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Assinantes, anunciantes e favorecedôres" alicerces
.

de nossa menutencêo
�

,

Os fr�q�entes e calorosos apêlos que sempre
temos formulado aos nossos assinantes, anun

ciante� e favorecedôrrs, têm sido atendidos

com a melhor bôa vontade e isso tem contri

.buido enormemente parcy a nossa continuidade,
faée aos problemas que temos pela frente, de
dificil solução. .�' .

"

�
Desde o aparecimento deste Jornal, ternos

recebido deles a maior colaboração. Espalha-
mos nossas notícias por todo o .Município e por

muitos estados do Brasil. Levamos ao conhe-
-

S!
.

t d t id d d It I
vontade que se estende, Iormando o mundo de

cimen o e ouras CI a es e e 'mUI os ugares, ti
.

'1' d ídã da i
A:-

o desenvolvimento industrial e comercial de n9 reias e I umman o a escun ao a ignorancia.

Canoinhas. Dentro do mais rigo�critério de Recebemos folhinhas, cartões, telegramas e

sinceridade, temos contribuido para tornar co- tôda espécie de felicitações para as Festas de
nhecido lá fóra o nosso Município. Sem o con- Natal e AnoNovo, de nossos assinantes, anun
curso ativo e sem o esfôrço dêsses heróis a- ciantes . e favorecedôres. Dêste alto de página
nônimos de nosso jornal, não seria possível a

. retribuimos e desejamos levar a tôdos e às
continuidade de nosso trabalho. Nenhum jornal exmas. famílias, os nossos mais sinceros votos
pode prescindir do apôio de seus assinantes, '

anunciantes e favorecedôres. São êles os ver:'
de Bôas 'Festas de Natal e que' as justas pre-
tensões de tôdos, sejam adquiridas em 1956.

'dadeiros élos que formam a corrente
-

da bôa

t\ t ***** **t** ***** *
* * * t' t ** *t***t*" I*t* * * t***tt \t * * t t t t·

�* ** * * * * * *****
******k1t:**�****�*****�******.*****�***.�********.

,

Escreveu: ALFREDO GARCINDO
"

Mais um ano se, escoou e novamente estamos registran-
do a passagem da maior data do crístíanísmo.-

.

25 de Dezembro
_ Natal de Jesus, o Mestre, o roteiro para todos os que se con
sideram cristãos. Jesus é a máxima bondade, a máxima caridade.":
Se pensarmos em amôr puro, teremos que pensar no' Divino Mes

tre, nos seus sublimes exemplos, perdoando desde a mulher adúl-

tera, até o ladrão crucificado." Neste Natal, ,pensemos mais uma

vez nessa.flgura qU,e �anfo amamos em su!l simr:>l�s .túnica bran

ca, e que nao e uma ficção, uma lenda, pOIS muítíssímas vezes o

Mestre tem aparecídó aos que nele crêm, desde aqueles longin
cuos dias do seu Calvário, quando, após sua morte na Ctuz, sur
giu à frente de Maria Magdalena e dos discípulos, e mais tarde,
na estrada de Damásco com as celebres .palavrast- "SAULO-SAU
LO - porque me persegues". - Pergunta 'que no meio de intensa

luz, dirigiu a Saulo, doutor que pretendia prender os homens e

mulheres que fossem do Caminho, isto é, cristãos.

Desse acontecimento ext�rdinári�, resultou a conversão
de Saulo ou Paulo de Tarso ao cristianismo, que teve nele, um

dos mais devotados apóstolos.
{

,

Natal é a festa do coração, tanto do pobre como do rico.
Todos se comprazem de que q_ .amôr de Jesus não, tem frontei
ras. Indistintamente, Êle visitou Zaqueu na opulência mal havida
e a viúva de Naim na desgraça. Comensal de abastados fariseus
e publicanos, compartilhou o pão dos pescadores pobres. P�ra
Jesus, só o mal inveterado contava desfavoravelmente. Muitas
vezes profilgou, enérgico, como raça de víboras, os hipócritas e

os corruptos de intimo endurecido. Todavia, nunca deixou ao de

samparo, os corações anciosos ,de reerguimento .� redenção como,
o de Magdalena.

.

•

As lições do Cristo, não se deslustrarão. "O céu e a terra

passarão, mas as minhas palavras não passarão". Eis a verdade
indestrutível. A glória do Universo se desvanecerá no curso dos

.

évos, porque tudo o que os nossos olhos contemplam, embeveci
dóS; é material, é transitório. Ao passo que os ,ensinos do Mestre,
são a quintessencia da espiritualidade. Guardam-se nos escrínios
da memória total, tão imperecivel quanto o Espírito imortal.

'

Respeitado por todos os povos, ainda mesmo pelos que
não se dizem cristãos, o nascimento de Jesus é autêntico simbo
lo da fraternidade universal. Nesse dia, o espírito humano reco

lhe-se para breves meditações. A conciência coletiva frúi uma paz
desconhecida no resto do ano. Todos se genufletem, no templo
da alma, apaziguando por algumas heras, os conflitos' interiores.

E, o que se. faz em tão curto periodo, dilatar-se-á no

tempo, quando os homens se convencerem de que não e:ltiste ou

tra supremacia além da que decorre da superioridade espiritual
e que '�ta não se grangeia senão pela humildàde e cooperação.

O Natal exprime renovação da alma e do mundo, na�
bases do Amôr, da Solidariedade e do Trabalho.

NATAL. Glória a Deus. Paz na Terra. Bôa Vontade para
com os homens.

Dr. .0. L.- G. 'Rauen
A 22 do corrente, colou/grau na

Faculdade de Direito daUniversi
dade do Paraná, o distinto canoi

nhenst, Dr. Romeu Hauen, filho
caçula do nosso grande amigo e

ex-Prefeito deste município, Cel:
Octavio Xavier Rauen e de sua

Virtuosa esposa Dna. Julieta Car-
valho Rauen. .

,'O jovem advogado é um es

forçado estudioso,
\

pois alem do
diploma que acaba de adquirir,
Possue diversos 'Outros cursos,
através dos quais ampliou seus

conhe_çimentc,s e cultura.
.

O CeI. Octavio Rauen e.Dtgna
esposa, merecem nossa admira
ção, pois com esforço e sacrifi
cios, iormaram todos seus filhos,
sendo o Dr, Romeu o ultimo a re

C?ber o seu grau uníversitario. Ha
aInda um caso· singular na víJa
desse ilustre casal, pois quando

se forma o ultimo filho, forma
se também a primeira néta, a

distinta senhorita Rosélis Maria..
filha do casal Carlos e Maria
da Luz Schramm, a qual diplo
mou-se professôra normalista
pelo Colégio Sagrado Coração
de Jesus, desta cidade.

Ao novo bacharel e seus dig
nos pais, as felicitações 00 "Cor-
reio do Norte".

.

Nascimento
Está enriquecido o lar do nosso

amigo casal Walfrido Langer,
com o nascimento de Sergio
Tornaz Langer, ocorrido dia 17
do corrente.

Saudamos o sr. Walfrido Lan

ger e sua Exma espôsa pelo
nascimento de mais um canoi

j nhense.

Ano 10 .Canoinhes Santa Catarina, 24 de Dezembro de 1955
------------------�----�---- -----------------------------------
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FONÊ, J28 CIReULA AOS SABADOS

já foi criada, e uma em Agua:
Verde, para uma Municipal, sen
do que ambas as construções
vem merecendo o apôio moral,
e material dos habitantes.

Ao . Govêrno Municipal, Cor
reio do Norte, .apresenta seus

efusivos, parabéns por mais es

sa notável realização, que fala
bem alto do interêsse e esforço
em aperfeiçoar a instrução e

educação de nossa infância para
aprimoramento cultural do Mu
nicípio e grandeza e felicidade
de . ,nosso grande e íncompgrá
vel !3RASIL.

