
Nunca na história' de -Canoinhas, um homem público recebeu do povo, uma

demonstração de simpatia � reconhecimento como' recebeu o G-overnador
Irineu Bornhausen nos- dois dias -que estéve entre nós. Canoinhas, agradecida,
prestou as mais: justas homenagens ao maior e melhor administrador

têve o �stado de -Santa Catarina. O que aqui foi inaugurado,
capacidade administrativa e à sua' grande vontade d1_ �ervir todos os muni

cípios catarinenses. OBRIGADO, GOVEElNADOR IRI1�EU BORNHAUSEN,
Ê A VOZ UNISS8NA DE TODOS OS CANOINHENSESI
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. Eq�ipartlentos
Escreveu: ALFREDO GARCINDO

- Os 'beneficios que o Plano irá frazer
' à agricultura.

Aind� condensados do proprio Plàno.,
Neste século de progrésso espantôso, de cometimentos ar

rojados, de súrtos de inteligência, de descobértas maravilhósas
que beneficíam à humanidade, de plêno florescimento das indús
trias e das ciencias, ainda víçam"cóm exuberância, os incrédu
los das coisas trancendentês .. Os homens que querem trabalhar pa
triotícamente, visando apenas o progresso de um município, de um

Estado e de uma Nação, encontram obstaculos de toda a nature

za, promovidos pelos propríos homens. No Estado de Santa'Cata
rina, o atual Governador lrineu Bornhausen, apresenta a Casa

Legislatíva, um plano de trabalho honesto, convincente, dotado de
tudo, que póde proporcionar evolução em todos os setôres admi
nístratívos, Quem conhece seu Plano de Obras e Equipamentos,
pra em estudos na Assembléia, njo lhe póde negar sua intenção,
que não foi' outra, senão de beneficiar ó seu Estado natal. Muítos."
de seus opositôres, confessam

-

que Irineu foí um rnáu . politico,
mas um excelente adininistrador. Por mais lônga - que J'areça o

tempo pássa depréssa. O futuro irá coloca-lo na galeria dos Ca
tarinenses ilustres que trabalharam por Santa Catarina e pelo
Brasil. Quando iniciei esta reportagem, falei do atual probléma
de energia: elétrica que será sanádo, sendo o Plano de Obras a

provado. Hoje, para conhecírrignto de nossos leitores, transcrevo
o que- será à agricultura. catarinense, dentro do mesmo Plano.

.

«c) - AGRICULTURA
J O setor da agricultura destina-se à assistência direta do

Poder- Público ao lavrador e ao pecuarista. A experiência vem

demonstrando que os técnicos que- se dedicam â administração
de estabelecimentos não atendem, como serja de desejar, aos

agricultores. A assistência direta pode ser feita, únicamente por
agrônomos e veterinários que tenham por fim �ompanhar:- as

atividades ,da população r u r a I' e" assisti-la contínua
mente. A dificuldade para 'a criação de um serviço dêsse gênero
consiste nas construções e nos equipamentos necessários. O Pla
no. aqui encaminhado fornecerá êsses elementos-

\
A assistência à. lavoura, para ser 'efetiva, torna-se neces-'

sária a instalação de serviços técnicos cíerítificos, que forneçam,
ao agrônomo com contato direto com o agrícultcr.ja orientação
que o ambiente físico exige do técnico. São serviços que reque
rem obras e equipamentos dispendiosos, tambem previstos pelo
Plano. que a esta exposição acompanha,

� -

, O· programa+consiste na criação de «Casas de Colonos»
em todo o território catarínense, uma em cada município, onde
serão lotados agrônomo, veterinário, tratoristas 'e trabalhadores.
Não se encontrando ténicos para superintender os trabalhos, se-

,

rão contratados práticos rurais e vacinadores para prestarem as

sistência, sob a .díreção de agrônomo e, veterinário da «Casa»
maís- próxima. A. orientação geral. das «Casas de colonos» fi o da
atividade conhecida sob o nome de «extensão agrícola», que pro
cura desseminar, na população rural a técnica que permite maior
produção e os ensinamentos para a elevação do padrão de vida.

.

\ .

Serão construídas 67 «Casas de Colonos», equipadas "com
oficinas, tratores, veículos e demais elementos, que totalizam a

importância de Cr$ 115.500.000,00. Em Florianopolis haverá uma

oficina geral para recondicionamento de tratores. e veículos, or-
çada em Cr$ 12.000.000,00

.

A execução do plano de assistência prevê a criação do
Serviço de Genética e Experimentação, e \do Instituto de Quími...

ca Agrícola e Indústrial. Amb6s são indispensaveis a bôa execu
ção do Plano para que a .população rural disponha 'de orientação
adequada as suas necessidades. O agrônomo, pará levar a bom
têrmo a sua missão,"necessita de sementes selecionadas, de in
formações sôbre a melhor técnica" aplicável a cada região, sôbre

. condições físicas e químicas do 8.010, etc. No-ambiente rural 'são
comuns as pequenas indústrias que usam matéria vegetal ou a

nimal, sôbre as quais agrônomqs e veterínáríos'sãe frequentemen
te consultados. A todos êsses assuntos os téctlÍcos das «Casas de'
Colonos»' devem atender; e é indispensavel que as sementes, quê
distribuam, sejam as melhores, como também, os ensinamentos que
ministrem e as informações, que prestem, sejam _absolutamente
certas. Devem êles dispor, então, de serviços técnícos-cíentífícos
que' atendam suas consultas.

, '0. Serviço Qe Genética; Experimentação disporá de 4

CalQPos Experimentais', onde se instalem experimentos de milho,
/arroz, trigo, batatinha; :.oja, linho, fUmO, mandioca, hortaliça, ce-
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Verdadéira consagrc1ção do pôvo
Exmo.Gover'nador lrineu Bornhausen

Dr. Reneau Cubas'
Acaba de assumir as fun

ções de Chefe do 50. Dis
trito Sanitário, o competente
e humanitário médico Dr.
Reneau Cubas, nomeado que
foi por ato do Snr.: Gover
nadôr Irineu Bornhausen. '

Bem acertada foi a desig
nação do govêrno, a qual
recaiu na pessôa de nosso

grande amigo, cuja fama de

grande médico, já ultr:apas
sou as fronteiras- de nosso

Estado.

Ao Dr.
_ Cubas, as félici···

,
-

tações do Correio do Norte.

JORGE LACERDA CATIVOU A
SIMPATIA DE TODOS OS

CAHOIHHENSES
[orge Lacerda, '�andidat� a�Go

vernador do Estado no
- próximo

pleito' de 3 de outubro, pelo PRP,
visitou Canoinhas, fazendo parte

-

da Comitiva que acompanhou o
. Governador . do Estado, Irineu

. Bornhausen.
..

'-
.'

Na inauguração dos Correios e

Telégrafos, falando em nome do
GQvernador"empolgou a todos com

o seu lingúajar facil e atrativo..
Teceu considerações em torno dos
atuais' problemas nacionais, conci
tando todos. os canoinhenses a se

unirem em torno da honestidade
de'- Irineu Bornhausen, como ga
rantia de nossas tradições- demo-
cráticas.

.

.Fazendo-se compreender com as J

suas palavras simples eJ elucidafi
vas, Jorge Lacerda tem muitos .re

cursos para vencer o próximo plei
to, dada a 'simpatia que gerou
entre- todos os eleitores de Canoi
hhas: Àpós o sseu discurso, ouviu
se palavras como estas: «Será o

futuro Governador do Estado».
Prometeu voltar a nossa terra e

visitar todo, o nosso Munidpio.
A. Garcindo

Corno integrante da comitiva do
'Governador Irineu Bornhausen,
esteve entre nós, o Dr. Antonio
Carl�s Konder Reis, Deputado Fe
deral pela legenda da União De

. mocrática Nacional.
-

Discursando
por ocasião da inauguração da. re-

. posição do busto de Victor Kon-"
der, 'demonstrou sua grande. inte
ligência .

e .capacidade cultural.
Alem de possuir estas grandes
virtudes, Konder Reis na Câmara
Altà, tem sido o defensor d;agri-
cultura catarinense desenvolvendo
grandes atividades na solução' dos
problemas do nosso homem do
campo. Antonio Carlos Konder
Reis, é desses homens � "quem

'

confiamos o nosso voto e não nos

decepcionam. O Estado de Sa�fa
Catarina e o seu povo, sem duvi-.
da alguma. 'estão bem representa':
dos na Capital da República. Os
votôs que recebeu em Canoinhas,
serão transformados em beneficios
parl:l. a nossa ter�a. Após eleito,
Konder Reis jà esteve duas vêses

.

entre nós. não para tratar de po-
-------------

lítica, mas para ouvir: os possos' vadô à
.

esse moço qUi! representa
problemas, dando·lhes solução jun- o vigor da inteljg�ncia �'Barriga-
to as repartições competentes. Um Verde".

