
contou com a visita ilustre do Gal.
seu Estado; - Maior, que esti veram

instalação do

).,"'�.'..'.".' .

., : '
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....

Canoinhas
Militar e

possibilidades de

Comandante

,"

da 5.a Região
estudando asem

grande
r-rrés Barras,
Campo Militar.

\
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Ano" 11 406

A maior e mais fragorosa derrota do PSD sofrida
em Santa Catarina.

Ú Governador Dr. Jorge Lacerda, duas vezes di

plomado governador do povo democrático, altivo e sobe- rm�[i�tã[iij: t t ����M��
rano de Santa Catarina, CAIXA POSTAL, 2

A primeira vitória lhe concedeu a maioria
\

esma

gadora do povo catarinense que o' elegeu o seu Gover
nador no memorável pleito de 3 de outubro. Vitória que
lhe foi unanimemente assegurada e conferida pelo egrégio
Tribunal Regional Eleitoral.

A segunda grande vitória acaba de lhe ser confe
rida pela mais alta Côrte de Justiça Eleitoral do País,
que por unanimidade, isto é, seis a zero, negou provim:en- ,M'il sacas' vendidas. Augusto Pedone plantará 400 sacas. Desani-
to ao recurso ,do já duas vezes derrotado PSD catarinen-:,

m.ados alguns lavradores por não terem dinheiro para a comprase que, não conseguindo a consagração popular pelas ur-
de sementes. Espera-se uma queda na produção de 1956

Sup.· T.ribunal Eleitoral .6
Nereu, Leoberto & PSD O

\.: .

nas teve a ousadia e a sernvergonhice de cometer a' in

juriosa afronta à decisão do egrégio Tribunal Regional
Eleitoral e através dele a totalidade dos tribunais eleito
rais de Santa Catarina, apresentando 'ao supremo a sua

mais odiosa página de cinismo e de infantilismo. Depois
de macular assim e calcar aos pés a decisão unânime do
T.R.E., bateram às portas ,do Supremo com uma argu
mentação tão infantil que os próprios jornais pessedistas
do Rio não quiseram publicá-la, nem como matéria paga.
Deu provas, no entanto o Supremo Tribunal Eleitoralque,
nem aos que estão no poder lhes é permitido abusar da
Justiça. E se tivessem um pouco mais de vergonha, o

Palácio da Justiça, deveria a estas
.

horas estar ocupado
por um homem mais digno, de mais ombridade e sobre
tudo de mais carater.

É tempo de se podarem os ramos e o leal deixe
de ser desleal.

('

À ,FIR�JlA ALFREDO MAVER & FILHOS
,A' BIC AGRADECE

o. /
O Sr. Mário Mayer, em nome di.!' Firma, entregou à Bi

biloteca Infantil a quantia de Cr$ 1.000,00 para aquisição da obra
standar da Literatura Infantil em nosso País "b MUNDO DA
CRIANÇA", em 15 volumes. A Biblioteca ag;'adece, sensibilizada,
a bondade 'do Benfeitor.

f.

Canoinhas, Santa Catarina, 7 de Julho' de 1956
------------- --.--_.

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

Numero

m[�l�m�: ���W� �����MM C umm� �AR�I��� um�t�: Im�ss S[HM[
FONE, 128 CIRÇ'ULA AOS SABADOS

processando normalmente
venda de sementes de' trigo

plantio do corrente

Vem se

a

para

1955, pode ser considerado o

ano. do trigo no Município de
Canoinhas, Segundo as estatís
ticas feitas pela Associação Ru

ral, 28 milhões de cruzeiros vie
ram para Canoinhas para a com

pra de sementes. Quem se dis-
, pôs a verificar, notou que du
rante as vendas havia grande

�

entusiasmo no meio dos nossos

lavradôres, Entregavam as se

mentes e logo em seguida re

cebiam o pagamento em cheque.
Inúmeras firmas compradôras
mandaram para Canoinhas, seus
próprios funcíonários, afim de

melhor atender, evitando com
isso, demora no pagamento e na.
pesagem, Pelos pedidos de tra

tôres a Assócíação Rural, para
'0- serviço- de aração e destóca,
era -de se prever que 1956 su

plantaria a produção de 1955.
Até então as notícias de que o

Govêrno Federal daria todo a

pôio e assistência aos trrticulto

res, eram as esperanças que mo

tivavarn o entusiasmo.

