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i Bôas vindas e feliz estadia em nos�� cidad�, de�ejall1os aos' ilustres v.isita,ntes .que n�s i
� hon rarem com sua presença, ao ensejo da re�llzaçao do l. Vampeonato V�tarlnense de TIro ao Voo i
@ ,

,

®

I Salve- MARC,OS J.QSÉ OLSEN, JOVEM CAMPEÃO BRASILEIRO' DE TIRO AO VÔO! i
I Canoinhas se orgul.ha dEf ti ·e aguarda �om en�usiâsmo_ as j�.stas . homenag�ns 'que te serão prestadas m
�

. dia 15 de novembro, terça feira" em Marcílio Dias, teu berço natal! . , �
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Canoinhas
Camp�Qnato
Tiro ao Vôo

,

Gatarinense de
Entre os competidores MAX
SCRAPP JR., Vice-Campeão

Mundial e o jovem cano,nhense MARCOS JOSÉ
OLSEN, Campeão Brasileiro

CANOINHAS 'será palco, nos
p�óximos dias 14 e 15 do cor

rente, do certame que dá 6 título
a estas linhas.

Com efeito, nos dias citados,
serão realizados', em Marcílio

Dias, no Stand do C. C. T. P.

Major T. Vieira, as provas máxi

mas do tiro catarínense ao vôo.

Grande, sem dúvida alguma, o
interêsse despertado pelas pro
vas. Em disputa pelo cetro má
ximo encontrar-se-ão os maio-

\

res atiradores de Santa' Catari-
ria e do Brasil, em confronto

que deixará memória nos anais
'do elegante esporte.
Terão os aficionados de Ca

"noínhas oportunidade de apre
ciar a perícia de Max Schrapp
Júnior, . vice-campeão mundial
da modalidade, em confronto
com os grandes ases nacionais.
Entre êles cumpre destacar, co
mo estrela de primeira grande
za, o jovem canoinhense MAR
COS JOSÉ' OLSEN, filho do

grande industrial de Marcílio
Dias senhor Wíegando Olsen, '.
que 'é detentor de uma série de

/.

troféus e títulos, entre os quais
cumpre assinalar o de Campeão
Paulista e Brasileiro de Tiro ao

Vôo de 1955.

Participarão do 1°. Campeo
nato Catarinense de Tiro ao Vôo

delegações de Curitiba, Ponta

Grossa, São Paulo, Rio de Ja
neiro e Minas Gerais, além das de
Blumenau, Florianópolis, Brus

que e .de Canbinhas.
Pelo expôs'to, não resta dúvi

da de que Canoinhas viverá
dias gloriosos, com o contáto da '

população com as eminentes per
sonalidades que compõe as di
versas delegações. A cidade, o
município e o pôvo, com a hon
ra .de poderem cooperar pelo
êxito de tão importante concla

ve, � principalmente os aficcio
nados do tiro, sómente vanta

gens terão de auferir com a

sua realização.
As Delegações participantes, e,

principalmente à entidade anfi

triã, o Clube de Caça, Tiro e

Pesca Major Vieira, "Correio do
Norte" almeja os melhores votos
de um feliz êxito,
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PREF,EITO. HERBERT RIT'ZMANN
Cada,dilmais. �e r.e�ela aos o

lhares dos canoinhenses a ação
.dinâmica de nosso Prefeito Her
bert Ritzmann, Há menos de um

.ano na Prefeitura Municipal. de
monstrou a sua esclarecida capa
cidade administrativa e dinamismo

.,em suas realizações, que podemos,
com justiça, denominá-lo PRE
FEITO RELÂMPAGO. Obras
que não seriam, concluidas em me

nos de seis ou oito mêses, Her
bert Ritzmapn entregou ao público
em menos de quinze dias, como

por exemplo o aterro que vai' da
CIdade ao Campo d' Agua Verde,
que bem deveriam os canoinhen
ses chamar VIA HERBERT RITZMANN.
Essa obra vinha desafiando muitos
Prefeitos,

-

porque viam ante seus

olhos um' obstáculo tremendo e

alí estacionava o progresso e o

desenvolvimento da Cidade. Porém
Herbert Ritimann, num relance
e num momento de 'seu auge' ad
ministrativo, prometeu e entregou
a obra em apenas 15 dias. Hoje
o Bairro 'do Campo d'Agua Verde
é um recanto de devaneio para as

famílias canoinhenses,\além de ser

um parque industrial e residencial
de primeira grandeza.

.

Destacamos, ainda, o imenso in
terêsse de Herbert Ritzmann em

adquirir o, terreno para a praça
de Desportos. cuja compra termi
nou por apresentar lucro altamente
significativo aos cofres municipais.

Canoinhas, dentro de pouco, terá

Marcílio Diase O Stand do Clube d'e 'Caça, Tiro e Pesca "Major T. Vieira", obraidealizada
pelos progressistas. industriais Wiegando Olsen e Herbert Ritzmann

,
'

MARCILIO DIAS, inegavelmente, há contribuido . de ma

neira brilhante para tornar Canoinhas um município conhecido
não só em todo terrítórío nacional, como tambem, alem das fron
teiras brasileiras.-

A localidade foi fundada por Bernardo Olsen e denominada
,"Colônia São Bernardo". Situada ao longo da Estrada, de Ferro Rêde
Viação Paraná Santa Catarina está ligada à cidade de Canoinhas,
da qual, dista apenas chico quilómetros; por excelente rodovia,
alem do ramal da estrada de ferro já mencionada.

,

Deve seu progredir quasi que' exclusivamente à Firma

Wiegando Olsen, que sob a orientação dinâmica e inteligente de
lterbert Ritzmann, teve expansão vertiginosa, projetando-se como

uma das indústrias mais bem organizadas de Santa Catarina.
Mantem .relações comerciais com várfós estados, com diversos
países\ americanos e de outros continentes.

A Firma vendeu, dutante alguns anos, em grande escala,
as famosas "Casas pré-fabricadas", que tiveram grande aceitação
pelo prêço convidativo, facilidade e rapidez em arma-las.

\

idos, um aviador. foi obrigado aaterrizar ��ma roça de miJho, porfalta de combustível. Naquele tempo o aVIa0 era pouco conhecido
e grande foi a romaria para contemplar de perto o avião e o aviador.

Lembro-me que uma garotinha de oito anos, descrevendo
'o acontecimento, finalizou mais ou menos --âssim, em sua lingua
gem infantil: "Todos foram a Marcilio Dias, uns' a pé, outros em

montarias, bicicletas,' automóveis; carroças e aranhas, e os que
não puderam ir ficaram c0!D0 cachoros na corrente. Por' isso é
que eu digo: Quem nunca comeu melado quando come se lambuza.

Mas, retornemos ao assunto: O Stand de Canoinhas foi
idealizado e executado pelos industriais Wiegando Olsen e Her
'bert Rítzmann, que não pouparam esforços nem dinheiro para
construir uma praça moderna, dotada de todos os requisitos técni
cos dêste elegante esporte. Possue vários pavilhões, para churras
caria e servíço de bar, salas envidraçadas, dotados de agua encanada.

É interessante observar que a maioria dos canoinhenses ainda
não visitouoStand emuitos desconhecem por completo sua existência.

Na realização das competições programadas para segunda
" ,

.

.

Durante a guerra; q�ando hOl,\Ye f?lt.a �e gazolina, man.,.,dou VIr da Europa um tecmco em gazogemo e demonstrou aos

�!asileiros que os caminhões e automóveis podem ser movimen-
5'�dos sem o precioso líquido. Despertou, assim, a atenção e curie
�dade, tendo Marcílio Dias recebido a visita de grande número
d� indpstriais.e interessados. Foram vendido� aparelhos de gazog�-IJJ() para quasi todos os estados da Federação. ) , /.