.

*.Jgrançle futuro político está reser· Escrit� por A. Garcindo.

__/

Antonio 'Carlos
�

-

Konder Reis

de Canoinhas ao
Constitue assunto obrigatório

em todas as rodas, a recente
visita que fêz a êste município
o Exmo. Governador IRINEU
!30RNHAUSEN.

Foi sem dúvida um aconteci
mento dos .mais empolgantes em

nosso Munic-ípio, onde o sr. Go
vernador, colheu as mais sinceras
e expontâneas manifestações.

Depois de quatro anos de go
vêrno, S� Excía, aqui veio inau
gurar obras ínícíadas e ter
minadas em seu periodo gover
namental. Não inaugurou pedras'
fundamentais, nem tão POU€o
obras iniciadas no governo. pas
sado, embóra por ele terminadas:
Em dois dias, não foi possível

'

inaugurar todas as obras; tanto
estaduais como municipais; o

tempo foi escasso, isso o poVo
sabe, razão porque, lhe 'rendeu
as, merecidas 'homenegens..«.

Foi S. Excia. recepcionadona
ponte do rio Canoínhas,: junto"
a divisa com o munícípío de Pa
panduva, por uma comitiva, onde
se destacava a personalidade de
S. Excía. o Sr.' Prefeito Muni
cipal, Bt.' CeI; Cmt, do Campo'
Marechal Hermes; de T. Barras,
Sr. Dr. Promotor Público; .Pre
sidente da Câmara de Vereado
res Sr. Gener8so Prohmann, ve

readores Basilio Humenhuk, Dr.
Sylvío Mayer, Carlos Schramm
e Gilberto Ritzmann; Sr. Cmt,
da 3.a Cia. Isolada; Chefe da 6.a
Res. DER Dr. Neri Waltrick; Di.
Reneau Cubas, Médico-chefe do
5: Distrito Sanitár�o; Sr. José
Stokler Pinto, Chefe da Agência
de Terras do Estado; Sr: Wie
gando Wiese; Delegado de Poli
eia; Sr. João Seleme, Presidente
da UDN; Dr. Otávio C. Rauen
e bem assim, acrescido número
de populares queJá foram dar as'
bôas vindas, ao Chéfe do Govêrno.

O Exrno. Sr.' Juiz de Direito'
da Comarca, com O' Deputado
Estadual Sr. Benedito T,erezio
de Carwalho Jr. e Sr. Octávio
Xavier Rauen "haviam ido rece

bér S. .Exeía. em Papánduva,
onde o povo daquele novel mu
nicípio tributou ao Sr.' 'Irineu

, Bornhausen, uma estrondosa
manifestação.'

-
-

Acompanhavam o Sr. Gover··
_Cóntinúa n'ó�tro' rocal '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORRE�O DO NORTE 14-5-í955

Deseja vender o seu. imóvel? Procure Alfredo' Garcindo.
Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo.
Quer adquirir . terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se'
encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e Cote.

.

.

Tem a venda em Felipe Schmidt, 5 alqueires de terra
de cultura, com casa de moradia, paiól e outras benfeitorias. No

mesll10 terreno, tem urna organisada criação de abelhas com 40 cai-
. xas e uma força hidraulica para carregar bateria. Preço de ocasião. Assembléia Geral Extraordinária

Tem' bom 'gosto? Um locomóvel WOLF, horizontal, 18 hp. Pe�feito estado.
. São convidados os srs.· acionistas para a assembléia

TO"me "afe·r·=.:s·. T'ereza.
105 alq, terra de cultura, no Gavião, Tres Barras. Preço de ocasião. geral extraordinária a ser realizada em data de 30 de·

\1 -, maio próximo, pelas .15 horas, na séde social, à Rua Ge-'
Uma casa de alvenaria com 2 datas, sita a Rua Barão do R. Branco., tulio Vargas, prolongamento, nésta cidade de Canoinhas,'

Urna casa e uma data à Rua Curitibanos, 716 (Perto do para deliberarem sôbre. aseguin�e:
.

Colégio Sagrado Coração de Jesus), .. '
-

ORDEM DO DIA
7 alqueires de terra. 3 casas e paióis. Olaria ;ompleta. .. 10.) - Aprovação definitiva do aumento decapital;

Verdadeira propriedade rural. 20.) - Assuntos diversos de interêsse social.
/ .

6, datas defronte á Granja de Alfredo Viertel. Canoinhas, 30 de abril de 1955
.J' -_

I
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V� S. poderá comprar re

logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
di 6uilhennt t A.' Souza

� Rua Eugenio 'ie Souza"
i

.

Malbas dellã'. A;!e���Por2ag�!g��!�'!r2'ia
" F

'.'

b Tem para pronta entrega-:
.

80 am
..,fa 'MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRiGO.

ARROZ E-TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLlNA E
. MOIN,fIOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

-Oficina. Relâmpago
. JOÃO FREDERICO SIEMS

CONSER_TOS E REFORMAS DE BICICLETAS
Venda de Bicicletas,. Peças e AcesSiório� .

- Caixa postal,93- - (ÀNOINHAS � Santa Catarina

e Fambra só na

Casa,Erlita

IMPUREZAS 00 SANGUÉ
.'

UIXIR Df.I06UfIRA

Pro(ure no seu '.forne(edor
o sabão Princeza, Lygial

Borax ou Tupy
. Um 'produto bom,

€;$peciál e cenoinhense I Ferragem para quadro Tissôt, completa. Preço de ocasião .

.,..

4 Associa�ão Rural de Vanoinbas'
tem à venda as seguintes mercadorfass

Fenofiazinar para combater os vermes de todos os animais. '

Mixiod-vacina porcina: vacina curativa do paratifo e pasteure
lese dos leitões Antibacterina porcina: contra a pneumonia dos
leitões. Capastrol: para a castração quimica de frangos, 'A]u�
nozal: para diarréias dos Animais de todo o porte. Rhodiavita
veterinária: para cara inchada e atraso no crescimento dos ani
mais. Danenam veterinário: para garrotilho, etc, Zotelone: para
peste de sangue, etc. Soluciazamidat para tristeza de bovinos.
Clerite:· para desinfetar sementes e ajudar o crescimento das
mesmas.: Serfolex: para desinfetar sementes. e prevenir doenças
em. trigo, feijão, arroz, etc. Sais Minerais: para crescimento dos

pintos e toda espécie de aves. Temos também sais minerais para
engorda de suínos e desenvolvimento dos mesmos. Adubos para
hortas: farinha de osso, adubo colonial, hiperfosfato e superfosfato.

Pó para gafanhotos e para imunizar

Enxadas - Pulverizadores para plantas, .etc. etc.
-

.

Brevemente a Associação receberá foices, machados, facões, etc.

, :==:®®®�::::®@@l®®::::@®@1®®::::@®®®®:·I::®®®®®::::®®®®®::::@)®®®®::::
:: .. :I
.. -.

I PneUS Goodyear i
I Preços de Tabela com 5 0/Q de desconto

_. I:
W . Oferecemos para pronta entrega ·os seguintes: �
" "

� 4,50 x 21- - Lameiros e Lisos �r�_. 6 00 16 """ @.\.� x-@)� 6,50x16- " ,,' ®

�:$ 6.70 x 15 -

_." " U
®

7.10 x 15 - 4 e 6 Lonas :i
�- 6.50 x 20 - 6 Lonas I
:: 7 00 x 20 - Lameiros e Lisos !!H "

® 7.50 x :lO - Bandeirantes e Lisos ®

••00.@.� 8.25 x 20 - Bandeirantes e Lisos ®

�./ 9 oo x 20 -:- 12 Lo�s
.

�
• ®
ii 10.00 x 20 - 14 Lonas _. Papaleguas 55

I Merhy Seleme cP Filhos I
� TR�S BARRAS -:- SANTA CATARINA' I
.. ..