I' Assumindo o Sr. Juscelino

Kubitscheck, atravéz do seu Mi
nistro da Agricultura, determi
nou que as sementes fossem
exclusivamente vendidas aopre
ço de Cr$ 520,00, a saca de 60

'quilos. O empréstimo portanto,
estava fora de qualquer cogita
ção. Em Santa Catarina, o Go
vernador Jorge Lacerda tomou
tôdas as providências - foi ao
Rio e

�

falou com o Ministro -

nada conseguindo, um mês de

pois mandou novamente o seu

Secretário da Agricultura Sr.
Mario Bruzza, propor' O emprés-

Morreu aos 150
anos de idade

BELO HORIZONTE, 21
C0m a idade de 150 anos acaba
de falecer no município de Pa

pagaios, neste Estado, a senhora
Maria Joana da Silva, batendo
ao que parece verdadeiro recór
de, de longevidade. Tendo nas-.

cido em janeiro de 1806, na

Fazenda do "Rio Prêto", naquele
município, d. Maria Joana nunca

se afastou dêstes sítios, vivendo
o seu século e meio entre as

mesmas paisagens. Deixou enor

,me descendência: nada menos

de 21 tetranetos e 38 trinetos,
além de bisnetos e netos. 'I'odos
os seus filhos já morreram há
muito e seus netos estão', no'
ocaso da vida. Até o dia do

.

desen lace. d. Maria Joana esta-

';á bem disposta, vivendo nor

�almente a �ua vida de cam

ponesa.

No dia 16 de junho do corrente ano, após-empossado pela
\Câmara de Vereadôres no cargo de Prefeito Municipal, Dr. Ha
roldo Ferreira fez um discurso e entre muitas palavras dernagó-.
gicas, disse que a sua administração estaria acima de qualquer
interêsse político partidário. Pediu a colaboração de' todos os par
tidos políticos ao seu governo. Frisou inumeras veses que sem a

cooperação de todos, não poderia apresentar uma administração
construtiva. Todos os que estavam no recinto da Câmara, naquele
momento bateram palmas ao novo Prefeito eleito- do Município
de Canoinhas. Pareceu aos olhos de todos os presentes, um exce

lente moço. Fez crer que dali por diante, estavam esquecidos to-
dos os seus atos desagradáveis praticados durante a sua campanha
política. Canoinhas no dia seguinte de sua posse, ingressaria no

vamente na sua marcha progressiva, sem ressentimentos políticos.
Mas,. não sucedeu assim como todos esperavam. O seu discurso
serviu apenas para ludibriar os que não conheciam, de perto o

seu instinto de vingança. Em 20 dias de administração, em vez

de se empenhar para equilibrar as finanças da Prefeitura, iniciou
a onda de empreguísmo e esbanjamento, Para se eleger, compro-" ','

meteu-se totalmente com os seus eleitôres, 'Neste curto espaço de
tempo, admitiu 3 funcionários e um' operário zelador de estradas,
que segundo afirmam, é um homem doente, incapacitado para
qualquer tarefa e ninguem melhor do que êle que é médico, pode
dizer ao contrário.

.

No govêrno de Herbert Ritzmann, foi admitido. Fomo
CONTINÚA NA TERCEIRA PÁGINA

timo por 6 meses, oferecendo o

Estado, tôdas as garantias. Se
esta proposta fosse aceita, então
o Estado emprestaria as semen-

,

tes, e recebendo do lavrador,
uma nota promissória como ga
rantia do empréstimo. Mesmo

'assim, o Ministro da. Agricul
tura não concordou e disse não
ter ordem para emprestar' as se

mentes, sob qualquer aspecto.
O Governador Jorge Lacerda

compreendendo que seria inútil
fazer outra qualquer tentativa,
resolveu então ajudar o lavçador
çatarinense com G:r$ 100,00 (cem
cruzeiros), em cada saca de se

mentes adquirida, passando a

custar Cr$ 420,00. Patriótica ini
ciativa a do Governador Jorge
Lacerda, que demonstrou o seu

alto interesse pela nossa triti
cultura.

Mesmo com êsse desconto,
muitos de nossostriticultôres es-

Despedido
- Antonio

ano

I tão desanimados porque não tem

dinheiro para a compra de se

mentes.
__,;: I

"Prevê-se uma quéda na pro-
dução de 1956. Augusto Pedone
comprou 400 sacas de sementes

para o plantio, Fêz grande sa

crifício, e pode ser considerado
o triticultor número 'um do Mu-.
nicipio. Heróico Triticultor. Ne
nhuma ajuda recebeu do Govêr
no Féderal.
Das 1.750 sacas de sementes

recebidas pelo Serviço de Ex
panção do Trigo, localisado na

Associação Rural, mil sacas já
foram vendidas, inclusive as que
estão reservadas. '\ \

Colaborando com o SET, a

Associação Rural está levando
as sementes aos seus Núcleos
Rurais, facilitando dêste modo,
os que .não podem, vir à cidade
por falta de condução.

da
de

Prefeitura
Barros -

A 'acusação do Ministro da' Fazenda
Cometeu o govêrno, através

de) pessedismo majoritário na

Câmara dos Deputados, um gra
ve êrro ao procurar furtar o mi
nistro da Fazenda aos efeitos da
denúncia, solidamente documen
tada, apresentada àquela Casa
do Congresso por U1;n alto fun
cionário do fisco federal.

