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Regeitado pelo Tribunal Regional Eleitoral o recurso
/ do PSD.

Diplomado dia 13 do corrente; Jorge Lacerda, que a.,'31 de [aneiro
-

será empossado no alto cargo de Governaçtor de�anta Catarina

JORGE.' ,LACERDA"
o Governad.or eleito de Santa Catarina

Pelo Superior Tribunal Regional foi diplomado dia 13 do
corrente, o Deputado Federal Dr. Jorge Lacerda, eleito Governa
dor por Santa Catarina, pela Frente Democrática nas ultimas

eleições de 3 de outubro, ...

..; --

De nada valeram os recúrsos apresentados pelos partidos

PSD e PTB que na ansia de se apossárem do govêrno, quizeram
sustar a diplomação de Jorge Lacerda.

O sr. Heriberto Hülse não foi diplomado, pois, sua diplo
mação está da dependencia das eleições suplementares. Com toda

--a certeza será o Vice Governador de Santa Catarina, pois as urnas

impugnadas do Oeste Catarinense, são todas favoraveis ao nosso

candidato Heriberto Hülse. Aguardemos com confiança, os resul
tados finais.

Em
de

estudos a criecão
, ,

um Banco, Rural
Escreveu: ALFREDO GARCINDO

/

A Confederação .Rural Brasileira, em colaboração com a

Federação das Associações Rurais e ainda em conjunto com' as '

Associações Rurais, está organisando planos e estatutos de, um
Banco a-ser futuramente instalado em todas as cidades do Esta
do de Santa Catarina" Banco este exclusivamente pertencente 'aos
AGRICULTORES PECUARISTAS E PRODUTÔRES, entre os as

soCiados das Associações Rurais e das Cooperativas de Produção:
Não haverá limitação do máximo na -subscrição -- cada

�gricultor filiado à Associação Rural, poderá subscrever quanto
qUizer, estando, previstas ações ordinárias, nominativas e de
valôr certo de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) cada uma, a serem

pagas em prestações. Quanto maior fôr o capital previsto, maiores
as possibilidades de rápido desenvolvimento do Banco.

O plano já traçado e os estatutos em vias de conclusão,
serão assistido� pelo Ministério da Agricultura e as garantias do
Govêrno Federal que já conta com verbas especiais para ajudar
Os psímeircs passos do novo Banco dos agricultôres. A Associação
Rural de Canoinhas já recebeu e devolveu devidamente preenchido
? seu questionário à respeito da formação' do futuro Banco a ser

Instalado nesta cidade. Compreendendo o alcance do grande em

preendimento corporificado num plano completo nos seus minimos

detalhes, a nossa Associação após receber cópia do plano e dos

estatutos, dará publicidade em todos os seus pormenorey para
conhecimento de todos os seus associados agricultôres, pecuaristas
e produtores. -

\
Com esta e outras iniciativas, é que o Govêrno está pro-
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CIRCULA AOS SABADOS

EscolaTécnica de Comércio
"De Plácido' e Silva"

, .J

Curitiba - Paraná
Perito Contador Germano Luiz Amorim
Concluiu o curso com desta

que após' treís anos de estudos,
o nosso amigo Germano Luiz
Amorim. Possuindo na sua pro
fissão muita prática, agora com

o término do curso, adquiriu te

oria, que aliada aos seus conhe
cimentos, irá enobrecer e elevar
a- difícil profissão'de contador.

"Correio do Norte", almeja à
Germano Luiz Amorim .. v6tos de
crescentes prosperidades.

Faculdade de Direifo da
Universidade do Paraná
Acaba de concluir o curso de

Direito, o nosso amigo Teodo
miro Fagundes Lemos que em

Canoinhas já esteve como Fiscal
de Fazenda Estadual. Possuidor
de muita fôrça de vontade, fibra
e persístencía, o Dr. Teedomíro
Fagundes, chefe de família, deu
tuna grande demonstração do

quiláte de seu carácter, conclu
indo o curso com brilhantismo.

"Correio do Norte" envia efu- ,

'sivos parabens, augurando que
na nova profissão continue .pres
tando seus serviços ao Brasil, co-:
mo sempre o; fez como Fiscal
Estadual.

NOITADA CRISTÃ

Chegou muito tarde a
� recla

�,mação formulada pelo PSD c-

AS. ELEiÇÕES !\lO ESTADO

, ,

--------------------------------------------.-----------

Deputado' Konder
senta importante

projeto que
Ministério da
S�hor f5residente.

Florianópolis, §. (especial - re

tardado) -- O PSD deu entrada,
há dias, no Tribunal Regional

_ Eleitoral, de' reclamação contra
a proclamação do resultado ge
ral do pleito em Santa Catarina
sob a fútil' alegação de que nas

folhas de votação das 2.112 sec

ções eleitorais do Estado foram
íncluidos 3.056 eleitores a mais.
Essa reclamação. do PSD 'vem
sendo formulada com grande
atrazo pois que já passaram os

prazos para .recursos .dessa na

tureza e que poderiam ser feitas
apenas logo após a abertura
das urnas.

'

E' de se ressaltar que, na oca

sião oportuna, não houve qual
quer protesto. Pelo contrário, os
delegados dêsse Partido aprova
ram o resultado da eleição, apon
do suas assinaturas nas atas de
apuração.. As impugnações que
surgiram, já foram apreciadas e

julgadas pelo Egrégio Tribunal
Regional Eleitoral, tendo sido
anuladas apenas 12 urnas com

mais ou menos 1.800-. eleitores,
cujo número é inferior à díferen
ça de votação entre o Gover
nador eleito Jorge Lacerda eo

sr. Francisco Gallotti. Inconfor-
.

.

mados os pessedistas com o re-

sultado constatado pela Comis
são Apuradora do Egrégio Tri
bunal Regional o qual, com mui-

Pm�rietario: l. �. CA��U��
CAIXA POSTAL, 2

A Igreja EvangélicaLutherana, -

fará.realizar na tarde de hoje e

na noite de amanhã, uma ence

nação teatral, apresentando um

bem organizado programa e uti
lizando-se para isso, de seus pró
prios elementos, possuidores de
dons artísticos e capazes de bem

apresentar a dificil arte dramá
tica. Todos lOS anos, nesta mes-

.
ma época, a Igreja Lutherana
festeja o Natal, oferecendo aos

seus .mernbros e a quantos quei
ram assistir, uma noitada teatral,
graças ao espirita de sacrificio
e bôavontade de uma plêiade
de amadores.
"Correio do Norte" formula

ao digno Pastor Weger, e seus

abnegados auxiliares; votos de

pleno exito, ao proporcionarem
ao pôvo de "Canoinhas mais este
marco do nosso progresso social.

8ó no próximo ano
a Loteria Federal
'Estamos seguramente infor
mados que este ano não haverá
a tradicional extração da Loteria
Federal de Natal. O pedido de'

registro de contrato da nova

concessionária- da Loteria Fe

deral, ainda não foi despachado
pelo Ministério da Fazenda.

Espera-se que em janeiro de'
1956, esteja funcionando, quando
então, teremos novamente as

costumeiras extrações às segun
das, quartas e sextas-feiras.

to acerto, analisou, em suas mi

núcias, tos resultados parciais -e

as ocorrências havidas.

Não será com tais expedientes
que o PSD abafará o pronuncia
menta livre do eleitorado di
Santa Catarina 9ue,. a 3 de Ou
tubro, \

sagrou, nas urnas, o no
me do Deputado Jorge Lacerda,
elegendo-o para dirigir os seus
destinos.

Segundo estamos informados,
no último pleito, foram íncluidos
nas folhas de votação aqueles
3.056 eleitores porque os respee
tívos títulos foram ultimados �e
procurados às vesperas das elei

ções, quando já haviam sido pu-
.

blicadas as listas. Muitos eleito
res, que não figuravam nas listas
em apreço votaram, entretanto, -

mediante procuração de, fiscàl
ou de delegado de partido, 'oe

ainda, muitas vezes, com autori-'
zação expressa do Juiz Eleitoral.,
Trata-se, como se vê, de uma:

simples guerra de nervos do,
PSD, ridicula e' condenável, nu-:
ma hora tão delicada da Nação,'
cujas Forças Armadas vêm reii-:
teradamente, conclamar as for-:
ças políticas do páís para que
se conduzam com critério e dís-'
cernimento, respeitando o pro-:
nuncíamento soberano das urnas;
nas eleições de 3 de outubro.'

Reis apre
emenda no

•

cria o'

Economia
. r

Quem ler atentamente os pareceres e relatórios constantes'
no avuldo do projeto 1.155/50, que dispõe sôbre o Ministério da
Economia, chega à conclusão seguinte: baseado de idéia da Con
federação Nacional do Comércio, surgiu, na Câmara, o projeto
que, criando uma nova Secretaria de Estado, dava-lhe, em ultima

-,

análise, competência para promover, amplamente, o aparelhamento
e o desenvolvimento econômico do país.

