO [REOSOTADO
(SILVEIRA)

GRANDE TôNICO.

......................................1.....

Vende-se P�r ·Preço de Ocasião
Um chacara situada no Alto da Tijuca com -uma casa de ma

terial e mais nove construções novas de madeira Terreno
com. Vinte Um Mil metros quadrados, com plantações, Ar
veres Frutíferas, Aves e demais utensílios necessários a Granja.
Meia data de esquina, rua Coronel Albuquerque com rua

Sete de Setembro, sem construção.
.

Uma camionete Chevrolet ano 28 com quatro peneus novos

Maquina el;,!l perfeito estado, para Trezentos Quilos
Uma Camionete, Ford 29, peneus velhos, Maquina recem

retificada, Caixa e Cabine nova, capacidade 1500 quilos.
Explica-se ao inte\essado motivo de Venda.

Demais informações com SYDNEY CORTE, Caix .. Postal127,
Canoínhas, Santa, Catarina 4x

..................................1..........

1-5-1954

Consternou, profundamente, a

população da cidade, a brutal tra
gédia que robou a vida a um mo

ço de reconhecidos méritos e va

lor qual a do jovem Arno Gusta
vo Schroeder, de destacada Iami
lia canoiuhense, competente' me

canico da firma BasilioHumenhuck
& Cia, Ltda., desta cidade.

,

Arno, cheio de rida e alento.
no verdor dos 21 anos, encontrou
a morte de maneira brutal e ines
perada, atingido por um canivete
vibrado pelo seu cunhado Ovidio
Bonaseoli, tambem de .destacada
família e.' que, embriagado, teve

ligeira alteração com a vítima, fe
rindo-a mortalmente.

eBruda», como era conhecido o
, estimado jovem, teve morte ins
tantanea. Foi sepultado no dia se

guinte com grande acompanha
mento.

Pêsames à familia enlutada.

LOUÇAS e mais LOUÇAS

na .Casa Erlita

Ma Relojoaria Súissa'
. de Guilherme J. A. Souza

v. S. poderá comprar re
logios, bijouterias, ali
anças, aneis em geral,
por preços razoaveis
Rua Eugenio de Souza

TAMBORES

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e cenoinhense I

Vista�se
.

de acordo com

a estação, escothendo
ainda o seu traje

de linho

Na Fabrica de Sabão, em Campo d'Agua Verde, o Snr, Al
vim F. G. Beulke, tem á venda tambores vazios, servindo

para guardar sementes, gasolina e para qualquer finalidade. 3x

VAZIOS

Oficina. Relâmpag,.o
JOÃO FREDERICO SIEMS

CONSERTOS E RE;FORMAS DE BICICl-ETAS
,-

Venda de Bicicletas, Peças e Acessórios

Caixa Postal, 93 - (ANOINHAS - Santa Catarina

Uma caminhonete Chevrolet
. 1�48, cepecidede para 1500

quilos, equipada, ou troca-se por' urne menor.

Informações pela Caixa Postal 42 ou diretamen-
te com Aldo Pacheco dos Reis' 3x

. ,

Registro·
·

Civil #l, Editais

..

Vende-se

Nereida Cherem Côrtê, Oficial
do Registro Civil deste primeiro
distrito de Canoinhas, Estado de
Santa Catarina,
Faz saber que pretendem casar-se:

PEDRO JOÃO DOS SANTOS
E OTILIA DAVID. Ele, brasileiro
solteiro, marteleteiro, natural des
te Estado, nascido em 31 de de
zembro dê 1931. residente nesta

cidade. É filho de Julia dos San
tos, falecida. Êla, 1>rssileira, 8u1-
teira, doméstica. natural deste Es-

.

tado, nascida em 29 de abril de
1934. residente nesta cidade, Ê fi
lha de Alfredo Alves Martini e

Maria Alves David,

ALTA QUALIDADE
E DISTINÇÃO

Exclusivista no Município
João J. Periera
Rua Vidal Ramos s/ri

Ceixe Postal 97 -- Fone 298
CANOINHAS

ALUMINlO
bom e barato

, sempre na

e(J,�(t �ttit4

VICTOR KAMINSKI. e NA.·
TALIA BORECK. Ele, brasileiro,
solteiro, lavrador, natural deste
Estado, nascido em 8 da julho de
1931.residente ém Timbosinho nes

te município. Ê filho de João
Kaminski e de Maria Kaminski.
Êla, brasileira, solteira, dodiéstica,
natural deste Estado, nascida em

30 de dezembro de 1933, residente
em Lagôa do Sul neste município.
Ê filha de Miguel Boreck e de
Maria Voginhak- residentes em

