
Um filho
�que

orgulha Cenolnhss
Escreveu Alfredo Garcindo

Aroldo Carneiro de Carvalho desde que ingressou na vida

púbica de Santa Catarina, tem demonstrado a sua g�a_nde ca�a-
. cidade e o seu apêgo ao progresso do Estado. Secretario de VIa

ção e' Obras Públicas nos últimos anos do govêrno de Irineu

Bornhausen, concentrou suas atividades no setôr estradas de, ro

dagem, moralisando todos os Departamentos e fazendo funcionar
com exatidão todos os setôres em todas as residências'do DE�.
Construiu, cooperou e ajudou o término de muitas obras do atual

govêrno. Quando ouvia dizer que um serviço do Estado estava

paralisado - uma ponte por concluir ou uma estrada por fazer,
se via logo a ordem do Secretário: .«Ataquem imediâtamente o

serviço, faça-se de qualquer -forma, uma vês que o. pôvo seja
servido.» Reorganisou com grande conhecimento, o serviço inter

'no de sua Secretaria, Cada chefe de secção tem noção exata de

. suas obrigações e obedecem o horário, atendendo com solicitude
todos que procuram aquela Secretaria. \

Advogado de' profissão, no setôr estradas de rodagem tem

se revelado um profundo conhecedor de' estradas, podendo ser

comparado aos nossos melhores engenheiros. Estabelece -séus pró-
"'prios planos de trabalho e de ação, cu.j�s resultados tod!l_ Sa�ta
Catarina conhece, principalmente os viajantes, os que estao dia
riamente transitando pelas estradas catarinenses. Arolde Carneiro
de Carvalho, na direção da Secretaría de Viação e Obras Públi

cas, em pouco tempo tem' feito mais do que outros que lá esti
veram muitos anos.

O Governados, Inineu Bdrnhausensurpreendeu-se com a

capacidade administrativa do mais moço de seus Secretário�, q�e
'vem prestando a Santa Catarina Q máximo de seus conhecimen
tos reais, fruto de sua bôa vontade e de seu grande amôr a cau
sa pública. Colaborou no' término do Palácio das Secretarias - re-

modelou o Teatro .Alvaro de Carvalho, recentemente inaugurado -

construiu as pontes sôbre o Rio Canoinhas e Ag?a Verde, esta

ainda por inaugurar - muitos Grupos Escolares I?cluSIVe o· de

Canoinhas - novas estradas foram rasgadas e muitas pontes fo
ram construídas na administração dêste filho de Canoinhas que é

Arolde Carneiro de Carvalho, orgulho de' nossa terra.

Após profundas investig;ções feitas er_n todos, os s:_tôres
rodoviários do Estado, Aroldo Carvalho com a colaboraçao de

todos os Engenheiros Residentes, 'encetou Um plano de traba�ho,
e hoje quando se transita por oualquer estrl:!d:,- a,e San�a �ata�ma,
ve-se que a Secretaría de Viação e Obras Públicas, indiscutível

mente, tem um Secretário, Inteligente,-trabalhador" competente,
Aroldo Carvalho ajudou Irineu Bornhausen

_

a fazer de Santa Ca

,tarina, um dos grandes Estados 'do Brasil. Faze��s votos que o

fumro Governador Jorge Lacerda, continue se utilisando da com

petência e da grande visão administrativa �e Arolde Carvalho,
para o bem de Csil10inhas e·, de Santa Catarma.

do Reservista
I - Levo ao conhecimento dos Oncíaís, e Aspirantes a Ofi

-riais R/2, a comparecerem à séde da. Região Militar, Circ�nscr!
;ç?es de Re�r�t'ament? ou qualquer U�ldade do .exercIto maI� pro
f xnno a residência, afim de preencherem as fichas do ?la do

Reservista.
'

.

II - O prazo pára apresentação 'será na primei!'a quinze
na .de dezembro, isto é, .até o dia 15 do corrente mes.: impre

, terivelmente.
Junta de Alistamento Militar de Canoinhas, 3 de dezem

-bro, de' 1955. ,

HERBERT RITZMANN - Presidente da JAM

•

Canoinhas s.anta Catarina, 10 de Dezembro de 1955
---------------------------------------
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N", . Baile da Legalidade
RAFAEL CORREd DE OLIVEIRA - Deputado Federal

Os heróicos legalista:que' na ca-
. lada da noite depuseram o presí
dente da República, numa espécie
de comemoração violenta ao sinis
tro dia 10 de novembro, se revela
ram sem dúvida, especíalístas na
técnica do "putsoh", Com uma rapi
dez de relâmpago colheram de sur
prêsa o Exército, a Marinha e a Aero
náutica que evidêntemente não po
deriam colaborar nesse ato de indis
ciplina que era ao mesmo tempo a

negação do movímento de limpeza
moral e pública realizado no dia 24
de agôsto de 1,954, Realmente, não,
se concebia, nem se conhece ainda,
que as Fôrças Armadas, tendo reco
nhecido e destruido há quinze me
ses uma sítuaeãq imoral, no govêr
no do pais, então dominado por uma
quadrilha de aventureiros e ladrões,
fôssem, agora; destítdíndo a autori
dade constitucional,' restituir a Na
ção perplexa, desarmada, indefesa,
algemada ao domínio e á víndíctà
dessa quadrilha,
Se descessem os ao'! abismo-s- de

uma tão monstruosa degradação, te
ríamo!' que entregar a um carcereiro
a viuva do major Vaz e seus ino
centes Iiihiuhos. Teríamos também
de ir buscar na prisão o tenente
Gregório e seus sequazes para glo
rifica-los na praça püblíca restituin
do ao primeiro a medalha de Maria
Quitaria que lhe deu o general Ze
nóbio e que lhe cassou a general Lott.
Não podemos acreditar que o Exér

cito, a Marinha e a Aeronáutica, num

"

a Fantasia
gesto de humilhação e passividade homens que a Nação compra e paga
diante do "putsch" de 10 de novem- para a defesa de Sua liberdade e de
bro, venham transformar o Brasil seus direitos for8,!ll conduzidos, nas
numa' Cafraria selvagem em que a trevas da noite, inconscientemente,
lei sejam o punhal do traidor ,e a à prática de um crime. Para satis
violência dos conspiradores. fazer uma opinião do ministro da

Guerra, sôbre disciplina, depunha-seAlguma coisa ainda será feita pa-. o presidente da, República e lança
ra aos salvar do mar de lama onde vá-se um movimento armado, cujasesta Nação deverá mergulhar. consequências pgderiam ter sido a

Mas, se 'com o ânimo sereno, e guerra civil e o derramamento do

friamente, examinarmos tudo quanto generoso sangue brasileiro, cujas
se passou nessas últimas horas, po- consequências ainda não podemos

, fixar nem prever, no espaço e noderemos reconstituir os fatos para tempo, porque a lógica nos ensinaa história das nossas vergonhas que a toda ação de fôrça e brutalída-.políticas. de corresponde, mais tarde ou mais
Junto ao túmulo do general Can-;\, cedo, uma reação do mesmo teor.

robert, um digno e brilhante oficial Neste momento os responsáveisdo Exército pronunciou comovida pelo "putsch" do segundo 10 de no
oração em que se despedia do chefe vembro dão um baile de máscaras
morto com as mesmas palavras que e dançam fantasiados a quaérílhaêle dois meses antes proferira sô- da legalidade - de uma legalidadebre as misérias da vida püblíca bra- que direta ou indiretamente, desressíleira. Achou o ministro da Guerra peitando a Constituição, impõe a
que era isso um ato de indisciplina censura aos jornais e às estações
e fêz sugestões junto ao chefe do de rádio de maior couceíto na oPÍ::Estado Maior das Fôrças Armadas nião pública, Uma legalidade que
e ao presidente da República, sob

.
viola as prerrogativas das ímuníêa

cuja jurisdição estava o .reíerído ofi-· "des parlamentares e obriga um r'é�
oíal, a fim de que lhe fôsse imposta presentante ,do povo a refugiar-se
urna pena disciplinar. No uso de na embaixada de um país amigo,
suas atribuições funcionais e cons- porque a própria autoridade, 'que 08'
títucíonaís as duas altas autoridades fatos constituiram, confessa. não lhe
acima mencionadas' entenderam de- ser possivel garantir a vida dêsse
cidir demodo diferente daquele de- parlamentar,sejado pelo ministro da Guerra. Este

Queremos, nesta oportunidade, in-por isso, se demitiu. E porque lhe ffoi concedida a demissão, os tanques, armar o leitor que .o deputado Car-

os carros de assalto, as armas e os f:ontin,ua na 3a. página'

A 'IMPREN,SA
Escreveu JOÃO WZOREK

Caro leitor, você já refletiu
sôbre o efeito que produz em

sua mente a leitura assídua de
um bom livro, de um bom jor
nal? De um jornal que se man
tem dentro dos limites da mo

ral, que orienta e esclaréce?