-

A reputação do sr. José "Ma
ria Alkmin não resistiu à enun
ciação de fatos que a compro
meteram irremediàvelmente. O
caso de sua moradia em I.',�p�ir,-,
tarnento de luxo 'mediante alu-

I guel
írrtsórío é um detalhe que

o observador, ainda o menos

Couclúe na úl,ti,ma página '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Duas utilidades numa só peça I
m

R
m

� Gabardine entier �
m m
m Impermeabilizada (ontra a' (huva m
m' . m

m Proteção eficiente conna o frio I .�.
m m-
m FAÇA SUA ENCOMENDA com antecedência m
m I para não ficar na' falta, já na entrada do inverno, m
m \ de uma peça indispensável no seu guarda-roupa.. m
\m \ Veja o novo mostruário RENNER' de Gabardine m
-m- e Casimira.s e ficará deslumbrado. W
m m

�. CASA PEREIRA �
ll6 - Ai_ -- m
m, Rua Getulio Vargas 882 m
m , m

! J Filial: Rua �'a(Jla Pereira 558 � Ver e tratar com o Sr.
.� W Amaro Martins, no local. 3x
n���nD��nnn�n��nnnnnnnnDnnn��n��nnn�na

Vende;se

k

I

t
,I
I'

'"

/'

Um motor Ford 29-A,' retiftcado. <servindo
'f 'tambem pãra estacionário, tendo para'

\,
isso instalação completa I \

Datas lecalizadas no melhor ponto da cidade.

Loteamento Stüber, 'próximo á Assoe. Rural.

o 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 Mecanógrafo
Rua Vidal Ramos, 697 .-. Canoinhas

ALFREDO GARCINDO
Representações, Corretaqern.Sequ ros,Conta Propria

Tem para pronta entrega-:_
\

MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO. TRiGO,
ARROZ E/_TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIREHA MANUAL -E ELETRICO
,

Deseja vender o seu imóvel? Procur� 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 Gaviãú, Tres Barras. Preço de ocasião.

7 alqueires de terra. 3 casas e paióis. Olari.a completa.
.

Verdadeira propriedade 'rural.

6 datas defronte á Granja de Alfredo Vieriel.

50 Alqueires (8racatingal e Er�al) - em CAMPININHA

A: mais antiga
A mais sortida'
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago
Completa assistência para'

b" "I
'

do pequeno conéerto
sua lele eta até a reforma geral

Péças a mais péças, da menor, até á maior

V E N D E bicideta,s novas ao melhor prêço da praça

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

PREÇOS MÓDICOS

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

sr, João Selerne, junto à Casa Esmalte
-&* IM,__W" 4 ti m w;

sei

'..

7-7-1956

'*'

Ínverno está' ai!
Previna-se e compre seus

agasalhos, cobertores,
roupa de baixo,

na Casa
,

Encarrega-ae de consertos, reformas e limpeza de Máquinas de

Escrever, SOlIJar, Galcular, Registradoras, etc.
Compra e venda de Máquinas novas, usadas e reformadas

t '\
iíIiI IJI =AIIlI!=IIe=TIiIlIIfl!1!!1!li11l llIIfrMmi

'Está ...

a venda
A conhecida Loja e Sapa

taria Mareis nesta Cidade.
Vende-se com a Sapataria
ou sómente a Loja.

\

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

ótimo estado. Pr.êço convidativo. Tratar com

Dr. ERWIN SCHWARZ em frente a Agência Ford.

J. CôrteA Loja
Rua Vidal Ramos, 701 - Fone 125 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS � SANTA CATARINA

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

SWEDEX e FILIZOLA

\ "

para descarga
sanitária·

• DescoFga automlÍli<o

\,
• 190% ii10xiciável

\

ENGENHARIA E COMÉROO

MATRIZ: RIO DE JANEIRO

FlUAIS: SÃO PAULO· PORTO ALEGU
AGENCIA: 8ELO HORIZONTE

Para seu transporte sirva-se de quém quizer...

mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

RO·.DOSUL
SERVIMOS BEM PARA, ,SERVIR SEMPRE

,"'.

Procure no seu fornecedor ..-

o sabão Princeza, L ygidl
,Borax ou Tupy

Um produto bom,
I '

Iespecial e canoinhense.

Erlifa

2

Cão _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.- ,2x

Vende ....se
Uma. propriedade em Rio

d'Areia (Santa Emídía) ten
do, uma casa, paiol, 'anexo
ferraria com ferramentas e

barracão,' madeira serrada

para uma casa de 8x6, um'
terreno de dois (2) alqueires.
Ver e< tra tar condições com

o proprietário sr. José Aren

dartchuk, ou nesta redação.
-

\

CURSO GRATUITO DE

TAQUIGRAFIA
A Escola Modêlo de Taquigrl'l-,

fia, dirigida pelo Professor Sêrgid
Thomaz. abriu matriculas ao novo

curso de taquigrafia por corres-
.

I p�)Odêncla gue, terá a duração de
CInco meses apos o que serao con

feridos diplomas aos alunos apro
vados em exame finàl. Para rqaiorea
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,

Tem bom 'gosto 1'"
I

Tome Gafé S. Tereza
TOSSES I IIRONoums r

VIUHO' [REOSOTADO
(SlLVIIRÁI

GRANDE TÓNICO

AssineI Leia I Divulgue!