Inaugurado oficialmente o prédio da
/
Escola

Municipal "Rodolfo Zipperer", de Campo d'Água Verde
Dia 17 do corrents, foi ínau- .

gurado oficialmente, pelo Pre-
feito Herbert Ritzmann, o pré
dio da Escola Municipal "Rodol
fo Zipperer", de Campo d'Agua,
Verde, conjuntamente com afes-'

->ta de encerramento do ano letivo.
Ao idealizador e criador da

'Escola - Deputado BENEDITÓ
TERÉZIO DE CARVALHO JÚ
NIOR, foi rendida justa home
nagem, com a colocação de sua

fotografia numa das salas de
aula.
O Vereador Alfredo Garcin

do, em rápidas mas eloquentes
-e acertadas palavras, focalizou
as múltiplas e importantes obras
realizadas pelo ilustre Deputado,
'quando na Chefia do Executivo
Municipal.

'

Foi, tambem, prestada home
nagem póstuma ao patrono do
estabelecimento - ROD.OLFO
ZIPPERER - com a inauguração
de sua fotografía," discursando
o senhor Carlos Schramm, Ve
reador Municipal, que recordou,
em vibrante oração, a vida e

realizações do venerando éxtin
to.. que, nos últimos anos de
vida, exerceu tambem o cargo
de Vereador, tendo contribuido
de maneira eficaz para o desen
volvimento de nosso Município,
principalmente no setor da la
voura e da extração e preparo
da érva mate, sendo o pioneiro
dos barbaquás coletivos.

O prédio recém inaugurado,
como podemos vêr no cliché
acima, é tôdo de alvenaria, obe-

-

decendo o padrão oficial, com

duas espaçosas salas de aulas,
varanda e instalações sanitárias,

.

além de ótimo pátio de re-

�creação e lindo jardim.
Não podemos, deixar de regis

tàr, nésta nófa; o espírito de so

lidariedade, compreensão e bôa '

vontade de tôdos os moradores,
que, mediante realização de fes�
tas populares e doações, forne
ceram à-Prefeitura recursos pá
ra financiamento parcial' da
construção.
A Prefeitura dispendeu a im

portância de c-s 59.602,50. É a

primeira escola isolada do Mu

nicípio que 'funciona em prédiô'
de alvenaria, podendo ser con

siderado o número UM. -

É com prazer que aproveita
mos o ensejo para informar que
estão em construção mais dois
modérnosl prédios de alvenaria;
um em XarquE!ada; para funcio
namento da Escola Estadual, que

Felicitamos as sras. professô
.ras Maria Lícéa Kohler e Dora
cy Jantch Bechel, pelo bem or

ganizado programa e pelo zêlo
.

e dedicação com que exercem

sua nobre missão de educadoras.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS
'\

.

Agradecendo a atenção e cooperação dispensada, durante
o ano que se finda, tenho a máxima satisfaçãç, em cumprimentar
a tôdos os Municípes, almejando-lhes um FELIZ NATAL E UM
NOVO ANO. REPLETO DE VENTURAS E PROSPER�DADE. '\

Dezembro de 1955
, HERBERT RIT:Z.M/lNN, Prefeito.

Entregue ao tránsitoa ponte de ".

'concreto armado sóbre o AguaVerde
o Governador Irineu Bornhaus�1!1l mando� construir
as duas primeiras pontes de, coucreto armado rio

município de Canoinhas: um'a sêbre o histórico Rio
Canoinhas, com. monumental aterro de quási um '(
qujlômetro, e outra sbbre o Rio Agua. Verde

te nóva, mas Ignoramos as ra

zões peli;l's quais deixou de exe

cutar as ordens de seus supe
dores ..!hierárquicos. O jornal
"Barrig", Verde", publicou tele-

gramas do então Deputado pes
sadista doutor Orty Magalhães
Machado, fazendo' grandes re
portagens e muito barulho, mas
tudo ficou em barulho e con

versa! fíada. É possível, também,
,

'

COEll<f:D'hl\e na última página

A ponte sôbre o rio Canoi
nhas, aspiração justa e' de. pre
mente necessidade, foi durante
muitos e muitos anos promessa
íncumprída de governantes e

políticos, principalmente em tem

pos de eleições. Houve, mesmo,
determinação do Govêrno do

Estado ao então Engenheiro Ché
fe do Departamento de Estradas
de Rodagem, com séde nésta

I
Cidade, doutor Tarcísio Schaefer,
para que 'construísse uma pon-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 Fosfato Escória de
.

Thomás II
� Hiii ••Q -

·I·� o mais -antlqo, ativo, eficiente �e econômico adubo fosfatado -8 cálcico ii
que o BrasWjá conheceu e vem' usando, 5!

-

I··
CONTÉM: 1�lH9% de fósforo solúvel em ácido cítrico a 2% (método Wagner) 15

45/50% de Cálcio em forma de cal livre e co'mbinada' ii
..

8/10% de stllcro e enxofre :i

I·
2/5% de magnésio <, ,/ ii
4/5% de manganês, cobalto, titâneo, vanádlo, cromo, etc. ii

..

..• * NEUTRALIZA e corrige a acidês das terras. ii
* EQUILIBRA o, metabolismo das. plantas. ii.J: � ,-* ENRIQUECE aa terras do fósforo, cálcio, etc. _, ii OOl 1ZS, c.w.:I,

-* REJ.lLYENESCE 09 terras esgotadas. 5:

G' Ih L ffi* É DE" AÇAO BRANDA, por isto é inofensivo à terra.
-

55 ui erm e o·e er* Seu efeito RESIDUAL forma as mesmas reservas na terra que se obteriam' com 5i'
'

- ..

fortes estrumações.
'

, ii Caixa Postal, 33 -;- Fone. 27l
* Mesmo nas terras roxas e descalcificadas, transforma- se FAVORAVELMENTE. ::: CANOINHAS -'- SANTA CATARINA

.. AJUDA o desenvolvimento da'! raizes. . 5i
s;g::( Agente de:- LUI'S MICHIELON S. A. - Porto Alegre s.1tIii<

�EGURA e desenvolve extraordinariamente os frutos uuiformizando.a maturidade ii ,� 'CIA. UNIÃO. OE SEGUROS. Prt. Alegre �.RETEM a florada. "
'
'. ii r:m m,

-

j .:: elA. DE FOSFORO;S IRATI - Paraná
O FOSFATO ESCORIA DE THOMAS, é: um excelente ',.,.dubo· que não sofre, a .Ii REPRESENTANTE DE:. Fábrica de Chapéus Nelsa S/A· 8iüme'nau

menor intervenção de êcldos. Seu efeito é lento e duradouro, chegando a 55 Fábrica Textil Blumenau S/A· 81umenau
surpreender até os mais descrentes .. Quanto maior fôr o grau de ACIDES, ii. Ind. Reunidas Trfcolin S/A _ Canuinhas
maior será O seu resultado. ii Fábrica de 4colchoad_0s ICAltenburg" -_Blumenau

..

·Importações Diretas - EstoquePerDlanente - Prêços Accesslveis 55
..
..
••

, ..

\ 55
..
..
..
..
..
..
••

I:
..
••
..

MATRIZ FUNDADA EM 1897 . I\ILIAL ii
,

..

Av. Capanema, 155/191 Av. Paraná s/n '(saida para Ibiporã) i:
Caixa Postal, 332 Fone 1048 - Caixa Postal, 18 e:

. CU_�ITIBA 1
' LONDRINA iI

-:::::::::::::::::=:=;:::::::::::::::::::::0::::::::::::::::::::::I:::::::::::::::il::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CORRE�O DO NORTE

Agentes exclusivos no Paraná e Santa Catarina

ALBANO, BOUTIN & CIA� LTDA.

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

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

Posto Ouro Verde com

11:::::11:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: � 'HEK.CILIO MEDEIROS _2x
" ..

\. ii
Dr. Aristides Dien'er ii

..

II,
..
..
..

::
..
'.'
..
..
..
..

::
..
..
..
..
..

Rua Vidal Ramos E5
, ..

CANOINHAS SANTA CATARINA ii
II

-

_
1 ::

.3
. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::111:::::::::::::::::::::

'"CASA. PEREIRA-
RUA GETULIO VARGAS, 882

;P�E'III.;JIIR E::::D::�f�
·

I.I�1111
\

i [a IR��::RCO�CC�::L�::

COUROS· DE' CABRA-
Compra-se qualquer quanti'dade

Paga-se o melhor prêço da praça

; ria CASA PEREIRA

CIRURGIAo DENTISTA

Raios X ,., Pontes Moveis e Hxes"
'

Dentaduras AnatomicBS

o
o
Ô
l"
N

1- �
..----...----------------------------� =

o
�

-<
�
ri)
..

