
Novo impulso � agricultora
Escreveu Alfredo Garcindo - Presidente Assoeiação Rural

Atividades dós tratores da Patrulha -, 55,aJ,queires
de terra beneficiada em 15 dias -, Aumento da

produção de milho e feijão "/ Posto de
Fruticultura na Associação Rural

i

'I'udo-rindica que a próxima safra de milho e feijão, �on
siderando o interesse de nossos lavradores, será I;lpmentada gra

ças tambem ao trabalho exec':lt��o pelos trato�es �a patrulh� q�e
ôra . se instala em nosso mumcipio. Quando se ve a decadência

das atividades rurais em muitos municípios do Brasil, diminuição
da produção e o aumento assustador da população, o município
de Canoinhas acelera o ritmo rural, atravez da Associação, acom

panhando o desenvolvim�ntó natur�l do .consu�o : reso��endo
. seus próprios destinos. DIante do clima reinante de instabilidade

e de expectativa em tôrno da propalada reforma cambial, as fon
tes de crédito para a agriculturà, fecharam suas portas, dificul
tando' a aquisição de implementas agrícolas. ,Felizmente, graças
ao grande tirocínio administ!ativo de Irineu Bornhausen, do int:
resse de Arolde Carneiro de Carvalho, do trabalho da atual DI-_
retoria da Associação RUJal de Canoinhás, o nosso município pode
resolver o. seu problema e aumentar a �a produção, sem neces

sidade de aguardar dias melhores. Mes�� ainda não instalada, a

Patrulha de Tratores já está ém atividades,' atendendo às zonas

rurais onde reclamam a presença de-tratares e demovendo as

dificuldades que encontra o homem rural para desenvolver ú. s.eu
trabalho. Cincoenta e cinco alqueires for�m totalmente ,be�efIcI�
dos para o plantio de milho e feijão e quando na atual situação
que se encontra a nossa agricultu�a, onde �ão se en:on�ra meIOS

�dequados nem é possível conseguir por preços razoaveIS, nem a

própria ferramenta manual, 'o nosso Município' recebe uma P,.atru
lha de Tratores .adquírída pelo Govêrno Estadual, no valor de

mais de dois milhões de cruzeiros. Dentre outros municípios, com

maior produção agrícola, o nosso recebe o mais alto prêmio e o

melhor e maior meio de assistir a nossa (avoura. Esta deve ser

a satisfação natural de todos os canoinhenses, de todos os lavra":
, 'dores, que devem estimular com reconhecimento, o que o

munticípio de Canoinhas recebeu do, govêrno de Irineu
< Bornhause .

Ação de profundá verdade -'tarefa fecunda e magnífica, median e
a qual se restabelecerá o verdadeiro auxíl�o à no�sa agricultura."

.

Quando a Patrulha estiver totalmente orgafiisada s quando todos
ós tratores' estiv;;z.em rasgando as terras - virgens do rrossõ muni

,cípio, quando novas terras, de' plantas surgirem para' ac�itar�m,
maior�quantidaâe de sementes, não deverão ficar esquecídos os

meios que os facilitaram, nem os- homens que se esforçaram e

demonstraram interesse. pelo nosso desenvolvimento.
,_,.

Com mais um impulso, 'a nossa agricultura estará "índe-
pendente e o nosso município prevílegíado.

"

Iniciaremos em breve, um novo período de govêrno que
.

seguirá o mesmo rumo e a mesma administração do atual. Jorge
Lacerda será o continuador de lrineu Bornhausen. A Associação
Rural de Canoinhas, a mais, bem organisada do Estado de Santa

Catarina, continuará recebendo fodo o apôio e toda assistê�cia no

'sentido 'de colocar em atividades todos os planos e iniciativas que
pretendemos iniciar em 1956. ,../'
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Feleceu /0 Gal. Ca'nrobert Péreira 'da C'osta
RIO, {RP} � o general

Cahrobert Pereira da Gosta, che
fe do Estado Maior Geral das

Fôrças Armadas, faleceu dia 31,'
pouco depois das 16.30 horas, em

sua residência ,00' Meyer, tendo
ao seu lado sua: espôsa e. seus

filhos, O general Canrobert exer-

-ceu em sua vidá militar altós

postos de comando. Em 1946 \

foi nomeado ministro da Guer-
'ra, no govêrno do marechal
Dutra. Quando assumiu a pre
sidência da República no ano

passado o sr. Café Filho confiou
lhe o pôsto-chave de Chefe do
Estado Maior Geral das Fôrças

.