H . �
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II r», 'Aristides Diener i
51 CIRURGIÃO DENTISTA B::

'

•. :I

�i Ralos X r: Pontes Moveis e Fixas �-
ii Dentaduras /Anatomicas P:
ii ,Rua Vida I Ramos

. i .

n'CANOINHAS - SANTA CATARINA' P.
::.
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Terras em Mato Grosso
Mato Grosso, ésta reserva colossal de terras para qualquer
tipo de cultura tropical, é ° futuro celeiro do Brasil. A

.

pecuária predomina nos seus vastos campos,
onde o capim é nativo.

Onde os campos terminam, surge a luxuriante mataria, re

flexo direto da poderosa fertilidade do solo. Os cafesais de
Dourados atestam a' veracidade da riquesa do

I

solo matogrossense,
.

As estradas de ferro que de São Paulo penetram no seu
.

interior, é. urna prova irrefutável de que Mato Grosso
merece e recompensará qualquer iniciativa empreendedora.

Dia a dia, mais se fala e mais gente penetra neste

grande Estado.:
Com a diminuição do poder aquisitivo de nOSi8 moeda, só
resta, para aqueles que pensam em um futuro mais promis
sor, adquirirem terras em Mato Grosso, as quais ainda são de

baixo custo e portanto acessiveis a qualquer bolsa.

A uCOLONIZADORA NACIONAL lTDA."

por intermédio de seu agente nesta cidade Snr.

P�ry G. Lernke
lhe venderá lotes de 100 a 1.000 alqueires, a prazo de 3 anos.

.

.,

ENDEREÇO: Rua Vidal Ramos, 232 � CANOINHAS 6x
I

Tecelagem Canoinhas SIA

Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira - Diretor 3x

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



do Diretório' Regional "da UDN, sr. Heriberto Hulse, recebeu
Deputado José Bonifácio, um dos mais prestigiosos' líderes do udenismo

/

nacional, o seguinte telegrama a propósito .do lançamento da candidatura
Jorge Lacérda á sucessão governamental catarinense: Acabo saber Diretório
nosso Partido indicou unanimemente meu ilustre coléga 'Dep. Jorge, Lacerda

,
'

a próxima convenção para candidato Governado� .Santa Catarina. Tendo
testemunhado operosidade êsse parlamentar prol interesses Santa Catarina

envio caros correligionários minhas -csloroses , congratulações, pelo, esplêndido acêrtc

escolha. Abraços. As!: José ,BoniFácio,' Deputado F�deral
J

_

Receptividade da candida�
lura Jorge Lacerda

I

)0 Presidente
do

t\no 9 - CANOINHAS - S. Catarina, 14 de 'Maio de 1955 - N; 350

USINA METALURs,3ICA JOINVILE S/A
Fábrica de Maquinas Operatrizes - Caldeiraria - Fundição
Tornos de Bancada - Furadeiras de Coluna e Furadeiras

de Bancada para pronta entrega.
NOMEAMOS VENDEDORES NESTA PRAÇA

Interessados dirijam-se à USina Metalurgica Joinvile

Caixa Postal n. 43

JOINVJiLLE SANTA CATARINA

S/A

- -

JlEGISTRO-CIVIL -'EDITAL,

Assuntos:Militares
NOTIFICAÇÃO

I - Deverão' comparecer ne

2. Batalhão Ferroviário - Rio
Negro, a fim de serem subme
tidos a inspeção de saúde, «E

poca Complementar», no perio
do de 9 de maio a 6 de junho
do correntejmo os insubmissos

-

abaixo discriminados:'

Alfredo Rocha, classe 1926, f,
de Francisco Rocha; Antonio'
Melo, classe 1932, f. de Antonio
Cardoso Melo; Bernadíno Lumo
chinski, classe 1936 f. de Cecilia
Lumochínskí; Euclides Bento da
Silva, classe 1929, f. de Maria
Rosa Cordeiro; João Santana,
claãse 1928. f, de Leopoldo San
tana; Joarez Rodrigues classe
1936, f. de Francisco Rodrigues;
José Duma Ferreira: classe 1936
f, de Barbara Duma; José Ro

drigues, classe 1926, f. Jorge
Vieira; Jovino Pereira, classe
1926, f, de Maria Bueno; Julia
no Durau, classe 1934, f. de
Martim Durau; Pedro Alves de
Miranda, classel936, f. de Ver
giliano Alves Miranda.

II - As despesas de transpor
te correrão por conta' do inte
ressado.

Junta de Alistamento Militar
de 'Canoinhas, em' 9-de maio
de 1955,

Carlos Nogueira, LTen, Del. 14,Dr
'<,

CORRETOR DE IMOVEIS
Oferece-se magnífica oportunidade a corretor local, para
efetuar a venda de excelentes e moderníssimos apartamentos

no coração dê Curitiba. Grande .oportunídade
'para ganhar. ótimas comissões.

INFORMAÇÕES: Caixa Postal 1913 - CURITIBA

A candidatura do Dep. Jorge ,

Lacerda ao Govêrno do Estado
encontrou, no interior de Santa, I

Catarina, receptividade no seio
das classes sociais e, mesmo o

perarias.
Em Canoinhas, nos distritos

por onde aquêle parlamentar
passou, recebeu êle manifesta-:
ções de entusiasmo de pessôas
de todas as classes, tendo, em

um dia apenas, falado em cin
co localidades.

Em Rio dos Poços, no inte

rior. de Canoinhas, o Dep. Jorge
Lacerda, na oportunidade de ho-

------------------�----

João Augusto Brauhardt, Es- publicado no Jornal "Correio do.
crivão de Paz e Oficial do Re- Norte", da cidade de Canoinhas.
gistro Civil do Distrito de Felipe Eu, João Augusto Brauhardt,
Schmidt. '

Oficial do Registro Civil quê
Faz saber que pretendem ca- , escrevi, dato � assino.

sar: Alvim Ferreira e Luiza AI- Felipe Schmídt, 5 de Maio
ves. Ele, natural do Estado do de ,1955.

'

Paraná nascido em Vera Gua-
raní no dia 24 de julho de 1932 João Augusto Brauhardt

lavrador, solteiro, domiciliado e Oficial do Registro Civil
residente em Paciência, filhó le-

gitimo de Abilio Ferreira e de
Dona Maria Ferreira, domicilia
dos e residentes em, Paciencia.

Ela, natural deste Estado nas

cida em Caraguatá no dia 29 de
julho de 1933, doméstica, soltei

ra, domiciliada e residente em

Paciencia, filha legítima de João'
Alves, falecido e de Dona Julia
na Alves, domiciliados e resi
dentes em Caraguatá.

Faz saber que pretendem ca

sar: Darcy Ferreira � Lydía
Herbst. Ele, natural do Estado
do Paraná, nascido em Vera Gua
rani no dia 24 de julho de 19:{2,
lavrador, solteiro, domiciliado e

residente em Paciencia, filho le
gitimo de Abilio Ferreira e de
Dona t'Iaria Ferreira, domicilia
dos e residentes em Paciencia.

Ela, natural deste Estado, nas

cida no dia 20 de Maio de 1935,
doméstica, solteira, domiciliada
e residente em Felipe Schmidt,
filha legitima de Ernesto Herbst
e de Dona Hilda Herbst, domi
ciliados e residentes em RioPreto.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
180. Si alguem tiver conheci
mento de existir algum impedi
mento' legal, acuse-o para fins
de direito. E para constar e che

gar este ao_conhecimento de to
dos lavrei o presente que será
afixado no lugar de costume e

menagens, dirigiu-se aos operá
rios, ::arrancando entusiásticas
aclamações,

N outras localidades do inte
rior daquêle município do pla
nalto catarinense, tambem a voz

de Jorge Lacerda foi ouvida,
na discussão dos vários proble
mas que o animam a estudos.

Ê já candidatura vitoriosa, a

do ilustre parlamentar catari

I
nense ao elevado posto de

'

Go
vernador do Estado.