Correio do Norte

V. S. poderá comprar re

logíos modernissimos
anéis é brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guil�erme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE

Juizo de Direito da Comarca de Canoinbas
Edital - Citação de Inibal Veiga

o Doutor José Pedro Mendes de

Almeida, Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado 'de
Santa Catarina, na forma da lei.
etc ..

Faz saber ao réu Aníbal Vei

ga, brasileiro, casado, natural
dêste Estado, filhc de Jorge Mi

guel Veiga e de dna. Ana Te
reza Veiga, lavrador, residente
em Coxos, dêste Município e

Comarca, achando-se em lugar
incerto e não sabido, qUE: no pro
cesso crime que a Justiça lhe

move. por infração prevista 00

art., 129, § LO. incisos I e II. do

Código Penal Brasileiro, em

aditamento à denúncia da fls 2
na qual o mesmo é denunciado
nas penas do art 121, combina
do com o inciso II do art. 12,
também do Código Peóal Bra
sileiro. foi designado o dia 31
de Julho' entrante, às 14 horas,
na sala das audiências do Juizo
de Direito' da Comarca,

-

no Fo
rum desta cidade, para subme
ter-se a novo interrogatório, po-,
dendo logo _após, ou no prazo
de três dias apresentar defesa

prévia, bem como róI de teste

munhas que tiver, tudo na for
ma e sob as penEis legais. Para
conhecimento do mesmo mandei

passar o presente que foi afi
xado no local de costume e pu
blicado na imprensa local. Dado
oe passado nésta

�

cidade de Ca

noinhas, aos 19 dias do mês de
Junho de 1956, Eu, Zeno Bene
dito Ribeiro da Silva. Escrivão
o datilografei e subscrevi.

O Juiz de Direito

José Pedro Mendes de Almeida

Está conforme o original e

dou fé.
Data supra.
O Escrivão Zeno Benedito Ri

beiro da Silva

Edital - citação de' João Gonçalves
O Doutor José Pedro Mendes
de Almeida, Juiz de Direito da
Comarca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, na forma da

lei, etc ...

Faz saber ao réu João Gon

çalves, brasileiro, solteíro, natu
ral dêste Município, filho de
Claino Gonçalves e Maria Ca

valheírb, lavrador, residente em

Arroios, desta Comarca, achan
do-se em lugar incerto e não
sa bido, que no processo crime

que a Justiça Pública lhe move,

por infração prevista no artigo
137, § único do Código Penal.
foi designado o dia 7 de Agos
to próximo, vindouro, às :4 hoc.

ras, na sala das audiências, no

Forum desta cidade, 'para sub
meter-se a interrogatório, po
dendo, logo após; "ou no prazo.
de três dias apresentar defesa

prévia, bem como ról de teste
munhas que tiver, tudo na for
ma e sob as' penas da lei, fi
csndo igualmente citado para
todos os demais atos e termos
do prccesso, até final, pena de

revelia. Para conhecimento do
mesmo mandei passar o presen
te edital que vai afixado no lo
cal de costume e publicado na

"imprensa local. Dado e passado
nesta cidade de Canoinhas, aos.
19 dias do mês de Junho de
1956 Eu, Zeno Benedito Ribei
ro 'da Silva, Escrivão o subs
crevo.

O Juiz de Direito
José Pedr'o Mendes de Almeida

Esta conforme o original e

dou fé.

Data supra.
O Escrivão Zeno Benedito Ri

beiro da Silva.

Arti�os 'de qualidade
LaSà Erlita

DR. ERWIN SCHWARZ
CIRURGIÃO DENTISTA

MODERNISSIMO GABINETE DENTÁRIO PROPORCIO·

NANDO AO PÚBLICO TRATAMENTOS MAIS RÁPIDOS
COM TODA A GARANTIA.

Pela manhã atend.e a qualquer hora e

à tarde exdusivamenté (om hora marcada
CONSULTÓRIO': R U A G E T Ú L I O V A R G AS. 898

EM FRENTE A AGÊNCIA «FORD».

::U::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::=I::::'::::::::�:::=::::::::::::::::::::::::::::
:: ' . se
II �

ii nr. Aristides Diener ii
:: CIRURGIÃO DENTISTA ::
== ..
- -

.. ..

ii Raios X - Pontes Moveis e Fixas ii
.. ..
•• a.

ii Dentaduras Anatomicas i�
- "
- -
••.

Rua Vidal, Ramos
••

! CANOINHAS SANTA CATARINA ��
..

.
' ..

- "

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::::
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. Colchões de Molas - .Duas Faces
Grupos EstoFados

A VISTA E PRAZOA

Intormações conà

AHredo Garcindo ou Waldemar Knüppel

Hegistro Civil
Sebastião Grein Costa, Escri

vão -de Paz' e Oficial do Regis
tro Civil de Major Vieira, Mu

nicípio e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarina, etc.

