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PLANTIO DE· 1956
Cóta de sacrifício, de CEM CRUZEIROS feita pelo
Governador Jorge Lacerda no sentido de ajudar os

Ano 11 Canoinhas
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s Vere
triticultores cata rirrerises - Cus tará Cr$ 420,00 a saca

de sementes' e não Cr$ 520,00 - O Ministério .da contrários ao

Agricultura não permitiu que este ano tossem em�. Conformeé do conhecimento

d N- c . ra """,de todos os habitantes do Mu-
presta as as sementes - ao 10ralTI curnprr as as

nicipio S GP' h- ,o r. eneroso ro-

promessas do sr.: Juscelino � Destacada atuação da mann atravez: da Lei numero

, \.. .. 326 de 9 de junho, decretou

Associação Rural de Canólnhas, do Govetnador Jorge feriado municipal o dia 16 de

Lacerda e do Secretário da Agric�ltura, conseguindo junho, posse do Prefeito eleito,
, Dr. Haroldo Ferreira. A banca-

que o Estado pague pelo nosso triticultor da da UDN apresentou justifi-

CEM CRUZEIROS em cada saca de sernerrtes.l
cativas convincentes de que o

feriado, principalmente no dia
de sábado, prejudicaria enorme
mente o comércio e a indústria

Tudo o que' o Sr. Juscelino Kubitschek - Dr. .Leoberto

Leal - Dr. Orty Magalhães Machado - Dr. Haroldo Ferreira - Dr.

João Colodel e outros políticos do PSD-PTB, pregaram durante

a campanha política, que em\1956 os lavradores receberiam se

mentes a vontade, sem nenhuma despêsa, não passaram de dema

gogia e tapeação, ludibriando a bôa 'fé do nosso homem rural.

o Governador Jorge Lacerda assim que assumiu a gover
nança do Estado de Santa Catarina, foi ao Rio falar Com o Mi

nistro da 'Agricultura no sentido de conseguir para- o seu Estado,
as sementes de trigo. Apresentou todas as sugestões e nenhuma

foi aceita pelo Sr. Ernesto Dornelles, que disse não ter ordem do

Prasidentejda-República para emprestar sementes, dada a situação
financeira em que se encontra o Brasil. Voltando para Florianó

polis, decepcionado com os homens que exploraram tanto o slogan
"TRANSPORTES - E$TRADAS E ALIMENTAÇÃO", verificoú
diante da falta de interêsse, que se o triticultor necessitar da co

laboração dos Poderes Federais para aumentar a sua produção,
no futuro estaremos até importando batata doce. Nenhum dos

políticos do RSD-PTB que aqui estiveram e dormiram no "interior"

por ocsião das eleições de 3 de outubro e suplementar, nem si

quer intercederam a favor dos nossos lavradores. Lá estão no

Rio de Janeiro, comendo pão todos os dias, Deputados - Senadores

f;! funcionário" da SUMOC, esquecidos das promessas que fizeram
aos nossos homens rurais - esquecidos tambem que aqui estiveram
em maio p. findo, tomando chimarrão com aqueles quese esforçam
pára que o pão não lhes falte. Passaram semanas e semanas

incomodandd os nossosJavradores - dizendo que a . Prefeitura

iría receber gratuitamente sementes de trigo e djstrilfui!' após o

resultado das eleições suplementares. Com arrogância e autoridade
falavam que as sementes eram "federais" e que o Presidente da

República - Haroldo Ferreira - João Colodel e etc, eram Os ho

mens que mandavam. Disseram ainda que o Governo 90 Estado

e a Associação Rural de Canoinhas, nada tinham com sementes.

O resultado não se fez esperar - após o pleito, já estavam os la

vradores na porta da Prefeitura, esperando o que lhes haviam

prometido. Os '''Chefões'' voltaram para a Capital da República -

aqui ficaram os responsáveis por essa política de promessa - os

homens sem nenhuma noção de responsabilidade - causadores
muitas veses, _

do pânico no meio agrícola.
;;I.:

Nenhuma Associação Rural de Santa Catarina recebeu

semente para emprestar. A ordem do Ministro da Agricultura,
seguindo instruções do Presidente da República, foi para vender.
a Serviço çie' Expansão do Trigo, agora sediado em Joaçaba, ter
minantemehte, tem a semente em depósito e esta semente será

entregue mediante pagamento adiantado.

Após muitos telegramas 'da Associação Rural e do Gover

nador do Estado ao Presidente da República e Ministro da Agri
cultura, pediram que fosse ao Rio um emissário do Gqvernador.
Para lá seguiu o Sr. Orestes Bruzza, Secretário da Agricultura,
que diante da intransigência e da má vontade, nada conseguiu,

y-
,

-

finalmente, que pudesse vir em socorro dos home-ns da lavoura

do trigo.
'

Foi aí, então, que o Governador JORGE LACERDA, atra
vez da Secretaria- da Agricultura"'do seu Estado, tomou a iniciativa
de contribuir com uma quota de sacrifício, no valor de CEM

CRUZEIROS e'm cada saca de semente adquirida pelo triticultor,
favorecendo deste modo, a triticultura catarinense. Mediante esta

providência patriótica, a Associação Rural de Canoinhas está

aguardando pqra a próxima semana, os primeiros vagões carre-'

gados de sementes da qualidade �Frontan&", que serão vendidas

no balcão da ASf'ociação, ao preço. de Cr$ 420,00 a saca de 60 quilos.