Lugôa do Sul neste município.
FRANCISCO A.LVES LOU

RENÇO e MARIA DO CARMO
LIMA. Ele, brasileiro. solteiro,
operário, natural deste Estado,
nascido em 20 de abril de 1928,
residente em -Rio dos Poços deste
distrito, filho de Julio Alves Loú
renço e de Maria Antonia Vieira
residentes em Rio dos Poços ·des
te distrito. Êla, brasileira, solteira,
doméstica. natural ileste Estado,
nascida em 28 de abril de 1938,
residente em Rio dos Poços deste
distrito, Ê filba de Durvalino de
Lima e Maria Ferreira de Lima.

RAUL RESSLER E PAULl
NA ORENDARTCHUK. Ele,
brasileiro, solteiro, lavrador, natu
ral, deste Estado, nascido -em 30
de abril de· 1 Q28, residente em

Agua Verde deste distrito. Ê filho'
de José Hessler e Rosa Ressler.
Êla, brasileira, solteira, doméstica.
natural deste Estado. nascida em

28 de outubro de 1934, filha de
Paulo Orendartchuk e de Catari
na Huntrhuk Orendartchuk, reei-
'dentes em Agua Verde deite dis
trito .

ALFREDO LINZMEIER E

El)NICE LEDA MORITZ; Ele"
brasileiro, solteiro, lavrador, na
tural deste. Estado, nascido em

5 de fevereiro de 1930, residente
em Itaiôpolis filho de Engelberto
Linzmeier e de Maria Taucher
Linzmeier. Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural deste Estado,
nascida em' 9 de dezembro de
1933, residente em Encruzilhada
deste distrito. Ê filha de Arnoldo
Moritz e de Maria Beichardt
Moritz.

Apresentaram de acôdo com a

Lei, do Código Civil, art. 180,08
documento! exigidos. Se alguem
souber de algum iopedimeuto legal
acuse-o para fins de direito. E
para constar lavrei o presente que
lerá afixado no lugar do costume
e publicado no jornal Correio do
Norte desta cidade. Eu, Nereida
Cherem Côrte, Oficial do Regi•.

. tro Civil, o datilografei, dato e

assino.

Canoinhas 28 de abril de L95·�

Nereida Cherem Côrte
Oficial do Hegistro Civil

Alcides T. Carvalho'
Em Curitiba, onde residia, fa

leceu a 20 do corrente o sr, Al
cides Therézio de Carvalho, orga
nizador do Departamento do Ser
viço do Trâusito na Paraná, seu

ex-Diretor e que atualmente de-

"sempenhava 8S funções' de Sub
Diretor do mesmo.

Pessoa muito benquista e rela
cionada recebeu grandes manifes
tações de pesar do Govêrno e do .

povo do Paraná, notadamente de
entidades de classe. tais como sin
dic�os de motoristas e de tra us

portes coletivos, união, de chau-
feres e outras.

-

O extinto, irmão dos srs. Eu
cario Therêzio de Carvalho, José
Therêzio de Carvalho e 'Benedito.
Therêzio de Carvalho e. das sras.

Julieta de Carvalho Rouen e artas.

Beatriz e Negra Carvalho, deixa
viuva a sra. Adalgisa Carvalho e

os seguintes filhos: Dr. Osiris do
Nascimento Carvalho; D. Zi!da
Carvalho Hintz e Santa Carvalho.

Nossos sinceros pêsames á Ia
milia enlutada.

P A R A f E'R I DAS,
..E C Z E 'M AS,
\

.

INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E 1 R-A �,
E 5 P I N H AS, ET C.

"

CONTRA CUPA, I

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS
4HCCOES DO

COURO CABElUDO.

/
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GOVERNO MUNICIPAL
Requerimentos despa-chados

Vende-se
Preco (onvidalivo

,

Guilherme Ratke, licença para estabelecer-se com Açou
gue; Celso Zippel, licença para estabelecer-se com Tipografia nes

ta cidade; Ana Messias tios Santos e .seu marido, transf. área
l.600 m2 para Maurilio Gomes do Vale; Aristides Guebert, licen
ça para estabelecer-se com Casa Comercial, -em Rio da Ponte;
Estefano Barankievicz transf. de sua carroça de lavoura para Pe
dro Schadai; Artur Witt licença para estabelecer-se com Casa Co
mercial, em Barro Preto; David Novaski, transf de seu caminhão
Ford para Pedro Humenhuk; Djalma Benkendorff, transf. de seu

automovel Chevrolet para Wigando Knopp; Continental cidco, li- Contem benfeitorias, paiol
cença para dar cinco' funções nesta 'cidade, com dispensa da taxa Quintal bem arborizados.