"

Armadas, Era ainda presidente'
do Clube, Militar. Tendo enter
mado há cêréa 'de dois meses,
o general Canrobert' internou-sé"
no Hospital Central dó Exército
para submeter-se à lfÍnã opera
ção na vssíéula, somo então se

noticiou, Entretànto, a interven
ção não foi efetuadá e o gene
ral seguiu logo" depois para os
Estados Unidos; onde também
foi internado no Hospital Mili
tar de Washington. Há quatro
dias o general regressou, em

companhia de sua família, num

avião especial da' Fôrça Aérea
Norte-Americana,· voltando ain-

da' enfêrmo, \ quando então se

soube que a ciência dos Está
dos Unidos nada puderá fazer
em beneffeío de seu estado de
saúde. o. sepultamento do . ilus
tre chefe militar realizou-se (li-a
1. às 16 horas, Saindo "o têtetro
do .Clúbe Militar pará o ç'em�'"
tério de são- João, Batista: .... v

Ó presidente Glilfé F�lhô,' f�-
<Iando aos jorr;lIds, sôbre o fa1e-

'

cimento do general,' disse. que
recebia com gra'r14f, pesar ii triste
notícia, sabendo! que: o mesmo
sentimento deve dominar tôda
a Nação em face do desaparecí
menta do bravo cabo de guerra.>

'seu povo, (talvez o maior servi
ço que um governante possa
realiza r vísando.s perfeíçoamen
to moral e cultural dos seus

conterrâneos,

Por essa decisão' dó ilustre
chefe do Executivo Estadual. que
nos enche de justificado orgu-
1;'0 por vir colocar a nossa ter
ra no mesmo pé de' igualdade
com outras unidades da Fede
ração, nêsse particular,' mere

ce sem dúvida o Governador
Irin�u Bornhausen os mais ca

lorosos aplausos e a estima e

admiração' de todos os catari
nenses, muito especialmente dos
nossos jovens conterrâneos, que
ficarão a dever ao grande go
vernante estadual a inauguração
de nova era no que se refere

Foi sancionada dia 28, a Lei
número 1.362, pela qual é o <S-o·
vêrno do Estado autorizaQ.o a

promover a criação da Uníver

si_dade de Santa Catarina.
.

Cumpre, assim, b Governador
Iríneu Bornhausen suas reitera
das, promessas à mocidade cá

tarinense, feitas em diversas,

oportunidades, como ca-ndidato
e como governante" de criar em

nosso Estado.a tão sonhada Uni
versidade. exoressão máxima do
saber e dá cu'ltuta de um pôvo.

Dotando' Santa ", Catarina de
um organismo que congregue
estabelecimentos de ensino su

.

períor de nessa terra, como é
a Universidade. presta o Gover
nador Irineu Bornhausen, ao

ao ensino superior; em,' S�ril�<
Catarina, - com a abertura de'
novos .e 'promíssores . horizont�'
a todos aqueles que nQS bariéõs
acadêmícos procuram amea1h�r
maior soma de conhecíméntçs;
pará com êtes promover Q'b�_

. da Pátria e o progresso da H...
manidade.

-
'

.

Nêste breve registro, que t1J-,
zemos com a maior satisfaç�J'
do notável acontecímento, q,,*':'
remos, apenas, levar; ao ,'ilustrei
homem público que nos, g�'VeJ'
na, as nessas mais síncerás-,e

� -,' � :',: . .!-t.

calorosas felicitações e a. ,c�r�.
za de flue o seu' gesto marca)'á
para sempre a nova e brilhall:�;
f tapa administrativa que S�n�.
Catarina vive neste momento.'

o aumento do.�uncionalismo O

,

O caso do aumento do fun
-eionalísmo foi ampla e devida
mente esclarecido. Não há, hoje,
nenhurq funcionário público bem

intencionado, nenhum servidor
do Estado de' senso normal, que

,

I11�O saiba, qu'e não esteja com

pletamente convencido de que o

aumento não saiu ainda, porque
,� oposição, 'f�chada na sua ce

gueir& partid}ria, não quis cola
�orar no caso.
I

Pensando unicamente em seus

interesses políticos, pensando
unicamente nas eleições q-:1e ela '

queria 'ganhar a qualquer prêço,
essa oposição fez tudo quanto
esteve ao seu alcance, para que
ri sr. 'Governador Itineu Bor
nhaus'en não desse o aumento
antes das eleições. Todo o mun
do sabe que�a C<;mstituição proi
b� um aumento de impàstoS-de
mais de 20 por cento por ano. "

Ora, o sr. Governador já_havia
p�diao, \ aos srs. deputados um

�Umento de 20 por cento do
Imposto de vendas e consigna-

- Ções, para ser posslvel a exe
cução QO Plano de Obras, e Equi-

_
Páinentos. Enquanto a Assem
bléia Legislativa não soluciona
esse pedido; enquanto os srs.

deputados do PSD e PTB não
dão seu julgamento, ou APRO
VANDO ou REJEITANDO a

mensagem do Plano de Obras
e Equipamentos, o Chefe do
Executivo não pode pedir outro
aUmento: A oposição sabe disso
e é. �orque sabe que não 'quis

.

