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Convocados às urnas os elei
tores de Valinhos, Palmital e

Pinheiros para o prestígio do
,

Governador Jorge Lacerda, três
vezes Governador. lapela von

tade soberana e livre do povo
catarinense, 2a pela diplomação
por unanimidade do Tribunal'

Regional Eleítoral.S" proclamado
eleito pelos seis Ministros do

Supremo Tribunal Eleitoral con
tra o "vergonhoso e imperti
nente dever" dos derrotados

pessedistas.
-,

Para auxiliar a obra renova

dora. de lrineu Bornhausen e de

Jorge Lacerda, continuador do
maior govêrno administrativo de
Santa Catarina, nada mais justo
e honroso do que dar apoio ao

atual Governador, elegendo para
vice - Governador HERIBERTO
:áÜLSE. Homem de larga visão,
trabalhador, cidadão da estirpe
dos homens arrojados, para se

fbzer na vida, lutou e sofreu, e

se conseguiu lugar de destaque
no panorama administrativo de
Santa Catarina, foi sem dúvida
pelo seu trabalho honesto e pro
dutivo em favor dos lavradores
e operários. Na arrancada final
E na demonstração dos métodos
revolucionários que' nestes últi
mos cinco anos impulsionou a

lavoura, a agricultura e sobre
tudo a construç� de novas es-',

tradas para o interior, necessário
"se torna que, a FRENTE DE-
'MOCRATlCA, mais unida que
nunca, coopere para que jamais
volte o Estado a ser vítima dos
aproveitadores, dos oportunistas,
que em vinte anos nada fizeram

e, hoje desesperados lançam mão

da própria justiça, ferindo, abu
sando e menospresando decisões

CIRCULA AOS SABADOSFONE, 128

CONSAGRACÃO POPULAR
.. .

1 f

A UM ·HOMEM PUBLICO
o povo da Capital, que já sagrou o nome de Jorge Lacerda nas

urnas, saiu às ruas para- reafirmar a sua .confiancae solidariedade,

quan�o, da sua chegada do, Rio, após a vitória. no STE
Florianópolis, 5 (Especial) -

A capital recebeu ontem festi
vamente o Governador Jorge
Lacerda ao regressar do Rio de

.

Janeiro, após a vitória no Su

premo Tribunal Eleitoral, que
negou provimento ao recursc do

PS'!'), contra a sus diplomação,
fato que repercutiu no país e

foi assunto durante a tramita

ção do feito naquela Egregia
Côrte, de vários e sucessivos

blica, o desenrolar dos aconte

cimentos, na tramitação do re

curso no Supremo Tribunal E
leitoral, cujos juizes não acei
taram o recurso do PSD contra
a sua diplomação, tratou dia a
dia, dos assuntos relativos a ad
ministração do Estado ressaltan
do que Santa Catarina terá a

maior usina termoelétrica dLJ
Brasrl com 50.000 kws. Adean
tou estarem as providências pa-

do povo,
�

que o

vitoriosamente.
recepcionava.

NO PALÁCIO DO GOVÊRNO
A muito custo, o Governador

Jorge Lacerda pôde entrar no

.Palácio do Govêrno. O povo de

sejava que permanecesse êle à
rua convivendo aquelas horas

festivas, junto aos humildes, aos
amigos, aos correligionários, ao

povo enfim. Levado à sacada Heriberto Hülse, candidato a

Vice-Governador pela Frente Democráliciíl

de côrtes judiciárias. Mas, jamais
o povo derflocrático' de Santa
Catarina dará ouvidos aos re

manescentes dos velhos métodos
ditatoriais hoje superados.
E para garantir as nossas li

berdades democráticas e para
que sempre seja respeitada a

vontade popular através das ur
.nas, para Vice-Governador de
Santa Catarina,
HERlBERTO BÜLSE ..