Devido a política de má fé e de má vontade, dos homens

"ALIANCISTAS" que hoje estão no PODER FEDERALDA NAÇÃO
os triticultores estão atrazados em suas plantações. Toda a semente

de tri,go já deveria estar na terra e os lavradores cuidando da

Plantaç�o de outros cereais. E' precipo que os lavTadories quando
outras· promessas semelhantes lhes forem fei�as, façam com que

sejam cumpridas no momento. Não permitir que fi política men

tirosa seja a causa'd-ôra de -tantos males para a nossa emancipação
agrícola. Conseguir vótos exglorando a humildade do nosso ho
mem do campo - do que trabalha noite e dia para manter a ci

dade, é um crime d� Lesa-Pátria.

!
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Câmara Municipal
de Canoinhas

Comissão de
-

Legi�lação e Justiça
ASSUNTO: Dá parecer sobre
o projeto de

�

lei oriundo do Po-
. der Executivo decretando feria
do municipal o dia 1 ti de junho
de 1.956, e abrindo credito esne

cial para 'ocorrer, as despesas com
as solenidades de posse do Pre

feito eleito Dr, Haroldo Ferreira.

Mesmo sujeitá a aprovação
pela Camara Municipal dá lei
numero 326, de' 9 de junho de •

1956, encaminhada a Camara r.

somente no dia 12, para apro
vação, já um jornal local havia
dado. publi:idaqe havendo aí des-\
consideracão para com a Cama- i'0. ,

ra de v.;ereadores, por parte do
Poder Executivo, Esta Comissão
do Poder' Legislativo Municipal,

\ \ .

espera que semelhante descon-
sideração não mais sé, repita.:
afim de que o' seu trabalho tão
util e necessario,. não .venha a

ser atingido em sua . razão de
existir.

Somos pois, favoraveis a aber
tura de crédito especial para
ocorrer as despesas. de posse do
Prefeito eleito, sugeríndo ainda

que o aludido projeto' de lei,
seja encaminhado- a uma outra
Comissão que possa opinar com
justeza so�re o quantum a ser

disperrdido.
Somos entretanto de�favora

veis à decretação do feriado

Municipal no' dia 16 de junho,
posse do Prefeito eleito Dr. Ha
roldo Ferreira, não encontrando' ,

motivos que o justifique.. Tal
feriado viria prejudicar o co

mercio de
r Canoinhas, principal

mente num dia de- movimento

que é o sabado. As solenidades
de posse não devem impedir
que o comercio e, a industriá,'
funcione, atualmente, tão sobre

carregados de despesis. No sen

tido de cooperar com o desen
volvimento economico comer

cial-industrial de Canoinhas, a

Comissão de Legislaç'ão e J:us
tiça é contraria, p<Jis, ao feriádo
Municipal expresso atravez do

projeto de lei numero 326, o

riundo do Poder Exe�utivo.
Sala. das SEssões,

13 de junho de 1956.

ALFREDO GARCINDO

Vereador-Relator
"

Assinaram este parecer com

restriçõe�, os Vereadores Ney
Pacheco de Miranda Limá e

Nazir Cordeiro,' me:mbras da
mesma Comissão.

munícipe], do
),

junhodia 16 de
de, Canoinhas, Disse ainda que

menhuk, Gilberto Ritzmann *

. sendo a posse as 16 'hófas
.

do Aziz José Seleme.

dia 16, o feriado não tinha ra- Votaram a favor do -feriado; .

. zão de ser. Os Vereadôres .do. Braulio Ribas, Ney Pacheco de

PSD-PT!?, obedecendo cégamen- ,Miranda Lima, Yolanda Trevi

te os ditâmes de seus Partidos sani, Alcides Woítexen e Nazir

não concordaram - colocando o Cordeiro.
'

"

projeto de Lei em votação, foi. Abaixo transcrevemos o pa-
o mesmo aprovado.

.

recer da Comissão de Legisla-
Votaram contrao feriado Mu- ção e 'Justiça sobre o aludido

nicipal os Vereadôres da UDN projeto de lei que tomou o nu

meto 326, para conhecimento
Alfredo Garcindo, Basilio, Hu- do povo de Canoinhas.

Torna posse hoje no cargo 'de
Prefeito o Di', Haroldó Ferreira

. Hoje às 16 horas, per�hte a Câmara de Vereadores
tomará posse no cargo" de. Prefeito Municipal, o Dr. Ha-:
roldo Ferreira, eleito sob as legendas do PSD-PTB.

�*-.:.. -

"Correio 'do Noite" cumprimenta ó novo Prefeito,
esperaando dele uma administração condigna com o pro-
gresso d,e CaqQiFlha\s·.. ..

.

