
"TOSTÃO CONTRA· MILHAO
Depois da adoção do "slogan"

que vem norteando a campanha
do PTB e do seu caudatário, se
de uma parte, cabe-nos demons

. trar ao eleitorado catarmense de

que lado estão os "milhões", as

"massas", as "granas", os cruzei
ros, de outra, aceitando a divisa
adversária, devemos esclarecer

e informar os nossos leitores,
explicando-a, devidamente.
Os milhões ouro, o dinheiro,

o poderio economíco, como bem
demonstrou o Dr. Aroldo Car

valho no grandioso comício de

13, estão do lado de lá. Os "pro
letários", os pobretões, os "tra
balhistas" chamam-se Fontana

(50 milhões de lucros no ano

passado); Bonato, Ponzoni, Bran
dalize, do "trust" dos frigoríficos;
Dr. Aderbal Hoepcke da Silva,
grupo Reneeux, de. Brusque, Co
lodel, de Canoinhas, etc. etc. O
PSD e o PTB, pelas suas dire

ções, não são partidos proletários
mas, na verdade, o maior grupo
economico de Santa Catarina.

"Tostão contra milhão" ... a di
visa, o "Slogan" vem a calhar

se estabelecermos um paralelo
entre o Govêrno anterior - PSD
e o atual - UDN: durante o ver

gonhoso quatriênio Aderbal
Boabaid-Celso que recebeu a

gente catarinense sinão tostões?
Tostão... de trabalho. Tostão de
honestidade. Tostão de realiza-

ções ...

Sim, milhões, no Govêrno do

povo com a UDN: milhões de

sementes, centenas de máquinas
rodoviárias e agrícolas, de gru
pos escolares, de pontes, estra
das, postos de saúde; milhões

"

•••
em honestidade, em respeito ás
liberdades individuais, em de
cência, em nobreza; milhões em

cruzeiros do povo catarinense
para pagar as dividas vindas do
Govêrno passado, 40 milhões de
cruzeiros, herança de Aderbal,
regularizada no atual Govêrno.

Só a desfaçatez, a falta de vi
são, a ausência do menor senso

de auto crítica, a carência de
memoria e até de brio, faz com
que certos senhores de passado
suspeito pensem em vitória elei
toral.

O .povo catarínense, que já
marcou a ferro em brasa os seus

inimigos, os destruidores do pa
trimônio público, os adversários
do progresso, os fracassados de
ontem, votará serena e concien
temente em 3 de outubro, es

colhendo entre os homens do
atual Govêrno e os do passado,
Haverá que escolher?

Nós confiamos no veredito
popular porque conhecemos a

gente catarínense, brava e cheia
de brio e de virtudes cívicas!
Falem as urnas!

"'/0 PODER
DA VONTADE
ESCREVEU - ALFREDO GARCINDO - VEREADOR UDN

Reneau Cubas, madrugador - Atendendo

com êxito três setores ao mesmo tempo -

Sózinho, qualificou mais de 700 eleitores
- Meréce aplausos pelo que fêz -

É justo e ninguem ousará contestar que Reneau Cubas,
candidato á Prefeito pela legenda da UDN e partidos coligados;

�eootrs��al��n:::;t�;��:�c!a!�n���:�����g���:/;��c:'c�:Fe�
Levanta-se às 6 horas do manhã e deita-se às 2 horas da madru

gada, Dotado de uma espetacular fôrça-de vontade, Reneau Cubas

quando se propõe à levar avante qualquer empreitada, leva mesmo

enfrentando os mais difíceis obstáculos, O seu último trabalho

em beneficio do nosso Municipio, merece aplausos de todos que

querem o progresso de Canoinhas. Fez 700 novos eleitores, baten
do o "record" de trabalho feito individualmente por todos os cen

didatos até a presente data. Quem o conhece sabe que não gosta
de fazer demagogia, nem fazer promessas absurdas. Anota as quei
xas e as reclamações dos que o

procuram, iniciando o seu tra
balho para a aquisição do que
lhe foi solicitado, Não é com

outro espírito, nem com outras

Intenções, que Reueau Cubas
tem demonstrado seu grande in
terêsse pela nossa terra, atravéz
do seu trabalho persistente.
Poucos são os que se entre

gam de corpo e alma a um tra

balho, a uma iniciativa ou a qual
quer empreendimento, Reneau
Cubas, se eleito fôr, será o ad
ministrador volante, levando pa,
ra a Prefeitura, a fôrça máxima
da bôa vontade, Nêle não se vê

inércia nem descaso por qualquer
causa que vise o desenvolvi
mento do Município, Não pro
mete, faz. Idealiza e realíza.

Quando não encontra apóio para
8S suas iniciativas, faz sózinho
o trabalho de muitos homens.' Na-atual campanha politica, Reneau
CUbas em trinta dias, visitou todo o Município, casa por casa, soli
citando votos, atendendo doentes, verificando as dificuldades de nos
sos lavradores e operários, Cr+tertôso, enérgico, franco, sincero e

leal, é inimigo das papeladas inúteis, demonstrando sua íneguala-,
vel disposição para o trabalho. Esta certeza se justifica pela pró
pria história deste homem, que realmente se fez por si mesmo,
desde estudante. Como médico, conquistou a confiança de todos.
Quando ausente, de seu consultório, por algumas horas, logo se

vêm as "filas", aguardando a sua chegada. Excelente na profissão.
Certo sempre da vitória de suas iniciativas e de suas idéias. In

teligente para conseguir solução dos mais complicados problêmas.
Persistente e capaz para estabelecer qualquer plano de' trabalho
e de ação.

Reneau Cubas ganhará as eleições de 3 de outubro, por
que receberá o voto de todos que lutam e trabalham por dias
melhores no futuro. O seu esforço até aqui desenvolvido e o seu

POder de vontade observado, representam sólidos argumentos
para a vitória.

"Rádio Diário da Manhã"
A "Rádio Diário da Manhã", acaba de inaugurar
ondas curtas, 31 metros, entre as Rádios Nacional
e Tamoio, irradiando às 12,40 hrs. o programa da
Frente Democrática, com um bem organizado no

ticiário, apresentando a biografia de todos os nossos

candidatos para o próximo pleito de 3 de outubro.

CanoinhasAno 10

I
rlO�lietalin: I. C. �IH111�ij
CAIXA POSTAL, 2

S.nta C.tarina, 27 de Asosto de 1955 Nemere 365

Gllente: IIH.1�S SmMf
FONE, 128 CIRGl/LA AOB. BABADOS

VEREi\DOR DO PSD
agride colega, provocando lamentáveis

incidentes na Câmara Municipal
Em sessão ordinária da Câ- acontecido, dando flor encerra- vidências por agressão que afir

mata Municipal, dia 22 do cor- do o desagradavel incidente, mam haver sofrido o Poder Le
rente, quando o vereador Alfre- que veiu por momentos, quebrar gtslatívo.
do Gardndo desfazia falsas a serenidade reinante em nossa

acusações do doutor Haroldo Câmara Municipal, mas os de
Ferreira, referentes a distribui- mais componentes da Casa, ve
ção de sementes de trigo aos readores do PSD e PTB, não
lavradores, pelo nuc1eo rural de deram acolhida as suas palavras
Major Vieira, e quando argu- de reconciliação e, reunidos após
mentava com segurança e ia encerramento da sessão, descre
apresentar próvas írreíutáveís, veram os fátos, a seumodo
demonstrando que os lavrado-.... e transmitiram ao Juiz de Di
res foram atendidos da melhor reíto da "Comarca, pedindo pro
maneira possível, não se levao- --------'-:_--'---'-----------

��li:.�., :o�t;����6��ii'�t� Tele-Visão... Política
RY DE LIMA, do PSD, após li
geira troca de palavras em vóz
baixa, lançou mão de uma ca

deira e arremessou violentamen
te sôbre seu colega Sylvio A.

Mayer, que recebeu ligeiras es

coriações no peito.
O áto violento e inesperado

do jovem Vereador provocou
grande tumulto, havendo, se

gundo dizem, invasão do recinto
por assistentes.

Faury de Lima, após promo
ver o conflito, correu cega e

vertiginosamente através do sa

lão, derrubando violentamente
o Irmão Marista Geraldo Luiz,
Diretor do Ginásio "Santa Cruz",
que descia as escadarias da Pre
feitura. Amb.os rolaram escada
abaixo, quebrando vidros da ja
nela, donde resultou grande sus

to e contusões ligeiras para o

Irmão Geraldo e ferimentos
mais graves para o jovem Ve
reador.

Sôbre a corrida cega e desen
freada do Vereador Faury de
Lima, surgiram varias versões:
mêdo, desejo de ir buscar seu
revolver, etc., etc.

Soubesse o Presidente da Câ
mara manter mais ordem e' dis

ciplina durante os trabalhos le
gislativos, não permitindo pa
lestras, teria evitado incidente
tão sério, que tanto depõe
contra nossos principias de
mocráticos,

, Serenados os ânimos, os ve

readores udenistas sugeriram
por uma pedra em cima do

Registrando os fátos para co

nhecimento de nossos leitores,
formulamos votos para que rei
ne harmonia, cordialidade e aml-r
zade entre os componentes de
nossa Calenda Câmara e todos
os Canoinhenses, para que nosso

Município prossiga em seu ritmo
de progresso e tranquilidade.

Falso trabalhismo: O Deputado João Promessa

Colodel, "trabalhista" de chapéu côco, gravata de seda
natural, tropical inglês, camisa de puro linho irlandês, sa
patos de Cr$ 900,00, "papando" Cr$ 18.600,00 por mês
na Assembléia Legislativa, esqueceu, completamente, os

seus eleitores de origem humilde. Tão logo tomou posse "

preocupou-se com a defêsa e a melhoria de salários dos

Dezembargadores que ganham apenas Cr$ 11.000,00., .

Os operários? Ora bolas! Vão ás favas. Dêsses êle quer
apenas os votos ...

'Agora voltou, Encontra-se outra vêz entre nós.
Mascarou-se de "barnabé". Abandonou as roupas de rico
'latifundiário. Envergou o surrado terninho de briga. Ar

ranjou um sapato furado. Pediu emprestado uma pobre
camisa de algodão. Já não se barbeia e nem se perfuma,
Voltou à luta ... luta eleitoral e percorre o interior nova
mente a fazer promessas, a "realizar" mundos e fundos.

Dizem que em Três Barras e Rio dos Poços foi
muito mal recebido. Perguntaram ao Dr. Promessa:

«E as nossas casas populares?»
«E as geladeiras?»
«E a ponte sôbre o Rio Negro?»
«E o município de Três Barras?»
«E a indenização do pessoal da Lumber?»
«E a melhoria da aposentadoria ao, IAPI?»
«E o: aumento do salário mínímo?»

"Mas Doutor o senhor esqueceu de nós? Nem res

pondeu ás nossas cartas e pensa que vai nos levar na

conversa outra vez, simplesmente dando palmadinhas nas

nossas costas, fazendo novas promessas e fazendo de conta

que bebe cachaça no mesmo copo que nós?"

"Não, doutor, a coisa está mudada. Chega de conversa
mole. Isso de, pagar por mês ao. Mandraia, ao Bezerra e a

outros "operários" para fazerem onda e nos levarem na con

versa, acabou-se. Não tem mais. Espere o 3 de outubro."
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Para Presidente da 'República
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I Para Vice"Presidente MILTON CAMPOS I
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Porque
SANTA
PORQUE, tendo sido deputado

federal por duas Iegísletu
ras seguidas, estudou os

nossos problemas e defen
oeu com denodo os mais
altos interesses do Estado!

PORQUE, escolhido democrátí
camente por uma grande
maioria põra governar Sta.
Cetanne. a sua vitória nas

urnas será também a vttô
r la do Povo berrtga-verdel

PORQUE, não sendo politico
profissional, a sua palavra
r m sido verdadeira prcâs
ãu de fé nos destinos glo
riosos de nossa terra!

P O R QUE, conhecendo como

poucos todos os problemas
sociais, culturais e econo

micos, o seu governo asse

gurará a Sta. Catarina um

periodo de harmonia e

prosperidade!
-

PORQUE. substituindo o atual
governo, JORGE LACER
DA impulsionará todas as

óbras em andamento no

Estado, sem criar antago
nismos prejudiciais!

AVISO
A Associação Rural de Cano

Inhas acaba de receber:

MUDAS DE PARREIRAS das

JORGE
LACERDA
deve governar
CATARINA?