Solucão lamentavel
,

. I. '

ALFREDO GARC'INDO - Presidente Associação Ruraf
Em 1951, quando o índice de produção da nossa agricultura era

báixíssimo, devido o pouco estímulo e incentivo, que os nossos

agricultores recebiam das autoridades constituidas e dos homens
que se diziam interessados em desenvolver tal setor do Municí

pio, a trigo principalmente, produzido, mal dava para o consumo

dos que plantavam. Não havia interesse e tampouco mecanisação
da lavourai existindo no meio rural, pouco entusiasmo pela aração
feita atravéz de tratôres. Era usado até então o serviço braçal, apre
sentando no final de cada safra, uma produção não digna com a ex

tensão territorial que possuimos e com a mentalidade agrícola .

t

dos nossos lavradores. Foi quando surgiu a Associação Rural de
Canoinhas, tendo a frente �roldo Carneiro de Carvalho, coman

dando a mecanisação, suprindo a Associação, de maquinas, adubos
e sementes; formando Nucleos Rurais e demonstrando ao lavrador,
a necessidade de sermos igualados'; as demais cidades que muito
produzem para o -consumo e vivem independentes da importação
de cereais, Até 1951, até milho e feijão na época da safra, impor
tavamos de outros Municípios com menos recursos agrícolas do
que o nosso. 1956 iniciou-se com um panorama agrícola bastante
diferente. Bastante produção de feijâo-rnilho-trigo ie outros cere

ais. 10 tratôres de pneus rasgando novas extensões de terras -

assistência agrária à cargo de um competente agrônomo Dr. Alaor
Motter, Chefe de uma patrulha moto mecanisada do Govêrno Es
tadual, localisada na Associação Rur�l de Canoinhas, Sementes
selecionadas de trigo, adquiridas no Rio Grande do

-

Sul pelo Ser
viço de Expansão do Trigo e vendidas aos triticultores abaixo do
preço de custo. Uma CASA DO LAVRADOR, a disposição de
todos os associados, para pernoitarem gratuitamente quando vie
rem à cidade, tendo a mesma CASA ainda um bem organisado
potreiro para animais. ;rudá isso feito de 1951 para cá, no govêr-
no da UDN.

Querendo dar uma solução as promessas feitas por oca

sião de sua campanha política, Dr. Haroldo Ferreira, atual Prefei
to Municipal, quer na última hora, aparecer como homem pro-

'

gressista, sem antes. ter levantado uma "palha" para êsse mistér.
Quando deveria- dizer aos seus correligionários que estimulem
a Associação Rural para que esta possa crescer em benefício do
seu Municipio, trabalha sorrateiramente, querendo destruir uma

obra notavel construida para desenvolver a nossa agricultura:
. Tem ainda a petulancia de dizer que querrn compra sementes, não

. precisa pagar a
.

mensalidade da Associação. Nós sabemos disso"
porqüe sendo as sementes de propriedade do Serviço de Expansão
do Trigo, qualquer triticultor peide adquiri-la, mas se ele cumprissec
o que disse em seu discurso de posse que por todos os·

(Continua na última página)

o povo não pôde ser contido pelos cordões' de isolamento, na ânsia -de

cumprimentar o Governador vitorioso.
ra êsse fim já iniciadas, e que
outros assuntos também mere

ceram êxito nas medidas- que
foram levJdas a efeito junto as

altas autoridades do país.
O povo viveu, momento a mo

mento, o nome do Governador,
obrigando-o a interromper o dis
curso.

Terminada a sua oração, o

Governador foi cumprimentado
em Palácio, por incalculavel
massa popular, além das auto
ridades.

artigos dos mais categorízados
órgãos da imprensa, destacando
se os da prestigiosa cadeia' dos
Diários Associados.

O Chefe do Executivo, rece

beu ontem, após pisar solo ca

'tarinense, consagração das mais
emocionantes que um homem
público já teve em Santa .Ca
tarina: As homenagens que o

povo prestou ao Governador

Jorge Lacerda saindo às ruas

para vívá-Io, à passagem quando
do aeroporto Hercílio Luz se
dirigiu ao Palácio do Govêrno

acompanhado de cêrca de 900
veículos, sob estrondosas mani
festações de aplausos, reafirmam
ao ilustre governante a expres
siva votação com que a maio
ria sagrou seu nome nas urnas

de 3 de outubro de 1955.

