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o Governador Irineu Bornhausen,
devotado

. amigo de Canoinhas, na

reunião do�'Governadores havida' em
-Seio Horizonte para estudar- os pro-

blemas dos .. estados' compreendidos na Sacia dos Rios Paraná e Uruguai,"solicitou 'e obteve prioridade para as

obras de
>

aproveitamento do potencial hidro-elétrico do estreito do' Rio Uruguai e,' ainda, ,'aY, inclusão das obras
do abastecimento d'agua à cidade de Canoinhas no plano de serviços imediatos a serem realizados pela Comissão-
Graças ao dinamismo do eminente .�:êstadls!a, &p seu ascendrado arnôr pela nossa terra, Canoinhas -dssfruta

..

a situação única de prioridade para a execução daqueles importantes serviços:'
,

.' <,.

,

.
,

!

Bem haja, o Governador .Irineu Bom..hausen, amigo de Canoinhas!
/'"

Prioridade-· para Canoinhas

·Ano 7 'Cãnoinhas
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.

o sr. Arolde, Carneiro' �
I Carvalho, nosso conterrâneo,
Diretor desta folha, ex-Deputa"

A União Democrática Nacio- do, Estadual, Presidente da As-
,

nal, Secção de Santa Catarina '

sociação Rural de Canoinhas, foi
realizou à <

sua 'Convenção. nos indicado candidato à deputação '
.

dias 29 e 30 de, abril e 1 e 2 fedêral. Segundo informação que
de maio, em Florianópolis, esJ• "acabamos de receber, mostra-se
colhendo os candidatos do par- inclinado a renunciar à candida
tido ás eleições de t!:_ês de ou- tura ao Palácio Tiradentes, tudo
tubro. Foi um espetáculo me- dependendo da evolução de de
moravel.vexemplo de civismo e terminados acontecimentos p01í'
dedicação partidária que veio ticos na região Nor.teCataririens,.
surpreender determinados círcu- "

. .. A.
,

los políticos que alimentavam ?, r». RIVad�V-Ia RIbas Cor:ey,
ilusões de assistir à desagrega- b.rilli��te advogado .�ps audIt�
ção que contavam com cisões e

rIOS desta Com�rrca, ex.,.De!ega�Q
divergências e assistiram a exem-

da Ordem P?litIcl;l e �oclal em
pIos .de desprendimento, desam- . S�nta Catarína.. presidente �
bição disciplina e coesão. ' Ca?Iara de. �er�adores. de. cs-, . noinhas, fOI indicado candidato

.
Mais de 300 convencionais pelo nosso' município á Assem

participaram do importante con- bléía Legislativa.
clave, inclusive delegações de

, todos 'os novos municipios. Ca
noinhas esteve presente nas pes
sôas.do Deputado Reneau Cubas,
do Vereador AgenQJl,/'"Gomes,
do Prefeito Bened,ífô Terézio
de Carvalho Júnior e do jorna-
lista AroIdo Carvalho.

'

FONE, 123

Re�oto[ at� â���t� �e W��: �ml�[RM[ ��RHA
CIROULA AOS SABADOS

.
.

-'-

.

Núcleos Rurais
ÁLFREDO GARCINDO

Compreendendo que o alicerce
solido de uma Nação é a lavoura
bem dirigida e desenvolvida, en

cheu-me de jubilo ao saber que o
nosso Municipio conta com alguns
Nucleos Huraes em organização,
ligados a Associação Rural.

. ,

Tudo n08 convênce quê a elas
se garantidora do bem .estar pu
blico, pela. produção de artigos
de primeira necessidade, destina
dos a alimentação do povo. pro
dutôra de artigos que por 8i só
sustentam todo o' iliitêma eCODO
mico nacional, .mereça o nosso 8-

. poio, Nada- impede que esaas uni-
. Indicado candidatos à deputa-

dades de ação se tornem realida- ção federal o Dr. Placido Olím
des, aíim de que impeçam o co- pio de Oliveira,' pela zona Nor- ,

lapso .18 produção e que os lavra- te Catarinense, antes de subme
dores atravez dessas organizações tido a votação o seu nome atual
demonstrem ao poder Publico. 08 deputado retirou-o renunciando
problemas e as questões que vem por questões de ordem particu'::',
entravando

.

o trabalho diuturno. IH à candidatura que se lhe 0-
,

O, Prefeito'[Benedíte Ter�zió:"
Devem. se�) mais demora, dar um ferecia. Agiu de idêntica manei- de Carvalho'[Juníor, o emérito
balanço ,1I0.S .Iatorea 'adversos para ra o atual deputado estadualDr. administrador da Planta Cadel:
que-riossam. unidos, encontrarem Reneau Cubas que recusou a sua traI, do Calçamento, d. Vila
sllluções" para todos os impasses candidatura à reeleição, fazendo Operária, do Cemitério Munf"Ci�
qll�"v�eín prf'judicando a lavoura com que a mesa diretora dos pal, de dezenas de pontes, eJ�
do nosso Municipio. Os presiden- srabalhos da Convençãoretiras- tradas, escolas, da mecanização
tesvdos . Nueleos Ruraes; lião de- 'se o seu nome da listá a ser da contabilidade 'da Prefeitu�',
vem.permitir {ua 8 influência po- submetida ,a votação. da construção -de : novas eltrà;;
titica contaminem �orações dos. das e. abertura!de �arios,<íuilõ:.

Nucleos. Unidos com t0d08 os la- metros ,pe ru as, vem de, acres'-vrador.es do distrito,' devem 'pro- 'AS CIDADES ESTAS SUCIJ.M '.

'_
.

'
.

.