Faz saber que pretendem ca

sar: Cassemiro Smentcóvski ve

Nair Bécker. Ele, natural dêste
Estado, nascido neste distrito no

dia 5 de Dezembro de 1917, la
vrador, solteiro, domiciliado e

residente neste distrito, filho le

gítimo de Estanislau Smentcóvs-.
ki e de Dona Valentina Sment

covska, falecida, domiciliado e

'residente neste distrito. E11:l, na

tural dêste Estado, nascida nes

te distrito no dia' 26 de Março
de '1938, doméstica, solteira, do
.míciliada e residente neste dis

trito, filha legítima de Salvador
Bécker e de Dona Emilia Rodri

gues Bécker, domiciliados e re

sidentes neste distrito.

Apresentaram os documentos

exigi rios pelo Código. Civil art.
180. Si alguem tiver conheci
mento de existir algum impedi
mento 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

Correio 'do Norte, da Cidade de
Canoinhas. .

Eu, Pedro Veiga Sobrinho, Es
crevente Juramentado em exer

cício, que escreví, dato e assino.

Major Vieira,
.

�7 de Junho de
1956.
Pedro Veiga Sobrinho.

Escrev. Juram. em exercício,

-_ PERDEU-SE
quinta feira passada, dia 21,
no ónibus do traj eto Três
Barras a Canoinhas com des
tino a Rio dos Poços e Fe

lipe Schmidt, uma bolsa preta
contendo dinheiro e objetos
de valor. pertencentes a uma

viúva que tem' necessidade
. de rehave los.

Gratifica-se a quem entre-'
gar nesta Redação.

C ire u la'r
Vende-se uma com duas

serras, pronta para ser ins
talada.
Preço e condições a com

binar com o proprietário.
·SERGI'O GAPSKI

Agua Verde 1

'e"
,.,;t: 10ft

«>

7-7·1956

iA P r ime i r a
/

da BICsem sn a
\

Aberta' ao publico a 23 de junho, nós quatro expedien
tes qUE- registrou até ao dia 30; assinalou a Biblioteca um movi
menta surpreendente. A surprêsa foi de satisfação, em vista 'õo
grande número de visitantes Foi de apreensão, porque se' cons

tatou, desde logo, que são espacialmente acanhadas as duas salas
da BIC para a procura com que a honram tantos amigos da lei
tura. Entre êsses, coube aos pequenos a palma como era de e -

peral', Mais consolerites teríamos contado, se já nos fôsse possí
vel, agora. ampliar as horas de' expediente, com a colaboração de
auxiliares,' afim de que! pudéssemos atender aos numerosos leito
res que vêm bater á porta fechada.

OS NÚMEROS DA PRIMEfRA �EMANA. - Há, em prí
meirro lugar, o mundo oscilante dos que visitam a BIC, folheiam

. livros; ou ali mesmo fazem suas leituras. Calculamos muito su

perior a 400 o número desras pessoas na pr imeira semana. Não

admira'; pois sabemos que se trata da curiosidade inicial. Nem
essas pessoas podem contar crmo leitores fixos da E[C. Tôda

pessoa que vem retirar um livro para leitura a domicílio, inscre
ve seu nome no QUA DRO DE LEITOI}ES, por ordem alfabética
de apresentação. Quando se trata de menores, vai assinalada a

Escola que frequentam e a filiação. Na mesma linha, marcam- se,
para controle do movimento, as sucessivas retiradas, mas unica
mente as que se fazem para leituras a dc.micílio, sem considera

ção ri'às que se fazem, e numerosas, para leitura na Biblioteca.
Nesta base, foram constatados os números seguintes, r.a primei
ra semana:

- Leitores inscritos _ .. 152.
Retiradas >, '.' ' 214.

Passados os primeiros dias de sensação, é de esperar que
'se estabilize, pouco a pouco, o número de Ieitores, o que será

perfeitamente natural numa pequena cidade, continuando porém
constantes as re ti rs das, que tendem para aumento, quanto mais
o Magistério da Cidade incrementar o gôsto pela leitura em seus

alunos. conforme lembram os Estatutos da BIC, e dentro das fi,

.

nulidades que a Biblioteca se propôs ensaiar em. Canoinhas Tu
do o que desejamos agora é que dó encanto inicial, que a algu
mas pessoas ainda parece sonho em Canoinhas, passemos aos fru
tos concretos 'da utilidade. Neste campo da semente, que a Igreja
Católica lançou em Canoinhas, parece nos indispensável a colabo
ração da Família e da Escola.

frei Elzeário Schmitt, ofm.

DESPEDIDO ••• J
'. -Cônclusão da primeira página

Agente Floresta!', e sr. Antonio de Barros, que segundo .a opinião
daquele ex-Prefeito, era um éxcelente funcionário. Dia 30 de JU
nho p. findo, Dr. Haroldo Ferreira aproveitando a presença do
Sr. Albino Budant em seu gabinete, mandou chamar o aludido
funcionário para dizer que está demitido do cargo, e provar ao

Sr. Albino Budant que a Prefeitura é realmente do PTB. Perten
cendo o Sr. Antonio de Barros a União Democrática Nacional.
não 'poderia permanecer na Prefeitura - o seu cargo teria que
ser preenchido por um' de seus correligíonáríos, _ esquecendo-se
o vingativo Prefeito que no Govêrno/de Benedito Terézio de Car
valho Júnior e Herbert Ritzmann, nenhum funcionário do PSD
e do PTB fôra demitido e até permitido que discútissem política
e trabalhassem dificultando a administração como o Sr. Moacir
Lemos - Nelson Bayestorff e etc. etc.