Chegando à Praça 15 de No
vernbro o Governador desceu
do seu automóvel, frente ao Ho
tel La Porta, sendo aclamado
por enorme multidão, que o

acompanhou, a pé, até a. séde
do Govêrno do Estado. Já no

aeroporto, à sua chegada, o po
vo o retirou, pode-se dizer, do'
avião, carreganrlo·o a0S ombro').
Era a expressão viva, da alegria

principal, logo que conseguiu a

cenar o seu lenço branco ao po
vo, numa manifestação eloqüen
te da sua alegria e do seu re

conhecimento, o Governador foi
.

saudado com palmas prolonga
das e vivas, pela numerosa as- ,

sistência que ali se comprimia,
aguardando a sua palavra.

SAUDAÇÃO DO DEP.
LUIS DE SOUZA

Serenados a insistentes pedi
dos, os vivas que emergiam dos

que. se achavam frente ao. Pa
lácio, o Dep. Luis de Souza da
sacada, tendo ao lado o Gover
nador e o sr, Heriberto Hulse,
candidato a Vice proferiu o seu

discurso de saudação ao ilustre
homem público que acaba de

regressar, trazendo a vitória a

Santa Catarina.

O discurso do parlamentar
catarinense 'arrancou aplausos
gerais, interrompendo-o cada
instante,

/

l'irSSA EM AÇÃO DE GRAÇAS
Na Catedral Metropolitana, às)

19 horas, foi resada missa em

ação de graças pela vitória do
Governador: Além de s. excia.
e exma. espôsa, d .. Kirana La
cerda o templo. estava repleto,
com a presença de' grande nú
mero de amigos, COD eligionários
e

.

admiradores, principalmente
pessoas humildes.

A PALAVRA DO GOVER
NADOR

Em seu agradecimento, o Go
vernador Jorge Lacerda fêz sen

tir 90 povo que, embora acom

panhando, na Capital da Repú- I

FOGOS DE ARTIFICIO
As 20 horas o Chefe do Exe

cutivo assistiu do Palacio, o es

poucar dos fogos de artifícios,
lançados do adro da Catedral
Metropolitana.
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o Plan'eta Marte vae ser es-
r

tudado de perto este ano
, �'

/

deada inteiramente nova, com

cerca de 520 000 quilometros
quadrados,
"Estas regiões verdes teste

munham que Marte não é um

mundo morto", disse Slipher,
"Alguma especie de vida existe
ali: Se não fosse assim, os ventos
de Marte há muito tempo te
riam espalhado a poeira e a

areia por toda parte, dando o

mesmo tom uniforme a toda a

superfície do planeta".
Os biologistas tem sugerido

que a vida ali existente talvez

,seja semelhante aos líquens, que
florescem mesmo nas mais inós-

pitas regiões montanhosas da
Terra.

A acurada 'observação a ser

feita de Marte em 1956 poderá
fornecer mais informações sobre
as estranhas marcas em forma
de grade existentes na sua su

perficie e que tem sido chamada
"canais".

Slipher e seus colegas acre

ditam que os canais sugerem
fortemente faixas de vegEftação

. com cerca de 80 quilometros
de largura. ..

Artigos de qualid_ade
Casa Erlita

Colchõ�s de Molas
Grupos

Duas
EstoFados

VISTA AEA

Informações com

AHredo Garcindo, ou Waldemar Knüppel
--_\_

DR. ERWIN SCHWARZ
,

CIRURGIÃO DENTISTA
MODERNISSíMo GABINETE DENTÁRIO PROPORCIO·

NANDO AO PÚBLICO TRATAMENTOS MAIS R,;\PIDOS
COM tODA A GARANTIA.

/ Pela manhã atende a qualquer hora' e
à tarde exdusivamente (om hora marcada
, !'

CONSULTÓRIO; R U A G E T Ú L I O ,VA R G AS, 898
.

EM FRENTE A AGÊNCIA «FORD».