Sim, caro amigo, se nós ti
véssemos tudo: honras, dinheiro,
altos postos políticos, etc., menos
bôa imprensa, nada ou muito
pouco teríamos porque - como

relembrou Bento .M.- da Rocha,
Ministro da Agricultura - além
do problema material, está, ne
cessariamente, o problemamoral.
Os homens do campo nem sem

pre podem lêr bastante porque
em muitas localidades do inte
rior dos municípios, as Agências
Postais são distantes. Mas, mes
mo assim, sempre recebem os

seus jornais, embora com atrazos,
Localidades há onde nada se

lê. Talvez assim sejamelhor por
que ao lado de bons jornais, não
é dificil encontrar periódicos quê
são uma verdadeira calamidade;
que mentindo procuram iludir
aos menos esclarecidos e, mui
tas vezes, abusando, fazem uma

reprovavel exploração do senti
mento rellgíoso do povo simples.

. Tempos- atrás, alguem colo
cou-me nas mãos uma folha de

jornal com recomendação: "Leia
isso e most-ra aos seus amigos".
Pois bem, caro leitor e amigo:
apenas posso dizer que - não
obstante a ignorância seja um

grande mal - exclamei naquele
momento: Bendito seja- q_ anal
fabetismo de muita gente sim

ples e bôa, porque sendo assim
ela não se 'contaminará com es

critos deste quilate.
Urge pois, não sómente alfa

betízar o nosso homem do mato;
é necessário proporcionar-lhe
uma orientação sadia para que

,

êle possa utilizar-se' da instrução
para o bem e nunca para o mal.

E vai mais esta: sertanejos e

colonos há, que na ânsia de ler
sempre novidades, quando vão
à cidade, procuram comprar nas
bancas de jornais e livrarias,
algumas revistas ou livros tanto
para adultos como para seus fi
lhos menores.

Que encontram? Para achar
por exemplo - em 'certas loca
lidades - "Chácaras e Quintais",
'as vezes é preciso mexer e re

mexer e, se o colono não sou

ber para onde se dírigir, não

conseguirá comprar esta revis
ta util.

Porque nós temos quasi em
todos' os cantos para vender,
romances vulgures, baratos, da
queles de amores e casórios,
contribuindo para dar uma no
ção falsa da vida? porque estas
revistazinhas infantis de quadri- _

nhos, com nomes americanos,
louvando crimes? Será que, não
temos literatura melhor? Temos

sim, mas é necessário difundi-la'
à larga escala.

Os do mato e da roça . não

VISITAS
Paraninfando as diplomandas de

1955. da Escola Normal Sagrado
Coração de Jesus. esteve em visi
ta à nossa cidade o Revmo. Monse
nhor Pascoal 'Gomes Librelotto,
D. D. Secretário-de' Educação e

Saúde e Assistência Social.

x,x·x

-Escolhido tambem paraninfo da..s
ginasianas do Colégio Sagrado Co
ração de Jesus, esteve em Canoi
nhas, o dr. Aroldo Carneiro de
Carvalho, proprietáriq desta folha
e dinâmico Secretário de' Vi�ção
e Obras Públicas.

desejam ler jornais maus, men-:
tirosos pois que isso causa maior
dano do que uma 'vaca faminta
num repolhal viçoso. Mas, deve ....

mos dífundir e propagar a im

prensa bôa, uma imprensa que,
longe de interesses, pessoais e

mesquinhos., serve, orienta e

esclarece.

Portanto, para que um livro,
um jornal ou uma revista pos
.sam ser difundidos n? interior,
é necessár-io que o seu conteú

do seja digno de ser lido.

Suspensão do Estado de Sítio
durante as eleições suplé-

mentares. ' Projeto do 'dep. Antônio -Carlos-'K. Reis
RIO, 5 (G.) - O deputado Antonio Carlos' (UDN Santa

Catarina) apresentou projeto de lei à Câmara determinando que
"fica suspenso o estado de sítio toda vez que qualquer Tribunal

Regional Eleitoral constatar a necessidade de realização de elei

ções suplementares".
- Ainda de acordo com o projeto, o estado de sítio ficará

suspenso, em todo o território do Estado, desde o dia em que
for marcada a eleição, de modo a permitir a livre propaganda
dos candidatos, até que seja afinal procedida a

-

apuração, e tran-
sitados em julgado os respectivos diplomas.'

'.
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� o mais antigo, ativo, eficiente e econômico adubo fosfatado ·e cálcico 1i
i! que o �rasjJ já conheceu e vem usando.

�

ii �, . OO 00I· � �
I

ii CONTÉM: 17/18% de fósforo solúvel em ácido cítrico a 2% (método Wagner)' 5: � Ih
"

L'- ffI
'

- 45/50% de Cálcio em forma de cal livre e combinada 5! ( TU 1· 'erme-
'

O e <erI! -H " 8/10% de silicio e enxofre
'

ii '
'\..Ã..

lu
ii 2/5% de magnésio :: Caixa Poatal, 33 -l-' Fone. 271

� Ü' f1-/5% de manganês, c.oba�to, titâneo, vanádi9, ,cromo, etc. ii CANOINHAS' ,-:- SANTA CATARINA1\
B � NEUTRALIZA e corrige -a acidês das terras.

.._
i! 00 Agente de:-'LUIS'MI�HIELON S. A,. - Porto Alegre 00-

ii
* EQUILIBRA o metabolismo das plantas. \ ii, 00 '

',' elA, UNIA<? PE SEGUROS. Prt. AI�gr� 00
•• * ENRIQUECE ai'! terras do fósforo, cálcio, etc. -ll l f . elA. DE FOSFOROS IRATI - Parana '

i � ,
,

=:
* R�JUVENESCE as terras esgotadas. . :: REPRESENTANTE DE:- Fábrica de Chapéus Nelsà S/A - Dltimenau

Sã * E DE A�ÇAO BRANPA, por isto é inofecsivoà terra. 55' Fábrica:"Textil Blurnanaa 'S/A - Dlumenau

I..
* Seu ef_eito RESIDUAL forma as mesmas reservas na terra que se obteriam com, 55 � Ind. R�unidas Tricolin SIA - Canoinhasfortes estrumações.

'

� :: J
•

'

* Mesmo nas terras roxas e descalcificadas, transforma se FAVORAVELMENTE.... 55, Fábrica� de Acolchoados '�Alta!,burg" - Blumenau
* AJUDA o desenvolvimento das' raizes. :1 Sal � 00I ii * SEGURA e desenvolve extraordinariamente o� frutos uniformizando a maturidade :: ms • �

)1 O �FOSFATO ES���:�MD� f;;��AS, ê um excelent••dubo que não sofre a I ·�!!!!!!!!!!"""'!!!!!!!!"""'!!!!!!!!"""'!!!!!!!!!!!V!"""'!!!!!!!!!!!H!!!!�N!"""'!!!!!!!�'·D'!"""'!!!!!!!!!!!E!"""'!!!!!!!!"""'!!!!!!!!!!!S�'t!!!!E!"""'!!!!!!!!"""'!!!!!!!!"""'!!!!!!!!"""'!!!!!!!!"""'!!!!!!!111:1 ii
,
menor iritervenção de ácidos. Seu efeito é lento � duradouro, chegando a ii _._

,

"

, ';::
-

,
1 -

�:;::ii B 'surpreender até, os mais descrentes. Quanto maior fôr o grau de ACIDES, 55 - .-

1;\1 H �. maior será o seu rcs�ltado.
'

1.1. 70 alqueires (700 motgos) de terras, a 800 mejros acirÍ:ia doo

Is nivel do mar. Em parte plana e outra parte levemente ínclí-
:1 ImportaçõeS,D,iretas - Estoque Permartente - Prêços Accesslveis 55 nada. Não tem montanhas nem pedras. Muito próprio paraiS _"

:: EIJÃO'II 5i '
. \ 55 a lavoura' mecâníca e cultura de TRIGO; MILHO, F ,

•• Agentes exclusivos no Paraná e Santa Catarina .. ARROZ e qualquer outra planta. Existe muita lenha que

r !�.I.".�.�LBANo ,BOUTIN & CIA,. LIDA,' 1".1." ·oc::::::i::::::��!�!��Z�e:�!i�:r:::f:t::�uro.
"

peas como: maçã, peras, ameixas, pecegos, uvas, rnarrneloa.etc55 c MATRIZ FUNDADA EM 1897 'FILIAL '55" .