Abrigo de Menores,
o Dr. Malucelli e a

frei Elzeârio Schmill, ofm�
o Dr. Rolando Lourenço Ma- róquiá, cabendo à Socieda�;

lucelli, por todos proclamado únicamente, a manutenção.';
.autor da idéia, pretendia levcn- tudo isso é propriedade in�
tar em Canúinhas uma Socie- lectual do Dr. Mãlucelli, e n40
dade ínantenedora de--' Abrigo de Padres, os quais estavà�
para Meninús, a funcionar sôbre trablOdo com um cidadão de',
terreno da Mitra, e cuja direção id�ias absolutamente definid�!i,"
seria entn'gue 8'- uma Congre-: sôbre a, Relig�ão que êle. tiro"

gação Religiosa Feminina já in- brava em praticar. e cujos mi

teress��a. nisti'os, aqui ém Canoinhas, êJ�
Mais de uma vez chamou-me scube prêstigiar com a,titu<tes.

ao Fó.rum, Daquelas conversas, públicas ainda não esquecidas, ..

das quais existE' testt!munha na Nem é neçessário possüir asa ..

cidade, nascera, já um plano bedoria do Conselheiro Acácip;
concreto, pelo Juíz tão ardoro- mas apenas a de observador,:

-

samente "defendido, que me pe-
medíocre da realidade brasilei

diu falasse ao Sr. Bispo. Em ja- ra, para convir em que "só a

neiro de 19M, trazia rIe Lages Jgreja poderá empreender entre

não ªómente a aprovação, mas nós essa tentativa de reeduclll-,

ainda_ a bênção necessária
_
'do ção

�

com eSp'�l!�mça de êxito".

Pastor: S� Excia. Revma" embo- Nem, para demonstra-lo. sena

ra liminarmente sem instrumen- preciso invoéâi' Dom Bosco, _
o

,to escrito, à disposição da So- 'padre Flannagan, ou Eufrásila

'ciedade por nascer, punha um' 'Pel1étier, coJriI\sti'8s obras uQ]'
terreno suficientemente grande

.

versais. Testemuphas de fraca�

para hórta e pátió, em pl,enfr stls '(:pmo 'o dá� 'famigerada "Cit
'perímetro u roano. ''Os' 'dóis pré-

I lOh'ia" Africánj1)[\ c:fe' Pôttb Al�'-
gre, do ',·Nb,rt'itE)'''l5' d� !\lovem,';_dias, exi.stentes, passariam pbf '"6

i reforma ao àrbítrio da Diretoria .' bro�l' I}O Rió, e:,d(i",out'ros certé-
da Sociedade, respeitada a 1e- mente, neste Brasil do frac8ssa

gislação'eclesiástic. em matériã dp SAM; bà!�a�fà.':diirmp7!ip�1-
. de moradia das Religiosas. 'busca de ,u�� �sll? ou �b�I,Bp
;:.

"
.

recomendavel�\�mOora naO'..ên-
E de u�ilidãd�, abso�útà lri;

_ 'tregue a ReligJó'Sos' ou Religfó;,
sar que e�ses entendimentos

,'o S8S, sendo de relevar que eSI;!8S
COm a Mitra,' a entrega dos .

Casas, mesmo" de meninos, em

�eninos a08. c�idad(js pedagó- ., grandp parte estão confiadas 'a

glCOS de ARebg1(��as, o .entros�. ,Religiosas, com resultados que
mento desse�ebcadíssllilO.mu-" _

nus social na vida duma Pã· (Conclue n'outro 10�)

se pronunciar sôbre o Plano; O que a oposição tem a fazer,
embóra tenha reconhecido que é comparecer à Assembléia Le
se trata de uma grande e ne-

cessária iniciativa adminis,trativa. gislativa pare- dar' número no

caso do julgamento do Plano de
Com seu procedimento, a opo- Obras e Equipamentos. Compa

sição vem sacrificando, há vários reéer e votar de cabeça erguida,
meses, oS honrados e dignos
funcionários públicos, que a estas,

-

ou a favor ou contra e não fu-

horas já poderiam estar rece- gir covardemente,
.

para. depois
bend,o o justo aumento a que vir cá fora,: dizer que o Govêr-
têm direito.

. �no" não cuida da sorte dos seus-

Não contente com sua m�s
quinhês em não colaborár para
o aumento, a imprensa dos ex

governadores tem -o descara
mento de dizer que o sr. Irineu

Bornhausen, o grande e sincero

amigo dos funcionários, voltou
lhes as costas no caso ..de um

pedido.de áuxílio para come

morarem êles o seu dia.

Devemos convir que é vergo
nhoso e mesquinho, a oposição
inventar essa história de pedir
um auxílio ao govêrno do Estado

para os funcionários comemo

r�rem o seu dia.

Tal iniciativa só podia ser su

gestão de indivíduos mal int,en
cionados, pre0cupados apenas
em tentar mais um expedie!lte
estulto, para levar algllns ftm
cionários mehos precavidos, a

falarem mal do sr. Governador.