� ,
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CIRURGIÃO DENTISTA

Raios X - Ponte� Moveis e Fixas
Dentaduras Anatomic8S

MILHARES, DE OPERARIOS
dispensados

do novo

•

,em
. conseque�cla

salário-mínimo
)

Reconsideração dos níveis p{0postos
Rio, - Antes mesmo de sua uma conclusão. Em vista da'

S i t u � C êo
,

!desconfortavel

efetivação o novo salário mim

mo esta provocando a dispensa
erro massa de operários, espe
cialmente -das indústrias têxteis,
Falando dia 2; durante a reu

nião da Comissão do Distrito
Federal o representante dos em

pregados, sr, Angelo Manzela,
registrou um protes-to, classifi
cando de "agressiva e perigosa
a atitude patronal."

SALARIO ElO MENOR

Na reuníão do dia 2, presidi
da pelo sr. Luiz Correia, foi de
batido o problema do salário do

menor, sem que se chegasse a

Os cíentistas estão planejando
fazer este ano a mais detalhada
observação até hoje feita do pla
neta Marte.

Esperam eles verificar defini
tivamente se sua superfície é
realmente cortada por "canais",
porque li geografia marciana
tem se modificado e se ali exis
tem seres vivos,

A Sociedade Nacional de Geo
grafia dos Estados Unidos e o

Observatório Lowell, de Flags
taff, no Arizona anunciaram que
o veterano astronómo EC. Sli
pher, voltará à Afríca este ano,

para prosseguir ali nas suas ob
servações.

Slipher e SEUS companheiros
passarão seis mezes perscrutando iC**************** ****************************
a superficie de Marte quandó es- iC . ,

.. *
te ficará num ponto mais próxí-

iC� PWEU:S
.

GO 019,,', ,YEAR f*,mo da Terra, num período de 15
"7' "" ......

anos. O planeta alcançará este

ponto no dia 7 de setembro quan- 'iC'
.

*,
d4800 es�al rá �IPenas a 5d6 md.ilhões. e iC lt

.

rnt qUi ometros e tstancía. i< *.
Slipher e o seu grupo estuda- iC *

rão 'Marte através do telescópio iC *'
de refração de 68,6 centímetros iC *
da Universidade de Michigan o iC *
maior do Hemisfério Sul monta- iC *
do no Observatório de Larnorit-

- iC *
I Hussey, perto de Bloemfonten, iC *

capital do Estado Livre de Oran- � *
ge. Os límpidos céus do invern6 '� _ �
africano facilitarão a observa- ..,.. �

�o. * *'
Os astrônomos estão no mo- � �

mento experimentan::io no Ob- � PARA PRONTA ENTREGA DISPOMOS DO, MAIOR SORTIMENTO DE P N EU S NO *"servatàrio de Lowel, um novo e- iC MUNICÍPIO. PNEUS PARA CAMINHÕES _ 6M.650-700-750-825-900-1.000 e t.ioo x 20 e 22, de *quiparnento que, lhes permitirá � *'
ter pela primeira vez uma visão iC

6-8·10,12 e 14 LONAS. SIMPLES, BORRACI:IUpOS, BANDEIRANTES, ETC. PARA
*nítida e clara de Marte. Estão eles iC' AUTOJIIOVEIS e JEEPS, ARO 15-16·17·18,19-20 e 21 LISOS E LAMEIROS, FAIXA *

experimentando ali.uns "intensi- iC BRANCA E OS FAMOSOS GOODYEAR SEM CAl'1ARA DE AR. *ficadores'[de imagens", aparelhu iC'" *'eletrônico capaz de aumentar iC Concedemos descontos especiais. Vendas à vista e à longo prazo *I grandemente a potencia de um iC Para uma bôa compra, procure a tradicional casa do ramo *

le!;:i:�::'fez um estudo intensi- t M, ER H·y-, /' S·E ,L EM E &.� .

', F I LH'OS
. � I

vo de Marte do mesmo vantajoso, ...,...
.

...,...
.

ponto em 1954. Tirando então iC TREAS BARRAS M
.,.

de' h *'
20.000&::fotogradas e descobrindo iC' em. ,unlclplo e .anom as , *
em Marte uma região azul esver- }(..}(-.•••••••�•••H••••••••••••••••Hi(··�·)(··•••••"".:Jf.