•• .. Mais informações com o proprietário:
I'

::
.

Av. Capanema, J55/191 r Av. Paraná s/n (saida para Ibiporã). ::
::

I 8:: O _ � H _ H O M K ,E, em Jómville c

:: c"
Caixa Postal, 332

_ ,
Fone 1048 - Caixa Posta, 1 55

ou com Alfredo Garcindo _ Caixa Pos 'ta}, ,5,6 L _ Cano inhas55 , ,

,,'

CURITIBA L0NDRIN_A 55 x
,

ie ,-i: .��,' :(;;.
_

Í'!_
,

• >,
'

.

r :: .
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CORREIO ,DO NORTE

Pelô menor prêço da· I
Praça, a melhor Máquina
do Brasil:

'DR. ERWIN SCHWARZ
/,

, Clínica Dentária Geral
RAIO� X - INFRA VERMELHO - ULTRA VIOLETA.
MODER'NO E RÂ\PIDO PI;tOCESSO PARA TRATAMENTO

DE CANAIS:'"";_ PONTES MOVEIS E FIXAS.
CIRURGIA DENTÁRIA, ETC.

Atende exdusivamente com' hora ·marcada
R U A G E T Ú L r O V A RG AS. 8 9 8

EM FRENTE A A'GÊNCI.A «FORD».'

J Fà rma cia
I

::11:::':::11:::::::::::::::::::::1=:::::::::::::::::::0:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.. ,", ,. " .
. ; . ..

"� Dr. Aristides Diener ��
iH CIRURGIÃO DENTISTA ii
H ,�
)u ::

,

.H 'Raios X - Pentes Movei,s e Fixas ii
I Dentaduras Anatomicas i�;
== =:
•• Rua Vid,al R,amos / '

=.

I CANOINHAS , SANTA,CATARINA ii
- "
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RUA GETULIO VARGAS, 8�2

Tem bom ;gostó?'
Tome'Café S. fereza

<,

VENDE-SE -

, COUROS'/DE Um automóvel limousine
Ford 37, inteiramente refor
mado, equipado, pneus em

bom estado, em perfeito fun-
,

cionarriento. Ver e tratar no
Posto Ouro Verde com

HEHCILIO MEDEIROS 3x

CABRA
Compra-se' qualquer' quantidade

,� " 'Paga-se o' melhor' prêço da praça

na 'CASA 'PEREIRA�

;PE·TIILIIR
,

\.IIIIIICIII',

'iONICO ,CAPILAR

POli Exúí:htCIA

CONTRA CASPA, •

OUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS '

AFECCOU DO

COURO CABELUDO.

10-12-1955

Motores Élétricos 'Monofásicos e Trifásicos
«Â R N· O »

-\

� O�gulhQ da indústria nacional

Chaves 'Estrêla Triângulo de .10 -3D'. 60 amperes
a sêco e a olee

. , �
,

Fios e Cabes para insteleçôes.-. nús e isolados
Correias de L�na e em «v»

Balanças Automáticas SWEDEX e de
forma até 500 kilos

Plata-

J.
à sua disposição na Casa

"

-

C. Ô R T E
2

Rua Vida I Hamos, 701
CAN"OINHAS'

Fone 125
SANTA CATARINI\

! • ,.
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Tokarski Ciá_ Lida_

Avisa ao povo em geral que abriu suas portas,
atendendo com secos e molhados, fazendas, louças,
ferragens e 'com todos os produtos' coloniais.

, .'

'Vende a afamada farinha de trigo

JAp· TOKARSKI
, POIt ATACADO E A VAREJO.

Rua -Caetano Costa� 96 - Telefone 262
CANOINHA S SANTA CATARINA
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ALFREDO

"Frigidaire" .1ii Geladeiras'
de, 7,4 pés - para pronta' entrega.

Á vista e em suaves prestações
EM EXPOSIÇA9 NA LOJA' J. CORT,E

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

,� .

P A R 'A F E R-I DAS I

E C Z E ,M -A 5 I

'f'N FL A M�A ç OES,�

-; ..
,

COCEI/��S,
F R, I E 1 R

_
i\,.- S ,

ESP"INt1AS,wE'TC. \

"
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Municipal � de Canoinhas
AV IS O

De ordem do Sr. Prefeito Municipal; aviso aos Srs. abaixo
relacionados para comparecerem nêsta Prefeitura, afim de efetuarem
o pagamento amigável de impostes atrazedos até o dia 20 do corrente,
findo o qual esta Prefeitura extrairá as respectivas certidões e as en-

• viará à Procuradoria Judicial para cobrança no Executivo.
Outrossim participo aos Srs. contribuintes que se acham em

atrazo com impostos na Intendencia de MAJOR VIEIRA, TRÊS
BARRAS, FELIPE SCHMIDT E PAULA PEREIRA, que também
deverão efetuarem o pagamento dos mesmos até a data acima prevista.

Canoinhas. 8 de Dezembro de 1955
Reinaldo Crestani - Diretor da Fazenda,

Prefeitura'

A - Abilio Tomaz Vieira; Abrão. Saul; Adão Iarocheski:
Adão Schaposki: Adolfo Pfleger; Adolfó' Ferreira de Paula; Afonso
Kaegemodel; Afonso Voigt; Afonso R. Võigt; Agenor Cubas; Agostinho
Ma�hado Sob.; Alberto Bonassoli: Alberto Radke; Albino Ribeiro dos
Santos; Alexandre Pauluck; Alexandre Paul; Alfredo Dalcomune; AI·
íredo Dreker; Alfredo Grosskopff; Alfredo M. I. Jatay Dr.; Alfredo
Streit; Alice

I

Colaço: Alice Teixeira dos Santos; Alvino Mullmano;
Alzira e Norberto Raok; Alzira Steíunko: Amadio Schultz; Ana Koch
Behling; Aoa Hoissa; Ana Yvone de Brito; Anastácie-Gevleski: Anita
Schiessel; Anibel Tavares; Antenor e Haulino Pires Souza; Antenor
de S.JUza; Antonia Bezerra Calin; Antonio Arrendartchuck; Antonio
de Barros; Antonio Czaruick: Antonio Dezureski; Antonio Dranka;
Antonio Francisco de, Paulo; Antonio Gonçalves; A ntonio Marcondes;
Antonio Morici: Antonio Joaquim Pereira; Antonio J03é Santos Vei
ga; Antonio Klodiuski; Antonio Peters da Cost-a; Antonio Pinto dos
Santos; Antonio Romão de Lima; AntonJo Silveira dos Santos; An
tonio Soares 'Fragoso; Antonio Veiga; Antonio, V. Harting: Antonio
Vieira dos Santos; Antonio Weinhardt Silveira; Apolonio Bley Corrêa;
Argemiro Dunke; Argemiro S, Mertinsj, Armelino Tomazi; Arnaldo
José Machado; Arnoldo Müller: Artur Antonio da Silva: Ariur
do Carmo Ribeiro: Atilio de Oliveira: A'ugusto Corrêa da Maia: Au
gusto Dranka: A ugust« Hask: Augusto Idechtzki: Avelino Gomes dó
Valle: Any. Franz e Guilherme Klosterhoff.

B - Barbara Paulinà Dombitke; Basilio Lessak: Basilio
Maindanchen: Bebidas Arco Iris Ltda.: Bernardo" Sussembach: -Ber- .

Dardo' Kawa: Boleslsu e Conegundes Gelinski: Bonifácio Carvalho
dos Santos: Braz Czalovieoz e Bruno Tickenvicz.

, C - Cantidio B. Bezerra: Carlos Dranka: Carlos Eggers:
Carlos .MorrettitT'arlos Schramm: Carlos Schamposki: Carolina Fer
nendes de Lima: Cetina de Oliveira Silva: Centro Espirita Dr. Alfre·
do Q. Souza: Ciá..; Telefônica Catarinense S. A.: Clara Pleger: Clau
domiro Bley Vieira: Claudio José Porfirio: Clodoaldo Nepomuceno
Pinto e Constantincçde Paula Matos; Constantino Pauluck.

.

D - Daniel Tadra: Da vid Ferreira Pedílha: David Stahl:
Diamiro de Quadros: Dinor Bittencourt: Dionisio Ramos Padilha:
Durval Lenz e Durvalina MedeiroaTábalipa.

