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VEM AI' A PATRULHA DE TRA ORES
Conforme já havíamos noticiado, Alfredo cando que foram embarcadas com destino a quando os homens da UDN prometem, realizam.

Garcindo.- Presidente da Associação Rural de Canoínhas, 6 tratores e urna colhedeira de Voltaremos na próxima edição com dados mais

Canoinhas, acaba de receber do Dr. Aroldo milho, máquinas integrantes da futura patrulha' complétos sôbre a instalação da patrulha e

Carneiro de Carvalho, dinâmico Secretário de de tratores a ser instalada na Associação Rural. quando a mesma será colocada à disposição
Viação e Obras Públicas, radiograma comuni- Em breves dias poderemos verificar que de nossos lavradores.

Vitória à Vista
Escreveu Alfredo Garcindo - Vereador da� UDN

Estamos a poucos dias das eleições. Está toda a Nação
Brasileira empenhada na campanha politica. Dentro de poucos
dias saberemos se o povo reconheceu o trabalho, o interesse e a

dedicação que os homens da União Democrática Nacional dispen
saram á causa pública e o quanto eles trabalharam em pról de
noss� progresso.

.

Os frutos da iniciativa honesta e a coragem para manter

integralmente o trabalho realizado em benefício de Canoinhas e do
Estado de Santa Catarina, a UDN joga mais uma vez em eleições
livres o seu prestígio e conceito, esperando uma vitória espetacular,
porque desta vez o povo melhor ouviu e conheceu es realizações
em todos os setôres administrativos, que vieram contríbuír para
maior valôr aos nossos pedaços de terra e aos nossos imóveis de

qualquer natureza. :f; pena, sobretudo, que os nossos adversários,
também incluidos nesses valores, não reconheçam o aumento da

produtividade ao padrão de vida de outrora quando. eles eram

gcvêrno. Não reconhecem ainda que antes da UDN assumir a di
reção do Estado, havia apenas 31 pontes e hoje 121 estão dando

passagem a todos que se dispõe percorrer as cidades catarínenses.
Não reconhecem ainda, que o número de escolas foi aumentado
em oitenta por cento, exclusive a construção de 30 novos grupos
escolares dotados de confôrto, amplos e com todas as exigências.
Foram reaparelhados todos os Departamentos de Estradas de Ro

dagem com tratores, motoniveladoras e aparelhagem moderna
inclusive a nomeação de competentes engenheiros com conheci
mentos elevados na engenharia moderna, cujos efeitos fecundos,
servirão de estimulo a outrosgovernantes.

Todo o Estado de Santa Catarina, no govêrno da União
Democrática Nacional passou por uma reforma completa. A liber
dade individual e os demais direitos constitucionais, foram vigo
rosamente assegurados, dentro do ambiente de austeridade e mo

ralidade intransigente.
O Mu�ípio de Canoinhas adormecido que estava, com a

sua administração emperrada, teve em Benedito Terézio de Car
valho Júnior, o seu salvador, impondo-se como verdadeiro lider
da renovação administrativa. Para que a marcha progressiva não

parasse, com a eleição de Benedito Teréziô' para Deputado Esta
dual, a UDN escolheu Herbert Ritzmann, que com a sua tenaci
dade, vem solidificando a estrutura do partido e demonatrando
sua grande capacidade de administrador, se revelando profundo
conhecedor dos nossos problemas que entravam o nosso desen
volvimento. Cenoínbas está com a sua bandeira desfraldada para
a defesa dos elos democráticos. Vae às urnas, convicta, que ga
nhará mais uma batalha, porque os seus candidatos, apresentados
atravez da União Democrática Nacional, possuem acendrado pa
triotismo e honorabilidade pessoal a toda prova, certa que os

eleitores escolherão os melhores, os mais qualificados para assu-

-mirem as tremendas responsabilidades que o nosso desenvolvi
mento requer.

Os que estão querendo obscurecer a nossa próxima vi
tória nas urnas, utilisando mentiras e calunias, dando-nos a culpa
doa últimos acontecimentos, melhor do que todos os argumentos
que pudéssemos apresentar, estão ai para serem investigadas, as

realizações, a conduta e os meios que deram motivos para que a

bandeira da democracia continuasse altiva. Jorge Lacerda e Re
neau Cubas, eleitos, saberão lutar para que o Estado de Santa
Catarina e Canoinhas possam respirar pelos mesmos pulmões,
continuando com um único sôpro, o trabalho para a concretísaçãc
de ídéaa e iniciativas, dando maior expressão ao nosso desenvol
vimento econômico.

Vitória à vista. Podemos usar com franqueza esta expressão.
POdemos falar em vitória, porque foi desde a vitória passada,
que a UDN iniciou a sua marcha evolutiva.

PreFeitura Municipal de Blumenau
Estado de Santa Catarina

Blumenau, 8 de setembro de
1955.
Ao Ilmo. Sr.
Herbert Ritzmann
DO. Prefeito Municipal de
CANOINHAS - S. c.
Sr. Prefeito:

te�,:�d:. rO;:d:i�d:t:n��::�
�l:td�I�:r��::edGm��v:::�
e Pôvo Blumenauense, agradecer
011 cumpriplentos de V. S. pela
Pl!aagem do 1050 aniversário de

fundação da nossa cidade. bem
como as fidalgas felicitações en

viadas por motivo da classificação
de. nosso Município entre os cin
co Municípios Brasileiros de Maior
Progresso. no recente concurso

promovido pelo Instituto Braailei
ro de Administração Municipal.
Aproveito o grato ensejo para

apresentar a V. S. os protestos da
minba distinta consideração.
Atenciosamente,

Dr. Gerhard C. F. Neufert
Prefeito Municipal
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Inaugurado, dia 7, o
majestoso edifício das

Secretarias do Estado
Foi inaugurado solenemente, a

7 de Setembro, o magnifico ediíí
cio das Secreterlee do Estado.
Obra sôlide, imponente, erguida

no coração da cidade, a cujo ai.

pecto urbano veio dar nova9 ce

racterfeticae. o Palácio das Secre
teriee é mais uma das notáveis
reelisecõea do Iecnndo e benemê
rito Govêrnc do Ir. Irineu Bor
nheueen, cuia preocupação mbi·
ma tem lido o bem estar d. co

letividade ceterlnenee, promoveu
do, nesses cinco aaOl de adminis
tração houeete, no Eatado, a iOI.
talação de obree e lerviçol públi
cos neceeeêeioe, que h6 muito eram

reclemedoe, mal que a crjmlnoea
incúria de governaotea, deapidoa
totalmente de espírito público, ia
adiando indefinidamente, com

graves prejuizoa at6 para 8 eco
nomia estadual.

O edifício das Secreterles do
Estado, boje incorporado ao pe
trimônio de Santa Catarina, como

uma das aual p!Ç8a mail valiosas
é dêaeee empreendimentos públlcoe
que. por si eô, definem e exaltam
um govêruo que. como do sr: Irineu
Bornhausen, soube compreender a.
aspirações do seu leborloec povo.
cansado de eer ludibriado por ou
troa governantes. e treneformâ-lee
nal meie palpávei8 realidades, para
honra sua e orgulho da noeee

gente.
É esatemente de orgulho o sen

timento que vai na alma dos ea

taeíneusea. particularmente Da do
povo da Capital, pela ccncre

tização deeae obra monumental,
com que o ar. Irineu Bornhausen
dotou a n088a cidade, destinada a

dar guarida ás dlvereee Secretarias
do Estado e euae repartições euboe
dinedee.

Sôbre ser elemento indiecutive!
de embelezamento da noese urbe,
pelas suas Hnbee erqultetôuicea de
meieetcea sobriedade. o edificio
das Secretenee do Estado virá
proporcionar ao! coíres eeteduaie
substancial economia. com o can

celamento de deepeeee de aluguéis
de prédioa ocupedce por diversos
serviços publicoe, deepeeee -

eelal

que enuelmeute montam • mais
de um milhão de cruaeirce. Deve-se
registrar, igualmente, a economia
de tempo que representa a eee

tralização de importantes 8erviços
num eô edificio. principalme-nte
para aqueles que, residindo no in
terior, aqui têm eseuntoa a tratar
nos varies departamentos estaduais

Só essas ventegene. râpidemen
te apontadas num breve registro
de imprensa, baatertem para justi
ficar a grande iniciativa do Go·

(Conclúe na terceira págine)

PARÓQUIA DE SANTA CRUZ
Esclarecimento

A Paróquia de Santa Cruz de Canoinhas lamenta e reprova
com energía q�e um sacerdote de.nacionalidade estrangeira. de outra
Par6quia, em a noite de quinta feira, tenha falado em Comício Polí
tico sem sequer notificar o Vigário désta e sem licença dr: seu Bispo,
contrariando determinacõee eclesiásticas e baseando-se em precedentes
lamentáveis já nesta Par6guia ocorridos de parte a parte. 08 quais
reprovamos com firmeza igual e recomendamos ao desacolhimento
público de todos os cat6licos nossos paroquianos que levam a sério a

prática de eua Religião.
A Paróquia esclarece, outrossim. que o Programa "paz e Bem".

na quinta-feira pr6xima, em seu horário habitual. apresentará comee
tário sabre todos êstes acontecimentos.