Antonio de Barros esÚ desempregado. Satisfeitos estão
Dr. Haroldo Ferreira-Albino Budant e muitos outros. Estão vin

gados da UDN: Que desastroso início de govêrno. Ondas de ódio
ainda residem nos corações desses homens. Quando tudo parecia
ter finalisado no dia da posse, os "chefões" dos dois partidos
PSDxPTB, abrem novamente a ferida já cicatrisada das paixões
políticas.
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(ompanhi'a «Americana» de Seguros
Sinônimo de Segurança e Tranquilidade

E se R I T'Ó R I o E M I T A J A I s. c.
Rua Hercilio Luz, 36

"'--

ITAJAí
Sala 3 Caixa Postal,186

Santa Catarina

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

PARA FERIDAS,
ECZE/v1"AS,
INFLAflAACOES,
COCEI�AS,
F R I. E I R AS,

L�SPINHAS,·ETC.

"
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AGRADECIMENTO E' CONVITE
"

Jaír Campos Córté, Nereida Cherem Côrte e Filha,
Jaime Zaguini. Maria Cher-em Zaguini. Dr Erwín Schwarz,
Stela Cherem Schwarz e Filhos, pezarosíssimos com a perda
de sua quer ida Sogra, Mãe, Avó e Bisavó

'

Maria V,enâncio Cherem
\ ,

vêm por 'este meio agradecer de coração a todos-os seus

Pare-ntes e Pessôas de suas, amizades o quanto os conforta-
ram no' doloroso transe por que passaram. �

Outrossim convidam a todos para a Santa Missa de
um mês que será celebrada na Matriz "CRISTO REI" no,

dia 21 (vinte e um) do corrente mês às 7.30 horas em in

tenção de. sua Alma "pôr mais' este ato de,Religião e Amí-'
zade antecipadamente .agradecern

"

, ,

-

Cine T�atro Vera Cruz'
AP'cRESEN1;'A:

HOJE • ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

Bombeiro Atômico
Com o famoso astro MARIO MORENO (Cantinflas)

CONTo DO SERIADO Mistérios da Africa
--'---.--.

DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

BOMBEIRO ATOMICO
CONTo DO SERIADO Mistérios da Ao frica

----_.

DOMINGO _ �s 17 �<?ras - Cens�ra. Livre,
as 20 horas - Imprôprio ate 14 anos

CANDINH'O
. Monumental JÍ'lme Nacional da Vera Cruz 'Oi.

I

com MAZZAROPI e MARIZA PRADO

2a. FEIRA • ás 20 horas - REPRlSE - Irrrpr, até 14 anos

3a. e 4.a FE�RA �, ás 20 horas - Impróprio' até14 anos
,

Ligas Encarnadas �m tech,rúicolor
com .HOSEMARY CLOONEY e JACi{ CARSON

,�

QUINTA FEIRA - às 20 horas - Improm:io(2a:té. �4 anos

Unica exibição do grandioeo" filme, .. 1."'

,A ,L 'G E R I A
com CHARLES BOYER e HEUY LAMARR

SEXTA FEIRA· às 20 horas - Impróprio até 14 anos

Melodia de, Outrora Filme Mexicano

Agual\dem para bréve o maior sucesso do ano

A UM PASSO DA ETERNIDADE
)

�

. Sociedade Agricola "3 de Maio"
(A�TIGA POLONEZA)

�ssembléia Geral Ordinária
E D/ I T A L (

I I _

.

.

� "

Pelo presente, são convidados os associados a com-

parecerem a Assembléia Geral drdinária,'a se realizar dia
9 do corrente (segund�-feira), ás 17, hor,as, no prédio
Pieczarka, Nr. 407 a rua Major Vieira esquina, rua Seno

Felipe Schmidt, para trat�r de assuntos' ligad�s à esta
Sociedade.

A Assembléia funcionará c.om qualquer númerQ
de presentes.

Canoinhas,15 de Julho de 1956

JOÃO GAPSKI _ ....Secretário'

,

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

"T
'

. arzan na Terra Selvagem"
Com LEX BARKER e Virgínia Huston

"VARIEDADES DA TELA" "ATUALIDADES FRANCESAS"

lO

PAPANDUVA
FUTEBOL CLUB
No dia 24 de Junho pp .• foi,

fundado na vizinha cidade de

Pepanduva o "PAPANDUVA FU
TEBOL CLUB", que será regido
pela s:guinte diretoria: .

