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Hoje, dia. 23, será inaugu
rada, C0m as cerimônias da ben-

ção, e logo após, franqueada ao

público a Biblioteca Infantil de

,C�noinhas. BIC.

Fomos convidados pelo seu

fundador, idealizador e Diretor,
Revmo. Pe. Frei Elzeário, para
visitá-la, à Rua Getúlio Vargas,
n? 653 - 1° andar.

Ao entrarmos, fomos surpre
endidos por um mundo de livros
infantis, revistas, quadros pito
rescos, enfeitando as paredes,
bonecos montando' guarda pelas
mesas, estantes e armarias, Ilâ
mulas, com o dístico da BIC,
cruzando os ares das salas, dan
do-lhes um aspeto convidativo

�:;fri:o.
leitura/ e o recreio do

rm�ri�tario: �. �, L���M��
o que logo de início nos cha

mou a atenção foi uma grande
placa encimada por sugestiva
pintura em que se encontram

os dizeres: "Beati mundo carde".
"Bernaventurados os puros de
coração". Os puros de coração,
prerrogativa dos corações ino

centes, dos pequeninos, das cri

anças.

E foi para elas� as crianças,
sobretudo, que o Fundador da
Bl'C levantou em Canoinhas esta
obra de educação e cultura.

Compõe-se a BIC de duas
salas da estar, urna para adultos

e outra para menores."'Na maior,
funciona o expediente, estando

prevista mais uma sala para jo
guinhas de mesa, parà crianças.

Os móveis: Uma grande me

sa oval, duas mesas menores e

uma secretaria completa. com.
sete gavetas, mais de uma dú-

zia de cadeiras. A madeira be
neficiada para a confecção dos
móveis foi doação feita à BIC

pela Firma Irmãos .Fernandes.

Além destes móveis há um ar

mário de vidro com estantes

para livros, praticamente reple
to de livros e "mais um armário

de vidro, móvel antigo, para
revistas.

Par? o controle de livros exis
te um fichário de aço com duas

gavetas, no qual se encontram
as fichas de cada volume exis
tente na Biblioteca. Até o mo

mento estão fichados cerca de

Acham-se os livros distribui
dos em cinco secções, de con

forrnidade com 'o gosto e a ca

tegoria de leitores. Encontram
se na 1a Secção: Literatura In

fantil; 2a Secção: Literatura para
adultos; 3a Secção: Obras de
interesse geral; 4a Secção: Bio:

mil e duzentos a mil e tresentos
livros e a este total devem ser

acrescentados mais ou menos

quatrocentos volumes de .Bele
trística, romances, novelas etc.
cedidos pela Paróquia Santa
Cruz, à BIC, em benefício do
Público.
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Demissionário'
Plinió Travasses
Estaria magoado com repre

ensão recebida de JK
Rio, 19 (TP) - Anuncia o

vespertino "Tribuna da Impren
sa" que nos círculos ligados ao

Supremo Tribunal Federal in-

I formava-se, hoje, que Plinio Tra
vassos estaria demissionário do

cargo de. procurador geral da
'República, em consequência da

repreensão que o presidente da
República lhe fez, em conversa

com o Governador Jorge Lacer
da. A repreensão, relaciona-se'
com o caso de S. Catarina, no

qual o PSD está tentando, junto
ao T.S.E., cassar o diploma do
governador catarinense. Plinio
Travassos deu parecer favorável
ao PSD e Juscelino estranhou

que êle assim tivesse agido, sem
o consultar por se tratar de ca

so politico. Plinio Travassos, se
gundo seus amigos, somente re

tirará seu pedido, caso Juscelino

faça declaração pública, desmen
tindo o pronunciamento.

"

SEMENTES PARA
PLAN�rIO DE 1956

AS

Comunicação recebida do Fiscal do SET pelo Presidente
. da Associação Rural, sr. Alfredo G,arcindo
SERViÇO DE EXPANSÃO DO TRIGO

Inspetoria-da Estado de Sta. Catarina - JOAÇABA - Linha Sul
AViSO AOS SENHORES LAVRADORES

A Inspetoria do SET em Sta. Catarina, comunica aos srs.

Lavradores o seguinte:
I _:: Que, em virtude do afastamento de sua séde atual,

localizada em Joaçaba, e a fim de bem servir à triticultura desta

região, resolveu instalar Postos de venda e distribuição de SE
MENTES DE TRIGO, para plantio, em MAFRA e CANOINHAS;

II � Que o preço do SET, para o produto 'acima, é de

Cr$ 520,00 (quinhentos e vinte cruzeiros) por saca de 60 quilos,
pôsto Estação Férrea, para pagamento no ato da retirada das

sementes; ."

III - Que o Govêrno do Estado de Sta. Catarina, através
sua Secr.etaría da Agricultura, e no sadío propósito de colaborar
Com a- União no incremento à produção do Trigo, assinou convê
nio com o SET (Serviço de Expansão do ,Trigo) para pagar de
seus cofres, em benefício do lavrador catarinense, Cr$ 100,00 do

preço constante do item "II", pelo que dita SEMENT8 passará a

custar, ao mesmo .lavrador, apenas Cr$ 420,00 (quatrocentos e

vinte cruzeiros);
,,.-

IV - Que o Pôsto de distribuição de SEMENTES DE

TRIGO, em Mafra, funciona junto ao Moinho Catarinense Ltda.