>

'<

Especialidades Farmaceuticas ,

Perfumarias - Produtos de 'Beleza de Helena
Rublnstein, Margaret Duncan, Coty e outras

Artigos de- Toucador etc.

Manipulação escrupulosa! l Preços módicos I

<�,���������������������

DR� -ERWIN SCHWARZ .1
j

..

:-
Clínica Dentária Geral I

I RAIOS X INFRA VERMELHO - ULTRA VIOLETA. I
MODERNO E RÁPIDU PROCESSO PARA TRATAMENTO

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

II "

Atende exclusivamente com hora
-

marcada
R U A G E T'Ú L I O V A R G AS, 898

EM FR�NTE A AGÊNCIA «FORD».

.1

>
n
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o
o
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o
o

l
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24·12-1955

VENDE ..SE

T�m bom ,gosto?
,Tome Café S-. Tereza

Aproveitem .....

Pelo menor prêço da
'

Praça, a melhor Máquina
do Brasil.

PROCURE CERTIFICAR.SE
ViSITANDO A

Geladeiras "Frigidai re"
de 7,4 pés - para pronta entrega.

I
'

Á vista e em suaves prestaçõesI
EM EXPOSIÇAO ,NA LOJA_ J. �CORTE

(

R E P R E S 'E N T A N TE:

ALFREDO

,�, �_-_OO, �

�,llllllmIIIIIIlIIIIIlIIIIHmlllllllllllllllllllllllllllmll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111�m11111l11111l1111Ullllllllllllllllllllllllljf
� Armazem Sublime i
.= ==

;:- . Tokarski Cia. Lida. I
� Avisa ao povo em geral que abriu sudas portas, I
.= ' atendendo com secos e molhados, fazen as, louças, s§
ii Ierragens e com todos os produtos coloniais. §
= ==

s§

= .

Vende a' afamada farinha de trigo I
==

- JAP TOKARSKI i§'e

=:; POh ATACADO É A VAREJO. ·1
.- Rua Cae'tano Costa, 96 ,- telefone 219 �
'--- CANOINHAS -

-

SANTA CATARIN�
=, � �
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70 alqueires'Tiüü morgos) de terras, a 800 metros acima do
,

nivel do mar. Em parte plana e outra paste levemente inclí
nada, Não tem montanhas nem pedras. Muíeo próprio para'
a lavoura mecânica e cultura, de TRIGO, MILHO, F,EIJAO,
ARROZ e qualquer outra planta. Existe muita lenha que

pode se-r fornecida à �strada de Ferro. Tambem tem
-

-

, muita RERVA MATE.
° clima é muito saudável e agradavel Prosperam as frutas euro
peas como: maçã, 'peras, ameixas, pecegos, uvas, e marmelos.

Mais' informações com o propríetárío :

.

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

,

@®@:==:::::@®@®:=:�::::®@)®®::::::::®@®®::::::::®@®®::::::::@®®®::::::::®®:® " -�, 8� Escolha você tambem uma ii
n· ENCERÀDEIRA ARNO .Ii
® @
® simples e equipada com espalhador de cêra.elétro-automático. @

� É a mais prática. Com uma só escova faz todo o serviço; ,I
@ rasp,a encéra, espalha a cêra e lustra sem _ !
iS '

precisar de adaptações.
" ii

..
, ..

5! Batedeiras elétricas ARNO DUAL SUPER ' ii
_ o

I: com três velocidades ::

I Rádios' PIO'NE:ER a Iu.z e a acumulador i
� e Radiolas equipadas com PlCK-UP VM Ame- �
5: -

',' rlcano t.onq _Play , ii
.. o

:: Você encOJ:�trará na
I lo}' a 1. ii

_ o
_ o
•• A @

i J'" CORTE �
g.',.• ••
.. o

ii Rua Vidal Ramos, .01 - Fone 125 ii
� CANOINHAS' SANTA CATARrNA ®
®

' '.
' . •

. (il@®::::::::@®®®::::i:::@®®®::::::::@®®@::::::::®®®®::::::::�)®®®::::::::®®®

PARA FERIDAS,
E G-Z E M t.. 5,
INFLAMAÇOES,
C O C E I '� A 5,
F R I E 1 � A 5,
ESPINHAS, ETC. !

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MARTINHO ,CALLADO JUNIOR
. "�'.�. • I

,

,,1 Q"fl-;n 'leu p�cb�rr�ntameotfl a petiçã�' �. o memorial que o

P.S.D:8;catarlDeose endereçol" ao DOS80 Tribunal Eleitl',ral. - logi', se

OOClvence de que a verd.ade foirenublada, pelo meu maquiavélico amigo
Wilmar Dias. Na rápida' seqüência de um .jôgo .malebat,' embaralhá
-r81D·se totais e,o parcelas: para impressionar e cenfuudir 'incautos. .;

�.f�":::� .,,' :r-
"O PSD - e del!ois� seu inveteriÚJo'é büliço80 apêndice

,caudal. o' PTB - absolutamente contestam os 351 mil e tantos Votos i

apur,!l9s üu' pleito de 3 de euthbro, que .�cu[Jsltgrl;H vitoriosos: 00

plauo!. federal - Juscelino e Jimgo; no plano estadual - Jorge La
cerda (dependendo ° vice, de eleições suplementares). e °inais 43 prefeitos.
,O singula(: é :{Jue",êles não reclam�n contra os que votaram, ou mes

'�o cO!ltra os' partidos advérsârios. Nem tan)poiJeo protestam pelos
que nau votaram, ,c., ';r

" Excluidas as raras e rigorosas exceções da Lei (na petição,
o culto professcr catedrático Telmo Ribeiro escreve exdrüxulameute
- excessôes}, só poderiam votar os/inscritoél na8 folhas de votação
de cada uma das 2.l12 secções eleitorais de Santa Catarina. Era me

dida moralizadora, pela primeira vez adotada. para Irusrrar a fraude.
Fora ·d.is!!o. - nece. Nem o mais pintado dos pintados A mesa. fis
eeis, delegados, juiz da zona. .caudidetos. �7lJrgumas 8utÓ'ridades e os

eleitores" '_ tudo estritamente especificado em Lei. ,- apenas êsses.
'4.,: ':,

.

-& ,�*t
.

,c.- : Ora, os que comparec,:!aui!,�ev-�,�,�ter v�tado sem constrsn-

gl�e?t9s Em geral, as 8ta�"..lIaO an��?��'1çregulafldade de. vulto. Pou
qUl8slmHs urORS' foram anuladas e,�.asslm"'meBmo •. o seu eleitoradó vol-
1ará !l exercer o voto no pleito suplementar. Quem não compareceu...
ou não quis. ou não pôde. põr, moléstiã� ausência" pu outro motivo.
Portanto. o protesto PSD·,PTB também não é, em prol dos que. po-
dendo, não votaram. .,,� , "

�Q�e visam; entã�êssel 'irmã'olt gêmeos, .perenes fregueses,
em sua" xifopagia, de toôos 08 golpes, de tôdas a8 quarteladas. que
tem virado, no Brasil. a legalidade de pernas pa�ra o ar � O processo

apu�lS�or� Também"", não. A Lei 2550/55 é insofismável. em 'mi artigo
51: nan bá .Jugar pare recunos, quando não houver pfoteSto no ato
da apuração. E_ não bouve: no caso.

"

,l� ',;

,
Se não', visaram o, eleitor nem os' partidos adversários, se

lceitaram çomo boa e legal a apbração, - c contrá' quem reclamam �
Mordend�se de raiva, na fúria da derrofa, investiram contrã a Justiça
Eleitoral, oos' seus trâmjt�s administra,tivos. Perdidas 8S esperanças
de uma escamoteaçãozinba. viraram traça. Devoraram a papelada elei�
toraI, vascutbara.m, peJinc.baralD 'informa�õe�•. bosquejaram lJlap8s: E

a.montanha panu qrp ratlObo besta, enfezllilmbo e presunçoso, fllbo
dileto. de penosas {llocubraçõés cerebrinas do meu amigo Wilmar Dias.