de Diversões; Waldemar Scholze, baixa de Mercador de Gazolina ' Nas mesmas dependencias da

e Derivados; Lourival Muhlmann, baixa de sua bicicleta; Distri - casa tem em condições higieni
buidors Catarinense Ltda., baixa de Vengedores ambulantes de cas, 'sala para açougue.
Bebidas em. Geral; Ary Hauffe, baixa de I seu automovel Chevro- Ver e tratar com o Snr. Hen
let; Oady Nader exoneração do cargo de Alrnoxarife, do Quadro rique Rempel, fio local, ou com

Unico do Municipio; José' Eskudlark, licença para estabelecer-se o Snr. Antonio de Barros em

'com Oficina de Consertos de Sapatos; Francisco Rumpf e sua mu- Canoinhas nã Casa Natal. 4x
lher transf. área de 800 m2 para Basilio Jaguetch; Tufi Nader,
baixa de seu automovel Renault; - Estefano Ostroski, baixa de sua

caminhonete Chevrolet; Miguel Pyrciak, licença para estabelecer-se.'
com Marcenaria, em Agua Verde; Maria Dranka, transf. área de

22,939,60 m� para Paulo Soares; Irmãos Zugmann, licença para
comprar trigo -ern grão para S. A. Moinho Santista \ Ind. Gerais;
Evaldo. de Paula licença para estabelecer-se com Casa Comercial
Generos. Alimentícios, Bebidas e Fumo; Ana Bosse, seja cancela
da a carta de aforamento n. 947, datá urbana 115a, em virtude
de fazere.cessão para a Prefeitura, para abertura de ruas; Carlos·
Nunes Pires, por compra, cinco metros de terreno no Ceminterio

Municipal desta cidade; Afonso Tvardovski transf, area de 951·
m2 para Ivílasio Coelho; Ana Hacker Kohler, licença para esta- "Um presente ,comprado na
belecer-se com Casa Comercial, na Estrada de Fartura; Francísco
Rumpf e sua mulher transf da area de 800 m2 para Isaltino de C' E-I· tPaula _Padilha; Isaltino de Paula Padilha transf- de sua bicicleta asa r 1 a
para Adamir VeIga; Adamir Veiga, transf, de sua bicicleta para.
João r,.üncio; E,::tan.islau Kmiecik; licença p�ra e�tabelec.er-se com

Botequim, em Queimados: Tecelagem Canoinhas S, A., licença.pa
ra construir uma casa de moradia, de madeira; Faustino Dam
broski, transf. de sua bicicleta para João-Leandro "de Souza Netto;

'" José 'Gudes, transf. de sua bicicleta para Antonio Hannernann;
Sebastião Bonassoli e sua mulher, transf. da area de 800 m2, do
lote n. 51; para o' sr. Zacarias Munhoz de Lima; Antonio de Sou
za e sua mulher; transf. da area de 800 m2, do lote n. 77, para
'o sr. Adautilio Munhoz; Aniz Cador, baixa de sua Casa Comer

eial, em Felipe Schmidt; José Rosa do Nascimento, licença para
estabelecer-se com CAsa Comercial, em- Paciencia Neves; Estefa
nia Dias, transf de sua carroça para Antonio Reitz; Arlindo Cor

deiro, licença para estabelecer-se com Bar, Sorveteria e Salão de

Snooker; Maria Magalhães Machado, baixa de ·sua Farmácia, sita
a lua Vidal Ramos esquina com a rua Eugenio de Souza; Ney
Soares Machado, licença para estabelecer-se com Farmácia, na

esquina das ruas, Vidal Ramos e Eugenio de Souza; José 'Anto
nio Bueno, baixa de sua Casa Comercial, sita em Serra de Lu
cindo; Dr Saulo de Carvalho, 38 via da Carta de Aforamento n?

'151; Emílio Pedro Haensch e Sua mulher, transf. area l.200 m2.

tcllu duas casas residenciais para Celeste Matos Novak; Darcy "Diário de Noticias"
Wiese, transf. de sua bicicleta para Vigando Müller; Aleixo Dom- O matutino de maior tiragem da

brovskí, transf. de sua bicicleta para Faustino Dambrovski; Ali- Capital da República
dia Stulzer, licença para

'

estabelecer- se com Botequim e Casa "A CARETA-'"
Comerciai. em Agua Verde; 0svaldo Hauerbach, licença pata es--", A revista mais popular do Brasil

tabelecer-se com Botequim e Géneros Alimentícios; Emilio Pedro

IA
e da na "A A .