(fone: 1208); e o de Canoinhas junto às instalações da Associação
ltural daquela .cidade;

V - Que, o Serviço de Expansão do Trigo em Sta .. Ca
tarina mantém funcionários sediados em Mafra (Av. José Seve
ríano M�ia, n.? 344-fone 1037) e Canoinhas (Associação Rural), os

quais prestarão aos ,snrs. interessados quaisquer outros, infórrnes
que porventura desejarem ainda, sôbre SEMENTES DE TRIGO.

MAFRA, Junho de 1956
(ass). Francisco Furtado Maia _) Fiscal do SET

o

diplomar o candidato eleito, pois
que não tendo sido interpostos
recursos parciais em época opor
tuna contra as irregularidades
apontadas pelo reclamante, ope
rara-se, na especie, a preclusão.

3) - Em caso absolutamente
identico o recurso 'interposto
pela UDN no Estado de Alagoas,
contra a diplomação do atual

governador daquele' Estado, o

Tribunal Superior Eleitoral hou
ve por bem julgar improceden
tes as alegações tardiamente o

postas à apuração do pleito.

4) - A última palavra será
dada" pelo Tribunal Superior E
leitoral e conhecida a sua ante
rior sadia orientação é de espe
rar-se que o julgado da mais
Alta Corte do Pais ponha termo
às esperanças daqueles que não
tendo conseguido a consagração
popular nas urnas esperam ob
te-las por meio de recursos tar

dios, nos quais mais que tudo
procuram articular gra ves injú
rias a correção dos juizes elei

torais, ferindo a majestade da

Justiça e abalando a confiança
do eleitorado na' serenidade das
decisões judiciárias.

NO RIO
DE'
Dr.

o GOVERNADOR
SANTA CATARINA
,JORGE LACERDA

RIO - O Governador de
Santa Catarina, .Dr. Jorge -La
cerda, declarou aos jornalistas
que o que se trata contra
o seu mandato, por inspiração
do sr. Nereu Ramos, é uma ver-

gonha.
-

Alertando para a gravidade
do que se trama contra o seu

mandato afirma que resistirá
"por todos os meios e processos
que puder mobilizar".

Conta o Dr. Jorge Lacerda
com a integral solidariedade de
todos os partidos que o elege
ram. Entre outras, o Dr. Jorge
Lacerda afirma o seguinte:

1) - Inconformado com o

resultado final do pleito para
governador do Estado de Santa
Catarina, interpos o PSD recur

so contra a diplomação legal'
do candidato eleito Dr.· JOrge
Lacerda.

2) - O Tribunal Regional
Eleitoral de Santa Catarina, co
mo não podia deixar de faze-lo,
por unanimidade de votos, re

jeitou a reclamação oferecida
pelo PSD catarinense aos resul
tados finais dos trabalhos da
comissão apuradora e resolveu

ALTAVIR
ZANIOLO

Dua. Maria
11esaacla Cherem
Faleceu repentinamente dia 20

em Florian6polis D. Maria Ve
nancia Cherem, Viu�a do sr An
tonio Cherem, Pessoa bastante
relacionada na Capital 'do Estado
onde desfrutava de um largo cir
culo de amizade, dada a sua expon
tanea bondade, D, Maria Cherem
visitava constantemente os pobres
de Florianópolis, levando sua pa
lavra caainhosa e ajudando sem

pre {os que nela procuravam am

paro e assistencia. O desapareci
mento de D, Maria Cherem será
sentido por todo 'o pov. da" Ca

pital, perdendo a assistericia social,
uma das mais destacadas figuras.
Deixa D./ Maria Cherem inu

meros filhos. Em Cancinhas resi
dem duas - D Nereida Cher-em
Côrte espô-,a do Sr. rair Côrte e

D. Maria Cherem Zaguini. espôsa
do Sr. Jaime Zaguini e uma nlta
D. Stela Schwartz. espôsa do sr.

dr. Erwim Schwartz.

Festeja seu natalício dia 26,
o nosso presado amigo e cola
borador" ALTAVIR ZANIOLO,
Diretor Gerente das firmas -

Indústrias de Madeira Zaniolo
S. A. e A. Zaniolo & Cia., sen

do que a primeira firma tem
tambem escritório e depósitos
em Curitiba.

Altavir Zaniolo dirige o escri
tório de Curitiba, onde a sua

atuação nos meios industriais da
quela progressista cidade, vem
se revelando de uma maneira

. digna de ser mencionada e elo
giada. Altavir Zaniolo foi um
dos fundadôres da Assocíacão
'Comercial, re�ém-criada e e�stá
sempre atento ao que se faz em

Canoinhas para emprestar a sua

colaboração.
'

"Correio do Norte", tem o

maximo prazer em cumprirnen
tar Altavir Zani010, desejando
lhe muitas felicidades e perênes
venturas, junto a quem lhe são
caros.

"Correio do Norte", envia a fa
mília enlutada, sentidos pesâmes,

406

grafias, 5a Secção Religião, Mu
ral, Filosofia.
Entre outras, na Secção de

Literatura Infantil encontramos:
"O Tesouro da Juventude", edi
ção recente de ·1954. Coleção
de Revistas Infantis: "Clássicos
da Literatura Infantil". "O Mun
do da Criança", em 15 volumes,
etc.

