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conceitoC::tao F����r�a�o�o��c:�i:a�a:l!� s;Ol!,::���a �, Onde os 811·g0S dos pobres e o
'r. f)

seu:programa de ação, a divulgação de sua taréfa, '0 es- ,

' pararlOS'élarecimento de seus objetivos e a sua firmeza de lutar. '. -,

' .,.' ;.
(J •

por um ideal que é manter o sadio jornalismo já 'reco- Que. fizeram pela classe des- CANOINHESES! _ o; patrões, falando. em "INFER-
nhecído como meio imprescindivel necessário ao progres- t d d f t h
so de uma Nação. Jornalísmo é escola de luz,' de conhe-

pro egl' a or u�a, os Ol�en. Três de outubro está perto. NO E PERSEGUIÇOES" aos

cimento.' É nosso verdadeiro dicionário, onde vamos pro-
. do PSD, qu; se dísem amigos Vejamos o que fez Aderbal professores e funcionários.
dOI operáríos e dos pobres, R' ,

curar aquilo que mUitas' vezes nos falta para nossa 0- quando no govêrno?
amos da Silva quando,Oover- É publico e notório, tôdomun-

rientação, retirando-nos da dúvida e da íneertêsa. Por nado� e o que fez e esta fazen- do sabe que professores e outros

tanto, não podiamos deixar passar despercebidamente o
Por que ler' que o. jornal do Irineu Bornhausen. funcíonârios foram candfdato.

nosso novo aniversário, chegado até aqui, com muito es- Bllrriga Verde só enche suas co- Recordemos o que foi feito à cargos eletivos, tomaram parte
fôrço para que a nossa bandeira democrática, sempre es-

1unas com palavral e frases ô.cas, pelos homens do PSD de Ca- em comícíos, criticaram e de...

tivesse acenando, servindo de guia aos que querem mar-
nunca citando realizações ou 0- noinhas durante .os anos ,de 1944 c�ram a lenha em seus chéfes

char vitorios.amente em defesa de-suas convicções e trans- braá meritórias concretas 'em O htsrárquíeos d tr d
.

ti
prõl da -eoletívldade, durante, o a.195; depois, as realizações dos _ ,.

en o e repar �

pôr os obstáculos que impedem a difusão das idéas e i- Prefeitos Benedito Terézio de ÇOE'S publicas e durante horal

nícíatívas tão uteis à evolução do mundo. Chegamos até govêrno do Doutor AdE'rbal Ra- Carvalho Júnior e Herbert Ritz- de expediente, e nem por isso

aqui. Vímos completar esta «Fôlha» 'mais um aniversario. mos da Silva?
"

mann durante os anos de 1951 d�jxaram de perceber seus ven-
Mais um dia de alegria para os que tem encontrado ne- Por que não diz que durante a 1955. CImentos, ou sofreram persegui-
la, um aráuto das justas aspirações. que com ela estão 1 GOV'l'!'lRNO PES ções, Muitos até foram benefi-

ongos anos o J!.. - AJ'uizemos com serenidade e
vivendo, crescendo, amando e sofrendo revéses de todos . ciados pelos homens da UDN.

os quilátes.
. SEDISTA foi surdo, completa- justiça: Quais os que mais pro-

.

Poderiamos até citar os nomes...
mente surdo, 80S insistentes pe- gresso e beneficios proporeío-

O imperativo do momento é o trabalho, e não ha i didos da Direçio do Grupo Es- naram no Estado e ao Munici- A UDN que congrega tom seu

trabalho perfeito sem cooperação. Tudo aquí tem sido fei- @ colar "Almirante Barroso", de pio? Quais os que mais bendi- seio elementos de tôdas as con

tá em conjunto. Mantendo, escrevendo 'e ajudando gra- � nossa Cidade, que solícitavã 8 cíaram e mais amigos forsm.dca dições sociais, ricos ti! pobres, \

tuitamente, visando apenas o desenvolvimento de nosso. i' distri�uição -d!'l ,sopa escolar 'ou .pobres, dos operários e da cole- operários e patrões, partido que

M,,:nicípio, colocando suas colunas à disposição de todos "" pelo menos de U.pl lanche para' tividade em geral?
. entregou o govêrno do Estado

• que tem vontade decooperar. Por este motivo, é que con- �o.. -os alunos pobres, que' muitas e
e do Município a homens que

I sideramos esta Fôlha, parte integrante de nosso progrés- � muitas-vezes íam-paraa escola Depois votemos de acêrdo 'souberam honrar e dignificar o
""" so, e de nosso bem estár. O seu aniversario não passará @ sem ter um bocado de pão pa-

eom que nossas consciências mandato que 'lhes foi confiado

iii' despercebido entre os 'seus inumeros leitores que com tão@·ramatarafome?Quesolicita-.ditarem!pela vontade soberanado põvo,
.

bôa vontade tem cooperado para que· possamos conti- � va auxílio para comprar roupa Devemos, ter cuidado. com. a aguarda sereno o julgamento do

a,
nuar firmes e unidos na propagação de verdades . de 1l- <l;\ e agasálhos para os filhos dos .

d h eleitorado catarínense N.AS UR�
...,

w Imprensa es onesta que pro-
" �

@ tilidade publica,
..

� operários' pobres. Por que não . cura inscitar o pôvo contra (i) NAS DE TR1!:S DE OUTUBRO

I�., Neste aniversario, seriamos tambem injustos se � qdUemelaone�ptroacra?mry bôauvon_!8dfe na- govêrno, os empregados .contra DE !955.

não rendessemos nossa homenagem ao nosso querido a- ® a. l ar q e nao oram

migo .Guílherme Varela, pêna cintilante, que desde o no:.- � amigos dos pobres e dos operá- .

so primeiro numero, solidificou a nossa estrutura [orna- � rios? Por que sômenfe agora�' União Democrâfica Nacional .. Secção de Sta. -Catar:illa,
listica. A Agenor -Gomes, quede porta em

,-

porta, levou � quando apeados do govêrno Convenção Regional Extraordinária - Convocoç'ão .

a noticia da fundação desta Folha, arrigimentando os nós- ®
_

-

pela vontade soberana do pôvo,
.

sos primeiros assinantes. A Silvio Alfredo Mayer, respon- �
/' O Diretório Regional, de acôrdo com os Estatutos' N�cio-

savel pela Direção daquela época, que enfrentando todos os @ estão por ,aí arrotando falsa nais! convoca os seus� ��mbros ..
os .Rf'presentar,lt�& no Congr����

.vendavaís tão comuns de quem luta em defesa .de um � bondade? Nac�o�al e na. Asse_mblela .

Legtslatíva, os Delegados Municipa�
regime, soube se. impôr com galhardía. Ao talentoso A- �

. PARA AUXILIAR OS PO. da ultima Convenção Rf'glOnal Ordinária, e Representantes dos

roldo Carvalho, que -por muitos meses, sósinho, defendeu 11 BRES, OS OPERARIOS, � na-
Departamentos Especializados para iii Convenção'Regional Extra

na oposição, todos os insultos' que esta Folha sofreu por � quêles anos, mar de rosas para
ordinária a realizar-se nos dias onze (11) e .doze'.Oi) de. 'JI,mho

parte do _jornal do Governo. Na Direção do Jornal, em- � os pessedistas que gastavam lar-
do corrente ano, com a �eguinte

'
.

.,.

punhando· a espada da' liberdade, venceu todos os per-' � ga e desordenadamente sem na-
" ORDEM DO DIA

calsos, colocando «Correio do Norte» no conceito dos bons � da ou quási nada realizar, dei� . J. - Escolhá do candidato ao cargo de Governador do

jornais do B1'11sil. A Douglas Benkendorf que em conjun- � xand,o o Estado em péssima si- Estado, para (I próximo período; .' ,

to com Ithass Seleme, um Chefe das Oficinas e outro ® tuação financeira - foi preciso 2 E Ih d d
G

I
.
- sco a o candi ato ao cargo de Vice.:Govemádor,

. erente, responsaveis di,rétos pela vida deste Jornal, ver- que o Corpo Docente' do esta- se aprovada a emenda Constitucional em trânsito na Assembléia"
dadeiros soldados construtôres da vitoria.

" belecimento' ofi'cI'a! da cI'dade T - 1.a..egis ativa, atinente ao caso;

Neste dia, para nós', festívo, mas de, trabalho co- promovellse, 'por diversas vezes, 3':
":-

....,

• tas uI
'

-. - Assuntos de -interesse partidário.
mo os outros, endereçamos palavras de gratidão a todo

I.es pop ares, para com a ren-

os senhores assinantes e leitores, aQs anunciantes, aos a- �
da comprar uniformes, rou�as, Florianópolis, 23 de· .maio de 1955

migos e favorecedores, aos colaboraqores, ao pessoal das ® agasalhos, sapatos, cadernos e I{eriberto Hülse - Presidente

oficinas e rE.dação, aos meninos da entrega domiciliar. � livros para os alunos pobres. Aroldo Carneiro de Carvalho - Se�retário Geral

�
_ J!� Que, fizeram, até està data, Clodórico Moreira - Sub�Secretári(,

®®®®®®®®®®®®®®®®\j(j®f;f)IiI®fii�®®®(iI(iI!i)®®®®®®@®® ®®®®8 pela classe pobre, pelos operá-
rios, os homens do PSD e do XII& Exposição Racional de Animais e Produtos Derivados
PTB de Canoinhas? Gostaria- Devendo �e�lizar-se no m�s de julho do corrente ano, na ci-
mos de saber� dade �e �elo Horizonte (Minas Gerais) á XIe Exposição Nacional

Vejamos, agora, (, que fizeram d� AmmaJS e Produtos de Origem Animal, cuja inauguração está pre-

os homens da UDN:
vista para o dia 24 do mencionado mês, a Diretoria da Produção Animal
leva ao conhecimento dos criadores interessados em participar daquele
certame que. a êste Estado, foram destribuidos as seguintes c6tas:

BOVINOS lQ
EQUINOS . . . 5

.