2x

Assuntos
�

Militares )

EDI·TA-L
.. I - Devem comparecer nas juntas de Alistamento

Militar de CANOINHAS, PAPANDUVA I? ITAIÓPOLIS,
OS cidadãos abaixo, afim de; retirarem

-

com urgência seus

_ certificados de reseroista.
'

Municipio de CANOINHAS

3a. CATEGORlA
JOão Paulo de Lata, Francisco dos Santos, Pedro

Szernek, "osé Pedroso Sobrinho, Adão Ahes, Ladislau Va
tras, .Alipio Rodrigues, João Batista de Moraes, João Balan,
Pedro Ribeiro, Pedro Dziedricki, João Maria Anhdia, José
de Souza, Hercilio de Olioeira, Max Muros, Alfredo Bachal,
Antonio Martins de Souza, Antonio Nhdia de Barros, Alfre
do Alves, Dorico Caetano da Silva, Francisco Silva, Igna
cio Voginhack, Ignacio Nooack, Ioão Sant'Ana, Nicolau P,
leck, Pedro Vieira de Alvarenga, Pedro Menegolo Tomé Ro-
drigues Calistro. "

, iSENÇÃO
.

Gentil Maciel Ferreira, Antonio Vez:ga, Fredolim AI...

ues, Genesio Nascimento, Hermes Schubert, Joaquim Bue
no, Pedro Lechon.

Municipio, de PAPANDUVA:

30. CATEGORIA
,

Victor Nouaski, Zesefredo Ribeiro, João Alves .Perei
ra, Ernesto Malicoski, Alipio Gonçalves Bonete, Hortencio
Fernandes, João Machado, Manoel Bueno dos Santos, Mi
guel Ferreira Becker, João Maria Rodrigues e Wenceslau
Kachorotoski.

(

MUllicipio de ITAIÓPOLlS:
Sa. CATEGORIA

Azemiro Querino de Marcos, José Soares Mardo, Pe
dro Kiseck«, João Paolek, Ladislau Dolla, Severo Zauad»
niak, Eduardo Creczczusin, Pedro Alke, Wenceslau Leoan
dovski, Waldemiro Schwedler, Casemiro Oparacz, Afonso
Marques dI Chaors, José Lemek, Argemiro Veiga, Estanis
lau Piiteka, Carlos Alka, Adelino Rodrigues dos 'Sa1ztos, A
loise Deoraski, 'osé Hunka, Eduardo Padilha, Boleslau PUs"
ka, Victor Nheginski, José Bucoeki, Gumercindo Dauet, An
tonio Fermino; Vitor Dziekanski, Rafael Czorn,;i, Julio
Schuoller, Alfredo da Cruz' Lima, Vilson Gõresld, João KoP"
P6, fosaphatb Arendartchucs, Dionisio Koppe� João Perei»
r a, Vitor Kuchnir, [osatato Mageroski, Luiz Alves de 'os
veira, Antonio Rodrigues de Lima, Moacir Alcides de Castro.

ISElvÇÃO
, Antonio Arnaldo da .Silua, [oão Sempkoski, Miguel

Schaues, reliPe Kazmirski, Luiz Liebl, Alois Cheminski
Antenor Augusto da Silva, Domingos Kov,alzyknwski, Se;
bastião Nhaia Pedro Lopes, Estanislau Kutchka, Osvaldo
Kti��eski, FeUcio_ Wascelik, Licio Kuss,iayme Schultz, Se
rapião Alves, [oão André, Osvaldo Povmuk, Paulo Kurechs.

- II - Se all!uem tiver conhecimento dos cidadãos a-

cima, é favor avisar esta Delegucia. de Recrutamento.
Canoinhas, 10 de maio_de 1955

(Ass.) CARLOS NOOUEIRA
r, Ten. Del. da 14a. DR.

Aniversariantes da semana
HOJE:- A srta, Maria, filha

do sr.. Antonio Sant'ana; sra. d.
Wanda, esposa do sr. Nelson
Scheidemantel; Paula, filha do
sr. Guilherme Mohr; sr. José
Tarcheski.

-

AMANHÃ:- O sr. Peri Gusta
vo Lemke; o jovem Artur Bauer
Filho; Q sr. Henrique Waldmann.

DIA 16:- O sr. Nei Soares
Machado.

DIA 17:- O jovem Nélío Cor
rêa; o jovem Aroldo Schmidt;
sra. d. Leopoldina, esposa do sr.

Rodolfo Froehner; Danilo, filho
do sr. Sergio Gapski.

DIA 18:- O Sr. Pedro Mery
Selerne, residente em TrêsBarras;
os jovens Anuar Sêleme e Célio
Kohler; o sr, Antonio Voicik.

DIA 19:- Sra. d. Elza, esposa
do sr. Altavir Zaniolo; o jovem
Jayme José, filho do sr. Felix"
Rudolf; Vitorio, filho do sr, Vi
cente Novak; Osmar, filho do sr.

-,

Augusto Brauhardt, residente em

Felipe Schmidt; o sr. Pedro Ivo
Galloti.

DIA 2-0:- A sra. d. Paula Ma
ria, esposa do sr. dr. Saulo Car
valho; Geralda, filha do sr. Hen
rique Schmidt; o sr. Alberto Fe
'dermann; Maria Bernardete, fi
lha do sr. Walmor Furtado;
Edson Luiz, filho do sr. Arno
Curt Hoffmann; a srta. Maria

-Ecilda Galloti.

Aos aniversariantes nossos

linceros parabens.
I

'

NOIVADO
Dia 1 do mês fluente, ajusta

ram casamento, em Pulador, a

prendada senhorinha Nair Santos
gentil filha do sr José Inácio dos
�antos, com o' jovem Altamiro
Léskí, residente em Agudos.

Nossos parabéns.

FALECIMENTO
Depois de guardar o leito por

algum tempo, f,!!leceu dia 7, sá
bado" nesta cidade, a sra. 'dna.
Margarida Charlota Hengst, es

posa do sr, Rodolfo Hengst.
O prematuro desaparecimen

to da extinta encheu de pesar
a gente canoinhense, pois era a

mesma grandemente estimada
por seus dotes de simpatia.

A família enlutada" apresen-
--,

tamos nossas condolências.

Utensílios
domésticos

Casa Erlifa
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO NORTE
--------------------------------------------

Associação Rural de Canoinhas

AVlSO
Afim de melhor cumprirmos nosso acordo feito com

o Serviço de Expansão do Trigo e continuarmos recebendo
. sementes selecionadas de trigo para o plantio em nosso

município, solicitamos a todos os senhores associados que
ainda não devolveram as sementes emprestadas nos anos

de 1951, 1952, 1953 e 1954, o fazerem na séde da As

sociação Rural com urgencia.
Os que plantaram e não colheram por motivos di

versos, devem apresentar suas justificativas, provando com

declarações dos Inspetores de .Ouarteírão de suas zônas.
.

\ .

.

. Canoínhas, 16 de fevereiro de 1955
"

ALFREDO /'GARCINDO -. Presidente

F a r:c�'i�!e� Far?ac!u�i�Se i r a I
Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena

I.'
Rublnstein, Margaret Duncan, Coty e. outras

, rtigos de Touca�or etc,

Manipulação escrupulosa [ Preços módicos!

Um terreno de 5 alqueires com uma casa e boas aguadas.
Terreno proprio para granja. Existem no terreno algumas

imbuías, cedros e.pínheíros e muito mato para lenha.

Referido terreno dista do centro da cidade
1�500' metros aproximadamente.

Ver. e' tratar com o sr. Vitor Tomsschttz,
ali perto das Indústrias Tricolin

14-5-1955

vem aí. Comp-re:já.: suas

Proibição
Proibimos terminantemente

a entrada? de pessôas em'
nossas propriedades afim de
pescar e caçar, provocando
estragos em plantas e aní
mais. Não nos responsabili
zamos pelo que possa acon

.tecer aos infratores da pre
sente proibição.

Marqílio Dias, 5-5�1955

Henrique Goestemeier Júnior
. Vva. Helena Zipperer x2

Pedras para moinho
Vendem-se 3 jogos de pedra

(mó) para moinho, com o dia
metro de 120, 100 e 65 cmt.

As pedras estão acompanha
das das peneiras e elevadores.

Tratar com Moinho Jap To
karski Ltda. ou nesta redação. -3

VENDE-SE
Um motor a oleo crú, Diesel,
marca "Slavia" de 8 hp-800 rpm
com polía, com todos os perten
ces, novo ainda sem uso. Trà-'
tar com ALFREDO GARCINDO
pelo Telefone 261.

o Inverno
Malhas delã

lx .na ea,d4 é.liJ4

MISSEY·HIRRIS uma tradlç�o
.