L tê "

f
"

v n geneia o errea ,

Haensch e sua mulher; trens. area 40,0 m2 para Celeste Matos Praça Lauro Müller
Novak; Paulo Voos, transf. de sua bicicleta para Eugenio Teodo-v l- vindos do Rio por avião.

rovícz; Maria Martinhuk, baixa de .seu caminhão Austin: Otto (Contribuição vo]untári-a do :'Correio do Norte"

Friedrich, baixa de seu automóvel chevrolet; Ildefonso Finta, bai-
em favor da bÔa Imprensa)

xs de sua Casa Comercial, em Xarqueada; Evelina Wick Martins,
.

licença para estabelecer-sé com Hotel e Botequim, em Xarqueada;
João B. Pacheco, baixa de seu caminhão Internacional: João Ba
tista Pacheco, baixa de seu caminhão Ford; Pedro Alves Vieira,
transf. de sua bicicleta para Rubens Antonio de Paula; Irmãos

Dallmann, licença para estabelecer-se com Oficina Mecanica de
Automovel na rua Paula Pereira; C;.trlos Wachtel, transf. de sua

.

motocicleta ,para Arlindo Cordeiro; .Jeão Nonchoviski, baixa de
o

seu carro de lavoura; Eduardo Gupas, transf. de sua bieicleta pa
ra· Otavio Gritens; Adolfo Voigt, baixa de sua Casa Comercial;
Antonio Dreweck, licença para estabelecerAse como representan
te, de Casas COn;lerciais e Fabricas neste Municipio; Abrão Mussi
& Cia., baixa de sua Serraria, sita em Colonia Becket.

'

Secretaria da Prefeitura Municipal.
Canoinhas, 28 de Ja.neiro de 1954.

OSVALDO FERREIRA SOARES ...:...._ Secretário.

"Arno"
Enceradeiras eletricas simples e aco

pladas com espalhador de cera
"eletro:autorriatico"

,

Liquidifiéadores ARNO IV Centenári0 com inovações
exclusivas, modernas e fuhcionaes.

"Pioneer"
Rádios a luz e baterias

Radio fonografo
Um conforto no seu lar-

Seu guia para um mundo de prazer sonoro

\

Rua Vidal Ramos, 701 - Fone, 125 - 'Caix� Posta], 76
Santa Cat�rina

J. CÓRTE
-

•

Caüoínhas \

- as

Uma, otima propriedade em

Rio dos Pardos, com frente pa- '

ra a Estrada geral Dna. Francis
ca, cem' os seguintes bens:
Uma casa de moradia, anexo

casa comercial, toda ladrilhada,
com respectivo estoque compos.
ta de Secos e molhados, miu
dezas, armarinhos; "étc; 1'1 cabe

ça} de gado de Raça, 50 cabeças
de porco Macáo.

.

Precisa-se
Marceneiros para trabalhar

em esquadrias. Paga-se bem, de
preferencia aos que conhecerem
serviço de Moveis. ,

Tratar com o Snr. Otilio 0-
--

liveira ii Rua Marec-hal Deodoro

sempre agrada

IMPUREZ�S DO SANGUE.

UIXIR Df- H06UflRA
'AUX-. TRAT. SíFILIS

\

Oportunidad�e
Casas e datas à venda.

no perímetro urbano. PFe

ços convidativos.
Procurem" o snr. Feres

.Coury, nesta cidade.

V'ende�se
Por preço de ocasião 1 casa

com frentp de alvenária em ter
reno com area de 20x40 (l da
ta') sita á rua Paula Pereira n.

430. Propriedade localizada ao

lado' do QúVO Edifício dos Cor
reios f' Telégrafos e defronte a

Farmácia Oliveira. dtimo ponto
'comercial na pr-incipal artéria de
-Çaooinhas a 60 metros da Pra

ça Dr. Oswaldo de Oliveira.

Tratar com o Sr .. Ludovico Bo
ra - na firma União Madeireira:

Tem' bom gos�o1
Tome Café S� Tereza-

I Fa r rn a c
í

a
Especialidades Fermeceutlces

Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena
Rubinstein, Margáret Duncan, Coty e outras

Artigos de Toucador' etc.