Canoinhas. 17 de setembro de 1955.

(ass r FREI ARNULFO HOFFROGGE, O. F. M.
Vigário da Paróquia.

(Para o "Barriga-Verde" e o "Correio do Norte",
entregue em mãos da Redação de ambos.)

Para OS pessedistas que falam em

perseguições, traições e injustiças
Nos �moráveis dias que antecederam 3 de outubro de

1950, o Partido Social Democrático, o Glorioso PSD do Barriga
Verde, proclamava aos quatro ventos espetacular vitória nas urnas.

Os administradores de então, de mãos vazias e cofre. ras
pados, dividas por pagar e tudo por fazer, o custo de vida aumen
tando vertígínosamente e o Estado ameaçado por compléta dee
moralização financeira - não acreditavam, apesar de tudo Isso
que pudessem ser apeados do govêrno, onde estavam há tantos
e tantos anos.

Os homens do PSD, cégos pela vertigem do poder, do '<,
qual usaram e abusaram, tendo até chegado ao ponto de, num

peís livre como o. nosso, prender e obrigar a trabalho. torçadoa
inocentes cidadão. beasileleos, dignoa e trebelbedcree, hODe,toa
e cumpridores de seu. deveres cívico. e morai., como é do
conhecimento de Mãos os canoinhenses e catarinenses; convictos
de que jamais pagariam por êsses crimes, que jamais seriam der
rotados. Fizeram pouco dos demais partidos, principalmente do
PTB a quem enganaram estupidamente.

Nenhum canoinhense ignora o papél ridiculo, canalha e

deshonesto que representaram com o senhor Dorgelo Cordeiro.
O castigo pelos seus crimes, por sua. má. administra

çõea. por suaI perseguições injuatas, colheram no tribunal da
juatiça públíce, ante o eleitorado, em 3- de outubro de 1950.

Seus candidatos: Cristiano Machado, para Presidente da
República, Nereu Ramos para Senador, Udo Deeke, para Gover
nador do Estado e muitos outros, proclamados vitoriosos, tantas
e tantas vezes, pelos escribas do Barriga Verde, em edições su

cessivas, foram espetacularmente derrotados pelo voto livre e con

ciente do eleitorado.

Barriga Verde desnorteado ante o fracasso da intensa e
feroz campanha, em que usaram de tôdas as armas: fiscais e ins
petores coagindo e obrigando funcionãrios a trabalhar pelo Glo
elceo, deputados ameaçando com remoções professores trabalha
dores e eficientes, etc. etc. - não se conformou com a derrota e

transformou em vitória.

Que grande General!

Para compor a marcha das "Derrotas Vitoriosas", eu lem-
braria mais uma vez:

Não mais Presidente da República
Não mais Governador do Estado
Não mais Deputado Estadual
Não mais Prefeito Municipal
Não mais 8 nem 5 Vereadores
Mas sómente t rês.

E, finalizando, NAO MAIS CANDIDATO A PREFEITO.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

,i 79 :��res (�l!:!!F?!!��!f, ::.Jnivel do mar, Em parte plana e outra parte levemente incli
nada. Não tem montanhas nem pedras. Muito próprtc para
a lavoura mecânica e cultura de TRIGO, MILHO, FEIJÃO,
ARROZ e qualquer outra planta. Existe muita lenha que

pode ser fornecida à Estrada de Ferro. Tambem tem
muita HERVA MATE.

O clima é muito saudável e egradevel. Prosperam as frutas euro
peas como: maçã, peras, ameixas, peeegoa, uvas, marmelos,etc

Mais informações com o proprietário:
Q_ H_ HOMKE. em Jcinville

ou com Alfredo Garcindo Ceíxe Postal, 56 - Canoinhas

COUROS DE CABRA
Compra-se qualquer quantidade

Paga-se o melhor prêço da praça

na CASA PEREIRA

AGRICULTOR!
Plante menor area e colha mais com

SALITRE DO CHILE:

Sódico ou Duplo Potássico

!
Sódico: 16% de azoto '

CONTÉMI Potássico: 14-15% de azoto e 10-11% de potássio
e mais 32 elementos menores indispen
sáveis a saúde e produtividade das plantas.

Ano àpós ano, os .Iatos conlirmam que o

SALITRE DO CHILE
..

.
Aumenta a produção e melhora 'a qualidade

.. Aumenta o número de brotos novos

.. Segura as floradas e os chumbtnhos

.. Dá vigor e resistência às plantas contra o ataque de pragas

.. Ajuda a corrigir a ecídês do solo

.. Recupera 8 planta das secas prolongadas
SUA APLICAÇÃO É FACIL E ECONOMICA
.. Conserva o solo fresco e mais tempo úmido
.. Quando puro, antes da florada ou no perfilhamento
.. No momento que a planta necessita: 1;3 no plantio"e 2/3
em cobertura, em duas aplicações com 30 -días de intervalo

Solicite: instruções m.is detalhadas aos Agentes do
Sehtre no Parani

Albano Boutin & Cia. Ltda.
FUNDADA EM 1897

Ma_r-lz
.

Av. Cepeneme, 155/191
Cx. Postal, 332

Telegramas: .BOUl"IN.
CURITIBA

Flliol
Av. Paraná s/n (saida p.Ibiporã)
ex. Postal, 18 - Fone 1048

Telegramas: eBOUTIN"
LONDRINA

Farmacia Oliveira
Especialidades Farmaceuticas

Perfumarias �rodutos d. Beleza de Helena
Rublnstein, M.rgarel Ouncan, Coty e outras

Artigos de Toucador etc.

Manipulação escrupulosa! Preços módicos I

ATENÇAO
Senhores proprietários de eutcmôveis c caminhões:

O froprietário da Vulcanização e Recapagem
cCOTTO RITTER"

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

vulcamzação, para qualquer bitola.

RECAUCHUTAGÉM com tormas novas, para as

seguintes bitolas:

l
Pneus 700 x 20 ao prêço de Cr$ 1 000,00

• 750 x 20 • • • • 1.100.00
« 825 x 20 • « • • 1.200,00
« 900 x 20« « « « 1.400.00
• 1000 x 20« « • • 1.600,00
SERVIÇO GARANTIDO 7\

��®®�__"""_O®®

17·9.1955

Para Prefeito Municipal de (anoinhas Um homemDIGNO - HONESTO E TRABALHADOR

RENEAU CUBAS
Aproveitem ...

Pelo menor prêço da
Praça, a melhor Máquina
do Brasil.

PROCURE CERTIFICAR.SE
VISITANDO A

CASA PEREIRA

Tem bom gosto 1
Tome Café S. Tereza

n:::::"'::::::::::::::::::::::::::;:::::::;:;:::::::::o",,"::::::;::::::::;::::::;::::::::::::::o:::::::::::::::::::::"'.�:::III""::::::::::III Fosfato Escória de Thomás iII O mais antigo, ativo, eliciente e econômico adubo loslalado e cálcico a
ii

•

que o Brasil já conheceu e vem usando.

II
....
:i

....
:1 CONTÉM: 17/16% de fósforo solúvel em ácido citrico a 2% (método Wagner)

I
45/50% de Cálcio em forma de cal livre e combinada
8/10% de silicio e enxofre

fi 2/5% de magnésio
ii 4/5% de manganês, cobalto, titâneo, vanádio, creme, etc.

o

ii • NEUTRAL1ZA. e corrige a acidêa das terras.

H .. EQUILIBRA o metabolismo das plentaa. ..

.!'
• ENRIQUECE aa terras do Iôeíoro, cálcio, etc. Hi • REJUVENESCE as terras esgotadas. ••

ii • :É DE AÇAO BRANDA, por isto é inofensivo à terra. i�ri .. Seu efeito RESIDUAL forma as mesmas reservas na terra que se obteriam com
I

j fortes eetrumaçõee. I
II • Mesmo nae terraeêeoxaa e descalcificadas, transforma-se FAVORAVELMENTE. "
ii.= .. AJUDA o desenvolvimento das raizes. �
I • SEGURA e desenvolve extraordinariamente os frutos uniformizando a maturidade ii

H • RETÉM a florada. �
ii O FOSFATO ESCORIA DE THOMAS, é um excelent••dubo que não .of,.. "'IR menor intervenção de ácidos. Seu efeito é lento e duradouro, chegando a •

OI surpreender até os mais descrentes. Quanto maior Iôr o grau de: ACIDES, Ili maior será o seu resultado.