�

Faces' Santa Catarina
caminha para os 2

milhões de habitantes
Rio, 30 (Asapress) - Segun

do estimativa do Laboratório de
Estatística do IBGE, baseada na

taxa média do incremento de-'
mográfico, verificado, no último
período intercessitário, o Brasil
deveria, em 1 de julho corren-

te, ter sessenta milhões de ha
bitantes ou mais exatamente
60.080,314 habitantes. O Estado
mais populoso, que é São Paulo,
teria ultrapassado os 10 milõhes.
Minas Gerais apareceria com

oito milhões e 403 mil e a Bahia
com cinco milhões e 596 mil ha
bitantes. As estimativas para o

terceiro grupo abrangem o Rio
Grande do Sul com quatro mi
lhões e 728 mil, Pernambuco
com três milhões 916 mil, Ceará
com três milhões e 147, Paraná
com dois milhões, 9�6 mil e o

Estado do Rio com a população
de dois milhões, 623 mil habi
tantes. O grupo mais numeroso,
formado pelos Estados que com'

a população '�uperior a um mi
lhão ainda vai atingir o segun
do milhão, co::npre'�nde, por or
dem decrescente, Paraíba. Santa
Catadna, Maranhão, Goiás, Pi
auí, Alagoas, Rio Grande do
Norte. O Espírito Santo, Sergi
:Re, Mato Cro�so e Amazonas,
situam-se entre os Estados com

população inferior a um milhão
de habitantes.

complexidade do assunto, ficou
'finalmente resolvido adiar-se a

solução até dia 5 próximo pa\
sado. Nessa ocasião seria ouvido
o procurador geral da' Justiça
do Trabalho, sr. Antero de Car
valho, que estudará o assunto
à luz da Cansolidação das Leis
do Trabalho 'e da jurisprudên
cia firmada em tôrno da ma

téria. Sua explanação seria o

roteiro da decisão a ser tomada.

-INTERVENÇÃO DO

GOVERNO

.

O sr. Luiz Correia, que antes
da reunião manteve demorada
conferencia com o ministro do,
Trabalho' disse que o govêrno
pretende convocar as duas clas
ses, patrões e empregados, para
tentar um acôrdo e ajustar os

níveis salariais à, situação eco

nômica de cada região. Mas não
disse como pensa agir o govêrno
'para atingir êsse objetivo.

Qualquer que seja o meio que
se Escolha para rever- os níveis
fixados pelas várias comissões,
com flagrantes disparidades,
acha o sr. Luiz Correia que o

nível fixado nc Distrito, Federal
é que deve 'servir de base.

;PROCLAMAÇÃO DOS

EMPREGADORES'
No memorial que deveria ser "

encaminhado dia 3 às autori
dades competentes, a bancada

patronal\ na Comissão de Salá-.
rio Mínimo do Distrito Federal
repete todos os argumentos já
conhecidos de protesto contra o

nível fixado de Ci$ 4,000,00 e �

. reafirmar o seu ponto de vista
fauorável à Cr$ 3.400,00 como

base para .a reestruturação.

IMPUREZAS 00 SANGUE

UIXIR DE H06UEIBA
Al)X. TRAJ. SiFIUS

O sr. Plinio 'I'ravassos foi encontrado no cargo de Procurador
Geral dá República, 00 inicio do atual govêruo. � de ter solicitado
exoneração, por tratar- se de cargo de confiança. Ultimamente. divul

gada uma censura do, cbefe do govêroo ao procedimento do mais alto

representante do Ministério Público, obteve êste a resposta, negativa,
que faltara aquele pedido protocolar.

Prendeu se o incidente ao recurso do PSD de Santa Catarina
contra a diplomação do governador ,Jorge Lacerda, aceito pelo procu
rador que, meses atrás, rejeitou procedimento idêntico da oposição
alagoana contra o governador -Muniz Falcão. Com a carta amável do
sr. Juscelino Kubitschek estampada nos jornais, o sr. Plínio Travasaos

julgou-se desagravado e em posição lrancamente confortável, embora
nãó'Ô fosse.