Manipulação escrupulosa � Preços módicos I

Oliveira

FABRICA DE ESTOFAMENTOS

E,RNESTO FISCHER
XARQUEAOA CANOINHAS - S. CATARINA

Grupos estofados, sofá-canto
colchões de crina vegetal

e de capim por

ATACADO E VAREJO
DiVAS c.s 650,00
Colchões de Mola

Ix (solteiro) Cr$ 500,00 +-,

r Ameriéanas
Tissot
Circulares
Verticais
Destopadeiras

EM·PREZA FUCK

SERRAS
I

I
......] fiE�� ....

RUA CAETANO COSTA,.o1.

\
::::::�:::::::::::::::::=:::::::::::=:::::::::=I:U:::::�::::==:::::::::=::=II::::::::�III::::::I=

�� Banco Indústria' e (omércio de Santa (ata�ina S. A. I
...; ..

:: Matriz: ITAJ A r Enderêço telegráfico: c I N C O li ::

� T li X/AS DE DE.PÓSITOS Ü
� R
:: 'Contas de Movimento Contas a Prazo ' ii
fi A Disposição 3% a. a. C-ó'm aviso de 120 dias 5% a. a. 9
:� Prezo Fixo 6 mêses 5V2% a. a. !li

.

g Prazo Fixo 12 mêses 6% a. a. fi
ii D P) o • 15
.. ep. opu aI'e� 5 /0 � Hetiradas Livres v Limite Cr$ 100_000,00 .:

n Agencia nesta cidade àP�aça Lauro Müller, esq. R. Major Vieira Ü
ii Abre um.a conta no "lnco" e pague com .chequel ::

•••••••• e:zIll•••G•••••• II aa _
·

••••••••••••••••••••••••1
• • e••• "'."••lfll ••••••• :I II••••••••••••••••••••••••••• 11 1:11.- ..

Dr
.

Arolde Carneiro de Carvalho
ADVOGADO - (Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,

Secção do Estado de Santa Catarina, sob n. 3&0) .

"-

Inventários, cobranças, contratos e- outras causas cíveís e

comerciais - Direito industrial e legislação do trabalho - Na

turalisações e títulos declaratórios - Causas criminails

Escritório e Residência: "

Rua Vidal Ramos - Canoinhas -. Sánta Catarina

··C······ ..······················.<I··C········DI···.-··

11.1111··················1
:: ....•••• ••• •• ··11·············_111111 .. .,•••••••• ,•..••••••

iS

II Dr_ Aristides' Diener
'

51111- I: CIRURGIAO DENTISTA

I Raios X - Pontes �oveis e Fixas III
II Dentaduras Anatomicas II
..

II Rua Vida I Ramos •

ii CANOINHAS' - SANTA CATARINA�:i
" "

' h
:H:=::::=:=::=::=::::;::::::::::=:IIII;nc:=:�:I:::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::==:1:*

202

S_AULO CA'RVALHO
Advogado

Es�itorio e residencia
Rua Coronel Albuquerque s/n ....;, Fone

Canoinhas ' S.

·DR.

Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Pago o iluxilio aos lavradores
(conclusão da Ia. pagina) .

afim de que o assunto fosse
debatido livre e'democratica
mente, em homenagem' à ver

dade; Aludiu o orador, presentes
os dois Vereadores pessedistas
que tudo ouviram calados, ás
acusações de que fôra alvo ínclu
síve pela imprensa; ás mentiras
e ás caltínias levianamente levan
tadas sôbre desconto que se pre
tendera fazer aos

- lavradores e

� maneira de como as intenções
dos homens públicos; por nobres
que sejam, são desvirtuadas pe
los intrigantes. Noutra ordem
ele consideração, o orador deixou
bem claro que o acontecimento
era digno de nota, pois, pela
primeira vez na história admi
nistrativa de Santa Catarina o

Govêrno do Estado auxiliava

Iavradores prejudicados pela in
tempéríe. O orador interrogou
• assistêncíasôbre o que haviam
recebido do govêrno anterior

\.. quando os gafanhotos destruiram
grandes plantações em Canoi
nhas; a resposta não se fez es

perar, a uma voz todos respon-
deram NÃO! NENHUM AUXI·
VO, NADA! Referiu-se o ora

dor, então, ao movimento as

sôciatívo, à necessidade da U
NIÃO dos lavradores canoinhen
sés, ao seguro rural e a outros
assuntos de ínterêsse geral. Suas
palavras, ao finalizar, foram re

cebidas com vibrante salva de
palmas.
O,Sr. Prefeito Municipal, antes

de determinar o inicio dos pa
gamentos, franqueou a palavra.
Não houve quem dela quizesse
fazer uso.'