�

E o· rati,nbo, "...:; voz fina lembrando uma grande"figura da época. -
guinchou: nos 66 mu'n�cípios' d(,'Estlldo. ,uqJ por um. contaâidbos pelos
dedo!!, havia

.

difereoças para mais e para menos, entre os totais de
eleitores inscritos. Não �os que votaram. pois contestado não foi o

ato eleitoral n�sse sentido., Mali dos que hipotêticamente 'estariam
ioscritos. Sim. Mera hipótese, porque não bá ninguém absolutamente
ninguém no Brasil. capai'" de afirmar, com exatidão matemática o

tl)tal. de eleitores de cada Estado, para êssfwu-aquele pleito. Morrem
IIn�, outro! são senteóciados, outros mais foram convocados para o

8�rv�ço militar na condição de simples praCa de ·pré. e por aí afuta.
�

.

Demais," 8 Lei concecfe, aos partidoS'" prazo pãra ,reclamações.
Nem o PSD" nem o PTB o fizeram. E, agora,fi sr. Wilmar Dias
Vl'm lamuriando. no memorial: os' eleitores lião slio obrigados a per
tencer a

A
partidos. ne,m tampouco as agremiaçõ.es, polrtica� podem co-

nhecer todos (IS eleitores e suas residências, ete. �
,

De fato. esta é a realidade. Entreta�to. olo foi'8 maioria do
P.S.D. e dp f.T.8. que diilcutju e aprovou no Parlamento ;'Naciooal
eua lei iriexequfvel� Sim, foi ela. como tamb6m ela é resp�nsável
pllr !números 'outros disparates; : votados' apenes com o açodamento
d!l8 �!lterêsses pessoais ou dé grupos. Agora, a Lei que �Ies fizeram
contra o adversário. assenta·-Ihes com perfeição." E êl� eiltrebucham.

. . �ss.im �ambém ·foi aqui no ·Estado aqúele tnon�tru(lso dispo
SItIVO �constltuclonal de ad.oção d!l proposta orçàmentária do Executi·
VO, quando não votado tm tempo útil o orçamento. Ell.'s adotaram
Q monstrengo administrativo, pensando que nunca-ierderiam o Poder.
Perderam uma e duas vezes., Agora 'gritam como U08 locu08. Mas o

Camilo Navarro áindll aí e;tá vivinho, para escarnecer· lhes com a

máxima bolorenta: "Dura lex, ,sed lex"..
=

,_

Todavia. agora. instigados pelo sítio, seu velbo companheiro
de lutas "cívicas", resolvéram reclamar contra a burocracia da Justi
C8 Eleitoral, na ávida espe�ança de um derradeiro golpe.

1

A constante das di.ferenças em t�' 08 municípios, cBem es:
capar um, está, a revelar o mero êrro da', "búrocracia ., entl'avaclora"
_Como usava gracl'jar (:) sr. Getúlio .Vargas. Durante largos aoos. per.di
�hmp? esttida?do a ,.organização ·admi'oistrativa do Br�sil, em SUIiS fa·

�s lDS8navelS HUle, ne!'te pont,Q,_ sou um desalentado e um céptico.
�a multidões de servidores desvelados, t,alentosos e capazes; entretaoto,
alta algo mais, que ainda não se acertou

'"

Assim. nãó é p éciso virar traça, nem possuir grande acuidade,
�.!lra vislumbrar que a,8 diferellças agora observadtls em -Santa Catari:

�8: d.evem ser regra no Brasil inteiro. Não de agora, mas dt !3empre.
1;I{Jclpalme�te, depois d�, c�l;ebre e vipiado. àlistam.eÍlto ex offício' de

01'46,' qlla,n�.o cada ,c��fe �e rep8[tição�'1�e escri�6ri?, de fá�rlc':l, etc:,
I�tou os; s,euM sllbordmados ap�nas mediante SImples relaçoes, sem a

eXigência 'do r�<tueritoento 'dj'l próprio punha. '", '.
-

.

<

,AI'
."f:1 -'

de
A hora. em que escr�vo�êste ar�igo. o Trib?n�al Regional

N�e esta� r�umdo.. par� d�ltbera!:-�obre as. dua� petlçoes �veotQ�9sas.
�o me afOIto a dIBCU_tlr-",lhes o aspecto JurídiCO. Del!lªls esta em

maos excehlótes. etn que tôdos confiamos. Entretanto. ,o, aspecto mo

;81 e polWco dêsse novQ ássalto' às normas dêmocráticas, há de ficar
a rnem6ria do povo. ,.', '_

,

lei ",�ais do �ue iSIil�:"os p!,6prios ?correligioDári�s. como 0111 f)re

i �OB el'Utos de Concórdia, Campos Novos,' Tuharao e outros, que

aerl8rn notoriamente pr,e icados pelo go.lpe da direção pessedista" "7

estas horas
�
estarão àudo quanto é insub�istente o ap6io ,e a

,;- .�1
�

:'fi f:'t �.,'<�'� �

solideríedede de seu� Iíderes. ,Na cegueira ae conquistar o impos8fvel.---...;......;�.....�;;;...;;;;;,:;..:.;;.------

espezinham até 0'1 próprios companbeiro•• " Musicas!
Por sua vez, os srs. Juseelinue Jaogo. 80 tomarem conheci-

....

.mento de tãe: absurda atitude <dos aliaocistas catarinenses, hão de
- Pecas para 'ltcoraeon, piano

julgá· los como realmente ° são: ambiciosos � apaixonados, ao ponto e violão, procure
dê tentarem comprometer tôdo o pleito oatarinense e. em conseqiiên-: A

'

cia, a própria posição dos candidatos nacionais, jogando se inesperada' (!,at$Q" et,�i�
e novamente nó.' páreo o' quase meio milhão de eleitores -de Santa
Gatarina ' e '"

.� Ou' talvez béstuntem êss�s recalcitrantes gólpistaB,que, pro.
vada a fraude de eleitores a mais, aJustiça Eleitoral, !jIÓ para servi
los, deutrt> de cada urna apenas anularia 08 votos de Jorge Lac.er'da �

Ó cândida bestidade! � '-

.

Alistamento Militar de Canoinhas
- te' Turno

J unta, de
Eêti1:al de 'Convoçação

<-i :..
' ''_ �

,- I ."....
'
...Os conscritos abaixo

..,..

Ponto de reunião: - Prefei-
\- " ,., .

mencionados, devem comparecer tura Municipal de Canoinhas.

n�,Junta de"'Al!stameqto ,lV�ilitar,' Data de apresentaGão - 4
anexa !_l Prefeitura' Municipal, a de janeiro de 1956.,

,.

fim",de serem notificados a Uni"
'

dade onde vão servir e data de
.. Residentes em Canoinhas:

apresentação.
Antonio lvo de Quadros, filho

, ., ""
' . de Leonardo Antonio Quadros;,1I� Ossconvocados que dei- Narciso Mendes, f de Zacarias

xarem de se apresentar nas da- Mendes; Alvim Guedes, f. de
tas abaixo declaradas, fícerão Ramilia Guedes; Bene Brandes,
considerados INSUBMIS(SOS. . f: de Gustavo Brandes; Carlos
Unidade designada: - Bata- Camargo, ·f. de PedrO' Luiz de

lhão de Guardas - Rio. Cam�f,go; De�.:Jrio,,�óza·K! f. de.�'Ponto de R�tinião: -' Prefeí- Nicolau KO;lSk; E4genio Quadros,
tura� Municipal de Canoinhas. f. de Francisco Antonio de Qus-
Data de ii-'apresentação: -1j,2 dros; Francis.fi> Eloy Mun,hoz, f.

de janeiro de 195,6.
' > de Ped_ro ;Euclides Munhoz; lia-

milto!1 ... Massé>J�of:de Lima'; f. de
'

Nelson Metzger, filho de Alois ' Antonits.._Ma?s'€i;!frf'de Lima; Jai-
Metzger; \ Paulo Nascimento

me·Lourence,�"".�,,)..�,._,de José �"o, 'lren-Müller, f. de Paulo Müller, ce- �, ,� ,�
�

sidentes município de Canoinhas. ço; José de SoUza Neto/íi' f. d.e
José de Souza Filho; Juvinõ Ri-

Reinaldo, Tavares, filho de beiro da Silva, f. dEj Antonio
Ricardo Tavares Junior; Gabriel Ribeiro da Silva; Licio, de Oli- ,

Pchebilski, t, de Ignâcio Pçhe- veira. f. de P,aul'ino ,de Olivei<ra;
biJski; José Domingos Ribeiro, Manoel Jungles', f. ,de João Mi
f. de Maximino, Ribeiro, do mu- guel Jungles; Norberto liineo
"nicípio de Papanduva."