� Importações Diretas - Estoque Permanente - Prêços Accesslvels �

ij ALBANgÕ5 eBOÜTI�r �sanCIA�a LTOA. I
ii MATRIZ FUNDADA EM 1897 FILIAL nli Av. Capenema, 155/191

.

Av. Paraná s/o (saída para Ibiporã) II
t:m:::::::::::::::r::�������;�:::::::::::::::::::::::::::..::::::::::m:::::�:::::����E:':':::::::�:::::::::::::.!1

Utensílios
domésticos
Casa Erlita

PREZADO AMIGO,

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

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

COM JUAREZ E PELO BRASIL!

(do Comitê de Canoinhas)

"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.

Excelente Oportunidade
Vende-se em Agua Verde, margeando a estrada

para Major Vieira, um lote com 20.000 m2 aproxi
madamente, cercado, com bôa casa de morada, luz
instalada, dois poços, paiol e outras benfeitorias .

Preço e condições, tratar nesta redação ou com

o proprietário Snr. Afohso Trapp. 1

TRATORES DE ESTEIRA
Vende-se tratôres novos·OLIVER - de 35,4 hp,

Diesel, de esteiras, sem laminas, equipados com arados e

grades de :52 discos e segadeira.
TRATORES DE PNEUS

Marca "FIAT", modelo 25 - R, de rodas, a gasolina
com arado de grade de 20 discos. Entrada de 50% e o

restante em um ano. Os tratores de esteira, pagamento á

vista, pelo Fomento da Produção Vegetal.
Melhores informações na

Associação Rural ou com Alfredo Garcindo x5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Casa Esmalte Tintas das melhores qualidades,para todos
os fins. Pincéis das melhores marcas.
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FUTURO PREFEITO DE CANOINHAS

DR. RENEAU CUBAS
PORQUE: - O pôvo de Cenoínhes assim o quer ...

- Os cenotnhenses querem continuar vivendo em

PAZ e com tranquilidade.
_ Desejam ver crescendo dia a dia êste rico Município
_ Ansetem pela continuação de um govêrno HO
NESTO e TRABALHADOR para maíor riqueza
de nossa terra,

- RENEA1J CUBAS será- o Prefeito do POVO
DE CANOINHAS.
- RENEAU CUBAS terá o apôio INCONDICIONAL
DE JORGE LACERDA. Governador do Estado.

. RENEAU CUBAS, dentro da Prefeitura será o

mesmo Reneau Cubas da Rua e do Consultório.
- RENEAU CUBAS conhece

os pobres e suas necessidades e

conhece o pôvo de Canoinhas.
- RENEAU CUBAS saberá

distribuir favores e atender aos
necessitados. \

- RENEAU CUBAS saberá

julgar. saberá governar, saberá
respeitar os direitos, saberá fa
zer respeitar a LEI.

- HENEAU CUBAS como pre
feito de Canoínhes, saberá man

ter ordem e respeito, saberá dar
valor ao homem e saberá dar
auxílio à quem· de direito.

- RENEAU CUBAS será Pre
feito, será administrador e será
bom amigo.

- RENEAU C;UBAS será aci
ma de tudo o cérebro que pensa
e o braço que executa.

_ RENEAU CUBAS será o

exemplo de HONESTIDADE E
TRABALHO, será o marco da PONTUALIDADE
e PRODUçAo.
_ RENEAU CUBAS, Prefeito de Cenoínhas, será
8 segurança da família cenoínhense e o protetor
de nesses propriedades. Será o guarda fiél dos
cofres -muníctpets. É e será sempre AMIGO dos

amigos e ainda mais. é o HOMEM que Canotnhes
necessita para não PARAR.

CANOINHAS não pode parar. CANOINHAS con

ttnuará para a frente com RENEAU CUBAS co

mo PREFEITO.

PORQUE: - os ceuoínhenses, unidos e sem peíxões, desejando
ver crescer seus bens e seus familiares, desejam
eleger cara Prefeito de Canotnhee, o Dr. RENEAU
CUBAs' porque Cenoínbes nunca deve parar;
Canoinhas nupca parará com RENEAU CUBAS.

Salve Cenoínhes! Salve Prefeito Reneau Cubas! Salv� Democracia!

Que Deus ilumine e guie o pôvo de Canoinhas para' eleger
Prefeito dêste município o amigo e medico Dr. RENEAU CUBAS.

Inaugurado, dia 7, ó majestoso ...

Conclusão da primeira pago rara. a presença ao leme da nau

do Estado, de um timoneiro bo
nesta, lúcido, arguto e patriota,
que soube conduzir a destino se

guro o povo que. às suas mãos

limpas e firmes entregou o seu

futuro, confiantemente.

vereador Irlneu Boruhaueen, man
dando construir na Capital do Ee
tado um edifício do porte do que
boje se inaugura, sob as meia jus.
tis expansões de orgulho e alegria
do povo Ilcriaccpolitauo que, ues
ta data. estamos certos, não ne

gará ao benemérito Governante os

aplaullos mais sinceros e veemen
tes a que êle faz júe, pela reali
zação dessa obra extraordinária.
que assinalará, pelos tempos em

As zeladoras da Pia União de Santo Antonio convidam
as associadas e o povo em geral para assistirem a Santa Missa
das la horas no domingo dia 18 do corrente. Esta Santa Mi�sa é
oferecida em ação de graças pelo transcurso do aniversário nata
lício da presidente da Pia União, DONA ADELINA PACHECO.

Canoinhas, setembro de 1955.
As Zeladoras da Pia Umão de Santo Antonio

Zakei e Zanei Seleme _, ...-..,.
Ola 13 esteve em festas o ler

r��mSl::::I� pu�él��11�;rasa���ê�:� Cine Teatro Vera Cruz
gêmeos Zackeí e -Zeneí Todos
anelamos possuir um dia a Ieli-

Cidade, cada creatura crê que H O J E - ás io horas - Impróprio até 14 ailbs

�e:;aalf:�: e���raaob�:�� p��a8�� Deen Martin, e Jerry Lewis, na grande comêdía

����i�a��i�:zio�:�: ;:r�o,u: O BIRUTA E O FOLGADO
terceiro, a união com o ser ama- Conto da 'Série Os Tambores de Fumanchú

���t=r:ele���r�5 sa����� j��:�� A M A N H Ã �� Censura Livre

���:iur�sr_a:ãa�s�:io�7eli���td: O BIRUtA E -O FOLGADO
está nó prazer-de dar ao mundo, Conto da Série Os Tambores de Fumenchtí

�: !��a�oc��r s:�d���uOes :e�� A M A N ii Ã - Asl�_.:I Ceusura Livre

filhos, muitas vêses sofrendo dô- A M A N HÃ - ás 20 horas - Impr6prio até 14 âilb:s
res e derramando lágrimas. Está
pois, de parabens, o casal Simão
Seleme, pais dos gemeos Zackei
e Zanet, que estão crescendo;
dando a maior felicidade á seus

país, que é essa de conquistar
os maiores devêres, como re

compenra da benéfica influência
que recebem no lar.

Correio do Norte envia ao

casal Simão Seleme e ecs seus

filhos Zackei e Zanei, votos de

felicidades pela passagem de

mais um ano de alegria e <;oü-
tentamentó. A. G.

DONA ftDELlNft paCHECO
Assinala o dia 18 de Setembro

a passagem de mais um aniver
sário natalício de Da. Adalina Pa,
checo, espôsa do Sr. João Pacheco
Sobrinho.

. Dinâmica e empreendedora pre
sidente da Pia União de Santo
Antonio, não mede sacrifícios ao

dedicar-se à nobre causa de pres
tar a Santo Aatonio o culto de
imitá-lo particularmente na tarefa
de mitigar os sofrimentos alheios.
Com sua bondade e seu exemplo
de aêlo e piedade, soube manter
e aumentar a atividade das demais
seladores. É merecimento seu, a

realização do dia mensal do tre
balho em favor dos necessitados.
Para que não se esgotassem os

meios financeiros tão necessários
para socorrer aos necessitados,
soube organizar festas e rifas. Vl
timamente por sua autorização foi
encomendado o estandarte da Pia
União.

Com maternal bondade costuma
atender aos pobres. Embora não
lhe seja sempre possiveI conten
tar a tôdos, para tôdos tem uma

palavra de amizade e conforto. �

Assim, é bem justa a homena

gem que «Correio d� Norte" lhe

presta no dia de seu aniversário.

AVISO
BRUNO WENDLER. pro

prietário 'de um terreno em

Salto d'Agua Verde, toma

público que doravante não
permite mais: passagens e

caçadas em seus terrenos
não se responsabilizando pe
lo que possa acontecer aos:

contraventores do presente
aviso. 3

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇOES,
COCEI�AS,

. f R I E I R AS,
��"'-!I��������!'!.o!"'J ESPINHAS, ETC..