--

Depois da clássica tramitação pelas Comissões competentes,
está o projeto em plenário.' Da sua passagem pelos órgãos, vale
destacar o voto em separado do Snr. Deputado Costa Porto, do

.qual transcrevo'O seguinte' tópico:
"Sou dos que entendem que o problema Ministerial do

país reclama revisão,·�s revisão de base e não de
epiderme, como sucede 'com o projeto em tela.

O que se impõe é uma reforma de estrutura, de plano,
em tal jeito que a máquina - administrativa possa fun
cionar sem emperros, atendendo aos reclamos da' vida
nacional. E não será a criação de mais um Ministério
que virá simplificar a questão. Ao contrário, talvez a

dificulte".
.

Os órgãos técnicos, notadamente a Comissão de Economia,
não atenderam esses e outros argumentos do Deputado Costa
Porto, como aquele em .que chama a atenção para a falta de or

ganização, método e. plano do sistema administrativo brasileiro,

CONTINÚA NA TERCEIRA pAGINA
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CORREIO.' DO NORTE
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i' FosFato E�cória' de- lhdm���, I' Gel;�4e!�s�spar:':�!�!�:!.re"a '� I ::

III: O mais antlqo; ativo, efici�n:t� e_ econômico' adubo f�·�fatadC?�e-'�,á�ciço I�
'"

.

que o BrasH Ja conheceu e vem usando. -=: .

t 5i
: .

-

..

i: CONTÉM: 17/18% de fósforo solúvel em ácido cítrico a 2% (método Wagne.r) 55�
.

'I"
45/50% àe ��I�io I�m forma de cal livre e combinada . :f' 55 -

R E P R E S E N T A N TE:
Ilr

• 8/10% de SlhÇio e enxofre .
"

-'
,

.

:1
'A,L F R E DO'

.

'._
." G'A 'R'C"', ··N D. 0"""1[ 2/5% de maqnéslc .,-ii

.

.

iI ,I·' ����mJif���;�Z;,�;:i;.�:�!��::·O'
titãneo, vanádío, �romo, etc, I 5�;;;;;;;;;;-�'--�===;;;=��OO--:=E_E_E_�_��:::�'_'=_-_-_-_�OO�'I '

* ENRIQUECE aa terras do .. fósforo, cálcio, etc. ,
. ii

f

I·'
-'

,.. REJUVENESCE as terras esgotadas. -. .

"

,\ :: /'"""'1 .lh 'L ffi,* É DE" i\ÇAO BflÁNDA� por isto é inofensivo à terra. -: ii IIu 1 erine o e er
, /

.

_

* Seu efeito RESIDpAL fOflna as mesmas reservas na terra que se obteriam com 55.

�

,
Iortes estrumações.., 5:' CAixa Postal. 33 -:� Fone. 271

* -Mesmo nas terras roxas e descalcificadas, transformase FAVORAVELMENTE..:5 CANOINHAS
\..

_,..:- SANTA CATARINA
* AJUDA o desenvolvimento das raizes,

,

. '

i5 � Agente de:- LUIS· MICHIELON �: A •• Porto Alegre s:m, ,

*SEGUR#Aedesenvolveextraordinariameoteosfrutosuoiformizandoamaturidade 55 \"�. CIA. UNIAO D� SE9�RO.s. Prt.Alegr� �* RETEM a Ilorada. _

. ii ms CIA,'DE FÓSF'6ROS IRATI _ Parana t'J:S

o' FOSFATO ESCÓRIA DE THOMAs, é um excelente adubo que não sofre a_
.

ii REPRESENTANTE DE:- Fábric,ade chapéus Nelsa S/A - Blumenau
menor intervenção de ácidos. Seu efeito é lento e duradouro, chegando a' 5i ..

Fábrica Textil Bltúnena.u S/A - Blumenau
. 'surp�e-endtr até os mais descrentes. Quanto'maior fôr o grau de ACIDES, ii Ind. Reuni.d�s TricoHn SjA - Canoinhas",

maior será o s�u" resultC!,do.
-�'

55 Fábric:a de Acolchoados ;CAltenburg" - Blumenau

Imporíações Dlreí;;S'- E�toque perlD��nenfe - PrêçosAct:eSSlvbis
.
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Agentes exclusivos no Paraná e Santa Catarina
. .

ALBA·NO BOU'TIN s elA. LTDA.. '

--
.

�

,

Av: Capanema, 155/191
Caixa Pn�tal. 332
CURITIBA

,

FILIAL
.

Av. Paraná e/n (saída para Ibiporã)
Fooe 1048 - Caixa Postal, 18

LONDRINA

MATRIZ FUNDADA EM 1897

r

,:

, COUROS.�. DE CABRA .:

Cómp'ra�se 'qualquer' q�antiddde
, Pas_a-se o melhcr prêço da,' praça.
na' CASA PEREIRA

<

, _VENDE-SE
Um automóvel limousine

Ford 37, inteiramente refor
mado, equipado, "pneus em

bom estado, em perfeito fun
cionamento. Ver e tratar no

Posto Ouro Verde, corn
.... .

11::::::1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: HE I{CILIO MEOEIR08 3x
i ..

.

,�. iE
·

Dr, Áristides' Diener ,II· T -b t'?CIRURGIÃO DENTISTA U em om 90S ,0 •

Raios X • Pontes Moveis e Fixas I� Tome Café S. Tereza
..

"
Dentaduras .� n·atomicas ii

", t Rua' Vida I Ramos �� Aproveitem ...

�; CANOINHAS SANTA CATARINA 5:
..
..

�:::=::;==::�:::==:::�:::::::;::::::::::=::I::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Associação Rural de Canoinhas
.rCASA PEREI·RA lnseticldes e fungicidas para plantas, verduras e

RUA GETULIO VARGAS, 882 árvores frutíferas, acabamos de receber._

'p::::::':'::'''''::':::: E':::::::::'::::::":' ,',:,':;=:::-:::,:, 1'::::0': 111'11 �I:f:: I:l:'
:;::' a CONTRA CASPA'

., rT t. � tt4 II. i Nh :��:: ID::M�:�
, .\

AfECCOU DO

COURO CABELUDO.

'., ,DR. ERWI'N SCHWARZ/
'

..
.

'- Clín'ica Dentária Geral
'

RAH)S X' ....:. INFRÀ VERMELHO - 'ULTRA VIOLETA.
. MODERNO E RÁPIDU PROCESSO PARA TRATAMENTO
Y

DE CANAIS. - PONTES MOVEIS E FIXAS.
I , CIRURGIA DENTÁRIA, ETC.,

"
"

"

'Atende exclusivamente. com hora' marcada
; ",,', ,�. �)1 IA

.

G,� T Ú L I O' Y A R G AS, a 98
EM FB.ENTE *.'AGENCIA «FORD_�.

.;.:

PARA FERIDAS,
E C Z E M _A. 5,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIE1RAS,
ESPINHAS, ETC.

�==========�==�u

. !. ."

Pela me,nor prêço da
Praça, a melhor Máquina
do Brasil.

I
.

PROCURE CERTIFICAlbsE
VISITANDO A
-.

17.12-1955

IS.. vista � em
\

suaves prestações
EM EXPOSIÇAO NA LOJA

I

J. CORTE

-

�ImlllllllllllllllllllllliillllllllllllllllllllllmllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIliillll!111111111111111

Armazém Sublime ==
� .�
.&i Tokar�ki Cia. �tda_

_

== Avisa ao povo em, geral que abriu) suas portas.. �..

=
atendendo com 'secos e molhados, fazenda�, louças, ==. '

� ferragens e com todos os produtos co oniais,
�

-== Vende a afamada farinha de trigo
=

= _/

, J A 'P' 1.0 K Á R 5 K I 51

ª POh ATACAOd E A VAREJO. :=
- Rua Çaetano"Costa, 96 -, 'Telefone 2&2, -

. C A N OJ N iI KS
.

-' -: SA-NTA CATARIl'Jt\
• .��lIIllllll1llllllll11iilllllllllllllllllllillllllimlllllllllílllll11II11I1I11111I11II11I11I111111iflmtlllllll�111111II1I11illlllllllllllillllllllliilllllllllllllllllllll'll� ,

VEND&S� _._
-.-

I,

_ ._
-.-

70 alqueires ('1.00 morgos) de terras, a' 800 metros acirria do
nivel do mar. Em parte plana e outra parte le-vemente incli
nada. .Não tem montanhas nem pedras, Muito própric para.
a lavoura mecânica e cultura de TRIGO, MILHO, FEIJÃO,
ARROZ e qualquer outra planta. Existe muita lenha que

.

-. pode se-r fornecida à Estrada de Ferro. Tambem tem

muita HER:VA MATE.
° clima é muito saudave 1 e agradavel Prosperam as frutas euro

peas corno:maçã, peras, ameixas, pecegos, uvas, marmelos,etc
Mais informações com o' proprletárío :

--

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

SEU ESCRITORIO PRECISA DE

Máquinas de escrever Olivetti - Japy e Royial
Máquinas de calcular FAClT - Sornedora Olivetti,

manuais ou elétricas

Arquivos de sçe SECU81T e ficharios SECURIT

Cofres a prova de fogo de 2 compartimentos cu encoraçados
Procure adquiri,r por bons preços
e modalidades suaves na C A S A

J_ Côrte
Rua Vidal Ramos, 701 - Fone 125

Canoinhas Santa/Catarína
3 .