PORQUE, dinâmico, trabalhador
e honesto como os que
mais o sejam, ele=saberá

exigir trabalho e correção
de todos os seus auxiliares
de administração!

PORQUE, cidadão do Povo, es

colhido pela grande maioria
das agremiações políticas
do Estado, é ele o candi
dato que realmente mere

ce o VOTO da gente
barriga-verde!

PORQUE, cada voto dado a

JORGE LACERDA. será a

melhor ajuda do eleitor
catarinense no sentido da

moralização dali costumes

políücos, no sentido, enfim,
da união de t ....dos para o

engrandecimento de Sta.
Cetertne!

.

Utensílios
domésticos
Casa Erlita

Justiça Eleitoral
Juizo EltWblal da Sa. Zona
o DOUTOR Jost PEDRO

MENDES DE ALMEIDA, Juiz
Eleitoral da 8a. Zona, Oenotnhes,
da Circunscrição de Santa Ca
tarina na forma da lei, etc.

EDITAL
Faz saber a todos que o pre

sente edital virem, ou dele tive
rem conhecimento, que alegan
do €str8vios de seus títulos,

re-rqueresam a este Juizo, expedi
ção de segundas vias, os seguin
tes eleitores!

André Nazárto; Antonio Ker

vet: Carlos Schütt Filho; Ceci
lia Weber Gebnch: Edith Anita

Wehmuth; Elpidio Carlos Lader;
Julio José de Andrade; Maxi
miano Alves David; Nair Soa
res Coelho; Nivaldo Soares; Oady
Nader; Oi-lendo Beuer: Osvaldo

Corrêa: Otávio Lima; Paulo A.
Maros.

Faz saber, aindá, que termi
nado o prazo de cinco dias e

não havendo reclamação, serão
mencionados os referidos pedi
dos. e, para o conhecimento de

todos, mandei passar o presen
te edital, que será afixado à
porta do Cartório Eleitoral (10-
cel do costume) e publicado no

jornal "Correio do Norte", des-
ta cidade.

.

Dado e passado no Cartório
Eleitoral da 8a. Zona, Canoinhas,
.Oij vinte e qua�ro dias do mês
de agosto de mil novecentos e

cincoenta � cinco. Eu, Zeno Be
nedito Ribeiro da Silve, Escri
vão Eleitoral que o darílogrefeí
e subscrevi.

'

José Pedro Mendes de Almeida
Juiz Eleitoral.

Confere com o original. Dou fé.
Data supra.
Zeno Benedito R. da Silva

-Escrivão Eleitoral.

� Mais uma "Colodelada"
PORQ"!1É, mais ;:ia que as a:ve-I O Deputado João Colodel, lider do Partido Trabalhista Bra_

ntdes do RIO �e Janeiro, sileiro na Assembléia Legislativa, fez na Sessão de sexta-Feira, uma

ele tem percorrido os nos- série de denuncias de escândalos ocorridos na administração federal,
ses �,,1l)inhos, em visitas

que ainda não se recuperou de todo do regime de imoralidade do
continuadas a todos os mu-

go.verno passado
níctpíos catertnensesl

_ Dentre os casos apontados como graveis, está um vultuoso
PORQUE. I��mem simples ape- desfalque verificado na administração do Pô-to do Rio de Janeiro,

ssr rifO üustrado, já se ter- onde é superintendente o sr, Francisco Galloti, hoje candidato de
nou conhecido e estimado Nereu ao Govêrno de Santa Catarina.

e�tre �s classel.prod�t��:: A estranhez�, na p'>ssem�léia, foi g�ral: t: .Terá Falado, o de

:� �U�Oe�!ne:::::a�xonadO! sastrado lider, por Simples ingenuidade. por ígnorancia ou por maldade?

Será o Deputado Colodel tão ingênuo a ponto de pensar que
o povo de Sta. Catarina não vai ligar o candidato ao escândalo apontado?

Será tão ignorante ao ponto de não saber que desfalque é
roubo e roubo é crime? Será que nãc. conhece o povo de: Santa Ca

tarina, que não gosta de desfalques e de seus responsáveis?
Não teria sido Colodel também candidato a candidato ao Go

vêmo do Estado? E' bem passivei, pois êle não tem idéia do com

primento da própr-ia perna .

�ste fato, vem trazendo à nossa campanha mais um elemento
valioso: nas filt!iras dos dirigentes da campanha dos nossos adversários,
à falta ôe assunto, atacam os próprios candidatos. E' enorme o ser·

viço prestado pelo Deputado Colodel, pois, se fôssemos nós a denun
ciar tal desfalque ao povo de Santa Catarina diriam que estamos fa
zendo ataques pessoais e que estamos nos aproveitando dã fraqueza.
dos nossos adversál'ios para fazer propaganda.

E. seja como for: - seja por ingenuidada, por ignorância ou

por maldade, aí está a denúncia .

Com mais alguns discursos como êsse ·a eleição nem vai ter
mais graça ... Ganhará o Lacerda looge, tirando as derradeiras e já
minguadas esperanças dos nossos adversários, de retornarem ao Poder
em Santa Catarina.

Muito obrigado, Colodell
qualidade;;: Niagara, branca e

rosada - Soibel - Americana �

Plrovana - Moscate italiano.

ra�:/�:�!�����ar7���r�e:�:� cinco an��!:�ocfn::e�a�:�se ci�s:aa a�zn���:�r an��rosi��;{ mais

lidade. XX De "A Gazeta", da Capital.
--�----�====�--�����������==�

IPI-TilnHLll1 :��:::D:::f�� 'i

.11 1I1W:lllftliii
PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMACOES,
COCEI2AS,
fRIEIRAS,

"'�I.I"��.������I ES P I N H A S, ETC.

PREZADO AMIGO,

, Você, como eu, está convencido de que s6menle JUAREZ
TAVORA pude dar ao País. o govêrno de moralidade admi
nistrativa de qlle tanto necessitamos.

E' imperioso que você Coopere nesta campanha de alicia
mento e propaganda, qlle estamos realizando em todo o BRASIL,
transmitindo a nossa mensagem de fé a cinco ou mais de seus amigos.

COM JUAREZ E-PELO BRASILI

(do Comitê de Canõinhas)

Colaborar com a agremiação botafoguense
é batalhar e honrar a tradição e o bom

nome esportivo de nossa terra.
Escreueu: MANO

Ao BOTAFOaO E. c., expressão do nosso futebol,
dirigido pelos seus destacados e abnegados diretores, coube
a íncumbéncía drdua de representar condignamente la 101 a,
o pr.stfgio do nosso tutebot, Nem todos canoinhenses s.bem

�LÚBEl�l7:d:f:,!��r:t��:��á�":n��rm�n��I1:t�b�lli5:�;;'s��
terra, quando, se trata dI uma partida mesmo smistosa,
contra representações, seja ela intermunicipal ou ínteresta»
du�l, estara o clube lutando com êxito, abaixo de sacrifícios,
muites wees contra a pareialiadade e imprudlncilJ de cer
tos arbitras, etc., para defend,,, o prestígio do nosSo (ut,bol
no "socer' cotorinense.

Atualmente, pIlo' grande esforço emprltndido pelDf
SIUS dignos diretores, o .lvi-negro conta com diversos
craques ti, reno"" int,rest"dulIl no .,u plantel, tais como:�
ledo, goleiro qUI barra qt4ulquer preten{:iio contraria, pela
SUII maneira e agIlidade de catar a pelota. Afonsinho, exce
l,nte zagueir" central, ostenta o título como melhor za

gueiro "barríge-tierâe", Bento, companheiro de Afonsinho,
elemento que impõe respeito a. adoersdrío, pIZa sua maneira
de atuar. Locao», Vicente e Egidío, formam uma interme
diária invejavel; todos atuam com destaque. A oiensiua for
mada POt PeTY, ou Fuba, Arno, Nelson, Lolongue , Simõu,
&ine" elementos que revesam em qualquer posição do ·ataqr4e.
faltando apenas mais coragem de infiltração e penetração
na área contraria.

Tratando-se de uma única agremíecão encarregada
de levar bem alto o bom nome esportivo de Canoinhcs, Ian-

�;�Ú:::1 e�f:;�o,a i:l���:l�:r C�ll��tb��� ��:n d:v:;�:m�:;ã:
botafoguense, para que este clube pOda conquistar glorias
e honrara tradição e o bom Home esportivo de nossa terra.

FATOS E BOATOS
Que o Kungel esta farto de levar a pior nos Jogos

de bolão, é tdto, Mas que ele não gostou que o Zipperer
perdeu para o Altino, é boato.

Que, o Leopoldo é venenoso, e fato, Mas que éle .,,-
Ira 1Ja "fogueira" e boato. ...

Que o Botatogo derrotou Q Corinto é falo. Mas que
deu lucro, t boa/o.

Qa, o Atlético de Ioaçabo ''masSaCYDU'' os botara,
guenses e tato. Mas que êles irão dar-o grito de "lndepen
dência Otl morte', em Canoinhas, e boato.

JUIZO ELEITORAL 8a. ZONA - Canoinhas
o Doutor José Pedro Men

des de A lmeida, Juiz Eleitcre l
da 8a. Zona, CANOrNHAS. da
Circunscrição de Santa Catarina,
na forms da lei, etc.,

EDIT AL
Pelo presente edital, ficam

convocados todos os senhoresDe
legados de Partidos, devidamen
te credenciados pErante êste
Juizo Eleitoral, para, de Confor
midade com o disposto no art.

23, e seu parágrafos, da Lei nr.

2.550, de 25 de julho de 1-955,
em audiencia publica a ser re�

alizad, nêste Juizo. dia 2 de se

tembro às 14 horas (2 horas), se
proceder a escolha dos mesÁrios
que constituirão as mes81 rêcep
toras de votos, nesta Zona Elei
toral, nas eleições de três de
outubro proximo vindoQro. E,

para que chegue ao conhecimen
to d.� todos e para que não se

alegue ignorância, mandou pas
sar o presente edital que será
sfixado no local do costume e

publicado nos jornais "Barriga
Verde" e "Correio do Norte",
desta cidbde.
Dado e passado nesta cidade

de Canoinhas sos vinte e um

dias do mês de agosto do ano

de mil novecentos e cincoenta
e cinco. Eu, Zeno Benedito Ri�
beiro <:Ia Silva, Escrivão Eleito
ral que o datilogr6fei e subscrevi.
José Pedro Mendes de Almei- ..

da, Juiz"'Eleitoral.
Está.conforme o original. Dali

té. Data supra. Zeno Benedito
Ribeiro da Silva Escrivão Elei
toral..
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RÊNEAU -CUBAS

I

PLANTA STUEBER
b' . Ir '

.

Nas proximidades da Associação Rural
-

, ESCRITURA IMEDIATA
f fi I f ,

Informações: Dr. Scultetus e A Itredo Garcindo

27.8·1955

Negócio de Ocasião
Vende-se 2 datas urbanas á Rua

Caetano Costa com uma casa de
mo�ada com 114 m'2 e um bar
racão para Indústria com 144 m2.
luz e força instalados, e mais de
pendenciee. 1
Informações nésta redação.

"SãoPaulo" Comp. Haciollal de Sego deVida
Tendo-se extraviado 8 apólice D. 142.991. emitida pela "SÃO

PAULO" Companhia Nacional de. Seguros de-Vida, sôbre minha vida,
e como não tenha sido feita treuaacão de espécie alguma aôbr'e a

mesma, desde já declaro a referida apólice oula e sem valor algum,
em virtude da emissão de uma segunda via.

.
Comprometo-me a restituí-Ia à Companhia se em, qualquer tempo

Jôr encontrada, assim como reaponeebílteo.me por qualquer reclamação.
que sôbre a mesma sdve,nha à Companhia.

I,.