COELHOS E AVES. . 10 - TOTAL - 25
Af} inscrições serão encerradas em data de 24 de junh� vin

douro. devendo os respectivos pedidos, sereD) feitos por interní�dio da
Diretoria de �r,?dução Animal em Florian6polis (caixa postal, 184),
em tempo suflclen�e para que os mesmos possam ser recebidos, na

Co�issão Ex�cutiva daquela Exposição, caixa postal 1523. em Belo
HorIzonte ate o dia 24 de junho do corrente ano. .

'. Os interessados poderão dirigir-se �
a, Diretoria de Produção

Ammal do Estado de Santa Catarina, Praça Etelvina Luz 2 em Flo
rian6polis, pessoalmente ou por carta, aos quais serão prest;dos todos
os esclarecimentos indisp_ensaveis.

.

Canoinhas, 23 de Maio de 1955,
Engo. Agrbnomo TADASHI TAKIMURA -- Encarregae.,

.
'

Nove anos de trabalho
EecreYeu ALFREDO GARCINDO®

� �

Amanhã, 29 de maio de 1955, marca data em que

I® apareceu pela primeira vez, o semanárió «Correio do Nor-

te» nascido do idealismo de autenticos democrátas e vi-
.. ,

sando servir a terra e ao povo canoinhense. Nove anos

� de trabalho, de luta. Nôno aniversário .. Nove anos atraz,
® Canoinhas .aínda estava na sua fáse primária de evolu

ção quando surgiu este Jornal na arêna onde se travava a

luta para a defesa de um regime, à defesa da DEMO

CRACIA, que ensaiava então os seus primeiros passos
para a sua consolidação e a manutenção da sua liberdade",

I

Nota da União Democrática· Nacional
tomada, cumpre a ê�te ôrgão
esclarecer que sómente .a êle
cabe traçar a orientação politica
do Partido.

O Diretório Hegional da U
nião Democrática Nacional, dês
te Estado, comunica aos seus

correligionários que, em data
27 de abril p:p., por unanimi-
aàe, resolveu . .recomendar à
,onvenção do Partido, que -te
rá lugar no.s dias 11 e 12 de
junho vindouro, o nome do pre
claro Deputado Federal DR.
JORGE LACERDA para can

didato à s\}cessão estadual,' em
frente democrática com os Par
tidos Coligados P.S.P .. P.D.C ..

e.· P .R.P. Face a algumas mani
festações surgidas recentemen
te na imprensa falada e escrita,
e� que correligionáx:ios preten
dem contrariar 8,�;'deliberação

Por isso, desautoriza, formal
e categóricamente, - essas mani
festaçõe�, as qu�is são da ex

clusiva responsabilidade pessoal
de seus autores.

Florianopolis, 19 de maio de
1955.

'

(a) Heriberto Hulse, Presidente

Paulo Fontes, Vice-Presidente

AroIdo Caçva\J1Q. Secreto Geral

. Clodorico Moreira

Sub-Secretário

na

Ano 10 Canoinhas Santa Catarina, 28 de Maio de 1955 Numero 352

,

•

Pro�rietario: .'A. C. CIR�AmO
CAIXA POSTAL, 2

.

.
' Diretores: CIRlO� �CHRIMM e OS'AlDO f. SOAR[� Gerente:

.

flHASS �mMl
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

----------��----------.----�-----------------

Construiram a Vila Operária;
promoveram a distribuição da
sopa escolar no Grupo Escolar
"Almirante Barroso"; fizeram en

trega de 200 c8pa� para alunos
pobres; torn.ram gratuito o en

sino primário no Colégio "Sa�
gl'a::io Coração de Jesus"; cria
ram bolsas escolares municipais
para alunós de poucos recursos,
destinados para êsse, fim Cr$
77 150,00; que compraram'remé..

dios e auxili8,1'am pes�ôas neces=
sitadas, em seus momentos de
aflição. di.spl:'ndendo mais de
Cr$ 240.000,0.0.

,

/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE 28-5-1955
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_ m TEM PARA PRONTA ENTRECiA: -m
·1 CHASSIS�· (AMIHHÃ9 COM (ABINE AM'ERICÁ,HA: m
� F-BOO - 192" - Motor 170 HP. - modelo 1954 m
ce F-600 - 172" - Motor 138 HP. - modelo 1954 m

� F-500 - 154". .; MOtor 130 HP. � modelo 1954 �
ce F-350 - 130" � Motor 130 HP. - modelo 1954, m
m . F-100 - Pick-Up ---:- 130 HP. - modelo 1954 m

m Ford -Rhein (Alemão) - 173" 110 HP. - Com eixo m
. � de força modelo 1954 m
� .

. FOrd-Thames (Inglês) - modelo 1954 .�
; Chassis para Onibus - Diesel -. 189'· - 95 H P. m

, II com eixo de força ta
m m

m CARROS DE PAS&ACiEIROS: m
ce . Ford-Vendome (Francês) .. 4- Portas - Motor va m�
rIa 110 HP. Modelo 1954 m

.m Ford-Taunus (Alemão) - 2 Portas _o Motor 48 HP. �
ce 4 Cilindros 00 Modelo 1954 '-

�

àG
-.

Ford Americano _. 4 Portas!" Mo'tor V8 • 115 HP. m
li ") Modelo 1953 m
mi

SALA DE EXPOSIÇl0 �,
m

Aber1a Dia e Noi1e '&IJ

ue Boa Duarte
-

Scbntel D. 15 - Te.lefo�es; 3605 - 3347 m
m m

m EDIFICI0 'FO'RDl �
m Florianópolis \

.

- Santa Catarina, m
ãli'Jaií:'.ii'n'ja�t1i!ií'ii'ií'ir.n;jí'ji'jm!l i'ii'ií'ji'iBí'jí'ji'ji'ji'jr.i�í'ii'ji'ii'J�

7 alqueires de terra. 3 casas e paióis. Olaria completa.
Verdadeira propriedade rural. • I

6 datas defronte á Granja de Alfredo Viertel.

Ferragem para quadro Tissôt, completa. Preço de ocasião.

/

Oficiná. Relâ.mpago
JOÃO· FftEDERICO SIEMS

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

. Caixa Postal, 93 - (ÂNOlHHAS - Santa - Catarina

'I v. S. poderá comprar re-
. -1 .

logios moderníssimos
, anéis e brincos de di-

{ versos modelos

H'a' Relojoiria Sulssa
dI Guilherme 3.' A. Souza _

Rua Eugenio de Souza

....

-
.

Malbas�dellã ,
, .

SÓ ·.Fambra·
e Fambra só na \/"

ALFREDO GARCINDO
Representações,Corretagem,Segu ros,Conta Propria

Tem para pronta entrega-:' .

MAQU1NAS'PAR'A DESCASCAR E DEB'ULH'AR MILHO. TRIGO.
ARROZ E TODOS OS .CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

.
MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

CasaErlita
Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.

Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo. Garcíndo.
- Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e etc. .

..

.

Tem a venda em Felipe Schmidt, 5 alqueires de terra
de cultura, com casa de moradia, paiól e outras; benfeitorias'. No
mesmo terreno, tem uma organisada criação de abelhas com 40 cai
xas e uma força hidraulica para carregar bateria. Preço de ocasião.

Um locomovel WOLF, horizontal, 18 hp. Perfeito' estado.

105 alq. terra de cultura, no Gaviãú, Tres Barras. �ço de oca�ião.

Uma casa de alvenaria com 2 datas, sita a Rua Barão do R. Branco.

AUX. TRÁT. SIFILlS

IMPWRWS DO SANOU!

ullla D� IOfiUfl8À

-; Tem bom gosto?
Tome Vafé S. Tereza
Procure no seu fornecedor' Uma casa"':e uma data à Rua Curitibanos, 71� (Perto do

Colégio Sagrado Coração de Jesus).
o sabão Prlncezs, Lygia,

Bor�x ou Tupy
Um produto. bom,

especial e canoinhense!

,- Associação· Rural de . Ca'Doinbas
tem à venda as seguintes mercadorias:

FenotiazÍna: para combater os vermes de todos os animais.
Mixiod-vacina porcinas vacina curativa do paratifo e pasteure
lese dos leitões Antibaderina porcina: contra a pneumonia dos
leitões. Capastrol: para a castração química 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 veteririârios para gsrrotilho, etc. Zotelones para
peste 'de sangue, etc. Sohrtiazamidas para tristeza de bovinos.
-Clerftee 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' pala
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 _:_ Pulve_rizadore's para plantas, etc. etc.
Brevemente a Associação receberá foices, machados, facões, etc.

5i::®®@®==::®®@®®::::�@::::@@@®®:::;®@)®®®:::=®®®®®::::�®::!!
" O

i Pneus Goodyear i
m Preços de Tabela com 5 % de desconto I
.1 .

Oferecemos para pronta entrega os seguintes:
.-

,I
•

�.o.oo: 4.50 x 21 - Lameiros e Lisos '1"1� 6 00 x 16 -

" ,."

tê)

� .

6.50 x 16 - " "

I
:: 670x15-" " .-

tê)

i
®
..
..

I
I
�
a•

H
®
®
®
®
(ii
..

:! �

- ii
::::��®I::I@®®®@:==.:®®®�::::@®®S®::::(!)(!)®®®==::®$®�:::®®®®:::=

7.10 x 15 - 4 e 6 Lonas

6.50 x 20 - 6 Lonas I

I
tê)
ii

Merhy Seleme cP 'Filhos i.·.·TRES ,BARRAS -:- SANTA CATARINA @

7.00 x 20 - Lameiros e Lisos

7,50 x :W - Bandeirantes e Lisos

8.25 x 20 - Bandeirantes e Lisos

900 x 20 - 12 Lonas

10.00 x 20_ - 14 Lonas - Papaleguas

::U::I::II::::::::::;:::::::::::::::::::::====:::I::IC:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::111
n . !

�.J. Dr. Aristides Diener Õ
•• CI,RURÇHAO DENTISTA !
.. H

U· Raios X
(-

'w ·Pontes Moveis e Fixas I
II : Dentaduras· Anatomicas I
Ir Rua Vidal Ramos

. I
I CANOINHAS. .