!li

OIsen. f. de ,piegfr:ied Schaol

I Olsen.; Otacilio Spaka, f. de João

Spaka; Sakei Seleme, f. de Si
mão Seleme; Sidrorica' Sman-

UnidadE" designada: 2.. 2.0.B8 ..
talhão Fe.rroviári,o - Rio Negro
Paraná. "

gozewskí.-f. de-Estefano Sman

gozevski; Venceslau Kubi&Ck"f.
de João Kubiack; Waldemiro
Zieruth, f. de Engelbert.o Zieruth;
Wenceslau Nevakoskt. f. de, jó�,é
Novakoski. '

"O!I ..
Residentes em Papanduva: i

Joaquim Ferreira Becker, ,f.
de Osorio Ferreira do Amaral;
Cirilo Massaneiro; f ,de� PedI;P
Massanetro; José Mauríct 'GalcU
no, f de João Galdino Sobrinho;
Afonso Saskoski, f, de José 888"
koski; AToIdo' de Lima}ífl.I!h(J de
João Gonçalves deJ Lima; CeZâ
rio Vosniak, f d.e Jost'fá Voshia!t;
Eloir' Cardozo, f de Francisço
Cardoso; Joãu Ianiski. f de Es
tanislau Ianiski; Osvaldo Ro.

kamp, f de Waldemar Roskampi
Teofilo Schermach, f. de Anto

"nio Schermach; Valerjo Torquato
'f. de Le:>poldo Torquat(l;' e' 2:&-.
carias Paiano, f. de Francjsco
Paiano. ,.

Junta de Alistamento Militar
,de Canoinhas, 16 de dezembro
de' 1955. �,

Herbert Ritzmann
Presidente da JAM

Ludomila "Bojilrski
Secretária da JAM

,,0 !2":;1
O 17 3

'10 18 3
O 25 2
O 27 '3·

RÉCEITA ORDINARIA
Tributária ,�'"

.
a)

_ ImpOstos .>
.

Imposto Territorial
Imposto Predial
Imposto sobre' Industrias' e Profissões
Imposto de Licença
lwpusto sobre Exploração Ngricola e Industrial
Imposto sobte Jogos e Diversões

.'

b) Taxas
Taxa de Conservação de Estradas
Taxa 'de Assistênci.'Social'
Taxas e Custas Judiciárias e Emolumentos ,.,

Taxas deFiscalização e Serviços Diversos
Taxa de Limpeza Pública

.

PATRIMONIAL
Renda Imobiliâria,
Renda de 'Capitais

RECE,ITAS �IVERSAS
Receita de Cemitérios
Quota-parte imposto federal soore cómbustíveis e

lubrificantes�

quota-pãrte imposto federal sobre a re:nea ,

Qu=ota prevista no art. 20 da Constituiçao Federal
�Quota prevista no art.. 21 da Constituição Fedéral

RECEITA EXTRAORDINARIA �

Cobrança da'Divida Ativa
Receita de Indenizações e,Restituições
Contribuições Div.ersas ��.,"
Multas [ti, �ilf;

Credito

43,407,30
237.135,60

, \2.96b,ói:J
. 32.042,70

-

r

167.992,30
207.8�7,00
508.6tl7,80
397.928,111
84.303,0.!)

377,00

1 11 2
1 15 4
1 22 4
1 23 4
1 24 1

2·01 O
2 02 O

1

,

2 ..052,80
886,00

1.472,50
2,048,90
5.9,26.30

73 295.7�
14653,00
19.750,50
23512,20
'8.87L,30
�.

71.242,90
13.767,00
18278,00
21463,30
12.9�5,OO

129.900,20"
13.914,50

i

·1·

132.574,29
13.9l4,50

5.942,0'.,.,5.1134,00

".;."

42:033,70
220.198,00
,2.960,00
29.,�09,70

218.428,40

3635.125,50 478 893,90 4114.019.40
3,o,o88,8ó

4144.108,20

SOMA Cr$
Saldo disponível' do exercício de 1954

�.

"

Reinaldo çrestani
Diretor aa' Fa'z'enda

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jonta de AlistaDlento Militar - Edital
I - Devem comparecer na de Lara; José Pedroso Sobrinho

Junta de-Alistamento Mílftar de f. de Antonio Pedroso Carvalho;
Canoinhas, os cid�ãos abaixo José de Souza f. ds Amantino
discr.iminados, afim de retirarem Angelo de Souza; João�ariaseus certificados militar. Anhaia f. de' Maria Augusta

.

II _ Os certificados não pro-.
Anháia Schuento; João Batista

-curados no prazo de 30 (trinta) de Moraes f. de Manoel Tibur

dias, serão recolhidos à 16a cio de Moraes; João Balaa f.
de Antonio Balan; Ladislau Va-C. R. M.
tras f. de Pedro Vatras; Max

3.a Categoria:. Maros f. de Reinholdo Maros;Antonio Pereira de Alrreida Pedro Dziedricki f. de Joséfilho de Augusto Pereira de. Dziedricki; Pedro Szernek f. de
Almeida; Alfredo Alves f. de José Szernek.

.
.

Jordão Alves; Benvindo Rodri-
gues Martins f. de Paulino Ro- Isenção:
drigues Màrtins; Bortolin Gaspa- Fredolin Alves f. de Hercilio
ret f. de Francisco Gasparet; Àlves Munhões; Gentil Maciel
Ewaldo Carneiro de Paula f. de Ferreira f. de Miguel Maciel
Esio Carneiro de Paula; Francis- Ferreira; Genesio Nascimento f.

,. co Silva f. de Olegarío Silva; de Saturnino Antonio Nascimen
Ignacio Novack f. de Miguel to; Hermes Schubert f. C:e Alfre
Novack; Ignacio Voginhack f, de do Schubert; Joaquim Bueno f.
José Voginhack; Joã� Ssnt'Ana de Manoel Bueno; Pedro Lechon
f. de Firmina Sant'Ana; Nazario f. de Francisco Lechon,
Lorena f. de Ernesto Lorena; I

Pedro Menegolo f. de Antonio '

.

IH - Se alguem tiver conhe
Menegolo; Tomé Rodrisues Ca- cimento da residencia dos cida
listro f. de Enas Rodrigues Ca- dãos acima, favor avisar esta

Ilistro; Adão Alves f. de Marce- Junta de Alistamento.
lino Alves; Alípio Rodrigues f, Canoinhas, 12 de dezembrode Francisco Rodrigues; Hercílío de 1955.

'

4e Oliveira f. de Joaquim Gon-
çalves de Oliveira; João Paulo Ludomila Bojarski .

de Lara f. de Ermelino Lucas Secretária da J.A.M.

24·12·1955

de Dona Josephina Dalgegan de
Lara, domiciliados e residentes
em Curitiba, Estado do Paraná.
Ela, natural deste Estado,. nasci
da em Paciencia, no dia 2 de
fevereiro de 1928, doméstica,
solteira, filha legitima de Mamed
Cador e de Dona Maria Silva
Cador, domíciltados.e residentes
.neste Distrito.

Faz saber que pretendem ca
sar: Waldemar Cador e Venina

REGISTRO· . CIVIL' Edita
João Augusto Brauhardt, Es

crivão de Paz' e Oficial do Re-
-

gistro Civil do Distrito de Felí
pé Schmidt, Município e Co
marca de Canoinhas, Estado de
Santa Catarína, etc..

.

:---...._ ...