.

E - Edmundo Knoll, Eduardo Ferreira, Eduardo Liz dos
Santos, Edvige Grott, Edvino Michel. Edy Guilherme, Elgino Sil
veira, Eliza Leandro Gonçalves, Elson Argo Fischer, Err.ma Voos,
Emília P. Santos Lima, Emília Pires Pereira, Emilio Matiolli, Erica
Kaesemodel.: Erícs Kohler Fischer, Erica Wünsch,

.

Erick Stuto,
Ema B. A. Maerschner, Ema Prochmann Kupzyk, Ernestína Blume,
Ernesto Koch, Ernesto Tíschler, \ Ernesto Machado, Ernesto Ma
nuel de Lima; Ernesto Pereira Guimarães, Ernesto Steidel. Er
nesto Vieira, Ervino Hoepfner, Erwin Schwartz, Escolástica Maria
Rocha, Espólio de Inocencio M. Matos, Espólio de Leopoldina R.
Oliveira, Espólio de Purcilio C. Correa, Espólio de Rufino T. Car

valE9' Espólio de Ana Batista, Estaciana Augusta dos Santos,
Estacilio_Schmitka. Estanislau Níedgelski, Est. Dombroskí, Estan.
Schumann, Estefano Chableskí, Estef Heuse, Estefania Dias, Eu
lália Kischler. Eul. Vieira de Lima, Eurico Ervino Gotter, Evaldo
de Paula e Silva, Evaldo Zípperer e Evaristo Glukoski..

F, - Faustíno.Scheuer, Felicio Schminskoskí, Felíx André
Soek, Ferrnina dos Santos Lima, Fernando Menín, Fer. Singen
donk, Fortunato F. de Lima, Francisca W. Burgardt, Francisco
Alves Pereira, F. Alves do Prado, F Antonio de Quadros Jor.,
Francisco e João Artner, F. Bayerl, F. Bueno da Rocha, F. Car
doso, F. Chicolskí, F. Fater, F. Kohler, F. Klodsinski, F. Katkoski,
F. Leandro Gonçalves, F. Moreira de Lima, F. Rocha de ,Oliveira,
F. Steinlein, F. Voidela, F. Zellner, F. Platek e Fredolin Hübner.

,

G - Genoveva Domingos .Vaz, Gen. Horsch. Genoveva
Oliscoviecz, GERMANÓ: Bosse Filho. Kunger, Fuck, Mund, Neitz;
Gprhard Graff, Gregório João dos Santos, Guido de Oliveira Nunes,
GUilherme Ostertag, Guilherme Walter, Guinha Bronislava e ou-

tros, Gustavo Hayden.
'

H - Haroldo Ferreira Dr., _: Heitor Petters, Helena Pa
cheluski, Helena Schipitoski. Jielmuth, Müller, Henrique Fürst.
Henrique Walter, Henrique Zaguini, Hercilio Kaesemodel, Herta
Kaesemodel, Hortencia Padilha Munhoz, Horst Bollmann.

,
.

I - Ibraim de Barros, Ir,omar Ricardo Zipperer, INACIO
Czarnick, Gtolinski, Schvindt, Inocêncio dos Santos Correa, Iracema
Munhoz de Camargo, Iracy Petters da Costa, Irene Carmelia
Rrinski, Irmãs Franciscanas Missioneiras de Maria, Irmãos Dom

froski, IrmãoS' Sabag, Izidoro Kussma, Isolde B. Pape, Isolde Voos,
,vo �Aquino Fonseca Dr., Izabel Paz ,dos Santos, Izidofa Pa-
checo Ra-mos, Izidoro Pazdiora. .'

J - Jair Damaso da Silveira; João Artner Filho; João

�. Miranda; 'J. Batista de Souza; J. Clades; J. Czenchuck; J. Cristier;
J' CorrE'a de Oliveira; J. Oichiski; J. Deleri; J. Eleodoro Pereira;

i Gonç_alves de Carvalho; J. Hohl; J. José da Silveira; J. Kawa;
, e .<;:>to Kaesemodel; J. Kevstichal; J, Kovals.ki; J. l{urpiel; J.

�artIns; J Margoltti; J. Olinger; J. de OliveÍt'a Lemos; J. Padilha
. e

..
SO!lza; J. Pereira; J Pires de Almeida; . J. Rocha; J. Santos

�Ull�r; J. SCheler; J. Silveira; J, V'Írgulino Massaneiro; J. Vieira
e Lima; J. Wosgrau; J. Zazuki; José Alves Massarleiroj J. Antu

nes�_de Lima; J. Branco; J. Bley de Nascimento; J. Correa; J.
C�bas Jor.; J. Carvalho do Prado; J. Gupertino--de Almeida; J.
DOlla Cubas; J. Ferreira dos Santos; J. Galanti; J. Gapski Sob.;

CONTINÚA NO ,PRÓXIMO NÚMERO

o Brasil exporta
material ferroviário
Truques e engates ven

didos para a Argentina
Fato auspicioso que devemos

assinais r é o desenvolvimento
da indústria nacional. E quando
falamos desenvolvimento, não
nos referimos só á capacidade
de produção, mas.. sobretudo, á
técnica. E' passado o tempo em

que os produtos brasileiros eram

sempre de qualidade inferior.
Muitas indústrias, produzindo ar
tigos de .qualídade comparavel
a estrangeira, venceram no mer

cado interno em qualidade e

preço, e como consequencia, pas
sam agora a exportar para o

estrangeiro. Temos presente um

exemplo: A Cía.' Brasileira de
Material Ferroviário vendeu á
Argentina- 421 truques e 2.632
conjuntos de engate e aparelho
de choque e tração, e peças so

bressalentes, num total de um

milhão cento e sessenta e dois
mil dolares convenio Brasil-A r

gentins. Mais da metade dessa,
encomenda já foi entregue e o

restante deverá ser embarcado
até o Tim do corrente ano.

Músicas!
Pecas para acordeon, piano

e violão, procure

na

Vende-se
uma casa de madeira, no

perimetro urbano, em terreno
de 20x40 cercado: Instalações
sanitárias completas;' agua
quente e fria.

Ver e tratar com o pro
prietário sr._ Pedro Bertão
ou com o sr. Milles Zaníolo
nos escritórios. 2x

,Lindos e variados brinque
dinhos de matéria plástica.
As mais recentes criações.

Visite a

Casa Sc-hreiber
(verdadeiro jardim de infância)

NO BAILE...

Conclusão da primeira página
los Lacerda não comparece à Câma
ra, não poderá permanecer no Bra
sil, nem comunicar se, presentemen
te, com os seus amigos, porque o

govêrno da legalid!1de, da disciplina
e das instituições democráticas é in
capaz de lhe ofereceras necessárias
garantias de locomoçãO e vida.

Como vemos o que se está pas
sando é o baile carnavalesco da le
galidade, CQIll o objetivo <le restituir'
o Brasil aos criminosos que o Exér�
cito, a Marinha e a Aeronàutica, num

.

ato revolucionário, dignamente, de
puseram no dia 24 de agosto do ano

passado. Naturalmente, com medo
da opinião pública, querem que dan
semos neste baile ao ritmo dali mú
sicas impostas' pela vontade d08-
mascarados em armas. Não lhe8 da
remos êste prazer. Ou êles despem
a fantasia e se apresentam perante
o .pais com as suas metralhadoras e
os seus canhões' ésmagando todos
os direitos que li Constituição asse

gura, ou nos reservamos a perigosa
tarefa de agir na conformidade das
nossas leis,

-

Não há de ser com a nOI!!la cumpli
cidade que o crime tomará aspectos
de salvação constitucional. Saiba ca
da um assumir a responsabilidade
dos s�us atos. De possa parte defen
deremos o mandato que nos conce
deu o intemerato povo da Paraiba.
E escreveremos e falaremos até o
instante em que os defensores da
liberdade;' os inimigos do golpe, os
guardas da Constituição nos amor

daçarem ou algemarem. Enquanto
não fizerem. isso, bradaremos,' com
os braços erguidos, a todo O momen

to, que êles são criminosoll e se a

pOssaram do govêmo pela! traição e

pela fôrça. -
.

10..12·1955

Prefeitura
de

M nicipal
hasCanoi

LEI N. 314, da 29· de Novembro de 1955
Anula e Suplementá Dotaç5es Orçamentárias
..