.. de bons serviços

prestados à lavourai

Assist�ncio mecéinico • To.
.

do, os Revendedores Aulori·
zados dispõem de pessool as.e... .

to. --

/

.
/

-c� _

�

DISTRIBUIDORÁ VEMAG SIA(
Veiculos .e Máquin.as Agricolas

S. Paulo - Matriz - R. Grota Funda, 224 - Fones ',3-0612, 3-0759
e 3-0648 - Caixa Postal 8232 - Telegramas "Studeauto"
Rio de Jenelro > filial - Rua São Clemente,91 - Fone 46-1414
Territórios de Distribuiçãol Distrito Federal, Estados de- Sôo Paulo,
Rio de Janeiro, Espírito Sanlo, Minas Gerais, Goiás, MaIo Grosso,
Paraná e Santa Calarirta. '

A. MALlON & CIA.
Ruo Vidal í amos, �036 - Cx. Postal 52 - Tel. 217 - CANOiNHAS - Sto. Co+crl» '

D i s C O 5 série dos colecionadores
Quem cantar meu samba \

Três amizades Orlando Silva com orquestra

Abre a janela Orlando Silva com orquestraTua beleza
�

Lágrimas de homem .

Voz do dever Orlando Silva com orquestra

Juramerrto falso
Orlando Silva com orquestra'Lábios que beijei

.
.

e outros serão encontrados na Casa Erli1a

A semana na Assembléia
O Dep. José Valdomiro Silva. da UDN, pronunciou, da

tribuna, na primeira sessão ordinária desta semana,. importante
discurso. S" excia e . tratou da Cultura do trigo no Oeste catarinen
se e propôs. com êxito, telegrama ao Ministro da Agricultura, so

licitando o prazo de 6 mêses para pagamento, pelos colonos, de
sementes, aquisição feita através de operação bancária. l!.:sse ape
lo foi aprovado pela Casa, tendo o líder .do PSD oferecido o apôio
de sua bancada à proposição do ilustre deputado udenísta que
dessa forma, esta defende-ndo interêsses da zona que, dignamen-
te, representa no Legislativo. , __

Outro importante fato - 8 Assembleia aprovou vetos a 6
projetos-de-Ieí, apostos pelo Governador por não consultarem in
terêsses do Estado.

Sessão de 25·4.55, 2. feira.
Pagamento de sementes de trigo-Ocupou 8 tribúna o

Dep. José Waldomiro da Silva, da UDN, que tratou do assunto
acima comentado, ligeiramente.

.

Professores secundários-O, Dep. Laerte Ramos Vieira, li
der da UDN, requereu, com o seu colega do PSD, urgencia para
o projeto de origem governamental que dispõe sôbre professôres
secundários, o que foi aprovado.

�

Aplausos ao plano de obras e equipamentos - O Dep.
Rubens Nazareno Neves, lider do Gove-rno, teceu-comentários em
tôrno do telegrama do Arcebispo Metropolitano, D. Joaquim Do
mingos de Oliveira, enviado ao GOvernador do Esrado, aplaudin
do o Plano de Obras e Equipamentos.

Ordem do dia � Foi a seguinte: Projeto de lei do Gover
nador que dispõe sôbre doação de área de terra em Enseada de Bri
to, município de Palhoça, para construção de Grupo Escolar. Apro
vado; Redação final 'da resolução aprovando receita e despesa da
Associação Rural, em 1954, aprovado.

Sessão de 26-4-55, 3. feira.
Na sessão, parte do expediente, nenhuma matéria de Importan
cia. Na ordem- do- dia fl)i apreciada a seguinte matéria: Projeto
de lei 168-54, instituindo pensão de mil cruzeiros a Eugenio Pe
reira dos Santos, de origem governamental, aprovado; ídem, 181-
54, que cria a Diretoria de Industria e Comercio, à Comissão de
Justiça; idem 1'19-54. que abre o credito de Cr$ 82.355.00 para
compra de moveis. destinado ao Forum de Lajes, aprovado; idem
94-54, que cria o cargo de assessor- técnico da Secretaria da Fa
zenda, à Comissão de Justiça. .) .

Vetos aprovados-Foram aprovados os vetos governamen-,
tais 'Ros projetos de lei nrs. 1256, 1253. 1279, 1270, 1275, e 1277.

Sessão de 27-4-55, 4.feira.
Nessa sessão, falaram os deputados Paulo Preís, Estivalet'

Pires, ambos do PSD. O primeiro focalizou ligeiramente, assun

to de educação; o segundo, combatendo projeto governamentel
que cria a. Diretoria de Industria e Comércio: O dep. Laerte Ra
mos Vieira, líder do Govêrno, defendeu a proposição, argumen
tando com a necess-idade do novo orgão da admínístração.públí-:
ca do Estado. Recebendo emenda, foi o projeto novamente envi
ado às Comissões.

O dep. Osni Regis, pessedista, recebeu incumbencia não
,

'honrosa do seu partido - combater projeto lei que cria 'a asses

soria t-écnica da Secretaria da Fazenda. Recebeu, no entanto, o
dep. Antenor Tavares, da UDN, que lhe rebateu o ardoroso dis-
curso. demagógico...

- -

Sessão de 28.4.55, 5. feirá •

Não houve assuntos de importância. Por isso, não houve
oradores. Rápida a sessão. reuniram-se .as diversas Comíssões da
Casa.

- .

Sessão de 29-4-55, 6. feira.
Jornais Comunistas na Assembleia � Essáa denúncia que

apresentou, nessa .sessão, o dep Laerte Ramos Vieira, lider do
Govêrno. Protestou contra a infiltração comunista nos orgãos pú
blicos e a distribuição acintosa de jorna�B vermelhos na Assembleia.

Estrada 'I'ubarão-Imarui - O dep. Ruy Hulse, da UDN
estêve na tribuna, lendo carta da Associação Comercial de Tuba
rão, em que essa associação se congratula com o Govêrno pelo
iuício da estrada Tubarão-Imaruí.

Samdu para loinville. O dep.. Tupi Barreto, udenista,
encareceu á necessidade de ser instalado um posto do Samdu, em
Joinville. Propôs providências nêsse sentido.

A Cãmara de Itajai apoia o plano de obras - O Dep.
Francisco Canzianí, udenísta, levou ao conhecimento da Casa o
teor de um telegrama da Câmara Municipal de Itajaí, dando seu

apôio ao plano de Obras e Equipamentos do Govêrno do Estado.

Remoção de Professora - Sôbre a remoção de uma professora do '

grupo escolar de Valões, assunto levado a plenarío pelo Dep.
Colodel do PTB. o dep, Sebastião .Neves da UDN, prestou escla
recimentos, informando que fôra ela transferida, a pedido e não
por interêsses políticos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Verdadeira consagraçêo do
(Conclusão da primeira página)
nadar, além de sua Exma. Es
posa D. Marieta K. Bornhausen,
as seguintes personalidades: Dr.
Aroldo C. Carvalho, Secretário
de Viação e Obras Públicas e

Exma. Sra; Dr. Celso Ramos
Branco, Secretário do Interior e

Justiça e, Exma.: Sra; Sr. e Sra.
Deputado _Paulo Fontes; Major
Piraguaí Tavares, Chefe da Casa
Militar; Jornalista Adão Miran
da irmão do sr. Agenor Gomes;
Fotografes; Sr. Prefeito de Pa
panduva e autoridades daquele
município,' bem assim, autori
dades de Itaiópolis sr. João Sil
veira Primo, 'Gerente do Banco
Inco e Presidente do Diretório

_Municipal dá UDN e o vereador
udenista Miguel Tito e outros.

.Em seguida, a' caravana com-

-posta de uns 30 automoveis ru

mou, para Major Vieira, onde
grande- número de populares e

o sr. Intendente Antonio Maron
Becil aguardavam o Sr. Gover
nador e comitiva. Com vivas
aclamações foi recebido o Sr.
Governador-te DD. Esposa pela
enorme multidão, saudando-o na
ocasião, a inteligente professôra

_. Leonôr Flores, que- pronunciou 'I
brilhante discurso. Agrad-ecendo
o sr. Governador disse da grande
satisfação que sentià ao visitar
este município, e o fazendo, por
feliz cotncídêncía era justamen
te Major Vieira' a primeira 10-
calid�de que visit�va, o que de
certa maneira, tocava profu�a
mente a sua sensibilidade, uma

vez que naquele ·distrito, mere

cera a maior acolhida, qUando
do pleito que o levou à gover ..