';.:;..,!,�

Vai. ,abrir à B. I. (.
'1' r

Corriu�ica-'n:os o. 'Revdo: Frei Elzeárüf;Schmit{ Diretor da
Biblioteca\lnf.intiÍ de Canoirrhas, única no gênero nos Estados
de Santa Catarina e p'araná�_

'

-

Canoínhas, 14':de Junho de 1956:

Prez�.do Senhor" Redator
Havendo

.'
o ,"Gov�êrno

'

Federal; decretado a Semana Nacio
nal do Livro, poro. iniciaivse no próximo' .dia 21, com' celebrações
programadas, para _,

todo _ o Território Nacional, esta Biblioteca
.

contribuindo modesta mas sínceramênte à patriótica inicÍaÚva . vai
abrir ao publico infantil e

-

adulto de Canoinhas dentro da mesma
Semana, ou seja, no dia 23 do' corrente, .sábado, O 'que temos
nas estantes,', 'serve

'.

para começar. Graças à compreensão dos
Puderes Públicos Federais, Estaduais e' Municipais, que todos

ajudaram, ,desde que a idéia foi lançada há três anos -graças ao

auxílio e, estímulo que nossO'� - Spcios aqui na cidade' nun�à nos

negaram, temos em ficha, para entrega, mais de 1.000 volumes,
e estou fichando, neste momento, mais de 500 outros, aos quais
virão juntar-se. agora as; doações da cidade. Para detalhes sôbre

aaplicacão que .fizemos dos, dinheiros públicos, e para uma visita
à no�s�( BIC, estou �!J?v�da.�do um de 'seus=Redatores, ou repórter,
que" informe a seus leitores I,e aos amigos da Biblioteca. '

Atenciosamente
. 't"g_ta�o,

frei Elzeário, ofrn,

Reiniciadas: 'c-:8,In:, entusiism� as

obras daSociédade Operária
Está de parabéns 'à Diretoria da simpática S0�iedade Bé.:: > I

neficente Operária com o .reinicio .das obras, estando em andamento \

agora com bastante' entusiásmo, /, os serviços de fundicão de con

creto armado. Dentro de rióuco tempo,
," Canoinhas .Poss'uirá 'um,

dos mais suntuosos edifícios é os inqmeroS associados da Socie
dade Operária ficarão orgulhosos em serem sócios da maior 01'-

,

gani�ação recreativa do Estàdo de Santa Catarina.
,\

'

"

'
Está, pois de parabens ó Dr. Mário Mussi, Presidente da /'

Sociedade' Beneficente Operária e os seus demais companheiros
de. Direto�il1, pela louyável 1rüciativa e pela campanha feita em

prol do term�no da,s obrai':). "

.' .e ,_!.' '\

Eleita e empossada a Direto'ria da Assoe. Com:'e Ind. de Canornhas
Fi�ou "lissim constituída':'

ry"
• t

Presidente' Osm.ar Nas�imé,nto; L Vice-Presidente Herbert
Ritzmann; 2. Vjce-Presid�nte 'Mário Mayer; 1. Secretário Milles
L. Zaniolo; 2. SEcreh�rio Francisco Wílmar Friedrich; I. ,Tesoureiro.
Jair. C�mpos Côrte; 2. Tesobireiro HugJ Schmidt.

CONSELHO CONS'uLTIVO: João S'�leme, Rôdolfo Scheide,
Saul Chuny Zugmann, Alwim Wagner e WiegandQ. Fischer.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Duas utilidades numa só peça I
! Gabardine Renner I
m �
m \ Imper'meabilizada (ontra a (huVà W
m m

� Proteção eficiente contra o frio I �
m �
m I

FAÇA SUA ENCOMENDA com antecedência en
m \ para não ficar na falta, já na entrada do inverno, flD
m � / de urna peça indispensável no seu guarda-roupa. m
m \ Veja o novo mostruário RENNER de Gabardine a
m e Casimira, e' ficará deslu�brado. eu
m � m

� CASA PEREIRA� �
m - - w m
m Rua-Getulio Vargas 882 m
m m

�- Filial: �ua Paula Pereira 558 ,I
dnBBnnnnnn��nDnnn�nnnDna��nnnnBnnnDa�n

e Produtos Derivados.

A êsse certame comparecerão pecuaristas de todo PI;IÍS, os

criadores oatar inenses, corno em outras exposições. dele participarão.
concorrendo para seu brilhantismo. alem de demoustrarem 'as possi
bilidades da pecuária barriga Verde.

A Diretoria da Produção Animal (caixa postal 184, Florianó
polis) e os seus Serviços sediados 00 interior de Santa Catarina, pres
tarão todas as informações, cooperando para o maior brilhàntismo
nessa festa de pecuária Nacional.

(Ase.) LAURO FORTES BUSTAMANTE
Diretor da Produção Animal

(Asa.) ANTONIO ALIR 'DIAS RAITANI

E_.9genheiro Agrônomo Encarregado do _Fosto de Monta

Exposição de Anirl)ais
Produtos Derivados

Em obediência ao que foi estabelecido pelo acôrdo r�alizado
entre o MINISTÉRIO DA AGRICULTURA e o ESTADO DE MI·
NAS GERAIS, BAHIA, SÃO PAULO e RIO GRANDE DO SUL,
deverá, realizar-ao alo. de setembro do corrente ano, na cidade' de
PORTO ALEGRE, em seu parque de Exposições, localizado no bair
ro de MENINO DEUS a XXIII a. Exposição Nacional de Animais