Cenoíuhas, 30 de Junho de 1955

MAX ZIEMANN (Fi��a Reconbecida)

Aténção Lavradores
A Associação Rural aca

ba de receber sementes de
arroz. Para os próximos
dias mudas de árvores fr'u
tfferas, mudas de batati
nhas e ramas de aipim.Discos LUIZ GONZAGA

Asa Branca
Paraíba

Baião na garoa
Cigarro _de Paía

-

Baião granfino
Só vale quem tem

i
Pagode russo

No meu pé de serra

Paulo Afonso
Padroeira

Xanduzínha
A volta da asa branca

Vasa EflUae muitos outros serão
encontradas na

Exposição Agro Pecuãri" ern Rio do Têsto
No periodo de 2 a 7 de setembro. realiza- se em Rio do Teato,

uma grandiosa exposição Agro Pecuária, onde serão expostos animais
de fina corrente de sangue, inclusive o poder industrial e de lecticí
nioe daquela próspera cidade. A Comissão está aceitando expositores
de outros Municípios, custando cada Steud Cr$ 209,OO� Convem
lembrar que os criadores de Rio do Testo. tomaram parte na noaea
Primeira Exposição realizada em 1953 e todos ferem cleeeíficedoe.
obtendo prêmios e lambem compareceram às noaeae Iesüvídedea. per
manecendo em nossa cidade 3 dias.

. ,

t AI Comissão convida todos OB criadores e iodustriais de Ca
netebae. Demais informações para inscrição' serão preetedea por
Alfredo Garcíndo • Presidente da Associação Rural de Canoínbae. 1

;,..."""IR""'==::H"""..;_....:.;,=:n..dn"=:r...=I""'mm::._.,;."""�....r.":::m..m::"r.m..H"..

'm::::::::::1I FosFato Escória de Thomás I
ii o mais antigo, ativo, ,fi.c;i,en.!� II econ.(imico .adu,bo fosfatado e cálcico �
ii que o BrasIl la-conheceu e vem usando. ii

..H CONTÉM: 17/18% de fósforo solúvel em ácido cítrico 8 2% (mét.odo Wagner) nii
• 45/50% d. eálclo em fO'rma de cAI livre e combinada o;

D ���c:otae ,:�I��i:s� enxofre

H � I
4/5% de ma�g.nêl, cobalto, titâneo, vanãdio, cromo, etc.

ii .. NEUTRALIZA e corrige a acidêe das terras,

lã .. EQUILIBRA o metabolismo das plantas.

li .

�

���\(lyv��EES��er::\:r�a�ós!���ia��I�iO, etc.
:: • E DE AÇAO BRANDA, por isto k lnoteueivo à terra.

:!.!.,!
.. Seu .eteito RESIDUAL forma as mesmas reservas na terra que

... Icrtea estrumações.
.. Mesmo nas terras roxas e descalcificadas, traosforma.ae FA-VORAVELMENTE.

:: • AJUDA�o desenvolvimento das raizes.
.:: .. SEGURA'e desenvolve extraordinariamente os frutos uuiíormizaudo a maturidade
� .. RETÉM a florada. ::

� O·FOSFATO ESCORIA DE THOMAs, ê u,m excelente edube que não ,_oh•• !I-
H menor intervenção de ácidos. Seu efeito é lento e duradouro, chegando a _.ii.•• surpreender até os mais descrentes, Quanto maior [ór o grau de ACIDES,
n maior será o seu resultedc. ::

ii

"i,:.,I!" Imp�rtasões Dlret�s .. Estoque Permanente .. PrêçosAccesslveis

!""".:"'••,Agentes exclusivos no P�raná. e Santa Catarina

fi ALBANO BOUTIN & elA. LTDA. 11
H "' MATRIZ FUNDADA EM 1897 FILIAL ii
:: Av .. Capeneme, '155/l91 Av, Perenâ s/o (eeida para Ibiporã) i!

1I..,::::::::::::::::;::,,:::��!.��:��:::::,:::::::::::::,m::::,:::::::::,m::::::�:::,::�����:'���,::::::::�::::::::::,JI

obteriam com

COUROS DE CABRA
Compra-se quaiquér quantidàde

P"g,,-se (, melhor prê�o da praça

RENNERna LOJA

�niacia Of i v e i r a
I

.

,

.....

Especialidad�s Fqr�.c�uticas

I
Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena

Rublnstein,. M",rgaret Ouncan, Coty e outras
_ ,Artigos de Touca�or etc.

Manipulação escrupulosa! Preços módicos,!

UM LEMA QUE É TRADiÇÃO
RENNER QUALIDADE E rRECO JUSTO

Da roupa de passeio e trabalho ao smoking
.RENNER. SATISfAZ A TODAS EXIGI'.NClAS

PURA LÃ

CORTE SOB MEDtDA

4x

,

FEITA PARA DURAR MUITO ..

PORQUE TEM QUALIDADE EM TUDO!

I' 1$ ROUpas R!MH!R. p!la quali�a�e

1
�O$ lecldo$, doS Blllmenlos e

pIla IU� c�nlecção asm!rada

1
pDd!mldml'Dserluadas

�erl6dIC8J1ienl,
Rua Get�lio Vargas, 882

Santa .Catarina

Revendedor REIHER

CASA PEREIRA

CANOINHAS

AGRICUL r_OR!
Plante menor area II colha mais com

SALITRE DO, CHILE:

Sódico ou Dupló Pótássico_

I
Sódico: 16% de azoto ,- I I

CONTÉM: Potá8Sico:,14�15% de azoto e 10-11% d� po,tássio
e mars 32 elementos menores íodíspen
sáveis a saúde e p_rodut��idade das plantes.

Ano após ano, os fatos confirmam que o

SA.LlTRE DO CHILE

.

• Aumenta a produção e melhora a qualidade
.. Aumenta o=número- de brotos neves
li< Segura as floradas e os chumbinhos
.. Dá vigor e resistência às plantas contra o ataque de pragas
II< Ajuda a corrigir a ecídês do solo
.. Recupera a planta das secas prolongadas

SUA APLICAÇÃO É FACIL E ECONÓMICA
II< Conserva o solo fresco e mais tempo úmido

, * Quando puro, antes da florada ou no perfíjhemento
.. No momento que a planta necessita: li3 no plantio e 2/3
em cobertura, ém duas aplicações com 30 dias de intervalo

Solicite instruções mels detalhadas aos Agentc� do
_,

S.litre no Paran.1

Albano Boutin & Cia. Ltda.
FUNDADA EM 1897

Matriz
Av. Cepaneme, 155/191

ex. Postal, 332

Telegramas: «BOUTIN»
CURITIBA

Filiai
A v. Paraná s/n (saida p. Ibiporã)

CXT::��:��: ;Bci���N�048 1
LONDRINA
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CORREIO D_O NORTE 27-8-1955

GOVERNO
MUNICIPAL

peouerimentos despachados durante o periodo:
30/6 a 8/8 de 1955

REQUERENDO 1RANSFER_ENCIA DE:
Ervino Fleith lotes suburbanos paro Tomas Hudzíns ...

ki; Eroino Fiei/h ímpôsto predial para Tomaz Htuizinski;
C�rlos Seitried duas t,;arroças para Kurt Kloetertiott; Kor»
«ateki &. Geremias caminhonete para Oosparino Geremias;
Alberto Bonassoli caminhão para Lourenço Taborda Ribas;
Lourenço Taborda Ribas caminhonete para Alberto Bonassoli,
Alvaro Mal/on caminhão para Serraria Caragaald Ltda.;
Mário Possamai caminhão para Vulcanização Ouro Preto
Ltaa.; Antônio Schikolski é sua Mnlhc1 área de 4.495 m2

���icoUt��gr;:;kid�a;,1'�hã� ::�aa1trcf:l�/s8Afei:n���i�';:�
de Maios carroça para Hilário Pereira de Souza; Milton
Aínes Nunes bicicleta para João Gapski; Daaoôerto e Wal
(rido gchramm caminhão parti Carl Heinz Friedrich; Ivan
losé da Costa caminhão para Antônio Toporoeki, Marit..c
Angelina Wiltuschrug e seu marido área üe 330 m2 para
Nelson Zipperer; Maria Conceição Rodriguês bicicleta para
Ildefonso Finta; losé Maria Furtado "rimo e sua Mulher
área de 800 m2 pura João Mari" Corria; Nicolau Gonçalves
e sua Mulher área de 2.650 m2 pata ldalino Francisco Tulio;
Antônio Soares Fragoso carnínhâo para a lndustriu União
Mad.ireira Ltda.; Feres Coury e sna Mulher ârea de 800
m2 para José Pereira do VaU�; Idem Idem para [oâo Maria
Qranemamr; Inácio Ignachtaski carroça para Qregório Za
dereski; alto Hoeptner de uma casa para Ernesto Pirmann,
Paulo Romanovicz automóvel para Emílio Haensch, loõo
Ranulfo Mayer bicicleta para Francisco Orechéski; lose Su»
doski Filho caminhão para E. a Novak; Claudio Novak bi.
cícleta para Alexandre Novak Sob.; Osvaldo Naieer bicicleta
para [saias Avelino da Silva; Eltrida Endler Kwitschall
área de 800 m2 e uma casa para Ema Drew.k; João Que
rino da Siqueira e sua Mulher árelll.229 m2 para Leonardo
Ma,cinichen; Adolfo Ptleger e sua Mttlhet área 22147,40 m2
para Paulo Alvim Wagner; Francisco Oronza caminhonete
para Miguel Woiciekouskí, Miguel Woiciekovski caminhão
plJra Francisco Oranza; Alberto Bonassoli Filho caminho
néle para losé Tokarski e Cio. Lida; Augusto liaensch ca

minhão para Basílio Humellhuk di Cia. Ltda; Basílio Hu
menhuk &, Cíe. Lida. caminhão-para Augusto Haenschçfoão
Tomacníts e sua Mulher drea de 800 m2 para Alvino Li.
bério dos Santos; Alberto Bonaseoli bicicleta para Lauro
Goncotoes, João Tomuchitz j sua Mulher área de /.170 m2
para Hialmar Donnemann; Carlos Soares de Andrade drea
de 440'm2 para Laurecy da Costa Penter, fose Lucas e sua

Mulh,rdrea de 800 m2 e uma casa para OuilheY'm�Orl}_sskopr;
Boleslüu Wojciekov�ki caminhão para Nelson (J�acheco.

REQUERENDO BAIXA DOS IMPOSTOS DE:
Omar Gomes automóvel; Amadeu Santos bicicleta Rex;

Cecilia Gomes Barbearia,' João Wunderlich Atelier Potogra
fico; Aug!lsto francisco de Souza canoça; Lauriana Fonseca
carroça; Agenor Bueno bicicleta,' Helmuth. Fruet automóvel'

REQUERENDO LICENÇA PARA:
Francisco Müller 6 meses de licença para tratar de

interesses particulares; Cia. Cigarros Souza Cruz estabele
cer-se corno Mercador Ambulante,' Nicolau Goncalues coas

ttuir U'lfla casa de madeira, na Estrada de Fartura; Ivo Se
rilo Muhlmann construir casa de alvenaria, na zona subur
batia; Nelson Zipp6r,r construir prédio de alvenaria de dois

pavimentos; Duííio Cornelsen estabelecer-se com annaum
de Gêneros Atisnenttcios; Estanislau Ourginski demolir uma
casa; Ruth Lader construir uma cása de moradia, na eons
suburbana: Diretório da União Democrstics Nacional construir
palanque para comícios políticos: Alexandre Blosfeld estebs»
Jecer-se t;pm Atraiatana; Ciro José Yaréla seis mêses de licença
para tratar de intprêsses particulares.

REQUERIMENTOS nr'JERSOS:
Pedro Vipiéski requer mudança de côr de sr:u caminhão;

I Leonardo Marcinichen requer, por aforamento, excesso de 923,72
m2, no perimetro urbano; Pedro Teodorovicz requer dem'Brcação
de sua data; Alex Michel requer, por aforamento, área de 2.567,40
m2 na zona suburbana; José Pereira do Vale requer, por compra,
5 m2 de terreno no Cemitério Municipal; Marcelino Rubel requer
deVOlução da importância de Cr$ 416,00; Lucas Rubel requer, por
compra, 5 m2 de terreno no Cemitério Municipal; Leopoldo Fal
gatter requer, por compra, 2 1/2 m2 de terreno no Cemitério
Municipal; Féres Coury requer segunda via da carta dt: aforamento
n. 806; Jayr Campos Côrte requer segunda via da certa de afo·
ramento n. }.(J68; Saulo Carvalho requer segunda via da carta de
aforamento n. 342; Nazir Cordeiro requer mudança de côr de
seu automóvel.

Canoinhas, 18 de agosto de 1955
Osvaldo Ferreira Soares - Secretário

PREZADO AMIGO,

, Voc�, como eu, está convencido de que s6mente JUARE�
t:AVORA pude dar ao País, o govêrno de moralidade admi
nistrativa de que tanto necessitamos.