, Um a um foram chamados os

Bancada Catarinense
Câmara Federal Depuüados

RIO
'

Canoinhas 24 abril. - Nome
verdadeiro Humanismo. amor es

clarecido Lingua Pátria, fundamen
tos Cultura Brasileira, protesta
mos energia projeto supressão La
tim matéria obrigatória Ensino
Secundário. 'Contamos vigilante re

pulsa tôda nossa culta ilustre Ban
cada. Lourenço Rolando Malucelli
Juiz de Direito, Benedito Terezio
de Carvalho Prefeito Municipal,
Luis Pacheco dos Reis Inspetor
Federal Ensino, Irmã. Carolina
Diretora Corpo Docente Escola

.

Normal Ginásio Coração de Je
sus, Irmão Geraldo Diretor Cor
po Docente Ginásio Santa Cruz.

,: 1'

Precisa-se
Uma competente empregada

doméstica tratar na Relojoaria
Omega. �

lavradores e receberam as im
portâncias que lhes competiam,
previamente envelopadas e con

tadas.
Foi �m dia de festa e de jú

bilo, de intenso entusiásmo e

vibração. O auxilio pago, na

verdade não cobre os prejuizos
que os lavradores sofreram, mas
significa a colaboração, o amparo,
o estímulo do atual Govêrno ás
atividades rurais;

Põem-se, assim, um ponto fi
nal nesse capitulo. Os levianos
e intrigantes, moderem-se nas

suas apreciações; o povo, o bon
doso povo do Matão, Sereia,
Taunay e adjacencías, viu onde
estão os seus verdadeiros e de-:
sínteressados amigos, aprendeu;
mais uma. vez, a- confiar nos

seus atuais dirigentes.

Cine Teatro Vera Cruz
A_ P R E .s E N TA:

Hoje, ás 14 e 17 horas - Censura Livre

Hoje. ás 20 horás > Improprio até 14 anos

Na lei do "Mato ou Morro", até hoje ninguem sabe se

el; fugiu para omató ou se subiu o morro; nem TARECO
e capaz de nos"-{azer rir tanto, quanto Bob Hoppe na

grandiosa comédia em technicolor'

o CONDE EM SINUCA
C0I,lt. serie «0 Vale dos Desaparecidos" só às 20 horas

Amanhã • ás 14 horas • Censura Livre
Outra gozadissima comédia com Groucho Marx

- -.e William Bendix

UM MALUCO ENTRE BROTOS
Continuação da serie «O Vale dos Desaparecídcss

Amanhã. fts 17 horas > Censura Livre

J EN N I E grandioso drama produzido pelo famoso
.

, David O. Selznick e estrelado pelos ínsu-
, peráveís astros Jennifer Jones e Joseph Cotten.

Amanhã - ás 20 horas v Improprio até 14 anos

REPRISE

/

I

t
, 1

- \
I
,

2a• Feira. ás 20 horas - Imp, até 14 anos - REPRISE

3a• e 48• Feira - ás 20 horas - Improprio até 14 anos

VEN DETTA, com Faith Domergue, vivendo
um dos maiores papeis de !'lua çarreira arti5ltica.

5a• e 6&. Feira .. ás 20 horas � Improprio até 14 anos

Forte, humano, impressionante, VEN ERAÇAO
é desses filmel<de raro suspense e de PIofunda sensibi-
.., lidade, tão poucas _vezes apresentados na tela. .

E$trelando Ray Milland, John Hodiak e Nancy Davis

Para 23 de maio, a colos�al obra: prima
"SCARAMOUCHE"

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

I'DeLIO RURAL
"PAULO RITZMANN"
\ (conclusão 'da la. pagina)
de do sr. Ernesto Paul, presen
tes mais de lima, centena de
colônos e lavradores daquela
região.
'Compareceram à reumão o

sr. Prefeito Municipal, Benedito
Terezio de Carvalho Júnior, os
Vereadores Agenor Gomes e

Carlos Schramm e o sr. Aroldo
Carvalho, Presidente da Asso-

. ciação Rural dê Canoinhas.

Logo à chegada da comitiva
que foi de Canoinhas, depois
30S cumprimentos e de diver
sas manifestações de simpatia
tributadas ao sr. Prefeito Mu
nicipal, dirigiram-se os presentes
a uma casa de propriedade do
sr. Ernesto Paul, à margem da
estrada,

.

onde, por liberalidade
desse grande amigo do progres
so e dos lavradores irá funcio
nar o Núcleo Rural em .doís
compartimentos da frente.

,/' Examinado' � local' e aceito o

oferecimento ao sr. Ernesto
Paul, passou-se à sessão de ins
talação do Nucleo. Visto como

as duas salas não comportariam
todos os presentes, deliberou-se
a realização da reunião ao ar livre
sob frondosas Arvorei.