Ix

Come;"oracÕes
�

,alheiacusta
Os municípios brasileiros estão,

na sua unanimidade, em dificil.
senão calamitosa situação' finan
ceira'. Nem é outro o motivo de
uma reunião que os seus prefeitos
vão realizar em Belo Horizonte
com o objetivo de, mediante emen

da constitucional sôbre nova dis
criminação de rendas, obterem ma

iores recursos ocçamentários para
satisfação de seus encargos admi
nistrativos'

,_ Paralelamente, entretanto, um

ou outro dêsses mesmos municípios
está celebrando o centenário, ou

o cinquentenário, ele s�a criação,
e, apesar de sua penúria. organiza
programas comemorativos da efe
méride, Movimenta-se. então, a �

politica local, os int erêsses eleito
t-ais se estimulam _:_ e, por obra
dêles, já que os Estados tambem
se queixam de aperturas legítimas,
surgem no Congresso Naciona!

, projetos que transferem para o'
Tesouro da União as despesas de
tais comemorações, Mas estará ês
se Tesouro em condições de fa
zê-las? não ,é verdade que êste,
igualmente. se encontra na contin
gência de apelar para as emissões
ininterruptas de papel-moeda para
fazer face até às suas, obrigações
com o funcionalismo?

í
Esta co�sideração, porém, não pe
sa no ânimo dos autores de pro
jetos de lei sôbee abertura de cré
ditos destinados .a auxiliar municí
pios em festa; f!. ainda agora, duas
dessas proposições lograram pare
cer favorável na Comissão de Fi
nanças do Senado, Trata-se de doi�
créditos especiais. de um milhão
de 'cruzeiros cada, com os quais a

União contribuirá para as come

morações dos centenários. respec
tivamente dos municípios de San
ta Vitória do Palmar, no Rio
-Grande do Sul ei de Pinheiro, DO
Maranhão.

Compreende-se o desejo das
pcpulações dessas modestas comu

U,?S do sul e do norte do país,
de assinalar as suas datas histó
ricas da maneira mais expressiva;J - ireend '

mas o que nao se compreen e e

q1l))e só o possam fazer impondo
tão ,pesado sacrifício a quem não
está, corno sucede com o erário
federal, em condições de responder
\jJ(jl(' êle. Razoável e sensato é que
cada município promova 'às suas

.próprias expensas. com a contri
buição dos seus naturais, as come
lDotações de interêsse regional Vá

que. achando- se a União com fol
.gas' financeiras, não se recusasse,
.se solicitada, a concorrer para o
� _'t" d - I
P.Rt o' as comemoraçaes pr?grama-
.das em limites naturalmente dis-

o Prefeito Júlio F;uganti
exibiu à reportagem pe-
dras com incidência

petrolífera
Estêve em Palácio, quar

ta-feira última, l�, o sr. Jú
lio Fuganti, Prefeito do Mu

nicípio de Tangará, o qual,
acompanhado dos srs. Gual
tiero e Picolli João Menoncin,

,

PETRÓLEO �m
TANGARÁ -

eretos, Mas escapam a êsse crité
rio os dois projetos em trânsito
no Senado, Dá festa, quem pode
dá-la, Ou. como diz a sabedoria
popular: «Quem não pede com o

tempo, 'não inventa modas»,

Do "Diario de' Notícias", Rio
de [ane iro.

Artigos de qualidade
Casa t.rliía

898

,DR. ERWIN SCHWARZ
ÇlRURGIAO DENTISTA

MODERNISSIMO GABINETE DENTÁRIO PROPORCIO

NANPO AO PÚBLICO TRATAMENTOS MAIS RÁPIDOS
I'

COM TODA A GARANTIA.

Pela' m'4:nhã atende a qualquer hora e
,.t

à' tarde exclusivamente com hora marcada
CONSULTÓRIO:: RUA GETÚLIO VARGAS.

EM FRENTE A AGÊNCIA «FORD»,

o SEGURO
Tempos atráz passou uma onda

de artigos noi jornais sôbre seguro
agrário. Creio que nem 30% dos
lavradores tomaram conhecimento
do assunto visto que os habitantes
dos campos em grande maioria
não leem jornais de grandes circu
lações e. os que se dão ao traba
lho de tal leitura - experimentam .. ,

mas logo desistem porque os es

critos em geral fogem à compre
ensão do lavrador simples,

Quanto ao seguro sôbre acidente

foi recebido pelo Governador

Jorge Lacerda.

Erp meio _� p,alestra, o i-
" lustre Chefe do Executivo

Municipal de Tangará res

saltou a importância para
'a região, da construção das
estradas Tangará-Marirí e

Tangará- Curitibanos.

Após a conferencia com

o Chefe do Executivo Cata �

rinense, exibiu o sr. Júlio

Fuganti, à reportagem acre

ditada ao Gabinete do Go-
"

vernador, algumas pedras
daquêle município com inci
dência petrolífera, declaran

do, ainda, que o Conselho
Nacional de Petróleo, após
meticuloso exame, constatou
a existência de petróleo em

Tangará.
Assim, Santa Catarina

entra no ró] dos Estados

que contêern leitos petrolí
feros.

de trabalho nas roças, o muito
que se pode ouvir, em muitas re

giões - nos campos é mais ou

menos isso: - Voc� vai pagar o

seguro?
'

i'i
- Vou pagar êste ano de so

çiedade com o vizinho. pois não
vale a pena gastar dinheiro inu
tilmente se não tenho 'operários.