-

centar novo e importante:: me,�-.'curar remover todas as dificulda- BIR.AO. QUlZ aque!e dUlltrado e
_

' IhOtamento' à vida administrll,';'des que impossibilitam o amnen- pratico homem pubhco,demenstrar tiva da comuna com"o .cóntrá;'
to da produção.' Darem toda a que � família aglCaria ardgime�- to:ultimameníe:f�Úo com �o Dr.assistencill que se fizer necessaria ; t d f d N - N
para que a lavoura de Canoinha8

ta' � a a orça
_

a açao. � Alfredo Scultetus.•Jovem ê;ii'ge- ..

se apresente com a sua produção .,B.rasJl, temos !oao_ Cleofas, MI- nheiro patricio, segund_o o qúal
digna de ser. menCionada nas es- Dlstr� da Agflcultura, que com prestará o profissional serviços .'à
tati8ticas. e I e v a cI a VIsao e largo Prefeitura no Departamento de

J
tirocinio

.

no setor agrJcola, e8�a Obras:e'rJõ Departamento d� Es.:.Um govêrno não pode trabalhar 'demon.strando q.ue no futuro nao ,tradas:de:Rbdagem;suprindogun.
J'em a colaboração do seu povo, ne�es8ltaremos Importar 'de o?tr�s de lacuna que se obse�vava noHavendo compreensão e patriotis- pa!z;s, cebolas e batatas. A mS!I- corpo d� servid'ores municipais,mo

� haverá ajuda mutua. Se a tmçao de-Nu.cle,o.s Ruraes, na.o .'onde não �havia. um profis.siÓ;-formação de Sociedades. Organiza- t f I d d d
ções, Associações e Departamen-

tem ou ra ma I 8 e .e ,�euDlf nal especializado, de nivel uni,
em torno de uma orgamzaçao to- v,ersitário, como rêquer umatos, não se reintegrarem de suas ,dos 08' lavradores para uma pro· comuna em desenvolvimento co-principa,es finalidades para as d

- .

d d' , . .

uçao maIOr e generos e pl'l- mo a nossa.
"

quaes foram criadas, se ós respon- meira necessidade.
.

saveis pelas direções delas não
estiverem dispostos ao

� sacrifício Até agora tem o Brasil vivido

maximo de suas capacidades um e pFogredido ... com báse na explo-'
planC' de ação de um govêrno ,

raç.ão do café um de nossos uni

não pode atingir por completo a cos produt08 da lavoura que no

sua finalidade. Lémbro�,me t.er Ii- éxtrangeiro e aceito'!! em exame

do uma mensagem de BeniaqIim de qUlllidade. Se assim acontec_.e
Franklin, ex-Presidente da pros- e porque aindá não tomamos pé
pera Naçã� Americana que ao fa- ua agricultura - plantamos porque
zer um elogio a agricultura,--aasím ,aquida de tudo sem esforço.Recen
se expressou em sintese , admira· temente o Brasil adqu,iriu, da Ar

vel: SE AS CIDADES FOREM gentio8. 50 mil sa()as de batatas

DESTRUIDAS E OS CAMPOS, '

e ,Argentina que p�de se,escondere,
, '. se dentro do BrasIl sera que os
CONSERVADOS;

_

AS CIDA- portenh08 conhecem as nossas di.
DES RESURGIRAO; MAS SE ficuldades� Seja como .fõr, é in
FOREM DEE;TRUIDOS OS criveI q�e isso venha acontecendo

CAMPOS E CONSERVADAS .Conclue na ult. página

Caria a um 'lavrador
').

Meu bom amigo. �
Considero' vitorioso em' Canoinhas o movimento associa

tivo dos lavradores. É de ser levado à crédito da Associação Rural
mais êste serviço à coletividade canoínhense,
f·

.

.

. A ARCA existe, têm substância, presta serviços. Núcleos
Rurais estão em organização, arregimentando lavradores aos mi
lhares para 'a "Batalha da Produção" em nosso município. Bem
-cedo hão de surgir os frutos da UNIÃO' dos lavradores:' entrará
em vigôr ''O seguro agrário; o que antes parecia absurdo - o am

paro. e a proteção ag lavrador - hoje constitue base , de projetos
de lei em apreciação na Câmara. dos Deputados; a Lei Agrária
,!r-:facional, cujo projeto se' arrasta pelas comissões das duas casas

do Congresso Nacional -há "mais de oito anos, teve andamento,
outra vez, graças -aos esforços do 'Deputado Iris Mayberg, 'Presí-,
dente da Confederação Rural Brasileira, eleito Deputado pelos
lavradores paulistas filiados à FARESP.

O Govêrno têm conseíênéía de que sem o aumento da
produção agrícola não será possível o desafogo reclamado pelas
populações urbanas; será absurda a idéia do .barateamento do
custo de vida; ruirão por' terra., como um castelo de cartas, todos
?S planos da salvação nacional. �

A .nossa- ARCA, à�despeito de combatida pelos 'pespeita
dos e pelos ciumentos, pelos fracassados de.'ontem e pelos ini
migos de Canoinhas, sobressai. entre todas 'as congêneres .de Santa:
Catarina como uma das mais adiantadas, e organizadas, melhor
equipadas e de situação mais sólida, constituindo motivo de or

gulho não só para Carioinhas mas para-aproprio Estado de Santa
Catarina. Só os' cegos � os débeis mentais negam a evidência da
Associação Rural de Canoinhas e acusam a .entidade de instru
mento político partidário.

Queiram ou não queiram os inimigos da Associação Rural, .

adversários intransigentes do progresso" a história �con9mica de
Canoinhas - usando 0_ batidissimo slogan comercial - há de de

parar um marco divisório, 'definidor de duas epocas e de duas
mentalidades: haverá" necessáríamente, o ANTES e o DEPOIS da
ARCA. Esta a verdade incontestavel, de brilho ofuscante, iniiu
divel e que há de sobrepairar sempre. Não serão as 'verrinas, as

mentiras chulas, as baixezas e toda ã
-

sorte de indignidades de
um homem de mentalidade tacanha, retrogrado, desejoso de re

duzi� tudo que' lhe cerc� à propria imagem, que esconderão aos

lavradores de Canoinhas a verdade sôbre a Associação Rural,
legítimo orgulho <;la nossa gente, ufp.nía. dos que ;trabalham pelo
bem estar coletivo, dos que produzem e constroem, dos que'amam '

a terra natal e servem aos seus semelhantes.