.,
, _

Hoje � Marcílio Dias, faz novamente se concentrarem
_

as

atençoes de milhares de brasileiros em Canoinhas, em virtude da
realização do 1°. Campeonato Catarinense de Tiro ao Vôo, a ser

realizado nos dias -14 e 15 do corrente, '

O Stand do Clube de Caça, Tiro e Pesca Major T. Vieira,
d� Canoinhas, cujo clichê estampamos acima, 'está localizado em

PItoresco recanto de Marcilio Dias. Foi aqui perto que em tempos.

\
.,

e terça feira tomarão parte, eXImIaS atiradores de todo país e será,
prestada significativa homenagem ao jovem canoirihense MARCOS
JOSÉ OLSEN, campeão bràsileiro de tiro ao vôo e que conquis
tou na Argentina, num só dia, cinco lindos troféus, vencendo cin
cá provas, sendo carregado em triunfo e aplaudido frenéticamente
pelos argentinos. ,

I

('"
Terça-feira, 15 de novembro, dia da Proclamaçãó da Re-

pública, é feriado nacional, e nada mais justo que todos os ea

nomhenses compareçam ao Stand para passar horas agradáveis e

incentivar nossos atiradores para que juntem novos lauréis ao/
já, conquistados, elevando cada vez mais 'o nome esportivo de
Canoinhas no cenário NacionaI.

CANOINHAS PODERÁ ,SER EM FUTURO PROXIMO
UMA SEGUNDA CAMBUQUIRA.-

um Estádio Municipal que será o

orgulho dos desportistas 'locais.
As a tividodes de Herbert Ritz

mann à frente dos
I destinos, .do

\

)

MpnicÍpio têm sido comentadas'
lá fóra como uma das melhores
administrações municipais do Es
tado de Santa Catarina.
As estradas municipais se COD

fundem com as estaduais e fe
derais, pela sua grandeza e COD··

servação.
HERBERT RITZMANN, re

velou-se ante as vistas de tôdos os '

catarinenses como sendo um-magno :
Prefeito e Canoinhas se orgulha
por possuir um filho tão digno,
honrado, honesto e trabalhador.

Que a ação dinâmica e relâm
pago de HERBERT RITZMANN
sirva de exemplo e incentivo aos

futuros prefeitos para grandeza e

felicidade de nossa terra.
.

r--:

Semana Ua Economia
A economia é a viga mestra
da prosperidade, da saúde,
do conforto e da felicidade.
A Semana da Economia, pa

trocinada pela Caixa Econômica
Federal, realizada em tôdo o

Brasil, durante o mês de novem

bro, é um acontecimento alta
mente significativo, dado seu

valôr educativo tão necessário'
, nos tempos hodiernos.

Economizar não' quer dizer
tão sórnente guardar alguns cru
zeiros por semana ou por mês .:

,

\:pratica a economía aquêle que'
zela pelo' que possui, seja ves

tuário, calçado, objétôs domés
ticos, livros, etc., fazendo-os du
rar o maior tempo possivel.

- Pratica a economía aquêle que
aproveita seu quintal, plantan-

,
do

... verdura�e cereais, indispen
sáveis à sua 1 subsistência, reduzindo assim/em muito as: com

pras que efetua diariamente.

Pratica a economia aquêle que

(continua n'outro local)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE 12-11-1955

\
. F-80Q: � 192" - Motor 170 HP. - modelo 1954
F-600 - 172" - Motor 138 HP. -)modelo 19ó4
F-500 - 154" - Motor 130 HP. ;:: modelo 1954
F-3ÓO - 130" - Motor 130 HP. - modelo 1954
F-100 - Pick-Up � 130 HP. - modelo 1954/

Ford-Rhein (Alemão) - 173" 110 H P. - Com
de' fôrça modelo. 1954
Ford-Thames (Inglês) .

Chassis. para Onibus - Diesel
com eixo de força

""?

CARROS DE PA'SSACiEIROS:

modero 1954
- 189',' - 95 'H P. -

AGRICUL TOR!
Plante menor area e colha mais com,

SALITRE DO CHILE:

:
I

Sódico ou Duplo IPotássico
'1",

.

!
Sôdico, 16% de- azoto

CONTÉM: Potássico:, 14-15% de azoto elO-lI% de:; po�ássio
.'

e rnars 32 elementos menores Indispen
sáveis a saúde e produtividade das plantas.

Ano após ano, os fatos confirmam que o
, SALITRE DO CHICE

• Aumenta a produção e melhora a qualidade
.• Aumenta o número de brotos nc,vos '

-

* Segura as floradas e os chumbínhos
* Dá vigor e resistência às plantas contra o ataque de pragas
* Ajuda a corrigir a acidês do solo
* Recupera a planta' das secas prolongadas
,SÜA 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. necessitá: 1;3 no plantio e 2/3
,"

em cobertura, em duas aplicações com 30 dias de intervalo

Solicite instruções mais detalhadas aos Agentes do /
.

S.litre no Paraná

Albano Boutiri & Cia. Ltcla.
FUNDADA EM 1897

Matriz Filial,
Av. Capanerna, 155/191 Av, Paraná s/n (saída p. Ibiporã)

Cx. Postal, 332 Cx. Postal, 18 - Fone 1048
Telegramas: «BOUTIN» Telegramas: «BOUTIN»

CURITIBA LONDRINA

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

AL'FREDO GARCINDO \

Representações,Corretagem,Seguros,Conta Propria
Tem para pronta entrega-: \',

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRiGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOUNA E

MOINHOS PARA QUIR'ERA �ANUAL E ELETRICO

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

Tem a venda UM LOCOMÓVEL de fabricação inglêsa,
de 40 hp, em perfeito funcionamento.

,

105 alq. terra de cultura, no Gavião, Tres Barras. Preço de ocasião.
j

• •

,
•

.

Uma casa de alvenaria com 2 datas, sita a Rua Barão do R. BraDc0,

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

6 datas defronte á Granja de Alfredo Viertel.

5 Alqueires de terra de cultura - em FARTURA

UMA, CASA. de madeira à Rua Cúritibanos, 272
50 Alqueir,es (Bracatingal e Erval) - em CAMPININH-A
60 ALQUEIRES de terra de cultura - 2. casas para operários - 1
barracão para Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires. para arrozeira

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

4 alqueires de terra de planta, com uma casa de madeira (lOx13),
com árvores frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros, 1 'lo

quilómetros d� cidade, com 'ponto' de onibus a porta.
Um Descascador de Arroz com bninidor, com capacidade

para' 25, sacos por dia..

Procure no seu fornecedor
,

o sabão Princeza, LY8,ia,
Borax . ou Tupy

Um produto bom,
especial e cenoinhense I

FITAS
de seda, setim, .. tafetá e

veludo

gra'nde sortimento ,

CASAERLITA

para descarga
sanit'ãr�a

ENGENHAR1:A E COMÉRCIO

MATRIZ: RIO DE JANEIRO
-

FILIAIS: SÃO PAULO - PORTO ALEGO
AGENeIA: BELO HORIZONTE

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®J@® '

®. -

� A mais .antiga.· Oficina .

� ,A mais sortida �
I A melhor

R 1-
li

I A preferida e ampago ·

®

� Çom_pleta .,.8s,sistência .parà
i�: b· . I do pequeno concerto

sua ICIC �ta até a reforma geral

� Péças e mais péças, da menor,' até
�

a maior

I V E N D E bicicletas noves ao melhor prêço da praça ®

I M E C A N I C OSES P E C I A L I Z A O O 5 II
I. PREÇOS MÓDicos (ii

I.
. II- Sempre OFICINA RELAMPAGO li

m (AO LADO DO CORREIO) .