- E você? - Eu não pago
(as vezes "Pago". Se aparecer al
gum operário, - despacho-o sem

lhe dar trabalho; sal";o se eu tiver
um serviço em que não há peri
go de assiderites...

Há colônos que não podem pa
gar o seguro, pois quem não possui
operários fixos, agregados, � po
derá contratar um ou outro ope-
,. I' \ 10rarro ta vez somente para uns

ou 15 dias durante o ano. Ora.
os que pagam seguro, pagam-o, em

geral para um ano inteiro. Mas,
na realidade. além dos 10 ou 15
dias que o seguro' realmente foi
necessário, � para o resto do tem

po o dinheiro é "botado" fora. E é

claro, ninguem quer pagar o ano

pala assegwar uns 10 dias ... Daí,
os poucos trabalhadores - quan
do pedem serviço ao colôno, são

despachados sem arranjar trabalho,
porque o lavrador teme as conse

qiiencias..; sem seguros-

Nos tempos idos, quando com

prei uma "passagem" de trem, o

agente da estação entregou-me um.

minúsculo cartãozinho de seguro
que custou pouca coisa, válido du-
rante '24 horas. \

\

Ora, será que não se poderia fa
zer uma coisa semelhante para os

trabalhadores rurais, pão agre
gados, que tambem são como pas
sageiros, pois hoje trabalham aqui
3 ou 5 dias e amanhã vão procu-

'

rar outro patrão? J. Wzorek

®::;:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::'==::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::®
::. j ::
•• .fI

ii V. S. necessita' para o conforto de seu lar " ii
ii uma ENCERADEIRA qrre Raspa, Lustra � Encera? ii

�� Adquira ARNO .sirnples e equipada �i
H com espalhador de cêra eletro automático �i
S5 LIQUIDIFICAD6RES ARNO IV CENTENÁRIO ãi
" "

55 LIQUIDIFICADORES W ALITA ii
:: Batedeiras de �olo ARNO DUAL SUPER,3 velocidades ::
n n

ii BATEDEIRAS WAL1TA COM 10 VELOCIDADES ii
ii RADIOS PIONEER A\LUZ E ACUMULADOR ii
55 MÁQUINAS DE COSTURA ELGIN e CROSLEY 55
ii MOTORES ELÉTRICOS para máquina de costura WALITA ii
" "

ii
.

pelos melhores preços da praça a vista e em i:
" -

ii suaves prestações mensaes, na LOJA ::
" ,"
" A -

!! J. COR�TE li!
" "
" �

ii Rua Vidal Ramos, 701 - Fone 125 i5
" "

55 CANOINHAS SANTA CATARINA ii
:: ' ::
®::::::::::::::::::::::::I:==:::::::::::::::::=:=====:::=:::::::=:lI=::::::::::::::HI:==:::::::::®
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.. PARA PRONTA ENTREGA DISPOMOS DO· MAIOR SORTIMENTO DE P N EU S NO -*

t MUNICÍPIO,PNEUS PARA CAMINHÕES'. 600-650-700-750·825-900-1.000 e 1.100 x 20 e,22, de ,�6.8-10.'12 e 14 LONAS, SIMPLES, BORRACHUDOS, BA'NDEIRANTES, ETC. PARA *'� AUTOMOVEtS e JEEPS, ARO 15·16.17-18·19·20 e 21 LISOS E LAMEIROS, FAIXA -*
7'

BRANCA E OS FAMOSOS GOOíYYEAR SEM CAMARA DE AR_ ... -*
Concedemos descontos especiaís. Vendas à vista e à longo prazo �

Para uma bôa compra, procure a tradicional casa do .rarno »-

MERHY SElEME & FILHOS a,
.

.�

em TR�S) BARRAS, Município'-de Canoinhas ��•..�..� � �� � � .
\ I

ALFREDO GARCINDO
.

Representaçõe�, Corretagem,Seguros,Conta Pr:-opria
Tem para pronta entrega-:

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBUL'HAR MILHO, TRiGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO

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

�

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

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

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

,
�

'_
.

6 datas defronte á Gr-anj\; da Alfredo Viertel.

5 Alqueires de terra de cultura - em FARTURA

-,
50 Alqueires (BraçatÍl1gal e Erval) - em CAIViPININI-!f\

..... .:..

60 ALQUEIRES de' terra: de cultura - 2 casas para õperári_os . 1
barracão para, Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires para.arrozeira
35 Alqueires de terra de cultura, - em SEREIA (distante

apenas 10 kilómetros da Cidade)
23 alqueires de terra . na Serra do Lucindo, f sendo 2.0 alqueires,

terra de planta e 3 alqueires de caíva, sem benfeitorias.

A mais antiga
A mais; sortida
A melhor
l\ prejerida

Oficina
I

Relâmpago
Completa assistência para

b· . I do pequeno concerto'
sua ICIC ets até a reforma geral

.' Péças e mais peças, da menor, até a maior

V E N D E bicicletas novas ao melhor prêço da praça

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

PREÇOS MÓDICOS

Sempre OFICINA RELAMPAGO'
Mudou-se, provisoriamente para o novo prédio do

sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte

o Melhor Amigo
Para. o desenvolvimento dos seus negócios; é a sua máquina de
.escrítõrío. Sua bôa conservação será gratificada pelo equilíbrio da

produção e satisfação no seu manejo,
- .