SANTA CATARINA I
::::::::==:=:I::::::=�:::::::=:::::::::�::::=:::::I::::::::::HI:-':::::I:::::::::::::::::::::::= ..

Terras em Maío Grosso
Mato Grosso, ésta reserva colossal de terras para qualquer
tipo de cultura tropical, é o futuro celeiro do Br8�1. 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 Bolo. Os cafesaís de .

. Dourados atestam a veracidade da riquesa do
solo matogrossense . ...,...

As estradas de ferro que de São Paulo penetram no seu

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

Dia Jl dia, mais, se fala e mais gente penetra neste
.

., grande Estado,
Com a diminuição do poder aquisitivo de nossa moeda, só

resta", para aqueles que pensam em um futuro ma�s 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· GANOINHAS 4x

Tecelagem Canoinhas S/A
Assembléia Geral Extraordinária

São convidados os srs. acionistas para a.assembléia

geral extraordinária a ser, realizada em data de 30 de
maio próximo, pelas 15 horas, na séde social, à Rua-Ge
tulio Vargas, prolongamento, nésta cidade de Canoinhas,
para deliberarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA

10.) - Aprovação definitiva do aumento de capital;
20.) - Assuntos diversos de interêsse social.

'Canoinhas. 30 de abril de 1955

Dr. Osvaldo Segundo de Oliveira -. Diretor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



AMANHÃ em VESPERAL, �s 3 horas e às 20 ho�as
.'

SEGUNDA-FEIRA DO ESPIRITO SANTO: às 20 horas:
,,*,

.y�

O NATURA·L DE LONGA METRAGEM
��tJ':,�;;"" '.1;

�

�
,

I�· '''PONGQ, () GORtL.A BRAN'CO.!'
� .:'1' com Ricliard Fraser e Maris WB"��on ,c

��f?-GOMPiETÁ'M 6 SHORTS .'
�"""""""""""'.l ........__

'

...w#�·�·��.�'�aB...
'�

......... �....�,...."

Aniversarianies lia Semana
. Fazem anos hoje:' 1:1 srta Gecy

� Varella, filha do SI' Guilherme

Varella, residentes em Tijucás;'
'Ô' menino Gastão José, filho do

sr. Hans Corníti; o jovem Enio

Tack; srta. Noldína; filha do sr;

João B. da Silva; o menino Pau

lo, filho' do sr . Iaroslau Sidorak.

=Fez anos amanhã: sra. dona
Isidora Oracz. esposa -do sr.'

José João Gonçalves, nosso agen
'te erro Monte Castelo.

.

I
Fazem anos dia 1. de Junho:

.!------------------..--.. . dona Mafia. de Lourdes, esposa
;,t,. do sr Bruno Hugo Colodel; o

'I
-

T
'-""'. ·

san -I Ltda menino Hugo Hoffmann; dona

rmaos'
.

rev I • ,SeU,esposa do sr. Johanes Rotert;
o sr. Miguel Dírnídíuk.
Fazem, anos .día 2: o jovem

Nei Cordeiro; o sr. Bernardo
Wendt !lo.; a menina Laureei,
filha" do, sr, Carlos� MU���,uer .

Fazem anos dià 3: srta. Zelia,
filha do sr. Luiz E. Tack; srta,
Maria Edy Sabatke.

_

Fazem aDOS día,4: o sr. An

Cintos, Malas, Carteiras, Pastas, Bolsas, etc.
/ tonio Martins de-Oliveira e srta .

•
> Maria Joracy, filha do sr. Ho-
norato B. Pacheco.

"
,c< c' Cumprimentamos aôs aniver-

• sariantes desejando-lhes perenes
felicidades.

_
�' .c:r{.:

-)"

.f: _ . �J

CÁSA SEZEFRE9EJ� çjJ3 Siegfried'Olsen,
.?�

,

'" Rua Ministrô Vitor Konder, 583", '"

_

Importador' de frutas em grande es�,alr
Dispõe' do melhor depósito para amadurecer �ananas
i "'vENDAS ATACADO E VAREJO

à Rua Caetano Costa, 470 Canoinhas

Rua Paula Pereira�807 ..... Fone 147 .... CANOINHAS

CURTUME - SELARIA SAPATARIA...-

. Calçados, B�tas, Sapatos,'
�

Chinelos, Sandálias, Chuteiras,

Aparelho de montaria, Arreios, Pelegos;

.-

.

ATACADO ,E/,y;.AREJO
Ia _'_"'-

-

'l
�

COMÉRCIO·E INDÚSTRIA

GERMANO STEIN S:' ,A.
V-:;.,

'.

JOINVILLE sr-, CATARINA
Rua Cruzeiro, 43 -, Caixa Postal," 5'2 - Endereço, Telegráfico '.'STErN"

C==================�=�I====�==========�=��
I

�. COM ·É Ii C I ° "'. I N D fI ,S"T R"LA S �
É Secos e Molhados por À,tacado. Ferragens, Torrefação de café.·� Engenho de Arroz O

R.
"",. Moi�ho de Trigo ti Cereais, Fábrica de R

C'
e ferramentas. Louça�e Yidros em granpt:... . M�ssas Alimentícias. Fábrica de Balas e" T
escala, Máquinas e?"., M.,.. otores emc.Geral,·�· A

"- .

r Caramelos, Fábrica de Conservas, Palmito;
para Indústrias � L!��,ul'âs. I�flamáveis e Camarão; Legumes e Frutas, Beneficiamento l

I
Lubrificantes. A?toméveis e- Pneumáticos.... de Cauela e Pimenta. Fábrica de Vinagre. O

N='

8 .
.BEPR.,ESENTAÇÕES,E AGENCIAS

sTndústria de IPn�umáti�os "FIREI?TONE" S. A ..
-, Cia. Dístríbuídora Geral �

T "BRASMOTOR" - Revendedores da Standard Oil Company of Brasil - Ce- O

� r,âIl}ica SÃO, l.CA-ETAN,0 ,�;:. Moinho INGt-EZ _-
.

Biscoitos .AY�o.�É - Cia
..
R

A de Charutos "P9,0_CK".e eçSTA �ENNA ,& ClA. =: LUl� Míchielon S
..�.'i.l:Á

S Seagers do Brasil S. A. :�",�reolina Pearson -

�'.
Erven Lucas Bols Ltda, (;r

",:.. Bicicletas "MAR.l\TON�'
,

\'
� Ã'

� . .....
'\�:--

FILIAIS:- Flofianópolis - Blumenau - São Francisco do Sul - Mafra - Canoinhas o

-0.' "J

-

".'Xi / ....
: \>?-�

.

-' �. ���.
,-

r Porto 'Bpião - Joaçaba - Escrítôrío.-e Rio, 'de� Janeiro. .

""

, ;�� 1�' ':,
"�"�

Fa a -·'·'tna visità, á FILIAL" EM. C�NOINHAS
'10, � .:< � ',_lW.. ii'

Agora, em suas novas mstalações á Praça Lauro Müller, 203

I
O

E

.,�. .'."

·,Agradecirnen_�l
?"-

, '.", • " '5í '.,' �

Willy Ballock e Família

-3Jorge Stoeberl e Família
-'j:',:�

Jacó Fuck e Família '"

profundamente consternados com o ,trágico
desaparecimento de seu .inesquécível filho,
sobrinho e primo .",

.

- '" JOSE HILARIO
vem por êste meio; na impossibilidade 'de

fazê-lo pessoalmente, .....
externar seu sincero .reco

.nhecímento às inúmeras pessoas'; que voluntária,
prestimosa e desinteressadamente concorreram pa
ra a localização do avião sinistrado e posterior re-
.mocão dos infortunados jo�ens.·· "tt

'

Agradecem também a todas as pessoas a=

migas que no decurso de tão aflitivas círcunstân-
\., "'.\'<

I
cías vieram trazer o

co.
nfô

...

rto de que

carec.i,am
pa

ra suportar tão rude golpe e acompanharam o fé·
retro à sua última morada.

'

,; •

"

CORTUME. SELARIA. CALÇADOS. .

"

CORREIAS'. ESTOFAMENTOS
Telegr.: TRICOLIN - Fone. 150 - Caixa Postal.48 .

Rua Dr. Almeida CãrdoBo ....... CANOINHAS - Santa Catarina

BOT AS . LIS A S Correias de couro,
�- S A P A TOS

>. .'

Simples" e
.

"'.

"

S A P A T O E S Duplas
C·H I NELQS

ARREAMENTOS SANDA'LIAS

Cine Teatro Vera
\ ,A P R E S E N TA;

Hoje ás 20 horas - Improprio át( 18 ànos

Hoje em única exibição o col6s�al filme Frances

AMOq DE CASBAH
Com. a famosa estrela VrVIANE ROMANCE

E a contoda sêrie "OSegredo da IlhaMisteriosa"
-.-------_. �

A��nhã • 4s 14 hoi-as • Censura Livre
'

"

� .'�

. MO,RTE NA�S SOMBRAs"
.

E a corit.·da série "OSegredo da'IlhaMisteriosa'"
;'-,

'

-

0.,

,.

/, ,-
','

Amanhã. ás 17 horas - Censura Livre

Amanhã - ás'! 20 horas. Improprio a�é 14 anos

O GRANDIOSO FILME NACIONAL .

-". A SOGRA·
-

.

Com um dos maiores atores d� �osso Cio�ma. PROCÓPIO

2'6: Feira ás 20 horas - REPRISE-' Improprio até 14 ;no.
:;a e 48• Feira _ ás 20 horas ._ Imp, até 14 anos.

SHELLEY WINTERS - RICARDO- MONTALBAN·
""

WENDELL COREY - CLAIRE iTREVOR roo monumental
.

fil�e da Metro Goldwin Meyer
.

'lj:'� �Ji{>s,"
-t S·EM' -�oU· DOR'!,t, i F' ... ,

. , '(.'

58. e 6a• Fei.ra".. ás 20 horas. Imp, até I,f,anol
Um drama forte' e terrificante que empolg�rlÍ' a �i�té�

.

.

. 'fi,'
. "

Legião dós DesesPJ�ir:a�dbS
EM TECHNICOLOR '" '

,,9om T?ho Pay�: - Denis q'��!�r �rleen Whelan
.