O Prefeito Municipalde Canoinhas, fez saber que a Câmara
Municipal decretou e eu sanciono a aeguinte Lei:

Artigo 1.0 - Ficam anuladas, Da fôrma abaixo, as seguintes
dotações da Lei Orçamentária 'vigente:
O 02 1 Aquisição de móveis e utensílios
O 20 3 Representações aos Intendentes distritais
O 24 4 Diárias aos Intendentes a serviço no interior
O 70 1 Contador - 'padrão Z
O 70 2 Um Escriturário - padrão S

.

O 70 3 Almoxarife - padrão O
1 02 1 Aquisição de máquinas, môveis e utensilioa
1 14 1 Percentagem para cobrança da Divida Ativa.
I 20 1 Fiscal Lançador - padrão T
2' 9'1 7 Póstos médicos municipais
1 24' 1 Viegeus de interêsse do serviçio
3 03 1 Material didático em geral
3 30 2 Vencimentos de professores auxiliares
·3' 30 3 Gratificação a professores substitutos
.

3 3i 1 Substitutos professores licenceados
6 34 1 Para serviço de águas (saldo)
7 34 1 Amortização e resgate da divida consolidada
7 44 1 Juros da divida consolidada
8 10 1 -Três jardineiros � Ref XI
8 20 1 Diretor do D M.E R. - padrão Z
8 20 5 FiscaL - padrão S
8 20 7 Três motoristas - referencie Xl
8 J2 1 Para serviço de próprios municipais
9 24 1 Restituição de impostos e taxas

.'

9 44 2 Seguro de bens móveis e imóveis
9 94 8 Aquisição de placas

.

500,00
1.200,00
3.000,00
916,70

6.840,00
18.000,00
6.000,00
5.000,00
10.133,60
24.000,00
2.000,00
4.057,70
5.000,00
5.000,00
2.000,00

100.000,00
20.000;00
-30.000,00
15.000,1)0
28.750,00
14.250.00
5.000,00
1.000,00
1:000.00.
3.000,00
3:952.00

,CR$ 315.600,00
_/ Artigo 2.° - Fica aberto por conta das anulações do artigo

anterior, o crédito adicional de Cr$ 315.606,00 (Trézentos e quinze
mil e seiscentos cruzeiros), para suplementar na fórma abaixo diver
sas dotações da Lei Orçamentária em vigôr.
O 03 1 Material de expediente, livros. etc. 1 5. 00,00
O 43 2 Impressos e material de expediente 5.000.,00
O 74 1 Despesas de' transporte a funcionários a serviço 3.000.00-
1 13 1 Aquisição de talonários, livros, etc. 5.000,00
2 94 2 Assistência mêdico-farmaceutica a indigentes 2.000,00

, 2 94 4 Sepultamento de indigentes 2 o. 00,00
3 04 1 Aluguél de prédios escolares 600.00
6 41 1 Operários a serviço na extração de pedregulhos 15.000,00
6 93 I Para servico de cemitérios 8". .000,00
8 11 2 Operários' � serviço ruas, pr�ça!;l e jardins 40.000,01\)
8 13 1 Para o serviço de ruas, praças e jardins 70.000,00
8 14 1 Calçamento de. ruas da cidade 30.000.00
8 � 1 Para o serviço de estradas e pontes 15.000,00
8 24 1 Combustível p. veículos a serviço de estradas e pontes 60.000.00
8 51 1 Operários a serviço de limpeza pública - 15.000,00
8 53 1 Para serviço de limpeza pública Looo.oe
9 34 3 Salârio de família 12. :000,00
9 84 I Contribuicões a Institutos de Aposentadoria 3". 0.000,00
9 94 7 Despesas policiais e judiciárias' 500,00

Artigo 3.° - Esta Lei entra em vigôr na data de sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Canoinhas, em 29 de novembro de 1955

, Ass: Herbert Ritzmann - Prefeito·
Ass: Osvaldo Ferreira Soeres -'Secretário

Publicada a presente Lei na Secretaria Municipal aos' vinte
8 nove dias do mês d� novembro do ano de mil novecentos e cio

.

COflnta e cinco.
Osvaldo Ferreira Soares -:- Secretário

LEI N. 315, de 2-9- de novembro de' 1955
Herbert Ritzmann, Prefeito Municipal de Canoinhas, Estado

de Senta Catarióa, Brasil..
. "

. Feço saber a ,t.6d08 08 habitantel 'dêste Município que a Câ-
mara Mu-nicipal decreta e eu, 8a.Dciono a seg!linte �ei:

_

Artigo 1. - A rua José Boiteux na quadra compreeõdjdá'
entre as quadraI Eugênio de, Souza e Getúlio Varga., passará 8 ter
a largura de 17 (dezesséte)'metros.

Artigo 2. - Fica o 8e�hor Prefeito Municipal autorizado a

mandar efetuar, pelo Engenheiro da· Prefeitura, 8 modificação na

Planta .Çadastral, decorrentfl do estabelecido no artigo anterior.

Artigo 3. - Fica tambem autorizado,. ceder em aforamento,
gratuita,mente, como compensação 80i! proprietários que divisam com

o «Arroio do Monjôlo», " area a ser diminuida na rua em referência
devido o seu estreitamento-.

". ,

Parágrafo único; ::::: Quanto 80S outros proprietários ou pro
prietário, receberão por compra a razão de, Cr$ 5,00 (cinco cruzeiro@)
o metro quadrado. . '"

.

,
Artigo. 4. - Esta Lei entra em vigôr na data de sua publi.

cação, revogadas as disposições em contrário.
-

.

Prefeitura Municipal de Canoinhas, em ,29 de novembro de 1955

Ass: Herbert Ritzmann -'- Prefeito Municipal
Esta Lei foi publicada na Secretaria Municipal aos viote e

nove dias do mês de nJvembro do ano de mil novecentos e do'�oeIi}-
taeci��

.

Osvaldo Ferreira Soares - Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO "DO INORTE

Código'
Local

8 2

8 20
8 2D ,1
8 202
8 20'3
8.204
8 205
8 206

" 8 20 7
8 21
8 21 1

8 21.2

8 21 3,
8 22
8. 22 1
8 23
8 �3 1
8 24
8 24 1
8 242
8 5
8 51
8 51 1
8 53
8 53 1
8 7

,

8 '72
8 12 1
8 73
8 73 1
8 8
8 .8.4
8 84 1

8 84 2

8 9·
8-'94
8 94 1

8 942
9
9 O
9 00
9 001
9 002
9 2;
9 24'
9 241

'TITULOS
DESPESA,ORÇAMENTARIA

Anterior I Do mês I : Tot,a-I
-,-

,

10·12·1955
,

'

/'

Visitem a tradicional exposição na
.'

\

Sobreloja 'da

CONSTRUÇÃO ,E CONSERVAÇÃO DE, RODOVIAS
Departamento Municipal de Estradas de Rodagem
Pessoal' fixo' ",
Diretor do D. M. E. R. -JPadrão Z
Escríturarío .do D. M. E. R..":_: Padrão S

. Diretor"da Secção de,Máquinas - Padrão Z

D_?is Opersdore_s de Maquinas =: Padrão F
FIScal -- Padrao S
Dois Fiscais - Padrão R
Três Motoristas - Ref. XI

s- Pessoal variavel
Operários serviços estradas e pontes dos distritos
de Três Barras, Papanduva, Major Vieira &>, Paula
Pereira

'

Operários' serviços estradas e pontes do distrito de
Canoinhas
Gratificação ao Engenheiro
Material permanente
Aquisição de ferramentas
Material de consumo.
Para serviços de estradas e pontes
Despesas' diversas' ,

Combs. para veículos em serviço de estradas e pontes
Custeio de veículos '

SERVIÇO DE LÍMPEZA �BLICA,
Pessoal variavel '

.

' ,. I

Operários serviço de limpeza pública
Material,de consumo

' . -

Para serviço de limpeza pública '.
�

CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS
. /' PUBLICOS EM GERAL
Material permanente
Para serviços de próprios municipais
Material de consume
Para serviços de próprios municipais

. ". 'ILtJMlNAÇAO PUBLICA
, Despesas diversaS
Iluminação pública da/ cidade, e da vila de rrrês
Barras'

;

Energia para motores, reparos de, instalações. e ou
tras despesas.

1.250,00
15.200,00
20.000,0_0
12.800,(;)0
8.550,00

'-- 22.500,00
,25.,300,00
.� -

1.250,00
17.100,00
22.500,00 .