: Indicação do Atelier de Mecanografia
de ERNST REIME.R
Técnico Mecanógrafo

Rua Vidal Ramos, \697 ;-: Canoinhas

Encarrega�se de consertos, reformas e limpeza de Máquinas de
Escrever, Somar, Calcular, Registradoras, etc.

Compra e venda de Máquinas novas, usadas e reformadas

Bordados a Mão
Senhora com longa prá-

tica em serviços de Borda- Esp�cialidades Ferrneceutices
dos a mão, e meias de tri- Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena
cô, aceita qualquer serviço Rubinstein, Margaret Duncan, Coty" ê outras ..

referente ao ramo.

I Artigos de Toucador .etc. "'"Procurar Senhora Ione
Gorniski a Rua Benjamin Manipulação escrupulosa! Preços módicos!
Constant n? 278 Ix

11 -=

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos

.anéís e brincos de di
versos modelos

Pulovers, casaquinhos, blusas
meias, tudo de pura Lã

sempre na
.

Casa Erlita
Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,
<, Borax ou Tupy
Um produto. bom,

especial e cenoinhense l

,
,

Tem bom gosto?
Tome Café' S. Tereza

\

TOSSES r BRONQUITES r
I

VIBHO [REOSOUDO
(SILVEIRA)

QRANDE TÔNICO

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

I
,

Na Relojoaria Suissa
�e 6uil�erme J. A. �ouza

Rua Eug�nio de SJuza

...........__ __ s

I�
]
11
,I

�

.,. �,esta, ai.o -Ínverno ,L

Previna-se e compre seus

agasalhos, cobertores,
roupa de baixo, .

Casa Erlifa

Vende;se
Um trator marca "COCKSHUTT" modo "20", com arado,
grade, polia, tomada. de força etc., com pouco uso e em r

ótimo estado. Prêço convidativo. Tratar com
/ Dr. ERWIN SCHWARZ em frente a Agência Ford.

Para seu transporte sirva-se de quem quizer...
"

'

mas se qurzer ser bem servido, sirva-se da

RODOSUL
SERVIMOS BEM' PARA SERVIR SEMPRE

.

,

A P A R E L H' O

para descarga
.

sanitária
\

I

•

• 100% inoxidável

ENGENHARIA E COMÉRCIO

MATRIZ: RIO DE JANEIRO

FI.LIAIS: SÃO PAULO - PORTO ALEGRI
AGENCIA: BELO HORIZONTE

\ .. '.
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ii Dr, Aristides Diener H
se CIRURGIÃO DENtISTA =;
:: ::
� c

ii Raios X - Pontes Moveis e fixas I
c �
:: :="

ii Dentaduras Anatomicits 55'
� "

ii Rua Vidal Ramos ir
•• . , aiii CANOINHAS SANTA CA TARINA ..::'
." - ..
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ANO 11 - CA.NOINHA'" - S Catarina. 16 de Junho de ]1)56 N.405

Cineminha "São Francisco"
AMANHÃ, às 15 hs. e às 20,15 hs.

cc
A Lei dos Maus"

com TIM HOLT

VARIEDADES NA TELA. ATUALIDADES FRANCESAS.

COMPLEMENTOS DA "SÃO PAULO FILM".

AVISO
Levando em conta os prejuizos sofridos ultimamente numa

area de minha propriedade, loca lisa da em Arroios neste Municí
. pio, venho avisar a quem interessar possa, que a anos proibi por
intermédio dos doi.s Jornais locais, trânsito, extração de lenha, etc.

Para governo de todos fica embargada, plantio, ocupação
e a retirada de aproximadamente 100 m3 . (cem metros cúbicos),
de lenha, esta derrubada sem meu consentimento. Considero esta
falta de obediencia desrespeito e um assalto a meus direitos de

"Proprietário.
Caso continuar o abuso, sou obrigado a recorrer a uma

questão judiciária, afim de ser indenisado pelo uso ilícito a mais
de quatorze anos desta minha propriedade e previno que serão
envolvidas todas 8S pessoas qUE: de um modo ou outro facilitaram
estes prejuisos mesmo os que adquiriram lenha. madeira ou plan
taram no aludido terreno. Pois nunca dei autorisação por escrito
ou mesmo verbal para ocupar de um modo ou outro este terreno.

Previno ainda que não existe ,Uso e Fruto 'beneficiando
pessoa alguma inclusa na escritura Pública anotada no Livro de
Notas 38 Fls. 95 V. a 96 V. Reg. sob Nr. I) 864 Pagina 159 do

Registro de Imoveis. Estando p original ao dispor de quem queira
consultar no Cartorio de Dona Paula Seleme Carvalho.

Assumindo toda e inteira responsabilidade;
Assino: Waldemur Carlos Stange

Canoinhas, 10 de Junho de 19!'i6. 3x

CANDINHO
.