,11111[011
... 1-

TQNtco CAPK�R

;r�ÚXC;EI:t�,t;A
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De.putado �onder Reis apresenta
"o MI·nistério da ,Eco.,no'm 1·a

'

se veníficar que o Ministério da
, Econorntajé de .fato um Minis-

,\ térío que reune os Departamen-'
conclusão da pr�meira página "rio da Indústrta e do Comércio t� Federais que tratam de as-

b '

o que se está pretendendo criar, suntos específicos ,da' indústriaonde alguns Ministérios a ran-
e do comércio, e engloba" "sem

gero mais do que seu,s conceito. s Pelo artigo 3'°, estabelece o
"

.

projeto que o "Ministro da Eco- maiores possibilidades, as au-

el{primerr. e outros Incluem as-
nomia designará uma Comissão, tarquias econômicas e 'algumas

su�tos em número menor do
para, sob a sua direção, elaborar sociedades de economia mista,

I' it
'

d' , -

d de crédito ou industriais,
que era ICI o esperar . a sua, "o projeto de estruturação o

denominaçãQ;'. /

'

Ministério e de criação do qua- É de extranhar, Senhor Pre-
,

f!( C
,..;

dOE" :drb de pessoal a ser encaminha- sidente,que no estudo ds tcría-
Q. que e.z ,a omrssao e co-,

do dentro de 60 dfa:'S';o Poder ção de uma" ,nova Secretaria de' Finalmente, quero âizef quê o/noroia foi abandonar aquela. re- -L'
"

1 t' "O 't d
' � _."

id M"" dE' d'_' inidaI'- que dava aÔ' pto- ',' egis a _Ivo, ra, an es es�a Estado, não se tivesse-,.._segu: o' 'i inisterio ,a" ccnorma na a
oaçao ".'

. ,'o nova lei estar, aprovada o MI- à orientação sugerida pela me,n� .·poderá: Iazerem benefício da Elc'@jeto, atr,av��, do artI�o 4� )d��, nístério da Eco�o�-ilf peãO terá ságerri presidencial n. 35.1, de' ) nornía brasileira, no sentido da
PrQj)osta origínal-, uma compe-,' �,'� ; f ..l "'f' O ôrgãos' "

h C' 'f ôd
.

.
'

am Iii ara ue 'o Minis- o. que azer,-<_,,!� (1100",. s or
,'�.' 1'953, que encamm ou ao, on-

'

re orma que to a a nação aspira.
t�n.Cla P P q

", '_' :qu,e lhe são [ncorporados pelo, gresso Nacional o projeto de O exemplo do Conselho Nacio
t�r�o fosse �n.carregad? �e dI, arJH�d "1 � ctN subs�titu!_iyo, ;_�a "reforma -adrriinistrattvat-c- 'ela- "naf de Economia ai está: muitos
flglf a política eConorm,ca - do

'c
" -,

'd 'E' , ," - : '
"

' '

, ". ," d d"'�' f-'
- Oill'ISSaO' e,. cono!:ma naq JUS- bórado depois de um ,:minucioso estudos, bons relatórios com pou-P&I�'supllm.ln.o.,t.O oesse<.;a-
t'f""" . c""'�"'I't" CI"

,

lb '1"'1" f",
" ," ' rncam, PO'F -sr so, a exis en a, estudo que teve a. co a oração' eos': eitores, ação � etíva, porem,Pitulo da- competêncía do .novo '''d''':'> l\!l"h' t"

" Po t 1 de un
'

,,' inztnd: "
' ,e, um I;JS eno, ar ou ro a- de técnicosna materia e e urna

'

,

Minis�er�o, rdestnng�n o'.O'�,SIr:n' 'I do,,-as,,�entida'd�s que, 'passam, Comissão inter-partidária ..... a
pIes orgao ,

e estu � b: d'
espa-.« p(i19:�rtigo � 6 9,:d�:' mesmo subs-" qual divide' os. M1pjstéfiotl, erncho dos assuntos engio a os por, t't t' "- ,', 'bit d' vó MI'nI's 'd

'

d
" , ·1' U.IVO, a or ! a: o no - quatro grupos, e áco.rdo com 9S'Departame,ntos da A mlnIstra-

't'·"
-', -'-

t'"
' ,

h
.

,

ção e' Autarquias Econômicas, ',eI't'lO, saopr�aos ,au 0lnoa:oos por assuntos que 1 es cump_re, p_ri-
"

'
,

"

I b' na ureza:. cUJa vlncu aç o, com ma.ciallnente, estudar e' despa-
Ja eXIstentes, atua mente su or-

M'
.

t" d d' â '

, , , 'os lOIS enos e que epen em char, colocando como MiniMerios
dinados ou vlncu,ados 'a outros

por fôrça da lei que as crio\� de Assuntos Econômicos OI! 'se"Ministérios.
�-

,

- ,-'
.,

-
- nao se faz sentIr sena<;> pela guintes: Fazenda, Agricultura,

Deve_-se, pois, iniCialmente"" obrigatoriedade do Ministro de Mi.nas € Energia, Indústria e,

para bem julgar a iniciativa,", Esta'do referendar o decreto de Comércio e Viação.
'

ate_ntar para à evolução que so-' nomeação do seu dirigente má-
frE:u o projeto original. Efetiva- ximo o.u dos seus dirigentes e o

Entendo que, ou Ele engloba
. todos êsses Ministérios n'um úni-

mtnte, a idéia inicial, que tinha julgamento de certos recúrsos
aspirações de constituir no p.ais sôbre. Ássuntos administrativos co com a denominação � Mi-

nistério dá Economia ou não, se
om Ministério ql,le, de fat<j, a- ou técnicos, Essa última atribui-'

falseia o conceito e dá-se outra
brangesse tôdas as atividiides ção existe,' apeIJas, no caso �e

,

, . den<lrninação. ,a ,�ecretarias deestatais relativas à economIa, algumas das entidades referidas
Estado que venham a,cuidar de.abrindo exceção. apen�s e e�- no, artigo 6 0, As mais imp0I',tan-

pre�samente, para as, atividades tes 'possu.em plena autonomia aspectos vagos tio pro_blema.
8 cargo do Ministério da Agr_i- administrativa.

.

,

'

Quero ainda, Senhor Presiden-�
eultura, �erminou por s� t:a�s,-: , Então, pergÚnto, que v�e fazer te, dizer à casa que, dentro do
forma_r n um sll'!lplt=!S receptaculo ': O Ministério .. da Economia,' até esquema do substitutivo, não ve

d� �lgum�s repartições da Ad- '�q�e ,se cumpra ° previsto n� jb razão para se transferir o

mlmstr�çao Fed��al, ?em como a'rtigo 3,0 do substituti.Jo? A res' Departamento Nacional da Pro

d�s entIdades autarq�Icas, ou ':'0.-:' posta" é simpl�s: nada,' a não ser dução Mineral da esfera do Mi-
cle�ades de econo,mla mIsta de 'Jesn1oralizar-ie pérante, a opi- nistério da Agricultura para a 1

,,�tureza 'econômic_H, nião púplica que, -certàmente, '�dC) novo Ministério;
\

,.
Essa mOdificaçã,o f�i tão �vi- �e!'á �ur,�tenção des:pertada pela

, 'Repartição eminentemente
dente .que ao pl'lmelrO relator atua}.l(:l.:a:d,e,,,,, d.o n:lme, da nova técnica, 'Possue, nos '::seus objeti-

,

do projeto na Comissão ,de Eco-' Se:çtftaria d� _Estado. �-, vos e nos seus métodos, maiores
Bomia, Deputado Daniel Fanico, ' ___.. QJando flS atenções do povo ligações com, o Min;stério da

rep�gn,0l! mante_r o n,ome, de j{i'_' se voltam para os problemas Agricultura,do que com o novo.
Mmlsteno _da, Econ�mI�, alte- econÔmicos, objeto dos estudos organismo que se quer criar,

r8nj,�, o. para c.a IndustrIa e do e dAS preocupações das elites e \ComerclC', das e-lasses dirigentes da Dos!>a
, A falha de ordem geral, re- época, � criação 'de um Minis-

presentada por êsse disvirtua-" tério da Economia parecerá ,.à
mento da idéia. inicial, quero, opiniã.o pública um passo decI

ainda, fazer algumas criticas aD' sivc pára a reforma de báse q!le
projeto, aceita a preliminar de tanto se anuncia e de'que tanto

'que não se trata de Ministério óecessita o nosso país, Mas, a

da Economia e sim de Ministé- desilusão será grande, qua.ndo
.

'/-
_.;-'

Adão. Tyszka
Deseja aos seus Amigos e Fregueses um

Natal e um Próspero e ',Feliz AfiO Novo.