. �
�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®

� -

.
_.
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Cas . Esmalte_ A casa

À
onde
bem

•

mais

.:

,TIRO AO PRATO-e
o CLUBE QE

-

CAÇA, 'TIRO
E PESCA MAfGR VIEIRA, DE
CANOINHAS - SANTA CATA·
RINA, promoverá em seu estan

de, nos dias 14 e 15 de novem

bro próximo, o 1°. Campeonato
Catarinense de Tiro ao Vôo, que

'd di 1.,
com tara e iversas provas, para
as quais, tem' a elevada honra de
convidar as excelentíssimas auto
ridades civis, eclesiásticas e mili
tares, os seus -associades e o pôvo

'

em geral, '

•

No dia 14. segunda feira, pres
tará significa tiva homenagem ao

'Clube Paulistano de Tiro, um dos
Hdímos bal�artes' do tiro nacional.
: No dia M, terça feira, em re

�,osijo as estupendas atuações de
Marcos José Olsen, campeão pau
:lista e brasileiro de 1955, home-'
.1Iageará o mais jovem campeão

� :nacional.
9. CAMPEONATO CATARIHENSE DE

'TlRO AO PRATO .

\

Em virtude, de impedimentos
insuperáveis e, graças a colabora
tio amiga do Clube Paranaense
'de Caça e Tiro, o 9°. Campeona
to Catarinense de Tiro ao , Prato
será disputado nêste ano, na ci
dade de Curitiba, no stand do
Ituba, juntamente com o Cam
peonato do Brasil, n� dia 12 de
novembro.

. 'O Clube de Caça, Ti�o e Pesca
Major Vieira, vem de público tes
temunhar .seus agradecimentos à
diretoria do CPCT pela amiza-de
e cordialidade com que vem sendo
distinguido nas suas r�laçQes sem-:
pre estreitas e' desinteressadas.

O programa do 9°. Campeonato
',_� seguinte:
50 pratos em' série de 25, em

féssa olímpica, a 15 metros.
)

campeão.
Medalha de vermeil ao 2. colocado
Medalha de prata ao. 3. colocado
Medalha de bronze do 4. ao dé

cimo colocado.
.

,

A' equipe campeã: Taxa de pra
ta e miniaturas.

CAMPEÓNAm CATARINENSE DE TIRO AO vOO
O CP.C.T. e o C,C.T':P. Major

Vieira, organizaram, de com,um
acôrdo, os programas XO Campeo
nato do Brasil de 'firo ao Prato
.e do 1°. Campeonato Catarinense
de Tiro ao Vôo de maneira que
tôdos os participantes do tiro em

Curitiba possam participardas pró
vas de Canoinhas, no dia seguinte.

Canoi�has, próspera cidade do
setentrião catarinense está situa
da a cêrca de' duas, horas, pôr
estrada de rodagem, da capital
paranaense.
Q transporte poderá ser feito

por autómovel, onibus ou taxi
aéreo, tendo o Clube . de Canoi
,n:has tomado medidas que muito
facilitarão a ida, dos atiradores e

suas famílias.
Dia 14: Grande Prêmio Clube

Paúlistano de -Tiro - Homenagem
ao Quadro Social do cô irmão
Paulista.
Dia 15: Grande Prêmio Marcos

José Olsen - Homenagem ao Cam-

A'provado O Plano de Obras., conçlusão
\ '

Presidência, o Deputado dó' P.TB Braz Joaqui-!!t AlvE'S que, na'
hora da votação, deixava o recinto acornpanhádo de seus pares,

Hora 9 - Inscrição Cr$ 700,00
- Pombos 6.

Handicap: Limitado a 27 metros.

Barragem regulamentar,-.._elimi
nação ao 2°. zero.

Prêmios Cr$ 50.000,00
. (vinte

e 'cinco mil por prova).
Ao-vencedor medalha de ouro,

oferta do homenageado e Cr$ ..

7.500,00. ,

Ao segundo medalha de prata
e ouro e Cr$ 4,000,00.
Ao terceiro medalhá de prata e

e.s 5.000,00. \

Ao quarto Cr$ 2 000,00.
Ao quinto 2.000,00.
Ao sexto 1 800,00.
Ao sétimo 1.500,00.
Ao oitavo 1.�00,00.
Ao nono

.

1.000,00.
Ao décimo LOOO,(IO.
Ao melhor Júnior - medalha de

prata e à melhor dama arristioo
troféu. '''','

. Consultor Técnico: Dr. Bernardo
José de Castro, DirE'tor do Depar-

\
'

tamento DesporfijVo da Confede-
ração Brasileira de Caça e Tiro.

_ Diretor de Tiro: Alcidio Zaniolo. �

No Stand haverá: Serviços de
bar e· restaurante� armeiro e

Está ainda na'memória de todos, o conteúdo do Plano de
Obras e Equipamentos, .encaminhado à Assembléia por 'Irineu
Bornhausen. Sabem, todos também quais foram os argumentos e

,

08 motivos apresentados pelos Deputádos da' oposição, Apresen
taram mil e uma emendas descabidas, improcedentes e condená- Faz saber que pretendem
veis. Tudo fizeram para derrotar o progrésso de Santa Catarina. casar: Lourival de Oliveira
Gastou o Estado milhares de contos com sessões extraordinárías e Vitalina Marques dos San
provocades pelos mesmos Deputados, sem nenhum sênso patríó- tos. Ele, natural deste Esta
tíco, na discussão do Plano. Mas a opinião pública catarinense

to, nascido no distrito de
exigia uma resposta do, pedido fvrmulado pur .Irineu à Assembléia

P,oço Preto" no dia 9�d�, s_e-Legislativa. Foi quando, então, O Deputado Romanovski, não que- -

,. .

rendo vêr cair por terra as instituições democráticas, nem o de- tembro de 1933, operarIa,
saparecimento das idéias e iniciativ'às dos nossos homens de bôa solteiro, filho de Antonio
vontade, na sessão do dia 3 do corrente, ,quando o Plano foi à Luiz de Oliveira e de Dona
61tima votação, resolveu vota-r a favor do Govêrno, não da UDN, Maria Alves, domiciliados e
mas de todo o pôvo barriga verde. Através de seu vóto, deixou

id t F S h idtd I
_

d ti d - d c d reSI en es em . c mI .e concorrer com os seus co egas e, par 1 o, para a erro a a
,

'

,

administrativa. Votou com civismo. Votou com I)mbridade. Votou, Ela, natural deste Estado,
com a sua própria conciência, porque sabe quanto. impulso e nascida em Valinhos, ·,no dia
quantos benefícios trará .o Plano de Obras e Equipamentos ao 118 de dezembro de )938 '

Pro�rés.so de Santa Catari,na. Votou ��nda com _t�do o esp,ír!to doméstica, solteira, 'filha d�de JustIça e todo o amôr a verdade, dIante dos fato� qu� carac-
. MIM

.

d S tterisaram a ação e a intenção de um govêrn.o que fOI elerto para
.

anoe arques?s an os

sêrvir ao pôvo e, pelo põvo tem trabalhado. Mais do que �. de ,Dona Marcelma <?��
razão' teve o Deputado, Romanowski para votar a favor, porque çalves dos· Sa.q.tos(domlclh
ninguem melhor do que êle,_ conhec: �s necessidades pr�me�tes ados e résidentes em Felipe
do. [losso Estado. Está agora a oposI:ao querendo con:ldera-l� Schmidt.

'

traIdor, chamando-.o de Calabar. O povo de Santa Catarina sera

llJ�lhor juiz do ql)e nós, quando estiver recebE'ndo os efeitos pr.o-
dutivos do grande Plano de Sbras e Equipamentos. '

\ '

A aprovação do PI�no não é motivo de regosijo apenas'-./

para nós da UDN. É s:atisfação geral para os funcioná'rios públi
Cos -_ para, os industriais - para os lavradores:: para os operários
e para tc.do o pôvo catarinense.

Muito bem, Depútado Romanowski por ter dado com

"luvas de pelica", naqueles que'-estavan: entra,vando ri pr_ogl'ésso
do Estado de Santa Catarina e do BraSIl. O povo. lhe sera grato,
,principalmentp aqueles que, com .o vóto" lhe mandaram trabalhar
pelo interêsse do Estado e não de' um partido- político. Pelo in
terês.3e do pôvo e' não interêsse de ,rtido.

munição.