É tempo dessa oposição tirar

a máscara, pois o povo já re

pudiou mais uma vez nas urnas,
essa política impatriótica e falsa.

servidores.

Dr. B I· /'.
e Isano

Costa
Ramos

Efe,�uou-se, dia 27 de outubro

proximo passado, no Tribunal

Superior de Justiça do Estado

a solenidade dp posse do nos·

so ilustre conterrâneo e cu,lto
magistrado SF. dr. Belisário Ra
mos êosta, nó eÍevado cargo de

membro daquele Tribunal em

Santa Catari'na.
.

O integro jurisconsulto ocu

pou, durante varias anos, com

retidão e eleva,do espírito de

Justiça, as funç'ões de Juiz de.
Direito' em diversas' comarcas

inclusive na nossa. ..

"Correio do Norte" apresepta:
lhe respeitosos cumprimentos.

Igreja

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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790,00

1.375,00
A

10.445,20 .

<leladeiràs,' « F R<I, Ci 1 D A I R E »
.

.
� ,

de 7,4. pés' - para pronta entrege,
, t ' '

'A' vista e_em suaves prestações.
E M EX P Q 5 I ç A O N � L O J A

J. CÔRTE
-

R E P R E S E N T A N T. E :

ALFREDO GARCINDO

pelegacia Auxiliar de Polícia - �!1it�1
O S D t' ..... t T J. é

. RESOLVE: Proibir termínan-
, r. ou or �e u 1,0. os

temente ;() transporte de passa-Uba,. p�legado d� PolICIa do
geiros eÍn veículos de carga sem

Muntcípío de C�nomhas, Estado
a autorízação devida para tal fim.

de Santa Catarina, na forma da
lei etc.

.

Aos infratores do presente E-
,

a- dítal serão impostas as penalí-
Considerando: dades previstas em Lei. Art. 222
1. - Que muitos proprietários letra C, das Penalidades do Re-

.e condutores d e veículos de gulamento Nacional de Trânsito."

.carga, transportam passageiros Pará' que ninguem alegue ig-
'"

sem a prévia autorização desta norância, passei o presente Edital
Delegacia e Sem

_

observancia que ficará fixado em lugar de
preceituada em lei; costume, publicado pela impren-

sa e distribuido às diversas lo
calidades deste Município.

Canoinhas, outubro de 19�5
Dr. Getúlio José Uba .

Delegado Auxiliar de Polícia

, Considerando:
.

2. - As queixas constantes a

.presentadas nesta Dele gacia de

Policia, pelas Emprezas de Trans

portes Coletivos;

ALUMINIO�"
o escritório de

c

REPRESI;:NTAÇÃO SUt- 'BRASILEIRA
..

oferece· aos comerciantes désta praça e cidades y�
zinhas,-ALUMINIO por atacado e para pronta,

, entrega, 'aos menores preços' da pràça ..

·"'Visite-nos sem- compromisso e veja á nossa exposição
ã,' hua- Major Vieira, 290 - 292. (Em frente ao Clube)

Prefeitura Municipal
'...

.

de CaIÍoinhas
c

r, 'DECRÉTO N.104
DE 29, DE AGOSTO· DE 1955

o Prefeito Municipal de Canoinhas, usando das atri

b�es que lhe confére o artigo 74, item 1 0. da -..Le� Or-

gânica dos Municípios: DECRETA:

ARTIGO 1°.: - A cobrança das rendas constan

tes da Lei Orçamentária para o exercício de 1956, far-se-á
nas épocas estabelecidas em Lei e de acôrdo com a le-

,gisláção em vigôr. _...
...

"',
-

'

ARTIGO' 2°. - Os tabelas explicativas das despe
sas fixadas para o exercício de 1956, de acôrdo com a

Lei N. 308, de---29-- de agosto de 1955, são as que co/m
êsté baixam..

'

ARTIGO 3°. - Êste Decreto entra em vigôr dia 1°.

de janeiro de .1956, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 29 de agosto de ,195;=>.

Ass.: HERBERT RITZMANN - Prefeito
" Ass.: OSVALDO FERREIRA SOARES· - Secretário

/
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· I
FALECIMENTOS " I

José Nidgelski Hedvig Papst Quandt

I
, ,

< (
Ano 10 - CANOINHAS - S. Catarina, 5 de Novembro de lY55 . N. 374 Ministério da� 8uerra

EDITAL

I _,. Relação dos convocados
das classes de 1937 e 1936, que
faltaram à inspeção de saúde, nêste
município, no período de 21 a 30
de setembro último.

Vítima de pertinaz enfermidade,
faleceu na vizinha cidade de Ma
fr�, onde foi submetido a melin
drosa operação cirúrgica, o nosso
saudoso amigo José Nidgelski, co

merciante' e pessôa mi:Jito relacio-
/

nada em Serra das Mortes, nêste
.Município. ,.