E' imperioso que você, coopere nesta campanha de alicia
lllento e pre>paganda. que estamos realizando em todo o BRA�IL,
transmitindo a nossa mensagem de fé a cinco o'U maLa de seus amIgos.

COM JUAREZ E PELO BRASILl

(do Comitê de Canoinhas)

Decretos

Máquinas�de costura
« -S I N G E R »

OFerecemos para pronta entrega
Vendas á vista e agora tambem em prestâções

Outrossim, teremos em bréve os aparelhos H Z I'G � Z AG" da "S I N G E R"
adaptáveis aos últimos modêlos das máquinas SINGER e que transforma a sua

máquina n'uma completa Z I G � Z A.G, com possibi�idades para

101 pontos diferentes de costura,
com a enorme vantagem de preço.

Adquira, pois, uma S I N G E R, que sómente oteréce a vantagem
de ser transformada n'uma máquina Z I G - Z AG.

Preço do aparelho cêrca de Cr$ 'tOOO,OO
INFOltMAÇOES DETALHADAS PRESTAM COM PRAZER

OS CONCESSIUNARIOS •• S I N G E R " EM CANOINHAS:

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

H. JO RDAN
-

S. A.
Rua Getulio Vargas, 562 - Telefone 152

C A N O I N H A S SANTA CATARINA

DECRETO N. 1C3, de 3'8-1955
HERBERT RlTZMANN, Pre

feito Municipal de Canoínhas,
no uso de suas atribuições,

DECRETA:

Artigo I. - Fica criada uma

escola mixta isolada em Xer

queada, distrito de Três Barras.

Artigo 2. -- As despesas com
a manutenção désta Escola, cor
rerão pela verba do orçamento
vigente

Artigo 3. --Este Decreto en

tra em vigôr na data de sua

publicação, revogadas as dispo-
sições em contrário.

.

Prefeitura Municipal de Ce

noinhas, 3 de egôsto de 1955.

Ass: Herbert Ritzmann - Prefeito
Osvaldo F. Soares - Secretário

DECRETO de 6-8-1955
HERBERT RITZryIANN, Pre

feito Municipal de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, no

use. de suas atribuições, resolve:

r;OMEAR:
De acôrdo com o artigo 15,

item Itr, do Decreto-lei o. 700,
de 28-10-1942, Eugénia Ana
Pieczarcka para exercer o cargo

��'i�����ssoo� �;:�!��,o ::J���
J, do Quadro Unico do Muni

cipio, na Escola' Mixta Isolaja
de Xarqueada. distrito de Tres
Barras.

Prefeitura Municipal de Canoi
nhes, em 6 de agôsto de 1955.

Ass: Herbert Ritzmann - Prefeito

Osvaldo F. Soares - Secretário
I

PORTARIAS de 12-8-1955
Herbert ,Ritzmann, Prefeito

Municipal de Canoinhas, no uso

de suas atribuições, resolve:

CONCEDER LICENÇA:
De acôrdo com o artigo 167,

do Decreto-lei n 700, de 28-10-42
a FI ancisce Müller, ocupante da
função de Motorista, ref�rência
XI, durante seis (6) mêses, a

contar de 1. de agôsto de 1955,
sem vencimentos. -

e Port,rias
CONCEDER LICENÇA

PReMIO
De acôrdo com c artigo 197,

da Constituição E..staduel. a Ale
xandre Novak, ocupante do car

go de Auxiliar do Diretor do
D.M E.R., padrão V, do Quadro
Uníco do Municipio, durante
seis (6) mêses, 8 contar de 16
de julho de 1955.

Prefeitura Municipal de Ce
noinhas, em 12 de agôsto de 1955

Ass: Herbert Ritzmann - Prefeito

Osvaldo F. Soares - Secretário

DECRETOS DE 12-8-1955
Herbert Ritzmann, Prefeito

Munícípal de Cenoínhas, no uso

de suas atribuições, resolve:
EXONERAR:

De ecôrdo com o parágrafo 1.,
alínea e.do artig092, do Decreto
lei n. 700, de 28-10-1942, Ana
Setnick, ocupante do cargo de
Professor não Titulado, padrão
D, do. Quadro Unico do Muni
cípio, com exercício na Escola
Mixta Isolsda de Gavião, distri
to de Tres Barras.

NOMEAR:
De acôrdo com o artigo 15,

item III. do Decreto-IE-i n. 700, de
28/10/1942, Ana Setnick para
exercer (, cargo de Professor
Regente do Ensino Primário ou

Ginasianu, padrão J, do Quadro
Unico do Municipio, na Escola
Mixta Isolada de 3avião, distri
to de Trê Barras.

PrefeituaMunicipal de Cano
inhas, em 12 de agsto 1955.

As!!. Herbert Ritzmann - prefeito
Osvaldo F. Soares - Se.cretário.

Vende-se
Um caminhão Chevrolet 37

em perfeito estado.
'

ESTUDA-SE TROCA,
Tratar nesta redação.

Tem bom gosto?
Tome Gafé S. Tereza

Defesa da Família

Fcrêalecjmento dos Municípios
Reforma Administrat'Íva
Petróleo para o Brasil
Participação nos Lucros

Direção dos Institutos pelos
Associados

Com Juarez e pelo Brasil
(do Comitê de Canoinhas)

Malhas dé lã 1
só Fambra

e Fambra só na

Casa Erlita

VENDE-SE
metros balcão de imbUia

em 3 peças. Preço de oca

sião, para desocupar lugar.,
Tratar nésta redação. 2x

Assine! Leia J Divulgue!

Correio do Norte

Vende-se ou troca-se
Por um caminhão ou auto

móvel, um Bar e Restaurante

completo, para ser retirado
do local. 2

Melhores informações com

o sr. Ludovico DambrovskL

Vaca Leiteira
Vende-se uma, raça mestiça
holandêsa, primeira cria.

Informações com o senhor
Max Schumacher,

Canoinhas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



os estivadores
calamitosa"

o Prefeito Herbert Hitzmann, expediu telegramas de congratulações aos jovens
canoinhenses Arno Wolther e Sigurd Walter Bach, em virtude de haverem
ingressado no oficialato do glorioso exército de Caxias, formulando votos

para que suas espadas sirvam sempre para fiél cumprimento dos sagrados
deveres defesa da honra e integridade nossa grande e incomparável Pátria!

(,ARTA
de João Colin a Jorge Lacerda

o ilustre e prestigioso líder da UDN, em Joinville,
baluarte da Frente Democrática naquêle município, dirigiu
ao Dep. Jorge Lacerda

.. candidato a Governador do Estado,
seguinte carta, hipotecando-lhe solidariedade e afirmando
"que pode o prezado amigo ter a certesa de que empre
garei todos os meus esforços na consecução de uma bri
lhante vitória eleitoral":

'·JOINVILE, 20 de agôsto de 1955.

Meu caro Jorge Lacerda
Estou plenamente de acôrdo com a decisão do Di

retório local da UDN, apoíêêdo o seu nome e o de Heri
berto Hülse, para os cargos de Governador e vice-gover
nadar do Estado.

Pode o prezado amigo ter a certesa de que em,

pregarei todos os meus esforços na consecução de uma'
brilhante vitória eleitoral.

Aceite meu cordial abraço
(a.) João Colltn".

APARELHO

�

Cortcíusão da 8" página
aumentando dia a dia o velôr
do patrimônio, toda a renda da
festa será nele empregada. Ten
do a Diretoria assumido sérios
compromissos, efetuando eleva
das compras de material para a

construção e pretendendo ter
minar. algumas salas, deixando
as em condições de funciona
mento, espera e conta com as

manifestações do apoio de todos
os canoínhenses, sem exceção
de nenhum, para que brevemen
te esteja funcionando normal
mente. Já �tá coberto. Com
mais um impulso poderemos
dizer que Cancínhas com o seu

próprio esforço, conseguiu cons-

descarga

ENGENHARIA E COMtRCIO

MATRIZ: RIO DE JIINEIRO

FI�IAIS: SÀo PAULO· eouo ALEGAi
').GENCIA, BELO Hq_RlZONTE

Escreveu Alfredo Garcindo

Membro da Diretoria

VENDE-SE
Prêço de ocasião la flatas
no Campo d'Agua Verde.
Não alaga. Vêr e tratar com

DARCY WIESE. 3x
/

Francisco Galotti deixou
cariocas em situação

A Estiva do Rio de Janeiro manifesta-se
favorave I à nossa campanha

contra FRANCISCO GALLOTTI
Da Capital Federal recebemos c seguinte significa-

tivo telegrama:
..

Rio - Via Western - 17. - «Tudo que disser sô
bre administração Gallotti pôrto Rio Janeiro representa
pouco perante calamitosa situação que criou' sua gestão
pt âoaricio dloes - Aprigio Santos - Lineu Carvalho,
estivadores».

Não, se poderá negar aos homens honrados e di

gnos da Estiva o direito de dizerem o que 'sabem sôbre
os homens públicos. Francisco Gallotti foi administrador
do Pôrto do Rio de Janeiro. E eis um insuspeito teste
munho de que deixou a classe portuária em «calamitosa
situação». E vem, Mora, depois de abandonar S. Catari
na para viver no luxo do Rio, pedir votos dos portuários
catarinenses para governar o nosso Estado, que, a bem
dizer, não conhece mais.

Alerta, portuários e estivadores, para o alarmante
aviso que vos dão vossos colégas do Rio de Janeiro!

Aniversariantes da semana
HOJE:- ° ar. Wíegando Metz

geri era. dona Aids, esposa do
sr. Teodoro Schroeder: srta. Do-

Ilores, filha do sr. Frederico Wer
dan; srte. Frida Baíl: Wiegando,
filho do sr. Bruno Schroeder.
AMANHA:- A sra. dona Hilda,

esposa do sr. Rodolfo Frank; os

srs. Oady Nader e Osvaldo Pio
trowski; srta. Tereza Baíl; se.

Augustinho Kornatski, residente
em Sio João dos Cavalheiros.
DIA 29:- O jovem Gustavo,

filho do sr. Willy Priebe; o sr.
Abdo Ossaif; srte. Ana Dorcthée,
prendada filha do sr. Siegfried
Olsen.
DIA 3C:- A menina Silvia, fi

lha do sr. Dietrich Siems; era.

dona Marta, esposa do sr. Ro
dolfo Knopp; o jovem Arno,
oficial do nosso exército, filho
do sr. Kurt Walter; o jovem Ra
chid, filho do sr. Antonio Sele
me; sra. dona Síbíla, esposa do
sr. Ervino Wiese; os srs. Teodo
ro Schroeder e Francisco Bail.

DIA 31:- � menino Wander
ley, filho do sr. Vendelino Klock;
Professora sete. Leonor Seleme:
sr. Joaquim Fernandes Luiz, re

sidente em Porto União; sr. João
Petchow; sra. duna Maria, es

posa do sr. João Müller Júnior;
sra. dona Hulda, esposa do sr.

Carlos Benkendorf Maria da
Luz, filha do sr. Melchioros
Ichoros.

DIA 1:- A sra. Herta S. 'I'ebelípe:
sra. dona Judith, esposa do sr.

Bento Menezes; Terezinha, filha
do sr. Gabriel Níedzelskt
DIA 2:- O menino Milles, filho

do sr. Milles L Zaniolo; o sr,

Luiz Doerlitz; sra. dona Maria,
esposa do .sr. Luiz Doerlttz: sra.
dona Gabriela, esposa do sr.

João Fürst; Norberto. filho do
sr. Francisco Voigt; Maria Lúcia,
filha do sr. José Guzinski.

«Correio do Norte" cumpri
menta aos aniversariantes, de

sejanáo·lhes muitas felicidades.

Amanhã, grande festa
escolar em

Campo d'Agua Verde

A· festa pró construção
d G . .,.. truir o gigante arquitetônico da

colina. São convidados para aO InaSIO festa, crianças, moças, moços,
velhas e velhos, enfim, todos
que possam contribuir para que
a nossa organização venha a ter
êxito e possamos continuar exe

cutando todo o programa já tra
çado pela Diretoria para o tér
mino da obra.

João Colin
candidato à Pre
feitura de Joinvíle
Teve a maior repercussão

em JoInvile e todo o estado
o reatamento das relações
90 diretório da UDN Jcinví
lense e o lider politico João
Collin com o Governador do
Estado, bem como o decidi
da apoio...... que vão dar de
acordo com o manifesto di

vulgado às candidaturas de

Jorge Lacerda e Heriberto
Hülse para Governador e

vice-governador.
Ao mesmo tempo foi lan

çada com grande exito a

candidatura de João Collin

para Prefeito, Municipal.