HegistroCivil
'"

João Augusto Brauhardt,
Escrivão de Paz e Oficial
do Registro Civil do Distrito
de Felipe Schmidt, Municí
pio de Canoinhas.

Apresentaram os docu
mentos exigidos pelo Código
Civil art. 180. Si alguem ti
ver conhecimento de ,existir
algum impetlimento legal,
acuse-o para fins de direito.

-

:g: para constar e chegar este
ao conhecimento 'de todos
lavrei o presente . que será
afixado no lugar de çostume
e publicado no jornal- "Cor-

v. s. será bem servido.
-

sortida, a preferida .
-----------------------------------

-�

<,Canoinhas recebeu a invulgar
visita do poeta e boemio
JGSÉ CA ETAN O

Para -não fugir à regra, também é pobre como os poétas que
IIS biografias DOS contam e historiam.'A simplicidade e a vida de pe
núrias pela qual passa, o modo de viver e de vestir) destituido de,
qualquer, vaidade material, são disso testemunhas mudas mas eloquentes,

Seu lar é a n�tureza� sua família é a humanidade, seu ali·-'
mente é a poesia. Com grande leveza, faz deslizar doa lábios as rim:l!,!I
q'te lhe são jogadas, aos, borbotões. pelo intelecto; sua mente, grande
cabedal de couhecimentosr eleva e instrui 08 que o circundam e o
escutam. Fala diversas línguas. é conhecedor profundo de várias ms
têríaa e já visitou grande número de cidades brasileiras e argentinas.
Esteve em Buenos Aires, na, residência

. particular de Eva Peron,
onde diz haver recebido fraternal acolhida, juatificando plenamente.o
que iI� lê n08 jornais e revistas: Eva Peron era a mãe dos pobrese

.

dos humildes.
_

.

Mas.. por· ironia do destino, que não nos cabe julgar, entra
gou· se à embriaguez, que o debilitou grandemente, levando-o para
boemia.

Segunda feira, por gentileza da Rádio Canoinhas. ouvimos
algun!!, de seus poemas e poesias, que declamou com muito sentimento,

,/

Abaixo transcrevemos 'algo que deixou para 011 canoinheneee,
como recordação de sua passagem por nossa CijIade.,

'

CANOINHAS
Canoinhaa Prince;a da Serra,
É teu berço é tua terra,
�mada terra que eu, vi.
Vives no meu pensamento
Eu tenho orgulho de ti.

Tem .tambêm na., tua história
A tradição. a tua glória
O teu altivo passado.
Berço de luz serrano

E de eminente'pôvo humano,
Administradores do Estado'

_.

Já prováste o teu ciYlslIÍo,'
A tua brasilidade, --

Tu és muito brasileira
És uma terra hospitaleira
A terra da liberdade.

Canoinhas, terra sagrada,
Que Paula Pereira fundou
'Sonho heróico bandeirante \
E que

.... um dia triunfante
Em cidade se tornou.

FINADOS
Vem se aproximando o mês de novembro,
Dia de lágrimas e de, tanta dôr,
Dorme na terra fria
Pai, parente, amigo, que é nosso amOr.

Tôdos, em conjunto, se preparam
Direção 80 Campo, tôdos irfnanadoa,
Cheios de flôres e de- grinaldas.
Uma procissão de Jágrima!Í para .08 finados.

A dois de novembro tados vão ao' Campo
Derramar lágrimas no 'silêncio mudo.
A negra morte é pára tôdos nos, ,

Termina o ódio. termina o orgulho, termina tudo

ANIVERSARIA.NTES DA' SEMANA
HOJE:· Haroldo, filho do sr. Gui

lherme Mohr; a sra. dna. Ecilda,
esposa do sr. Edmundo T, Knorek.

.... ,

AMA�HÃ:: A sra. doa. Auro
ra, esposa do sr, Rodolfo Jablons
ki; o sr. Rodolfo Schumacher; a

srtá.' Ivone, filha do 'sr. Willy
Gorseltz.
DIA 14:- A -menina Carmem

Lúcia, filha do "r. dr. Aroldo C.
. de Carvalho. Secretário de Viação
e Obras Públicas; a srta. Teresi- ,

nha de "Jesus, filha do sr. João
�ürst; 8 senhorinha Leda, filha
do sr, Jacob Seleme; o menino
Aoir Edson. filho do sr. CaliJ Cadcr.

DIA 15:· A srta. Ellen, filha
do sr. Frederico Dallman; o sr.

dr. Clemente Procopiak. residente
em Curitiba; a srta. Elfi, filha do
sr. Ernesto Fischer;. o sr. João
Bedritchuk Sobr., residente em

Três Barres; .o sr. Eurico Wagner,
.

-

Caderneta da Caixalconômica
N. 66.974- Dep� Populares

Perdeu· se dia 7 do correote no

trajeto Major Vieira a Canoinhas.
A quem li achou pede. se favor

'

entregar na Caixa Econômica ou

80 s,r. Lido de Oliveira.
"

3

reio do Norte;' da cidade de
Canoinhas.

Felipe Sc:Qmidt, 29 de
Outubro de 1955.
João Augusto Brauhardt
Oficial do Registro Civil

./

CAMPEONATO'S, DE:
,

,

TIRO AO VOO
Ano 10 - CANOINHAS - s. Catarina, 12 de Novembro de 1955 - N. 375

PRfMIOS:
.

/

peão �ulista e Brasileiro de Tiro.
Medalha de ouro e diploma ao _

ao Vôo de 1955.

. DETALHES TfCHICOS'

funcionário da. Emp. Forca:f L'!lõ;
o sr. Edmundo T. Knorek, rdi
dente em Fartura.

DIA M:· O sr. Valério Silva:
o menino Narciso, filho do �J.
Donato Hallck.

DIA 17:· Dirceu, filho do $1'.
Nelson Scheídemantel; a sra. dnâ.
Jurema, esposa do sr. Osmar Nfls
cimento. Gerente do .Banco loco;
as meninas Sonia Maria e Solan.
ge Maria..; filhas 'do sr, WihJI�1!'
Friedrich; a sra. doa. Zayde, ta·_
posa do sr. José Pedro Mendes,
de Almeida, Julz de Direito dee
ta '�omarca; o sr. Alfeu Manoel
da Costa.

'

DIA 18:- A sra. dos. Eroa. '.e€<
posa do sr. Willi Hoe'pfner; Ma
ria José. filha do ar. Paulino FOif
tado; Alda, filha do sr, José J«ll\o
Gonçalves; Aldo, filho do sr. Hê.n.
rique Wurrderlich; o sr. Frededco
Werdan; a sra, Targina Schuffia·,
cher; a srta, Edith, fillí'a do ir.

. Francisco Voigt; Walfrido, filbo
do sr. José. Tàrcheski; o merd�{)

.

Clércio, filho do sr. Orlando Treml.
Aos aniversariantes os· nOll808

parabcns e votos de felicidad�e.

, N,ASC'IMENTO
Ocorreu dia 3 do - corrente, 'em

Palmas. o nascimeot.o do primo
gênito, do casal Edith e Seleme
h&ac Seleme. 'que recebeu na

pÍa batismal o nome de Seléme
Isaac Seleme Júni()r.

CUl.llprimentaffio·lo desejando
feJicidadeti.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



DR. ERWIN SCHWARZ
Clínica Den��ria -·Geral

RAIOS X ,_ INFRA VERMELHO - ULTB.A VIOLETA.
MODERNO E RÁPIDU PROCESSO PARA TRA:TAMENTO
,I' < �

DE CAN A I�.. -:- PONTES MOVEIS� E FIXAS, '

CIRURGIA DENTÁRIA, ETC.
,

.

. Ateride i exdUsiVa�en'�e (Orn' :hora" marcada
R�U:A / G E T Ú L 10 V A R G AS, ' 8 9 8
I i EM FRENTE A, AGÊNCIA «FORD».,.,.-

Aproveitem ...