..

--.�,,�---� :jf;.:..�,I:' ",J�+..:.

"
AGUARDEM PARA D@MING'thPROXÍ:MO

"_
'-!

� �t id?-:' .. ?},-i.\
"

,.

A Rua do �Delfim \1erde:
,..----------....

�

....-------�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



, CORREIO DO NORTE 28-5-1955

p��������������������������������������������������������������
�

_ ,

�
�
�
�

�
� CANOIN.HAS�
�
�', Secos e Molhados por Atacado Produtos "PALHINHA"

�

,� Moinho de Cereaes HINDUS" - Especialidade: FARINHAS' Conhaque "PALHINHA", o preferido pelos bons conhecedores.
� DE CENTEIO tipos ESPECIAL - EXTRA - TkITURADOS

_
Outros produtos PALHINHA como RHUM, AMARGO,

� ****.,...*..**.** VERM0UTH "LISBÔA", LICORES 'E XAROPES.

� DISTRIBUIDORES dos seguintes artigos: Possuimos sempre estoque para pronta entrega
� Fogões econômicos '''WALLIG" , 'ic**.*.,...-«•••.,..
Lv. O fogão resistente e econômico de todo tipo: esmaltado, 'Baterias "DUNLOP" e Pneus "PIRELLI"m

b fl d A dd
I

� ranco, iorea o e preto. ceitamos pe i os especiais
para pronta entrega ou a pedido� Prêços de fábrica. Vendas a vista e a suaves prestações _

.

**,...,.....,..**.�.* I /
' ic*******,...,..,..iC

� Re.frdi�erta?oreSt a. quetoseTne "CONSUL" um produ�Fo qule honra
I Máquinas de lavar roupa "ALVA.SUPER", elétricas

� a ln us na ca armense. emos para pronta entrega. aci manejo A mais moderna máquina de lavar roupa, que resolve

� ,e econômico no seu gasto, cêrca de 1 litro de querosene em 24
_ plenamente o seu problema de lavar roupa em casa.

� horas e de funcionamento garantido para 5 anos Fácil manejo _ Lava e enxuga '_
-

Peçam maiores detalhes
****.**,...*.,..**� M t I'

.
.

d' trl
.

,..**.,..-«*ic.*.***
� O ores a gazo ma para pequenas lo us rias

Máquinas de costura' ""Singer"'_� -da marca "CLINTON"
,.

Oferecemos os afamados motores estacionários Em princípios de junho, teremos novamente à venda estas afa-

� "VOLKSWAGEN", alemães, variáveis de 14 a 25 H� P. madas máquinas de costura "SINGER". Aguardem portanto e

� para qualquer indústria. Muito econômicos: Motores a
não comR���G�:'� �a���oa�te;e�f:i�;ra�!b�::Jto�áqUirias

� oleo crú de diversas cepacldades,

**.,..**•.,..***.,..** -, Vale esper ar mais um pouco e ter uma '�SINGER"
� LANTERNAS DE PRESSAo I'DITTAR-MÁXIM" • QUEROSENE

'

.*.**.-«*.*****ic

� que fornecem uma luz' abundante. Econômicas e sem qualquer per,igo, SECÇAO RADIOS:m
I d d

, � já que não usam gazolina. Niqueladas. Acabamento perfeito. Oferecemos rádios de d'iversas marcas e qua i ac es para
� Esta lanterna resolverá o seu problema de luz. corrente electrica, luz e baüer'ia, pilha para 1.000 horas.

�
. .*.*****.-iC.iciC.-tc* R�diolas GENERAL ELETRIC, a última palavra. -

� Oleos.da ESSO 51ANDARD DO BRASIL de todos Lindo acabamento. Totalmente automática. �� Mantemos completa oficina de consertos de rádios e apa- �

� os tipos para indústrias, automóveis e caminhões. relhos elétricos sob a direção de competente técnico. �

� _ _

PREÇOS R_AZOAVEIS, .:
� Estóque �ermanente de peças, para qualquer tipo de rádios.

_,�
����������������������������������������������������������������.

- "": �
, .

��· � � oo � 00 00

Móveis ,I,
00

II
II
00

t
I
00

li '

. de HENRIQUE VOIGT

-,U�· Aceita enco�endas de móveis de todos os tipos:

-I
Rústicos � Chipendale - Compensados - Cozinhas americanas

, Portas e Janelas
-

r ,

I Pinho Imbuia ,Cedro
Anexo: Agência Funerária com carro fúnebre

Comércio e Indústria H. JORDAN S.A., �lTRIZ'JOin'lIIe �FILIA L CANOINHAS ....�

Rua Getulio Vargas n. -562

_:_

Teleg.; "INDUS" Fone, 152 ��_SANTA CATARINA �
•

J. J.
I

Pereira
RENNER

Rua Eugênio de Souza! 339
_
Fone, 276

CANOINHAS -:- SANTA CATARINA
Agora em Prédio próprio à Rua Cietulio Vargas, 88-2

Unico 'distribuidor das

Capas Ideal - Original."
-,

e Oriental

� � '_,OO, � � OO -

il
: :
:
·
·

!
·
·
·

1 Novidades I.' •
�;•••••••••••�•• ;:.�••••••••••••::•••••••••�.�•.::•••••�••••• .t••:==:: ;: _ � ..:��.. • ó@l' •• •• •• •• /_.. .�

pron

sobtas e

medida
sempre com

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�����MII�MMd�,
Indústria de Madeiras A. ZANIOLO & elA. I-

Zanio�o S.· A. I
Caixa Postal13 Fone 203 Telegr:: Laniolo e Imaza ,.f RIO DOS POÇOS ,I
CANOINHAS ,STA. CATARINA, =,

IPinho e, imbuia serrada,
" .Ó:

tácos de imbuia,
,eàixaria desarmada,<; ,

de vassoura, quadradinhos.'
LAMINAS, E COMPENSADOS�

_

.

� 5'

DE PINHO, IMBUIA �'E CED,RO,
;;; ,

LAMINXS {fAQU'EADAS "

" t.
I

'"
'

{ ,

IAçougue: 11�r- �tf. �-..

......
, Moinho de Céresis

.Febricentes -de
afama.dos vinhos

.

TINTO e BRANCO
FILIAL':

.
, ro'

há situado;, em Santa' Catarina
num rugar" de, desllfque entre os

estados do Brasil.

Nos dias hodiêrnos, quando a

\ imprensa de todo país proclama
que OI déficits são fanta8mas ame

a.cadoree e que a situação finaucei
r. de, quázi tôdos os estados e

munlclpios brasileiros - é cala
mitosa" quando tôdos recorrem
II empréstimos bancários fabulo-
S08, SANTA CATARINA sob o

leme 8eguro de vossa excelência -
Ir. Governador Irineu Bornhausen,
navega em âgues trânquilaa e se

renas .poís 80 par
-

de realizações
giga,ntescas ,e ineontâveis, que' lhe
proporcionaram um progresso ja
mais registado em nossa historia
está com tôdos . os seus- com

promis80R rigorosamente em dia,
tendo 8 honra' de ser clasalíicado
o<)Oio Estado líder da federação.

'"

Sr .Governador - Em 1951, pa-
ra felicidade de Santo Cetarina
que atravessava uma das fasea mais
eríticas e difíceis ile sua história;
Cl(uaodo .tudo parecia desmórooar
I,e, vossa excelência subia a. ea

aadarias do Palácio, para dirigir os
destinos da terra Ba'(r'igà Verde.

E boje, decorridos quatro anos
- as finauçaa restauradas, obras
fe'fmidaveis espalbadas por tôdos

... os recalltos do Estado. são teste
IllUnbas mudas e silenciosas mas

altament�eloquentes de uma ad
ministração inteligente, ativa e

realizadora.'
>

c Não �eBta a' menor duvida que'
Santa Catarina _.:.. no setor edu
cacional sempre ocupou �'lu�ar de
de8taque uo cenáriO nacional, pois
tôrlós os I!'ovêrnos' catarinenses
sempre porfiHl'am no zêlo pela e-

ducl!çã.c púbjica.
'

'

Uos ma,\s, outroR menos, é ver

dade, mas todos acordes no ele-

K assim, em tôdos' 08' setores
sobresaÍ a açã, I dinâmica de Vos.' ,

S8 Exci8., credenciando·o -a eflti-
, ma e resp�ito de todos os cata·

Foram' 'construidos 24 grupos rinenses. II<

escolares, entre os qua.is� o 'de Pa·
panduva; iniciados e construidos
13, eocontrando se em obras 49,
o que dá o total de 86, estabele
cimentos, quando oos quinze' anos
antecedeÍJtea foram' construidos a

péllas 48 grupos escolares.
A verbá par� bolsas escolares

"que era de Cr$. 857.672,00 em

1951, foi aumeotada para quási
quatro milhões 'de éruzeire�, be-

.
visità
'"

vado' e sublime pensamento de a-

perfeiçoar obra tão' benemérita e

:,atriôtica, que visa entregar 80

BRASIL homens instruidos, edu
cados. trabalhadores, honestos, con
cios de seU8 direito. e' cumprido
res tiPo seus deveres.
Entre tôdos, porém, vossa, ex

celênêia - sr. Governador Irineu
Bornhausen - merec� menção, es.
pecial e aplausos de todos os ea

tarinensea e brasileiros.
'

Foi. com verdadeiro orgulho que
lemos o documento histôrico que
vossa excelenola entregou ao pôvo
catarineuse em 31 de janeiro 'do
'corrente ano: a relato fiêl das
principais realizações 'em, quatro
anos de gestão.

AU estão regiatados com cla
reza que somente 08 números po
dem éXJpress8r, tôda 8 grandêza e

magnitude da benemérita �admi
nistreção de vossa" excelência.