Àí vão algumas palavras à .guiza de' contra-dita ás acusa
çõ.es da imprensa "quilaia". Os nossos leitores, �.o povo, visite a

.

séde dá Associaç,ão Rural e compare o que lá existe e' o que foi
feito nos ultimas anos, com o que diz o sr. Albino Budant, dire
tor do "Barriga-Verde", nome que eu 'aponto aos lavradores de'

Ca�olnhas como o do inimigo número um da no�sa Associação
.RuTal, do nosso progresso, dos nossos l,avradores. '

,

Desnecé$sário defender a A R C A ou défender-me de
I acusações: você, amigo lavrador, analise e chegue ás suas conclusões.

Déspeço�e, prometendo voltar ao assunto de real inte
orêsse dos lavradores, tão logo séja possivel.

Fraternalmente, aperto-lhe a mão, meu amigo lavrador.
Aroldo Carvalho

CAPITÃO }UBAL COUTINHO
Assumiu ú cargo de Del�gad� I ".ÇoYernador do Estado para es

Regional de Policia de Floria- ,sa nova, e importimte comis.ião.

nopólis o nOSl>O prezado amigo Agràdecemos a comunicação
Capitão J\.l·bal C'otrtinho, dedica-'. que nos foi., endereçada', congra-

tulamo-nos com o Govêrn.o 'pelado Comand;mte da 3a Cia. Iso- acertada escôlha e desejamos
lada, ' desta;cidade, distinguido. êxito ao ciistinto am.igo que re

'com' a conU;'nça do' Exmo. Sr. centemente deixou a nossa terra.

O sr. Benedito Terézio d.
Carvalho Junior, Prefeito Mu
nicipal, foi esoolhídes candiclatb
à�!Assembléia, Legi�ritüva" pe,lfl
visínho muqicípio,d:eópapanduva.
A�situação dos canwd�tos .<ba

UDN é passível de réeompoai
ções em-atenção a: situação 1'0.- .

lítica e �âs' conveníencías parti-
darias. '"

, '; J,

. Y' ..

"

',' "�

Eng. Alfredo Seu Itetus

f\

Não se podia co:npreender
que a Prefeitura de' C9noinhlf�
não pudesse dispbr dos serviços
de um Engenheiro formado. :o
PrefeitG Terézio Júnior, conhe-
,cedor déste proble'ms, cuidou
de soluciona-lo e o fez com

grande 'acêrto e felicidade atra.:'
indo para o nosso meio a mo� ,

cidáde,.. a inteligência, o zelo
profissional e a dedicação &'0

serviço, peculiar ao 'Eng. Alfre-;
do Scultetus.

'

.

.

"Correio do Norte" registra
o importante fato, enviando con

gratulações à administração mE

nicipal . pela graflde, aquisição.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

Sensacional Bdixa de' Preços
APROVEITE o abatimento de 10 a 15% durante

o mês de Maio na .

(asa das, (asemiras,
.

A Ifaiataria Operaria
Mande fazer o seu terno por preço nunca visto.

ARTIGO - QUALIDADE PREÇO
Rua Paula Pereira 872 .Canolnhes .

4x

Oficina. Relâmpago
JOÃO FREDERICO SIEMS

CONSERTOS E REFORMAS DE BICICLETAS
Venda de Bicicletas, Peças e Acessórios

Caixa Postal, 93 - (AHOIHHAS - Santa Catarina

Vende-se Uma ceminhonete Chevrolet
1948" capacidade para 1500

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

Informações pela Caixa Postal 42 ou diretamen-
te com Aldo. Pacheco dos Reis 2x
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ii Dr, Aristides Diener ii
" "

:: CIRURGIÃO DENTISTA 55
n- n
n n

. - "

li Raios X - Pontes Moveis e Fixas.. U
" c

55 Dentaduras AnatomicBs ii
c �

5i Rua Vidal Ramos . ii
� CANOINHAS, SANTA CATARINAdi
�

.

H
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55 Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S. A. i;
- "

n Matriz: ITAJAí Enderêço telegrafíco; « I N C O» i�
:: TAXAS DE OEPO'SITÓS ::
.. .." "

Si Contas d. Movimento Contas a Prazo ::
" - "

35 A Disposição 3% a. a. Com aviso de 120 dias 5% a. a. ::
55 Prazo Fixo 6 mêses 5Y20/0 8. 8. ;;
.. ..

15 ., Prazo Fixo 12 mêses 6% 8. a. 'li
g

{

�
51 Dep. Populares 5% - Hetiradas Livres - Limite Cr$ 100,000,00 5!
" "

:! Agencia nesta cidade à Praça Lauro Müller, esq. R. Major Vieira ii
li Abra...uma conta no "Inca" e pague tom chequei H" "
" -

:::::::::====:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::1:::::::::::::::::::::':::::::::;:

Dr ,Aroldo Carneiro de Carvalho
'ADVOGAno - (Inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil,

.. Secção do Estado de Santa Catarina, sob n. 3�O)

Inventários, cobranças, contratos e outras causas ctveis e

comerciais -. Direito industrial e legislação do trabalho - Na
turalisáções e títulos, declaratórios - Causas criminais

Escritório e Residência:
Ruá Vidal Ramos - Canoinhas Santa Catarj.na

Farmacia
'.

Oliveira
r

'Especialidadesl Fermsceutlces
Perfumarlas - Produtos de Beleza de Helena
Rubinstein, Margaret Duncan,,\Coty e outras

Artigos de Toucador etc.

Manipulação escrupulosa I Preços módicos I
, .f• ,0,00

---------·-,-A-m-Te-.r-i-c-a-n-a-s-------·..�1550t

SERRAS Circulares
Verticais
Oestopadeiras

E M P R E Z A F uc K

� R_U_A__C_A_E_T_A_N_O_,_C_O_S_T_A_'_4' ,_·�.

-

João' J. Periera

8-5-1954

O Doutor Lourenço Rolando
Malucelli, Juiz de Direito da Co
marca de Canoínhas, Estrado de
Santa Catarina, na forma da
lei, etc. , .