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

Tem' bom tgosto1·
Tome Café S. 'Tereza"

VENDE�SE .,. Juizo de Dirélto da Comarca de Canolnbas(
Um' automóvel limousine Tribunal do Juri - Edital
Ford 37, inteiramente refor- O Doutor José Pedro Mendes durar a sessão; incorrendo o jU:
mado, equipado, pneus em' de Almeida, Juiz de Direito da rãdcf faltoso na multa de cem

bom 'estado, em perfeito fun-. Comarca de Canoínhas, Estado cruzeiros (Cr$ lOO,OO), por sessão
cionamento. Ver e tratar no

de Santa Catarina, na forma alem das demais penas previstas
. . da léi, etc.

"

em lei. Outrossim faço saber.que
. Posto Ouro Verde COpl. nessa sessão' serão julgados osFAZ SABER aos que o pre- -

HEKCILIO MEDEIROS 7x sente virem ou' dele conheci- processos.que se prepararem em

.mento 'tiverem. que tendo' de- tempo. E, para constar, mandei
.

=:::I::=:::::=:::::::=::;:::�:=::R::::=::=:::::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::i=::::::::::::::::::J::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: passar o presente que será afi
...

.
.

-' o. sígnado o dia 30 de novembro .-

r: ,.-"'_ 55 próximo entrante,' ás 11 horas, xado no local do costume e pu-
55

F F' E" � ·

-

d' T'h
.

# 55 na sala das audiencías, no Forum blicado na imprensa local. Dado

.. 5.:i.· OS vat'O .·.·S. ,CO'ria (lo' e.
.

omas :.�.. paraa'aberturada.48sessãoor:- e.p�ssado nesta cidade de Ga�

•• , •• dínáría q o Tríbunal do, Juri noínhas, aos 30 dias do mês de

55 c -_

( . ii desta Comarca, no eorrente ano
outubro de 195.5. Eu, Zeno Be-

•• •• e', havendo procedido ao sorteio: nedito Ribeiro da Sílva, Escrivão
i.:.o. O mais antigo, ativo, eficiente' e econômico adubo fosfatado e cá lclco ' i

..
E o datílog f l' l'dos jurados que deverão servir ra e e escrey .

ii .-,.. qUEt o Brasil jà conheceu 9 vem usando. '. ii na mesma sessão, furam sorte-
..

O Juiz de Direito

ii CONTÉM: 17/leO� de fósforo solúvêl em ácido cítrico a 2% (método Wagner) H ados os seguintes: 'José Pedro Mendes de Almeida'
� r: 45/50% de Cálcio em forma de cal livre e combinada ii 1.) t}.rlindo Cordeiro; 2.) Bráu- Está conforme o original e

iE 8/10% de. silício e onxofre '"
.. 55 lio Ribas da Cruz; 3) Carlos dou fé. Data supra.

:1 2/5% d� magnésio
.

:: . Sachweh; 4.) Estefano Bedrít- 'O Escrivão: Zeno Benedito
� O'il' <

.4/5% �e manganê�, cobalto, titâneo, vanádlo, cromo, etc. II chuk; 5) Francisco Alves Pereira; Ribeiro da Silva. l'
_' , o. 6.) Guilherme Loeffler; 71Guido
E * NEUTRALIZA é corrige a acidês das terras. "ii José Jansch; 8.) Horácio Costa; _)

II * EQUILIBRA o metabolismo das plantas. '
' ii .9.) Hugo Schmidt; 10.) Henrique R'ENDASii "

'
* ENRIQUECE aa terras do, fósforo, cálcio, etc. . ii Zaguíní: 11.) Jair Campos Corte:

.

rE * R.�JUVENESCE as terras esgotadas.... :5 12.) Milton Alves Nunes; 13.) d Iinh
• u �.

q ""
* E DE AÇAO BRANDA, por istcré inofensivo à terra. :5 Moacir José de Lemos; 14) Mi- e I r o, raCln8, gupure

b ;,',

* Seu efeito RESIDUAL forma as mesmas reservas na terra que se obteriam coin 5ã eczeslaw Bojarskí; ]5) Nelson 8 valenciene.
'

::j, fortes estrqmaçêes. "

.

.

. :: Scheidemantel; 16 . .) Modesto Za-
,i!",' * Mesmo nas terras roxas e descalcificadas,traosformase FAVORAVELMENTE. i5, nioIo; 17.) Nestor Novak; .18)

Cn : ,."
*

AJUD�· o .desenvolvimento das .rai�e8,
'

.. .

- ii Otto Friedrich; 19.) Rolf Walter; a '$ a' .

�: ' .' '* SEGOHA e desenvolve extraordinariamente os frutos uuiformizando a maturidade ::
20.) Nicolau Fernandes; 21.) Si-R . * RETÉM a florada. .'

y'

• ;;
5ê '. ,. ",., , :: nezio de Paula e Silva, a todos

. iE O' FOSFATO ESCORIA DE THOMAs, é' um excelente adubo que não sofre a lÊ. os quais, a cada um de persi e
•• . . ,

d d S f' I d d h d
•• atodos os Interessados em geral,

ii menor intervenção e áci os. eu e eito é ento e
.

ura o!-!ro, c
1-
egan o a' 5i convoco para comparecer á ses-

:: surpreender até os mais\descrentes. ,.Quanto maior fôr o grau de ACIDES, ii são do TrIbunal do Juri, tanto
H mai-<>r ;erá o seu resultado, . -.

." -" ) ii no referido, dia, como fiOS de-

li.· Im;-o;taçõ�s -DIretas _'Estoque Permanente .. Prêços Accesslvels
. ii. mais dias s�guintes, enquanto V e'n'U e ;:f_.S e'

"ai � -i!

U Agentes exclusivos no Paran� e Santa Cata!ina\ ii Caminhonete à venda· . ,Na Praia 'de. Gravatá (I.ta::
ü.. 1\LBANO BOUTIN, & C.IA. LTDA. II Vende-se u-ma Chevrolet, ��l�l�mt:r;�ded;re��U���:
• 00 .1927, em ,perfeito est�do. 20 metros de fundo.i! .�.

\ l\IATRIZ FUNDADA EM 1897 ,FILIAL 55
:1'"

.

\ :: Prêço à vista Cr$ 30.000,00
-

Frente para o mar.
::" Av. Cap&rierna,' 155/l91

'

Av. Paraná s/n (saida para Ibiporã) i :: ( ,

ir
'

C8j�a 'Põstal, 332 Foue 1048 I: Caixa Postal, 18 i5 Vêr e tratar com Fran- Os interessados deverão'
n .

"CURITIBA
.

LON[)RINA. :! cisco Lucachinski, em Ma- . dirigir-se á . Orlando Buba;'
i!
.' .

.

'. '.

.

. ii J' o.r Vieira. 2, em. Cânoinhas. ",
.

, 1
::;3:::::=::::::=:::::::��::::::::::=::::�::::::::::::::�::::::::::::':=:::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::i:::::::::::�

,.
, ,

,

Especialidades rermeceutíces
.

.Pertumarlas - Produtos dê Beleza' de Helena
'Rubtnstein,

.

Margar�t Duncan, Cbty e ,outras
"

'.(' 'Artigos de' Toucador etc.' .

. i

Manipulação escrupulosa!' Preços 'rnódtcos I

,

'Fa r rna ci a Oliveira

::II::::::C:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::;::::::::::::::::::1:::==:::::115
�E

.

�

..I Dr; Aristides Diener II.

q Ã H
fi '

, ÇIl,lURGI O DEN�ISTA ii
i� Raios:. X '_ Pontes Moveis e Fixas, ii
II Dentaduras Ariatorrikas ·11
E. "

ii . ;��a Vidal Ramos :, Ü
IE
CANOINHAS .. i - SANTA C�TARINA ::

::::::::::::::::::::::·:::::==:::::::::::::;:11==:::::::::::::::::::::::::::�:::::::::=::::::::::::::
.