BELA VISTA DO TÓLDO,/DEZEMBRO DE 1955

bom

DISCOS • ••

EL ERMITANO
QUIEN SERA '

Sonora Matancera

SOLO POR TI
FIFI

l-'lanuel Astudillo
com orquestra

'\

Romeu Fossati
e sua orquestra

MONTANHA' /RUSSA
ACERTA O plt

�

CANTANDO ',,-,
'

Eladir Porto

ANiV��SARIO DA MÃEZIN�J .

I)�JAME NÃO QU�RO VER.TE MAS
g--o AMOR ,', éQni;; OJ;'q.

estes discos poderão ser adquiridos na,

CAS.A, ER�ITA

com orq.

Eladir
,.

Porto

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
HOJE:- O sr. Olimpio F Leite;

o Jovem José Antonio M. Nunes;
Teodoro, filho do sr. Teodoro
Schroeder; a sra. dna. Catarina,

,

esposa do sr, Emílio Gut�rvil.
AMANHÃ:- A sra. dna. Ana,

esposa do sr, Teodoro Humenhuk;
a sra, dri�, R9sa, esposa do sr.

Estefa'llo Ostrowski; a sra. dna.
Maria; esposa do sr, J-osé Pereira
do Valle; o sr. Bruno Dembinskij' Sebastião Grein Costa, Escrt�
,Alce�, filho do sr. LanduaIao Voigt, . vão de Paz e Oficial do Registr'u

(verdadE:jro jardim de infân.e-ia)
,

DIA 19:- O sr, Samuel Medei- ,Civil de Major Vieira, Munid-
rOSj o -Sr. Hugo Br-auhardt, resi-- piá e Comarca de Canoinhai';;
dente em Felipe Schmidt; o sr. Estado dé Santa Catar�na, etc.

�

Wiegando Fischerj a sra' dna. Ma- Faz saber que pretendem casalf:

ria de Lourdes, esposa'--do sr. Ia- Sebastião Simões e Ana Simões
rosla'u Sidorak. de Oliv'eira. Ele, natural deste
DIA 20:- A sra. dna, Julieta, Estado, nascidô neste distrito,

esposa do sr Antonino Nicolazzi; rio dia· 9 de Abril de 1937, Je
os srs, Natan e Izaac Zugmannj vrador, solteiro, filho legitimo
a menina Neiva Clarice, filha do sr. de Malvina Lisbôa, domiciliaqp�'
Leonel' Barcellosj a srta, Ediny e residentes neste distrito. Ela,
Terezinha, filha do sr, Augusto natural deste Estado, nascid�
Sabatke; Terezinha de Tesus, filha neste distrito, no dia'22 outubll':j()
do sr,�Nivaldo G. PadHha. sie 1935� doméstica, solteira, filb�

- I de 'Serafim S. de Oliveira e· deQIA 21:,- O sr. Os�ar Nasci· Dona Rita Ferreira, ,de Jesu�'mento, geren�te do 'g�nco IncQ; domiciliados e residentes nes1;i!Irmengard, filha do SI\ Alberto
Voigt; Maria Luiza Ema, filha do distrito. '

sr; Waldemar. Stangej o !Ir. Dr. Ap:t;esentaram os documentl(:��
Orestes P�ocopiak.

. '
- �xigid9s pelo Código Civil aft.

DIA 22:� Eva Terezinha, filha, 180. S\ algu�m tiver conheclf-
,

.

'do sr. roão Fürstj Aládia, filha do . mento de existir algum impec;i!ii-
sr. Izid'oro Kretzer.

-

mento 1egal, acus�..,:o para fi��
de direito.DIA' 23: Francisco, filho do !!.r�

Pompeu Oliveira; à menina Julia,
filha 'do sr" Joaquim Vieira Si
mões, residente em Major Vieira.
Aos a_niversariantes os parabens

do «Correio do Norte�. '.

Erilac9_.Matrirnonial"
Realiza-se hoje nésta cidade

o enlace matrimonial da gentil
senhorita Maria Rotraut, filha
do casal senhora Paulina e se-

.

nhor Emiliano Abrão Seleme,
com o médico, senhor Dr. Luiz
Orlowski, filho dô casal senhora
Joana e senhor Albino Orlowski,
residentes em Curitiba.

«Correio' do Norte», cumpri..;
menta o's' noivos e seus dignos
pais;"

"

importante

Lindos e variados brinque
dinhos de matéria plástjca.

,

As mais recentes criações.
Visite a

Casa Schreib�r

M" -, ,
- USlc,as_
Pecas para acord�on; piano

e violão, procure'

na

Telhas Francesas
Preclsando de. telhas, pro

cure em Bela Vista de Toldá
com A. PereIra & Cia.

PREços MÓDICOS.

VEND'E-SE
Um "'6aminhão FORD 52,

máquina Standard, ]Rtação
5.000 Kg. Preço, de ocasião.,

Tratar com

JOÃO SELEfVIE

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. Ped.ro, Bertão
ou com o. sr. MiHes Zaniolõ
nos escritórios. Ix,'

2x

emenda /'
no projeto que

•

ena
r �" \

Bastará um exemplo para provar
o que acabei de dizer: 8 Divi-

'

são de Aguas, orgão do Depar-e
-tamento Nacional da Proçlução

.

Mineral, tem a seu cargo ',...;um
vasto programa de irrigação,
através da instalação e manuten

ção de 'campos de irrigação e

outros trabalhos dessa natureza,
que muito têm auxiliado a agri
cultura da região do Nordeste
Bra ..ileiro,

'

nenhuma.
'

O
'

que 'se tem
.. visto

é o Conselho Nacional de Eco-'
nomia servir de "geladeira!', pa- ,

ra certos assuntos cuja solução
o Executivo deseja retardar,

• c

Por tudo isso, Senhor Presi-

,dente, sou,' em· pricípio, contra
o projeto, Mas se êle merecer-

,

a aprovação pleitearei que se,
denomine Ministér.io da Indús-;

'- tria e do Comércio para que.haja .

mais -fidelidade entre a denomr..
,

. nação 'e o conteudo. Pleitearei,
também, a exclusão doDeparta-.
mento Nacional da Produção',
Mineral que na nova organização,
só figura para engordar o.magro :
acervo de serviço .que se conse-.

'

guiu juntar, com o fifi de dar �
vida a este Ministério, Isem dú-. '

vida, um "Ministério fantasma", •
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Ho',Sp l:1a,J
• ,. � ,. .... � •

,.... "1

De ordem ,do Snr. Presidente em conformidade com OI(

éstatutos sociais, convido os 8nrs. associados para a: assembléia

geral ordinária, aser realizada em data de 8 (oito) de Janeiro de

1956, pelas 10 horas, 'afim de deliberaretIl sobre a seguinte
� '. ORDEM DO DIA:
1.i» -- Eleição para a nova airetoria; por término de mandato"
2.°) ...,.... Eleição para a "Comissão' de Contas", por término

de mandato.

NOTA: na, falta de'- "quorum", a .ass�mbléia funcionará:
meia hora mais tarde, com qualquer número de pr.esentes.

-

......
,

, Canoinhas, 12 de D'ezembro de 1955

�\ROLF WALTER - Secretário
'

..

Santa

BRINDE
Recebemos do sr. Yalú Ribeiro'

honrado e ativo Gerente da Caixa
EconômiCa, Agencia de Canoii-'
nhas uma'·caixa contendo inu-:
meras cai:�dnhas de fósforos, com
disticos de propaganda. -

"

Agradecido,s.

2

·,CasatErlita

.,Edital

E para constar e chegar es'ifR
ao conhecilFJlen1í� de tódos lavrl!')i
o presente qlle será ra-fioca.do ��.
lugar de- costume �é:' p'u-blica�t�,,_,:
no jornal «Correio 'Hdr'Nê!>:rtE!�,�"'"
da cidade de Canoinhas; 'I

"

.

Major Vieira, 7 de Dl!!zembHI()
de 1955.

Sebástião Grein Costa·
Oficial do, Registro Civil

.-

LI V ROS
Instrutivos, Biografias, R!l1-

'\
H· t'

. 1k,
mances fJ A1S onas, aCal\,l,a

de re�eber a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MUNICIPIO
Há dois anos atrás, dos'l g45

municípios brasileiros existentes,
apenas 573 possuíam biblioteca,
p,:700 dispunham de livraria; es

t�be)ecimentos gráficos e casas

êditoras se localizavam em 737
clrcunscrícões municipais;, mu
seus, em 79; estações radiodifu
!\'IOras, em- 392; 73 comunas con

tavam com jornais diários, 730,
com associações culturais; os

clubes esportivos estavam espa
lhados em 969 municípios, os

dne-teatros e cinemas, em 1.375,
il:!l'lquanto 326 unidades apresen
ítãvam ainda outros tipos de ca-

"5iãs de diversões.
.