�@®@@®®®""-.!I'®®€:®®®®®G�S®"'.!l®®®®\WI

I ATENÇAO i

I s.n�op��;í;ti;�á�;·v:'�a�i;;;ã�v.�, Rec�·p�����e.. i
....OTTO RITTERUI estabelecido à Rua 7 de Setembro, 76

I
AVISA que acha-se. instalado com formas novas,

. estando, apto a atender todo e qualquer serviço de

vulcanização, para qualquer bitola.

RECAUCHUTAGEM com formas novas, para as

seguintes bitolas:

(ii Pneu. 700 x 20 ao prêço d. Cr$ 1.000,00 .

® 7eo x 20 • .. • • 1.100,00
$i • 825 x 20 � •• 1.200,00

L·
1100 x20« • « • 1.400,00
1000 x20« • • • 1.800,00

SERViÇO GARANTIDO 10

@®®Ii'!9®�®®@®®íiI'�®�®®®�

Emprêsa União Catarinense Ltda.
A Emprêsa Uniãô Catarinense Ltda., comunica que,

a partir do próximo dia 10. de Setembro. obedecerá os

seguintes horários:

Linha Pôrto-União a Mafra
Partidas désta cidade para Mafra às 10,30 horas

e para Pôrto-Uniâo às 12 horas.

Linha Canoinhas a Curitiba
Partidas désta cidade para' Curitiba, todos os dias

úteis às 5 horas' com retôrno às 16 horas.

Melhores informações, na agência à Rua Paula
Pereira n. 592 - Telefone. 106 - Caixa Postal, 1'60.

_._
-.-'.

70 alqueires (700 margas) de terras, a 800 metros acima d.o
nível do mar. Em parte plana e outra parte levemente mutí

nada. Nâo tem montanhas nem pedras, Muito próprio para

a lavoura mecânica e cultura de TfUGO, MILHO, FE:IJÃO.
ARROZ e qualquer outra planta. Existe muita lenhe que

pode SH fornecida à Estrada de Ferro. Tambem tem

muita HERVA MATE.
O clima é muito saudavet e egradavel. Prosperam esfrutas euro

pess como:maçã, peras, ameixas. pecegos, uvas, marmeio .. ,etc

Mais informações com o proprietário:
O� H_ HOMKE� em Joinville

ou com Alfredo Garcindo - Caixa Postal, 56 - Carl"! ,h, s
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CORREIO DO' NORTE

SEU ESCRITORIO PRECISA DE

27-8-1955

�ua••DE..�.m•••�"""'RRBR••••��ilRMAOS AMINI
I Ccncessicnarics FORD i
1& .TEM PARA PRONTA EtHRECiA: I
I CHASSIS·· CAMINHÃO COM (ABINE AMERICANA: 11.F-800 - 192" - Motor 170 HP, - modelo 1954

7 alqueires de terra. 3 co sas e paióis. Olaria completa. II!!!! F-60e _ 172" _ Motor 138 HP, _ modelo 1954 IVerdadeira propriedade rural.
III

6 dalas defronle a Granja de Alfredo Vierlel, F-500 - 154" - Motor 130 I:lP, - modelo 1954
5 Alqueiros de lerr�ura _ om FARTURA I F-350 - 130" - Motor 130 HP, - modelo 1954 IIIUMA CASA do mad-;;;;-;rRua Curilibanos, 272 "'" F-100 - Pick-Up - 130 HP, - modelo 1954

so Alquolres (8rocalingol o Erval) _ om CAMPININHA I Ford-Rhein (Alemão) - 173" - 110 HP. - Com eixo
III--- .

lII!l
de força modelo 1954

I60 ALQUEIRES de terra de cultura > 2 esses para operártos . 1
barracão par� Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires para arrozeírs Ford-Thames (I nglês) - modelo 1954
35 Alqueires de lorra d� - em SEREIA (dislanlo I Chassis para Onibus - Diesel - 189" - 95 H P. - .II1IIapenas fi) kilómelros da Cidade)

II1II com eixo de força
4 alqueires de terra de pla�ma casa de madeira (l&x13) lIIIl
Com árvores frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros, 17 iD

quilómetros da cidade, com ponto de oníbue a porta.

I"'elo alquolre de lerra n�o do corlume do Schmlll, Ford·Vendome (Francês) - 4 Portas - Motor V8
a 500 melros do cenlro de cidade. 110 HP, Modalo 1954

Ford·Taunus (Alemãol • 2 Poria•. - Motor 48 HP.

r�-;:�:��:?Ci�ll F." Am�'���:ro:�:���::. - ns HP.

'I!' Consêrtos em Geral - Peças e Acessórios :I: II1II Aberta Dia e Noite
,iI Soldas em geral - Pinturas de Carros li!

I
Rua Duarte Scbutel n. 15 Telefones: 36D5 - 3347

Iii I Tôrno Mecânico e Ferraria

',r, E I F I C IOF O RI Serviços dirigidos por um técnico competente, I ' O, . � I
i��ua 3ia;or Vieira _In - (ao lado do Rdijicio J/fuu'!j,J' Florianópolis - Santa Catarina I�::�::�::==�:�::� �__IiI_IlllIiII__IIIIII1111B!IIIIIII.III11.II_IiIIIIIII_.�

M.!quinas de escrever 'Oltvetn . Japy e Royial
équines de calcular FACIT - Somadora Ohvetu

manuais ou elétricas

\ quivcs d••co SECU�IT e [icherios SECURIT

a prova de fogo de 2 compartimentos ou enccreçedos
Procure .adquirir por bons preços
modalidades suaves na C A S A

J_ Côrte
Rua Vidal Ramos, 701 - Fone 125 3.

t "ancinhas Santa Catarina

�.

·®@®®®®®®@®®®��®�I�. mels .ntig.. Oficina

I
A mais sortida
A melhor _

A p.. f.rid. Relampago

Completa assistência para
sua bicicleta d�tt:q�:ro���n;::�r

Peças e mais péças, da menor, até a maior

V E N D E bicicletas no.vas 40 melhor c-êce da praça

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

PREÇOS MÓDICOS

Sempre OFICINA RELAMPAGO
(AO LADO DO CORREIO)

ALFREDO GARCINDO
Representações,Corretagem,Segu ros,Conta Propria

Tem para pronta entreg_a-:
MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRlGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES, MOTORES A GAZOLlNA E

MOINHOS PARA QUIKERA MANUAL E ELETRlCO

Deseja vender o seu imóvel? Procur-e Alfredo Garcindo.
Quer COmprAI" um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo.
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Gsrcíndo. Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requertmentos,
petições e t: te

.

Tem a venda em Felipe Schmidt, 5 alqueires de terra
de cultura, com casa de moradia, paíól e outras benfeitoria!'. No
mesmo terreno, tem uma orgenísada criação de abelhas com 40 caí
xes e uma força hidráulica�ar bateria. Preço de ocasião.

105 elq. terra de cultura, no Gavíão. Tres Barras. Preço de ocasião.

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

Malhas de lã

na (!ad.Q, �.,tita. Todos devem escolber para Presidente da
República o candidato de sua preferência

V. S. poderá comprar re

logios moderníssimos
anéis e brincos de di-

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
�e 6uil�Hme J. A. lUOZ!

Rua Eugenio de Souza

o Inverno
vem aí. Compre já suas

. Pro(ure no seu lorne(edor
o sabão Princeza-;- Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Prefeitura Munidpal de Canoinhas - Aviso
De ordem do Sr. Prefeito Municipal, torno público

que durante o corrente mês de Agosto, se procede nésta
Tesouraria e nas Intendências de Três Barras, Paula Pe
reira, Felipe Schmidt e Major Vieira, a cobrança da TA
XA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, cuja recáe
sobre todos proprietarios de terrenos rurais na base de
Cr$ 1,50 - Cr$ 1,20 e Cr$ 1,00 por alqueire de 24.200
rntrs. ·2., com as exceções constantes da Lei.

muIta
Nos meses seguintes, a cobrança será acrescida de
prevista em Lei.

'

Canoinhas, Agosto de 1955
C. Pieczarka - Tesoureiro

Assim tambem todos devem preferir para concertos de sua

bicicleta uma Oficina onde o lema é: SERVIR MELHOR
PELO MENOR PREÇO; e ésta só poderá ser a

OFICINA CRUZEIRO
que atende em aluguél, concertos, reformas e vendas de

bicicletas e tudo que se referir ao ramo,
e ainda mais, atende a domicilio.

Está localizada ali junto com o edifício ADOLFO VorGT

r�:��
ii Dentaduras AnatomicBs

J:ii - Rua Vida I Ramos

H CANOINHAS • SANTA CATARINA
I

mm:::::;:::::::::::::::::c:::::::::::z:=r.:=::::r.u:..-r.".::um::...:m::=::ac:::::::: :

\

CARROS DE PASSACiEIROS:
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Adhemar recomendou apOio à candidatura de Jorge Lacerda
Realizou-se, dia 21 de agosto, à noite, no Largo

Fagundes. em Floríanópolís, o anunciado comício do
PSP, contando com 8 presença de prôceres dessa
prestigiosa agremiação político-partidária, integrada
na coligação da FRENTE DEMOCRATICA, qUI: apo
iam 85 candidaturas de Jorge Lacerda e Heríberto
Hülse, a Governador e Vice-Governador do Estado.

No discurso pletefôrma do candidato progres
s.ista á Presidência da República. declarou que o "P.
S. P. PELO SEU DlRETOR[O REGIONAL DE SAN.
TA CATARINA, apoia a candidatura de Jorge La
cerda 80 GOVERNO DO ESTADO E QUE O DI
RETORIO NACIONAL JA HAVIA RATIFlf:ADO
ESSA DECISAO".

Assim, o P.S.P. marcha com os candidatos da

Frente Democrática para 8 vitória de 3 de outubro

vindouro, fortalecendo, assim 8 coligação VON, PRP.
PDC E' PSP. que levarão Jorge Lacerda e Heríberte

Hülse ao Govêrno do Estado.

Ano 10 - CANOINHAS· S. Catarina. 27 de Agosto de 1955 -. N. 365

AO ENSEJO DO JUBILEU DE
MADRE PAULINA

De doze anos a este parte. quando naa boree aClitivss de
suas doença•. DOS rudes golpes de inesperados acidentes. que soem co
brir de aobreaalto, deeeepêro e luto 08 lereaea Iemitiaa canolobeoeea
procuram recurso e alívio no Hospital Santa Crua. aparecem, desde
logo, urna. duas três-quatro Irmãs de Caridade, Iilhas do "Pai da Ce
ndede'". São Vicente de Paulo. Solicitas, compassivas. com eaee bem
Iazeje tranquilidade, qUE! eô a verdadeira Caridade sabe inspirar. vêem
em todos os doentes "seus eenbbree. pois o Seobor vive neles", como
lhes diz a fundadora - Sente Luísa de Marttec. Passam a vida, a
velar dia e noite á cabeceira doe cclermoe, miuiatraudc os remédios
das receitas mêdlcea. alimento sadio e correepcndeute ao estado de
saúde de cada um, e, sobretudo, propiciando o consolo do espirita e
mi socorros da religião na hora extrema. O pôvo as vê com carinho
e respeito, e tem-uaa quais anjos do Céu.

Mas, não ceieem elas do Céu, por milagrel São criaturas
humanee; BS mais das vezes já desde pequeninas chamadas para uma
das mais santall voceçõea. que desabrocham naa Iemillee genuinamen
te catolicaa. Ainda 11a poucos didsr o autor destes linhaa dizia brlu.
ceado, a uma inocente crieuça: "Deves ser Irrnã!» «Sim - respondeu
ela - mas Irmã do Colégio, não do Hoepítatle

E quem isto escreve. parecia notar Da criança a iugenua
ilusão. que. CUI lodo o mundo '" Irmãs de Colégio» são eomeuje ai!
<Inuêe .Mis8iuuál jus de Maria Auxifíedcre» e «Irmãs de Hcepital.»
eômeute MS cIrlllü!I do Chapéu Brenco.s como acontece em Ceuoiubes.