Veio, porém. o julgamento pelo Superior 'Tribunal Eleitoral
e este oegão máximo da justiça especializada, por unanimidade de

votos, manteve a coerência ,que o Procurador esquecera.

O fato de não ser acatado pelos juizes o parecer do Ministério
Público é trivial, pertence à rotina, não constitui nenhum desdouro

para o autor da promoção. No caso presente, entretanto, 'não é bem
assim. Trata-se de assunto politico. no qual estiveram interessados
elementos quer hão de ter influido, direta ou indiretamente. no ânimo
do opinante. A rejeição do ponto 'de vista sustentado por êste ocorreu

em circunstâncias que o deixaram em posição positivamente incômoda.

Ficou o sr. Plinio Travassos não somente como autor de in

crepações despromirosas à iustiça de Santa Catarina como patrocina
dor de mero expediente político. manobra de baixa categoria para
cuia êxito só haveria qualquer possibilidade se o Superior Tribunal
Eleitoral estivesse dispósto a servir a interêsses partidários, a agradar
ao austero sr, Nereu Ramos; a sacrificar sua maiestade num arranjo
para depo�ição de autoridade eleita em condições idênticas a outras

iá confirmadas nos seus postos. ,;
" -

Do "Diário de Notícias" Rio de Janeiro
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F A' L E' C I M E N T Ó
Em Cabhoeira onde residia, faleceu dia 7 após

tinez enfermidade o Snr.
per-

Jorge Henrique Todt
deixando viuva a sra. dna. Vally Schramm Todt e 5 menores.

A Família externa seus agradecimentos por esse meio
a todos que sempre o visitaram durante sua longa enfermi

. dade, e em especial ao Pastor Sr. George Wegger, pelas pa
lavras de conforto que pronunciou á beira do túmulo em

Marcílio Dias.

A todos sua gratidão._
Canoinhas, Julho de -1956

OTIMO NEGO'CIO'
Tratar condições com o proprietário sr. Guilherme Knüppel,

em sua residência à Rua Roberto Ehlke s/n. ,1

I
t '4.

AGRADECIMENTO E CONVITE�.'
Jair Campos Côrte, Nereida Cherem Côrte e 'Filha,

Jaime Zaguini, Maria Cherern Zaguini, Dr. Erwin Schwarz,
Stela Cherem Schwarze Filhos, pezarosíssimos com á perda"
de rua querida Sogra, Mãe, Avó e Bisavó

�aTia' Venâ.ncio Cherern
vêm por este meio agradecer de coração a todos os seus

Parentes e Pessôas de suas amizades o quanto os conforta
ram no doloroso transe por que passaram.

Outrossim convirjam a todos para a Santa Missa de
um mês que 'será celebrada na Matrjz "CRISTO REI" no

dia 2l (vinte e um) do corrente mês às 7,30 horas em

1n-1tenção da sua Alma Por mais este ato de Religião e Ami-. ;zade antecipadamente agradecem.

VI.DRA.ÇAR'IA
VICTOR TOMASCHITZ

Rua Paula Pereira, 828 - Canoinhas
Em' fre'nte a firma IRMÃOS TREVISANI LTDA.

Quadros, Molduras, Vidros, Espelhos, Estampas, guarnições
para banheiro, etc... Pequenos concertos a domicilio.

Colocação de vidros em geral
\

TERRENO A'
.r: "\

Vende-se um terreno em Presidente Pena, distante
20 klm. de Caçador, com 50 alqueires em bruto, sendo"
20 para pasto; e :10 para cultura, com bastante lenha,
ficando distante da estação 1 Kilometro.

Preço Cr$ 3.000,00 o alqueire. <,

Condições a tratar com \0 proprietário Francisco
Schumann, em Presidente Pena, ou com o Sr. Marcos
Franz em' Pedra Branca - Canoinhàs. 4x

Companhia de«Americana» Seguros,
Sinõ,nimo de Seguranç(a e Tranquilidade

ITAJAíESCRITÓRIO
Rua Herclllo Luz, 36

(TAJAi'
. ,�

EM s, c.
Sala 3 - Caixa Postal,.(S6

Santa Catari;na

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

.