Vale dizer que 1.37,2 municí
pios brasileiros não dispunham
de biblioteca; 1.245 estavam des- I

lífrovidos de livraria; nenhuma
itlpografia em 1.208; nem qual
qper espécie de associação cul
�ural em 1215; nem mesmo um

1OO0destó clube de futebol em
�"76, ou um cineminha poeira
�m 5,70.
Esses dados, a primeira vista,

f!lâo desanímadores.. mas a pró
pria repartição que ora os di
Wi'.ulga - o Serviço de Estatística

da Educação e Cuítura - ad
vertequanto ao êrro de uma

interpretação demasiado pessi
mista. As instituições e estabe
lecimentos culturais se dístríbu-

em muito irregularmente pelo
nosso território, refletindo dife-

.

renças espantosas de desenvol
vimento econômico, demográfico
e sociai. De um modo, geral,
onde os núcleos populacionais
se adensam, aparece a biblioteca,
instala- se a associação de cultura
física, abre-se 'a casa de espetá-.
culos. Municípios há de existên-
cia ainda formal, pois foram
criados há pouco tempo, que
apenas começam a organizar-se
com vida autónoma,' e outros,
por sua situação ou área geo
gráfica restrita, são caudatários
culturais de circunscriçõesmais
evoluídas. Observa o documento
oficial que a cultura brasileira
progride onde encontra a base
humana necessária para que
possa lançar raizes, pela criação
de uma economia propiciadora
de recursds.,O problema áspero
entre todos é o do município
latífundio, ou mesmo a região-

E c U L T U R A (arlos Drummond de Andrade

.lattfundío, vazia de tudo que
seja estímulo intelectual ou hu
mano, e onde seria vão pensar
.ern bibliotecas e tipografias, por
que é preciso pensar antes em

como viver, simplesmente, ou

sobreviver.

O número de radiodifusoras
. é um aspecto positivo do qua
dro brasileiro e lá do assento
etéreo mestre Roquete Pinto
deve sentir-se orgulhoso de seu

trabalho de desbravador. Cêrca
de' 400 estações ajudam a dis
solver a solidão nacional, junta
mente com centenas de milha-,

.

res de aparelhos receptores. Em
muitos casos, o rádio adiantou, se
mesmo aos veículos tradicionais
de divulgação; cidades como Os
valdo Cruz, em São Paulo, não
têm bibliotecas, livraria, típcgra
fia, ou 'clube esportivo (pelo que
se-vê. na estatística), mas tem
sua.fransmíssora de rádio.

E' também confortadora a ex

pansão da rêde nacional de mu

seus, alastrada em 79 municípios,
extranhando-se apenas que não
conste' nenhum no Maranhão.
Não é o caso de agir rr-eu caro

PREFEITURA MUNICIPAL DE 'CAN01NHAS
Balancete 'da Despesa Orçamen!aria referente ao mês de Setembro de 1955

COdigo ....

Local TITULOS _� DESPESA ORÇAMENTARIA

I Anterior. I Do mês I Total

fi}'3
. !I 30

-

.�' 30 1

9 31
<I 31 1
�l 34
�f 34 1

9 342
9' 343
�:,4

_9 A4
'clf 44 1
g' 44 2
98

- 9' 84
9' 841.

- 9,.84 :.I
-

�r 84 3

984 4
....

� 84 5

9 9
9 94
� 94 1

'9942
9 943
� 944
9' 94 5
9946
Cf 947
() 94 8

ENCARGOS TRANSITÓRIOS
Pessoal fixo
Para substituição de funcionários e extranumerá
rios licenciados
Pessoal variavel
Para admissão de extranumerários
I>espesas daversas
Construção de prédios escolares e aquisição dos
respectivos terrenos
Construção de casas. populares
Salário família

PREMIOS DE SEGURO E INDENIZAÇAO
,

.

.
POR ACIDENTES

. "

I>espesas diversas
Seguro contra acidentes no trabalho
Seguro -de bens moveis e imoveis
SUBVENÇõES, CONTRIBUIÇÕES E AUXILIOS
Despesas díversas . .

Contribuições a institutos _de' aposentadorías,
L. B. A. e S. E. S. I.
Emolumentos ou custas Oficial Registro Civil e Juiz
Subvenções concedidas por lei a diversas institui-
ções

.

Auxilio à "Associação pró Ginásio de Canoinhas"
para' manutenção de um professor
Auxilio à Associação dos Ex-Combatentes do Brasil
- Secção de Santa Catarina

DIVERSOS
I>espesas'daversas
Aluguel prédios mtendêncías, cadeias, correios e

telefones
Despesas imprevistas .

.

Pensão à família de Alinor V. Corte
Pensão á Vva. é filhos me:nores de Augusto Caissler
Pensão a João Florentino de Souza
Pensão a Vitor F. de Souza
Despesas pàliciais e judiciárias
Aquisição de placas .

Créditos Especiais - Gratificação. Promotor Público
Visita oficial do Exmo. Sr. Governador do Estado
Auxiliar do Diretor do D.M.RR.
Abono de emergência
Aquisição terreno Estádio Municipal
Auxílio pró Ginásio d,e Canoinhas

I'

Cr$
Restos a pagar de 1953
Restos a pagar de 1954

SOMA CR$
Saldo para Outubro

SALDOS DISPONIVEIS 1 Na Tesouraria
Em Bancos

RESPONSAVEis Nas Intendências .,

ESTADO DE SANTA CATARINA
Despesa com· aJustiça Eleitoral

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

DEPÓSITOS Na Tesouraria

Ovidia Alvina Witt
Contador

4.524,30 3833,00 8.357,30

600,00 200100 1800,00

42.064,20 16,316,50 58.380,70
3.148,40 3.148,40
96.985,00 21.910,00 118.895,00

5.692.50
3.03\1,00

17.968,00

13.0UO,00

8004,30
465,00

6.000,00

24.000,00 3,000,00

2.500,00
18.353,40
4.000.00
4.000,00
4.000,00
8.800,00
2891,10
8,048,00
18,000,00
55.938,70 .

) 7.200,00·
16.868,50

60.000,00

2393.876,50

152.216,00
2546,092.50

\

4.430,00
500,00
500,00
500,00

1.100,00
1.045,00

3.000,00

2.100,00
76.882,00
60.000,00

841.705,40
, 1.800,00

1.800,00
845-.305,40

85.427�00
130.633,00
12.541,90

45.214,50 273.816,40
10.415,50
143.636,10
27,924,00 181.975,60

Canoinhas, 30 de Setembro de 1955

Herbert Ritzm�nn
)." ,

' Prefeito

5.692,50
3.030,00

25.972,30
465,00

19.000.00

27.000,00

,

2.500,00
. 22.783,4.9
4.500;Óo
4.500,00
4.500,00
9.900,00
3.936,10
8048,00

21.0.00,00
55,938,70
9.600,00
93.750,50
60.oco;00
60.000,oó

3235.581,90
1.800,00

154.016,00
3391,397,90
273.816,40·

3665.214,30

Reinaldo Crestani
Diretor da Fazenda

Josué Montello? Sei que se co

gita, no momento. de criar ali
um museu de arte sacra, e de
outro hístóríco.

Os 1375 cine-teatros e cine
mas serão em sua quase totali
dade apenas cinemas, mas não
lhes queiramos mal por isso;
êles ajudagsm a viver,

C urioso é que municípios co

mo Farias de Brito; no Ceará;
Humberto=de Campos, no Ma

ranhão; Benjamim Constant, no

. Amazonas; não -tenham sequer
uma biblioteca,. uma livraria,
uma tipografia, Uma) .associação

cultural qualquer. Castro Alves
e Rui Barbosa, na Bahia, pelo
menos contam com urna associa_
ção e uma livraria, respectiva,
mente; e Casimiro de Abreu,
ali, no Estado do Rio, dispõe de
um cinema. Dir-se-ia .que o culto
a êsses homens de pensamento
ou imaginação não vai além da,
lembrança vaga do nome, B,ein
haja o�município de Canoinhas,
'em Sânta Catarina, com suas

duas bibliotecas públicas, SU&S

três livrarias; sua difusora, seus

9 clubes esportivos, seu cinema,
e sem nome importante.

" I.

.. .

PreFeitur,,: Municipãl -de (anoinhas
,

'

A V .. I S O
De ordem do Sr. Prefeito Municipal, aviso aos Srs. abaiso

relacionados para comparecerem nêsta Prefeitura, afim de efetuarem
o 'pagamento amigvel de impostos atrazadoa 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 �m
atrazo com impostos ua lotendencia de MAJOR VIEIRA. TRES
BAR ÍiAS, FELIPE SCHMH>T E PAULA PEREIRA, que também
deverão efetuarem

_

o pagamento dos mesmos até a data acima prevista.
Canoinhas. 8 de Dezembro de 1955

Heinaldo Creetanii-> Diretor da Fazenda

CONTINUAÇÃO DO NÚMERO ANTERIOR

J - JOSÉ: Gregório dos Santos; Iankoski; Kellner; Kozak:
Kullmer\; Kanzler; Kovak; de Lima; Lima Munboz: Lima Fo.; Lou

renço; Lucas Jor.: Machado Miranda; Maria R. Batista: Nildo Kauva;
Oliecoviecz I; Oliscoviecz 11; Pedro Bairro; Pereira; Raut; dos Santos

Correa; Schiessel I; Sohieasel II; Schmidt; JOSEFA: Schikolski; Dolla;
Petters Lorena; JO'RGE: Ferreira de Lima; Procelli; Horts: Steioma
cher· Jovino Pereira; Jovino Vieira Pires; Julia Endler; Julia Petters
da Costa' Juscelina de Paula e Silva; Justino Neves e Juvenal Vi·

, r-

cente de Lima.
'. -,

L - Ladislau Dombroski; Landoaldo Voigt: Laurindo Ma·
ximiliano Carvalho; LeQÓ1ar Reinerdt; Leonidas Bach; Leonel Massa·

neiro de Lima; . Leopoldo Corrêa; Leonardo Gapski; Lidie Rosa de
�

Lima: Luiz Dranka: Luiz Eugenio Tack; Luiz Kruger: Luiza-Krugert
Loja 'Maçônica Uniâ'o e Trabalho; Lourenço Waltrick; Luiz Francisco

/Müller e Luiz Lorena Pettera.