Secção para adultos: "Coleção
Saraiva", 91 volumes.: Obras
completas de José de Alencar.
Obras completas de Monteiro
Lobato. "O Mundo Pitoresco",
nove volumes, edição 1954. A;
buns de São Paulo Quatrocen
tão. Grande Atlas Aguilar, um

dos orgulhos da BIC. Roman
ces policiais, novelas etc. '

Funcionamento da BIC.

Expediente provisório:" Para
leituras in 'loco, retirada e dE

volução de livros, nas quartas
feiras, das 19-21 horas;' nos sá

bados, das 15-17 horas.
,

Quando é retirado o livro é
retirado ao mesmo tempo a fi
cha correspondente,

.

onde é es

crito o nome do leitor. Esta
mesma ficha passá então para
um segundo fichario, onde per
manecerá até que o livro seja
novamente devolvido. Além des
se controle da' própria Bibliote
ca, há o controle para o gover
no do próprio leitor. Para tan
to existe a ficha de empréstimo
que acompanha o livro e na

qual se marca o prazo para a

devolucão. Para qualquer reti
rada cobrar-se-á um cruzeiro,
isto é, taxa de conservação. As

. Obras de luxo, no entanto, não

poderão ser retiradas da Biblio
teca. Elas estarão :'I disposição
do leitor para consultas e leitu
ras in loco, pois existe no mes

mo andar onde funciona a BIC
uma espaçosa varanda envidra
çada, com mesas e cadeiras, onde
os leitores poderão ficar à von

tade.

Aí está, em poucas linhas, a
.

feitura da BIG.
'

No Estado de Santa Catarina
é a única. Abre hoje as suas

portas, para todos indistinta
mente, procurando satisfazer, na
medida do possivel, a todos os

gostos, a todas as inteligencias,
grandes e pequenas, semeando

\ a semente da boa leitura, da

quela leitura que educa, que
prepara o individuo à sociedade,
da sociedade que infalivelmente
será o fruto das mentalidades
dos individuos que a compõe.
BlC, abre as tuas portas para

,

os canoinhenses e faze que a

leitura dos teus livros traga a

esta terra mais compreensão,
mais caridade e sobretudo mais
perdão!

,

São os nossos votos mais sin
ceros.

Declaracões do
� .:

sr, AfonsoArinos
líder da oposição na

Câmara Federal
O Sr. Afonso Arinos, falando

à reportagem sôbre o movimento
relativo à união nacional, assim se

manifestou: "Qual das duas corren
tes do govêrno está pregando a

união nacional? Pacece que em vez

de união nacional deveria ser pre
gada a união no govêrno". "A
Oposição colabora com o govêrno
dentro da sua função precípua de
fiscalizar -e criticá-lo sempre' qu'e
necessario. Ela deve obrigar o 'go
vêrno a agir corretamente, a tra-

(Conclúe n'outro local)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE

JOAO DUARTE, filhoREPUDI�O AS PA'LAVRAS DO PADRE
JULIO' HART'MANN Achincalhadas as nossas ins

tituições religiosas, educadoras
e as famílias canoinhenses por um covarde que não mediu as suas palavras por

ter pensado com os pés e talado pelos cotovelos
Padre Julio, esteja onde esti

ver, primeírarne'nte quero comu

nicar-lhe, que não estou sendo
caudatario de padres e irmãs
franciscanas, Não estou servindo

par tido politico. Não pertenço
a Congregação Mariana ou a

outra associação religiosa, Mas
como catolico pra ticante não

podia deixar de rebater as fal
sas acusações e as calunias le
vantadas pela sua pena e publi
cadas no seu folheto de 19 de
maio.' Só um debil mental, um

coração transbordante de adio
poderia vomitar tantas ofensas,
contra tudo- que a nós é mais
caro. A nossa igreja, ao' nosso

colegio. e as nossas famílias.

Padre Julio, o senhor começa
descarregando sua ira contra .a

madre superiora [porque a mes-
, ma pediu sua retirada do Co

legio, mas não explica. porque
foi pedida sua retirada: Se o

senhor explicasse que seu me

todo de ensino, não possue os
menores requisitos pedagógicos
e que suas arbitrariedades esta-

vam influindo de uma maneira
malefica sobre os alunos, tcdos
saberiam o' motivo do pedido
de sua retirada. Ou talvez o

senhor queira dar aulas ao cor

po docente do Colegío Sagrado
Coração de Jesus que já formou
mais de uma centena de nor

malistas, e é considerado um

dos melhores estabelecimentos
, de

/

ensino do país.
Padre Julio, o senhor em seu

folheto procurou de todas as for
mas desvalorizar o trabalho de
frei Elzeário. Porque? O senhor
em sua curta estadia nada produ
ziu de útil. enquanto frei Elze
ária, já instituiu o cineminha ca

tolíco e a B Le. Todos sabem que
a B. r. C. foi urna inicía tiva ou

sada, � que graças aos esforços
de frei Elzeário já tornou se

uma realidade; apesar de ter
sido combatida de diversas ma

neiras, Talvez o senhor não sai
ba que a B. r. C. tem obtido a

maior e melhor repercussão em

todo o.país. Se a prefeitura alu

gou, um prédio para que fun-

A,VIS O
Levando em conta tOS prejuizos sofridos ultimamente numa

area de minha propriedade, localisada em Arroios' neste MuniCí
pio, venho avisar a quem interessar possa, que a anos proibi por'
'intermédio dos. dois Jornais locais, trânsito, extração de lenha, etc.