�DA VERA CRUZ

Cine Teatro Vera r' Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas • Impróprio até 14 .anos

RA'INHA DA CONFUSÃO
Grandiosa comédia com JUDY CANOVA. em Technicolor

INÍCIO DO SERIADO Mistérios da' Afric�
DOM I N G O ás 14 horas Censura Livre

RAINHA DA' CONFUSÃO
INÍCIO DO SERIADO Mistérios da. Africa.

DOMINGO.
ás 17 horas -

Impróprio até 14 anos
ás 20 horas •

o OUTRO HOM EM
Filmado numa BERLIM dividida. tensa e apavorada; numa
Berlim em que cada sombra pode ocultar um espião e cada
sorriso pode ser um convite para 8 morte. onde floresce o

mercado negro de gêneros. mercadorias e vidas humanas.
O OUTRO HOMEM tem como principal protagonista

o famoso astro JAMES MASON.

2a. FEIRA· ás 20 horas - REPRISE .,: Impr. até 14 anos

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

IRMA ALEGRIA FILME MEXICANO

com ROSITA. QUINrANA

5a. e 6a. FEIRA • às ,20 horas • Improprio até 14 anos
I

TORMENTA NO ALASKA
com ROBERT RYAN

Aguardem para bréve o grandioso filme Nacional

44 m...s
---------------------------------------------------_.-----_..�----"_.-------

IPETIIlllR
,
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RegistroCivil
Maria GÓ58 Glioski oficiai do

Registro Civil du Distrito de Pau
la Perei I a, comarca de Canoiuhas
Estado de Santa Catarina.

Faço ciente a quem interessar
possa, que estão preparando-se
para casar-se em meu cartório VaI
demiro de Oliveira e .Iulia Can
dida. Êle, solteiro, operário. natu
ral e residente dêste Distrito, onde
nasceu d um de Outubro de mil
novecentos e trinta e sete. filho
de Pedro Soares de Oliveira e de
Pulcina Maria de Oliveira. reai
dentes neste Distrito. Ela solteira,
doméstica. natural de Canoinhas
onde nasceu a vinte e dois de. Abril
de mil novecentos e trinta e [lave.

, filha de F;ancisco Candido e de
Maria Madalena Rodrigues, resi
dentes neste Distrito.

Faço ciente a quem interessar
possa. que estão preparando-se
para casar-ae em meu cartório Fer
nando Biliski e Maria Harz. Êle
solteiro, Iavradbr, natural de Ivaí.
Estado do Paraná. onde nasceu

a três de Agosto do ano de mil
novecentos e trinta. residente [les

te Distrito. Filho de Sergio Bilis
ki e de Ana Bíliski residentes
neste Distrito.

Ela solteira. doméstica natural
e residente dêste Distrito onde
nasceu a três de Maio do ano de
mil novecentos e vinte e sete, fi
lha de Cariolano Harz e de Maria
Perpetua de Lima. ,

.. /
Quem souber de algum impedi-

mento deve acusar na forma da
Lei.

Paula Pereira 9 de Junho de 1956

Maria Góss Gliuski

Oficial do Registro Civil.

Registro Civil
Pedro Veiga Sobrinho, Escre

vente Juramentado em exercício,
de Major Vieira, Município e Co
marca de Canoiuhas, Estado .de
Santa Catarina, etc.

\
Faz saber que pretendem casar:

Eduardo Metzer Neto e Vanda
Comirk. Ele. natural dêste Estado.
nascido neste distrito no dia 30
de Maio de 1934. lavrador, solte�
roo filho legítimo de Alfredo Metzer
falecido e de Dona. Joaquina iH-

,

cardo de Jesus domiciliada e re

sidente neste 'distrito. Ela, natu

ral dêste Estado. nascida em Bom
Retiro no dia 2 d- Outubro de
1932. doméstica, solteira. domici

liada e residente neste disdrito,
filha de Antonio Comirk, e de Do-

.

na Joana Pereira, falecidos.

A presenta ram os documentos

exigidos pelo Código Civil art. \80.
Si alguem tiver conhecimento de
existir algum impedimento legal,
acuse-o para fins de direito. E
para constar e chegar êste ao co

nhecimento de todos lavrei o pre
sente que será afixado no lugar
de costume e publicado no jornal
Correio do Norte, da Cidade de
Canoinhas,

Major Vieira, 11 de Junho de
1956.

Pedro Veiga Sobrinho.
Escrevente Juramentado em

, .

exercicio.

Malhas de Lã
só

na (!,a�� �.tit4

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F R I E I R )\ S,
ESPINHAS, ETC.

CONTRA CASPA, •

QUEDA DOS CA. 1

BELOS E DEMAIS

4FECCOES DO

COURO CABELUDO.

I i'

rr PELOS
'7

e

ANIVERSARIANTES DA SE1'vlANA
COMPLETAM MAIS UM NA·

{fALICIO
HOJE: 08 srs, Emiliano J. Uba

e dr. Nery Waltrich; a sra. dna.
Adelia, esposa do sr. Carlos Spies;
a menina Onorina, filha do sr,

Hercilio Müller.

AMANHÃ� A srta, Asta, filha
do sr. Rodolfo Bayerl; o sr. En
gelbert Fürst; a menina C!eide
Maria, filha do sr, Antonio Ho

drigues; o menino Ivo, filho do
sr. Antonio Gungel.
SEGUNDA-FEIRA: Os srs, dr.