M - M. Lepper & Cia. S. 1\...; MANUEL: Almeida Limai

Gonçalves de Li�a; Gregório da Silva; Martins de Souza; Pereira de

Souza; MARIA: Conceição Vieira; Conceição Cordeiro; Diuer; DJl'
mingos Maciel: Donzilia de Lima: das Dores Soares: da Gloria Ho-

, ,

Mmais: de Jesus Pires: Leandro Gonçalves: de Lourríes Lessek: ax:

Maseaneiro" Rocha: Steidel: Matos Ribas: Pereira Guimarães: Odete
Vieira de Lima: -Hosa Damaso Pacheco: Rosa de Lima: Hocio Fer

reira da Silva: Sinka: Tereza Barboza: -Marcilio Mario Kuroli: Mar

colino Gomes: Marcelino Gomes Camargo: Ma cos Santos Veiga:
Margarida Kaesemodel Linzmaier: Marta M. Guilhermioa. Watseb�l:
Mateus Taborda Carvalho: Matias Clemente Primo: Matíes Stanis

laski: Martins Munut: MAX: Falgater: Goestmeier: Olseu: Scbuma·

cher: Stockler: Maximiliano Oliveira Polli: Mercedes Petters da Cost?:
MIGUEL: Kichileski: Moussa: Durek: Moacir Ramos de Paula: MoaCIr
Padilha Holtz.

N - Natálio G. da L'uz: Nelson Schiessel: Nestor Carvalho
do Prado e Nicolau "Sachmanu.

O - Octavio Xavier Hauen: Olívio Rocha: Olivia Treiveiler:
Olga Helena Schellin: Orlando Leitzik: Oscar de Oliveira Negromoote:
Osny Munhoz:· OSVALDO: Moyer: de Lima: Knorek: Ottmar Kae·
semodel e OUo Kohler.

P _ Paraika Oissa: PAULO: Artner: Bocko: Dudzak: Karv?t:
Langer: Menezes Mendonça. Wosniack. Voi�t. PEDRO: AdelinoCordeJrO
Bonetti Jungles. Borge'.! de Lima. Corrêa de Oliveira. Fuck. Leoz:
Martins de Souza. Margoltti. de Paula. Vieira de Lima. Zela. Per!
G. Lemke. Presciliana .Ferreira de Sou�a. Presciliano Herbert Woebl

-

Precópio Basilio Schuppel e Procopio Pinto.

R - Ricardo Detmer. Ricardo Stocker. Rita Vieira de (,ima.
Roberto Elhke. Rodolfo Liller. Romualdo Soares de Lima. R�BB
Kawa Bollmann. Rubens Ribeiro da Silva e Rufino Fernandes FerreIra.

S _ SALVADOR: Ferreira· de LiJlla7 Machado. Steidel.
Saulo Carvalho Dr.; SEBASTIÃO: Bonassolli. Ferreira de Souza. Cb:'
los Quinins Calixto. da Silva. Soares de Lima: Sebastiana �1a:la
Lourenço. Severo Dias Machado. Sezefredo Reichardt Munhoz. Sld·

ney J. C. Côrte. Silvino Bialeski e Simão Okouski.

T - Tab�rda & Schowelk.· Tancredo Alves. Teodoro Mo
reski. Teofilo Iranagerski e Terezinha Probs de Oliveira.

V - Valentim; Pietenchenkoski. Valeria Dranka. Valy yuog.

Veny Lorena. Vergilio Tabord�: Carvalho. Veronica Gois. Vidal pe

reira Alves. Vicente' Kawa. Vitorina Maria da Luz. VITOR: Camar·

go.· Falguetti e Martins MUllhoz.

;,W - Wadislau Kunk. Waldemiro Lima Mello. Walter En·

genherdt. Walter Rodolfo Kaesemodel. Willy' C. Frederico KoentopP
e Wladislau Martiniack.· . � �.. .

_

Z - ZACARIAS: Bati8t�' d08 880t08. Munhoz de Lima.

Schipitoski.,e Zeno Benedito Ribeiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-ALFREDO GARCINDO
Representações, Corrétagem,Seguros,Conta Propria

Tem para prontà éritrega-: i-"C

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DE13ULlIAR MILHO, TRlGO,
ARROZ E TODOS OS CÉREAES;"MOTORES A GA'ZOLINÀ É

MOINHOS PARA QOIRERA ��NUAL E ELETRICO

I Deseja vender; q seH;:}_móveÍ? Procure Alfredo Qarcindo.
Quer comprar um terreno ou.'�<;!asa'".Procure Alfredo Garcindo.

Quer -adqàirir terras de: "pla,r.Ja? ,procl}�re. Alfredo GarCindo. Se

encarregã junto. ás 'ij,epaltiçõe's:�'a.é desembaraçar requerimentos,
petições e E: te.

"

"". � .

,"
-

_'
. o

"
•

Tem a venda UM LOCQí\iiOVE;L de fabricação ingleSa,
"" -de �O, hp, em perfeito' funcionamento •

.. , �

.

. �
-

I _

105 algo terra de cultura, no GáviãG,-T'res Barras.' Preço de ocasião.
"

.....

�:-.., .,. .•
'

.Jo

•

I

�
,

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

7" alqU;ires' de ter�a. 3 .casas e p�lóis. Oiaria completa.
o

V.erdadeira propriedade rural.'
.

I ,

6 d�!ã§õ defronte á Granja de Alfredo �iertel.
, '. ,

_. �� -

.,.
>'.

t � -

.

5 Alqueires de terra de cuttura'>, em FARTURA I
'

o
,

UMA C'ASA de madeira à Rua Curitibanos, 272
I

� - .
. , ... .

50 Alqueires
o

(Bracatingal e Erval) -.' ern CAMP,NFNHA

60 ALQUEIRES de terra de cultura - 2 casas .para operários. 1

barracão para Moinho e Tafona,
o

sendo 10 alqueires para arrozeira

35 Alqueires de terra de cultura, • em SEREIA (dis,tante
�

,

apenas 10 kilómetros da Cidad:e)
4 alqueires de terra de planta, �om uma casa de madeira (i Ox13)
com árvores frutíferas e diversas benfeitorias; em Ba reiros, 17

-

quilórne
í

ros da cidade, com ponto. de onibus 6 porta,
Um' Descascador' de Arroz com brunidor, com capacidade

para 25 sacos por dia.
'

A,PARELHO

rX.ttu«I:�..." 'I

para descarga
sanitária

f,

• Descarga automática

• 100% inoxidável

MONTANA S.A.
ENGENHARIA' E COMÉRCIO

MAiR!Z: RIO DE JAI)IEiRO
FILIAIS, SÃO PAULO" P'CÍRw ALEGRE
AGENCIA: BELO HORIZONTE

I " ' �*�***�****.*'********��***�***��
. _'qalão 0<.eginCI-- ,iC FUTEBOL EM CASA. .

'.
.

,:!
RUi1:.PàuJa'Pereira,840 t opresente mais cobiçado

Permanentes, ic
..

Manicure e

I iC CAS'A SeRREIBE R
,. ..... P'enle�dos �. Varie!ade.absolula em JODos de ,Ilesa ..

_

Mas de fato, compadre! �••HH.HH••)j;..")f..�."••HH":
O fósfor� '''Paraná''

�"u,:,:",ótimo ;,__� .

.

A V I S'O, A�;.;- , .
:

f.; if ,Avisámos aos moradores'de Rio Novo, Rio Liso, Rió da Serra, :i 0_.5 O rO-R' V Ih SPd.
. 10

-, �rme o, erra reta e a to os em geral, que doravante;
Gt.ilh,e�me Loerfler 2,.-

.

não serão máis permitidas as caçadas e' 'passagens em
,

A�e:lte ,P; �,stadb, Stà. Catarina nossos terrenos=nos êítados lugares. Não nos responsâbí- :

lisamos pelo quê possa' acontecer aos contraventores do:
presente aviso. .' ;

r.qnovrco PIECZARKA E FILHOS

�

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®�®
® '

' '.- "®
® @

� ,A,maisantiga
i·l,

o fio'Co'l-na' '�
@l' A" d -@
® 'mais sorti a. ®
® A
® A melhor R' I

"""" ®

®� A preferid.� e i\mpp:go '�@,
®

.®

C I
®

�
" omp eta assistência para - \�

®
""-,.//
�. '@

, !J L'· . I t 0-0 pequeno concerto
- �

,® sua OICIC e a até .e reforma ge/ral., ®

� �
� Péças e mais péças, da menor, até à máior" �
� V E N·D E b I Ih'

.

d' �oo
'.. - _icie das novas "ao me ar preço a" praça ""

� � ®

�i-
M E C Â N I C O SES P � C I A LI Z ADOS·I " FITAS _'

•

.