Faço saber que foi designado
o dia 25 de maio próximo en

+trante, para,' ás 11 horas, reu

nir-se, nesta cidade, a segunda
.

sessão ordinária do Juri, que
trabalhará em dias uteis suces

sivos, e que, havendo procedido
ao sorteio dos vinte e um jurá
dos que terão de servir na mes

ma sessão, foram sorteados os

cidadãos seguintes: 1). Alfredo
,'" -de Oliveira Garcindo; 2) Adapto

Nunes Allage; 3) Aristides Die
ner; 4) Alberto d'Aquino Fon
seca; 5) Antonio Tanus Isphair;
6) Alexandre Novak; 7) Benedi
to Alberto Passos da Silva; 8)
Braulio Ribas da Cruz; 9) Carlos
Romais; 10) Casemiro Sbe rze;
11) Deodato Artur de Lima; 12)
Estfan Wrubleski; 13) Francisco
Alves Pereira; 14) Felix Kalern
pajLâ) Guido José Jensch; 16)
Guilherme Loeffler; 17) Ney Soa
res Machado; 18) Osvaldo Tre
visani; 19) Henrique Zaquini;
20) Teodoro Humenhuk; 21)
Timoteo Bojsrski. Todos esses

cidadãos, bem como os interes-.
sados em geral, são por esta
forma convidados a comparecer
á sala das sessões do Tribunal
do Juri, no edificío do Forum
desta cidade, não só no citados
dia e hora, como nos demais

Juizo de Direito da Comarca de Vanoinbas
Tribunal do Juri

Ê D I T·A L
dias seguintes, enquanto durar a
sessão, sob as penas da lei, se ,

faltarem, E, para quê chegue ao

conhecimento de todos, mandei
pasar o presente edital, que se- ,

"rá afixado na pórta do Edificío
do Tribunal e publicado na

imprensa local. Determina ainda
este Juizo, as deligências ne

cessárias para intimação dos
jurados, dos réus e das testemu
nhas, se tiver. Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas aos

25 de abril de 1954, Eu, Zeno
Benedito Ribeiro da Silva. Es
crivão o datilografei.
Lourenço Rolando Malucelli

Juiz de Direito
Está conforme o original e

dou fé.
Data supra
O Escrivão Zeno Benedito

Ribeiro da Silva

Na Relojoaria Suissa
de' Guilherme J. A. Souza

v. S. poderá comprar re

logios, bijouterias, ali
anças, aneis eln geral,
por preços razoáveis
Rua Eugenio de Souza

TAMBORES

Precisa-se
'

Uma competente empregada
doméstica tratar na Relojoaria
Omega.

Procure no seu fornecedor
o sabão- Princeze, Lygia,

Borax ou Tupy
�Um produto bom,

especiel e ca;oinhense I

Vista-se de acordo com

a estação, escolhendo
ainda o seu' traje

de linho

ALTA QUALIDADE
E DISTINÇÃO

Exclusivista no Município

Rua Vidai Ramos s/n
Caixa' Postal 97 .. Fone 298

I C-AN Ç)iN HAS

'Um presente comprado na

Casa Erlifa

Oportunidade
Casas e datas à venda.

no perimetro urbano. Pre
ços convidativos.
Procurem o snr. Feres

Coury, nesta Cidade.

Vende-se

I Um arado "Rud Sack" novo

n? 7, preço de ocasião, Tratar
I a rua Paula Pereira; 819, casa

I de Frutas com Harol Nunes. Ix

Vende-se Por Preço de Ocasião
Um chacara situa-da 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
vores 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 em perfeito estado, para Trezentos Quilos

Uma Camionete, Ford 29, peneus velhos, Maquina recem

retificada, Caixa e Cabine nova, capacidade; 1500 quilos.
- Explica-se ao interessado motivo de Venda.

Demais informações com SYDNEY CORTE, Caix .. Postal 127,
Canoínhas, Santa Catarina 3x

.. ...

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. 2x

DR. SAULO 'CARVALHO
I'

Advogado

VAZIOS

,/

Escrítorio e residencia

Rua Coronel Albuquerque s/n - Fone

Canoinhas S.
202
Catarina

"Arno"
Enceradeiras eletricas simples e aco

pladas com espalhador de cera

"eletro-automatico"

Liquidificadores ARNO IV Centenáríc com inovações
exclusivas, modernas e funcionaes.

Radies a luz e baterias ."Pt.,onee'r·"Radio fonografo
Um conforto no seu lar

Seu guia para um mundo de prazer sonoro

J. CORTE'
,Rua Vidal Ramos, 701

Canoinhas

- Fone, 125 - Caixa Postal, 76
. Santa Catarina

sempre agrada

IMPUREZAS DO SANGUE

UIXI8 D� H06U�IRÀ
AUX. TRAT. SíFILIS

"Diário de Noticias"
o matutino de maior tiragem da

Capital da República .'
r- .

"A CARETA"
A revista mais popular do Brasil

A vendá na "Agência Lotérica",
Praça Lauro Müller

vindos do Rio por avião.
(eoatribuição voluntária do "Correio do Norte"

em favor da bôe . imprenaa>

Vende-se

Preço .Convldativo
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, etc; 11 cabe
ça� de gado de Raça, 50 cabeças
de porco Macáo.
Contem benfeitorias, paiol

Quintal bem arborizados.
Nas mesmas dependencias da

casa tem em condições higieni
cas, sala para açougue.
Ver e tratar com o Snr. Hen

rique Rempel, no local, ou com
o Snr. Antonio 'de Barros em

Canoínhas na Casa Natal. 3x

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

A ImorJal Cancão
, .

,
ELZEÁRIO SCHMITT, OFM

Todos já levamos a enterrar
muitas alegrias de que é fene
cída a própria recordação. No

-

.entanto, uma lembrança possui
mos, viva como o nosso sangue.
Mãe! Os velhos e as crianças
os' malfeitores e os bons, todos
conservamos, inapagável num

turbilhão
\
de coi�as esfolhadas

a flor intacta dessa presença.
Mãe! É um fogo que arde irnor
tal debaixo de todas I:IS cinzas

, da vida.

Pela primeira vez se comemo

rou em 1912,'na cidade de Fila
délfía. O Gcvêrno Brasileiro, por
decreto de 5 de maio de .