Basta lembrar que as unidades
escolares foram aumentadas do n?
-de 195" para 2535. sendo sido, pois,
criadas nada menos de 581 unidades
escolares: 9 circunscrições escola
res. uma escola normal, 14 cur

sos. normais regionais, 'duas esco

las profissionais femininas. 15 cur

sos primários complementares, 36
grnpos �scolares, 96 escolas reu'-,

nides. 407 es<iOlas isoladas e uma

supletiva,

do sr . Governador concliJsão
, neííciaudo perto de,2.000 escolares que vossê exelência dotou ° nos-
de poucos'[recurscs.. A verba para so Município. ,

sopa escolar que era de 11m mi- Aspir�ão antiga, necessíde pre- 'Devo citar, ainda. a conclu-
lhão passou para, dois milhões. mente, 'prometida muitas ii mui. são "do Quartel de �Políci8, a

" No setor de estradas 'de roda- U8S vezes, torno-se realidade du- doação de um Piano <,ESSEN

gem, recordo apenas alguns pon- rante a atual gestão govemamen- '

,FELDER» para o Grupo Esco

tos que dizem bem do carinhp di.- tal: sendo de salientar 8 género- lar «Almírante Barroso», a dis

pensado a ampliação e melhora- sidade de V088a 'excelência - Sé. tribuíção da sopa Escolar, au

mento de n08118 extensa ",rêde "'ro- Governador, dispensando a 'con- xilio de Cr$ 60,00009 para os

doviária. tr ib�ição de Cr$' '400.00(�,oO com lsvradores de Matão e morado-
"

". tque deveria cooperar 008S0 Mu- res: das margens do rio Canoí-
No� doze 8nos que antecedera� '�oicípio, conforme le; já decretada nhas e Agua Verde, uns preju-

o atual governo foram construi- pela Egrégia Câmara Municipal dicados por grande tormenta, de
da� 41 pontes, sendo 29 de ma-

e sancionada pelo Prefeito Beue- pedras e outros por grandes endeira e doze- de concreto armado, dito Terêsio de Carvalho Júnior. chentes; auxilio de Cr$ 50 000,00
e nos ultimos 4 anos já foram en-

'

tregues ao transito 50 pontes, sen-
A Residência, do Departamento quando da realização da la. Ex-

do' 22 de madeira e 28 de eon- de, Estradas de Rodagem, sediada posição �gro Avícola Industrtal
ereto armado, que somando com'

em 'nossa cidade, recebeu equipa- -

em nossâ Cidade, concessão de

13 obras de àrte ainda não inau- mento .modêrno e eficiente. cons- bom numero de bolsas de es-
, tando de grande núdJero de moo' tudos para estudantes,' o�'pl'O-guradas perfazem o total de 63

pontes,
' touiveladoras, britadores, cami- jéto de abastecimento de água

nhões basculantes, compressores, 8 nossa cidade, que está sendo
'etc.. no valor dll varia milbõ�s de elaborado por competentes en

cruzeiros, que poasibititáram am- genheiros da Firma Saturníno

�liação e melhoramento de uossa de Brito, e em fase de conclusão.
rêde de- estradas de rodagem. pro- No futuro: a construção d
,piciando transporte râpjdo eseguro, mais três importantes prédios

No setõ'� educacional foram cria- escolares. sendo um em Major
das várias escolas e construidos Vieira, outro em Felipe Schmidt,
dois lindos e modêrnoa prédios. 'sédes distritais, e um terceiro

um em Marcili-;; Dias e outro em
'

em nossa cidade, cujo projéto
Rio dos Pm;os.,equipad5_)s com mo- é um dos mais modérnos já
biliário complêro e dos- melhores construidos em nosso Estado.

e mais modêruos.
A íém disso. foi prQcedida refor

ma' e pintura geral, construção de
duas salas, cOôinha fi campo de

desportos no Grupo Escolar «Al

mirante», désta Cidade, bem co

mo re(uiro geral D) grup'O Escolar
«General Osório» de Três Ba,r.rás.

Iicíando dêsse modo grande DÚ"
mero de famílias canoinhenaes.

Foram adquiridos +
veículos e

máquinas rodoviárias' das mail'!
modêrnes. no valôr de, mais de
cem milhões de cruzeiros, impor
tadas diretamente dós E�tadus
Unidos.

«

g por isst) tudo, sr. Governa
dor IRINEU, BORNHAUSEN,
_que a psta praça pública, cora
ção deInossa cid�de, acudirãm
os canoinhenses para homena

geá-lo como' Governador amigo
de- nossa Terra, e para demo::1s
trar a sua gratidão por tudo quan
to' V. Excia. há feito de bélo, útil
e grandioso por CANOINHAS E
POR TODOS OS MUN1CIPIOS
CATARINENSES.
, EXC'ELENCIA - Receba oS

agradecimentos. aS bQ8s, vindaS
e a gratidão perene. do \gover
no e do pôvo de CANO{�HAS.

A lêm da conservação, melho
ramento e reconstrução de cente
nas de quilômetros de estradas,'
foram construidos' mais de 300

quilômetros de estradas novas. ,

CANOINHAS foi um dos mu

nicípios bem aquinhoados pelo
Donrado govêrn�) �e�. vossa exce

leneia.
'

A 'p,onte magesto�a sôbre o rio
(18l1ninhas,' de concreto armado,
cum suas elegantes e oSôlidas li
nMs, já, entrl>gue 110 traJlsito e a

ser inauguiada oficialmente ama

ohã f
- é uma ilbra 'vaHosa com'

Outro' áto, que bem demonstra
o zé,lo e cariubo de V. Exçia.�pe
Ia educação pÚblica,' foi�'- tornar
gratuito ,o enslni) prioiárió minis-'
trado pelo «Colégio Sagrado Co

Ira'ção de Je,sus», diri,gido e admi-
nistrado pelas competentes e vir
tuos Iànãs Franciscanas, bene

...J'
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. :VEN'ÍlE-S'E
'

"é o Plano de
Equipantentos

(JuCõcáo e Saúde - (and. nümero anterior
" ,

ntre o número de habitantes e o de unidades sanitárias. A dis-

ríbuíção da população é feita, em Santa Catarina, em .tôrno de

úcleos q,ue
\ concentram o con:_ércio, Tais núcleos �ão cidades e

Hás, ou povoados que avolvarão para essas categonas. As estra

as são traçadas com' o fim de servir à essas aglomerações, e é,

s tural, por isso, que os serviços públicos se adaptam ao quadro
e distribuição, sob �ena de não exercerem devidamente suas

unções
O Estado de Santa Catarina possui 66 municipios, dos

uais apenas 34 estão dotados de unidades sanitárias, Alé� das

édes municipais, há l6 vilas importantes,. afasta?as das �ldades
que se subordinam, O plano trata de ms�alaçao �e pos�o de

'"úde nas cidades que o não possuem e nas vilas de RlO do • esto,
Irial Ramos, Nova Veneza, Santa Cecilia, Massaranduba, Ilhota,
bicaré, Ptrabeíraba, Henrique Lage, Carú, Anita Garibaldi, Santo,

Amaro da Imperatriz, Trombudo do. Sul, Gravatal, Jacinto Ma-

chado e 'Síderópolis
"

A construção dós 48 Postos de Saúde, e aquisição de equí
bamentos respectivos, estão orçadas em Cr$ 4'1.356,800,00. A esta

e-pesa acrescentem se ·as de Cr$ 16668.800,00 à aquisição de
.

eículos, tais como' ambulâncias e "jeeps". As víatui as são con

$jrlera(jo indispensáveis para dar dinamismo ao serviço de assis

tência à saúde, alcançando o mais longíquo local, e indo 80' en

contro das necessídades da população rural. No! centros de Saúde,
8S ambulâncias farão a �emoção de doentes, prmcípalmente dos

.

ortadcres de males transmissíveis, a fim de serem internados

eompulsóriamente.
o funcionamento .ficienfe do gr.ay;de número de unida

des sanitárifl<: cri" o problema de formação do pessoal auxiliar.
O mértícc, nas localidades onde não houver clínico, pode alí.com

p�recel pe i lódicamente; os demais funcionários, porém, deverão
lIt�r permanentes. A criação de. um Centro de Formação de Au

xilia, t"S (i� Saúde Pública, em Flortanúpolís, com cursos de en

:fermagt' UI. visitajor€s��etc, soluciona êste problema, visto que

po,'iP abrigar gente de iodos os pontos do territorio catarínense.
A const: ucãc dêsse Centro e aquisição do equipamento necessá
rip são ,,;-Ç;;;-jflS ern c-s \ 30,000.000,00.

O Serviço de Epidemiologia do, Centro de Saúde da Ca

pital não pode ater d=r, com a eficiência necessária, aos portado
res de mordedura de cães raivosos no interior do Estado. A ex

periência tem demonstrado que o paciente, devendo ser medicado'
imediatamente após o acidente, não pode ficar à mercê da re

messa dl'\ vacina de lugares distantes. Prevê-se, por isso, a ins
talscão de um Pôst« de Fabricação de Vacinas Anti-Rábicas em

Joacaba � outro em Jcínville. Essas obras. estão orçadas em Cr$
934400.00.

e

As dotações para o setor Educação e Saúde são assim resumidas:

Construção de 160 Jardins de Infância nos
.

Grupos Escolares Estaduais e 'equipamentos
Auxílio para construcão -de Jardins de In
fância em Grupo Escolar municipal e para
aquisição de equipamentos , Cr$

Auxílio, para' 'construção, ou melhoramento de
40 Jardins de Infância em Grupos Escolares

- particulares',
"

-.
• I'.

Construção do Instituto de Educação .de Flo-

rianópolis
,

Equipamento' (veiculas) parà oserviçó de Fis-
calização de Ensino \.