, �

� COLJROS ',' DE CABRA4"
Compra�se qualquer quantidade

Paga-se o melhor prêço da. praça
J

�< na CASA PEREIRA'

I

I
I

>
o
...
I)
N
o
o
b
o

l
.�

I�, DI
-

(/j
lO

(Jl

�
o

lO

o
o

PROCURE CERTIFICAR·SE
-.

VISITANDO A

C'ASA PEREIRA
RUA GETULIO VARGAS, 88'2

'_
.

� .

DI S CO S-.·.'.
Ojos verdes
La bien pagã

!
'

Miguel de Molina com orquestra

EmperorWaltz
. I kiss,your hand madame Bing Cros.by c�m orquestra

Gavota Stephane '. .

.

B·• . B··
. Emile Noblot e sua orquestraerja-rne eija-me

Guacyra
Canta Maria.

,

João. Dias' com lorquestra

Escrevi um bilhetinho.. .

B·· d' Pi
' Carmem Miranda com orquestra.oneca. e lxe .

estes discos poderão ser ouvidos domingo no

Cine Vera' Cruz, num
. gentil oferecimento da CasaÉrlifa·

;,-:!-

. <iêladeiras'"« F R I �l D A I R E »
'/

de 7,4 pés .: para pronta entrega,-,

A· vista e em suaves prestações .

EM EXPOSIÇAO NA LOJA"

J. CYÔRTE

I.

'"

·REPRESENTA NTE:
\. -. A L F R E O 'O G A R C I N O O

na

-Erlita
A�inel Leia! Divulgue!
Córreio do Norte L

P'A R A F E R I DAS I
". ..... .

E' C Z E ,v� A S I

INFLÁMAÇOE5,
-c O C E .1 � AS;
F R I E' 1 ; R A' 5 "

-E 5 P I N H A 5, E TC.
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C.ORREIO DO NORTE 12-11- 1955

PREFEITURA �AUN!CIPAL DE (ANOINHAS
Balancete da Despesa Or�amentaria referente ao mês de Agosto de 1955

'L�cal TITULOS

;t 94 7
2 94 8

3
3 o
3 03
3 03
3 03
3 04
3 04 1

'3 04 "2

3 3

3 30
3 30 1

3 30 2

,3 31
,-3 31

'3 6
3 60
'3 60 1
'3 64
3 64,1
3 8

3 84
3 84.J

3 84 2

3 84 3
4
4 8
484
4 84
4 9
4 94
4 94 1
4 94 �
4 94 3
5 '

5 1
5 11
5 11
5 13
5 13
5 2
5 21
5 21
5 23
5 23
6
6 3
6 34
6.f 34
6 4
6 41
6 41 1
6 41 2
641 3
69"
6 90
6 90 1
6 91
6 91 1
6 93
'93 1
1
1 3
7; 34

,

7134 1
7 4
1i 44'
7,44 1
�.
8,1

DESPESA ORÇAMENTARIA

Anterior I \
Do 'mê� I Total

7.813,00 1.793,00 9.606,00

/

30,00 ' '250,00 280,00
7.620,50 .7.620,50

373,80 373,80

,

,

\ � i,

174.9l2,60� 45.900,00 " 220.812,60

8.360,00 1,200,00 9.560,00

2.050,00 1,250,00 3.300,00

1.440,00 1.200,00 2.640,00

14.000,00 2.000,00 16.000,00

5.600,00/
I.

800,00 6.400,00

:I

1.400,00 1.200,OU 2.600,00 �

11.098,00
16.000,00
4'342,40

410,00

Postos médícos muníctpats
Aplicação da Taxa de Assistência Social

EDUCAÇÃO PÚBLICA
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

Material de consumo
1 �aterial didático em geral
2 /Reparos de prédios escolares,

Despesas diversas

Aluguel de prédios escolares
Assistência a alunos necessitados

·ENSINO PRIMARIO, SECUNDARIO E
COMPLEMENTAR

Pessoal fixo
Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen
cio normalistas, padrão K a Cr$ 1.100,00; regente do
ensino primário ou ginasiano, padrão J a 1.000,00;
complementaristas, padrão H a 900,0(,; não titulados

pHrll ão D a 700,00; com habilitação pado F, a 800,00
Vencimentos de professores auxiliares, padrão B a

cr$ 6'00,00 -c,

3 30 3 Grat aos professores efetivos que regerem os cursos

I desdobrados, correspondente à terça parte dos res

pectivos vencimentos
Pessoal variavel
Substitutos de professores licenciados de acôrdo
com o art. 8°. da Lei n. 72, de 19 de maio de 1950

SERVIÇOS ,DE INSPEÇÃO
'

Pessoal fixo
Inspetor Escolar - Padrão T

Despesas diversas

'Viagens de interesse do serviço
SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇõES E AUXILIOS

Despesas diversas '

Contribuição ao Estado, para manutenção dos cur

sos normais regionais anexos aos Grupos Escolares
"Almirante Barroso" e "General Osório"
Bolsa escolar e enxoval a um aluno que cursa' a

"Liceu" Industrial de Santa Catarina 'por conta
do município
Bolsas escolares diversas

SAúDE PÚBLICA
SUBVENÇÕES, CONTRIBUiçÕES !tE AUXILIOS

Despesas diversas
Ao Centro de Saúde do Estado

SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas diversas

.Desobstrução de carregas e rios

Drenagem de terrenos alagadiços
Limpeza de valos, noeíros e sargetas

FOMENTO
FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL

Pessoal variavel _

Operários serviço fomento da produção vegetal
Material de consumo' ,

Material serviço fomento da produção vegetal
FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL

Pessoal variavel
'

Operários serviço fomento da produção animal
Material de consumo \

Material serviço fomento da produção animal

SERVIÇOS' INDUSTRIAIS
Serviços Urbanos
Despesas diversas
Para o Serviço de Aguss
INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS

Pessoal variável
Opera rios serviço 'extração de pedregulho
Operários serviço extração de pedras
Operários fábrica tubos de cimento

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo
Zelador Cemiterio Municipal - Ref. II

, Pessoal variavel
Zeladores de cemitérios'
Material de consumo

Para ó serviço de cemitérios
,

DIVIDA PUBLICA
_

. Fundada-Interna Amortização e Resgate -

Despesas diversas
Amortização e resgate da divida consclidada

: ....,-. Juros. - I

, Despesas diversas
Juros da divida consolidada

��R�Ç9S, n:{!:, Ur:mL�D.."DÉ �ÚBLICA
CONSTRUÇãO E CONSERVAÇãO DE

, LOGRADOUROS PúBLICOS
'�.10 '

�
, Pessoa) fixo ,

�,10 1 i, Tres Jardineiros - Ref. XI
� 11 ,t:Pessoál variavef
8 11, 1,),Operários",p-os s�rv.iç.os d,e ruas das vilas de ,Três

,.

Bàrras; Major VieiIa" e Paula Pereira e Flp Schmit

88; 11 2 ;,Operá�ios ,da, serviço de ruas, praças e, jardins
i 13 {'Material de consumo

�i 13 1, Para serviços, de, ruas, praças e jardins
a\ 14 Despesas diversas
.14 1

i Calçamento de ruas da cidade
'

8,14, 2, : Transporte de material para serviços de ruas, pra-

8 cas e jardins, o: '

' .'
14 3 Combustível para veiculos em serviço na cidade e vilas

11.098;00
16000,00
4.342,40

410,00

.\

135,00

7.682,40
2.193,70
2.037,40

4,200,00

1.440,00

600,00

220,00

135,00

7.682,401
2193,70
2.037,40

4.800,00

1.660,00

/

(, I. � _I
:' i, ,

15.400,00' 2.200;00 17.600,00
j
I'

30.381,80
II" .'