P R E ç O S M O o I COS" i de seda', setim, tafetá e

.

,. @' - VE!ludo '.

®i Sempre .QFICINA �,�LA·MPAGO m· gr�nde sortimento
,

., (AO-'LADO DO CORREIO) � \

'CASA ERLITA
_

®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®� ".
, )'

-

-"

.., "ri ',/i/. .

..
�

VIBHO [R[O�OTADO
,
"CSILVIIRA�

GR\ND'E TÔNICO'

Precisà-se
d� um caminhão.

Oferec�-se em', troca uma

chácara, com 4.000 m2,'pró
xima à cidade, com casa
e demais instalações.

. Tratar nesta redação,

CURSO GRATUI LO
DE T-AQU1GRAFIA
A Escola Modêlú de Taqui-

'-grafia, dirigida pelo Prof. Sérgio
Thomaz, abriu ma trículas ao novo

.

CUrso de taquigrafia por corres
pondência que terá a duração
de cinco meses, após o que serãe
conferidos diplomas 'aos .alunos
aprovados' em exame final. Para
maiores informações escrever à
Escola Modêlo de Taquigrafia,
Rua Barão de Itapetininga, �75,
9° andar, sala 93, Caixa Postal
8600, 'fone 36-7659, São Paulo.

V S· ---o· , ;;;r
��.... . P,9' era comprar re ...

,

�. ,:;JóglOsl'modernissi�os
anéis' e brincos de' di-:"
_ versos modelos

Ma 'Relojoaria Suissa
·de Guilherme J. A. Snuza .

Rua Éugenío de Souza

Proeure
.

no seu Iorneeedor
I

q sabão PrJnceza, Lygia,
':" �Borax ou Tupy

Um produto 'bom,
especiall é �anoinhense�

I·IMPUREZAS
DO SANGUE

.

HIXIB Uf R�mIRA
.

AUX. TRAT. SíFILIS

----------------------------------------------�"

Aviso aos Lavradores '

.
...

"i
A Associação Rural de Canoinhas solicita aos associados : .

a inscrição do Ministério da Agrrcultora, .'para" e.feito de registro,
e aquisição de máquinas pelo preço de custo. Outrossim, avisa ]

.

que quem quizer fazer registro' no Ministério da AgI ícultura, deve:
compareceVna Associação, trazendo consigo escrituras e talões do [
imposto territorial, 'para preenchimento dos pedidos de regístro.]

• � j

Os interessados em adquirir máquinas agrícolas pelo prêço �
de custo, devem solicitar pormenores à Associação Rural.

'

:
.

' ;

ALFR.EDO GARCINDO • Presidente 7J-.\!
_________________---------------------------=o.

.
-

CanoinheDse! ..

• ..' r

"�
, 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
• ",I

". comprom�sso a,

Loja da.s Novjdade�
Atenção,· Lavradores

Compro palha de centeio, trigo e arroz, Pago -os melhores
preços da praça. Informações com

'

Simão SeJeme_ Rua
�

Senador Schmidt - Canoínhas">

....I......,--------�/--------------------..----..Q

·AGRICUL rORl' ..

Planie' menor area e .colha mais com

SALITRE DO CHILE:

Sódico· ou Duplo ····Potássico

!
Sódico. 16% de azoto

.
.

.

..

'

CONTÉM: Pocâssicos 14-15% de azoto e Iü-H% de potá-ssio '

e mais M e lemeritos '

menores Indispen-
.

sáveis a saúde e produtividade das planté;ls.-<,
Ano após ano:,"os 'fatos confirmam que o :;

,

SALITRE DO CHILE '

-
,

I
I

* Aumenta a produção e melhora a qualidade
* Aumenta .o número de brotos n0VOS
* Segura as floradas e os chumbínhós
* Dá vigor e resistência às plantas contra o ataque de pragas
* Ajuda a corrigtr a acidês do solo . ',' :'

.'

*

Recupe�a 1'1' planta das' secas prolongadas
SUA A-PLICAÇAQ ,É FACl.l E ECO.NOMICA
* Conserva o solo' fresco e mais temp�_ úml,do* Quando puro, antes da florada ou no, perfilhamento _

* N0 momento que � planta necessita: ,1/3 'no plantio e;,.2/3 .

em cobertura, em duas aplicações cOim 30 dias d� intervalo '1
.Soliclte lnstruçôes. mais ddalh�das aos Agentes do

1

" Salitre no Paraná

Albáno Bbutin & Cia. Lida.
.

.

I ".

I

FUNDADA EM 1897
Matriz'·

Av. Capant"ma, ·155/191
CX. Postal, 332

Telegramas: «BOUTIN»'
CURITIBA

Filial
Av. Paraná s/n (saida p. Ibiporã)

ex, Postal, 18·- Fone 1048
Tel�gramas: «BOUTIN»

LONDRINA,
.... ---- ��..�

,\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANO 10 - ÇANOXNHAS - S. Catarina, 17 de dezembro de 1%5· N. 380 �®®�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®f�®®®®®®®®®®®®®!. � ,URGENTE - CpNGRESSO t - (ii

�.
. DIRETOR GINASIO SANTA CRUZ - CANOI�HAS, �

'� :lenho satisfação comunicar esse ginásio foi contemplado orçamento 1956 subvenção auxí!io ginásios' �
®

min.istério Educação e Cultura no valor c-s 100.000,00 correspondentes c-s 50.000,00 cotá deputado

I:i: Jorge Lacerda e Cr$ 50.000,Op minha cota .. Çonve�' já tomar providências para recebimento
® ,. . ........ ,

® proxlrno ano._ Atenciosamente ANTONIO CARLOS KONDER REIS, Deputado Federal.
®

.
.

'

,r-'..'
.

®
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@

A Biblioteca Infantil' esclarece 'Canoinhas. e
.

.

;Em sua edição de domingo úl- to. é natural provocar reações ir- S
-

N
·

IHm0', "Barriga-Verde", pela pri- refletidas, "Barriga-Verde", 'subi- ao 'ICO au
meira vez, trouxe sôbre a BIC tamente preocupado com a Cu1-
uma nota de' responsabilidade di- tura, quer insinuar ao leitor que
reta da redação. Vai para tJês "sempre cedeu suas colunas para
"nos

.

que a BIG' foi fundada, e vasta propaganda gr<!tuita da
p'ara três anos vai. que está pro- RIC." Àntes assim fôsse. Mas as

curando sua séde ... Desejo comu- sim não fõi. Lamentávelmente..
. nicar, logo d� inicio, que ela está revelando-se omissos em prestigiar
funcionando sem' séde; pois os seus tôdas as obras ;culturais em Ca
livros já andam nas mãos das noinhaS', tanto os redatores do'

', oeianças. :'Barriga-Verde" como os do "Cor-

,Não é à Imprensa em Canoinhas reio do Norte", tive a ingênua
petulância de redigir eu mesmo

notinhas de agradecimento e de
_ informação relacionadas com a BIC.

Eram', no máximo. três notas por
"ano] E' figura de retórica falar
aqui de propaganda "vasta". Quan
to à pretensa "gratuidade"

.

dos
serviços, dispenso os .méritos do
"Barriga-Verde", Para a publica.
ção do primeiro relatório, cobrou
à_ BIC 50% do preço total. Par�
a publicação do segundo relatório,
cobrou o preço integral. E' opinião
corrente de qpe a publicação de
relatórios também constitue "pro
paganda". Por isso recomendo aos

. sócios da BIC àCeitarem com pru
dência as benemerências do "Bar
riga Verde"., A Imprensa de Ca
noinhas, durante três anos, assistiu
de camarote a BIC pequenina
debater-se s6zinha nas águas. Já
vem tarde a corda da "amizade".
Nada deve a BIC à VON. Sendo
embora o Partidc do poder.deu pou
quíssimo. E êste pouquíssimo foi de
sua mais estrita óbr igação. Quanto
ao PSD - êste ... prometeu.

Os senhores têm direito de fazer
o seu joguinho, Mas não têm di
reito de mentir.

l

l

-

q� cabem os méritos na sobrevi-
vência da BIC. Absolutamente 1

frei Elzeário Schmitt, ofm.