Nestes calamitosos tempos. prenhes de muodebtamo balôfo e

pernicioso. maldosamente incrementado por muito filme, muita lei tu

r� infantil, novêlee, n.mencea e modee. a propiner veneno á Iaoteaie
puoreeca da mocidade. o grande "chapéu branco» da Irmã Vícen
tina perdeu o sentido. Ora, não suceda, que o simples hábito exter
no afaste ee noeeee bôae meninas de tão sublime voceçãol E sirva- nos
o jubileu de vinte e cinco euoe de vida religiosa da Irmã Peufiua,
digna Superiora do Hospital Santa Cruz. de feliz ensejo de chamar

����!�ia(r.!.arI�,�,)mé9sA,» poie toda «mêaee ê grande. e ?9 o;erários,
Sempre será verdade. que co hábito não faz o mcoje». Como,

porém, ao aoldedo o proprio timbre da farda lhe lembra a bravura e
o amor á pátria, como ao sacerdote a religioso a veste negra e mar
ron lhe lembra a morte ao mundo e o amor ao Cristo Crucificado.
assim. indumentaria corporal das Irmãs Vicentinas lhes lembra sem

pre o verdadeiro espirita de seu Instituto. Oriunda. da gloriosa França
o povo Irsncee ali chama eimplesmeute «fee eocura grises» _ ee Irmãs
Cinzentas. Iaeo.porque deede sua fundação, que remonta aos meados
do eêculc 17, trajem um amplo habite de pano rude e simples, o

q:\Jal Da aua mesma amplitude lhee lembra a amplitude dOI divinos
®oa e da sente caridade, na IlIa mesma eímplicidede a eterna eim
plicidade evengêlica, e na mesma origem histérica a modeetle dali
aldeãs daquele eêculo de bone coetumee. A' cintura trazem um rosário
de grandes nozes, com eeeeente e três contas, lembrando os anos de
viJa de Nona Senhora, e isto lhes diz, segundo a mente de seus funde
dores, que sempre deverão ser as melhores Filhas de Maria, e que 118
noeaes Pias Uniões de Fifhes de Maria são ll8 melhores sementeiras
de vocações. Porém, o que mais impressiona - e talvez assuste as

crianças - ê o grande ecbepêu branco» das Irmãs. Segundo a Bíblia
poderia lembrar co céu eberto. numa espécie de V8S0, que, como um

grande lençol, levantado nos quatro cautos, foi mandado do céu».
(Atoe, 9, 10.11). Bem outro ê, ainda, o seu significado simbólico. Oro
nato da cabeça. muito em voga nas proviucíee da França, naquela
época, tem o nome de «comete branca», a lembrar, que a Irmã de
Caridade, mesmo n08 mais árduos mlatêree de sua vida, deve trazer
sempre a mente perfeitamente afiliada pelos maviosos acordes des me
lodias celestiais. E' gueruecíde a corneta branca de duas telas latereia
do mesmo tecido branco, descendo de um e outro lado da cabeça
até aos bombrce. Assim, os ouvidos, não percebendo a palavra e o
barulho, einão atravez do tecido da cambraia, aprenderão a Iecbar se

.

ao que não devem ouvir, os olhos, não podeo do dirigir-se para os

lados, por causa das duas pequenas paredes. que ladeiam as faces. aô
olham para a Ireute e para o alto, e, ao menor movimento da cabeça,
8 flecha da comete branca dirige-se para o céu. elevando a alma da
fervorosa Irmã para o trono de Deus, e o rosto, docemente eombreedo,
eetâ sempre, como abrigado, num santuário, onde pode recotber.ee,
sem ser dietreido, vêr sem ser visto, rezar sem ser Dotado. E' este o
sublime perfil da estimada jubilar do próximo domingo, 28 dêste,
Madre Maria Peutina, Diretora do nosso Hospital.

Padre Julio Hortmann, Capelão do HOJ'pilaL

CONVITE
Para melhor brilhantismo aos festejos de nossa Indepen

dência, 7 de Setf'mbro de 1822, convidamos os reservistas de la.
280. e 3a. Categoria, residentes nesta cidade e, imediações que
desejarem tod'lt!r parte nos referidos festejos, a se dirigirem ao
Sr. �. Tenente Carlos Nogueira, na Prefeitura Municipbl, todos
os dIas úteis, das 14 às 16 horas, com excepção dos sábados que
Sf'rá das 10 às 122 horas.

A Comissão

Grupo Escolar "Alt Barroso»
A Diretoria do Circulo de Pais

e Mestres do Grupo Escolar
"Almirante Barroso", convida
todos os Srs. Pais, para uma

reunião à realizar-se no dia 28
do corrente, domingo, ás 14 ho
fas, para tratar de assuntos de
interesse dos alunos.
Pede-se o comparecimento de

todos os Pais que têm interesse
no desenvolvimento educacional
de seus filhos.

NATALIA BOJARSKI
Diretora

Declaração
Da "Igreja Batista Betel.

Em vista de comentários
em torno do Iamentavel ínci
dente ocorrido por ocasião
do Comício realizado Nésta

Cidade, dia 13 do mês em cur
so, provocado por um mem

bro désta Igreja, achamos
de nosso dever declarar que,
a Igreja não apoia tal ato,
pois sua missão é a de levar
o Evangélho do amor de
Deus à todos os homens,
sem côres partidárias e sem

distinção de classes ou raças.
-, Canoinhas, 24 de agosto
de 1955.

PEDRO FALCÃO - Pastor
Dr. BENIGNO CERDEIhA

Secretário.

Capitão Leandro
José da Silva Junior
Recebemos da 38. Cía. Isolada

sediada nesta cidade, o seguin
te oíícío :-

Canoinhas, 22 de agosto de 1955
Do Capitão Comandante
Ao Uma. Sr. Diretor do Jor

nal Correio do Norte.

Assunto: Comunicação - faz.
I - f: com prazer que tenho

a honra de comunicar a V. S. que
em data de vinte do corrente,
assumi o comando da Terceira
Companhia Isolada sediada nesta

cidade, para cujas funções fui
classificado por ato de onze do
corrente do Exmo. Sr. Gover
nador do Estado.

II - Nas referidas funções, co
loco-me ao inteiro dispor de V.S.,
tudo visando o engrandecimento
do nosso Estado e a ordem e

harmonia do povo Canoinhense.

III - Valho-me do ensejo, pa
ra apresentar a V. S., os pro
testos de minha estima e dis
tinta consideração.
Leandro José da Silva Junior

Cpt. Cmt.

frofissão liberal o jornalista
Rio - 9 - Foi aprovado pelo

Ministro do Trabalho. Sr. Alen
castro Guimarães. o parecer da
Comissão Permanente do Direito
Social, que define o jornalismo
como Profissão liberal á seme

lhança das profis�ões de contador,
médico, advogado, dentista, etc.

COMPRA-SE
Cavalos velhos.

Tratar na Associação Ru

ral, ou no Pôsto Veterinário,
ao lado da Delegacia.

A festa pró construção
dó Ginásio Santa Cruz
a realizar-se nos dias 3 e 4 de
setembro próximo, está empol-
gando todos os canoinhenses
Várias Comissões na maioria

I
násio, venha a preencher to.das

compostas por Senhoras, estão as finalidades a que se destina.

trabalhando ativamente para que Estando o Ginásio em obras
a Festa Pró Construção do Gi- (Continúa n'outro local)

I, Cine Teatro Vera Cru:--
APRESENTA:

H o J E - ás 20 horas - Impróprio até 14 aoos

A IMOllTAL OBRA DE WALT DISNEY

Branca de Neve e os Séte Anões
EM TIlCHNICOLOIl

FINAL DO SERI.'.DO '·0 Falcão da FlorestaU

A M A N H Ã ás 14 horas Censura Livre

Branca de Neve e os Séte Anões
FINAL DO Sim lADO "O Falcão da FJoresta"

A M A N H Ã - ás 20 hoeaa c--. Impróprio até 14 anos

UMA AVENTURA NA INDIA
Estrelando os famosos aatroe ALAN LADO, DEBORAH

KERR. CHARLES Bl<YEH. CORINNE CALVERT

SEGUNDA FEIRA • ás'20 bores > Impróprio até 14 anoa

UMA AVENTURA NA INDIA

Se, e 4a. FEIRA - às 20 horas • Impróprio até 18 anos

MARTINE CAROL, DO grandioso filme Ireucee

OS AMORES DE CAROLINA
5a, e 6a. FEIRA _ à��mpróprio até 14 anos

LABAREDAS NO CÉU
EM .TECHNICOLOII
Eetrelaodo JOHN PAYNE

PARA DOMiNGO PROXIMO

JARDIM DO PECADO
em CINEMASCOPE

Cineminha «São Francisco»
HOJE, às 20 boree

U GRANDE FILME RELIGIOSO BRASILEIRO

"Rosas do Céu, Milagrés na lerra"
(TAMBAO)

o longo documentário nsrre v árias fases oo movimento popular
env tôrno das beuçãoa de Padre Donizzetti Lima. Narração e

Diálogos de Pedro Geraldo Costa, da Rádio Necionet.
Produção: Eldorado Filmes do Brasil,

AMANHÃ, às 15 lroras

"Rosas do Céu, Milagres na lerra"
e 40. Episódio de F L A S H G O R' O O N

AMANHA, às 20 horas
Um filme de VITTORIO DE SICA
com ANA MARIA PIERANGELI

"Amanhã é Muito larde"
Primeiro Prêmio (O I\lelhor Filme do Ano) nos Festivais Cine
matográficos de VENEZA, CANNES e PUNTA DEL ESTE.

FLASH GORDON e complementos
SEGUNDA-FEl RA, U� 20 boras

"Amanhã é Muito larde"
PAHA BREVE

"OS TRES GARIMPEIROS"
Novíssimo Filme rJaciooal. êmulo de
"Sinhú Moça. e "O Cangaceiro».

1. .a__D2���
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Canoinhas
derá sôbre

não
seus

retroce
passos!

Há homens desmemoriados, que esquecem facilmente; é

rnistér relembrar-lhes o passado recente.

Há, entre nós, gente nova, benvinda porque interessada

no progresso e bem estar da gente canoinhense mas, como é na

tural, sem maiores informações sôbre o nosso passado politico
administrativo; é· necessário que lhes contemos a odisséia da

brava gente canoinhense.
-�

Sim. Brava gente canoinhense que é constituída de indô

mitos cabôclos nascidos nesta terra ou vindos de outros estados
ou municípios; homens rudes, devotados ao trabalho; homens bra
vos que penetraram sertão à dentro, rasgando picadas, abrindo
clareiras, trazendo o progresso e a civilização.

Sim. Brava gente canoinhense dos descendentes de alemães,
poloneses, sírios, ucranianos, rutenos, italianos, patrícios nossos,
noSSOS irmãos, brasileiros como n6s; homens de mãos calejadas
pelo trabalho áspero da terra, anônimos herois da nossa pujança
econômica, artífices do nosso desenvolvimento.

Hoje, por mercê de Deus e à custa de sacrifícios, depois
de titânica luta que teve os seus mártires, depois de havermos

conquistado o terreno palmo a palmo, há paz, há tranquilidade,
há progresso, há moralização.

Mas é de ontem e não podemos esquecer, a era de per

seguições, �e assassinatos como o do Dr. Francisco de Almeida
Cardoso, de incêndios criminosos, de insegurança, de prisões de

descendentes de estrangeiros, de incitamento ao ódio racial, de
proscrição do "pinheirinho"; é de ontem, não podemos esquecer,
a apropriação da Escola Evangelica, transformada em galpão de
indústria dos senhores do dia; é de ontem, não podemos esquecer,
o fechamento do Clube Recreativo de Marcilio Dias, taxado de
antro de inimigos do Brasil; é de ontem e não podemos esquecer,
o fechamento da Sociedade Agrícola Polonesa que cometia o crime

de distribuir sementes aos colônos e de fazer bailes populares; é
de ontem, não podemos esquecer, o façanhudo regil!!e . policial da
opressão, da ameaça, das prisões injustificadas.

E houve, tambem, a pasmaceira administrativa. E houve a

imoralidade no câmbio negro do trigo, da gasolina, do assucer,
gerando fortunas suspeitas; e houve, tambem, o roubo vulgar, a

âpropriação indevida, o saque dos dinheiros públicos na adulte
ração de folhas de pagamento de humildes e paupérrimos operá
rios de estradas estaduais.