Faz saber que pretendem ca-
sar: Lourival Ferreira e Alzira
Cador. Ele, natural do Estado do
Paraná, nascido em Curitiba, no
dia 11 de junho de 1931, Escri
turario, solteiro, filho' legitimo
de Placidio Ferreira de Lara e

Sociedade Beneficeóte Operária e Sociedadé Esportiva Erval
BAILE DE 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 Canoinhense. gentilmente cedido
pela sua - Diretoria As danças serão abrilhantadas pela orquestra
Caçanjurê, e terão início às 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 razio de .Cr$
l()O,OO a mêsa, podendo serem reservadas a partir do dia 20 do corrente, '

Neíson Scheidemantel -" 1. Secretário da Soe. Beneficente Operária
Ri�on S4'leme - 1. Secretário .Ja Sociedade Esportiva Erval. Ix

-

Gomes Procote. Ele, natural de
te Estado, nascido em PacienCia
no dia 16 de janeiro de 1933
industrial, solteiro, filho legitilll
de Mamed Cador

'

e de Don,
Maria Silva Cador, domiciliad
e residentes em Paciencía des
Distrito. Ela, natural do Estaa
do Paraná, nascida em Curitiba
no dia .17 de dezembro de 192
doméstica, solteira, filha legiti
ma de João Romualdo

. Procot
e de Dona Antonia Gomes PrQ.l
cote, domícílíados e residentE
em Curítíee; Estado do Para na.
Apresentaram os documento!

exigidos -pelo Código Civil ar
180. Si alguem tiver conhecimen.
to de €xistir algum impedimento
legal, acuse-o para fins de direito,
E para constar e' chegar es

ao conhecimento de todos lavre'
o presente que será afixado no
lugar de costume e publicI'\!
no Jornal "Correio do Norte"
da cidade de' CarÍoinhas.

'

Felipe Sehmídt, 12 de dezem
bro de 1955.

Joio Augusto Brauhardt,
Oficial do Registro Civil

POSTO OURO VERDE de Basilio Bnmenbuk & ma. Ltda.

A Casa Fischer
M!gu�l Lessack

'Deseja aos s.us amigos e fJ'egueses
.'

.

um Feliz Natal e próspero Ano Novo
I), .

Bela -"'Vi�t8 do Toldo, dezembro de 1955

A CASA 'SEZEFREDO
de SIEGFRIED OLSEN

<'

A qual vende as melhores bananas pelos nlenOre8
_

prêços da p�açà. .

Deseja BOdS FESTdS e

PROSPERO ANO NOVO
a todos os seus límigos e fregueses

-

BARBEA,RIA REAL
'de Lç_ônardo Gepski
Cumprimenta seus amigos e fregueses, desejando-lhes

.' um FELIZ NATAL
e próspero ANO NOVO

::::;�==============:;O�=�

Barbearia Lemke e \

Salão . de Sen'horas
desejam 'Bôas Festas é Feliz' Ano Novo

a todos seus amigos e fregueses

·1

deseja aos seus emigos e clientes
Bôas Festas e um -Prósper.o j}.no Novo

y _'
i

T
e

Ithess Seleme
'e família

Deseia a iodos seus parentes
e amigos um feliz Natal
e muita prosperidade

para 1956. cumprimentam a distinta classe médica, seus

amigos e fregueses, desejdndõ. .

BOAS FESTAS e FELIZ ANO NOVO

NELSON ZIPPERER
Agradece �s 'atenções dispensadas' e formula �otos de

um FELIZ NATAL 'e.
\.._ ,P�OSPERO ANO NOVO,

à todos seus a·migos I e fregueses

FELIZ NATAL 'e

Pfóspero ANO --NO VO,
.deseje 'a todos os seus amigos e frei

gueses a Iirme

J. CÔ ..RTE

13enedito 0elTeira
"

e Çjamília
Desejam a todos seus amigos e

parenie« Bôa» e Felize« Festas
de Natal e Ano N0110

eou�enço $UbCl e Q)en�otCl
cumprimentam seu.r amigos·e fre
gueses, desejand« Bâas Festas

e Feliz Ano NOl1o

Max Schumecber -,

e/Família
Desejam aos seu» amigos, parentes

e .'Iregue.res um Feliz Natal e

pró.rpero Ano N0110

.54· UJÚ\ g, g..�eu[�e
e Gja.mi(la.

cumprimentam seu« parentes, .ami-"
go.r e jreg_ucJ'J'.r, desejando um
-, Feliz Natal e um alegre e'

I1enturo.ro Ano NOllo

CA.RVAL�HO
proprietários da �

Fermécie

. esperando . continuar
mesmas atenções

FELIZ
cumprimenta seus amigos e fregueses, desejando

NATAL E UM� PRÓSPERO ·E VENTUROSOI
r

OLIVEI,RA

Oliveira-
&

a merecer

. dispensedes.
as

um

ANO

FINOS ESTOJOS COM FINOS PERFUMES na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FUTEBOL EM CAsA
o presente l]1ais cobiçado

CASA SCHREIBEJl
Variedade àbsoluta em jogos de mesa�' ,

�.�...�.•.••••••�•••••�•••

.Aviso aos Lavradores
,-

A Associação Rtt1'a-l- de Canoinhas solicita aos associados
8 inscrição do Ministério da Agricultora, para, efeito de registro
-i aquisição de máquinas pelo preço de custo. Outrossim," avisa
que quem quizer fazer registro no Ministério da AgI icultura, deve
eomparecer na Associação, trazendo consigo escrituras e talões do

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

de custo, devem solicitar pormenores à' Associação Rural.

ALFREDO: GARCINDO - Presidente 6x

.,

Canoinhense!
tudo para vestie . bem .sua família, com

economia, ,9 satisfação voce encontra na

LOJA _ DAS NOVIDADES, que tern:

_,
todo' o :,prazer I em bem servi-lo

Faça uma visita sem

compromisso à

Loja das Novidaâes
)' .

I'

Atenção, Lavradores
Compro palha de centeio, trigo e arroz, Pago os melhores

preços da praça. Informações com
.

Simão Seleme, Rua Senador Schmidt -=CanÇlinha�

-

HospiYat Santa
.

',..../ De ordem do Snr. Presidente e em conformidade-com os

estàtutos sociais, convido os Snrs. associados para a assembléia
�geral ordinária, a ser realizada em data de 8 (oito) de" Janeiro de
L956, pelasjü horas, afim de deliberarem sobre a seguinte

. I·

ORDEM DO DIA: '

1.0) - Eleição para a, nova díretoría, por término de mandato.
2.°) - Eleição para' a "Comissão de Contas", por término

de mandato. <

NOTA: na falta de "quorum';, a assembléia funcionará
llIeia hora mais tarde, com qualquer número de presentes.

Canoinhas, 12 de Dezembro de 19.55
ROLF WALTER - 'Secretário

"\

� �

T Ih r
� 4 alqueires de- terra de planta, cO,m uma casa de madeira (10x13)

,e as Francesas r-com árvores frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros, 17

�Precisando 'de telhas, pro- qUil'Óme1ros da cidade, com ponto de oni�Us, a porta,

cure em Bela Vista de Toldo Um Descascador de Arroz com brunidor, com capacidade
com A. Pereira & Cia. para 25 sacos por dia.

,PR�ÇOS MÓDICOS. 1 e,

VENDE-SE
Um carf4nh:> para criança,

em estado de novo .

PRÊÇQ DE OCASIAO

I Tfa�ar com Lud.ovico�T�o
ma, na 'Marcenaria Thoma,"
rua Major Vieira, 563.' 2

Um Caminhão FORD 5,2,
máquina Standard, lotação
.0.000 !<-g. Preço de ocasiã().

Tratar com

JOÃO SELEME --Ix

RENOAS
, --

I,
(as'a

linho, racine, g.üpüre
e, valencienas

na

Erl i,t�
6alão,CJ<.egina
R,ua Paula Per:eJId, 84Q I

.

Permanentes,
,

Manicure -e

IIx .

- Penteados

. Mas de fato, compadre!
.o fósforo IIParaná"

é um ótimo

fósforQ';
-

Guilherme Loeff'ler Ix

Agente p. Estado' Sta Catarina

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos
ãneis e brincos de di

versos modelos
,

Na -Relojoaria Suissa
.

de Guilherme J. A. SõIlZi.
Rua Eugenio de Souza

I .