Membro de numerosa família,
que há muitos �nos reside em
Serra das Mortes, era o extinto
muito estimado. dado seus dotes
de coração e bondade, a tôdos
atendendo com aquela sua afabi-
lidade tão conhecida. -/

Faleceu aos 53 anos de idade
e era solteiro.

Foi grande seu sepultamento e

sua morte foi muito sentida.

«Correio do Norte» que teve
em Jos' Nídgelski um devotado
amigo, apresenta aos ,seus 'paren
tes sentidas condolências.

E' com profundo pesar que re

gistamos o falecimento de DOD8-
Hedvig Papst Quandt, virtuosa
esposa do snr. Guilherme Quandt,
ocorrido dia 30 do mês de outu
bro próximo findo, em sua resi
dência, à' rua' Paula Pereira.

'Residente em nossa cidade há
muitos anos, conquistou a estima,
respeito e simpatia de tôdos 08

canoinhenses, graças às excelsas
virtudes que ornavam seu bondoso
coração.

Costureira périta, ensinou <Cor
te e Costura» 'a grande número
de senhoritas de nossa sociedade,
as quais temos certeza recordarão
sempre com saudade lo seu trato
afável e amigo e seu exemplo de
amôr ao -trabalho,

Tôdos os canoinhenses sentiram
muitíssimo seu passamento e gran
de foi o acompanhamento ao Cé
mitério Municipal" em reconheci
mento aos numerosos serviços pres
tados à nossa Terra.

<Correio dó Norte» envia a

família enlutada suas sentidas COO"

dolências.

/

Classe de 1937
Alfredo Autonio Filho filho de

Alfredo João Antonio; Diuarte Vi
centede Souza f. de Paulino Vi
cente de SOUZH; Hirohito Migaz.!!
ki f. de Miguel Mlgazaki; João
Maria Diniz f. de Serafim Dinis;
José Schimiluk f. de João Schi
miluk; Lauro Pinto dos Santos f.
de Antonio Pinto dos Santos;
Leonardo Szczerbowski f. de Bo
leslau Ssczerbowski: Lineu Fer
nandes f. de Nicolau Fernandes;
Leónardo Voigt f. de Siegfried
Voigt; Lourival de Deus Bueno
f. de Pedro de Deus Bueno; Orestes

Z 'O r r »

Zappa f. de Boleslau appa; zono

Alves dos Santos f. de Catarina
Alves dos Santos; Rachid Seleme
f. de Antonio Seleme: Hegenis
Bading Prochmann f. de Wences
lau Narciso Prochmann; Renato
Roeder f. de Guilherme Roeder.

';:".

Classe de 1936
Alcidell Lourenço Alves filho de

Joaquim Lourenço Alves; Arnoldo
Victor f. de Nicorlemus Victor;
Antonio de Assis Quadros f de
Antonio Bernardes Quadros; Auto-

'nio Tchaik f. de Estanislau Tchaik;
Avelino Gomes de Souza f. de
José Alves de Souza; Demetrio'
Schpsk f. de Pedro Schpak; Ge
tulio de Deus Bueno f, de Mateus
de Deus Bueno; Guido Orlando
Uhlig f. de Alvaro Uhlig. Ilson
Vicente de Lima f. de João Vicente
de Lima; Ivo Santa Rosa f. de
Manoel Santa Rosa;João Eurides
Carvalho f. de Rosa Carvalho;
João' Vidal Ferreira de Andrade
f. de Domingos Ferreira de An
drade; Josê Orlando Albano f. de
Constancia Albano; Juveual Bueno
de Assis f. de Francisco Bueno de
Assis,; Nelson Ferreira Pinto f. de
Constantino Ferreira Pinto;' Ole
gario Odilon Guedes f. de Luciano
Fernandes Giredes: Osvaldo Nova
coski f: de Estanisleu Novacoskt:

.Paulo Nalóvaiko f, de Felipe Na-
lovaiko; Pedro Lopes f. de Frede
rico Lopes; Bodolpho Prus f de

Miguel Prus; Severino de Lima
f, de Antonio Julio de Lima:
Sydney Rocha f de Auastacio
Bento Rocha: T-eofilo Cichoski f.
de Ludovico Cichoski.

II - Os 'convocados conetantes
da presente relação que "faltaram
à inspeção de saúde neste Muni->

cípi« deverão faze-lo de' 3 a 30
de Novembro de 1955, no 20. Ba-

'talhão Ferroviário, Rio Negro Pr.

(despesas por conta propria). afim
de serem inspecionados I e seleclo
nados.

III - O convocado que deixar
'de apresentar-se até êste último
prazo (3e de Novembro) poderá
ainda apresentar-se até o dia ,lo
de dezembro de 1955 em qualquer
corpo de .tr'opa da Região. ficando
con"liderado refratário, sujeito à
multa de Cr$ 50,00.