Cineminha «São Francisco»
Amanhã, às 3 horas e às 8 horas.

O GORDO e O MAGRO
(Stan Laurel) (Oliver Herdy)

em

DOIS FANTASM�S VIVOS
E FLASH GORDON. 7°! Epis6dio _

*" * * !Ir *
PARA A FESTA DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS,

FRANCISCO ARAUTO DE DEUS
(Freúceeco Gíullere di Dio)

Uma produção-ponta de ROBERTO ROSSELLlNI,
com ALOO FABRIZI.

Convite - Missa
OS EX-ALUNOS DO GINAsIO.SAo J08'€ DE pOR
TO UNIÃO, convidam o 'povo em geral pará '. �jssà
que mandam celebrar na Matriz Cristo Rei, no pró
vimo dia 6 de Outubro, às. 7. horas, em intenção da
alma do seu colega FAURY DE LIMA. 2

CONVITE

APRESENTA:

Jean Sunmone . Stewart Grenger . Deborab Kere
,

e o Iamoeo Charles Laugbton, no monumental rihne da Mhw

A Rainll.a Virgem
Em iUXUOBO Tecbnícolor

SEGÚNDA FEIRA • ás 20 horas - Iinpróprio at� 14 anos

A Rainha VirgeIn:
Em Tecbnicolor

3a. e 4a. FEIRA • à��próprio at(i'S anoi

Na Viena Imperial - musica. cbempenbe e mulheres giram
numa ronda de volupia, amores e intrigai! em

CONFLITOS DE AMOR
o supremo espetáculo do .cineme francês,

Estrelando Autou Wallbrook, Simone Signcrêt,
Simone Simon e outros. Música do famoso Oscar Strauss

5a. e 6a. FEIRA - às 20 horas. Imprêprio até..l4 anca

SE EU SOUBESSE AMAR
beliaaimo musicado em Tecbnicolor da Metro

Estrelando JOAN GRAWFORD

AGUARDEM PARA BRÉVE
o monumental filme da PARAMONT

comA curA.

QUEDA nns CA·

BELOS! DENAIS

AFECtOU DO

COURO CABElUDO .

ij:ljlli_
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_ CORREIO DO NORTE 17-9-1955

SEU ESCRITORIO PRECISA DE
ALFREDO GARCINDO

Representações, Corretagem,Seguros,ContaPropria
Tem para pronta entrega-:

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO. TRIGO.
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.
Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Gercíndo.
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, paiôl e outras benfeitorias. No
mesmo terreno, tem uma ..organisada criação de,abelhas com 40 cai
xas e uma força hidráulica para carregar bateria. Preço de ocasião.

105 alq. terra de cultura, no�res Barras. Preço de ocasião.

Uma casa de alvenaria com�a a Rua' Barão do R. Branco.

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

6 datas defronte ii Granja de Alfredo Viertel.

5 Alqueires de terr�ura - em FARTURA

UMA CASA de mad�ua Curitibanos, 272

50 Alqueires (Bracating�l) • em CAMPININHA

60 ALQUEIRES de terra d�- 2 casas para operâríos . 1

barracão para Moinho e Tafona, sendo la alqueires para arrozeira

35 Alqueires de terra de cultura, - em SEREIA (distante
apenaa 10 kilómetros da Cidade)

4 alqueires de terra de planta, com uma casa de madeira (iOxl.3)
com árvores frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros, 17

quilómetros da cidade, com ponto de ónibus a porta.
Melo alqueire de terra n�s do cortufne do Schmitt,

a 500 metros do centro da cidade.

para descarga

A mais .ntiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago
Completa ISsistência para
SUl bicicleta d�!:q�:f��;:n:::�f

Péças e mais péças, da menor, até a maior
V E N O E bicicletas �ovas ao melhor prêço da praça

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

PREÇOS MÓDICOS

Sempre OFICINA RELAMPAGO
(AO LADO DO CORREIO)

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Ma Relojoaria Sulssa
di 6gll�!lIDe J. A. lolZ!

/ Rua Eugenio de Souza

Máquinas de escrever Ohvent . Japy e Royial
Máquina, de calcular FACIT - Somadora Olfvetu

menuels ou elêtrlces

Arquivo. de eço SECU�IT e fich.rio. SECURIT

Cofre, ti prova de fogo de 2 compartimentos ou encoreçedcs
Procure adquirIr por bons preços
e modalidades suaves na C A S A

J. Côrte
Rua Vidal Ramos, 701 - Fone 125 \ 3.

Canoinhas Santa Catarina

::I:::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::::m:::m::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::111

l� Dr. Aristides Diener I
� Raios X �IR;���� D;��;�S e Fixas i
H Dentaduras Anatomi(t3s i
ii Rlia Vidal Ramos I�� CANOINHAS - SANTA CATARINA
::::::::;:�::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::':;::::::::III:::::::::n::::::::::::=

Malhas ·de lã �
só Fambra

e Fambra só na

CasaErlita I 001". ds Família

I
MotorChevrolet

Fortalecimento dos Municípios Vende-se um de 4 cilindres

<
Reforma Ao:Immlstrahva Tratar nesta Redação. 1
Petróleo para o Brasil

I
Part icipaçâo no, Lucros V dDireção dos Institutos pelos e n e - se

Associados

I Um caminhão Chevrolet 37
Com ]uareze pelo Brasil em perfeito estado.

(do Comitê de Canomhas) ESTUDA-SE TROCA.
Tratar nesta redação.

·Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

espectai e Canoinhense!

lTRMAõSiMiNl
I I11III

I Concessionários FORD II TEM PARA PRONTA ENTRECiA:

I CHASSIS·· CAMINHÃO COM CABINE AMERICANA: III
F-800 - 192" • Motor 170 HP. - modelo 1954 I

I11III. F-600 - 172" - Motor 138 HP.• modelo 1954 IF·500 • 154" - Motor 130 HP. - modelo 1954

I F.350 • 130" - Motor 130 HP. - modelo 1954 I

i
F-100 • Pick.Up - 130 HP. - modelo 1954

I
Ford -Rhein (Alemão) - 173" 110 H P.• Com eixo

de força modelo 1954
Ford-Thames (Inglês) • modelo 1954

III Chassis para Onibus - Diesel • 189" • 95 H P.•
com eixo de força

-

CARROS DE PASSACiEIROS:
Ford·Vendome (Francês) - 4 Portas· Motor V8

l1Q HP. Modelo 1954
Ford·Taunus (Alemão) • 2 Portas _- Motor 48 HP.

4 Cilindros .. Modelo 1954
Ford Americano .. 4 Portas· Motor V8 • 115 HP.

Modelo 1953

SÁ L A DEI E X P O S I ç Ã O

III Aberta Dia e Notre

I Rua Duarte Sebutel u. 15 - Telefones: 3605 - 3347

J
EOIFICIO FORD I

, Florianópolis - Santa Catarina I
.........III III �
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I '

.

-

Para Presidente da República.
VOTAI EM

I Para Vice;Presidenle MilTON CÀMPOS I
Frente Democrática ·1-UDN - PSP - PDC - PRP

PARA GOVERNADOR I'
r

-

JORGE LACERDA I
I Para �iC.-Gov�rnador H E R I B ER TO H O L S E

=

PARA. PREFEITO MUNICIPAL DE CANOINHAS

RENEAU
SEU MÉDICO

\

E AMIGO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Frente de Renovação Nacional Pró Juarez Távora
Comité Interpartidário Pró Candidatura Juarez Távora de Canoinhas

CADEIA DA
Meu prezado amigo canoinhense. dência e energia para encaminhar

I
esclarecidos. combine com êles o

Esta é a carta que milhões de "8 solução dêseee problemas... no melhor processo de aumentar nos

brasileiros escreverão a outros bra- sentido do bem comum. sas fileiras, coloque, à sacada de

sileiros, dizendo porque votarão E, sendo assim, achamos de SU� casa, uma fa.ix8:. onde sob-eu

em JUAREZ TA'VQRA e sage- bom conselho vir dizer-lhe que se
ceiremente se leia: NESTA CA

rindo providências que devem ser tem outro candidato. que �ão SA VOTA-SE EM JUAREZ".
tomadas por todos aqueles que' JUAREZ TA'VORA, respeitare- Se pertencer a algum partido
acreditam que jà é tempo: de aju- mos sua escolha e pediremos que político, atue junto aos seus cor

dar efetivamente os pequeninos não de, maior importância a ésta religionârios, especialmente os di
em vez de procurar convence-los carta; mas se está convencido de rigentes, para que seja exercida
de que estão sendo ajudados; de que o país precisa de uma reno- uma ação enérgica, e eficaz em

arrancar da terra esta abundância vação de costumes e de atitudes benefício de nossa campanha.
que ela oferece, para alimentar a e que JUAREZ TA'VORA é o

todos, em vez de maltratá-la, para homem par� levar-nos por êsse

�:!q:�\ma�:r�:;a s�:v:a�P;��� ::i:��s�:d=�:a q��n:d:h�í!i�
'em vez de servir-se dêle. sem precedentes.