Para, governo de todos fica embargada, plantio. ocupação / Padre Julio, o senhor caluniou'

a retirada de aproximadamente 100 m3 (cem metros cúbicos), as viúvas e as que estão sós

de lenha, esta derrubada sem meu consentimento. Considero esta em casa de uma maneira ver:
falta de obediencia desrespeito e um assalto a meus direitos de gonhosa. Se o senhor fosse le

proprietário.
' vado a barra de um tribunal,

será que o senhor provaria queCaso continuar o abuso, sou obrigado a recorrer a uma
frei Fabiano, é o padre das viu

questão judiciária, afim de ser indenísado pelo uso ilícito a mais
vas e das que estão a sós em

de quatorze anos desta minha propriedade e previno que serão
envolvidas todas 8S pessoas qUE': de um modo du outro facilitaram

casa. O senhor diz que prova,

estes prejuisos mesmo os que adquiriram lenha. madeira ou plan-
mas entre dizer e provar há
urna distancia enorme. O resul-

taram no aludido terreno. Pois nunca dei autorisação por escrito li

ou mesmo verbal para ocupar de um modo ou outro este terrenó. tado seria o senhor acabar indo
I

o .

para a cadeia. Existe um �an-
Previno ainda que não existe Vso o

e Fruto beneficiando damento (o oitavo) que diz "Não
pessoa alguma inclusa na escritura Pública anotada, no Liv'PO de levantar falso testemunho". Mas
Notas 38 F-Is. 95 V. a 96 V. Reg. sob Nr. 6,864 Pagina 159 do o senhor diz todas essas tolices
Registro de Imoveis. Estando o original ao dispor de quem-queira e nãs espera ver o efeito de
consultar no Cartório de Dona Paula Seleme Carvalho. seus achincalhes contra toda

uma população. G> senhor não

passa de um covarde que se
o

acoberta pela distancia em que
está. E para o cumulo o senhor
se contradiz em seu folheto de
uma maneira que mostra ter
escrito sem refletir. Vejamos,
o senhor diz que já tinha pedi
do sua excardínação antes da

ca�avana de marionetes (o ter
mo é seu) do dia 20 de maio.
Como o senhor pode dizer isso
se o seu folheto é do dia 19 de
màio. Urna pessôa que se julga
UITra mentalidade e comete tal
erro, só pode ter pensado peJos
pés. Ou o senhor é profeta que
previu que dia 20 de maio iria
uma caravana a Lages tratar
do mencionado assunto. Se o

fosse talvez tivesse pressentido
as conseqüencías dos seus es

critos e não teria redicularizado
a religião católica, que tambem
é a sua.

É lamentavel . que um fato
deste tivesse que se desenrolar
em nossa comuna.

r
,

Assumindo toda e inteira responsabilidade;
Assino: Waldemur Carlos Stange

Canoinhas, 10 de Junho de 1956. 2x
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ERWIN SCHWARZ
CIRURGIAO DENTISrA

MODERNISSIMO' GABINETE DENTÁRIO PROPORCIO
NANDO AO PÚBLtCO TRATAMENTOS MAIS IRÁPIDOS

COM TODA A GARANTIA.

Pela manhã atende a qualquer ho'ra l_

ã tarde exclusivamente com hora marcada

DR.

.CONSULTÓRIO�: RUA GETÚLIO VARGAS,

EM/FRENTE A AGÊNCIA «FORD».'
898

cionasse a Biblioteca Municipal,
nada mais lógico e justo que a

Biblioteca Infantil de Canoinhas
funcionasse no mesmo edificio.

Padre Julio, o senhor diz que
frei Elzeário acha-se rodeado de
muitas meninas e poucos rapa
zes. O que o senhor quer insi
nuar com isso? 'J que pretendeu
em falar dessa maneira? Será
que o senhor julga frei Elzeário
um tarado mental, ou acha que
as familias canoinhenses enviam
suas filhas para o catecismo pa
ra, servirem como cobaias. O
senhor diz que frei Elzeárlo a

tropela os rapazes da escadaria,
e esquece-se que em uma das
missas no Hospital Santa Cruz,
porque algumas pessoas tiveram
necessidade de saírem

-

antes da
benção final, o senhor virou-se
para o publico e num daqueles
seus impulsos irrefletidos os cha
mou de "Filhos do Diabo".
Quem errou mais? Padre Julio,
o senhor diz que frei Lamberto
'recomendou que votassem em

certo candidato. Mas não diz

que o senhor mesmo procurou
fazer como fez politica em di
versas .escolas. Todos sabem que
o senhor aceitou ú cargo de

inspetor escolar para fazer po·
litica em favor de certo candi
dato, quando sua missão devia
ser outra.

Atravez das colunas deste

jornal hipoteco e acredito que
cemigo tambem a maioria da

população catolica de Canoinhas

hipotecam a mais irrestrita solí-

,I
I
I
,
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23.6.1956'

Cinquenta por cento
Terminou 8 eleição do Club Militar. Qualquer que fosse

o resultaria; o teste teria sido melancólico como foi. Uma divisão
patente, clara, intransponível, quase odienta mesmo, entre 8S

Forças Armadas, Cinquenta por cento acirrada de um lado, cin
quenta . por cento acastelada no outro, Fixação, Intransigência
pl}chendo, no meio, o fôsso da separaçã? �

E vogando por
-

Sobre as duas facções, vogando aêrea, de
sinteressada, vaga, a amorfa facção cos neutros, trinta por cento
de indiferentes ou tímidos, de medrosos ou prudentes.