Construção de 48 Postos d'e Saúde' �' aqui
''',
sicão do respectivo equipamento

Veiculas para o serviço de ,Saúde Pu.blica
Const),ução do Centró de Formação de
Auxiliares de Saúde Pública e aquisição
do equipamento nf'cesário

Construção de 2 postos de fabricação de
vacinas anti-I:ahicas e aquisição dos equiM
parnentos

'

Uma propriedade, com bôa ca

sa de moradia «: as seguintes ben
feitorias: roda de agua com 5 me- -

tros de diâmetro, agua por 'cima,
um açude-de cimento armado, uma
locomotiva de 13 HP; um terreno

. com 21 alqueires, sendo 16 de
terra' de cultura e 5 de criador,
todo cercado e cerca enchida, com
bôas aguadas. <,

Ver' e tratar com Ludovico Cer
nia k , em Salto do Itajai do Norte,

•

distante 5 klrn. de Papanduva. 2

P r o i b-i ç ã 0--
Torno público que a part ir des

ta data, fica terminantemente proi
bida a passagem e caçadas em

meus terrenos. situados em Pieda
de, não me responsabilizando pelo
que possa acontecer aos transgres
sores do presente aviso. 1

Piedade, 12-5-55

BERNARDINO FEDAL'ÍO

VENDE-SE
, Um transformador para rádio,
em perfeito estado de conservaçâo
e uma bicicleta marca Prosdocimô,
usada, "CQm farol novo.

'

N;gõçi� urgente. Ver e tr;t�r
com Nhoca Quadros. 1

o Inverno
vem aí. Compre.' já suas

Malhas de lã

na' (!,Q,d4 éttit4
Assinel Léia! Divulgue!

Correio do Norte

Pedras para moinho,
Vendem-se 3 jogos de pedra

Cr$ 48.000.000,00: (mó) para' moinho, com o dia-
metro de 120, 100 e 65 cmt.

'

300.000,00

Cr$ 8.000.000,00

Cr$ 39.000.000,00

Cr$ 8.200.000,00
'. -

�

ér$ 41.356.800,óo

Cr$ 16.668 80Q,00

Cr$ 30,000.000,00

Cr$ 934400,00
.

\ TOTAL Cr$ -183.460.ouo,00

:."..-

LIDA.
6ERVIMO'S BEM PAR-A SERVIR SEMPRE!

:"li('Í

\

,

\

T 5PORTE5·

As pedras estão acompanlla-'
das das peneiras /e elevadores,

0, / 1

.

Tratar com Moinho -Jsp To
karski Ltdã, ou' nesta redação. 1

VENDE-SE
Um motor a oleo .crú, Díeselv:
-marca "Slavia" Ele 8 hp.800 rpm
com polía, com toqos o� perten
ces, novo à_inda se.m usq. Tra.
tar com ALFREDO GARCINDO

pelo Telefone 261

,CÃO EXTRA'VIADp
Estraviou a dias uma cachor

rinha da raça L,ULÚ lanudá,
branca marron, dâ residência
do sr, Nandinho. I

Gratific!l-se a ql,lem ,der in

formações do seu, paradeiro .

• \', • f� ,"_
•

"

Bar e ,Restaurante' MARZALL i
Bebidas nacionais e es,t�ángei,F.•S '

Ref'eições à toda hora ..
- "

Rua Vidal Ramos 138
\

.Canoinhas

Alfaiataria Operária
Casimiras,· Brins e lãs

Roupas feitas e sob, medida
. Camisas Meias e -Gravatas

RUA PAULA PEREIRA 872 '

" CANOINHAS.
/

VENoE-SE Um caminhão Ford F5 -1948
<,

Equipado. Cr$ 100.000,00 .à 'vista. Informações com
.

'. .' � _ ", ", l

BqLEStAU WOJCíECH,-OWSKI, Rua Paul� í:>er�irà. �:--:-2'

Discos ?
•

,

• • • * • • I!!
.

The hot cariàry l (;.
.

" , .

The chesapeake ana Ohio (- ElIa Fitzgerald
c. orquestra

Não abandone o ndàvio ( B·.'a·'n'd'a
. ::l,' ,

Militar AmericanaAncoras levanta as ( ,

"

.. "

Ciribiribim (Bing Crosby com orquestra
.yodelin' Jive (.' Andrews Sisters

Little sir' echo ( .
-

.

.

Sfar Dustf (Bmg Crosby ,c<?tn orquestra

e outros serão encontrados na Casa Erlita
,

'

"v,: ...j

Sociedade Esportiva -Erval
Assembléia Geral Ordinária

De ordem do sr. Presidente, é de acôrdo com o

dispôsto nos Estatutos sociais, são convidados os senho
res sodas dá Sociedade Esportiva Erval, para a Assem

bléía Geral.Ordinaria, a realizar-se no dia 29 do' corren
te, ás 14 horast na Séde da Socíedade Benefícente-

..Ope-
raria, com a. seguinte ordem do dia:

.. ,

.

'1. Eleição e posse dà nova, Diretoria. por término
mandato; '. ,�".,', .

Nota: Não havendo numero legal, a Assembléia fun
cionará meia hora depois; em .segunda .convocação, � com

qualquer numero'.de associados presentes..
Ass. Waldemar KnQP, 1. Secretário.

'.! .",' ..

!!!IIB----

I' p- � r"m:,a C i a
,

.

Espédálidades ! Farmaceuticas'
Perfumarias ..

' Pr.odutos de Beleza de Helena'

Rub'instehl, >,�"'argaret:' Dunç.an,:' ç:btV ,', e.', qlJ.tras
Artigos de Toucador etc. f.'

M�ni,pu'I��'ãb'�·scrupuJ<>s�!· 'Pr�ç�'s �Ódic�� {:: .

.'

o ,I i, V e i r a

,-
••

!':

•
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� � �

E LEOPOLDO- BUDA ã i
� � �
�� �\1� �
�l�'_ �(t� �

t CASA COMER-CIAL de Secos e � �
t: Molhados, Fazendas, Armarinho, �. '� _

�:: Calçados, Chapéus, Roupas Feitas, ::� � Basilio Humenhuk & Cia. Ltda.'
�I!� G d h S bri h

o _

t �lI'h �' Rua Vidal Ramos 203 '_' Telefone 145 - Caixa Postal 74
q,.,1}' ruar a-c uvas, om f1ll as, e c. �.� �

,

� ,41

� CANOINHAS' Santa. Catarina
�� Compra e' vende ,todos os produtos coloniais .:� �

.J 1:' Casem iras,
,
Brins, Lãs, Xadreses, Sedas: Voals,�' �-

�1} Riscados, Gabardines, Aviamento para Alfaiates, ���' � S·
-.

'I�: o Óleos, Tintas e Vernizes, Artigos de Toucador, !:!
o

� ervrços rnecarucos cornp stos
�1}

P f
.

"

G I ""� , � At'o d I h�� ,,', ,o er umanas em,' era. �tI� o � 00

en e-se a ,qtJa quer. ora

� >

S' '- dO FO
o , '��o o'�

Revendedores da�, "o o

•• ecçao e erragens:, �� �

t:" Máquina� de costura, Panélae esmaltadas, Ferro � o � The Texas Company (SA) Ltd ..

�.: e Alumínio.. Bacías de todos os tamanhos; Jogos �z � Gazolina, Diesel, Querozene,
'

�� de ,porcelana,. lisas e floriadas, �� � Lubrificantes em geral�,. ,� -�

�'
'r

Artigos de Malh� ',em o

Geral: :�
--

�
� Blusas quentes para

o

o -inverno .

®lI� �

t:
-

o

r para Homens, Senhoras e Criancas � �
�..

- �� �
��. Rua Paula Pereira, 1172 - Caixa Postal, 134 - Fone 2,25 �� �

o ,",��
,
CANOINHAS, '

SANTA CATARINA ��Z �

I: .

A CASA que mais barato vende" � e· Ba�erias, P�eus e
"

t. e melhor atende a sua freguesia � �. Camaras de Ar DUNLOP
������������������������������� ������������������������������

./

�g��ggg��g�g�Qg�Q����Q�Q��Q�QQ�
-m, '. m
m,· " ' m

I Farmacia . Oliveira I
" ce, m Acordeões Elli Gentilli

.

e Scala
m m

·1 A lOais belO sortid4t da cidade I
.

. ACUMULADORES jlUREXII
ia '� Bicicletas
,na Desconto especial para revendedores m P dóci D k

'_

'M kcm m ros ÓCIIDO, ür op e· onar '

m
-,

m

gj Perfumarias;' � � Eletrolas Orblphon e-Sempm m

gj Especialidades m ' Refrigerado�es
m � � Prosdócimo, Gulf' e Campos Sales'

õl_gj Farmacêuticas,. m '

ce ,m Rádios

I. .: • Sais, Homeopatias, I. 'I ZENITH, SEMP e ORBIPHON �

1 !J._rjigos de Borracha I· .: TOCA-DISCOS
m FIBM-CIA OLIV-EIBI' m' @simples e--- automáticosce PBlflRAM A li'

'

'�:;
ce

" , eD i' ACESSÓRIOS EM GERAL
,

; ,

Oferece a seus Freguêses" m
-

;;,
bIb '

' m � I:,OURE_NÇO BUBA,
I. .

. prêços de. Drogaria 1 ª Rua Paula Pereira 771 - Fone 275 -, Canoinhas, �

, fjiSi5iSB!its��r;�a�t;j�i!j��aai!ji!ii:!jtS����EiaEi jilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW!iIIIPIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIII!lI1I1111 !lIlIlIIllIml!lIIIlIllJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII�llIlllllIlIIllIIllIllillllllllIIll1mllql�IItIlI��III11III!IIIIIIPllmiillllllll!llIllllmllllill�
.:._� /, I

•

Posto de' Servico
/ ". �

OFICINA MECÂNICA

Peças e acessórios' para .

AUTOMÓVEIS e CAMIN HÕES

a1I�l_ii�hllllll�lllllllllllli�mlllllllmlllmWlb8I1i1l11111h11l1I1111II11l1IWlllmm�lmll11IlIIl1�Wld.llmllllUbllllllllllbllmlllllliilllllllllll
I' Arqui vos, Fichários,Cofres "FIEL"
.

FIEL COPA
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�� �I$� ...�,,

N; g��

OTO JOAO'
�

� "·"'F
.