Nós votaremos em JUAREZ Não seja apenas um eleitor,
TA'VQRA porque é um homem

I
mostre o que vale um patriota

probo, porque conhece realmente autêntico, forme um núcleo' em
os problemas do país e sobretudo sua casa, reúna uma v�z por se- Enderêço. Rua Felipe Scbmidt 2
porque tem sabedoria, indepen- mana seus companheiros menos Florianópolis

VITORIA

E agora que já
.

é um dos nos-
sos, comece a enviar-nos suas su

gestões e ajude-nos a engrandecer
ésta campanha: copíe ésta carta
tantas vezes quantas puder e re

meta a amigos seus.

Florisnépolis, 25 de agosto de1955

Este homem é o nosso candidato
à Presidência da República

.

Em 1931" Getúlio quis promover Juarez a General
No comêço de 1931, pediram, I vestindo JUAREZ TÁVORA. do

8 promoção do Capitão JUAREZ Generalato. poia, êle. -realmente
TÁVORA a General do Exército. foi um dos mais notáveis Gene
Livros contendo milhares de eeei- reis da revolução. Mas, o Capitão
naturas, reiteirando o pedido, lo- JUAREZ TÁVORA recuse-se a
rem enviados 80 Palácio do Ca- oceiter qualquer pôetc que não

�:!:� ;;!�I!� �:i�:s\rC�::;i:�� ::l�sre���sui��d�âri���:�I::i��:' .:
telegrama.circular aos Intervento- gulamecteres. em perfeita igual
ree do .Norte (data 16·1.931): "Te- dede com os SIlUS camaradas de
nbc recebido de vários núcleos de classe. Essa nobre atitude de'mo
população desse Estado, expree- dêetle e deaiuterêeee, demonstra.
sande movimento que se genera- çâo da superioridade de seu eapí
lisou. eoílciteçõee em prôl da pro- rito, ainda dá mais realce ao seu

moção de JUAREZ TÁVORA a nome e à valia os aeue serviços.
General. Desejo que leve ao co

nhecimento de todos que compar
tilham deeee movimento patri6ti
co, que' nioguem, tanto quanto eu,
teria prazer em atender às aspira
ções da população do Norte. in-

Cordiais saudações.

(a). - GETÚLIO VARGAS.

Transcrito da Revista

,.0 CRUZEIRO. de 3-9·55

AVISO
Torno público que fica

doravante terminantemente
proibido o trânsito de pes
sôas pelo meu terreno situa
dó em PIEDADE, quer com

a finalidade de passagens
ou caçadas, e em virtude de
sérios prejuizos com perma
nência de animais estranhos,
ficam os proprietários tem
bem avisados para a retirada
dos mesmos,

Aos contraventores, não
me responsabilizo pelo que
possa acontecer. 2

EDMUNDO HUBNER

�PElOS LA.RESr

e .ffaJ O m-<e§ �
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
HOJE: o menino Assis, filho

do sr. Antonio Tomporowskí:
Edith, filha do sr. Wil1y Prust;
Maria, filha do sr. José Dama
so da Silveira; a sra. dnà. Bar
bara, esposa do sr. José Dama-
so da Silveira.

.

AMANHÃ: A ara. dne. Adeli
na, esposa do sr. João Pacheco
Sobrinho,

DIA 19: A menina Ieení, fi
lha do sr. Firmino de Paula e

Silva; Rosiris, filha do sr. Emí
lio Tinel; o sr. Paulo Müller;
Silvia Teresinha, filha do sr.

José Guzinsld.

DIA 20: A sra. dna. Danaria,
esposa do sr. Pedro P. Portes;
Rubens, filho do sr. KurtWolter;

r-=",=="""",
..",cn:::::::c:m"",,,,,,,,,,..::........:..... :::::::::n::1'I

= Pneu� Gcodyeer
E A VISTA E A PRAZO

�I "I' E mais os seguintes:
4.50 x 21 - Lemeírcs I! Líeos
5.50x17- .... "

:II 6.00 x 16 -

;,i.. 6.00 x 20 - A K S - de 6 lonas
5 6.�0 x 16 _ Lameiros e Lisos Os candidatos da Frente De-

6.50 x 13 _ LAMEIROS mocrâtica - JORGE LACERDA

ir �:;g � i� = ta�e�o-s �e �s�:nas :u�����o���x���ãsoE p�o rn�
D �:�g � �� = �a;:ei�o; :eL��:�s lÕ �a;�a l:�:�ca ����í�uda� �:�:ao; d�ê�t:e�:�!��
II, 7.10x 15 _ 4 e

â lones tividade dos seua nomes no meio

ii 7.50 x 20 _ Lameiros e lisos 8, 10 e 1210nas da massa popular. Por onde pas-

:i,i 7.50 x 20 - Bandeirantes e Lisos 8, 10, e 12 lonas sarn os ilustres candidatos gran-

8.25 x 20 _ Bandeirantes e Lisos 8, 10 e 12 Ienes :: I d� tem sido o entusiasmo da
:: 9.00 x 20 _ Bandeirantes de 12 Lonas i: acolhida e a expontaneíoade das

H 10.00 x 20 _ 14 Lonas _ Papaleguas \ ii adesões. Não pOUCOi têm sido
II 10.00 x 20 _ 14 "

_ BANDEIRANTE H os pessetjistas e trabalhistas de

,,§ ,i: prestígio que vieram trazer aos

Oferecemos, ainda, a MÁQUINA de costura de Fama ii candidatos da vitória o refôrço
§ Mundial marca c E.L G I N :t, de bobina central, em :: do seu apôio e o calôr da 5lua

n, gabinete de luxo, tipo apartamento. n !:P:i��d���t��n���m;��tod�:::
ii rACIL MANEJO _ LINHA IMPECAVEL !! heJu,cehnoKubib,hekeJ8ngo

� ACABAMENTO PERFEITO �� �;ô��ardo:o:m�snii>Ct�r:�:��:s�t:
II Merhy Seleme cP' Fllhos ii ��i�r1;� �o8:rdoF::rndc����raGda�=
ii TRES BARRAS SANTA CATARINA ii ,bandada nas hóstes pessedo-tra

�::::::::::::::::::::IG:::::m==::::::;::.;::::::::::::::::::::::::::=::::::r::::::::::::::::::M �r��::!8 d�u�r:��;r�n;m��;:tic:�

Com prazer oferecemos para pronta entrega
os famosos pneus Goodyear

SEM CAMARAS DE AR
670 x 15 -, Faixa Branca

Wilson, filho do João A. Sele
me; o sr. Ernesto Bishop Sob;
a sra. dna. Branca Côrte Mello;
o sr. José Maria Furtado Primo;
a sra. dna. Maria, esposa do sr.

João Rutquevicz; a sra. dna. Ju
lia, esposa do sr. Alexandre de
Paula e Silva.

DIA 21: Os srs. Gustavo Knoll,
Pedro Jenzura e Belmiro Alves,
residente em Canudos; Arííndo,
filho do sr. Bruno Schroeder; a
sre. dna. Maria Luiza. esposa do
sr. Nivaldo G. Padilha.

DIA 22: AI sra. doa. Joana,
esposa do sr. Henrique Todt; o

jovem, José Isaac Seleme; o sr.

Raul Burgardt; o sr. Dorgelo
Cordeiro; a sra. dne. Olívíe, es
posa do sr. Elpidio Borges da
Silva.

,

DIA 23: O sr. João Dias; o

.jovem Edson, filhb do sr. Her
bert Ritzmann; a sra. doa. Leoni,
esposa do sr, Sarkis Soares; a

menina Sonia Maria, filha do sr.

Adoler Wiese; o sr. Nivaldo Sa
batke; Antenor, filho do sr. An
tonio Sconhetãkí.

Aos aniversaria�tes os nossos

parabens e votos de felicidades.

FRENTE
DEMOCRÁTICA

CONVITE
A Diretoria do Ginási� Santa Cruz de Canoi

nhes, têm a grata sattsfaçâo de convidar os sócios
do Club Canoinhense, Sociedade Beneficente Operá.
ria, Elite Tenis Club, Bouquet Clob, Sociedade de

Tiro. e Grêmio da Mocidade, para Q grandioso BAILE
a realizar-se H O J E J . nos amplos Salões do Club
Canoinhense, com 'início ás 21,30 horas.

Reserva de mesas com as Senhoras Izabel
Friedrich e Marichen Gomes.