.

Mesa e duas ou três cadeiras
foram transportadas para o lo
cal, instalando-se imediatamen
te a 'sessão com o convite ás
autorídades para que participas
sem da mêsa, convite extensivo
aos senhores Alfredo Paul, Hen
rique Rempel, João Sabatke.

. Antonio Batista, Ernesto' Paul,
Vicente Klodzinski e outros
destacados lavradores.

O sr. Aroldo Carvalho em

rápidas palavras explicou sôbre
as finalidades da reunião e o

'progresso e vantagens do asso
.

ciativismo, frizando que a -As
sociação R u r a l , para

- bem
servir os lavradores, não deve
se limitar à lua séde, nesta ci
dade, mas sim amoliar a assís
tencia ao lavrador 'por intermé
dio de uma rêde de núcleos ru
rais incumbida da distribuição
de máquinas e de sementes, de
mudas e de ferramentas.

Deliberou-se,' então a funda
ção do "Núcleo Rural" que se

denominou "Paulo Ritzmann",
horrienegern dos lavradores da
quela zona ao grande cidadão
de ;Canoinhas.

O Sr. Ernesto Paul ratificou
o oferecimento das " duas salas
da casa de sua propriedade. pa
ra o funcionamento do Núcleo
gesto recebido com uma salva
de palmas.
Passou-se, então, à escolha

dos dirigentes do novo Núcleo
Rural, obtendo-se o seguinte r;
sultado: Presidente de Honra
João Sabatke; Presidente Alfre
do Paul; Vice Presidente: Vicen
te Klodzinski, 10 Tesoureiro e

Encarregado do Núcleo - Ér
nesto Paul; 2° Tesoureiro: Leo
nardo Vielevski; 10 Secretário
Victor Karazínskí; 2° Secretário
Zenon Mazurkevicz. Na pJ oxí
ma semana publicaremos a cons

tituição do Conselho Fiscal que
hoje não temos em mãos.

Seguiu-se aposse da diretoriá
recebida com entusiasmo e 'vi
bração. Discursou, a seguir, o

, sr. Carlos Scl;lramm, em nome
dos lavradores presentes, sau

dando o Presidente da Associa
ção Rural e a Diretoria do Nú:'
cleo recem criado. Fez uso da

palavra, 'em seguida, o sr. Er
nesto Paul que agradf'ceu a cria
ção do Núcleo .ao Presidente
da Associação Rural, falando
sobre a importância do empre
endimento

.

para os' lavradores
daquela zona.

I

Fez tlSO da palavra o sr. A·
roIdo Carvillho que agradeceu
comovido, as manifestações re

cebidas e voltou a aludir' aos

o Brasil ao se afirmar pelos
quatro oantos da América, é um

Paiz de largas raias e de grandes
possibilidades para" o futuro bri
lhante pelo seu valor florescente
em todos os setores de ativida
des. Tesouros inesgotaveis na ter

ra imensa ao engenho do homem
caldeado com a fibra forte das me

lhores tradições. Não é [actancia
proclamarmos que já ocupamos um

prestigioso posto de honra no al

tiplano da civilização. Nossas eli
tes diretivas, nossas reservas cul
turais, são credenciadas e das mais
nobres formações morais. Existe'

aproveitamento de todas as nos

sas reservas gerais. fomento -do
parque' industrial, nos diversos sen-

.

tidos do nosso fortalecimento. Im
põe-se por isso, construir com se

gurança -os contrafortes da hrasi
Iidade. Não basta sermos impavi
dos para a luta, é uecessário es

tarmos aparelhados em todos os

setores para que possamos ser in

vejados por outras nações.
Governo" Câmara e Senado, uni

dos, não tem podido trancar o al
to custo de viela proporcionado pe
lo Plano Aranha. Este ao ser co

locado em prático, noticiou- se em

voz alta, que o povo, sacrificado
pelas .._refregas politicas, iria rece

ber o mais justo premio pela sua

obediencia aos principios democrá
ticos -: «baixa do custo de vi.
da». Dentro de um curto espaço
de tempo 'Ie viu diante de um

espetáculo tetrico· o seu mingua
do ordenado desaparecer (10 fim
de cada mes com a aquisição. de
viveres e vestuario. Quando tudo

parecia que iria surgir. uma nova

esperança, um verdadeiro c' espano
toso descalabro na vida da Nação Aos noivos e exmas. familias
trouxe o Plano Aranha. Saturado nossos cumprimentos com votos'
de promessas para dias melhores, de felicidade�.
o povo brasileiro está assistindo
uma fita de cinema, onde o mo

cinho mata 08 bandidos e se apre
senta musculoso e imponente pa-
ra receber es palmas da plateia.