14.400,'00
8.550,00

\-26.10Q,00
27.500,00

CASA ERLITA
Associação: Rural de CanoinhQs
Inseticidas e fungicidas pera- plantas, verduras e

árvores frutíferas, acabámos de receber. �l

1.900,00
2.500,00
1.600,00

3.600,00
2.200,00

mais variado
b ti n que dos

o maior
sortimento

pelos mínimos

e

de
À

preços

preza' Fuck
a _pioneira em' novldades

47.562,80 658,00 48.220,80
"�

29.733,60 10.510,00 40.243,60
32.000,00 4.000,00 " 36.000,00

9.063,10 964,40 lO.027,50

38.772,90 ,9,00 38.781,90

122.781,40 79.560,80. 202.342,20
100.027,80 50.270,70 ,150.298,50

:l6.971,OO _ �6.971,OO

2.021,00_ 1.660,00
-

-

3.681,00

-,
--

Um-lote de imbuia em pé, a 5 kms. da
'

cidade.
"

,

Negócio 'direto com o proprietário ,sr. Rivadavia
Pacheco de Miranda Lima em Xarqueada.

,

" VENDE-SE
Telhas Fra�'cesasUm carrinho para criança,

em estado de novo.

PREÇ9 DE OCASIÃO
Precisando de telhas, pro

cure em Bela Vista de Toldo
Tratar com Ludovico Tho-

'

com A. Pereira & Cia.

ma, na Marcenaria Thoma, PRÊ:ÇOS MÓDICÇ>S. -ii
rua Major Vieira, 563. ' 3

G melhor presente .pere O N�'�ALI'
,

um .disco - Long-pley... '

'

, Uma noite de
.

ballet t / Royal Opera Bouse Orchestra �ent Garden
.

- '

,

Enrico Caroso em Canções Enrico Caruso com aeomp, de orquestra

Joias dá Espanha
Loeho Gatiea
Les Sylph'ides
.loias ,da Opera TOSCI. Orqu�stra e Côro da Opera de !!oma

Or�estra Sinfô�ica do Teatro Colon de
Buenos Aires ,�

"A vóz romântica das Americas" em suas

melhores criações

Orquestra de 'Boston Pops __

.escolham quanto antes o seu disco preferido na
-

C A, S A E R-L"I T A
e verão corno seus amigos ficarãe �gr�tos pel1a Iembrançs

•

>

• '- ,

16.800,00 25.524,80 42.324,80

7.094,10' , 16.350,6q 23.444,70

"'�'"
,-

f

216.041,40 80.737,20 296.778,60
.

'16.514,00,.- 33.777,60 50.291,60

belos. feitios· de vestidos para. senhoras e' crianças
.serãc encontrados na --�Ii_()JA DAS �O\tID·ADES.�

Não deixe de 'visitd-Ia pois, terás s�tisfaçâo" em fdzer .I� as compras
.;

para este natãl.'
)

Os

DIVERSOS
Despesas diversas

'"
Para aplicação especial era bénetícío de ordem rural,
consoante o disposto no art. 15 § 4 da Constituição
Federal, na construção e conservação de rodóvías
inclusive aquisição de material rodoviário
Aplicação da taxa de conservação de estradas

,
. ENCARGOS DIVERSOS

PESSOAL INATIVOt

� "'"-r

.Pesseal .fixo '; lF
Aposentados ..: '

Funcíonarios ,em dísponfbflídade
INpENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES, E RESTITUIÇOES
Despesas diversas

..

Restit. de tmp. e tIPC8S de exercicios encerrados,
� _,.

,
,. ,"

32.069;30
20.800,00

5.357,30
2.600,00

37.426,60
23.400,00

416,00
.

, 416,00

•

mais

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO NORTE

,ALFREDO 'GARCINDO'
..

,
• I

•

'Representações,Corretagem,Seguro$,Conta Propria, '

Tem para :pronta entrega-:
,

, '

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRl_GO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOtORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

Deseja vender o seu imôvel? Procure Alfredo Garcindo.

Quer comprar um terreno ou 'casa? Procure Alfredo Garéindo.

Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se

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

Tem a vendá UM LOCOMÓVEL de fabrlcaçâo inglêsa,
de 40 hp, em perfeito funcionamento.

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

Urna casa de aivena;ia com 2 datas, sitala_Rua Barão do R. Branco:
"

7 alqueires de terra.' 3 casas e paióis.' Olaria completa.
,

yerdadeira propriedade rural.

6 datas defrõnte �' Granja d-e' Aifredo Viertel.
. --o \

.,....... _"

5 AlqufJires� de terra de cultura - em FARTURA

A P A R E,L H O·

-

para ,d�sca"ga
, ,

-

,

sanitári,á

• 100% silencioso

• lDO% inoxidável '

ENGENHARIA ,E COMÉRCIO

MATRIZ: RIO DE JANEIRO
FILIAIS: SÃO PAULO, PORTO ALEGRE
AGENCIA: BELO HORIZONTE

'

•

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
®

'

. ®
,®
,I ,®

�' 1;. �ais an,tiga '

Oficina� �
� ',A, mais so�!ida �
,® A melhor '

\ @

I® :'/\ f'dA 'Relâml)ago �
',.' i

pore en

i
, ®

. � ',-, Completa,' assistência para
®

. --� -

. �
,,®

�'.. , '

®
'

"
,

-

b· . I t do pequeno concerto '� ,

',� ,
, �ua ,

ICIC e a até a' reforma geral
,_, �

, ,'I P�ç'as., e, ma.is' péças, da menor, até a maior m
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Salão CReginq
Rua Paula Pereira, 840

Permanentes,
Manicure e 'I3x
\ penteáddS-

-Mas de fato, compadre!
O fósforo "Paraná ..',

-, é um ótimo

'fósforo.
'Guilherme Loeffler 3x

Age:lte p. Estado Sta. Catarina

TOSSES t IRONQUlTES t

VIBHO [RfOSOTADO
(SILVElR'",

GRANDE TÔNIOO

Precisa-se
de um caminhão.

Oferece-se em troca uma

chácara, com 4.0QO m2, pró
xima à cidade, €om casa

e demais instalações.

Tratar nesta redação.

CURSO GRA'TU!lO
DE TAQUIGRf�FjA

,

A EsCbl� Modêle de Taqui
grafia, dirigida pelo Prof. Sérgio
Thomaz, abriu matrículas ao novo
curso de taquigrafia por corres-,

,pondência que terá a duração
de cinco meses, após o que serão
conferidos diplomas aos alunos

aprovados em.exame final. Para
maiores informações escrever à
Escola Modêlo de Taquigrafla,
Rua Barão de Itapetirünga, 275,
9.° andar, sala 93, Caixa Postal
8600, fone 36-7659, São 'Paulo. '

v. S. poderá comprar re

logios moderníssímos '

anéis e brincos de di
versos modelos

Na Relojoaria' Suissa
'de Guilherme J. A. Souza
Rua Eugenio de Souza,

Procure no seu forneced�"
o' sabão Priríc'eza, Lygia,

Horax ou' Tupy
. �.

.: .Llm produto, bom; ;.
'especial .

e canolnhensel-

IMPUREZAS DO SANGUE?

,; UIXIRD� H06UflRÀ' ,

AU)Ç. TRAT. SIFIUS

F'ITAS
de seda,' setlm, tafetá e

veludo

grande s.�'rtimento
CA5AERLITA

10-12-1955 r
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�

FUTEBOL EM CASA. . �
iC O presente' mais cobiçado �
t_ CASA SCHRÊIBER, �
t· . Variedade absoluta em JOROS iIll- mesa I ..!
"_�.�.""""''''''''''•••H..''.''.H••

A'V I S O "

,Avisamos aos moradores de Rio Novo, Rio Liso, Rio da Serra,
Rio Vermelho, Serra Preta e a todos em geral, que doravante

'

não serão mais permitidas as caçadas e passagens em

nossos terrenos nos citados lugares. Não nos responsabi-
.Iisamos pelo que possa acontecer aos contraventores do

presente aviso..
'

Ç//.
, LUDOVICO PIECZARKA E FILHOS

Aviso .aos Lavradores
A Associação Rural de Canoinhas solicita aos associados

a inscrição do Ministério' da Agricultora, para efeito de registro
e aquisição je máquinas pelo preço de custo. Outrossim, avisa

que quem quizer fazer registro no Ministério da Agricultura, deve
comparecer na Associação, trazendo consigo escrituras e, talões do

imposto territorial, para preenchimento' dos .pedldos de registro.
, Os interessados em adquirir máquinas agrrcolas pelo prêço

de custo, devem solicitar pormenores à Associação Rural.