Orquestra .. Surpresa Traje .. Passeio

Está sendo construido em

Canoinhas um dos maiores e

melhores estádios de futeból
de Santa Catarina

Sem dúvida é uma, noticia bastante aluíçareira pa
ra familia conoínhense a constrnção do novo "Estad�o Mu
nicipal", localisado no prolongamento das ruas (ietulio Var·

gas e Senador FeliPe Schmiat.
Há muito que uinltamos martelando sobre o assun

to, para que fossem os clubes servidos de um novo campo de

futebol. Tinhamos plena certesa de que não estavamos mar·

telsnaa em ferro frio. Como é do conhecimento -púbtico,
principalmente dos esp.ortistas que lutam bravamente, muitas
veses com grandes dificulâedes fincnceiras, para manter,
elevar ao mais longínquo o engrandecimento e O bom nome

esportivo de nossa terra, • Canoinhas e os clubes cidadinos
nunca estiverem servidos de um bom Estadia a altura do
nosso prestigio. Aliás, é assunto bastante conhecido por
tôdos quanto a necessidade de um. novo Estadia, em subs
tituiçÍio ao «Estddio Municipal Alinor V. Côrte», que, po.'
qualquer tempestade. o campo tíca completamente ímtn aii»
cável pora 0$ jogos de rutebot. As águas invadem tôdas as

dependências do Estadia, ruindo os madeiramos, dando pre"
juiso incalculável para os catres da Prefeitura. Com a de.
mora do escoamento d'água, os clubes vendo-se castigados e'

privados pela falta de campo para disputar as pernas pro·
gramadas, deixauam-se vencer pelo desanimo, conforme ii
vemos oportunidade dé frisar diversas vezes em outros co"

mentarios.
O snr. Helbert Ritzmann, Pref�ito atualmente, glande

administrador, que dispensa qualquer c�mentário, e que vem
trabalhando para Ô' bem e o engrandeclmento de nossa terra,
resolveu de. uma vez por tôdas sanar o problema ,,'!ais d�
ficil e descutiáo nf1stes últímos tempos, o novo EstádiO, Enrz.
quec� não só O patrimônio do município, como também o

esporte de Canoinhas, com o ·inicio da construção de um�
modérna praça de Esportes, sem dispende, s-iquer um en�zeJ·

ro pela aquisição do terreno. Elogiável a atitude e o incen;·
tivo do snr. Herbert Ritzmann, conseguindo de maneira matS

ploqüénte para o Mut'ícipio u área de 32.800 m2, l!t�rando
ainda a soma de Cr$ 16.000,00, lucro esse, -'P,'oporctonado
pelas vendas de datas proximo ao Estádio.

No próximo número voltaremos com novos informeS.
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o POVO SABERÁ ELEGER O SEU GOVERNO
Estamos a menos de um mes fecundo do sr. Irineu Bornhau

do grande pleito que vai decidir sen,. ou se, desgraçadamente,
dos destinos de Santa Catarina: vai regredir aos ominosos tem-J
se a nossa terravaí-prosseguír poa em que nela só se fazia o

DO ritmo acelerado de progresso, que fôsse do agrado ou o que
em q�e entrou a partir de 31 não ferisse os interêsses polítí
de janeiro de 1951, com a .íns- cos e materiais da casta que se

talação do governo honesto e eboletéra no poder durante 20

D15(05 ...111 !I!
Hipocrila Adelina Garcia
Me acuardo de ti com orquestra

A media luz Alfred Hause com

Ole guapa orquestra
Caxinha de musica Barbara Viginia
Rapsodla portuguesa com orquestra

Torna piccinia Barnabas von Geczy
Violino cigano e sua orquestra

�oa��� ����o ser�nalà George Boulanger

eesee discos poderão ser ouvidos do- C'as'a Erlt·tamingo no C!NE VERA CRUZ, num
genti! oferecimento da

longos anos. O povo, a 3 de ou

tubro próximo, vai dizer, atra
vés das urnas e pela linguagem
fria dos números, se deseja, ou
não, a continuação do maior
Govêrno que já houve em nos

so Estado. Depende do eleitora
do catartnense, exclusivamente,
o destino politico-administrativo
que aguarda a nossa terra. Ou
marchamos com Jorge Lacerda
e Heriberto Hülse, no pleito go
vernamental do mês próximo,
para gozarmos os beneficios da
continuidade de uma administra
ção estadual das mais dignas e

progressistas, como essa que ai
está concluindo o seu ciclo, sob
os mais calorosos aplausos do

povo, qu volveremos aquele pe
ríodo negro da nossa história

política e admtnístratíva em que
os maiorais da época, escarne

cendo do sofrimento do povo,
trataram tão sómente de satis
fazer a voracidade de seus in
confessáveis apetites, repartindo
fraternalmente os benefícios ma
teriais gue lhes proporcionavam
as posições de mando, conquís-

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
Balancete da Despesa Orçamentaria referente ao mês de Junho de 1955

Código
Local TITULOS

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal fixo
Para substituição de funcionários e extranumerá
rios licenciados
Pessoal 'Vãriavel
Para admissão de extranumerários
Despesas diversas .

Construção de prédios escolares e aquisição dos

respectivos terrenos
Construção de casas populares
Salário família

.

PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇÃO
POR ACIDENTES

Despesas diversas
Seguro contra acidentes no trabalho
Seguro de bens moveis e imoveis

. SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS

Despesas diversas
Contribuições a institutos de aposentadorias,
L,B.A.eS.E.S.I.
Emolumentos ou custas Oficial Registro Civil e Juiz
Subvenções concedidas por lei a diversas institui

ções
Auxilio à "Associação pró Ginásio de Canoinhas"

parA manutenção de um professor
-

.

Auxilio à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil
- Secção de Santa Catarina

DIVERSOS

9 3
.9 30

I 9 301

9 31
9 31 1
9 34
9 34 l-

9 342
9343
94

944
9 441
9 442
9 8
9 84
9 841

9842
9843

,9844

9 84 5

99
994
9941

Despesas diversas
Aluguel prédios intendências, cadeias, correios e

telefones
Despesas imprevistas
Pensão à família de Alinor V. Corte
Pensão á Vva. e filhos menores de Augusto Caissler
Pensão a João Florentino de Souza
Pe�são a Vitor F. de Souza
Despesas policiais e judiciárias
Aquisição de placas
Créditos Especiais - Gratilícação Promotor Público

Visita oficial do Exmo. Sr. Governador do Estado
Auxiliar do Diretor do D.M.E.R.

9 942
9 943
9. 944
9 945
9 946
9 947
9 94 8

Restos a pagar de 1954
SOMA CR$

Saldo para Julho
SALDOS DISPONIVEIS

Na Tesouraria
Em Bancos

RESPONSAVEIS
Nas Intendências

ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com a Justiça Eleitoral

FUNDOS VINCULADpS
No Banco N. do Comercio
No Banco "INCO"

DEPÓSITOS Na Tesouraria

Canoinhas, 30 de Junho de 1955

Gilberto d'Aquino Fonseca Herbert Ritzmann
Contador Prefeito

C,$

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês I Total

2.833,00 43.00 2.876,00

200,00 200,00
!

29554,00 940,00 30.494,00
3148.40 3.148,40

48.335,00 9.030,00 57.365;00

\

5.692,50 5.692,50
1.601,00 1.601,00

10.982,00 6.686,00 17.668,00

9.00U,00 1.000,00 10.000,00

12.000,00 6,000,00 18.000,00

500,00 500,00
14.680,00 286,00 14.966,00
2.500,00 500,00 3.000,00
2,500,00 500,00 3.000,00
2.500,00 2500,00
5,500,00 5.500,00
2,633,60 2633,60
8.048,00 8.048",00
9,000.00 3.000,00\. 12.000,00

55.938,70 55.938,70
2.400,00 2,400,00

1510.156,20 387.520,30 1897.676,50
152,216,00 152.216,00
1662372.20 387.520,30 2049.892,50

64.614,90

20.727,80
2114:307,40

971,00

10.718,60

31.997.50 64."l14,90

10,807,90
54,705,00,
31.657,20 97.170,10

Reinàldo Crestani
Diretor da Fazenda

tadas muitas vêzes a custa de
procéssos que a moral conde
nava.

Não é possível que os cetarí
nenses, depois dêsses cinco anos

de liberdade e de progresso, em

todos os sentidos, queiram re

tornar ao período de verdedet
ra escravidão, em que vegetou
sob o guante daqueles que não
souberam cumprir o seu dever
de conduzir a nossa terra pelos
seus luminosos caminhos, como

a está conduzindo o sr. Irineu
Bornhausen, que, além de se
revelar administrador de pulso

firme e larga visão, passará a

história como um homem pú
blico de excepcional formação
política, respeitador dos direitos
e da vontade do seu povo e im
pertérrito defensor da Lei e da
Justiça.
Cabe, pois, ao povo catarinen

se fazer exame sereno e cons
ciente dessas duas épocas deci
dindo-se, afinal, por uma delas,
e, sem sermos adivinhos, esta.. -
mos vê-lo a optar pela era de
lrineu Bornhausen, sagrando nas

urnas de outubro a chapa vito
riosa da Frente Democrática.