Por que chegamos a isto? Porque o espirita está contuê
bado no Exército, o coração está apaixonado na Marinha. a von
tade está refreada na Aeronáutica. Em cada caserna há, verda
deiramente, uma mobilização de espíritos. Em cada soldado Hã
uma conciência que julga, um raciocínio que .traça roteiros e

estabelece diferenciações.
o

I

Que� ganhou as eleições do Club Militar? Sabemos quem
a perdeu e esta é a grande evidência que emergiu do pleító,
Perdeu o Exercito. agora dividido em exército do interior e exército
da capital, perdeu a Marinha, perdeu a Aeronáutica, perdeu o

Brasil. Perderíamos pela mesma forma, qualquer que fosse o te

sultado, Segadas ganhando, Segadas perdendo, porque no, seio
das Classes Armadas não pode haver, .patríóticamente, nenhuma
vitória nem nenhum vitorioso quando elas se apresentam dívídi-,
das, intranqüilas, separadas por dissenções e por ódios.

"

Deram a essas eleições, normalmente de puro interesse
das !classes militares, uma coloração política. Foi bom até que
fizessem isto porque, agora, do pleito emerge Uma verificação
poderosa como um plebiscito, evidente como urna soma matemá
tica, a vereficação dêste fôsso moral. já se transformando em
fôsso ideológico, que separa facções e grupos nas Classes Militares.

Há de haver militares que dirijam militares. É esta tra
dição do Brasil republicano, embora não seja a melhor prática.
Que militar, porém, terá, agora, autoridade bastante, no Exército;
na Marinha, ria Aeronáutica, para assumir, de conciêncía plena;
a responsabilidade de dirigir os militares brasileiros, quando êstes
se apresentam assim acastelados, e partidarismos oe grupos fun-
damentados quase pelo ódio?

'

Teríamos domínio de uma facção' sobre outra, de um gru
po sobre outro, quase de um partido' sobre outro. De qualquer,
forma o ddminío do vitorioso sobre o vencido, do dominador 50",
bre o dominado. Quem representa metade só pode dominar o

! todo pela coação, tornando a outra metade= coata. E fazer coa ta
uma parte das Forças Armadas é um perigo nacional em qual-

,
. . \

quer pais que seja. \

Melhor de -tudo seria continuar tentando a harmonia das
classes armadas. Melhor, sim, se houvesse mais previsão, mais
evidência, mais sensibilidade politica na direção geral do país.
Bem melhor seria isto, esta politica de extinguir tumores de fi
xação. No Brasil, porém, não é o racional que se pratica, nem o

que o senso comum indica. Vai-se de costas acima, como naquela
história infantil do "azeite senhora velha", azeite para apagar fo
gueiras, para extinguir ódios, para diminuir labaredas de paixão.

Não foi simplesmente para O Clube Militar que os oficiais
brasileircs votaram. F0i para o Brasil, pelo Brasil. E votaram o

"

reconhecimento da divisão, da dessídia, das facções que se en

tredevorarão ao primeiro momento, ao primeiro descuido.
o'
Da eleição -- tão à moda brasileira. feita com fraude.

-Impugnações. e malícia - resultou uma vitória tão peqqena que
se calcula mesmo em cinqüenta por cento, a vitória do acaso ou

da esperteza, nunca a vitória de uma causa de um principio, de
uma necessidade a atender.

E como foi em nome do Brasil que votaram os oficiais
brasileiros, é o Brasil que sai representado desta .eleição. é sua

dessidência intransponivel que se retrata na situção do Club
Militar.

'

Seria facil. ainda agora, quando o faccionismo se afirma,
cem tanta força no seio das Forças Armadas. apontar roteiros
saudáveis para solver este grave problema de desarmonia. perj-:
gosa e efervescente, Seria facíl, sim, se houvesse, em todos' os
espiritos, o caldo da boa-vontade, a receptividade, o desinterêssé,
o patriotismo mesmo.

Há cessas coisas vagando, porem, aí por· fora?

Melhor será, portanto, �eixar mesmo, como está. Para que
perder tempo com palavras e conselhos? O acaso, que tarnbem
é um deus, embora um deus caprichoso e, muitas vezes, humo
rista, já tem salvo o Brasil, muitas vezes, em outras crises de
desatino. Apelemos para o acaso mais urna vez e fechemos os

olhos, para não ver, ao menos, o clarão que o estrondo provocarão

Cobertores de
.

pura Lã
Lã em fios

dariedade as irmãs e· padres
franciscanos pelo bem que já
fizeram e pelo que pretendem
fazer. CASA ERLITAMichel N. Seleme

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
fNFLAMAÇOES,
COCEIRAS,\
F R I E 1 R 'A 5,
ESPINHAS, ETC.