, ,P�esidente de 'Homa: Jacob
Schadek; Presideutv: Jshyr Da
maso da Silvt'ira; Vice. Presidente:
João Schad-k: 1. Secretâr io: Wal�.
ter Costa; 2 Secretário: José zá.
dorosny Filbo; I Tesoureiro: Vitor
Malakosk]: 2. Tesoureiro: Leoni
das Gueber t; Oradores: Josê Bêve
e Dr. lbraim F, Martins; Diretor

,

Esportrvo: Francisco de Assiz; Têc
nico: Dr. Ibraim F. Mart.in-: Con
selho Fiscal: Brasil Alvee Fagun
des, Errnelino Atenazio. Jo�é Guí-
'marães Ribas, Zacarias. [ungles,
José Hauen. Armando Cast.itho.
Caudido Cazelli, Olimpio ScbHdek.

.

Antonio G{)n�alves, Severo de AI:

meida Jr .. Josê Alves. Elias. Es
merstdíno M de Almeida. Aristi
des Simões Filho, Waldernar Dirse
ORbel. Adelino Alves Carneiro,'
Waldpmar Alves Gllimaràf''' e Sil
v in Schadek ; Guarda- Esporte: Luiz
Carlos Furtado: Massagista: A loi
zio Partalla.

I .

O nosso presado amigo e co-

léga Evelásio Vieira 'acaba de
fundar mais um' jornal ...L "O
Vale do Itajaí" na bela cidade
de Ibirama, neste Estado. Secun
dado pelos inteligentes jorrialis
tas Aldo B. de Macedo e Renê

Rothenburg, Evelásio lançando
á praça o primeiro número do
seu 'jornal, no, dia 1.0 de màio,
projetou o seu nome no conceito
.do jornalismo catarinense tão
bem acreditado fóra das nossas

fronteiras. Jornal bastante noti
cioso "O Vale'do Itajaí" atravéz
de seus esforçados Redatôres,
será mais um semanário a pro
pugnar pelos interêsses e desen
volvimento do Estado de Santa

Vale do Itajaí

Catarina.

Ao "O Vale do .Itajai", "Cor- I

reio do Norte" envia calorosos

parabens fazendo votos de per
manentes prosperidades.

A acusaçao ... I

[Conclusão da primeira página)
malicioso, considera demasiado.
nítido e lamentável para a dig
nidade de um ministrá de' Es
tado E, nessa questão de pro
bidade, um detalhe, basta.

A matéria da denúncia do sr.

Leonardo Guimarães. clara, ex
plícita, sem subterfúgios, im

pressionou fortemente a ()pi�ião
pública. Diante dela, que fêz o

acusado? Correu à Câmara pa-'
.. ra pronunciar -um discurso, que,

em vez de constituir demons

tração de aprêço à Casa, e de

conter uma defesa satisfatória,
foi a penas uma exibição de au·,

dácia. um tanto mesmo de insen

sibilidade, e de agressão aos

a'cusadores e à oposição, de moelo

gerál.
A atitude do sr Alkmin foi

tanto mals desastrada. quarto
parece ter e!'quecido de que

precisa dessa mesma oposição
para o encaminhamento das m�

didas financPÍras solicitadas pelo
govêrno, pois, numa atitude mui
to humana, poderá ela criar
todos' OS obstáculos pos�íveis à

atuação" do I11inistro ..
'

Pt preliminar de que se va'le
ram os defensores dei sr, Jt;>sé,
Maria Alkmin, SE tem alguma
validade jurí.dica, não tem entre
tanto efeitQ moral satisfatório
para a reputação do acusado e,

de modo geral, para o bom no

me dêste govêrno, em cuja ,res

peitabilidade, aliás, se,.mpre foi
e será difícil acreditar.

Dê nome ao novo Bar " junto ao Cine "Pera Cruz e

ganhe 100 cruzeiros - Entregue sua J'ugeJ'tão em en

velope fechado no mesmo bar e aguarde o sorteio dia 15.
Havendo mais de um nome igual, será esse o escolhido e far-J'e-á

outro sorteio dentre eueJ' para achar o felizardo.
. ". '

Sargento Lídio João Ferreira
Por ato' do Exmo. Sr. Gover

nador do Estado, Dr. Jorge La
cerda, foi promovido a 2.0 Sar

gento dia 13 de, junho p. findo,
o nosso grande amigo, correli
gionário e assinante, Lidio João
Ferreira, atual Delegado do nóvel
e progressista Município de Pa
panduva.
A merecida promoção do Sar

gento Lídio foi motivo de júbilo
e satisfação entre todos que c9-
nhecem o seu trabalho desenvol-

I vida em pról da manutenção da
ordem e disciplina em todas as

,

Delegacias onde teve oportuní
dade de servir, como Delegado
e adjunto.

Os seus inumeros amigos em

Canoinhas sabendo da promoção,
transmitiram-lhe telegramas e

cartões de felicitações.' ,

"Correio do Norte" cumpri
menta o sargento Lidio Ferreira

almejando muitas felicidades na

justa promoção que acaba de
receber.