2.340,00 32.721,80
63.988,00 5.758,00 69.746,00

63.251,30 63.251,30

245.008,00 245.008,00

.1.171,00 , 1.171,00
2.1.78,40 2.478,40

,

\ '
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I Temos a ,satisfação de comunicar ao distinto �
iE público que dentro em bréve �
" �

m teremos disponíveis �
® �

I FOGÕES A GA'S I
® ®
� �

i«LIO UIGA5»1
® � - ®

� que serão 'dlstnbuldos em Joinville e pelas �
®'

.' �

i filiais de São Francisco, Mafra, CANOINHAS, I
U Porto União e Joaçaba �
® ®

W INFORMaçÕES COM 'OS DISTRIBUIDORES
i

I
H H
® ,®

� Comércio e Indústria �
H G

i Germano Stein' 'S. A.I ·

_:5 �, . ( ::
� FILIAL EM CANOINHÀS . ,�
.� 2 PRAÇA LAURO MüLLER, 203 �
:: ..

�

:: ', ::
::::�@®::::®®@@::::®@®®::::®®®®::::(i®®®::::@@®@;:::®®®®::1:1i'l®@®::::

Moinho JAP Tokerski & (ia. Ltda.
Avis� ao distinto público que jà está tun

cionando, com novas instalações pneumáticas.
Tem para .pronta entreqa:

FARELO E FARINHA DE TRIGO
Rua Dr. Almeida Cardoso s/n Antigo Moinho Tricolin

VERDE.=SE '=:'=.
70 alqueires (700 morgos) de terras, a 800 nietro� acima do
nivel do mar. .Em parte plana e outra parte levemente incli
nada. Não tem montanhas nem pedras. Muito próprio para
a lavoura mecânícs e cultura �p TRIGO, MILHO, FEIJÃO,
ARROZ e qualquer outra planta. Existe muita lenha que

pode se-r fornecid.a à Estrada de .Ferro. Tambem tem
,

muita HERVA MATE.
O clima é muito saudável e agradável. Prosperam as-frutas euro
peas cerno:maçã, peras, ameixas, pecegos, uvas,marmelos,etc

Ml!is informaç_ões com o propríetárâo :

O. H. H Õ M K E, em Joinvílle
ou com Alfredo Garcindo - Caixa Postal, 56 '- Canoinhas

_._
-,.-

,00 00 g

Guilherme Loeffler
I

Caix� Postal. 33
CANOINHAS

00
fi

-:-:- Fone, 271
-:- SANTA CATARINA

, I

Agente de�- LUIS MIC?HIELON $. A� - Porto Alegre
CIA. U�IA� O,E SEGUROS. Prt. Alegre
elA. DE FOSTOROS IRATI - Paraná

REPRESENTANTE DE:- Fábrica de Ct!apéus Nelsa S/A - Blumenau
Fábrica Textil Blumenau S/A - Blumenau
Ind. Reunidas Tricolin S/A Canoinhas

�� • ,OO • ,�
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, I

ri, Escolha você tambem uma' "
' ='

II . { ..

ii ENCERADEIRA ARN() , li
�, simples.e eq�ipada com espalh�dor de cêra

elétl'(i)-8utomáticO'I�'� É a'(mals prática, Com uma so escova faz todo o serviço; ,

f:
'

rasp,a encera, espalha a çêra e lustra sem
' ".

ii '", . preci:sar de, ad,8,�ta:ões. :,lh " �
5E Batf!deiras e,létricas A,RINO .DUAL SUP,ER i,
E5. com três velocidades

I ii

!',� Rádios PION�E,R a� l�z' e a ac��Jul�d�r �:
® ii

"

, ., t, �
ii e Radiolas equipadas cOI')1,J;PICK-UP VM, Ame- I"
EE, \ " ,�lpa�,C?, LO,f!$I. : �lay ; '!

S::
� �
:: Você' encontrará" na' loJà' I' ::.
®

'
-

i J.' C Ô R r E, I
::� 7· .' I " ._ ti"·' , �= �

55 '

': .Rua Vidal 'Ramos, 701 - Fone 125f· i5
� CANOINHAS ',-:,\

\ SANTA' CATARlNA i:
® " ,. �
(i@#®�:::::::(ilS®®l:::=:::(f)@�=::=:(j(ij®®-dfti:::®�@J=Gt�t:tl�z&1�?)�W.:::::::M®
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15 de Novembro - dia da Proclamação da República - nós te saudamos com o y;mesmo ardor cívico C0m que
o glorioso e destemido Marechal Deodoro da Fonseca e seus valorosos e, patrióticos carnpanheiros demonstraram

no histórico 15 de novembro de 1889! SALVE! SALVE! REPÚBLICA DO BRASIL!

preocupa
homens
Município

Muitos foram os telegramas já expedidos pelos senhores
HERBERT RITZMANN e GENEROSO PROHMANN, Prefeito Mu
nicipal e Presidente da Câmara de Vereadores, respectivamente,
pleiteando junto às autoridades competentes, a normalização da
vida aos operários de Três Barras, com o pagamento dos salários
em atrazo e indenizações devidas.,

'

Ainda, dia 7, do' corrente foram enviados os seguintes
telegramas:

.

EXMO. SR. PRESIDENTE CAFÉ FILHO - Palácio do Excesso de trabalho ou de
Catête - Rio de Janeiro.

I
.,.. exercícios em jogos desportivos

Na' qualidade Prefeito' Municipal de Canoinhas, dirijo-me é uma economía má, que póde
eminente Chéfe Nação, afim solicitar interferência sentido paga- proporcionar perda de saúde e

menta numerário devido ex-empregados Lumber • transferidos ruina total. O trabalho não de
Emprêsas Incorporadas para Mínístérío Guerra, atualmente com ve ser forçado a ponto de es

sête mêses atrazo. Fornecimento gêneros alimentícios' primeira gotar completamente. O atleta
necessidade vem sendo feito maneira insuficiente e deverá ser que empreender cousas supe
suspenso em 1°. dezembro próximo por falta de verba. Numero- riores às forças de seu sistema
sas famílias ficarão inteiramente desamparadas e cerca sétecentas físico poderá ofender um mús
crianças estarão, eminência perecerem de fome, se não forem to- culo ou mesmo quebrar o espi
madas medidas urgentes sentido solucionar maior problema so- nhaço, ficando defeituoso para
eial que aflige Município e repercute dolorosamente em todo o o resto da vida. Não é o 'traba-
Brasil. lho, mas o excesso de trabalho

Cordiais Saudações HERBERT RITZMANN - Prefeito. que é prejudícíal e' anti-eco-

EXMO. SR GENERAL TEIXEIRA L0TT . M[NISTRO
nômico,'

'

DA GUERRA' - Rio de Janeiro.
-�

,

'

) ,

Mais uma vez voltamos presença Vossência tratar assun
to, operários Campo Militar "Mareclial Hermes", ex-Lumber. Si
tuação família cento setenta séte operários cada vez mais angus
tiosa, com séte mêses salários em atrazo, indenizações totais por
receber. Próprio comércio se encontra dificuldades, não forne
cendo mais' crédito, virtude longo espaço tempo decorrido sem

qualquer pagamento. Fornecimento feito armazem Campo, além
insuficiente, deverá paralizar brêve, virtude falta verba,. Comen
tários gerais deprimentes para brasileiros, uma vez operários e
famílias .enaltecem americanos, sob cuja direção jamais sentiram
dificuldades que sentem agora. Mais de sétecentas críanças, filhos
de operários, se encontram passando fome. Diante tal situação,
mesmo diant� hora crítica atravessa Nação, como representantes .

pôvo nós sentimos obrigação solicitar ação Vossência, fim por
têrmo situação de miséria operários Três Barras. Comunico ainda
Vossêncía situação não ficará resolvida com pagamento salários
atrazados, pois quantia tótal está empenhada em vales comerciais.
Salários operários em grande desnível custo vida atual, pois não so

freram alterações dehtro últimos anos. Sómente pagamento total
resolverá assunto, uma vez operários podem procurar outros
meios de vida. Ultima esperança tôdo operariado interessado re
side ação Vossêncía, em quem reconhecem' verdadeiro Chéfe que
se interessa solução assuntos digam respeito direitos lifluidos, asse-gurados pela Constituição. Respeitosas saudações.