IV - O convocado que faltar
à seleção e não se apresentar para
incorpuração até o dia 20 de ja
neiro de 1956, será declarado IN
SUBMISSO, incurso no crjme
previsio no art. 159 do Cód igo
Penal Militar.

Canoinhas, 20 de Outubro de
1955.

FUI DERROTADO""- --

o sr. Francisco Benjamin Gal
lotti, candidato da, coligação
PSD-PTB e Superintendente da
Administração do Porto� ftio
de Janeiro, em Ordem de Ser
viço N. 7.821, publicada no jor
nal "O ESTADO", da Capital,
declarou, ao assumir àquela fun
ção, o seguinte:

"Rio de Janeiro, 17 de ,outu
bro de 1955.

ORDEM DE SERVIÇO N. 7.821

Companheiros da A; P. R. J.:

Ao assumir, hoje, a função de

Superintendente do nosso Pôrto,
após' pequeno interregno, du
rante o qual empenhei-me nu

ma batalha política, como can-

didato à governança em meu

Estado - Santa Catarina, - cum

pre-me, em poucas linhas, dar
conhecimento aos meus compa
nheiros portuários, dêsse re

sultado.

Segundo os dados finais ofí-
'cialmente divulgados, fui derro
tado. Todavia, numa votação de
350.000 votos áproximadamente,
a diferença não atingiu siquer
1% do resultado obtido pelo

,

adversário.

F�i, como é do conhecimento
geral, candidato da oposição,
contra a coligação do govêrno
estadual apoiado pelos partidos
UDN, PSP, PDC, PRP e PL". RENDAS

de linho, racine, güpüre
e valencielies

na

Casa· Erl-ita
o Abrigo de Menores,
dificilmente podem' ser magní- vesse, não se reuniriam sem

fícos, como em qualquer obra que, para ts íntegraf" se convi
'humana, mas cuja ineficàcia es- dasse, bem ou mal representa
tá por ser demonstrada. db em Canoinhas, a Igreja Cha-

mada pelo Dr. Malucelli, ela
disse "presente". E ainda hoje',
se chamada. diria "presente",
em que pese às suas já agora
bem justificáveis reservas. Pois
a colaboração em tais obras não
é só do dever da Igrt'js: "é de
seu direito natural e (livino,
inderrogável. inatacável e in
substituível", conforme pi ocla
mou Pio XI ao falar dêsses pro
blemas, não sendo necessário

que, em consequência, conside
remos a Igreja urna ambulân
cia... A Igreja é mais do que

I uma ambulância. Também é
mais que um Reformatório.

,

(Não me dou à ilusão, nem

quero fazer- acreditar que estas

considerações platônicas consi

gam abrir um barracão, quan-'
to menos um Abrigo, O que
dêstes pequeninos mas implacá
veis fatos se, infere, é isto: se o

Abrigo há de construír-se.sôbre
bases diferentes das que ideou
o Dr, Malucellí, deixemos fora
'da história êsse nome ilustre; pois
estaríamos fazendo confusão,

CONCLUSÃOo ...

VENDE-SE
I

Um automóvel limousine
Ford 37, inteiramente refor
mado, equipado, pneus em

bom estado, em perfeito fun-
_

cionamento. Ver e tratar no

Posto Ouro Verde com

HEKCILIO MEDEIROS Bx

Ao vir de Lages' a resposta,
que o mesmo Vigário desta Pa

róquia, sempre a par dos con

certos, bendisse e aplaudiu, pe
diu-me o Juíz qUE. elaborasse
um esbôço de Estatutos 'que
juntos estudaríamos ainda com

outros cidadãos de Canoinhas,
'mas com cuidado ct_e dar à no

vel Sociedade o nome exato,
ainda, existente em Canoinhas,
a crédito do qual havia no Rio,

( para nós, a soma de Cr$
100,000,00. Entretanto, a obra
imensa do Ginásio Masculino;
que então lhe absorvia literal
mente o minguado �emEo ;es
tante das lides forenses, fez o

D�. Malucelli, com preocupações
de saúde pessoal, adiar a execu

ção duma obrá, .da qual, sem

embargo, falava serripre, já ha
vendo mesmo escolhido, confor
me declarou, os dois senhores
entendidos com quem VIrIa,

muito em breve, estudar a re

modelação a que fiz referência.
Naquele tempo, ainda nãc havia
8S Mesas Redondas, Se as- hou-

Casas em Curitiba
Vendo duas no CORTE

BRANCO, proximidades da,
Rua Salgado Filho, cada "em

terreno de 12x44, sendo.uma
de esquina.

,

Prêço de ocasião para as

duas Cr$ 90.000,00
Tratar em Canoinhas com

o proprietário à Rua Paula
Pereira - Bar Woitexen.

Caminhonete à venda,
Vende-se uma Chevrolet,

1927, em perfeito estado.