Lutando bravamente, conquistando o terreno palmo a

palmo, a gente canoinhense, a brava gente da nossa terra, con

quistou a atual situação elegendo os seus legitimas representan
tes nas urnas históricas de três de outubro de 1950 que consa

graram Iríneu Bornhausen Governador e Benedito Terézío de
Carvalho Júnior Prefeito Municipal, banindo dos quadros admi
nistrativos do Estado e do Município os algozes de ontem.

E tivemos paz. E vivemos, de 51 para cá, dias tranquilos.
E reencontramos o caminho do progresso. O cáos deu lugar à

organização administrativa. A ausência do Govêrno em todos os

setores foi sucedida pela presença do Govêrno em toda parte. O
lavrador conquistou um lugar ao sól; passou a receber sementes,
a contar com maiores auxilias dos poderes públicos; conheceu a

mecanização, a adubação; viu edificada a sua casa - a Associação
Rural de Canoinhas, uma das melhores do Estado, verdadeiro or-
gulho d�;��:: â:�!��idà um ano e começarem a surgir realiza

ções no setor municipal. Escolas, estradas, calçamento das vias

públicas, vila residencial para operários da municipalidade, praças,
planta cadastral e plano de desenvolvimento urbanístico, mecani

zação da contabilidade, aumento de vencimentos aos servidores

municipais, equipamento rodoviário, abertura de puas, reconstru
ção do Cemitério alem de outros importantes cometimentos admi
nistrativos iniciados pelo Prefeito Benedito 'I'erézio de Carvalho
e prosseguidos pelo admirável cidadão que é Herbert Ritzmann,
modêlo de virtudes cívicas e de decência, padrão de homem púbico.

Mas, alem de realízações, houve honesta aplicação dos

dinheiros públicos e assistência social, e amparo a indigentes, e

devotamento aos problemas coletivos.
Do Govêrno estadual recebemos pontes de concreto, má

quinas agrícolas, sementes selecionadas, equipamento rodoviário
e organização e moralização da Residência local do Departamento
de Estradas de Rodagem. O Quartel da Polícia Militar, cujas obras
se arrastavam há anos, foi concluído; o Grupo Escolar de Papan
duva, apenas iniciado, teve suas obras aceleradas e foi entregue
a pcpuleçãç do ex-distrito, hoje comuna irmã; o Grupo Escolar
Almirante Barroso, foi reformado e ampliado; construiu-se o de
Marcílio Dias; iniciou-se a construção de novo Grupo na cidade,
o mais moderno do Estado; e foi instituída a sopa escolar e os

estabelecimentos de ensino receberam todo o amparo do Govêrno;
e serão iniciados os Grupos de Felipe Schmidt e de Major Vieira,
a escola da Xerqueada; e o orçamento do Govêrno Estadual para
1956 consignará recursos, verba, para o Edifício do Forum de

Canoínhes, para o Edifício da Coletoria Estadual, para o Edifício
da Cedêía e Delegacia de Policia.

Esta a situação real, que não poderá ser contestada, muito
embora provoque a ogeriza dos inconformados e dos saudosistas.

. .

Em contraposição a êste acervo de realizações, os edver
sanas não poderão oferecer siquer uma obra pública do Govêr
no Estadual, provinda de recursos proprios, em todo o território

d.o município de Canoínhas, iniciada e concluída durante o pe
nado de mando do PSD.

_
Não. Canoinhas, como Santa Catarina, não retrocederá

Sobre seus passos. Continuará na senda do progresso com Reneau
CUbas na Prefeitura Municipal, o legítimo sucessor de Benedito
Terézto de Carvalho e de Herbert Ritzmann, o homem simples,

La�:;!i�oe �:;i�e��� °H�;�:d�Oo ��i��r; d�oi���':.á q�Oemhi�râ:
��e�r��re;���s:��o ao notável período administrativo do Snr.

. Houve o período de Govêrno do PSD-PTB. Houve o pe
rlodo de Govêrno da UDN com a Frente Democrática.

de 3 de °o!t���� l��::n��l�� ;z�:r;��::;��;. escolherá n�s
urnas

Aguardemos, com serenidade e confiança o VEREDITO popular.
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Edifício
das Secretarías
Depois de haver pago mais

de 40 milhões de cruzeiros
de dividas deixadas pelo Go
vêrno PSD-PTB e de haver
conduzido Santa Catarina á
situação de primeiro Estado
do Brasil em organização
financeira, com a suas contas
em dia, o Govêrno do "co
lono" Irineu Bornhausen que
construiu mais de 90 pontes,
mais de 30 postos de saúde,
mais de 60 grandes grupos
escolares, vai comemorar o

Dia da Pátria, o 7 de se

tembro historico, inauguran
do, solenemente, na capital
do Estado o Edifício das
Secretarias, imponente e ma

gestoso, com 6 andares, 8000
metros quadrado de área
útil que abrigará todas as

secretarias e muitas repar
tições subordinadas e que
proporcionará ao Tesouro
Estadual economia anual da
ordem de UM MILHÃO E
QUATI'OCENTOS MIL
CPUZElROS que eram des
pendidos em alugueis de ca

sas particulares onde jun\.
cionam as repartições públi
cas em Florianópolis. Bela
e patriótica maneira de co

memorar o Dia da Indepen
dência!

lon���!ve o G;>vernador "co-

o Prefeito Municipal quási entra com man

dato de segurança contra o Presidente do
Legislativo Municipal, para preservar o in_...v
teresse do município, quando do recebimento

da quota-parte imposto sõbre a' renda
Há dias, o Snr. Preft:ito Municipal, avisado de que a Dele

gacia Fiscal em Florianópolis, estava pagando a quota-parte do Im
pôsto de Renda devida aos municípios, na importância de Cr$ 496.796.20
procurou o Presidente da Câmara Municipal em exercício - Sr. Braulio
Ribas d!" S:ruz. so.licitando de mesmo a declaração de que as contas--'
do e�er�clc�o anterlo� estav�m aprovadas pelo Legislativo e cumpridas
as exrgencras da LeI, relativas a percentagem determinada para apli
cação de ordem rurall

Qual não foi o espanto do Sr. Prefeito e 'bem assim de outras
pessôas quando o ecuitoe edil se negou a assinar o documento em

refer�ncia, preferindo o preiuiec para o município. Não vaciloü 'o Sr.
Prefeito e convocou outras pessôes de maior escleeecímento peee'cce
tornar o impasse. S6mente a intervenção dessas peeeêee demceeã o

Sr. �ra�io Ribas da. Cruz de seu dmperredo modo de pensar». Aliás
o propno deputado do PTB declarou que eissc era fruto Ida ignorancia
do Presidente em exercício na Câmeee Mcnicipeb. "

.

Aí está o eamôn à Cenoinbee dessa genteI Essa epatriotadaJ
quási obrigou o Sr. Prefeito a entrar com emendeto de sesutança» o

qual natura�mente iria e.starrecer a opinião pública brasileira, colo
cando. CanOlllhas numa situação bastante desvantaj6sa no cotejo do
concedo com os demais municípios do BrasiJ!

Aliás a atuação do ..grande» Presidente na direção dos tra-
balhos de nosso Legislativo é algo notável ... 1 O Homem parece <me
caco em casa de louça". Enleia-se no cipoal de sua feece mentalidade
e daí não há meio de se livrar. O homem que confunde "lapso» com

«colapso� confunde tambem «alhos com bugalhos», e daí esse «circo
de cavalinhos» em que transformou a nossa antes tão notável ca
mara Municipal. A ida do Presidente efetivo Sr. Generoso Prohmann
ao norte do ParaD�. DOS trouxe mais prejuizc do que 85 geadas que
mataram os cefesais, pois esta ausência liquidou até com a decêrc

(CONCLUE NA ULTIMA PAGINA)

Tele-visão... politica
Se você tiver dúvidas e vaci

lar na escolha entre os dois mé
dicos, analise a administração de
um, durante quatro anos à fren
te do Cêntro de Saúde e as pro-

Forma
que

definitiva do projeto
institui a Cédula Unica

Foi aprovado ontem, na Câ
mara dos Deputados, em redação
final, o projeto que será amanhã
remetido ao Monroe como subs
titutivo à proposição que o Se
nedc aprovara instituindo a «cé
dula oficial» de votação para (J

próximo pleito.
O TEXTO APROVADO
Com a rejeição de algumas

emendas e aprovação de outras,
ficou Lo projeto assim redígtdo:
«Art. 1. - E' institúida para

as eleições de presidente e vice
presidente da República a cé
dula única de votação, de ecôr
do com o modêlo anexo, conten
do Oi nomes dos candidatos na

urdem cronológica dos respec
tivos registros.

I Parágrafo único: A cédula úní
ca será impressa e distribuida
pelo Tribunal Superior Eleitoral
aos Tribunais Regionais e, por
êstes, redistribuida aos juizes,
que a�meterâo aos presidentes
das mesas receptoras em núme
ro suficiente 80S eleitores de
cada uma.

Artigo 2. O disposto no arti

go enteríor não exclui a fecul
dede, que-tem os partidos. de
imprimirem e distribuírem cé
dulas do mesmo modelo para sua

utilização nos têm-os desta lei.

Parágrafo unlco. Se a justiça

x x x

O sr. Miguél Procopiak e ou

tros pessedistas que se não con

formam com a situação de cau
datários e entendem que o PSD
deveria concorrer ás eleições

Parágrafo 1. A cédula de que municipais com candidato pro
trata esta lei constituirá a pró- prio, responsabilizam certo jor
pria sobrecarta, de modo a res- nalista pelo fracasso do M-A

guardar-se o sigilio do voto, de- J-O-R-I-T-A-R-I-O. E que êle
vendo as rubricas serem apostas tem razão, tem. O escriba "fa
na parte externe moso" foi e continúa sendo o

Parágrafo 2. Se o eleitor não grande cQveirc:
-

do. PSD, mas,

apresentar cédula, o presidente
em co.mpensaçao, e grande c�

da meu entregar-lhe-a a cédula bo eleitoral da UDN... e gratuí
distribuida pela justiça eleitoral I temente, para

nós ... Ao Dr. Ader-
, bal Hoepcke da Silva não sabe-

Continúa na última página mos quanto êle custará.

eleitoral não puder fazer chegar
as mesas receptoras as cédulas
por ela Impressas, os partidos
poderão entregar as mesas as de
sua impressão, desde que o fa
çam em quantidade suficiente
para todos os eleitores.

Artigo 3. O eleitor admitido
a votar, apresentará, com o seu
titulo eleitoral, a cêdula de que.
se houver munido ao presidente \

da mesa receptora, o qual, ve
rificando estar a cêdula em or

dem e não assinalada, depois de,
cêste ato. rubricála com os me

sários presentes, e dar-lhe o nú
mero correspondente- (séries de
! a 9), a devolverá ào eleitor
para que, no gebínete Indevas
sável, assinale em cruz 8 tinta
ou Iapís-ttnta fornecidos pela
mesa, no retângulo a êsse fim
destinado, os nomes de seus cen

didatos a Presidente e Vice-Pre
sidente da República.

vidências do outro que lá está
apenas há quatro mêses ...
Pode haver dúvida?

x x x

Os verdadeiros trabalhistas,
os homens do pesado, cansados
de serem ludibriados pelos "tra
balhistas" de gravata, que de
sejam apenas os votos dos ope
rários explorando o cadáver do
Presidente Vargas e fazendo pro
messas tolas, mirabolantes, no

3 de outubro que cse aproxima
vão reagir contra a tutela de
falsos "operários", os contuma
zes aproveítadores que desejam
galgar posições explorando, de
magogicamente, as agruras e 06

sentimentos da gente humilde.

x x x

Numa roda de café, "entre
amigos", o Dr. Haroldo Ferreir-a
confidenciava:

"Mas a legenda PSD é um

fardo pesado. Se eu fosse can
didato apenas do PTB t;;ivez
a "coisa". estivesse melhor ...
Tambem êles não fizeram
nada ..

"
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Adhemar recome'ndou apôio à candidatura de Jorge Lacerda
Realízou-ae, dia 21 de agosto, à noite, no Largo

Fagundes. em Floríanópolís, o anunciado comício do

PSP, contando com a presença de pr6ceres dessa
prestigiosa agremiação polítíco-partídáría, integrada
na coligação da FRENTE DEMOCRATICA, que apo
iam 8S candidaturas de Jorge Lacerda e Heriberto
Hülse, a Governador e Vice-Governador do Estado.