"O 'Noticiário da Fronteira,;t
Vem circulando com ótima

Jovino TaLelipa aceitação nos meios jornalísticos
P o nosso confráde "O Noticiário

Aniversaria hoje o nosso pre- da Fronteira" da visinha cidade
sado companheiro Jovino Taba- de Mafra.

lipa residindo atualmente no Dirigido e de responsabilidade
próspero Município de Papandu- do brilhante jornalista Abelardo
va, onde 'é figura de projeção Luiz de Oliveira, o seu primeiro
e membro integrante do Diretó- número data de 1.0 de maio do
Tio Municipal da UDN. Dada a

.
corrente ano. Vindo a lúme -com

sua honestidade e lisura em to- farto noticiário de interesse ge-
.

dos os negócios industriais-co- ral, conta atualmente com um

merciais, que participa, Jovino , Igrande número de assinantes

Tabalipa tem dedicado a melhor espalhados pelos principais Es
de suas atenções aos problemas tados do País.
do seu Município, junto às au- A vitória do "O Noticiário da
toridades constituidas no plano Fronteira" ,está assegurada de
estadual. vido principalmente a capacidade
�á foi candidato a Prefeito de direção-do nosso colége Abe

em Canoinhas pela UDN,. tendo lardo Luiz de Oliveira, que tarn
sido tambem Vereador pela mes- bem já dirigiu e fundou diver
ma Legenda. Tem grandes ser- sos jornais em . Santa Catarina.

viços prestados ao Partido que "Correio do Norte," que tarn
ele escolheu para defender e bem tem recebido toda a assis
lutar, enaltecendo a democracia. tência r!e todos os jornais

:

que
"Correio do Norte" cumpri- Abelardo já dotou o nosso Es

menta o nobre correligionário, tado, envia votos de crescentes
enviando-lhe sinceros parabens, prosperidades e coloca a sua

vótos extensivos a sua dignis- redação a disposição para toda
sima família. e qualquer colaboração.

Vende"':se uma casa de comércio
no melhor ponto da Cidade

Inforrnações na Altaiata�ia Operário

.P? PELOS
� -

e

COMPLETAM MAIS UM NA
TALÍCIO

HOJE: O� srs. [ovino Tabalipá
e 'Miecislau Bojarski; (I jovem
João Urbano R einert; as senhoras.
dnas. Frieda esposa dó sr Gui
lherme Thoma e Dalila, esposa
do sr. Romiio Kawa; a menina
Nilva,' f do sr. dr, Nery Wahrich;
as· srtas. Juraci Soares, Marilsa
Damaso da Silveira e Adaira V�iga.
AMAJ\HÃ: OS srs S'eleme Isaac

Seleme. lnsp. do Banco "INCO'"
e Edmundo �artmann; as srtas.

Virgini<t e Elisa Werdan e Aracy
Mülbauer; a menina Judite, filha
Ido sr. Antonio da Silva; a srta.

Tac�elini; CorneISt·n.

SEGUNDA FEI,RA: Os !';fS

Leopoldo WOt:hl e A I�ide,s �eml'an
des Luiz; os meninos Miguel. filho
do. sr. Antonio J \ dos' Santos,
Aloisio: f do sr, Rodolfo Wibbelt;
as meninas (Edfltra.ijdt. filha do
sr. Dietrich Siems e, Melâl1ia fi
lh�

.

do sr Iaroslau Sidorak; o sr.
.

Lauro Olsen de Três Barras; o jo
vem Ewaldo Franz; a srta. Agacir
1enzura.
TERÇA FEIRA: As Sl'tas. Fri

da Müller e Cecilia Linemann; as
sras. dnas. Frida, 'esposa do sr.

Adolfo Voigt,.Catarina, esposa do

sr, Bernardo Wéndt 2.0, Edithe.
esposa do sr. João Schadeck. Irene.
esposa do sr. Vicente Flauzino; o

menino Nelson filho do sr Bruno
Wardenski; as meninas ZilCla. filha
do sr. Friedrich Brauhardt. Ondina,
filha d(l sr. Vitor Tomachitz e'
Rosi. filha do sr Evaldo �al)d;
o menino José Cleones filho do
sr. Quintino Furtado.

'OUARTA-FEIRA: Os srs dr.
La;ro Côrte, Engenheiro llvil e

Lauro Fernandes Lui:;:,:; o jovem
.Fabio Nabor Fuck; o menino Leo�

,

mar filho de> sr. Leonardo Brey;
os garotos Joãozinho e Peclrinho.
filhos do sr, Demetrio Ruoey
OUINTA.FEIRA: Assras. dnas.

NeÕy espo�a do sr, Lalli<trtine
Augusto e CecilIa, esposa do sr,

Toão A Brauhardl; os srs Nelson

Hoepfller e Antonio Machado de

Souza; a srta. Carmelina Nep(lmu
ceno Pinto;'� jovem Otavio Herbst.

SEXTA·FEIHA: A menioil Ca
tarina Maria. Jillaa do sr. Ithass
Seleme,Gerente desta Folha; os sra.
Claudio Vieira. Fréderico Kohler.
Ivo Humenhuk e Max Eblke; a

sra, dDa. Maria da Luz, esposa .do
sr. Carlos Schramm.

I Aos aniversariantes DOSS.
o�' para-

bens e votos de felicidades.
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