ALFREDO'GARCINDO - Presid�nte 8x

,anol n •

tudo para vestir bem sua' familia, com
economia, e satisfação voce encontra na

,LOJA' DAS ,NOVIDADES, que tem
todo o prazer em, bem servi-lo ,,'

Faça uma visita sem
.
. ...

f compromISSO a

LOJà das Nóvidades
Ate�ção, La_vradôres

Compro palha de centeio," trigo e arroz. .Pago os melhores

'preços da praça. Informações- com
Simão Seleme, Rua Senador Schmidt Canoínhas "

..........I ...... .... ....�

AGRICUL TOR,·
Plante menor area e colha mais cem

�
- SALITRE DO c-H ILÊ :

'Sódico ou Duplo
-

Potássico
'.

!
Sódico. 16% fie azoto

-

CONTÉM: P�tfissi€o:J4-15% de azoto e 10-11o/ô de potássio
'-. e mais ,32 elementos menores indispen-

_

sáveis a saúde e produtividade das plantas.
Ano após ano, .ce fatos confirmam 'que' o

,

SALITRE DO CHILE �

,
,

: Aum�p.ta' a produção e melhora a qualidade" '" "

, Aumenta o número de brotos nevas' '
'

* Segura as floradas e os chumbínhos. ' ,\
_

.

,* Dá-vigor .e résístêncía às plantas contra o ataque 'de pragas \.
,* Ajuda a' corrigír a acídês do solo

- ,

,I '

\
'

\* Recupera I! planta \ias .secas prolongadas
�.

-

�
.

"

..
'"

-' .

�
.. ,,�,

, -

.
. .'"

'$'UA,APLICAÇAQ,E FACIL E ECONO,MI'CA
: Conserva' o sojo .��SC� e'mais tempo únli?o ',"

,

' .:

,

Quando puro, antes' da florada ou no perfílhamento '

,,_# No momento que.a planta necessita: I/.3 no 'plantio e 2/3
.

em cobertura, em duas aplicações com 30 dias de intervalo

SoliCite ins'truçõ�� rriai� dttalhadas ao's Agent�s do :::;
,

. ',� Salitre no Paraná ',' ,

"

'Alban� Bo�tin & 8iá� 'Ltd'à.,,-·," • �.
oi""

f
•

-

_ '.�
•. �-,

� I
FUNDADA' EM 1897

-

,

',f, .' M�triz ," "

",. F'lliâl
",

'-': '

'

Av.' Cl!panima, 155/19'1 Av. Paraná s/f! (saída p. Ihlporã)
-,

,

. ex. Postal, 332
'

ex. Postal, 18 - Fone i'048
Telegramas: (<]30UTIN» Telegramas: «BOlJTIN»

'

, CURITIBA , LONDRINA. �i'�:�;"'-
....I..�..I--........---'.·--...-.'-'----..

"'

..�)..?'·."-.I
\ '

"
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Fazem anos hoje:-
O jovem Moacir Borges; as

sras, Silvia, esposa do sr. Ernes
to Witt, Nidia, esposa do sr.

Herbert Ritzrr.ann, Gertrudes,
-esposa do sr. Curt Mende e Hilda
esposa do sr: Silvio Wiltuchnig;
o sr. Mario Gungel; o mennino
Moacyr, filho do sr. Elpídío Bor

�es da Silva, '"

Fazem anos amanhã:
A srta, LÚcia Br-andes; o sr. dr.

Benigno" Cerdeirà; o sr. Estefa
no Wrubleski; o menino Edson
Luiz, filho do sr. Basilio .Heuko
de Mafra; o menino Sergio Au
gustô, filho do sr. Sylvio A.

Mayer. "

, Fazem anos dia 12:
O jovem Neilor Cubas; sra.

dila. Otilia, esposa do sr, Dona
to Haak; a srta. Elvira Koch.

Fazem anos dia 13:
A sra. dna. Elly, esposa do sr..

Díetrích Siems; Wigando, filho
dei sr. Paulo Voigt.

Fazem anos dia- 14:
,A srta, Indía Moren'a Schramm;

o sr. Arno, CUI't Hoffmann; li
senhorita Adelaide Carvalho; a

menina Roselis Maria, filha do
sr.' Romeu -'fabalipa.

. ,

Fazem anos dia 15:
O sr. Altino Rosa; a sra, dna.

Carolina, esposa dó sr. Eduardo
Dias de Miranda, residente em

Itajaí; o sr. Antonio Grosskopf;
o meninoFernando Aroldo, filho

, do sr. Pedro Paulo Portes; o

'menino Acir Edson, filho dIJ sr.
Calil Cador, de Paciencia; o jo ..

vem �Alcides (�rosskopf;
. Fazem anos dia 16:

O sr. Emílio Sobottka, de Mar
cílio " Dias; a sra. drra: '" Biluca,
"esposa do sr. Benedito /:I'erézio
de Carvalho Júnior, Deputado
Estadual; os srs, Oriomar Scheídt
e Firmino de Paula 'é'Silva; a

srta. Lucie Sakr, residente em

Beirut, no' Líbano,
'

"Correio' do' Norte", envia a

todos, votos de perenes felici
dades.

Ajuste de Núpcias,
Com. a, senhorita Elma, dileta

filha' do casal Dona Rosa sr.

Luiz Nogueira residentes . em

Apucarana, ,ajustou nupcías o

jovem João Amaro'Nunes Silva
.funcionaria, do' Banco do 'Brasil
naquela praça e ftlho do casal
Dona Natalia sr. Valéria Silva.

I"

Assine! Leia! Divulgue!
Correi'o dOj Norte

11\

'DOMINGO..,..., ás 17 horas '-,- Censura Livre -

Cine Teatro Vera Cruz
A P R 'E S E N TA:'

.

. HOJE •.ás 20,15 horas-

�APENAS l:JM DELIQUANTE
com JORGE SALCEDO

•
'

• Improprio até 18 anos

,

Um filme argentino ;_ Pela Ia. vez um repórter fotografa a

.famosa penitenciaeia argentina.
F:INAL do, seriado Cody Marechal do Universo

----,-�- \
DOM ING O 'ás 14 horas Censura Livre

O 'TJGRE B'RAN'CO -

com Colin Tapley e Jayne Regan - Um filme da Paramount
FINAL do seriado Cody Marechal do Universo �

��o PETRÓLEO É NOSSO
Com um eIe�co de abafar, destacando-se "

� VIOLETA FERRAZ - CATALANO e PITUCA
Um filme nacional

"'j Uma gargalhada em cada minuto ..•...
�

--------

DOMINGO - ás 20,15 horas - Impr6p...do até 14.anos

o Petróleo é Nosso
.

2a. FEIRA • ás 20,15 horas • R�PRISÊ - Impr� até 14 anos

,

5a. e 4a. FEIRA � às 2Ó,15 horas. Impróprio até 14 anos,

� SEN,HORI,TA I N'OCÊNC,IA"
com JANE POWELL e FARLEY�GRANGER ;'

1."
Um filme da Metro, em 'fechnicolor..p ,

5a. e 6a. f'EIRA • às 20,.J5 �oras • I�nproprió até 14 anos'

MALUCC)S'E ,De ARe
com DEAN MARTIN e TERRY LEW1S

Umà' comédia de um �ilhãó de g_�rgtllhadas .
"

.

UII,l filme da \Paramo��t' ,

f-.. �'?

AGUARDEM PARk O NATAL
CINE1\iA'SCOPE, o grande filme dá FOX

:: GCH.EOOS' DA' MORTE

RECEBER NOVA
,

'

CA SA 'FI ��C H E R

HegistroCivil
Jcão Augusto Brauhardt, Es

crivão de Paz e Oficial do Re

gistro Civil do Distrito de Felipe
Schmidt, Municipio e Comarca
de Cánoínhas,
Faz saber que pretendem casar

Luiz Pavarim Neto e Lindamir

Ribeiro: do Nascimento. Ele, .na
tural deste Estado, nascido em

Valões no dia 4 de' outubro de
1935, operarío. solteiro, filho de
Henrique Pavarin fi de dona
Francisca Pavarin domiciliados
e residentes em Felipe-Schrnidt.
Ela, natural do Estadodo Para-.
ná, nascida em- Fluvíópolís 'nó
dia IOde julho de 1934, domes
tica, solteira filha de Avelino
Ribeiro do Nascimento-falecido
e de ,dona Helena Daniel Vieira
domiciliados e' residentes e'm
Felipe Sehmídt.