1932,
oficializou-o no País. Em 1947,

«Mãe, és tu minha mais bela
canção ... »

Nêsse brilhante domingo' de
maio, quando exaltamos & Mãe
das Mães e, nela, tôdas as ou

tras, o cravo rubro. do amor, no
peito dos que ainda a possuem,
O cravo branco da saudade, no

;'peito dos gU€- a não tem mais,
estão a nos lembrar, em tão sen

sibiliza nte eloquência, que em

n05;SO mundo ainda não morre
ram todos os valores do cora

ção, Foi por isso que'apelando
para essas forças no meio de

'I
rui nas tantas, .moderno. C_ondo-,

.

tor da Humanidade Cristã ad-
I vertiu pateticamente: «O Mães,
€'m vossas mãos está a salvação
do mundo !»

Vamos bendizer as Mães. Vi>

8-5�1954

Assuntos Militares
14' Delegacia de
Recrutamento
EDITAL

..

I - ]\evem comparecer a 14a

Delegacia de Recrutamento.. a
nexo a Prefeitura Municipal, no
prazo de 30 dias, a contar do
presente Edital, os cidadãos a

baixo, afim de retirarem os seus

certífícados de- Reservista.

/
3a Categoria

Avelino Lisbôa, Adão Kiche
leski, Antonio Szarnik, André
Kravchenski, Agenor Alves, dos
Santos, Alfredo Jurek, Benja
min Francisco de Oliveira, Co
letario Pereira de Souza, Da
maso Nepornuceno Filho, Dia
miro de Jesus, .Estanislau Ma

lakovski, Francisco Vogeniak,
Gabriel Pereira, Horacio Noguei
ra, Izidoro Jubanski, Jeronimo
Cichoski, José Bueno Padilha,
José Hass, José Zavaski, Julio
Rodrigues, Lauro Grosskopf,
Lourenço de Matos Ribas, Leo
poldo Dias Machado, Miguel
Kraieski, Miguel Steirnacher,
Miguel Symchacka, Nivaldo
Martins de Souza" Octavio Si

pra, Pedro Paulo Krzesinski,
Pedro Kruchnir Junior, Pedro
de Assis Cordeiro, Rosalino
Cardoso da -Sílva, Venceslau
Müller e Vidal Lalinoski.

Canoinhas 5 de Maio de 1954
CARLOS NOGUEIRA

2, Ten. Del. 14a. DR.

(fanco Indústria' e Comércio de

I
Séde: ITAJAí

FUNDADO EM 1935 -

SANTA CATARINA

Santa . Catarina -.5/A,'
I NC·Q

(18 anos <;le existência) (44 Departamento$)

" AG�NCIAS E ESCRITqRIOS NO ESTADO? DE SA�TA.CATARINA:
Araranguá - Blumenau - Bom Retiro - Braço do Norte - Brusque - Caçador - Campos Novos - Canoi

-

nhas - Concórdia' - Cresciuma - Curitibanos - Chapecó - C'apinzal - Florianópolis- Gaspar -, Henrique
Lage - Ibirama - Indaial - Itaiopolis - Itupora.nga - Jaraguá do Sul - Joaçaba - Joinvile- Laguna -

Lajes - Lauro Müller - Luiz Alves - Mafra - Orleães - Piratuba - PôrtO" União - Rodeio - Rio Ne

grinho - Rio do Sul - Santo Amàro da Imperatriz - São Francisco do Sul - São Joaqujm
Taió - Tangará - Tijuc�s - Timbó - Tubarão - 'Urussanga - Videira

'

. ,

, Agência no RIO DE JANEIRO: / Agência em CURITIBA:
Rua Visconde d� Inháuma,134-(: - (Séde Propria) Rua MOnsenhor Celsol 50 - (Séd� PÍ'opria)
Caixa Postal, l23� - End. Telegráfico: «RIOINCO» Caixa Postàl, 584 - End. Telegráfico: «INCO»

Capital Autorizado Cr$ 50.000.000,00 Fundo$ de reserva Cr$ 46.000.000,00
, . �

Depósitos �m 31-3-1954 Cr$ 897.111.093,60
---------------------

BALANÇO EM 31' DE MARÇO DE 1954

ATIVO
" "'

' II P A 5 S I V O

-

Caixa e Banco do Brasil
'

Titulos descontado:i e' emprés-
timos

Outros créditos

Apólices e outros valores

Agências
28 �'clifiCics de uso do banco
Móveis de utensílios
Contas e resultado
Cobranças, garantias e custodias

Cr$
126.213.469,70 Capital e reservas

Depósitos a vista e a pràzo 897.111.093,60

,. Cr$
9,6.000.000,00

�o �bnrras�o na ARCA
._ <c

; Do- Juiz de Direito dr. Rolan
do Maluceli, em Canoinhas, só se

fala bem.
'a figura mais eminente da Igre

ja Católica no Brasil, o insigne
catarinense .Cardeal Dom Jaime

Câmara, pediu que todos pres
tigiassemos tão lídima idéia cris
tã É assim, no segundo domin
go de maio, que todo o mundo

cristão tem para as Mães o bei
jo da mais 'profunda e. por isso
mais verdadeira gratidão.
Entre o nosso berço e ª sua

própria tumba, move-se pela nos
sa vida .essa criatura, passando

Os que maldizem sua mãe não trêmula seus dias, inquieta de
são muitos. Os que a bendizem, amor, tumultuada de apreensões,
é a Humanidade inteira. E quan- incontida de carinhos. Uma e

do nós, assim corno os poetas, outra coisa, ilustram-nos a Len.

começamos a falar -desse tema da e a Historia, A Lenda, no

eterno, esgotamos, cada um em
.

exemplo daquela que, havendo
sua lingua, o dicionário da ter-' lhe o filho protervo arrancado
nura, e ainda achamos que são o c o r a ç ã o, e, correndo com

balbucios. Principalmente depois ele em sangue, tropeçado numa

que o Cristianismo a consagrou pedra do carr.inho, disse-lhe ela
num Sacramento, a maternida- com a meiga voz saida do mes

de se elevou aos ápices da n03- mo coração: «Não te machucas
sa reverência. Desde que o Fí-. te, meu filho? ... »

lho, agonizando na Cruz, para A História, no encanto daque
a mãe teve o derradeiro cuida- la outra que, ao mostrar-lhe o
do; depois que as lágrimas de filho o lampejante anel no dedo,.