®�� p. �

N; �, �

Maravilhoso sortimento de N; �� ®;�

confecções finas de m E de João Wunderlich �
, N; �§� ""- '

. ®�

Malha, L,ingerie e Gersey .�, t�, Executa todo-e qualquer serviço 'foto- :�
�� t: gráfic� com perfeição. :�

Blusas de Lã, Malha e. ! t A t e n d e ii dom i c í I i o �
� � �

Algodão,. Casacos e Luvas � E Vidros e espelhos de todas bitolas �
Vestidos feitos para senhoras � t."· 'j .

e tipos pelos melhores ��

� �:: �

preços da praça �
1. � 1:: Molduras, quadros e estampas de todos ':�

N; �§� h I d d ��,
N; ��. os taman os e qua i a es' ��
N; h �
N; ��� Massa para vidraceiros e ferragens espe» �..,�
N; � Eb,J �
�
.::

��:' ciais pete lá rica ae móveis' �
Bijouterias em geral 'N; ,

��
N; �:. PREVOS ESPECIAIS PABA MARCINEIROS ��

O' mais variad� estoque de � i:: - PRAÇA LAURO MÜLLER, 514.516 �.
"

.

� � �

ART.IGOS P,ARA P·RESENTES � 't�.�
Fone,277 -:- Caixa Postal, 83" �.',';.�� é'. CANOINHAS ---. SANTA 'CATARINA ��

� .

'.' '

.

-

NS g9� _. '�
�������������_.__�_�_�_.�_����_�m _ � � �y;:�J::"J:�J:7J:�J:�J:V;:7J:::"�7J:YJ::r;;y.�::";:y;: YJ;::'�:--'"J: 71:7& VI::-"'J: .,.;;V';::1';;;--�:rJ::rJ;� �;: �..;ô 1',/$ #'..;r� �fS �

.. ;r� �..r. #'y.'f ;fS "",f'S�fi�..r� �..;rS Y.f$,.../&�"fi �...#"./"6I!J}-$"".r� "j� I':JI'��4"fl "JS�$"':;tI. �.fIt:;;H;;".I:
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. Enxovais para noivas

Roupas feitas, para crianças
"RouI?inhas para bebés

1111�11111�llmlhlllll�llllmhll�IIIIIIIIIIIII�Jlmlllmlllmlillllllll!llm!lI1IIIIlllllrullll�llIIIdlml�llIfll�llmII.I��hlll�lnllltlmlllfflOObOOIll!llllllIIHOOIllI�llilmlllmlmllll�lIlllllrllltll!��IIII!mllllll�hlm"m�1IIIIIIIlIIIlIm�llm�mlmlll�ld�lImlhm�l_mlllmlllllmmll�lmüllllbml�lmll�lImllllmmlbllllll��I��':, '

�

Agência ,de Peças e Ac,essórios . para Autornóveis - Caminhões I
I
I
I

I
I
� Stock permanente de Pecas e Acessórios para, Automóveis-Caminhões, Ford,' Ché-
; vrolet, I ntérnational, I i n ha Dodge, Mercedes Benz e outras marcas 11

i Revendedor exclusivo nésta �Praça dos afamados· :
i PNEUS E (AMARAS DE AR «BRASIL» í
! Mantendo em stock pará pronta entrega qualquer bitola de PNEUS LISOS OU'LAMEIROS,

I�-
-.

. Depósito permanente) de OLEOS PARA MOTORES das melhores qualidades: ii
.

i
.

MobiJ Oil - Sunocc - Texaco - Hudson - Esso - Sinclair i
I Red-Eagle - Penzoil - Oleos para transmissões - Oleos para

II '.
. Freios e Graxas Diversas

.

; Secção especialisada de peças usadas e acessórios para. carros antigos fi
� �
== RO'D·E PELO BRASIL 'COM PNEUS BRASIL��
�

-' -Ó,

.', •

.' ,

�

�IIIlIIIIIIIIIIIIIIIIQlllillllllllllllll!llIIllIllIllllllllll!llIrnllllllllllllllllllll�!llllIllIIlllIIllllllIllllllllllIIlllIlmnUIIIlUII1IIIIIIIIIImlllmlllwlIl�lwlllllllmIPmIIIWlmlllllllllm�mlqlllllijmlllll1IIIIIIImllillij�llllHmIPmIIIOO��Plmlll�lIIlll1lllllllllllmllm1IIIImlllllml1111111ll111lmlllllllllllllllllllllllillllllllllWmlllijlllll�mllllllllijllmllllllll'lllllmIPlIWlmlmlllllllllllllmIPIfIII�lllImw�
/'

'

MATRIZ: F 'I L I, A L :

J

Rua Paula Pereira, 322 - Esquina Rua Getuliõ Vargas
Caixa Postal, 12 - Fone 179 - End. Teleg. "Sermão"
CANOINHAS SANTA CATARINA

Rua José Marques sln
Caixa, Postal, 100 E'nd. Telegr. "Sermão"

SÃO MATEUS 0,0 SUL PARANA'
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o �treze, o número fatídico
PRF. MELLO e SOUZA (MALBA TAHANj

.t
�,

.

Rio, (Argus Associadas) _:.,. Sabe-se que a orif:'1:n
da supertição rrlatiua ao número 13, lança- suas raizes no

episádio.tamoso que é um dos pontos culminantes da Histô»
Euangeticu - li ultima Ceia de Cr.isto.

Na celebre leia de Leonardo da Vinci - A Ceia So,
,

grada - que se acha no refeitório do convento de 'Santa
Maria das Graças, em Milão, nada menos de 13 pessoas ro»

deaúam a mesa':" 12 apóstolos. o Salvador - ti li morte d'
Jesus, na Crença inabalatiel dos superticiosos, parecia decor
rer, como 'uma influencia sinistra, daquele nu.mero tattaic»,

Ainda no aludido quadro de Leonardo da Vinci ocor..
re o seguinte: um dos «trostolos, precisamente o traidor da
jJestre" (! representado fazendo cair um saleiro com o coto.
ueto. E possivel que a $tlperti�ão de mau agouro relativa ao

5a'l entornado na mesa, tenha surgido, também, da observa.
cão da tela famosa.
':

" O grande artista AntôIJiQ Francisco Lisboa, apelidadD
-O Aleijaainho·, entre a S obras maratnlhosas que nos 'legou
em Ctlngonhas do CdmpiJ, imaginou uma ceia com 14 p�s
soas; o décimo quarto conviva é um romano, qu« aparece
d« improviso, entre os apõstolos do Divino Mestre ,(Informa-
ção do dr; Alfredo Guimarães Chaves, juiz de Direito em

Pium-i, MiftQs),
'

, Sf4rge diente.nosso ,.,.;pírilo uma dúv,ida: teria o \ ar

tistarcom essa original inovarão, em completa aiscoraâni
cia com O Evangeiho, procurodo atestar de sua obra U ne»

fasta intluencia dr, numero 137
,

('B,' ainda hoje perdtlra, em Paris, o V,stígio, dcsstl
supertiçá!) histórica que tnvol(}e O número 13: - na nume

ráção das casas, em muitas ruas, encontramos, 'seJ!�indo ao
12 (em lugur de 13) um estraoagant« 12 bis, que foi invt'�tj
tado sô para tranquilizar o' esplrito daquêle's que, aceitanao
tis supertições, temem a, ação do número fatídico.

�

, Na antiga Constituição do Estado do Espirito San�
to, não figurava o artig:, _!3, q�e os legislaaores caPichabas
acharam prudente suprImIr.

-

,

' Permanece, mesmu nos n-ieios máis cultos, a supu�
tição relativa aos e'éitos maléficos do nÚl;nero t,.,ze. Conta·
nos Pitigrilli (v,ya "Diado de Noticias...

, 17..2-54) que (I PflEÚ
ta Gabriel dtAnunzio, no decorrer do ano de 1913. datava
tôdas as §tlas cartas uérevendo 1912 mais I, para evil�r
'número de mdu agouro.

E em lv'ápoleS, '(acresenta Pitig�illi no ::nesmo ârtigoj
os qua,tos, nos hoteis, são numerados 14. 15, 16, 18. la . ..;

,

istfJ é. a nume,ração é feita mm a exclusão do' ,número 17i
pois um napolitano Jamais teria, coragem de ocupar um

quarto com tsse�úmero ,

"
'

I "

"

A hipotese de ser da origem cristã, inspirada na úl-
tima Ceia de ,Cristo, a supertição que leva a incluir o 'nú
'mero treze entre os números fatídicos, não é aceita por mui-
tos folcloristas.

'

>

Na Mitologia noru�guêsa, existe uma tradi�ão qUI
se refere ao seguinte episódio: os doze maio'res dt:_uses en·

conttllvam-se à mesa, quando,
-

de subito l'nt'You Loki, ii
Abona em sua secção de depósitq_s as ,melhores taxas permitidas porl lei. Deu ... ao Mal, afim de tomtJr Plflrte na Ceia. Com {1 chegadiJ

VINTE ANOS de trabalho honesto fizeram do Banco Indústria e Comércio de Santa' dfl Loki, o número de convivas passou a treze:-Ao terminar
o

Catarina S. A. um simbolo de eficiência no comércio bancário.,
a reunião s,urgiu grave desavença t:ntre o irrascivel Lokt,

. Deus do Mal, e, Baldur, Deus da Paz. 'Reza a lenda que
Quándo você se utiliza do "INCO" para as suas operações,bancárias, tem ao seu , ,Loki matou seu ,adversário �ôt!' uma flexá de aLgarico.

serviço UIlfa vasta rede de 56 agências parã servi-lo.' É pr.ciso obsérvo:r que t'ssa negra nuvem de máu

Potisso, 'dar p_referência ao "I�C()", é demonstrar que s'abe escolher 'Q melhor; agouro qÚe envolve o nú11um/ tre._ze, já obscurecia os hori"
"

zontes dos temp,os antig.os. Na_India existia, muitos -sécu-

Ãgênçia nesta cidade a P.I:aça LauroMüller, 745. Dotada de Cãixa.Fort� Subterrânea '10$ antes de Crzsto, a cre1:lça de qUI! a, desgraça fere um

Ab
dos convivas ,quando tstes são em númBro 4e 'treZe em re,

.

ra uma ,conta no "INCO" e pagL!� com cheque aor da mes_a. (A.A.)', v.-

I

."

'i �r" '.' .

'. . "" . .

.