Prêço à vista Cr$ 30.000,00
Vêr e tratar com Fran

cisco Lucachinskí, em- Ma
jor Vieira. 3

Vacas leiteiras
Vende-se duas, Holande

sas (mestiças), de la e 2a cria.

Prêço de ocasião.
Tratar com o proprietário

snr. Alfredo 'Pscheídt, em
Parado.

AssineI Leia 1 Divulgue!

Correio do Norte...

,\

� ,

Associação Pró - Ginásio
de Canoinhas-

.Agradecimento
, I

t Firmas que atenderam as cartas, pedindo prendas em bens
fício -da festa do Ginásio de Canoinhas.,

I,'

A família GUILHERME QUANDT, profundamente
consternada com o súbito falecimento de sua inolvidavel

esposa, mãe, sogra e avó

HEDWIG PABST, QUANDT
agradece sensibilizada as pá lavras de consolo e a assistência

espiritual prestada pelo Revrno. Pastor Georg Weg��. suavi

sando o rude golpe do inesperado passamento; o aUXI,IO pres
tado pelos visinhos e pessoas de suas relações, em especial
80's Srs, Ricardo Müller e Adolar Wiese, ao médico Dr. Os
valdo Segundo de Oliveira, ao médico, amigo e visbho J?r,
Reneau Cubas pelo interêsse e assistência que sempre dIS

pensou à fêllecida; as pessoas que compareceram ao guarda
menta e ao enterro, que enviaran� flôres, corôas e pêsames
ou de qualquer forma manHestaram seu pezar.

A todlJS a sua sincéra e imorredoura gratidão.

l'vlax Altenburg, Blumenau S.' C., Jogo de toalhas: Compa
nhia Industrial Gessy, São Paulo, � dz. de sabonetes, Valor Cr$ 13200;
Gugelmin S/A, Joinville, S. C., Cheque Cr$ 500,00; Metalurgica Abr#3-
no Eberle S/A, RGS, Caxias, do Sul, Cuia e Bomba, Valor Cr$ 60,00:
Indústria Chocolate Lacta S/A. São Paulo. Chocolates. Valor 192,Oõ;
Irmãos Camerini S/A, São Paulo, Fazendas, valor 200,00; Gctthaid
Kaesemodel, Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, cheque de l.000.00;
Sarkis João Filho S/A, Itapira Est. São Paulo, cheque de 300,QO;' ,

Cust6dia Pinho de Bem, Viêente Fontoura 2040, Porto Alegre, RGS,
Centro de mêsa, valor 200,00; Saulle Pagnoncelli S/A, Joaçaba S. C.,
Prtsu"iüos, valor ,150,00; Cia. Indústria de M6veis (CIMO), Rio Ne
grinho se, 6 cadeiras, valor 840,00; Gugelmin Irmãos, Paula Pereira
se, cheque l.ooo,oo; Mac5!do Freire & Dias Ltda., São Paulo, chlP
que' 100,00; Cia. Comercil!! Schrader, Blumen�u C,6 pneus de biç�
cleta; Rodolpho Kander S/A, Blumenau se, Fazend�s; Fogos Cal"i&
murú, Jacareí Est. de São Paulo; cheque 500,00; Socidade Cultural
e Beneficiente Cônsul Carlos Renaux, Brusque SC, Retalhos; Depu
tado Hercílio Det:ke, Rio de Janeiro. cheque 200.po; Indústria de
M6veis Gueltnann, Curitiba, Pataná, Mesinha de centro. valor 2{)o,o:o;
Pirelli S/A, Curitiba, Paraná, cheque 50,00; Jorge Meyerle S/A, Jom..
ville se, Prendas sortidas, valor 205,óo; Cia. Industrial Schlõssen',
Joinville SC, Tecidos; Reichert & eia; Campo Bom; RGS, 2 par.ell
de sapatos de senhora, valor 200,00; Indústria de Comércio Seneg&-
Ih ia Ltda; Curitiba, Paraná, Prendas sortidas.

Canoinhas, 28 de setembro de 1956.
IRMÃO GERALDO\: LUIZ

Moinho JAP Tokarski & (ia. Ltda.
Avisa ao distinto públicõ que jà está fun

cionando, com novas instalações pneumáticas. _

Tem para pronta entrega: 2

FARELO E FARINHA'" DE TRIGO
Rua Dr. Almeida Cardo::;o s/n - Antigo Moinho Tricolin'

Herbert Ritzmann
Presidente da J À.M

Ludomila Bojarski
Secretária da JAM

P A kA-'F E-R I D'f\-5�"�l'l
� C Z E Iv' A ,5, r
INFLAMAÇOES,

,

COCEI�AS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

COURA CASPA, '

OUEDA DOS CI·

OHOS E DEMAtS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.