'.

f,.'

,.'
.
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A Argentina comprara 25

milhões. 'de, quilos de mate
Rio,

�

7 (H�) - Após
"

demora
dos' entendimentos o govêrno ar

gentiuo concordou em autorizar
a importação de �inte e cinco mi
lhões de quilos de mate brasileiro,
,DO valor de seis milhões de dóla-

-

res A notícia acaba rle ser trans-
•

mitida ao Instituto Nacional do
Mate' por seu ageote em Buenos
Aires, Amaridos Juppert.: que em,

nome. dessa entidade defendeu os
. nossos iuterêases durante 8S' con-

'.

vereações 'com o govêrno platino
para concretização do rÍt'gócio�. -:
Essa importação propiciará .o es

cõamento da safra dês te ano de
mate brasileiro, que dia a dia vai

conquistando novos mercados cou
sumidores,

.

recorde

HegistroCivil
Maria Góss Glinski, oficial do

Registro Civil do Distrito de'
Paula Pereira, Comarca de Ca

noinhas, Estado de Santa Cata
rIna. 9

Faço ci�nte a quem interessar

possa, que 'estão' preparando-se
para casar- se�em meu cartório:
Pedro Domanski e Maria Darcy."
Ele

-

solteiro, operaria, natural
de Pinhal distrito de Papanduva
deste Estado, onde nasceu a 19'
de julho de 1935, filho de Leo
nardo Domanski e de Rosalia
Domanski residentes em Santa
Leocadia, neste Distrito, Ela' sol
teira, C:omestica, natural de Fer-

I
nandes Pinheiro, Estado do Pa

raná, onde nasceu a lO de no-.

vembro de 1932, residente nes--'
te Distrito, filha de João Moraes.
e de Luiza Vieira de Moraes

residentes, neste Distrito.'

Quem souber de algum impe
dimento deve acusar na formá
da lei.\

Paula Pereira 3 de julho de .1956

}
.

i'

Vende-se
Uma Desnatadeira marca

"Westfaler", com capacidade.
para 225 litros para força
motriz e manual e todos os

pertences para fabricação de

manteiga. 6 meses de uso,

preço de ocasião.

1 jJalcão de pinho 5,25xO,55
1 idem 2,50xO,55
1 idem ,1,70xO,55
1 .mesa de pinho. 2,OUXO.90
1 .prateleira

.

8,OOx3,50
1 idem 4,OOx3,50
Negocio

-

urgente Tratar
com Waldernar Knüppel

Maria Góss Glinskí
. Oficial do Registro Civil

AI\:fANHA, às 15 hs. e às 20,15 hs.
,I

JAMESSTEWART e JOANNE DRU em !

BORRASCA
/, �.

/'

A Fome Desmedida de Riqueza Leva ao Crime

'Um tecllDicolof da Universal

,

, I '\, -

"VAmEOADÉS DA TELA". "ATUALIDADES FRANCESAS"

Cineminha "São Francisco"
-

Atores de
í .

. .

pnrnetre I cetegorie '

Aventuras. 'ousadas e lances de emoção na enig- '.

mática e pitoresca cidade de Tânger, constituem o centro
dramático de um novo e eletrisante filme' da Paramount, � /(

"OS. MISTÉRIOS DE MARkOCOS", um sensacional tê-
ma da autoria de' Charles Marquis Warren.

" "-

/

O critério da Paramount na seleção dos intérpretes
para êss'e trabalho, . .dávbem uma idéia do alto valor do'
mesmo. De fato, não é muito cdmum Te ver no elenco
de uma produção os nomes de atorés .do quilate de Joan
Fontaine, Jack Palance, Corinne, Calvet e Robert Douglas,
verdadeiros ídolos do público, e capazes, cada um por si

só, de arrastar multidões aos cinemas.

Essa valiosa união de atores .. de primeira categoria
foi um imperativo do próprio argumento de "OS MISTÉ
RIOS DE MAI{ROCOS", que exigia intréprétes á altura
do seu vtêma forte e avassalador.