Zaiden Seleme, residente em Curi
tiba/ Adib S. Sakr e Paulo Zapp;
o jovem João Agostinho dos San
tos; o menino Djalma. 'filho do sr.

Elpidio Borges da Silva; as srtas ..

Leondina, filha do sr. Emilio
Küchler e Angelina Metzger.

TERÇ1-FEIRA: O� srs, Agênor
J. Kreiling e Celso Bauer: o ga
roto Edgardt Wilson. filho do sr.

Waldemar C. Stange; as sras.

dnas, Francisca, esposa do sr. Vitor
Gonçalves e Sofia, esposa do sr.

Paulo Zapp,

QUAHTA-FEIRA: Os srs. Pau
lino Furtado de Mello, Otto
Hoífmann P. Paulo Jarschel Sob.;
a srta. Ancila Stoeberl: as meni
nas Maristella, filha do sr. Athai
de Allage, Maria Deolair, filha do
sr. Belmiro Alves e Irene. filha da
sra. Estanislauva Kosouski: o me

nino Herberto, filho do sr. Gui
lherme Prust,

QUINTA· FEIRA: Os srs. Gui
lherme Varella, ex-redator desta
folha. agora residente em Tíjucas,

.

Jacob Fuck Jr. e Zeno C, Zippel;
a sra. dna. Luiza, esposa do sr,

Gastão Casamajou: srta. Sibila,
filha do sr. Paulino Furtado, de
Mello; os meninos Marcos. filho
do sr. Carlos Mülbauer e Ari Lu
cas. filho do sr. Eraldo Spitzner,
SEXTA FEIRA: Os srs. Bene

dito Terêzio de Carvalho Netto e

Ladislau Dambroski: a menina
Ivone, filha do sr. Leonardo Brey;
os jovens Dorival Grittens e Eliseu
Langer.
Cumprimentamos 08' aniversa

riantes desejando. lhes parahens -

e

votos de perenes felicidades.

APELO A' M(SERICORDII
Acham-se na Cadeia Pública .

desta cidade, 2 meninos, um com

1 � anos outro com 8.

Pequeninos, porém fortes, tron
cudos, testados -do sol, umas

carinhas de inocentes.
'-

Vivem sua vidinha triste de
meninos sem pais, verdadeiros
"cães perdidos sem coleiras".

Ha dias um destes meninos fu

giu, levando uma bicicleta. Foi
então fotografado como ladrão.

Vítimas de meio adverso, não
maus de caráter, se talvez en

contrassem um pouco de cari-

nho por parte de algum casal

que saiba compreender as peral
tices de uma criança com saúde,
esta criança poderia prestar
muitos servicinhos, levando re

cados, buscado encomendas etc.
I

Tristes meninos, sem pais, que
por falta de amparo e por falha

completa de instituições não po
dem ser protegidos e encami
nhados.

Casais sem filhos,· façam uma

obra de caridade, levando um

destes pobres meninos que se

encontram num cubículo horrí
vel da cadeia, e quem sabe; um
deles poderá um dia 'vos ser

util, ou util à sociedade. Conhe
ço casais que fazem gastos e-nor

mes com cães e' que bem pode
riam amparar seres humanos,
estes pobres infelizes, que bem
orientados e educados podem
ser alguma COUSi8 para si e tal
vez uteis a propria coletividade.

Vai aqui portanto um apelo
à misericordia de corações bem
formados.

JUSTICA ELEITORAL
. t

EDIT'AIJ
(/

'.) Doutor José Pedro Mendes
dE!'" Almeida, Juiz Eleitoral da
8a. Zona. Canoinhas, Santa Ca

tarina, na forma da lei, etc ....

Faz saber aos que o presente
virem, ou dele conhecimento

tiverem, que por determinação
do Exmo. Sr. Desembargador
Corregedor da Justiça Eleitoral,
torna público, a quem interessar

possa. que os eleitores desta

8a. Zona, abrangendo os muni-

cipios de CANOINHAS e PA

PANDUVA, que deixaram de

votar nas eleições de 3 de ou

tubro de 1955 (três de outubro
de mil nevecentos e cinquenta
e cinco). por não constarem seus

nomes das folhas .de votação,
das seções de suas residencias

ou em qualquer outra seção
desta 8a. Zona, deverão apre-'
sentar as suas reclamações, por
escrito, a êste Juizo Eleitoral,

NUNO� EXISTIU IGUf:lL

dentro do prazo 'de quinze dias,
mencionando 10 numero do titu

lo, a seção em que deveria votar,
bem como a data e seção em

que votou anteriormente. Para
conhecimento de todos passou
se o presente edital, que vai
afixado no local do costume,

.
bem como nos cartorios distritais'
deste Município e Comarca e

no Cartorio de Paz do Munici

pio de Papanduva, e. publicado
,..nos Jornais «Barriga Verde» e

«Correio do Norte», que se edi
tam nesta cidade. Dado e pas
sado nesta cidade de Canoinhas,
aos 12 dias do mes de junho de

.

1956. Eu Zeno Benedito Ribeiro
da Silva, Escrivão o datilografei.

O Juiz Eleitoral. José Pedro

Mendes de Almeida.

Está conforme o original e

dou fé. Data supra, O Escrivão
Zeno Benedito Ribeiro da Si)VH.
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