,R EGISTRO CIVIL - Editais
Sebastião Grein Costa, Escrivão
de Paz e Oficial do Registro
Civil de Major Vieira, Município
e Comarca de Cenoínhes, Esta
do de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem casar:

João Jientera Filho e Julie Ka
lêske. Ele, natural deste Estado.
nascido neste distrito no dia 6
de janeiro de 1929, lavrador,
solteiro, filho legitimo de João
Jientara e de Dona Estefania
Jtentara domiciliados e residen
tes neste distrito. Ela natural
deste Estado, nascida neste dis
trito no dia 4 de maio de 1938,
doméstica, solteira, filha legitima
de Mariano Kaléski e dr: Dona
Ana Kaléska domiciliados e re

sidentes neste distrito.

Faz saber que pretendem ca
sar: Zesefredo Paulitisky e Anil
da Borek. Ele, natural deste
Estado, nascido neste distrito nu

dia 12 de fevereiro de 1927, la
vrador, solteiro, filho legitimo
de Vicente Psulitisky e de Dona
Veronica Kuminek domiciliados
e residente neste distrito. Ela,
natural deste Estado, nascida
neste distrito no dia 24 de feve
reiro de 1932, doméstica, solteira
filha legitima de Thomas Borek
e de Dona Anna Borek domici
liados e residente neste distrito.

\

Faz saber que pretendem'caear:
João.Baüeta de Souza e Ermilina
Ricardo de Jesus. Ele, natural
deste Estado, nascido neste distri
to, no dia 7 de agosto de 1907,
operário, solteiro, domiciliado e

residente neste distrito, filho le

gitimo de JOsé P. de Souza e de
Dona Inês Maria Antunes, faleci
dos. Ela, natural deste Estado,
nascida oeste distrito no dia 22
de Novembro de 1917, domêatice,
solteira, domiciliada e residente
oeste'distrito. filha de Maria de
Bastos Ferreira, falecida.

Faz saber que pretendem calar:

Osvaldo Bueno de Oliveira e Ko
uegundea Corrêa. Ele, natural des
te Estado, nascido neste distrito,
no dia 24 de Março de 1933, la
vrador, solteiro, domiciliado e re

sidente neste distrito, filbo legiti
mo de .Dlouíeio B. de Oliveira e

de Dona Helena Klêeka, domici
líadoe .... e residentes neete distrito.
Ela, natural deste Estado. nascida
neste distrito, no dia 1.0 de Agos
to de 1937. doméstica, solteira,
domiciliada e residente neste àil
trito, filha legitima de Jorge Cor
rêa e de Dona Rasaria Falkiecwicz,
domiciliados e residentes oeste
distrito.

Faz saber que pretendem casar:

João Ambrósio Modéski e Berbâra
Wierchoquewicz. Ele, natural dea-

�: �r!a:oa:a�:i::rei�:t�edi;���:
lavrador. solteiro, domiciliado e'
residente oeste distrito, filho legi
timo de Jcena Koaski Modéski,
domiciliada e residente oeste

distrito. Ela, o a t u r 8 I deste
Estado. oascida neste distrito, DO

dia-V' de Dezembro de 1930. do
méstica. solteira, domiciliada e re

sidente Deste distrito. filha legitima
de Esteve Wierchoquewicz falecido
e de Dona Emília Wierehoquewicz
dõmicillede e residente oeste
diatrito,

Faz seber que pretendem casar:

Miguêl Sempkovski e Angelina
Voidéla. Ele, natural deste Esta
do, nascido em Cenoinhee, 00 dia
16 de Setembro de 1933, lavrador,
solteiro, domiciliado e residente
neste distrito filho de Estanislau
Semnkovekl e de Dona Vit6ria
Visnlésvska, domiciliados e reei
dentes neste distrito. Ela. natural
deste Estado, nascida neste distrito
no dia 12 de Março de 1935, do.
mêetica, solteira. domiciliada e re

eídente neste distrito. filha legiti
ma de Nicolau Voidéla e de Do
na Francisca Voidéla, domiciliados
e residentes neste distrito.

Apresentaram 011 documentos
exigidos pelo Côdlgo Civil art. 180.
Si alguém tiver conhecimento de
existir algum 'impedimento legal,
acuse-o para fins de direito. E pa
ra constar e chegar este ao conhe
cimento de todos lavrei o presente
que será afixado no lugar de coe

tume e publicado no jornal «Cor
reio do Norte», da cidade de
Canoiohee.

Major Vieira. 14 de Setembro
de 1955.

Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

Retrato VIVO •..

(CONCLUSÃO)
inicia uma declaração de emôr,
recitando verainho.
As pessoas presentes, princi

palmente os pessedtstas, ficaram
estatelados e a procura de um

buraco para desaparecerem ...

Realmente, tinham êlee razão

para isso, porque .sô um débil
mental seria capaz de assim
proceder, MAS NUNCA DOS
NUNCA, um candidato ao mais
alto cargo de Estado.

E porque prezamos o decôro
do-cargo de governador, que tem
sido sempre ocupado por pes
sôas que souberam manter li
nha de conduta à altura da!
funções, é que lançamos o nos

so veemente protesto e fazemos
um apêlo ao peva catarinense
para que defenda os seus e

nossos brios de povo equilibra
do, não permitindo, em hipótese
alguma, que essa desgraça acon

teça, evitando seja o sr. Gallot
ti eleito Governador, pois seu

lugar não deve ser nunca DO
Palácio mas, sim, num manicô
mio. para curar-se dto sua mania
de populartdede.

O povo bom de Santa Gatari
"a não merece essa desgraça
e essa ofensa.

Que Deus nOI proteja dessa
calamidade,

Um cetertnense de brio.
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Realizações em (anoinhas
P8D+ PTO X FRENTE DEMOCRITICA

AnO'IO - CANOINHAS - S. Catarina,17 de Setembro de 195��· N. 368

Iri�eu Bornhausen
Recebeu o Govêrno de Santa

Catarina com uma-DIVIDA de

40' milhões de cruzeiros

Aderbal Ra-mos da Silva
Recebeu o Govêrno de

Santa Catarina com uma

RESERVA de

29 milhões de cruzeiros

Grande vitória do Deputado
F.ederal Antônio G._Konder Reis

o Prefeito Municipal e o Sr. João Seleme Presidente da
UDN acabam de receber o seguinte telegrama:

Presidente da República acaba sancionar lei autorizando
a abertura de crédito extraordínárío três milhões cruzeiros para
atender prejuizos causados tufão ocorrido dezoito maio êsse Mu
nicípio e outros flt Foi, assim vitoriosa minha: iniciativa epresen
tação respectivo projéto pt Abraços Antônio Carlos.

Estão pois de parabéns os colonos e demais pessôes atin
gidas pelo tufão que tantos prejuízos causaram a nossa gente.
Sempre que Canoinhas é atingida por uma catastrofe provocada
pelos elementos da natureza, os homens da UDN logo procuram
meios para suavtser QS danos causados, assim foi na Sereia, no

Campo d'Agua Verde, em Valinhos, e agora nos Cochos e Serra
das Mortes.

I_::::; Concluiu o Quartel de Polícia Cr$ 317.000,00
2 - Concluiu o Grupo de Papaiiduva 210.000,00
3 - Forneceu mobiliário completo para

o Grupo Escolar de Papanduve 40.080,00
4 - Construiu prédio modérno para as Escolas

Reunidas de Rio dos Poços, com 3 amplas salas
de aulas, gabinete diretora, corredor, galpão com

instalações sanitárias, etc., dotando de mobiliário
completo, tôdo de imbuia 150.000,00

5 - 'Construiu em Marcílio Dias, majestoso prédio
de alvenaria, com 4 saias de aulas, gabinet�dire
tora, carregares, galpão com instalações completas,
dotando, tambem, de mobiliário completo modérno
e de primeira qualidade 470.000,00

6 - Auxílio já entregue aos lavradores de Matão,
Sereia, Sta. Rosa, Barreiros e Anta Gorda \30.000,00

7 - Auxílio construção' Ginásio Sta. Cruz 50.000,00
8 - Construção e instalação da cozinha escolar do
Grupo "Almirante/Barroso" 28.000,00

9 - Distribuição da sopa escolar a tôdos
os alunos do Grupo Escolar "Alm. Barroso",
anos de 1953 a 1955 100.000,00

io - Piano novo "Essenfelder" para o

Grupo Escolar "Almirante Barroso" 23,363,00
11 - Tornou gratuito o ensino primário ministrado
pelo Golégio "Sagrado Coração de Jesus", bene
ficiando assim grande número de famílias canoí
nhenses, dispendendo em 1954 mais de 300.000,00