,

nança dQ" Estado. Após os cum

primentos pelo povo, foiservid_o
uma lauta mesa de c81é com'

�oces. Ao terminar esta ,parte,
atendendo ao, convite do povo,

-us,ou da palavra o grande tri
buno Dr. AroIdo Carvalho. DÓ:
Secretário de Viaçã1,> e Obras
Públicas. cujo discurso f:lrrancôu
entusiásticos aplausos da massa.

Acre:!lc�da ; de maior numero

de . autoJhoveis, rumou a cara-'

vana:, para a·. cidade, onde às 17
horas em ponto, foi t'la recebida
sob o espoucar de' foguêtes, por
enorme multidão que anciosa

. queria' ver o seu Governadór�
,

No crUzamento das ruas Felipe'
Schrnndt e _Paula Pereira, Sua
Excía. descendo do _ áutomovel
iniçiou 'a màrcha à pé,'. sendo
logo em seguida saudado por
representaptes dos estaheleci
ment()s de ensino. No ,saguãô
da Prefeitura, foi S. Excia. iau-

-

dado pelo" sr. Osvaldo Soares,
'que ,em brilhante discurso deu
lhe a,S óõas vindas. Agradecendo
I) Sr. Governador entusiasmou
8 grande Assistência.

- Na. ;Câmara MWD.íi<Cipal •

- De acord_L com.{l progr�ma,
realizo�-se ,às 20,30 horas ses

,são!'qlene da Câmaril Muni<:ipal,
lotando o povo completamente

-as sua:;; ,dependências. Fêz o dis
curso de saudação o�Exmo. Pre
sidente do Legislativo Sr. Ge
nerqso Prohmann, a_gradecendo
o .Sr. Governador disse da fun
ção d�!l dois poderes, cuja her
mania e, esforços ,:o,rriuns, sãq os

f�tores principais para a gran
deza do Municipi? e do Estado,

. Nas Socied�d�s
'Terminadas a seasão solene da

Camara :Mllnicipal, após um li-

de (anoinhas ...

!\no 9 - CANOINHAS - S.' Catarina, 14 de, Maio de 1955 . N. 350- grande multidão aguardava o Sr. Ginasio Sta. Cruz
Governador Irineu Bornhausen. De volta de Marcilio Dias, ó
onde tambem notemos o garbo e Sr.,_Governador, visitou rápida
disciplina .de nossos escolares. co- mente I) Ginasio Sta .. Cruz, onde
mo do Colégio. Sagrado Coração foi" 's�udado pelo orador oficial.
de Jesus, Grupo Escolar Almiran- da Associação Pró Ginasio, Snr.'
te Ba�roso e Ginasio Sta. Cruz. Carlos Schramm.
Saudado pelas cornetas dos escoo

lares e sob vivas palmas dos as- A�diencia Publfca
aistentes o Sr. Governador se a- Recebeu o Chefe do nosso Go-

pular dirigiu-se
-

para esse, logra. proxima da ponte, para o ato i- vemo, inumeras comissões na Pre
douro publico, onde se devia rea. naugural daquela sua "mais impor- feitura Muuicipal, onde' 8 todos
lisar a cerimonia acima descrita. tante óbra em Canoinhas. Convi. atendeu com sua costumeira sim
Desatou a fita inaugural da pra. dado para falar, discursou o Sr. plicidade e solicitude.

-ça o inteligente néto do Dr.' Os- Secretario de Viação e Obras Pu-
I id J

r Z
.

Iblioas Dr. Arolde Carvalho, que
Esco as Reuni as <?se amo o

valdo de Oliveira, o menino Os-
valdo Hogerio, filho do humani- -dissé do contentamento 'que lhe Após a áudiencia publica, S.

tario médico Dr. Segundo Osval- ia n'alma naquele instante; por. Excia. e caravana, dírigíram-sa
d d O

.

I d d
.

d ver concretizada uma obra ha a Rio dos Poços, onde se pro-
a e Iiveira, ii ea o pela 110 fi U�

Anua Hita. e sua primi-nha Tercia, muitos anos reclamada pelo povo
cedeu 8 inauguração da nova

F
. Ca' uoinhense e, mercê de Deus, escola, falando na ocasião sau-

eita a benção. pelo nosso virtuo- - .

a despeito das- descrenças e criti- dando o Governador a cornpe-
so vigariq Frei Arnulfo, o Snr, P f

A

De' I
G

. .. cas iuiuatas ali estava a ponte, I
tente r.

o essora na. arme a
overnador e comítíva, dirigiram- "

,

se para o centro da praça onde crgulho de nossa gente e atesta. Nunes, agradecendo em \ nome

se achava o busto' do Dr,' Victor do de um governo honesto e fe·· do Governador o deputado Jor

Konder. À Exma. Snra. DQ8. Ma. cundo de realizações. Feita a ben- ge Lacerda, cujo discurso prí-
.'

K d B h ' ção pelo nosso visa rio. .fês então ,mou pela maneira simples e com-
ríeta on er., orn ausen e coa- ... -

-

d d d
d descé o seu diacurso o inteligente vê- preensivel, a to os agra an o.

vida a para escerrar o pano que .

I d direador AZI's Jose' Seleme que fOI' Gomo u timo ato as iversas
cobria o busto de seu saudoso ir- '

b muito aplaudido, ínauguracões.. fez-se a cerímo-;
mão, o que faz so imensa salva d

.

niâ inaugural do retrato o sau-
de palmas. Usa então da palavra Churrascada Publica doso Sr, José Zaníolo, falando
o vereador Carlos Schram, q--úê pro-

-

As 12 30 reelisou-se DO parque na ocasião o vereador Carlos
nuncis maravilhôso discurso. en·· . .

.

da AS8õciaçãô Rurlll, grande chur- Schramm, dizendo da grandecantando e seneibilisendo a grau- -

I d d f
.

J
'

Zrascada para o povo em geral persona i a e, que OI ose a-
de assistencia. Agradece em no- 1 h 1 bque esteve concorridisairna. Discnr- nio o, amem simp es e tra a-
me da família Konder o dep_uta.,

sou na 'ocasiãoo Presidente da As- lha dor, ali veio residir e cons
do federal Dr. Antonio Carlos

sociação, vereador Alfredo Gar- truiu com seus filhos Modesto
Konder _Reis, vindo especialmente ' ,

.

1 dacuílcindo.. que falou também em no- e Constante os à Icerces aqui o "

para àquele fim, na noite de sa- .

h" t I d.

me doo s agricultores, cujo que e oJe a ímportan e n us-
bado em. companhia de -seu cole. . 'd M d' Z' I S A'discurso. primou pelo oportu- tna e a eIras amo o .. .

ga� Dr. Jorge Lacerda. um dos
candidatos ao Gov�rno do Esta. nismo na apreciRção das -cousas Agrádeceu elll· nome da Fa-

- Em seguida, rumou a caravana ,do. O Dr. Antonio Carlos. vi."
da lavoura e pelo reconhecimen- ::nilia, o Sr. Dr. Aroldo Carvalho.

Para o Campo ·d'Ag-ua Verd'e, o'n- b
.

I' to de como -o ,Snr. Irineu Bor-
rante e lOte 'gente, evocou a me·

de no Sala-o Bechel"a SocI'edade
. nhausen tem incentivad.o a nossa Grande Banquete n.o Clubmoria do grande catarinense seu

Herval fazia realizar animado bai: tió, referindo· se
.

ainda sobre a agricultura. Falarªm- aiuda os4e- Canoinhense
la em homen'agem tambem

'

'ao personalidade do Dr. Osv-aldo de putados Federais Antonio Çarl03 As classes consêrvadoras e pô-
Chefe do nosso Estado, _lá, -

num Oliveira. Konder Reis. Jorge Lacerda e o
.vo canoinhense. demlJflstraram

ambiente de indiscritivel alegria, Sr. Secretario de Interior e Jus-
. ,&0

- Sr. lrineu Bornhausen a :ma

S. Excia. foi saudado ,pelo orador Correios e Telegrafos tiça Dr. Celso Ramos Branco que grande admiràção, no banquete'
oficial daquele Grêmi(), Sor. Sady Rumando para o ,no_yo prédio pronunciou magnifica oração. realizado em' sua homenagem,
Seleme, cuja oração, foi muito a· ,dos Correios e Telégrafos. a gran·· Em Marcilio ,Dias pois jamais-ttvemos cO,usa igual,
preciada. Instado pelos presentes" de massa popular foi assistir a ioau· \ eram 350 talheres e -o grande
ocupou o microfone o Soro Se· I gural d�quela �impórtante, óbra, Dando prosseguimento ao pro- "sá'lão do Club C'anoinnense, es-
'Cretltrio de Viação e Óbrss Pu· falando na ocasião o' O; - .Joel V;· grama de inaugurações, S� Excia.· tava. todo' tómado pelas mesas

blicas, diléto filho de Ctmoiuhas, Souza, DO. Diretor do� Correios e eomitiva, dirigirani-se,Jl Mar-· é comensais, Ofereceu a home
Dr� Aroldo de Carvàlho. S. S., e Telegrafas em Santa Catarina cílio Dias. onde se- realisou a i- .