Mônica rsconduzíram ao carni- respondeu: «Não levarias tu es
nho da dignidade a quem se

_se Anel do Pescador, não tives
tornaria um dos maiores gênios se eu no dedo esta aliança l »
do Ocidente,que nas sConfissões», Era a mãe de um Papa - aquelevantou ao sangue cristalino da- le a 'quem, depois do dia 29 dês
queles olhos o mais resplands- te mês, invocará todo (J mundo
cente monumento literário do cristão como Santo: Pio X.
século V, muito imitadores ti."
veram. Dêsses nem todos, no

papel, no mármore, na tela e

na pauta musical, puderam dei

xar, obra imperecível. Mas dei

xaram, muitos, imortais exern

plos de vida - vida predestiná
da nos lampejos do beiço que
um anjo embalou.
E como (JS extr emas se tocam,

êste sentimento universal degra-
• tidão e delicadeza só veio aden

sar-se; para explosão magnifica
e irresistivel, no século da maior
ferocidade física e mental. O�Dia
das Mães é um achado de nos

so século.'

vam em palácios ou casebres,
em andrajos ou em sêdas, dei- As instalações, os serviços, o

tem elas seus filhinhos em ber- movimento mereciam uma repor

Ç05 rendados ou-em mangedou- tagem: dessas que cabem a 100%
ras de animais - são as Rainhas dentro da linha do «Guia Serra
do Mundo! Por elas, cem ve- no» que é a de enaltecer os be
zes benditas, é que os templos, neficios de ordem' coletiva e des
as escolas, as, ruas e os jardins, tacar 08.valores onde eles apare
em nossa cidade tambem, se po- çam, na grande perspetiva da pa
voam dessas criaturinhas fre- tria comum ..
mentes de primavera: o peque- Nem sabemos como o dr. 'Arol
nino n:lUndo,. Q infinito

.

mundo- _do Carvalho conseguiu sua inve
das crianças. Vamos, pOIS, ben- [avel mentalidade agrícola. Advo
dizer as Mães. gado, industrialista de madeira,
O 'Mães de Canoínhas, 'no vos- filbo duma familia de tradição

so dia, muitas mil vezes Deus cartoraria por UIIJ lado, e do .co-

. vos ....salve ! ... mercio, pelo outro. está integrado
nos problemas da agricultura.corno
se Iossem seus problemas peasoais,

De estatura' gi�antesca, a im
perturhavel seriedade da lei Visi
velmente estampada no rosto, é a

austeridade em pessoa.

Mas' tem 'o senso do humor. '

Surpreendemo-lo chamando o

presidente da Associação Rural de
Canoinhas, de dr. Arca.' Se a Ar:
ca é a contração daquelas iniciais
dr. Arca tambem é- a contração
do nome de seu presidente dr.
AR(oldo) CA(rv.alho).'

.

'Sem dúvida a Arca é obra de
seu atual presidente.
Quanto não pode a tenacidade,

a habilidade" a dedicação dum
homem em favor de seus seme

lhantes l '

A AS6.ociação Rural já existia
antes do atual presidente. Mas não
tinha expressão. Vegetava apenas,
vivendo, de emprestado num re-

.

cauto da Cooperativa do Mate.

O sr. Paulo Ritzmam recebeu-a
como se dá uma orfã ou uma eu

geitada e obtendo a inteligente co

operação do dr. Aroldo transfor
maran-na os dois num dos orgu
lhos da coletividade canoinhense
e numa Associação Rural Padrão
para o Estado de Santa Catarina:
Na Arca estivemos para'parti

cipar do .churrasco que a cativan
te gentileza do sr. prefeito Bene
dito Terésio de Carvalho ofereceu
aos padres- da paróquia' e aos a

companhantes da Imagem.

... �

Discute, analisa e convence. E
um pioneiro. Sua recente campa
nha é 'da plantação da 'uva, para
qual trouxe de Caçador 1.500 mu"
das de uvas finas.

(Um recado ao dr. Aroldo: não
é só de uva que se- faz· vinho.
Não esqueça o cultivo do figo!)
Embora a Arca estivesse e es

tá cheia de a!!lsuntos e aspectos
jornalistico! interessantes. v.amos
ao churrasco do sr. Prefeito Mu
nicipal.
Estavam presentes o sr. Vigá

rio, fr';- Arnulfo. seu braço direito
fr. André, e o outro braço, que é
frei Orestes: p. Henrique Barison,
o sr. prefeito·, o sr. Juiz de Di-.
\reito, promotor público, díretores
dos bancos. a imprensa, vereaqo
Tes, e representantes da classe agri- .

cola, da industria e do comercio,
e o diretor do Gin8sio Santa Cruz.

Dr. Aroldo Carvalho ofereceu 0-

churrasco em llome do' governo

909.247.776,20
59.190�278,60 'Ordens'de pagáme,�to e outros
2 •.539.482,50 créditos
593.970.3Õ3,40
16.489.857,20
5.563.159,20
Í@.89!}.313,10

1.718.9.25.010,60 c'obranças, garantias e custódias ·1.718.925.010.60,
3.468.038 650,50

-

.30468.038.650,50
'<, -

'ITAJAÍ, 17 DE ABRIL DE 1954 - GENESIO M. LINS Diretor-Superintendente; .......

DR. RODOLFO RENAUX.BAUER - Diretor-Gerente; DR. MARIO MIRANDA UNS, HERCILlO
DEEKE - Diretores.Adjunt�!i; aTrO RENÁUX, ANTONIO RAMOS - Diretores

.

SERAFIM FRANKLIN PEREIRA" Çhtfe da Contab. da Direç�o,Geral Dipl. �Reg.. no CRC N.O.UH

/

99.871.554,40

627.504.280,50Agências
Contas de resultado

�

28.626.711,40

, Municipal, falando
.

do quanto o .

padre fez em penefic�o do'progres
ao catarinense, notadamente o fran
ciscano, citRnd� o exemplo de Irei
Rogério.
Ageedeceú," o pedido do-vig�riô

e nosso diretor.