PETRDlllR
,1�IRI[aIRNUNOf=l EXISTIU IGUl=Il

CO,URA CASPA, (j
,

-

QUEDA DOS CA·

UELOS E DEMAIS
. í

AFECCDES DO

COURO CABELUDO.
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m
D ilid d

' rol

I' uas uti I a es numa, 50 .peça �
m '. rol

I Geberdine Renner m
� m

. � V ,t Imper;meabilizada contra a chuva �
m

<

'Proteç�o eficiente contra o frio I I
m

'

m FAÇA SUA ENCOMENDA com antecedência I
Ele para não ficar na falta, já na entrada do inverno, eD
ce ! de uma peça indispensável no seu guarda-roupa. ell
DJ Veja o novo mostruário RENNER de Gabardine ên
m I e Casimira, e ficará deslumbrado. m
m \ �

I ; 9ASA PEREIRA �
DJ . Rua Getulio Vargas 882 . I
m m

I Filial: Rua Paula Pereira 558 I
aEiljaa���t;jt;jt;jfj�t;jt;j�i:ii:jfjfj�a�l!i�EifjEii.!jarJ.fj����6
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·0 Melhor Amigo
. Para o desenvolvimento dos seus negócios, é a sua máquina de
escritório. Sua bôa conservação será gratificada pelo equilíbrio da

produção e satisfação no seu manejo.

Indicação do Atelier de Mecanografia
de ERNST REIMER
Técnico Mccanógrafo

Rua Vidall Ramos, 697 .-. Canoinbas
, Encarrega-se de consertos, reformas e limpeza de Máquinas de

Escrever, Somar, Calcular, Registradoras," etc.
Compra e venda de M�quinail novas, usadas e. reformadas

ALFREDO GARCINDO
Representações, Corretagem,Seguros,Conta Propria

Tem para pronta entrega-:
MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TRIGO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES

..
A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MÂNUAL 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 Oavíãc.Tres Barras. Preço de ocasião.

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

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

6 datas defron,te á Granja de Alfredo Viertel.

5 Alqueires de terra de cultura - em FARTURA
. . \

. 50 Alqueire&; (Bracatingal e' Erval) - em CAMPININHA

23 alqueires de terra na Serra do Lucindó, sendo 20 alqueires,
terra de planta e 3 alquei-res de caíva, sem benfeitorias.

� �

\ ,

Compl'êta assistência para
b" " I·t do pequeno concerto

sua ICIC e 8, até a reforma geral

Péças e mais péças, da menor, até a maior

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

MECÂNICOS ESPE:CIALIZAOOS

PREÇOS MÓDI.COS

Sempre OFICINA RELAMPAGO
\

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago

Mudou-se, provisoriamente para o novo prédio do
sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte

.......................................

,

\

A conhecida Loja e Sapa-
taria Mareis nesta Cidade.
Vende-se com a Sapatada
ou sómente a Loja.
Ver ve tratar com o Sr.

Amaro Martins, no local. 2x
I'

o Inverno� está aí!
Previna-se e co.mpre seus

agasalhos, cobertores,
ro.upa de baixo"

I

na Casa

Está

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

ótimo estado. Prêço convidativo. Tratar com

Dr. ERWIN SCHWARZ em frente a Agência Ford.

A Loja' J. Côrte
Rua Vidal Hamos, 701 _ Fone 125 - .Caixa Postal, 76

CANOINHAS _ SANTA CATARINA

oferece a V. Sias.' balanças automáticas de balcão,
capacidade até 20 kilos; balanças de plataforma
com cap. até 500 kilos, das afamadas marcas

SWEDEX e, FILIZOL,A
2

APARELHO

• 100% inoxidável

para descarga
sanitá'ria

'. \

ENGENHARI� E COM�RCIO

MATRIZ: �IO DE JANEIRO
.

'

FlUAIS: SAO PAULO· PORTO ALEGU
. AGENCIA: BELO HORIZONTE

, .

. Para seu transporte sirva-se de quem quizer...
mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

R Ô D 0-5 U L
SERVIMOS B�M PARA SERVIR SEMPRE

'Erlifa·

Cse • Desaparecido
Policial, vistoso com dois

anos de idade devidamente,
registrado e vacinado.

Placa de matrícula, n. 462.
,

Tratando-se de animal de
estimação, gratifica-se bem
a quem der informações na

Fábrica da Vasos de Xaxim ,

ou a seu proprietário Alfre-
do Baukat. .

\

O cão atende pelo nome

de Gigante, 4x

Vend�-se,
Uma propriedade em Rio

d'Areia (Santa Emidia) ten

do, uma casa, paiol, anexo

ferraria com ferramentas e

barracão, madeira serrada

,para urna casa de 8x6, um

terreno de dois (2) alqueires.
Ver e tratar condições com

o proprietário sr. José Aren
dartchuk, ou nesta redação.

CURSO GRATUITO 'DE

TAQUIGRAFIA
A Escola Modêlo de Taquigra

fia, dirigida pelo Professor Sérgio
Thomaz, abriu matriculas ao novo

cu�so de taquigrafia por corres.

pendência que terá a duração de
cinco mêses após o que serão con

feridos diplomas aos alunos apro
vados em exame final. Para maiores
informações escrever á Escola Mo
dêlo de Taquigrafia, Rua Barão
de Itapetininga, 275, 9.° andar.
sala 93, Caixa Postal, 8600, fone
36-7659'- São Paulo.