No dtscurso platefórma do candidato progres
s.ista á Presidência da República. declarou que o "P.
S. P. PELO SEU DIRETORIO REGIONAL DE SAN_
TA CATARINA, apoia a candidatura de Jorge La
cerda 80 GOVERNO DO ESTADO }O� QUE O DI
RETORIO NACIONAL JA HAVIA RATIFICADO
ESSA DECISÃO".

Assim, o P,S.? marcha com _os candidatos da

Frente Democrática para a vitória de 3 de outubro

vindouro, fortalecendo, assim a coligação UDN, PRP,
PDC fi' PSP, que levarão Jorge Lacerda e Henberte

Hülse ao Govêrno do Estado.
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AO ENSEJO DO JUBILEU DE
MADRE PAULINA

De doze anos 8 esta parte, quando nas horas aflitivas de
SUBS doeucee. nos rudes golpes de inesperados acidentes. que soem co
hrir de eobreaatto, deeeepêro e luto os lares. as Iamiliea cenoíuheneea
procuram recurso e alívio 00 Hospital Santa Crua. aparecem, desde
logo, ume-dues. três-quatro Irmãs de Caridade, filhas do "Pai da Ce
ndede" . São Vicente de Paulo. Solicitas, compassivas. com essa bem
fazeja tranquilidade, que só a verdadeira Caridade sabe inspirar. vêem
em todos 08 doentes "seu. senhôres, pois o Senhor vive neles", como
lhes diz a fundadora - Santa Luísa de Maritec. Peeeam a vida, a
velar dia e noite á cabeceira' dOI cutermoe. miutetreudo os remédios
das receitas médicas, alimento sadio e correspondente ao estado de
saúde de cada um, e, sobretudo, propiciando o consolo do eepieito e

os socorros da religião Da hora extrema. O pôvo as vê com carinho
e respeito, e tem-nas quais BOjOS do Céu.

Mas, não caírem elas do Céu. por milagrel São criaturas
humanus,. as maia das vezes já desde pequeniuee chamadas para uma

das mais santas vocscõee," que deeabrocbem naa Iemillee geuuinemen
te cetotíces. Ainda be poucos dias; o autor destas linhea dizia hriu
cando. a uma inocente criança: «Deves ser Irmã!» «Sim . respondeu
ela - mas Irmã do Colégio, não do Hoepitetl«

li quem isto escreve. perecia notar na criança 8 ingénua
ilusão, que. em todo o mundo «Irmãs de Colégio" são eomeute 8�
«Irmãs Mieaiouáriaa de Maria Auxiliadora» e «Irmãs de Hoepital.»
sômeote lIS «Irmãe do Chapéu Branoo.» como acontece em Ceuoinbee.

Neetea celamitoaoa tempos. prenhes de mundanismo befôlo e

pernicioso, matdosemente incrementado por muito Iílme. muita leitu
ra infantil, novêtee, romendea e modas, a propiner veneno á Iaotaeia
pítcreece da mocidade, o grande «chapéu branco" da Irmã Vicen
tina perdeu o sentido, Ora, não suceda, que o simples bâbito exter
DO afaste aa nossas bôaa meninas de tão sublime vocação! E eirve. nos
o jubileu de vinte e cinco anca de vida religiosa da Irmã Peuline,
digna Superiora do Hoepital Santa Cruz. de feliz ensejo de chamar
«operárias para a mêeee,» pois toda emêeee é grande, e os operários.
poucos» (Lc, 10.2.)

• P

Sempre será verdade, que «o hábito não faz o manje». Como,
porém, ao soldado o proprio timbre da farda lhe lembra a bravura e
o amor á pátria, coroa ao eecerdote fi religioso li veste negra e mer
ron lhe lembra a morte ao mundo a o amor ao Cristo Crucificado,
eeeim II indumentaria corporal das Irmãs Vicentinas lhes lembra sem

pre o verdadeiro espírito de seu Instituto. Orlundee da gloriosa França
o povo Irencee ai chama simplesmente eles secura grises» _ as Irmãs
Cinzentas. Isso,porque desde sua fundação, que remonta aos meados
do eêcuto 17, trajam um amplo hebito de peno rude e elmplee, o

�al na sua mesma amplitude Ibes lembra a amplitude do. divinos
dons e da sente caridade, na IU8 mesma aimplicidede a eterna sim
plicidade evangélica, e na mesma origem hist6rica a modeetíe das
aldeãs daquele século de bons costumes. A' cintura trazem um rosário
de grandes nozes, com sessenta e três contas, lembrando os anos de
vida de Nossa Senhora, e isto lhes diz, segundo 8 mente de seus funda.
dores, que sempre deverão ser as melhores Filhas de Maria, e que 8S
n08e8S Pias Uniões de Filhas de Maria são as melhores sementeiras
de vocações. Porém, o que mais impressiona - e talvez aeeuste as

crianças - é o grande echepêu branco» das Irmãs. Segundo a Biblia
poderia lembrar .0 céu aberto .. numa espécie de vaso, que, Como um

grande lençol, levantado nos quatro cautos, foi mandado do céu».
(Atos, 9,10,11). Bem outro é, ainda, o aeu significado simbólico. Oro
nato da cabeça, muito em voga nas provlucias da França, naquele
época, tem o nome de «corneta brauce». a lembrar, que a Irmã de
Caridade, mesmo nos maia erduoa mtetêrea de sua vida, deve trazer
sempre a mente perfeitamente afiuada pelos maviosos acordes des me.
lodiaa celeatiaia. E' guarnecida a corneta branca de duas telas laterais
do mesmo tecido branco, deeceudo de um e outro lado da cabeça
até aos bombras. Assim, os ouvidos, não percebendo a palavra e o

barulho, eicãc atravez do tecido da cambraia, aprenderão a fechar. se
.

ao que não devem ouvir, 09 olhos, não podendo dirigir-se para os

ledes, por causa das duee pequenas paredes, que ladeiam as faces, só
o,lbam para a frente e para o alto. e, ao menor movimento da cabeça,
a flecha do corneta branca dirige-se para o céu, elevando a alma da
fervorosa Irmã para o trono de Deus, e o rosto, docemente sombreado,
está sempre, como abrigado, num santuário, onde pode recolher-se,
sem ser distraído, vêr sem ser visto, rezar sem ser notado, E' este o
sublime perfil da estimada jubilar do próximo domingo, 28 dêete,
Madre Maria Peulloe, Diretora do nosso Hospital.

Padre Julio Hartmann, CapeLão do Hosoüal

€ONVITE
Para melhor brilhantismo aos festejos de nossa Indepen

dência, 7 de Setembro de 1822, convidamos os reservistas de la.
za. � 3a, Categoria, residentes nesta cidade e, imediações que
desejarem tomar parte nos referidos festejos, a se dirigirem ao
Sr. L Tenente Carlos Nogueira. na Prefeitura Municipal, todos
os dias úteis, das 14 às 16 horas, com excepção dos sábados que
será das 10 às 122 horas.

A Comissão

Grupo Escolar «Alt Barroso»
A Diretoria do Circulo de Pais

e Mestres do Grupo Escolar
"Almirante Barroso", convida
todos os Srs. Pais, para uma

reunião à realizar-se no dia 28
do corrente, domingo, ás 14 ho
ras, para tratar de assuntos de
interesse dos alunos,

Pede-se o comparecimento de
todos os Pais que têm interesse
no desenvolvimento educacional
de seus filhos,

NATALIA BOJARSKI
Diretora

Declaração
Da "Igreja Batista Betel.

Em vista de comentários
em torno do lamentável inci
dente ocorrido por ocasião
do Comício realizado Nésta

Cidade, dia 13 do mês em cur
so, provocado por um mem

bro désta Igreja, achamos
de nosso dever declarar que,
a Igreja não apoia tal ato,
pois sua missão é a de levar
o Evangélho do amor de
Deus à todos os homens,
sem côres partidárias e sem

distinção de classes ou raças.
-, Canoinhas, 24 de agosto
de 1955.

PEDRO FALCÃO - Pastor
Dr. BENIGNO CERDEIkA

Secretário.

Capitão Leandro
José da Silva Junior
Recebemos da àe. Cía. Isolada

sediada nesta cidade, o seguin
te oficio:-

Canoínhas, 22 de agosto de 1955

Do Capitão Comandante
Ao Ilmo. Sr. Diretor do Jor

nal Correio do Norte,

Assunto: Comunicação - faz.

I - É com prazer que tenho
a honra de comunicar a V, S. que
em data de vinte do corrente,
assumi o comando da Terceira -

Companhia Isolada sediada nesta
cidade, para cujas funções fui
classificado por ato de onze do
corrente do Exmo. Sr. Gover
nador do Estado.

II - Nas referidas funções, co
loco-me ao inteiro dispor de V.S"
tudo visando o engrandecimento
do nosso Estado e a ordem e

harmonia do povo Canoínhense.

In - Valho-me do ensejo, pa
ra apresentar a V. S., os pro
testos de minha estima e dis
tinta consideração.
Leandro José da Silva Junior

Cpt. Cmt.

rrolissão liberal o jornalista
Rio - 9 - Foi aprovado pelo

Ministro do Trabalho, Sr. Alen
cáetro Guimarães. o parecer da
Comissão Permanente do Direito
Social, que define o jornalismo
como Profissão liberal á seme

lhança das profissões de contador,
médico, advogado, dentista, etc.

COMPRA-SE
Cavalos velhos.

Tratar na Associação Ru
ral, ou no Pôsto Veterinário,
ao lado da Delegacia,

A festa pró construção
dó Ginásio Santa Cruz
a realizar-se nos dias 3 e 4 de
setembro próximo, está empol-
gando todos os canoinhenses
Várias Comissões, na maioria

I
násiC?, v�nha a preencher to.das

compostas por Senhoras, estão as finalidades a que se destina.

trabalhando ativamente para que Estando o Ginásio em obras
a Festa Pró Construção do Gi- (Continúa n'outro local)

I, Cine Teatro Vera Cru:-�
APRESENTA:

H o J E - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

A IMORTAL OBRA DE WALT DISNEY

Branca de Neve e 05 Séte Anões
EM TECHNICOLOR

FINAL DO SERL....DO oco Falcão da Floresta"

A M A N H Ã ás 14 horas Censura Livre

Branca de Neve e os Séte Anões
FINAL DO SERJADO "O Falc8.o da Floresta"

A MA N H Ã - ás 20 horas""':' Impróprio até 14 anos

UMA AVENTURA NA INDIA
Estrelando os famosos ilstrns ALAN LADD, DEBORAH

KERR. CHARLES B"YER. CORINNE CALVERT

SEGUNDA FEIRA _ ás
....
20 horas - Impróprio até 14 anos

UMA AVENTURA NA INDIA

ãa. e 4a. FEIRA � às 20 horas - Impróprio até 18 anos

MARTINE CAROL, no grandjoao filme Iraucee

OS AMORES DE CAROLINA
5a. e õe. FEIRA � à��mpróprio até 14 anos

LABAREDAS NO CÉU
EM TECHNICOLOR
Estrelando JOHN PAYNE

PARA DOMINGO PROXIMO

JARDIM DO PECADO
em CINEMASCOPE

Cineminha «São Francisco»
HOJE, às 20 horas

Ú GRANDE FILME RELIGIOSO BRASILEIRO

"Rosas do Céu, Milagrés na Terra"
CJ'AMBAÜ)

o longo documentário ngrra várias fases rio movimento popular
em/ tômo dos beucãoa do Padre Doniazett.i Lima. Narração 6

Diálogos de Pedro Geraldo Costa, da Rádio Nacional.
Produção: Eldorado Filmes do Brasil,

AMANHÃ, às 15 horas

"Rosas do Céu, Milagres na Terra"
e 40. Episódio de F L A S H G O R'DON

Al\lANHA, às 20 horas I

Um filme de VITTORIO DE SICA
com ANA MARIA PIERANGELI

"Amanhã é Muito Tarde"
Primeiro Prêmio (O Melhor Filme do Ano) !lOS Festivais Cine
matográficos de VENEZA, CANNES e PUNTA DEL ESTE.

.
FLASH GORDON e complementos

SEGUNDA·Ft:IRA, às 20 horas

"Amanhã é Muito Tarde"
PARA BREVE

"OS TRÊS GARIMP'EIROS"
Novíssimo Filme r/acional, êmulo de
«Sinhá Moça» e «O Cengeceiro».

�--------------------------��
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