Declarada livre a palavra Ie
vantouse frei André para dizer

.

que embora nascido no Vale do
Itajaí era' um canoinhense de 34
anos, e naquela hora quando se

citava o nome glorioso de fr. Ho- -

gério queria lembrar o nome não,
menos glorioso de fr. Menaodro
o lo vigario de Canoinhas, e um

excepcional benemerito de sua PÇl-
pulação,

-

O discurso de frei ADdré trans
bordou de sadio hurilOrismo. A �e
Ieta aasistencia ria-se ininterrup
tamente. Percebe aquilo que o ca

boclo de Capão Alto e Campo Be
lo <J0nhece muito bem: a idiosin
cracia da gente canoinhense.

A palavra livre, veio o discur
so seguinte, _do vereador Carlos
Schramm também em tom chis
toso.

-Terminado o aprazivel churras
co quando as autoridades se reti
raram, o Gilberto Mayer armou

um verdadeiro comício. Tal era o
'-

ambiente de confraternização e

alegria' na homenagem da Prefei-'
tura de Canoinhas.

FREiI-AURELIO STULZER

LOUÇAS e mais LOUÇAS

Casa Erlitá·na

CaDoinbá� está aqui
. Um prédio para o grupo esco

lar «Marcilio Dias», no valor de
Cr$ 150.000,00; um prédio para a

Escola do Rio dos Poços, no va

lur de Cr$ 100.000,00; um prédio
para a Escola de Felipe Schmidt,
DO valor de c.s 100 000,00; me

lhoramentos na Escola Pratica de
Agr'icultura, 110 valor de Cr$ ...
100.000,00.

.

�. É o que consta da Mensagem
dn Governador Irinen Bornhausen,
enviada, em l5 do corrente, à As-

,

seurbleia Legislativa, solicitando'
autorização. E essa autorização
não deverá tardar, senão Canoi
nhas, como tantos outros Munici·
pios, será prejudicada. É impor
tante não esquecer que' essas, eo
mo dezenas outras,' obras serão
realizadas ainda êste ano, com' sal
do de economias do orçamento de
1953. O Governador Irineu Bor
nhausen économizou' e Canoinhas
receberá os benefícios.

ALUMINIO·
bom e ' barato

sempre na,

e4d-4 �.lit(J,
/

Vende-se'
Por preço de ocasião 1 casa

co'm frentt' de alvenái'ia em ,ter
reno com area de 20x40 (1 da
ta)sita á rurPaula Peréi-ra n.

430. Propriedade .. loéalizada aó

lado po novo Edificio ·dos Cor
reios E> Telégrafos e defronte a

Farmácia'Oliveiz;a. Otimo ponto
comercial na pribcipal artéria de

.. Canoinhas a 60 metros da Pra

�a Dr. Oswaldo de Oliveira.

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

Tem bom gosto?
,

Tome Café S. Tereza
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NAor deixem d.e ,assistir o',colossal espetáculo"
�

e que sera

� �_� IIi Vera Cruz, dias

, PffcE
HJ. S __ i% IR mES A c���avit�. S. de

e
"

D"
. � �L Fatima, cõnvída o (povo em

"

.

21 <D � I..'l! � gera� para, a�'Ompéinhar .a'-AI � :..J procissao lumínosa no dia

SO TU
13 de maio ás 19 horas .

.

Pede-se a todos levarem
uma vela.

Agradece a Confraria.

A família de

·PAULO· RITZMANN
-

Uma 'carroça, eixo 18 com

sensibilizada,' agradece as mani- 2 animais, arreamento com-

, {estações de pE'sar recebidasopelo
/

pleto. /
)

passamento de seu saudoso chefe.
Preço Cr$ 6.000,00. 3x

, Tratar com o Snr. Kalíl Ca-
A família Vva. Paulina Schroe- -

der, agradece a6' sr, Delegado' dor na Estação de.Pacíencía.
de Policia, escrivão e auxiliares,
ao se, Basilio Humenhuk e Ve,r-

gilio Trevísani Filho, .pelo esfor- Aluga-se' .

ço que' demonstraram, em cap- "

turar o criminoso, do seu indí- O proprietário da Casa Bran-

toso filho" .ca aluga-a toda ou em par-
,

" ARNO
'

,

tes, fazendo as reformas de
bern corno a todos as pessôas e acordo com as necessidades
vizinhos que li auxiliaram por do árrendatário.
ocasião do infausto aconteci-

Tratar com o proprietário sr,
Salim Zattar .no.local, 3x

.� Dos lábios que me beijaram
Dos braços que me' abraçaram
Já não sei, nem me lembro

'��o tantas as que me arparam!
São tantas as que -ameil

Mas tu - que rude 'contraste!
Tu ,que jamais me beijaste,
Tu que jamais abracei
So tu, nest'alma ficaste,

'

De todas as que amei

NNIVERSARIANTES DA SEMANA
.'

Aniversaria-se hoje à sra. Dna.
Paula, esposa. do sr. Alfredo Paul.

Amanhã: o sr. Gilberto Ritz
mann; o industrial sr. Wiegando
Olsen, residente em Curitiba'; a .

menina Selva. filha do sr. João
B. Rudolf; o jóvem Lourival José
�rey; a menina Maria de Lour
,des. filha do sr. Miguel Procopiak:
'a "sra. Gertrudes Gl'Odtj a srta.
Maria

.

Olga Gallotti; o sr Luiz
Krüger�' residente em Manduri.

Seguiíd� feira_; dna. Lucila, es

posa do ir, �\{�ei!delino Kloch; o sr.

Raul rreml;' <> menino Aroldo :

Paulo, ,!illiu"'é1ô sr. Jacob Seleme.

Têfça :feira: o sr,: Guilherme'
Mohr; 'o Vereador sr. AgeÍlor .Fá
�io· Gomes;' o jovem Gerhardt
'Yügt, de 'M. Dias; o sr. Henrique
Gonçalves Sob., de Barra Mansa.

Quarta feira: a menina SoÍange
filha do sr. Tufi' Nader; Marilda,
filhá do sr. Osmârio Davetj a srta.
Cezarina. 'filha do_sr. Antonio' J.
:SaIitos, de Salseiro.

Q�inta
'

f�i'ra� menina Tereza,
filha do sr, Ney S. Machado; a

irta:, Florentina Pieczarka; o sr.