No corrente ano mais ou menos 300.000,00
12 -;-'Anxílío para realização da la Exposição Agro
Avícola Industrial, realizada nesta cidade 50.000,00

13 - Auxílio para os moradores das margens do
rio Canoinhas, prejudicados por enchentes 30.000,00

14 - Para construção do grande Armazem de Expur
go e Seleções de Sementes que está sendo cons

truido peloGov. Federal, contribuirá com 600.000,00
15 - Construção. de mais duas salas de aulas, re
forma e pintura geral do Grupo Escolar "Almirante
Barroso", empregou quási 400.000,001

16 - PONTE DE CONCRETO ARMADO SOBRE O
RIO CANOINHAS e construção (lo extenso aterro

que dã acesso à mesma gastou mais de 1.400.000,00
17 - Dotou o DER de nossa cidade,.....com

9 caminhões basculantes Cr$ 1.305.000,00
2 motoníveladoras, modêlo "D" 380.000,00
1 motoniveladora AC, modêlo AD-40 695.000,00
1 trator Caterpiler D-4 261.239,20
1 Jeep 56.0QO,00
2 caminhonetes 180.000,00
1 compressor de ar Gardner 144.261,20
1 britador Lipmann 194.388,00
1 trator AC - HD-15 620.000.00
1 motor de caminhão 32.000,00

i !�:!�r�: ::!:!�::. �=: 1.200.000,00
1 rolo compressor 470.000,00
2 britadores, mais ou menos) 500.000,00

18 - Já enviou as seguintes importâncias destinadas a:

a) construção de novo Grupo Escolar, nésta ci
dade, qpe será um dos mais modernos do
Estado ... 150.000,00

b) construção de prédio escolar em
Felipe Schmidt 100.000.00

c) idem, idem, idem, em Major Vieira 50.000,00
d) idem, idem, idem, em Xarqueada 50,000,00
e) construção de uma ponte de concreto

armado sôbre o rio Agua Verde, no
/arrabalde do mesmo nome.

i) consêrto geral do prédio do Centro de
Saúde de nossa cidade 100.000,00

g) reparos gerais nas escolas estaduais
de Serra do Lucinda,·Arroio Fundo e

Lagôa do Sul 30.000,00_
h) reconstrução de pontes e estradas em

nosso município 70.000,00
i) construção da Escola de Taunay 34.630,60

_
Quai� os homens que merecem o apôio do pôvo: os do PSO-e PTB que nada

eu, quási nada fizeram ou os da FRENTE OEMOC�ATICA, integrada pelos
par-tidos UON, PDC, PRP e PSP, que realizaram o maior govêrno que já tivemos?
Para maior grandeza de Canoinhas e de Santa Catarina votai, pois, com a

FRENTE DEMOCRATICA, sufragando nas urnas de 3 de outubro de 1955:

JORGE LaCERDA para Governador do Estado - HERIBERTO HULSE para Vice· Governador

I _
"REHEAU CUBAS para Prefeito MU�iciPal_de_Canoinhas )

Tostao de realizaçõesl_ Milhões de realizações

1 - Iniciou o Grupo Escolar
de: Papanduva
Cr$ 150.000,00

2 - Enviou auxilio para os

flagelados de Valinhos

Cr$ 50.000,00
3 - Iniciou o Quartél de:

Policia deste cidade
RETRATO VIVO

circos e aqui está acampado um

parque que precisa contratar um
palhaço; porque o (r. não se

apresenta nêle, com essas ben
deírcles?

Nada dissemos, talo ridículo
dêsse candidato que, querendo
parecg popular, está caindo num
ridiculo doloroso! ...

Mas os últimos fatos que nOI

vieram ao conhecimento convea
cem de que não se trata mala
de querer êle parecer popular,
_mas, sim, de debilidade mental!

Pessoas que estivéram preeen..

tes ao lauto banquete oferecido
pelo Prefeito à Miss Distrito
Federal informam que epós a

saudação, à Miss, por um ora

dor, e como a mesma não se

mexesse para responder, o Ir,

Gallotti abaixou-se e de jrez di
cadeira da Miss começou a dizer
betxínho.com voz de FALSl!:TE ..

"Eu agradeço. Realmente sou um

encanto, etc ...

" Verdadeiro ta
bleau para os presentes.
Mas, não parou ai o desiqui

líbrio mental do sr. Gellottí.
Terminado o banquete, quando
todos se achavam conversando,
eis que o sr. Gallotti se ajoelha
frente à Miss Disfrito Federal e

(Conclúe na sétima pãgina)

Recebemos:
"Até aqui temos criticado o

senhor Francisco Gallotti, quan
to à sua atitude pessoal e polí
tica, procurando, assim, esclare
cer o povo cetertnense, para não
se deixar iludir pela fala dêsee
candidato que, há 30 anos, está
ausente de nosso Estado e nun

ca se preocupou com os proble
mas de nessa povo, nem mes

mo de seu povo de Tijucas, on
de aparece, vez por outra, para
pedir votos.

Nunca imaginamos, porém,
estivesse êle sofrendo das fecul
dades mentais, conclusão a que
chegamos, com tristeza, diante
das atitudes tomadas ultimamen
te e que são denunciador as de
um cérebro doentio,

Recebemos de corresponden
tes do interior informações quan
to à maneira por que o sr. Gal
lotti estava fazendo os seus fra
cassados comícios e essas infor
mações esclareciam que êle ape
recêra em comícios, em Araran

guá e outras cidades, com o pei
to cheio de bandeiras, mais um

andarilho do que propriamente
um candidato. Contaram-nos:
até, que em Araranguá, um ou
vinte não se conteve e gritou -

Sr. Gallotti, de Palhaços s6 nos

4 Dotou O DER, com sêde
'

nesta Cidade, de 2 mo

toniveladoras AC ."W";
1 motoniveladora Huberi
i trator Inte:rnacional cf

rodas de: pneu;
2 brit.dores;
·4 caminhões, sendo três
tipo 1946 e um 1948.

A VERDADE NUA E CRUA
Já denunciou a imprensa -

e o pr6prio Governador Irineu
Bornhausen c fez nas várias
oportunidades que lhe apresen
taram por fôrça de círcunstân
cías - que o atual Govêrno re

cebeu, de herança, do Govêmo
do PSD, dividas num montante
de 40 milhões de cruzeiros, sem

falar na flutuante, que alcança
a cifra espantosa de 70 milhões.
Pois bem. O assunto não ser

viu de motivo para propaganda
politica. Dai a lealdade dos que
governam Santa Catarina, hoje.
Dai a honestidade de propósi
tos - dos homens públicos
dêste Estado.

No entanto, revendo o Dtarío
Oficial do Estado, nos primeiros
meses de 1951, vamos encontrar
abertura de creditas especiais.
Vejamos, nas cifras. a verdade
dos fatos e as razões desses
créditos: Lei n. 553, de 9 de
outubro de 1951, Cr$ 87.299,60;
Idem, 589, de 22 de outubro de

1951, Cr$ 262.125,30; Lei n. 583,
de 22 de outubro de 1951, Cr$
420.499,90; Lei n. 620, de 7 de
dezembro de 1951, Cr$ 44.676,40.
Isso, em 1951. Somam, ao todo,
Cr$ 814,601,20. E sabem para
que todo êsse dínheírct.; Para

pagamento, senhores. de dividas
de exercícios finados,isto é, di
vidas que o Govêrno do Ramos
não saldou no tempo oportuno,

à falta, naturalmente, de recur

sos do Tesouro.

Isso, em 1951... Em 14 de de
zembro de 1951. ainda, publíce
va o Tesouro do Estado, relação
de 12 páginas, em tipo míudo,
chamando' credores do Estado,
cpera. receberem dinheiros que o

Govêmo do PSD deixãra de

pagar. E essa relação, contendo
nomes e importâncias, se esten·

�:�z��::�d�:�g��:a�lh;:��/:
boca do Tesouro do Estado.

Será necessário dizer mais?
Será preciso que o povo deseja,
ainda, a volta dos homens-de
PSD ao Govêrno? Não. Não acre

ditamos, porque o povo sabe da

verdade, nua e crua que é esta:
o sr. Irineu Bornhausen, ao as

sumir, em 31 de Janeiro de 1951,
8S responsabilidades do Estado,
pagou milhões de cruzeiros, de
dividas do PSD; em 1955. deixa
o Govêrno, com obras realizadas
para o povo, pagas e o Tesou:
ro com saldos para que não so

Ira. solução de continuidade o

progresso de Santa Catarina.

E o povo há de julgar, bem
e muito bem, os atos do Gover
nador Irineu Bornhausen, a 3
de outubro vindouro, elegendo
os srs. Jorge Lacerda e Heri
bertc Hülse, para o Govêrno
que Santa Catarina precisa.
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