.

Magdalena Uba, Êscrevente
'Juramentada em exercicio, do
Distrito de Tres Barras, Comar
ca de Canoinhas, etc.

,

Fàz saber que pretendem ca�
sar-se e apresentaram os do
cumentos exigfdos pelo ,art. 180
do Çódigo Civil Brasileiro:

Alfredo Teleginski e'Pálmyra
Walter, Ele nascido em Roseira, "

Estado do Paraná, no dia 28 de
outubro de 1923, 'lavrador, .sol
teíro, filho de Romão Teleginski
e de D. Marta Lewandoski. Ela

.

nascida em 'São Mateus do Sul
Paraná, no dia 11 de agosto d�
1922, doméstica, solteira, filha
de Adolfo Paulo Walter 'e de D,
Magdalena Nunes Cavalheiro, re
sidentes e domiciliados neste
distrito. Si alguem souber de
algum impedimento' legal, acuse-

. o -na forma da lei. Lavrado o

presente para ser afixado no

lugar de costume e publicado
rio Jornal Correio do Nórte. da
cidade de Canoinhas.
, ,

"Três Barras, 7 de d'ezembro
de 1955.

MAGDALENA. USA
Escrevente Jur�m. em 'exercício

: Sebastião Grein Costa, Escri
vãO' de .Paz e Oficial do Registro
Civil' de Major Vieira, Municí
pio ê Comarca de Canoinhas.

Faz saber que pretendem ca

sar: Roberto Xavier de Assis el
Gúenka Barãt;>. Ele,' n�scido em

'

.

Mafra no dia 27 de 'março de
1931, làvrador, solteiro, filho de
IDlibio Xavier de Assis, falecido
,e de Dona Marià CraVf"limi de
Assis, rest�entes e dpmiciliadQs
neste DistrIto.' Ela, nascid'a em

, Canoinhas, no dia 20 �e março
de 1935, doméstica, solteira, filha
de Simão Barão e de Dona Nü'- '

lan�a Paufuck fal., rEsidentes e

domiciliados, neste Distrito.

Apresentar�in os doc�metitos
exigidos. Si a!guem souber .de
algum impedimentQ acuse-o:La
vr?do o ,presente pàfá. ser ,afi�
'xado em cartório e publicado
no Jornal Correio do Norte, da
cidadE de Canoinhas.

Major' Vieira, 5' de dezemqro�
de 1955. "'. (

,SEBASTIÃO GREIN COSTA
-, Oficial do f{egistro Qivil.
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'Escola TécnicadeConi."ércio t�, da Silvf"ira, Adhemar S�huma.
"De Plácido e Silva" cher, Alcir José" Fedalto, Glauco

João Bueno, Hercilio ,. Juventino
Curitiba • Parana. B.luk,

. José' dos Santos Vieira,
Recebem hoje os seus Diplo-' Lino Corrêa dOI Prado, Luiz Artner

mas de Contador, após um curso Leandro, Orlâilao Müller' e Paulo
feito com brilhantismo, o nossos Adão Frank (orador).
particulares àmigos e assinantes'

. '�Correjo do Norte", agradece o
Aristeu de Oliveira, Julio Wendt ; convite ê' almeja votos crescentes
e -Elemer Langer, aos quais for- de Felicidades, extensivos aos pais
mulamos feliz, êxito na nobre pro- dos formapdos e aos professores.
fissão q,ue escolberamr '

"Correio do' Norte",' agradece
o honroso convite.

'", Freitas Noronh,a
Hoje, ás 20,30 horas, nos salões'

do .Club Canoinhense, os Regen
tes do Ensino Primário, turma
"Prl)f��sor Silvio Pélico de Freitas
Noronha", do Grupo Escoiar Al
mirante Barroso. farão realizar as

solenidades de sua formatura.
Regentes <;lo Ensino de, 1955:

Adelaide Taborda Alves, Alzirinha
da Silva Corrêa, Ciéa'Denise Lern
ke,: Darcy Ema Knoll.; Gentilà
Weinfurter, Helga Wolkmann,
Joana Carvalho do Prado, Jerosla-
.va PqloÍn'ani,. M,.ilria Neuza Bar
celos, Nilza Ferreira de Me1Io"
Renate Keunecke, Tessália Batis-,

, Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil art.
.180. Sí alguem tiver conheci
mento -de existir algum impedi- >

menta legal, Acuse-o para fins
,

C;�rso Normal Regional
de, direito. E para constara e Professor Silvio Pélico de
chegar ao conhecimento de to- �

dos lavrei o presente que será
afixado no lugar de costume e

publicado no "Jornal Correio do
'No_rte" da �idade de Canoinhas.'

Felipe Schmidt, 6 de dezern
, bro de 1955,

João Augusto Brauhardt
Oficial do Registro Civ.il:"

". ,

Curso" Normal Regional
c

Prof. Gtaviano Livramento
Realiza-se hoje, ás 20 horàs,

nos salões do Cine Mifitar "Ma
rechal Hermes", a entrega de di
plomas' de Regentes do Ensino
Primário, à turma de 1955, do
Curso Normal Regional "Professor
Otaviano Li'l1ramento", anexo ao

GI'-UPO Escolar "General Osório",
de" Tr�s Barbs.

'

Os professorandos de 1955:
Nereu Gonçalves de Oliveira,
Sessuáf Mécissuaf Polanski, (ora
dor), Aglae Pacheco, Conegunda
Novak, Elvira Teixeira, Izabel
Sava (oradora de despedida) e

Leonir Zablonski. \
\

"COrreio do Norte't.. envia as

suas felicitações e à srta. Aglaé
Pacheco, agradece a gentilesa do
-convite.

Sociedade Hípica,'. Recr�ativa 8 Esportiva
,

.

Pava'nduvense,
.'

Assembléià Geral Extraordinária

r», ordem ,'ào Senhor P�esidente, ve�ho cOl:ividar,.,,todo� os

\sóciós désta Sociedade, para a Assémbléia Geral Extraordinária a rea

lizar-se no (lia 18 do corrente domingo. ás 14 hor�s. na Séde Social
quando será eleita nova Diretoria para concluir a gesfão do ano de 1956.

,

S� �a hora design'ada não houvéi- ;re's,ença suficiente, a Assem-
bléia funcionará uma �1) hora após; com qualquer número de sócios.

, Esclerece=aindã;" que só poderão 'votar e ser votados os sócios
quites, COIn a Tesouraria:

; .

Papanduva, 7 de dezembro de 1955
JOAQUIM DIAS PACHECO - l°. Secretário 2

,A

-

em TECHNICOLOR

Bárbaros"
,...._,_

CineminhaK «São' Francisco»
,

'

Amanhã, às 3 e às ft horas

com ANN BLYTH e D)..VID FARR.AR
Fins do Século XII.. Quando �s-Hordas 'Tártaras ��

GEN9HI� KAHN invadiram a Europa ...

7°. E�isódio de�"A RAiNHti DA,� SELVAS"

�, 'VENDE-SE
Um Caminhão FORD �52:-'

máquina Stan,dard". 19taçào
5.000 �g. Preço de ocasião.

Tratâr com
.

JOÃO, SELEME, 3x

y

Grande f�sta religiosa ,Dna. Josefina. Freitas
.

Reali�a-se ��anhã. �a próllpera
localidade' de: B,ELA. VISTA DO
TOLDO, grande Festa ReligiOSa,

em louvor" da'Padroeira da Igreja
local. Do programa consta o se

'guinte: Sánta Missa ás 18 e 10
horas. Logo após haverá procissão.

, Haverá'churrasco, bebidas, café,
"

doces, jogos, leilão, etc.
'

TODOS SÃO 'CONVIDADOS.

. ,

Completou a 8, do corrente
,25 anos de magistér.io 'p'ubÍico,
a ãbnegad'a educadora Dna.\ Jo
sefina,de Freitas, v�rtuosa espôsa
do nosso amigo' Sr. 1(Candido d�,
Freitas, p'roveto coletor Estadual
nesta Cidade.

"

, .,

,

.
�

"

,
Dna, Josefina que a;tualmente'

empresta. seu concurso no corpO
docente do nosso Grupo Escolar
"Almirante a!irroso, foi PO'[ certo,
rpuito festejada 'nesse"dül de seu

jubileu de prata; do sagrado
apostolado i:1-à:' e'ducação de noS-

.sa juve'ntude., ;;.

A\jubilanda Çorrei� do Norte

apre�enta suas since;a�s felicita
I ções.
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