nagem o MM. Juiz de Direito
com aquela cos.tumeira elo:Juencia. e em seguida. o. Snr Osvaldo nauguração e benção da Escolas da Comar'ca, pr. Jõsé,:" ?edro de
arrancou os mais cntusiasticos a- 'J Soares. leu discurso escrito pelo Reunidas Professór Manoel Qua- Almeida, agr(')decendo (I Snr.
plauavs

.

dos 8�sistentes. Fala .em' Snr: João Belem Fernandes •. pro· dros e jardim dá' infancin, anexo. Governador que fez um sucinto
seguida ó Snr. Governador. que vecto e sel080 Agente Postal Te· Falou na. ocasião' a inteligente relato de sua administração, di
r,ecebido por grande salva de pai. legrafico. Em seguida, o deputa. professôra Tecla KobH, agrade- zendo aiQdà, do alto apreço que
mas e viva!!, egradeceu, ao Ber- ,do Jorge Lacerda, pronuDcia, ó. cendo em nome do governo o dr. lhe merece Ci povo de Canúinhas .

vaI e'80 PQVO do Cam.,po- d'Agul! portuno discurs9 que a todos en.� Aroldo ,Carvalho. Após a visita
,.

t b I' t d 'F.ez'o brinde 80 Presidpnte daVerde aquela sincéra, manifesta_ção. cantou pela belêsa das express_ões, ao es a e eClmen o prece eu-se a

\ d t d
.'. di" inauguração e benção d.'o Jardim' República,_- o Deputado Federal.

., ".",., emODS ran o aSSIm a gran· ecu· -

I K dR'No Club C�noinhense '. túra que possue. '_
. ,. da Infancia falando na ocasião Dr Antonio Car os on· er eIs.

R�ce-pCionando o Snr. Governa- \ . a competente, normalista Nilza Até altas horas, o Sr_ 30verna-

dor e Exma. �8p08a _como a sua
Ponte' Irineu' ,liornha�sen Bay.ersdorff, havendo. ainrla can- ,dor e Exma.,Sra_ entretiveram-

comitiva, o tradicional Cl'ub Ca-- As 11,1/2 horas do· dia,. uma tos '"e recitatjvos das,'criaoças. ,se em aniII?-ada palesta com os,

noiohense, teve n8 noite de saba.· 'presentes.
do a, sua memoraval noite de fes. .Regresso ,

tas. O baile de gala. constituiu CINEMINHA ,"SÃO FRAN,CISCO" ·As 8,,30-do 'dia -9, o, Snr_ Go-
verdadeiro 'acontecimento social, A P R E S E" N TA: vernador lrineu Bornhausen e

demolistraodo quanto Canoi ,"
.

.'

�� comitiva, daqui. partira m de re-

nhas possue de elegancia e de be. Hoje, às 2,f) horas - Amanhã, às 20 horas" I grf'sso parI:) FloriaQópolis, levan-
lêsa. Animou as danças O afama. A Marca do Renegad_o do do' pÕvo- hospitaleiro e bom

do. jazz Antonello de Curitib_a, de Canoinhas a
- melhor das im-

que fez com que o baile se pro.
/ TECHNICOLOR da Universal '

pressões, d�ixando aqui, a sim-.
longasse até altas horas da ma- Com Ricardo Montálban e Cyd Charisse psÍia-'e 'gratidão d� no:ssa gente ..

drugadà_
Dia�. AMANHÃ A'S 15 HORAS - No pro�imo número prosse-

Muo'do E's4ranho guirémos na apreciação' daquilo
_

A ,

.

que foi a grande festa do pôvo
com Alexandre Carlos e Angelica Haufi-

_,

ao seu Governador.

(a Vesp�ral se' realiza, se houver luz) "

Quinta-feira, Festa' da Ascensão, às 20 horas
-

Mundo Estranho
,

.

geiro bate papo com os Srs, Ve.'
_readores e outras peesôas, S. Ex

cia, acompanhado de sua comiti
.

va, esteve presente aos diversos
j-, bailes realisados em sua home-

nagé!_D.
No Sindicato dos Oficiais Mar

�ineiros etc.
F�i esta a. primeira Sociedade

que teve a, satisfação de receber
a visita do Snr, Governador, sen

do saudado na ocas-ião pelo ope
rario Snr. José Mendes Sobrinho,
respondendo o Snr. Governador
dizendo da satisfação que sentia
em achar-se naquele meio, pois
em seu governo preocupou-se com

a situação, do operariado, que den
tre outras propôs a Assemblêia a;

criação de 3 colouias de férias pa
ro os trabalhadores e' suas Iami
lias, do que no entanto, não lo
grou aprovação. Dando prossegui
menta às animadas danças S. Ex
cia , democraticamente tomou par
te da. alegria dos presentes. dan
çando e entretendo se em anima
das palestras com os Srs, Dire
tores do Sindicato.

Na Sociedade Herval

Iniciou, o Hnr. Governador o

progrma bem. cêdo visitando di·
versos êstabelecimento8 de ensino,
para logo. em seguida dirigir. se à
nossa Matriz, onde se 'realizou a

missa qu� foi- .assistida ,por tõda
, a

. comitiva oficial.
.

"

Inauguração da Praça Dr. Os-
valdo de Oliveira e reposição
do busto do ei-ministro Dr.

Victor Konder

Após à missa, grande massa po·

VENDE-SE
�� :

Uma bôa casa com terreno de
. 420 m2, à RUa CeI. Albuquer_que.

Infdrmações cOm Alfredo Vier--
�

tel, nesta cidade, ou-com o pro·
prietário Erico Erzinger, em Gua

rapuava, no BaQco Nacional. i
2

'-
.

A Epopéia dos exploradore.s nas selvas
da América do Sul

com Angélica Hauff e Alexandre Carlos

Dialogado em português /'

,

\I�PETlllIIR
.'

.

ll�.R [DII
. ; .

c..OJTRA CASPA, '

QUEDA DOS CI-
PA,RA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E 1 R" $,
E,SPINHAS, E1C�

-

BElOS ·f DEMAIS

BFE,CCOES' DO

CDURO CA8HUDO.
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comemorando seu

4. ani versário, está
maio a 4 de junho, descontos

oferecida pela
artigos para todo gôsto

oncedendo a 'sua distinta freguezia, de 24, de
,

'

especiais de 8 a 10%. Aproveitem a oportunidade
DAS NOVIDADES onde serão encontrados

Ano 9 - CANOINHAS • S. Catarina, 14 de Maio dft 11J55 • !'\. 350do EstadoLegislativa
Ainda a infiltração comunista - Jornais suspeitos distribuidos

gratuitamente" � Afirmou o Oep Colodel desconhecer
,POLIS, 17 (AG. MERC.) - Nun- O programa de ação dos bolchevistas
li é demais alertar o povo con-

'

r& a persistente e insidiosa in- do representante pedecista pe não é admissivel que um ba

iltração comunista. Acontece, lo município de Lages, houve charel (sic!) em ciencias juridi
o Brasil, um caso gravíssimo uma

'

voz que se levantou em cas, que um deputado, que um

ontra o qual os poderes públi- defesa da imprensa comunista. líder venha perante o povo e,
os não estão agindo com a l)e-

'

Es�� voz fO,i - por Ill�,i� incri- alardeie SU!l' ignorancia a res
essária energia. É que nume- vel que pareça - a do depu- peito do credo marxista;, esse

osos jornais, diários e semana- tado João Colodel, líder do Par- credo que 'prega ódio às elas
ias - mantidos por agentes tido Trabalhista Brasileiro. , ses, o 'Ódid- � religião, que de-

� errnelhos, circulam em ,<;liv,er-:- , Primeiro com tlpartes íntem- t�.ncle a anarquia da familia,!!
os Estados de maneira miste-· pe�iiiVos; desàstrbst>s