,

GENEROSO PROHMANN - Presidente Câmara Municipal
J HERBERT RI!ZMANN - Prefeito Municipal.

O teor dêstes dois telegramas foi comunicado ao Gover
nador do Estado, sr. Iríneu Bornhausen, ati dr. Jorge Lacerda,
futuro Governador" ao dr. Aroldo Carneiro de Carvalho, Secre
tário- de Viação e Obras Públicas, aos drs. Antonio Carlos Kon
der Reis. Carlos Lacerda e Leoberto Leal, deputados federais, e

aos diretores dos jornais DIARIO NOTtcIAS e O JORNAL, de
Rio de Janeiro.

Ano 10 - CANOINFlAS - S. Catarina, 12 de Novembro de lY55 . N.375

A situação afliti va
rios da ex-Lumber

i

grandemente QS

públicos de

.dos operá-

nosso

OXALA PRODUZAM RESULTADOS SATISFATÚRlOS
AS DEMAR6HES EM TORNO DE ASSUNTO TÃO VITAL PARA
OS OPERARIOS DE TR�S BARRAS.

Cineminha Fràncisco»
AMANHÃ

Novamente, uma Comédia da Universal!

-Francis, 'C/ou o Mulo Falou
o Exército Americano tinha um burro que falava.

, E revelava segredos ... militares.
Gom Donald O'Connor, Pratricia Medina e ... "Francis"

"A Rainha das Selvaé - 3°. Episódio.
"Variedades da Tela".

MATINE às 15 horas ou às 17 horas.

Precisa'-se
/

de uma moça.
.TRATAR NA

Loja das Novidades

Semana da [collomia
Conclusão da Ia página

não estraga ou desperdiça o que
possui, seja dinheiro oU haveres.

,

Devemos, também, economi
zar \0 tempo e não dispor dêle
senão com úma premeditação
discreta. E' mistér adquirir pela
prática a arte de encher a vida
com ocupações úteis, para apro
veitar os minutos e economizar
o tempo. "Tempo que se perde
não' se recupera mais" é 'um ve

lho e conhec.ido adágio.

APROVADOII!
. '

O PLANO DE OBRAS
E EQ lJ IPAMENTOS

Escreveu: - ALFREDO GARCINDO - Vereador da UDN

Excelente repercussão em todos os setôres adininis_
trativos do Estado - Vencida a oposição sistemática
das bancadas do PSD e PTB - Vitoriosa a idéia 'e
a iniciativa de Írineu Borrrhausen e seus Secretários -

Nova éra de progresso' e bem estar para S. Catarina'
Está .na memória de todos Os catarinenses a luta que o

atual Governador travou para que os seus projétos encaminhados
à Assembléia, fossem aprovados, O SE'U apêlo aos Deputados da
oposição, que votassem com amôr à Santa Catarina ,'e interêsse
pela causa pública Atendendo todos os pedidos de informações
oriundos) daquela Casa Legislativa, provando e explicando todas
as razões de seus projétos, detalhando tojos os pontos duvidosos
aos Deputados sem experiência parlamentar, ainda assim, os ho
mens que ,foram eleitos para zelar pelos interêsses populares e,

juntos com o govêrno, solucionarem a crise econômica e finan
ceira que atravessa o nosso Estado, fugiam do plenário na hora
da votação. Levavam para casa os projétos e voltavam 'no dia
seguinte com uma resposta negativa, esquecendo-se dos compro
missos assumidos perante o pôvo e olhando unicamente o partido
que os elegera', Durante mais de 4 anos, receberam dos cofres
do Estado, apenas para destruir o progrésso do mesmo. Perma
neceram neste' espaço de tempo, completamente insensíveis aos

reclâmos da coletividade catarinense. Traíram até a própria con

ciência que manda agir atendendo aos justos anseios €' a lógica
da razão.

'

Com Legisladôres dessa têmpera e exclusivamente parti
dários. governou Irineu Bornhausen. Vendo que' não podia contar
com homens patriótas, zelósos dos inter esses do pôvo, atravéz do
Executivo, do seu unico ponto de apôio, promoveu e proporcionou
à Santa, Catarina, uma administração soberba, imponente, repléta
de prosperidades, governando sua terra e sua gente, de uma ma

neira que dificilmente será superada. Ficaram para ,trfz, os ho
mens que não quizeram contribuir para o maior realcj adminis
trativo de Santa f,atarina. Permaneceu sentado na cadeira da

\; CONCLÚE NA TERCEIRA pAGINA

'I ._.�

Cine .Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

Elogiável, sem dúvida, a íns
títuíção da Semana da Economia,
que encontrou no senhor YALÚ
RIBEIRO, digno e competente
Gerente da Caixa Econômica de
nossa Cidade, um ardoroso pa
trocinador, que não tem poupa- .

do esforços para contribuir no

aperfeiçoamento do caráter da
criança canoinhense, incutindo
lhe, por palestras E\ por prê-,
mios em cadernetas, o hábito
da economia, pois é certo que
êsse hábito adquirido na pri
meira infância acompanhara em '

tôda vida. Sim, é na infância,
quando o primeiro sorriso bri
lha nos olhos e nos labias da
criança, _que devemos implantar
,'nos s'eus corações os, germens
das virtudes, dos 'sentimentos
bons.-qee determinam o caráter,
pois, é .nos primeiros anos de
vida que a alma está mais aber
ta às impressões, e pronta para
inflamar-se à primeira faísca que
a toca. E' então que se progres
sa a educação do caráter, da
vontade, dos costumes, que tan
ta influência tem sôbre a felici
dade futura:

A economía, que ensina apro
veitar bem e da melhor manei
'ra o que possuímos, é a chave
de ouro que poderá construir o

abrigo, o 'bem estar e a felíci-.
dade de uma família.

'

....

HOJE ás 20 horas Impróprio até 14 anos

Programa duplo - Grandioso Far-west

TERRA SEM
NÃO ÉS MEU

LEI
FIL'HO

Continueção do seriado Cody Marechal do Universo

LIVROS
Instrutivos, Biografias, Ro
mances e Histórias, acaba

'de receber a
.

CasaErlita '

TOSSES) BRONQUITES r

VIBRO [RfOSOUDO
(SILVIIRÀ)

GRANDE TONICO

o OM IN G O ás 14 horas Censura Livre

!' TERRA SEM I LEI
Continuação do seriado Cody Marechal do Universo

, ------------

DOMINGO- ás 17 e 20 horas - Impróprio até 14 anos

GUERRA 'DOS MUNDOS
em Te('hnicolof', baseado na grandiosa obra de H. G, Wells

produzida pelo�famos�dutór GEORGE PAL

2�. FEIRA - ás 20 horas - REPRISE - Impr. até 14 anos

3a. FEIRA ,- às 14,horas - Censura Livre
Chailton Heston e Suzan Morrow

no grandioso filme da
-

PARAMOUNT

liRÁGICA E_MBOSCADA
em' Technicolor

3a. e 4a. FEIRA -.... às 20 horas - Impróprio até 14 anos

TRÁGICA EMBOSCADA
5a. e 6a. FEIRA - às 2,0 horas - Impróprio até 14 anos

O PALÁCIO DAS PAIXÕES
com Muriel Lawr� e William ,Chipg

,

Não percam para domingo proximo '

o monumental filme da PARAMOUNT

OS BRUTOS TAMBEM AMAM
O filme que marcará época

NOTA: Avisamos ao distinto público, caso não haja luz

domingo às 17 horas não haverá sessão.

�I----------�----------_I

de
Paletós

Cr$ 395,00 até
e Calças avulsas

,

ernos _?l' par Ir
2.000,00 r- CASA FISCHER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