TOSSES 1 .RONOUlTES 1

VInHO [REOSOTAUU
(SILVURAJ

'

GRANDE TÔNICO

,/-

/
24-12':1.955 ._

ALFREDO G;\RCINDO
Representações, CorretagemvS'eifiiros,Conta Propria

Tem 'para pronta entrega-r
MAQUINAS 'PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO.1t'RIGO.
ARROZ E TODOS ÓS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA 'MANUAL E ELETRIC9
Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo _ Garcindo.

Quer .comprar; um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo.
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. Se
encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e etc: '-

. .

, Tem a' venda -ÚM lOCOMÓ.VEL de fabrlceçâo inglesa,
de 40 hp, em perfeito funclonamento, �

_l05 alq, terra de cultura, no Gaviãú, Tres Barras. Preço de ocasião.

Uma casa de alvenaria com 2 datas, sita a Rua Barão'd� R. Branco.

7. alqueires de terra. 3 casas e paióis'. Olaria completa.
Verdãdeíra propriedade. rural. _

.

,
,

6 datas defronte á Granja de Alfredo Viertel.

5 Alqueires de terra de/cultura - ,em FARTURA

o

para descarga
-

sanitária
...

• 100% inoxidável

I

-

ENGENHARIA E COMSRCIO,
MATRIZ: RIO Df JANEIRO
FlUAIS: SÃOPAULO • PORTO ALEGaI
AGENCIA, BELO HORIZONTE

®®®®®®®@®®®®®®®®®®®�®®@®@®®®®,�®®®®®\iI®®@I®®®® 'g
® .

.. -

®
.

�. A mais antiga Ofici_'na� A mais sortida .

:;s A m�lhºr

I À pref.rida Relâ.mpago,
I. Completa .ssistência�_ para'
I b""___'· 1- do pequeno concerto

'I''I�
S.U a ICIC e,ta até a refQlI'ma ger�1

" s

Péças e mais .péças, da menor, até a maior ;
.'

1.0
.

V E N D E bicicle�as noves ao, melhor prêço : da praç� I
� MECÂNI-CÓS ESPECIALIZADOS"';
, .. PREÇOS MÓDiCOS iI SemRreOFIÇlNI\ RELAMPAGer �
�'� (AO LADO DO, CORREIO) i
�®@®®®®®�l®®®®�®®�;®®®S®®®®®\.�'�@@(€J®®®®®�®�

-
'

t ""
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que a determinação fôsse apenas
para enganar o pôvo.,
Com ascênção do senhor Iri-

-neu Bornhausen à Governança
do Estado e

_ nomeação do dou
tor Aroldo Carneiro de Carva

lhp para Secretápio de Viação
e Obras Públicas, Canoinhas re

cebeu numerosos benefícios, to
dos de valôr incalculável para
o seu progredir.
Sim, amigos leitores, IRINJiiU

BORNHAUSEN construiu em '.

apenas' cinco anos de govêrno
três vezes mais pontes do que
os seus dois antecessores - go
vernado�es Nereu Ramos e Ader
.balRamos da Sílva v em vLõ
anos.

A ponte Governador Irineu
Bornhausen, o monumental ater
ro que lhe dá acésso, é motivo

,. de orgulho para todos os verda
deiros canoinhenses e uma obra
de arte que por si só enaltece
um govêrno.

O custo total foi de quásí
um milhão e meio de cruz�iros,
inclusive o aterro.

- Dia 21 de dezembro próximo
passado, foi entregue ao 'trânsí
to a ponte de concreto armado
sôbre o rio Agua Verde, no ar

'rabalde do mesmo nome, na ro- .

d.ovia Canoínhas c Major Vieira
- Papanduva.
Seu comprimento é de doze

metros e a largura de séte me
tros e vinte centimetros, com
passagem para pedrestes, de
ambos os 'lados. ."

,

O projéto foi 'elaborado pela
Secretaria de Viação e Obras
PÚblicas do Estado, sendo cons

truida sob administração do se

nhor Nery Waltríck, competen
te e dinâmico.Chéfe do Depar-

, -temento 'de Estradas de Roda
gem de nossa Cidade, que acom
panhou passo a passo o anda
mento dos trabalhos.

A mão de obra foi entregue
ao sr. Mário Possamai, técnico
de comprovada . competência,
.que conseguiu dar a obra pron
ta em menos de 3 mêses.
j

Custou Cr$ 300.000,00, o que,

• • •

no dizer de entendidos, foi mui
tissimo barato, pois, muitos a

avaliam em Cr$ 500.000,00" em

face do elevado custo .do ferro,
cimento, brita e mão de obra.
I Foi gasto o seguinte:
Ferro- Cr$ 95.::144,40
Fréte de ferro, cimento 27.595,80
Instalação elétrica 2.204,00
Cim-ento 46.860,00
Madeirao 24.645,90 .

Chumbo e prégos 4.225,00
Material diverso 6.004,90
Um motor 18.130,00
Gazolina 803,00
Consêrtos 382,00
Parafusos 9�,00
Limas e graxa. 343,00
Mão de obra 73.)50,00
Correias 216,00

TOTAL 300.000,ob
Além da construção da ponte,

foi feito' um córte de acésso,
com retificação d0' traçado da
estrada e aterro de' saída, dan
do ampla. visão e anulando o

tópe existente, o que veio faci
litar grandemente o trânsito

naquele trecho.
Devemos registar a colabora

ção emprestada pela. Prefeitura
Municipal nos serviços de terra

planagem e aterro, o que' mui
to contribuiu para o rápido tér
mino da obra.

Brevemente será oficialmente
inaugurada. É/com prazer que
Correio do Norte felicita oExmo.
Sr. Governador do Estado e seu

dinâmico Secretário de V�o
e Obras Públicas, bem como, os

'senhores HerbertRitzmann, Pre
feito Municipal, e o' sr. Nery
Waltrick, Chéfe do Departamen
to de Estradas de R.Q..<Wgem, se

diada' em nossa Cidade, pela
conclusão rápida da 'bonita e so

lida obra.

Outrossim, temos o prazer de
informar que está em constru
ção, e já bem. adiantada, uma

ponte de concreto sôbre -o rio
São João na divisa de Mafra
com Canoínhas, que resolverá
definitivamente o problema do
trânsito em épocas de enchente.
É provável, segundo fomos in
formados, que seja,entregue ao

trânsito antes do dia 15 de
março próximo.

Notinhas
do campo

E.screveu: - João Wiorek; lavrador
Dia após dia, mês após mês,

sempre, sem cessar há trabalhos
nas lavouras. Além de serviços
contínuos e habituais, nos mêses
.de setembro, outubro, novembro
e dezembro. todos os anos, os co

lonos andam sobrecarregados: ter
ras para arar, plantações, capinas,
trigos 'para colher. etc. etc. São
os meses de maiores 'apuros e

quem se des�uidar nesta época, -:
pouco produzirá e' passará maio
ano seguinte.

Os lavradores nem pleiteiam,
nem conhecem férias, pois labu
tando por sua própria conta e risco,
12, ou mais horas .por dia nem

siquer têm tempo para, pensar em

descanso principalmente nos últi-
mos mêses do ano. ,r'

Em 'geral na nossa zona, CCa
noinhas e redondezas) os trabalhos
diminuem um pouquinho nos mê
ses de fevereiro e março o que
é sempre aproveitado pelos colo
nos para consêrtos de cercas. paióis,
casas etc, Meu vizinho, 'Henrique
Zela: esclarecido e apaixonado tri.
ticultor chamou a isso de "férias
de lavrador" talvez por simples
motivo que, não, se podendo vêfi-
cer hcje um determinado trabalho,
poder se-à conclui-lo amanhã ou

depois.
Vejamos o/que vai todos os anos

durante a colheita de trigo: Um
corre para' lá. outro para cá 'em

busca de algum vizinho, de alguem
que saiba colher êste cereal, pois �

se a colheita atrazar muito, arris
ca-se a perder não somente uma

bôa parte de trigo, mas. também
milho. feijão, arroz e outras plan
tás que estão esperando por. en
xadeiros e não há braços para tudor--

....