NUNOR' EXISTIU IGURL
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Albàno Boutín & Cia" Ltda.
. ".,' FUNDADA EM" 1897

",Matriz -'
,Ió, ,if,.Filial., ' s:c

.i,� Av. espanE'mâ" 155/191' Av. 'Psran,(s/n (saida p�' Ibipórã)
�, ti, Cx, Postal, 332 ' Cx. Postal, 18 - Fone 1048,

,

t.;,.,Telegramss;' «BOU'rI�» ,':çelegramas:"'«BOUTIN»
'�,

.

CURITIBA k '"
-

.;� .
EONDRINA
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\. CORREIO DO NORTE

A,L�REDO GARCIN-DO
Representações, Corretagem,Seguros,Cont� Propria

.
'

Tem para pronta entrega-:

MAQJJINAS P�RA 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 Garci'ndo.

Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo.

Quer adquirir terras- de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerímentos,

petições e,�tc.
'

Tem a venda. U_j.4 LOCOMÓVEL d. fabricaçã.o Inglêsa,-
, de 40 hp, em perfeito"funcionamento.

105 alq. terra de cultura, no Gavião, Tres"Barras. Preço d@, ocasião..

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

7 alqueíres de terra. 3 casas e paíóís."Olaria completa.
Verdadeira propriedade rural.

6 datas defronte á Granja de' Alfredo, Viertel. t
/ .

5 Alqueires de terra de cultura - em. FARTURA

UMA CASA de madeira à Rua Curitibanos, 272

�O Alqueires' (Bracatingal e Erval) - em CAMP--ININHA

60 ALQUEIRES de terra de cultura - 2 casas para perários" 1
I

barracão para Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires pata arrozeira
� ,:;;;-.

35 Alqueires de terra de cultura, - em SEREIA (distante
,

apenas 1G ktlómetros da Cidade)
"

� alqueires de terra de planta" com uma-casa de madeira (10x13),
com árvores frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros, 17,

quilómetros da c/idade, com ponto de onibus a porta.

Um Descascador de Arroz com brunidor, com capacidade"
.r

<, para '25 sacos por dia. ,

..

-

para,. descarga.
'sanitária

• 100% inoxidável

\ ,

ENGE!'lHARIA E C9MÉRCIO
MATRIZ: RIO DE JANEIRO

fl,LIAIS: SÃO PAULO· PORTO AlEGU

AGENCIA: BELO HORIZONTE

�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®
®, ®
® ". �
� A maios antiga Oficina �
I A mais sortida ®
i A melhor �,
®' A preferida ,Relâmpago 10® o

®
o

I. C�mplet&� assistência para �� L· . I do pequeno concerto ;:I sua cOICIC eta até a reforma.... geral o

I Péças e mais péças, da menor, até a maior .i
® V E N O E bicicletas novas -ao melhor prêço da praça ®
� �
I M,ECÂNIC_OS ,ESPECIALIZADOS �
�, PREÇOS' MÓDICOS I
®. "®

I Sempre OFICINA RELAMpAGO I
i (AO LADO'. DO

.

CO�REIO) ,

.

m
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�®®®®®®®®®®®®

FITA,S'
de seda, setlm, tafetá e

, veludo
I

grande sortimento
\ .

CASAERLITA

Procure no seu fornecedor

o sabão Princeza, Lygia;
-

!<

Borax ou Tupy � '.,
.Llm produto bom, ·

especte] e canoinhense I

v� s. poderá comprar re

logios moderníssimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na ReloJ9aria Sulssa
,

dl- Guilherme J. A. Souza
:-

. Rua Eugenio de, Souza

SEU ESCRITÓRIO PRECISA DE

Máquinas de escrever Ollvett! .' dapy e Royial
Máquinas de calcular FAC,IT � Som,adora Olivetti

, " "':: �:
manuais, ou elétricas '

I 1 I

Jtqulvos de �ço SECURIT e 'Fichiuiol 'SeCURIT '

Co�res a"prová de fogo de � compsrtlmentos ou tncor�ç,ados ,

, Procure adquirir por ,bons, preços'
e modalidades sUAves na GA S A

.! ..

'.

J_ Côrte
Rua Vidal Ramos, 701 ..!.-�one 125, 3.

Canoinhas Santa Catarina

.. 1 ..

DISCOS
Signorinella

i,

". _.
'

Signorinella "GlIl�, �ecchi com Jrquestra
,

"

'Ciélito Lindo
Amo tu 'yanei

Noite .cheia dê 'estrelas
Meu Brasjl ,,<. v. _'

Rosita Serrano com 'orquestra'

Vicente C elestino com orquestra.

Mate amargo '

'

,

'."
.

El Iit
Canhoto e seu' regional

paJ;l\le. I o
", "

'MHac� ubn aíi�" 'Pedro Varg�s com orq�estra
arlm a "

estes discos poderão ser ouvidos domingo no ,

Cine Vera Cruz, sem- C
-

"

E'"
'

"'1' .,1. �

pre. num gentil ofe� asa '_
,

..

'I. 'its
recimento- da, -',

.
.
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