;,
, " AG:EI'lÇIAS EJ�SCRITORIOS tiO ESTADO DE SANTA CATARINA:

�raFánguá - Blguaç(l _' í31úmenau .:. Bom Retiro": Brá�o do Norte:' :B�usqué _ Caçaáof ..: Ca�boriú
9a�p�s. ,Novos _,..Can(>'i��s, -

• �onc�r?!a _ Çres(_!iuI:?a_,�, Suritiba�o'S_ Ch.apec? � Capínzal - Florianó

�tis - qaspar - u-uara,mm.m:" Henrique Lage - Ibírama' _ Indaial - Itaíopolis - Ituporanga _ Jara

�á do Sul ;,. l�açap!l 7' JOlIl�ll� _ �gufla - .L�_jes ::-.Lauro Müller - Luiz. Alves -: Mafra -.Orleães
Pu-atuba - I>ôr�o Yruio __ RO�el?o - RIO Negrl,nho - RIO do Sul - Santo Amaro d, Imperatríz « Sio

, ,Francis('o do Sul - Sã,03qaql:lim - ,�o José -, T:ái� - Tang(rá - Tijucas .: Timbó
,

� TuBarão - Urubicí ,- Urussanga - Videira
.

.i Agtncil no" R!O ,D� jAN�IRO': , AgêncilS' no �STADO DO PARANA
�UI Visconde de Inh.um.�,134�C; (Side PrQpril) Curitiba - Lapa - Palmas - Palmeira. Ponta

Çaixa Postal, 1239: End. Telegráfico: «RIOINCO" Grossa· São Mateui do Sui.

CIPitel AUto;ii.dó Cr$ 50.000�OOO;00 - Fundos de reserVI Cr$ 57.099.010,90
"

Depóiitos em 30.4.,1955 Cr$ 90'l.073.251�20
, _ ,:e,',�: •

COBRANÇAS
',CAUÇÃO

DEPÓSITOS

_.--------------------._--�

Fogos de' artifício,' bombas, e foguetes
,_ I

.'uCARAMURllu,
o maior sortimeDto da cidade· 'J.-__

.

na Cas� SChreiber,
Não tendo a cabeça do Indio não é Caramurú'
....-----------------------1.

Canoinbas eS.Catarinaacertaram o pass
o P,SD não queria largar a JORGE LACERDA, Deputa- Procopiak, que poderia condu

,«MAMATA», apesar de haver dó Federal pela União Demo- zir à vitoria, mas circulam boa

mamado gulosamente durante cratica Nacional (UDN)" poderá tos de que está cansado de po
mais de quinze anos e haver ser candidato à Governador do lítica e que não aceita. Pód

esgotado completamente tôdos Estado e isso parece que já es- ser tambem que não esteja co

os recursos do Estado, que mar- tá ,dando dôr de cabeça para pressa...

chava para total desmoraliza-, muita gente., Se�á qu� o PSD vai ficar co
ção financeira, graças a dupla O ,PSD d�

-

.Canoinhas está a chave na mão sem encontra
ADERBAL-BOABAID. Não "po- COIl) a BOMBA NA MÃO. A- a fechadura?
diam os homens do «GLORIO- poiar:a candidatura de Haroldo
SO» admitir uma derrota e a- Ferreira, que, bancou o amigo
pregoavam mais uma espeta- da onça, lançando sua candida
cular vitória nas urnas de 3 de tura sem dar a mínima confian
outubro' de 1950. Com seus es- ça ao G L ORI O 8'O? Seria
píritos totalitários, 'tudo fizeram confessar fracasso compléto. O
para intimidar os professôres e PSD, jamais serviria de cauda
tôdos o funcionários públicos, tário de um ,: pequeno partido!
ameaçando-os com tôda sorte' Antes morrer!

'

_

de represálias. Não queriam ou-"
vir falaz: em rotatividade ...

Felizmente CANOINHAS e,

SA.NTA CATARINA cansaram
de errar e acertaram o passo,

elegendo IRINEU BORN.1;IAU
SEN e BENEDITO TERÉZIO
DE , CARVALHO JÚNIOR, pa-

.

ra eovernador do Estado e Pre..

feito Municipal de � Canoirihas.

As finanças foram restaura
das e uma éra de trabalho e

progresso foi iniciada. .Jamais
na história do Brasil" um Go-,
vernador de Estado fêz tanto
em .tão pouco tempo, f como o

atual, Governador Catarinense.

- Canoinhas despertou da inér
cia de muitos anos e com o ad-_
vento do GOVERNO UDENIS-

:rA, recebeu beneficios sem con

ta por parte do govêrno esta
dual e municipal.

O, ,PSD até hoje não acredita
na sua derrota, tendo mesmo,
na' súa infantilidade, transfor
mado em vitória, esquecendo
que NÃO MAIS PRESIDENTE
DA REPVBLICA, NÃO. MAIS

GOVERNADOR DO ESTADO"
NÃO' MAIS DEPUTADO ES-
/. -

TADUAL, NÃO-MAIS PREFEI-
TO MUNICIPAL, NÃo' MAIS
OITO (8) NEM CINCO. (5) VE-'
READORES, JIlas sómente 3.

,
'

,

, -DESCONTOS,

PASSES
,

EMPRÉSTIMOS

; Dizem as bôas línguas que
se o PSD apoiar a candidatura
de Haroldo Ferreira, não con

tará nem com 600/0 de seu já;
minguado eleito!,ado.

Sua chance está em Mi&:ueL

As más 1inguas propalam que

...0 PTB não esqueceu da rastei

ra que o PSD deu em; Dorgélo
Có7deiro e q.ue a desforra vem ail,

-\!I(I lO - CA lOINHA ç;, • S. Catarina, 28 <I,· Mai« rie lY55 ' ,\,
, ,
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QUÍs a bondade do Sr. Herbert
Hitsmann, (108S0 . digno. Prefeito>
Municipal. outorgar mé 8 alta in
cumbência de, nêsta hora tão feliz
para Caooillhl4Rt transrnitira vossa

'. exceleocia 'Sr. Gõvernador do Es.
todo e luzida Comitiva, OH vótos
e as saudaçoes do Governo e do

,

Pôvo dêste Município .

. Permita-me sr, Governador I,
rineu Bornhausen que expresse' a

.

sRtisfação e apreço éom que o

Govêrno Municipal de Cenoinhae,
recebe a honrosa visita de VOS.SI;l
excelência.

Vibrando nos menmos sentimen
.tôs de emoção e Jllegria de noasa

gente. rogo- lhe senhor Governador
e demais hospedea ilustres. acei·
tarem,

.

nêsfe momento de feliz
convívio. os VÓto8 sinceros de boas
vindas Por mim aQresentados e

que traduzem os sentimentos de
. tôdos os canoinhenees.:

obras que seu g«wêrDo já proporcie
,

DOU ao' nosso Mhuicipio e admir
ção'Pelo mérito P, virtudes ele vosa

excelência e pelá gralldiusidad
de sua JeclJQda arlmioistraçãÕ. qu

Corzclúe 11,a
ô

a: página

, I

Discurso de bôas vindas, proferido pt' lo sr, Osvaldo Ferreira
em nome do Povo' e . do Govêrno de Canoinhas

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado; Digníssima Comitiva;
Dignas Autoridades; Meus Senhôrês e Minhas Senhôras.

De há muito ansiâvamos por
. esta oportunidade, 8 fim de ex

pressarmos n0(;180S agradecimentos
e ',ciomulIstrarmQs nossa respeitosa
admiração.
,Agradecimentos pelas graridiosas

Cofres rasp;dos, vazio�, dividas Ror I?agar aos

milhões, custo de' vida aumentando asausfadora

mente, ,construção de prédios e pontes apenas i;'.i.ciil
dos. neis o legado dos homens do PSD catarinente -.

IRINEU BORHAUSEN, no· dizer dos pessedistaa
não teria dinheiro para pagar os vencimentos dos funciCli!l
nários no seu primeiro mês de govêrno, pois, os cofr

vazios, as c.Iivittas por pagar, o custo de vida .aumentand�
vertiginosamente, o Departamento de Estradas de Roda

gem desprovido de máquinas, tudo. por fazer em tôdos os

setores, o Estado sem crédito, - foram os tnistes 'mas reais:

legados dos grahfínos, dos galãs dos clubes de)uxo, da

viagens para Europa, dos homes do PSD catarinênse, após
o Govêrno do DOUTOR A�erbal Ramos �a Silva."

'"

.'!f,
=

_

"'* �

IRINEU BORNHAUSEN, () governador colôrio, qu
não. era DOUTOR, comentavam os. pes5'eqistas aB,ead_
do govêrno pela vontade soberana do pôvo, dêsse-pôv
cafisado de vêr "tanta" inércia, tanto c0modismo;',,:�i�nta fa

cilidade em' esgotar os cofres do Estado, tanta pressa em

desperdiçar o dínhéiâo do pôvo, sém olhar ° bem estar é

segurança dos habitantes e o progresso do Estado -' qu'
poderia; diziam os ferrenhos pessedistas, com alegria e

orgulho - fazer _o GOVERNADOR COLONO?
_ '>f'

E a resposta veiu, não com palavras ou promessas,
mas com fátos e realizações que deixaram confusos, bcx

quiabertos, envergonhados, eabfsbaíxos - os· pessedístas fer-
renhos, os ínímígos de sua própria Pátria.

.
,

Radiantes ficaram tôdos os bons catarínenses, t
dos os brasileiros que cultivam o são patriotismo, e não
esconderam e não escondem seu entusiásmo pela estúpendâ
admínístração ao GOVERNADOR IRINEU BORNHAUSEN;
que vem merecendo admiração, respeito e aplausos, doi
brasileiros de tôdos os estados do Brasil. ;

o BARRIG� VERDE 5ADE

fWA��'
� E:::tábelecido a Rua Paula Pereira, 793 - Fone 278

I Camisas Gravalas· Meias • lençus.· Sombrinhas

I' Guar�a Chuvas • Armarinhos· Perfulll�rias :�Miudezas

I 'Sementes d� Hortaliças ." Gêneros. Alimenticios

i Ml!llleiga Haia nlce . Lalicinios em Geral

�� Anexo:- BAR 12 S-NOOKER 2x
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