I
"'� 'incdn- ; da soci�daâ� porq�� p_r:e� ç

iosa. Esses [ornais apesar d� gplé�té>s, e depois ,d.q ,alto º!l «amor Iívre>, esse creflo <_:!.�J:
ão contarem com anuncias de tribúna :aquele parlamentar, em:' f�z do ca��':Ilento Uma t�rsà
ulto apesar de 'não disporem bora falando em' seu nome par- porque permite qu� uma sim

e razoaveis capitais, apesar de iicular 'e não ;'como 'Hde�: não p1es comparpeira �ire o lagar
se encontrarem portanto, em tevê"duvidas em afirmar e rea-

da verdadeira eSPQ��· Mas que
eiores condições financeiras que firmar até com certo ar de or- representa, pois, um dep,utad9:
ualquer outro, são distribuídos ��l;h,o,' que ele, ��vo�lil�o! Qept.:- que _dessa !9rma s� expressa? .. �
ratuitamente. Isso prova 'que, tado e líder de uma bancâda, Nao queremos nos prolongar
nmmosamente e contrariando portanto um poJiticó: em todo sobre o assunto, porque a opi
s leis brasileiras, recebem' eles,

o sentido, 'descônhéc�â o 'pr,b- ' riião .publica saberá julgar os'
uxilio do governo soviético, grama comunista e, por esse homenã, mas seja licito regis
em o qual não poderiam sub- motivo, recusara assinar o re- trar uma frase do peputa,do C9-

,istir, Em virtude desse auxilio 1" ,

querimento e ainda negava o Iode, a não ser que, por falta de
seu voto ao mesmo. Irradiação, tenhamos compreen-

Confessando, d�, público, es-
dido mal .o seu pehsame.nt�. !'+ ;

sa pasmosa ignorancia só por. çe.rta altura d o seu discurso

si bastante' pata 'inc�pacità-Iô ��rmo�: '---;- «Qua�do ocuparpq;s,
ao exercido do JPI;l�Q!i,to, P <;l�- e�ta trIb�n�, � noss� preocupa

putado João Oolodel deixou S!ao mjlxIm� e trata!, �e e�p�p- ,

transparecer de maneira incon-
dera nossa 19n?,rancla a respeIto '

fundivel sua simpatia pela ideo-
deste ou daquele aSi)unt�»: .

logia moscovita e ainda deu a
- Tarefa um tanto dlflCIl :-'

entender sua perfeita concor- aparte?u u� de�utad?,. qUe nao

dancia com a carta de Luiz nos fOI possIVeI Identificar.
Carlos Prestes enviada a con- De fato: bem difícil a tarefa
venção Nacional do Partido Tra- de esconder" apropria ignoran- :

balhista Brasileiro. cia, quando tão mal se compre-
Todos estamos cansados de ende o mandato.

saber, que o mundo se divide ,O deputado Bertoli foi o �
em dois blocos: um da liberda- nico que veio em apoio do seu

. de democratica 'no sentido cris- colega Colodel, em defesa da
tão, que é o bloco do ocidente, ir'nprensa comunista. Aliás, o de
e outro da opressão «popular» putado Bertàli, na tribuna, tem
que serve de mascara ao exe- uma certa maneira de gritar,
crando bolchevista, do bloco 0- que _hoje costl.\1l1a ser descul
riental. Diante dessa situação, pada pela «neurastenia».' .

Assembléia

�A.ó_ Dir�to, do Jornal ttBarrlga Verde?1.
:: <2_custo de vída, como, ca- I <}.ue escreveu a tal carta aqtvalo de batalha hão 's�tve riima pão existe.".
maís.:"já está mqj.�o estro- Não CRJlte que os operâpiadp � y,é}J1R' 'rjp� Qq :gráfica ganham mi-

, ��9 ço�t� �g ���f�Pfadº �q1!s...
'

q!:lem foi que prometeu car- N-
'

ne a Cr$' 5',00' 'e café 'à Cr$ ,�,a? cpr-te R�� vgcê f
"bonzinho" e vai baratear b

10,,00. Q pessoal P_9 P"'13 1

ito de víd
"

t CUS 0 ,e vlua ...

póde pão gostar.' ,

_

' "Não conte que você "tre-
.

N�A copte que
,
Q crmto qe mé I de 'sJl'sth'! ante a cori.�-vida aumentou e está aumen- . A • '-. "i'

t��do '�os' mu�apihs �arrii- : �!��érde '�rtiÇ���S ���!t��.�
nístrados por homens do PSD. ,",'

_

,," I'
< , ,

.

•

i'1

Fjque "bonzinho". . �ao conte q�� muitos pe.��
._ ',". • {sedístas, ou melhor quá�

, Nt,l? �onte q�e o PS:Q de tôdos condenam os escritos
Canoínhas está progredindo 'mentiro�ps e' d��trúidôres que
"aça� �p� teus ff�lffR�'" ';>prge� �e tua pena' brílhan

Não conte que o Nereu vai te �as obecedada pelo fli
s,et expulso Q-Q "Qlo:q.p§p�' .. � flfltIsmq .. :

Não conte que valoroso e 'c..--' A�IGO pA 0NÇh
.

. ti' , i .' , ,.

brilhante tribuno do PSD,
depois da apuràçào da últi-:
ma eleição, pediu que tpfõe�
e ciclones desabassem sôbre
Canoinhas ...

Não conte que muitos e

muitos pessedistàs sãq ricos,
sào gr,anfinos, são frequep
tadore� de clubes de luxo ...

"

Não conte que o "glorio
so" está querendo_ marchàr
pendurado ao pale�ó do PTB ...

Não conte que Q operário

ue é, um crime contra a na

ionalidade, vem sendo tais pé
iodicos, distribuídos g�at'!_ita
rente em muitas, organísações,

nclusivé na Assembléia Legís
'ativa. E' um 'abuso contra o

'ua! protestou o deputado 'Na
areno Neves, que encaminhou

,

Mesa um requerimento, subs
rito pela maioria dos repr�sen-:"
antes do povo, no sentido de
,er 'proibida essa distribuição
aquele legislativo.
Trata-se de u�a providencia

alutar, necessaria e urgente,
ois devemos por um dique a'
ssa insidiosa infiltração comu

ista, com o qual os tiranos da
ussia ,bolchevista pretendem
nvem:nar a conciencia civica

"e nosso povo.

Pois não obstante isso, não
obstante a patriotica iniciativa

�--�-"�-------"._-------�---------�<1lii> � � � cÍtII> � � � � � � �� <1l. $." rtP � � � � � lti> � � Jtj" �, � Ji1; _�_ � �"� �

��_, ", �t

�: MAQUINAS DE COST(J RA ':�
��

ELGIM �'t

t «
.

. » de Fama Mundial �
�� Cose para frente e para traz: Tem mil e uma aplicações ��"
�§� GARANTIDA 20 ANOS �*�
� �
�� Motores a Oleo Crú "M W M" de, 10 a 40 HP ��, ,

�� Arrefecido a ar. Motores a Gazolina para pequenas ��

i::, Ihdústrias e Barbaquás «BRIGGS STRA TTON» �
�(t� Balanças de Plataforma FlLlZOLA 200 - 300 - 500 kg. �(fi
�II� 'J (". ,��

t .

· '. o-rte :�
� Rua Vidal Ramos, 7,01 - Fone 125 ��
io� ,

" '�
� CANOINHAS - S. C. ��
�������������&���&�������������

I----------------,�--------------------------------------------------------------------·---�--------------------------------�_

�������������������������������
.'

,

'

, �

m C a f é�< E x p r e s s.O .�
� �'

� (Anéxo ao Pôsto ATLANTIC) .�
�,_Prop. W ALDEMAR' SCHOLZE �
� Rua Vidal Ramos, 813 - Esq. Seno Felipe Schmidt - Fone 268 �
� Ambiente onde vV. SS. encontrarão todos os �
m artigos concernentes ao ramo: �"\

� �
� Cafézinho, Média, Leite, Tody, Salgadinhos, �
�.. Sorvetes, ,Frapês, Bebidas em Geral, �
� Caramelos, Cigarros, Chatutos etc. �

� "- Sirva-se no CAFÉ EXPRESSO �-
.:

� e sentir-se.� num ambiente agradavel �
*������������������������������

PARÁ FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I q A 5,
F R I E I R A S,
ESPIf HAS, ,ETC.

'==�========tJ,;NUN c�· EXISTIU IGUt=ll
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