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Tem bom gosto?
Tome Café S. Tereza

(SI.LV"I AI

CIRANDE TONI09

TOSSES t IRONQUITES t

VIBRO [HEOSOT ano "

Procure no seu fornecedo'r
o sabão Princeza, Lygia.,

Borax- ou Tupy
Um produto bom,

,

especial e cenoinhense.l
......
V. S. poderá comprar re-

'.

logios moderníssimos ,

anéis e brincos de di
versos modelos

Na ,Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

r
Rua Eugenio de Souza
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Ultima hor
o Presidente da Associação Rural acaba de receber o seguinte telegrama:

Mafra 22, 15 hs. n. 19/56. Possivelmente segunda feira chegarão aí 1750
sacas sementes trigo para plantio. Caso 'vagão entre antes minha chegada favor
diligenciar, descarga para depósito obtendo carreto mínimo.

(ass.) FRANCISCO FURTADO MAIA - Fiscal do SET.
)

'rg P E l_r S �. � � �� C· '. I�W ���-�� rrcu ar
,

D' � �
.,

e .

I
'

Vende-se uma com duas
'

aJ. e serras, pronta para ser ins
talada.ANIVERSARIANTES DA SEMA1VA

Hoje: o menino Lino filho do
sr. Zenão Mazurkevicz; os jovens
Ferdinando Frank e Ottmar Ride;
o sr. Angelino Ferreira Agente
Ferrovrário, srta, Inês Bialeski.

,

Amanhã: a sra. dna. Maria, es

posa do sr. Rodolfo Wibbelt; o

sr. [oão Clemente Kuhn; o me

nino Nylson João filho do sr. Ro
dolfo Auerbach; o menino Toão

- Franci�co filho do sr. Eraldo Spitz
ner. I
Segunda-feira: os srs. Waldemar

Naderj.. e Guilherme Grosskopf;
a sra. dna. Celestina esposa do sr.

Antonio Borek; o menino Pedro
Salvio filho do sr. Antonio BQrek;
a Sra. dna. Rosa esposa do sr.

Horst l-\ollmann;' a sra. dna. Nair
esposa do sr. Hildegar Imianovski.

Terça-feira: o sr: Altavir Zaniolo;
a sra. dna. Iracy esposa do sr,

Ludovico Bóra; a menina Rosicler
Maria filha do sr. Tahyr Damaso
da Silveira; o jovem Pedro Bur
gardt.
Quarta,feira: as sras. dnas. Her

cilia esposa do sr. Emilio Lemke;
e adote esposa do sr. Rodolfo
Frantz. �

Ouinta·feira: a menina Lidnéia
filh-;; do sS. Pedro P. Portes; a

srta, Laureei Righetto; a srta,
Yolanda Trevisani; o garoto Alceu
filho do sr. Carlos Mülbauer: o

'garoto Vilmar filho do sr. Marcus
Franz; a sra. dna. Paulica esposa
do sr. José Greffin.·

Sexta-feira: ,a srta. Silvia Pauli
na Linemann; a sra. dna. Maria
esposa dosr. Artur· Bauer; os srs.

,]Ladislau Cubas; Pedro Carlos Ne
gromonte e Pedro Paulo Kohler;
a menina Elisabel Adelaide filha
do sr. Felix Rudolf; o jovem Mi
guel Czarnik,

Cumprimentamos a todbs dese
jando-lhes felicidades.

Nascimentos.
Tuçara Helena, é o' nome da

galante menina, que a 13 do cor

rente veio enriquecer o lar do
casal Menotti,Leoni Nunes. atual-

'

mente residentes em Itajaí.

A' 13 do corrente. veio enri
quecer o lar do \casal Elpidio.Olivia Borjes Silva, 'O nascimento do
robusto menino, que na pia batis
mal. recebeu o nome' de Antonio
Sérgio.

'

Marilda, é o nome da garotinha
que a 14 do corrente, veio enri

quecer o lar do casal Angelo-Leo
nor Alberti.

Parabéns aos papais com votos
de felicidades aos, pimpol�os.

Noivado'
Com a srta, Beatriz Gomes

Ferreira, filha diléta do sr. Ange
lino Ferreira e sra. Maria Euge
nia Gomes Ferreira, contratou
casamento dia 28 d'e maio último,
o sr. dr. Moacir Budant, filho do
sr. Tulio Budant Tunior e dna.
Nilda Co�nelsen Budant.

Felicidades perenes do «Correio
do Norte», ao jovem' par e aos

Exmos. pais.'

Cine Teàtro

Icelatório da festa realiza
da em 3

'

de �unho em Agua
Verde, em- benefício da es-

cola local:
'

Receita bruta Cr$ 35.112,00
Despezas diversas 12.071,00

Líquido 23.041,00

Agradecemos às comissões
e ao povo' 'em geral pela 'Iajuda e comparecimento aos

festejos. A COMISSAÓ.

Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

EPílOGO DE SANGUE
em Technicolcr, com JON PAYNE e JAN STERLING

CONTo DO SERIADO Mistérios da Africa

, n OM I N G O ás 14 horas Censura Livre

E,píLOGO DE SANGUE
CONto DO SERIADO Mistérios da Africa

, ás 17 horas - Censura Livre
DOMINGO -

ás 20 horas - Impróprio até 14 anos
,

�
. Aventuras' de Pimpinela Es(arlate

em maravilhoso Techuicolor
com DAVID NIVEN e MARGARET LEIGHTON

2a. FEIRA - ás 20 horas - REPRIS.E - Impr, até 14 anos

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

lMANADA SELVAGEM
,

,:'5a. e .'6à. FEIRA - à.s 20 horas - Improprio até 14 anos

O BRUTO FILME MEXICANO

com o famoso astro PEDRO ARMENDARIZ

Aguardem para bréve o grandioso filme Nacional
,

f

CANDINHO
DA VERA CRUZ, com MAZAROPI

',.e H&Ht5SpiEiS '!g,....... i _

Preço e condições a com

binar com o proprietário.
SERGIO GAPSKI

Agua Verde

'Registro 'Civil
Pedro Veiga Sobrinho, Escre

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

Faz saber que pretendem casar:

Davino Bécker e Irene Fidélis.
"Ele. natural deste Estado, nascido
em Canoinhas, no dia 16 de ju
nho de 1919. lavrador. viúvo, filho
legitimo de Narciso Bécker fale
cido e fie Dna. Maria Madalena
Bécker, domiciliados e residentes
neste distrito. Ela; natural deste
Estado, nascida neste distrito. no

dia 4, de Dezembro de 1939, do
méstica, solteira, filha de João
Fidélis e de Dna. Maria Rósa da
Silva, falecida, domiciliados e re

sidentes neste distrito.

Apresentaram 08 documentos
exigidos pelo Código Civilart. 180:
Si, alguem tiver conhecimento de

existir algum, impedimento legal,
acuse- o para fins 'de direito.

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de todos lavrei
o presente que será afixado no

'lugar de costume e publicado no

jornal "Correio do Norte", da
cidade de Canoinhas.

Major Vieira, 19 de Junho de
1956.

Pedro Veiga Sobrinho
Escrevente Jurament, em exercício

Artigos de qualidade
Casa Erlita

ccnclus�o da la. página
balhar, a não praticar desmandos.
E' o seu papel dentro da verda
deira união nacional, onde se torna

indispensável o diálogo entre o

govêrno e a oposição. Já tive opor
tunidade de declarar que os ini
migos que o Sr. Tuscelino Kubits�
chek tem de enfrentar não somos

nós. os oposicionistas, mas outros:
a inflação, a desconfiança, a misé
ria do povo, o desencanto das
'massas, as revoltas d'bs que <vota

ram nêste govêrno e agora estão
desiludidos Para combater tais

inimigos, o presidente tem forças
bastantes no Congresso. Ü que lhe
cabe fazer é unir essas fôrças. que
andam meio dispersas e cuja de
sarmonia agrava a situação aflitiva
do País, A 'União no govêrno é

que deve ser concretizada, não, a
chamada união nacional".

Declarações Ido
sr.AfonsoArinos

Pulovers, casaquinhos, blusas
meias" tudo de pura Lã,

sempre na

Casa Erlita
IMPUREZAS DO SANGUE

I UIXIR Df-BO�UfIRA
AUX. TRAT. SlfILlS

3

ANO n - C \NOINHA'-' - S Catarina, 23 de Junho de lY56· N. 406

GRAVETINHOS .. __

o tempo é demais precioso e

nenhum jornalista de bom senso

poderá disperdiçá-Io em ataques,

O resultado é quasi sempre
'oposto. E, justamente, as pessoas
Il)..ais atacadas atraem a nossa

simpatia.
A imprensa é um poderoso

veiculo de pensamentos que po
derá levar aos lares o bem-estar,
a felicidade. Mas, a imprensa má
poderá causar males enormes.

Servindo, se da a rte de escre

ver. jamais cidadãos honestos
deveriam usar tinta para derra

má-la, atravez de �e.!Js escritos,
sobre a fama do próximo

É preciso que' a imprensa
,

sirva verdadeiramente à Pátria,
que se ponha á serviço do hem
,anter que seja tarde.

Jotaves

t Agradecimentc
Viúva e filhas de João Müller Júnior profundamente en

tristecidas com o falecimento de seu querido espôso e pai, agra
descem a todas as pessoas que o visitaram durante sua longa
enfermidade, aos esforços prestados pelo nosso grande médico e '

amigo sr. dr. Rt'neau Cubas, que sempre atendeu-o com muita
atenção e' carinho até seu último momento de vida, ao Revdo.
Padre que deu-lhe o prazer de sua honrada visita, a tedas as

pessoas que enviaram f1ôres e telegramas, aos que acompanharam
o corpo inerte a Matriz Cristo Rei e de lá ao Campo Santo.

A Família enlutada

Companhia' «Americana» de Seguros,
.Sinônimo de 'Segurança e Tranquilidade

I -

ESCRITÓRIO ITAJAí s. c.EM
Rua Hercilio Luz, 36
I T A J A l

Sala 3 - Caixa postar,186
Santa Catarina'

Procura sub-Agentes em Canoinhas
para trabalhar a base de .. , comissões

7

Cineminha «São Francisco»)
,
HOJE, sábado, às 20,15 horas

PROGRAMA DUPLO:

"Ronda do Terror"
com BILL ELLIOTT

e

"A do Enforcado;'Pista
com o Cão 'Policial CHINOOK.

AMANHÃ. domingo:' As t5 horas:

"A Rondá do Terror" e "A Pista do Enforcado"
A'", 29,15 horas:

"Terra" do Meu Destino"
com VICTOR MATURE

\

Atenção portador� de bilhetes

da rifa promovida p�lo 8btaFogo E. C.
to. Prêmio: 1 máquina de costura para o número 949

2Q- Prêmio: 1 jogo de Porcelana para o número 109

3Q_ Prêmio: 1 mâqirina de moer carne pI o número 280

conforme sorteio dá 12 de junho de 1956,
da loteria de. Santa Catarina
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