Pois bem. Semanas atráz, li nos
Jornais que foram. importadas do
extrangeiro para o Brasil: - cartas
de baralho (3.000 quilosl - se a

memória não me falha ..•), bolinhas
de ping pong. licôres é-mil outras
inutilidades... Desperdiça se o já
tão pobre cruzeiro, enquanto a

lavoura acha-se num estado quàsi
I{Ulentável...
Tenho cá para mim que seria

muito mais util adquiri muitas e

muitas máquinas para cor e de tri
go, ao menos as de tração animal

.
e pô las à disposição dos trilicul·
tores pelos prêços módicos, ernpres
tá-Ias, ou mesmo dá-las gratuita
mente aqueles que de fato querem
trabalhá"r mas não possuem recur

sos, porque lavradores há que
plantariam mais trigo;. Se não o

plantam é porque não podem ven

cer os trabalhes da colheita.

E vai mais esta, na qual muitos
bafem em uníssono: A atual legis
Iação social brasileira foi feita ex

clusivamente para os trabalhadores
urbanos o que vem despovoando
os campos .e diminuindo a. produ
ção de generos de primeira neces

sidade..
'

E' mister, amparar os nossos

homens do campo se não quiser
mos chegar à uma bancarrôta
completa.

Cine Teatro, Vera Cruz
A P R E SE N T�A :

D,OMINGO. ás 14 horas Censura lSivre

ROCHEDOS DA MO�TE
-

EM CINEMASCOPE
Com ROB.ERTO WAGNER

Acompanha desenho animado em Cínemascope
\ .

----.-

[))OMINGO _'}s 20,15' horas - 'Impróprio até 14 anos

�ROCH-EDOS DA MORTE
2a� FEIRA. ás 20;15 horas v REPRISE- Impr, até 14 anos

3)a. e 4a. FEIRA � à's 2.0,15 horas � Impróprio até 14 anos

,'ALMA DE ASFALTO
Grandiosa Fita Mexicana

õa. e 6a. FEIRA· às 20,15 horas. Improprio até 18 anos

·,A R ES'PE�TOSA do Cinema Francês

o CINE' TEATRO VERA CRUZ LIDA.
.cumprimenta .reuJ' habitueü: 'deJ'e iando um

Feli;.i'!. NataL e pr:óspero Ano Novo
�._--I"--------------------,

I

I CURSO GRA1UIT0
, \

DE TAQUIGRAHA
A Escolà Modêlo de Taqui

.

gr�fia, dirigida pelo Prof. Sérgio
Thomaz, abriuma trículas ao novo

curso de taquigrafia por corres
pendência. que terá a duração
de cinco meses, após o que serão
conferidos diplomas aos alunos
aprov.ados em exame final. Para
maiores informações escrever à

Escol� Módêlo de Taquigrafia,
Rua Barão' de Itapetininga, 27'5,
9.° andar, sala 93, Caixa Postar
8600, fone 36-7659, São Paulo.

AssineI Leia 1 Divulgue!

Correio do Norte

-

\
\

Clá-udio Eucl id es
- Vieira

Dia 15 do mês em curso, na

cidade de Curitiba, foram realiza
das com

. grande brilhantismo as

solenidades de término de Curso
do Estabelecimento de Ensino Su
perior da Aeronáutica, com o se

guinte programa:
Missa Campal - Leitura da

"Ordem do Dia", Entrega de Prê
mios e Diplomas - Entrega das

Espadas ......:.. _Alocução do Orador
da Turma -'-c Alocução do Para.
ninfo _..:. Alocução do Patrono -

Compromisso dos Aspirantes
Desfile Militar - Benção das Es-

,

padas, por S. Excia. Revma. D.
Manoel da Silveira d'Elboux, Ar.
cebispo de Curitiba � e Coquetel.
Entre os componentes da luzida

turma "Governador Adolpho de
Oliveira Franeo", destacamas
CLÁUDIO EUCLIDES VIEIRA;
filho da estimada viúva Cláudia
'Vieira que reside há muitos imos

em nossa Cidade, e irrÍÍão de nos-
....�- �

�".

sos amigos Osny t OrlandoNieira.
Cláudio Euclides foi aluno do

Grupp Escolar "Almirante Barro.
.so" désta Cidade. donde' saiu pá,
ra ingressar-.na Escola Industrial
de Florianópolis. Aluno exemplar,
destacou -se sempre. pelo seu amôr
aos estudos e, sobretudo pela grano
deza e beleza de seu caráter.

Registrando, o que fazemos Com
a máxima §atisfação, mais essa vi
'tória, cumprimentamos o novel

.

ASPIRANTE" A OFICIAL. certo
de que, êle saberá, cumprir Com

galhardia o compromisso' assumido.
. consagrando-se inteiramente ao

serviço da Fôrça Aérea Brasileira,
sem medir sacrifícios e esforços
para, guardando,a .gloria do pas.
sado de nossa Pátria, assegurar a

grandêza no �eu presente e futuro.

Pârabens e muitas feliç,idades
extensivos aos seus distintos fa-> I

miliares.

VESTIBULARES DE FILOSOFIA
CURSO PREPARATÓRrO

Funcionarã, ,8 partir de L de Janeiro p vindou{ a séde
da Faculdade Catariuense de Filosofia, um curso de pre9"c "�,,,'

o a08

exames vestibulares daquele estabelecimento de ensino supé.rio"f: Serão
ministradas aulas de preparação a08 exame" para' os Clll�O cursos

.mautidos pela faculdade - Letras Clássicas. ",Letras Neo Latinas, Le-
tras Anglo- Germânicas, Geografia e ,História e Filosofia.

MATRICULA
A partir: de 26 do c�rrente,. segu?d� feira próxima� estará

aberta a matrícula que podera . ser feIta,. diariamente, d�s. 9 8s.11 da
manhã, 08 séde da própria Faculdade, à rua Esteve!'! JUII�úr n

..
1 ?9.

com telefone 2683 ou na Livraria Lider, à rua Tenente Siveira
nesta Capital. .

_

.

o. Curso funcionará sob os auspícios do Centro Acadêmico
VIII de Setembro da Faculdade Catarinense de FilõS'ofia.

Maiores ínformea serão fornecidos pelos encarregados, nos

locaia, de matrícula.
A DIREÇÃO

CLUB CANOI.NHENSE
Baile de São Silvestre ,.- - Convite

A Diretoria sente-se honrada e� convidar ,os, associados do
Club Caooirlbense e Exmas. 'Famílias, para o' tradicional Baile de S"
Silvestre, q�e fará realizar nos aristocráticos salões de sua Séde So-
cial. dia 3! �de dezembro. .

M,úsica� . SURPRESA

Traje: A rigor (tolera-se para cavalheiros traje escuro

ou branco.)
Reserva de Me"a: A partir das 14 horas do di.

26. com o Economo. '\
,

.

.

Contando com a presença de todos, para maior b.rilhantismó
da noite, a Diretoria antecipadamente confessa-se agradecida,

Canoinhas, Dezembro de ) 955. , ,

JOSÉ ALLAGE - Secretário.

Discos ode Natal
Canção de Natal

Stelinha Egg com orquestraAno novo

Feliz Natal
Hebe . Camargo e os 4 amigosBoas Festas

Feliz Natal
Titulares do Ritmo c/orq.Feliz apo novo

Arrulh� de .Mari� . "<Bamabas von GeczyNoite ailenciosa POIte santa /' ,

Bôas Festas, Carlos Galhardo c7orqu'estraSonho de Natal '

'

e muitos óutros poderão ser adquiridos na

CASA ERLITA

Pro(ure no seu fornecedor.Falecirnento
Faleceu dia 19 do corrente em

Agua Verde, a Exrna. Sra. Dna.
Francisca, digna .espôsa do' sr.
Melchíoros Ichoros, comerciante

�

df>srle a muito esta-aelecido na
quele prospero bairro de ea::
noihhas.
Pele infausto acontecimento

que veio enlutar a. família do
Sr. Melchioros "Correio do Nor-_
te" envia as suas mais sentidas
condolencias.

.

\

O sabão Princeza, Lygia,
Borax ou. Tupy

Um produto bom,
.especial e canoinhense!
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