,,' A8ólfo Schramm; a exma, sra. D.
Justina Fontana, o menino Lauro,
f!lho 'do sr. Carlos Mülbauer.

Sexta feira: menina Maria, fi
lha do sr. Antonio, Sant' Ana; as

sras. Wanda, esposa de sr. Nelson
Scheidemantel e Paula, esposa do
Guilherme Mohr.
.Cumprimentamos os aniversa

riantes e' desejamo-lhes muitas
felicidades, ;

,

7

Faleciment0'
Faleceu a 5 do corrente em

Palrnítal Q menor.

ROMUALDO ALEIXO
filho do sr. Carlos Possonskí.
Pezames a família.

t Agradecimentos

mento,

���,���������,��������.�����
�

. '.

'�,

� Faille tod,as. as" Côres "�
� �
• acaba de receber �

e ."�Erripreza" Fuck m
�������,������������������
Resultado dÇl 'Rifa em beneficio
"das V<?cações 'fteljgiosas -,.

Premio 'N. 1757 Rose Marie Fernandes

P�emi9 N. 59� Olegario Stingler
III Premio- N. 1641 - Professoras de--Taunai
IVI Pr,e'mio N. 2202 -_ AI�ixb Figura

I
II

COllclu8ão da primeira pagina
�esde 8 muito. Hoje foi batatas, ..

amanhã# será arroz, farinha, trigo
"e etc. E deprimento para n,ós que
um. Paiz com essa extensão terri
torial. Ele veJa na cootigencia de,
importar artigos agricolail, as vezes

de países microscópicos compa-
rados ao nosso. É preciso que o

Brasil se eman'cípe,déssa servidão.
tomemos todos nós br'asileiros. a

bandeira da mubilisação economi·
ca d�' terra para que este Paiz
seja próspero, Jórte, e grande pro
dutor de cereaes: Paiabens, �ois.

Iaos homens que tomaram as ioi-
O d Fciativas de formações de NucltlOS-- A -

ança o, ago
Ruraes. Que' muitos outros sejam com Francisco de Paula e Amelia Bence.
formados em todos os nossos Dis- .

. �
tritos. '-_-.........---.a---IlIIIIIIiIlIIi.a-IilIIIII----."

\

todo

Sociedade Musical "TUPY"
• Assembléia Geral Ordinária

EDITAL
De ordem do' sr.· Presidente,

e de conformidade com .os Es
tatutos sociais, convido os se

nhores associados para a Assem
bléia Geral�Ordinária, a realí.
zar-se hoje, 8 de Maio ás 20
horas na séde social, sita em

Alto�das Palmeiras.êcom a se

guints Ordem do Dia,
1.°) Eleição da Diretoria, 'por

termino de mandato. (

"
'

2.°) Eleição do Conselho Fis-
cal por tern;ino de mandato.

Observação: Não havendo nú
mero suficiente na hora marca

ds, a assembléia, de comformi
dade com os Estatutos SOCiRis,
funcionará, meia hora mais tarde.

Canoínhas, Maio de \954.
HORST BOLLMANN

Maestro

Vende-se

Núcleos Rurais

/

em maravilhoso
exibido no Cine

;
.

23 e,24 ao corrente

technicolor
T'eatro

.

•

. l

• Ano 7 - CANOINHAS - S. Catarina, 8 de Maio de 1954 - N 30L

"

®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®�®€,®®®®®®®®®®®@®®
®' - ®

� Homenagem àsMãesde:Canomhas I
®;o
o Programa "Paz e 'Bem", 'com a gentilíssima colaboração �: do Circo-Teatro Nhana e a Radio Canoinhas Limitada, pro- ®

o
mcve amanhã no Dia das Mães, na emissora local, a HORA �

o DA GRATIDÃO. ás 6 horas da tarde, em desfile de união �
� .no amor filial, estarão 80 microfone os filhos pequenos e �
� grandes de Canoínhas, representando não só as Escolas da

�o®
_

Cidade, mas. tôda a mocidade Canoinhense. o

® .

. o ,;'

� Pretende �sta -horp�t?9gem singela abraçar �ôdas as_ mãez!- ,®
® nhas da Cidade, beijando-lhes com reverencia as mãos a to- (€I

� das, desde a mais feliz até mais sofredora, desde a mais �
� conhecida àté a mais ignorada. �
� Vemos benedizer a�_IlEssas Mãçs! No fim do Dia que lhe �
� pertence, é delas "tôdas as HORAS DE GRATIDÃO', i'

.

,

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®í!l@;®_®..®r&>'®<-:!l®®®®€®®®®&;®®€-®®®@;;®@®

Pensão 'Familiar
Anéxo á Churrascaria Rancho Alegre, alu

gam-se .quartos para pensionistas.
Aceitam-se encomendas de malmitas.

Churrasco ás quartas e sextas feiras à tarde.
,

Domingos nà parte da manhã. 4x

-'I � illlBJm"__"
�

Cine Teatro Vera, Cruz,

/

AP,RESENTA:
H�je • ás 20 horas - Improprio até 14 anos

O netinho do Papai-
Spencer Tracy, Joan Bermett, Elizabeth Taylor

Continuação do-Seríado
"

�

O Vále dQS ,Desaparecidos IAmanhã - ás 14 horas - Censura Livre

'O netinho do Papai
e continuação do Seriado

Amanhã - ás 17 horas - Censura Livre
Ele e Ela marcaram um violento encontro com' o Destino
Robert Mítchum. Jane Russel e William Bendix em

MACAO
Ama�hã - [1's 20 horas - lmproprio até 14 anos

R E, P R I S E
------:'

28• Feira - ás 20 horas - Imp._ até -14 anos - REPRISE
-:-
-----�

:la. � 4�. Feira - ás 20 horas - Improprio até 14' ân�s

o Trem das Surpresas
gosadissima comédia
-'---.-'

5a• e 68• Feira - ás 20 horas - Improprio até 14 anos
.

A estupenda produção Argentina

t!

-

COURO CItBELUDO; .

PARA, FERIDAS,
E C �� E MAS;,
INFLAMAÇOES,
CO ..C'EI�AS,
F R V E 1 R A $',
ESPINHAS, E1C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