Não' me interessa julgar as in
tenções que motivaram li nota
,lIÔbre a -Biblioteca Municipal. Ob
servador/mediocre como sou,' afi
güra se-me estranho um "ápôio"
repentino a esta última, criada;
por decreto municipal, há mais de
seis anos 1 Quando a BIC deu en-'
trada na Câmara dos Vereadores,
d�sde logo entrou com mérito para
Canoinhas: mexeu com os brios
rauicipais de alguns daqueles se

nhóres, que s6 então se lembraram,
:\line ira et studio, que não fi
cava bem permitir' o funcionamento
duma Biblioteca pública de inicia
civa particular, quando havia a

oficial... sôbre o papel.
E aí· se revela todo o delicado

humorismo da redação do "Barriga
Verde": ironizando os fatos. deu
primeiro a nota sôbre a Biblio·
teca Municipal. Depois, com susto,
em outro número, cumprimentou
a BIC, quando foi a BIC que
moüivou, diretamente, a instala
ção da Municipal, ainda hoje sem

Diretor, sem um único livro e sem

um m6vel sequer. E como ao�s-
\

�.------------------------,
Cine Teatro ,Vera Cruz

I

I
'I

APRESENTA:
HOJE • ás 20,15 horas • Impróprio até 14 anos

JOIW WeismülIer, na mais arrojada aventura dos últimos tempos

O TIG)RE SAGRADO
No programa uma deliciosa comédia dos inconfundíveis

TREIS PATETAS· E DOIS DESENHOS AN!MADOS
D OM IN GO ás 14 horas Censura Livre

O Tigre Sagrado, Comédia e desenhos
DOMINGO- - ás 17 horaa c-, Censura Livre

,DOMINGO - ás 20,15 horas - Impróprio até 14 anos
AlIan Ladd e James Mason no grandioso filme da Paramount

IA NÃU DOS CONDENADOS
EM TECHNICOLOR

2a. FEIRA _ ás 20;15 hora�BPRISE- Impr, àté 14 ano,
3a•.e 4a. FEIRA - às 20,15 horas. _ Impróprio até 14 anos

OLIVER TWIST com'o famoso astro Robert Newton

e como segundo fil�e Vaqueirinho Valente
�

'QUARTA FEIRA SOMENTE OLIVER TWIST

5a� e 6a. fEIRA ._ às 20,15I::s' _ improprio até 18 anos I. O MAN OA CH UVA grandioso filme po-
licial da Warner Bros., _estrelando Humphrey Bogart'

�_--I---------------------,

Soçiedade Beneficente Operária e Sociedade Esportiva Erval
BAILE D� NATAL

As Diretorias da Sociedade Beneficente Operária e Sociedade
Esportiva Erval, sentem-se honradas. em ·convidar seus . distintos as

sociados e 'exma. família, para o tradicional «BAILE DO NATAL»
que farão 'realizar no salão do Clube Uanóinhense, gentilmente cedido
pela �UàA Diret<:.ria; ,A_s �an�as serão abrilh?ntadas pela orquestra
Caçan}ure, e terao lDICIO as 21,30 horas, do dIa 25 do corrente.

TRAJE: Passeio.
RESERVA DE MESAS: Estarão à disposição dos' senhores

associados, com o' zelador do Clube Canoinhense, a razão de Cr$
too,OO a mêsa, podendo serem. reservadas a partir do dia 20 do corrente.
Nelson Scheidemantel - 1. SecretiÍrio da Soco Beneficente Operária, ..

Rimon' Seleme - ]. Secretário <:la Sociedade Esportiva Erva!. 2x

/

Domingo último, por iniciativa
do esforçado e inteligente Leopoldo
Heimbek, dirigente da Hora Cul
tura Alemã, com a colaboração
da Rádio Canoinhas ..na pessôa
popular .de Mário, Eloy, foi pro
porcionado ao mundo infantil de
nossa cidade as festas de São
NiJolaú.'

.
�

Quando o mês de Natal se apro
xima a natureza se transforma em

grande a�plexo_ de" vibrações de
amôr. Já em épocas remotas, em.
todos os países do Mundo, se fa
ziam sentir " es';es efluvios através
de criaturas, impulsionadas pelos
sublimes sentimentos de piedade
cristã.

São Nicolau, Bispo de Mira,
há mais- de 350. anos, levado. por
fteu magnânimo coração, atendia
indistintamente a pobreza, sur

preendendo as crianças e "viúvas
com os mais variados presentes.

Si em outras regiões da velha
Europa se rende homenagem ao
Menino Deus, sob QS mais varia
dos, motivos pára comemorar a

grande festa da
�

cristandade, São
Nicolau representa al;gria e con

forto para muitos coraçõesinhoa
famintos e desesperados.

Pequenas histórias, grandes no

valôr, nos são coutadas em noites
silenciosas e muitas delas imorta
lizaram escritores brasileiros nas

páginas dos Coutos de Natal.

Canoinhas pela primeira vez

apresentou às crianças ,esta festi
vidade, que tanta alegria e entu
eiâsmo despertou 'em 'todos que
tiveram oportunidade de assistir.

, .,..,

O objetivo da festa de Sã()/Ni-
,

colou é_ convidar as JCriat.nràs!à
.

imitá- lo, enriquecendo com peque
nas alegrias o reino infantil, Jesus /

amou as crianças, São Nicolau
amou-as crianças, e os eanoinhen
ses, nós anos vindouros. mais
ainda amarão as crianças. não es

quecendo jamais a festa de São
Nicolau, que pela primeira vez

foi realizada e na qual compare-
. ceram mais de' mil crianças.

Formulamos votos para que se

perpetue através dos anoa para
gaudio da- petizada.
À Leopoldo Heimbek, alma da

Hora de .Cultura Alemã, nossos

sinceros para bens e nosso decidi-
do apôio paraã coutinuidade.inoa
'próximos anos.

À Rádio Fanoinhaa, na pessoa
de seu funcionário Mário Eloy
nossa admiração pela colaboração
e solidariedade em tudo que con

cerne ao progresso de nossa cidade.

ConQ_urso dos Brincos
Dn!:!. Romilda R. Marzall, fer-,

til em interessantes idéa!l, �ará
realisar o concurso dos brincos,
para cujo cert&mem deverão se

inscrever' as senhoritab de nossa

sociedade.

O resultado financeiro do con

curso, r�verterá em ljenefício da
"Sociedade Beneficente Qpera
da", e'a apuração final, se fará
na nóite de 25 dq corrente, por
ocasião do' tradicional baile de
Natal da sociedade..em referencia.

VENDE-SE'
.

Um carrinh:::> para criança,
em estado de novo.

PR:f;ÇO DE OCASIÃO
Tratar com Ludovico Tho

ma, na Marcenaria Thoma,
rua Major Vieira, 563. 3

'fi

Visitem a tradicional exposição na

So-breloja da
-

"CASA ERLITA
Em estudos ,I. triação de um Banco Rural (conclusão)

curando de �� forma ôu de o�tra, encontrar .uma solução para
o desenvolvimento de nossa agricultura. É possível que o Banes
Rural venha-a dar uma melhor assistencia ao lavrador pobre, pelo
menos dando-lhe crédito para que ele possa cultivar e plantar e.
ser assistído se o fatôr natureza não lhe for propício. O Banco
será éxclusivamente mantido pelos agricultôres e terá grande in
terêsse em assistir o pequeno lavrador. Do estudo . colhido nas

cidades. produtôras, ficou constatado que Q nosso lavrador está
completamente desamparado no que diz respeito à assistência por
parte do govêrno e, agora com a criação do Banco Rural, o pro
blema será.sanado, .porque o banco ultrapassará do limite assis

tencial, indo ao encontro das necessidades mais prementes do la
vrador sem -recursos, mas, que queira certamente desenvolver a

sua lavoura. .Cuidará tambem de colocar o produto, conseguindo
o melhor preço, selecionando a semente e terá tambern umá se

ção de fiscalísação permanente. O lavrador honesto, e trabalhador,
terá e receberá do Banco Rural, máquinas, sementes e verba para

.

desenvolver até, onde quizer, a sua plantação.. Um seguro agrícola
garantirá todo q, seu trabalho das imtempéries do tempo.

.

\
.

"São
\

Francisco"Cineminha
AMANHÃ, às 3 horas e às 8 horas

PRIMEIRO ,AMOR
com DEANNA DVRBIN

-------------------- ------.------------------

8° Episódio de cA RAINHA, DAS SELVAS»
------��

NOTA -- O Cineminha não apresentará no N'ata!.

Soc. Bipic�, Rec. e Esportiva Papanduvens8
A�sembléia Geral Extraordinária

De ordem do ,Senhor' Presidente; venho convidar todos OI

sócios désta Sociedade, para a Assembléia Geral Extraordinária a rea

lizar-se no dia 18 do corrente domingo -ás 14 horas, na Séde 'Social

l-quando será eleita nova Diretoria para concluir a gestão do ano de 1956.

I Se na hora designada não houver. presença suficiente. a Assem
. bléia funcionará uma (1) hora, após, com qualquer número de sócios,

, .

, Esclarece ainda; que só poderão votar e ser votados os sócios
quites com a Tesouraria.

.

Papanduva, 7 de dezembro de 1955

JOAQUIM DIAS PACHECO - l°. Secretário I

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