Faleceu IJa madrugada de
.

Se como afirmam -

os nOS80S ho� quinta feira, 29 em São Bento

mens de Governo. o Brasil está do Sul, onde se achava em tra-
tamento de saúde a exma. sra.

pagando as suas dividas externas
11 nosso povo. poderá' resistir a es- Maria Mayer Spies, a extinta

ta era de' fome? Poderá pagar o que era progen�tora do �r. "ar":

café a setenta cruzeiros o quilo i'
. los e Artur Spies relacionados
no comércio local, contava 61

O arroz a doze � O que foi feito /

da lavoura mecanizada que tanto
anos de idade.

se propaga atravez dos jornaisj' Pêsames á família enlutada.
O esforço de alguns, e destruido
nesta n081a querida Nação por al-

guns homens que não compreen- A]U,STES DE NUPCIAS
dendo a realidade de seus atos, Ajustaram nupcias dia UI,
sacrificam o patriotismo de um domingo de Pascôa:
povo. O Brasil, terra dos grandes
Generais, dOI imcomparaveis ho
mens publicos, berço de Rui Ber
bosa, invejado pela sua grande.
cultura está vendo morrer. o seu

. povo'de fome, esta é a verdade.
Politicos e homens com ambição
de poder, idealisando leis e decre-

Consequencias,/ .

ALFREDO GARCINDO

problemas dos lavradores no

Brasil ;e às dificuldades que en

frentam os ruralistas: Anunciou
aos lavradores, em seguida que
• ARCA já na proxima semana

iniciaria 8 distribuição gratuita
de adubos por interméd-io. Nú-·
cleo, e que em principios de
maio iniciaria, tambem no Nú-
"cleo, em dia. -a ser disignado,
a distribuição de sementes se

lecionadas .de trigo, mediante

ernprestímo. Os lavradores aco

lheram 8 noticia com grandes
manifestações de jubilo. Uma
salva dE' palmas e 'um «viva o

Brasil», marcou o fim da impor- ,

tante reunião.

do Plano Aranha
tos, sem que nenhum venha de >

encontro as necessidades radicais
da Nação. Muitos, pagarão, por
certo, tributo a morte., até .que o
Plano Aranha venha dar um resul
tado compensador. O Plano Aranha
no inicio foi -justo, sereuo e equa
nime. Deu a impressão de ter har
monizado' o capital. e o trabalho,
'sem sangue e violencia. É posai- -

vel. que o lucido Osvaldo Aranha
tenha pensado em tudo isso quan
do foi convocado para salvar a

Nação' da ruina. Não previu por
certo que o bolso do povo [á es

tava vasio .e que mais vasib dei
xara, até que seu plano mostre as

provas reais. Enquanto isto alguns
dormem tranquilamente, enquanto
-outros tiritam de frio e fome. Es
tes não tem mais esperança no lia

lário mínimo, porque sabe que se

assim continuar, permanecerâ sem

pre no eterno circulo vicioso. Bra
sil, que possues o maior porto de
Minerio do' mundo, uma usina si
derurgica invejada pelas tuas co

legas, uma capital. que tem sido
o atrativo dos turistas, petroleo
a brotar no abençoado solo. será
que os teus filhos não pensam nas

cqusequencias dos seu-s atos
ã Deus

que vigia· a nossa 'pae e integri
dade, por certo tombem vjgiará �
iluminará 08 nossos homens pu
blicos. É a nossa uniea esperança.

Enlacê Matrimonial:,
(

Unem-se hoje, pelos sagrados
laços matrimoniais, a srta. Ur
sula dileta filha do. casal Johan
nes Rother e eX!TI8, esposa e ,0,

nosso particular amigo Inge
Bollmann, atualmente residente
em Joinvile.

FALECIMENTO

a Srta Maria Ilete filha do
casal Artur e Veronica Burgardt
com o Sr. Pedro Alves.

Srta. Leni filha do casal
Perciltaao a Liliosa Leandro- de
Paula Pereira com o Sr, Eraldo
Luiz Carvalho.

- Srta. Matilde, filha do Sr.
João e. D. Catarina 'Sabatk, com
o Sr. Manoel Granemann da
Costa.

xxx

Em viagem de recreio seguiu
para Capital Federal 0- nosso

amigo Justiniano Silva Quadros

Desejamos-lhe feliz viagem e

estadia.
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