A verdade é que o filme resultou numa obra de
arte n6 gênero das produções de aventuras, conquistando
para a Marca <ias Estrêlas novos louros que irão se juntar
aos muitos que ela já obteve na atual Temporada
Este filmei será exibido quinta feira pelo Cine VeraCruz.

LOTEAMENTO
Jardi� Esp\erança

'. de MILTON BUBA
,

Distanciado da Praça Lauro Müller 1.200

DUma situação - A vista e prestações
Encarregado do Loteamento

metros

•

LUDOVICO BORA
I
\

V itorioso na. Justiça Eleitoral
o Governador doe Sta. Catarina
Rio, 2 (Rádio Press) - Na

reunião 90\TSE, hoje, que durou
três horas.v aquele tribunal) julgou
improcedente o recurso apresenta
do pelo PSD contra a diplomação
dojsr. Jorge Lácerda. governador
do Estado de Santa Catarina

Essa decisão foi
.
tomada por

unanimidade pelb Superior Tri
bunal Eleitoral. tendo sido' reco
nhecida a preclusão da represeu
tação,

.

1
� O relator, sr. José Duarte, em

seu longo voto de 27 íôlhas dati

-lografadas, . examinou exaustiva
mente e com todo ,o cuidado o

recurso apresentado pelo PSD,
dando afinal ganho de causa ao

governador de Santa Cata' ina,

Quanto, à' alegaçãc de fraude
eleitoral, /declarou que ela existiu
em todo o Brasil. criticando a

seguir. severamente, os recorrentes,
que manifestaram abúsos que te

riam ocorrido com a complacência
dos dignísaimos juizes do Estado.

Salientou ainda. que se fr-sse
anulado o pleito de Santa Cata
rina, seriam tambem atingidas �s

, São Paulo - O jÕfnaHsta'Jor
ge Ferreira foi, multado em' 263

.

biliões. 235 milhões e 456 mil cru
zeiros =: quatro vezes o valor' do
diuheiro em circulação n'o país.e-e

Vende-se a Torrefação do Café Sta. Helena
"
por iiã/. haver retificado uma re

portagem sôbre o. sr. João Caste>
lar Paim. O levantamento da mul
ta foi feito na base de 500 cru-

zeiros. pela primeira não publica-
, -,ção, "�au'nierita'udo de 100% em
"relação a çada edição seguinte isto I

.

.' a contar de 14 de abril do ano

.1 passado.

,

eleições presidenciais, porque. era

pequena a diferença de votos en-:
tre os candidatos à presidência da

República.
•

Adiante o relator aludiu 8 re

curso da UON contra a diploma
ção do governador de Alagoas,
afirmando. - "Uma sombria e

. angustiosa interrogação pairaria
sôbre a validade do pleito reali
zado em ontubro, no Brasil, se

.

acolhido o presente recurso do
PSD".

.

Votou a seguir Nelson Hungria,
que funcionou no caso especial
mente convocado para substituir
Luiz Galoti. que se declarou im
pedido, por ser irmão de um can

didato ao govêroo de S Catari
na no pleito de outubro último e

disse: - "Tôda a matéria argui
da pelos recorrentes refere-se à
fatos passados. Não há'um só caso,
em inúmeros apontados., que se'
tenha verifioado em época hábil
para interposição dos "recursos e

a -lei eleitoral é taxativa no tocan
te a preclusão". Os demais mem

bros do ,TSE acempanbsram o

pronuuciamento do rdat'br.

PARA FERIDAS,
E e Z E. M A s

.
"

INFLAMAÇOES,
.c o c E, I � AS,
F R I E I R A 5,

1 :: S p ! f'� H A 5 I Ei e .

r�:.:::.;=;;;;:._ ..:;:;;�.�,;_.:::::;;. __.._-_...JJNU I"'J C i::�' E>(I STI U ! G U f.:ll.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



.'
v \

fi

CORREIO DO NORTE'
-------I�'------------------------------------

Contribuição prô
•

Ginásio Santa Cruz
./

I

Na iminência de paralisarem totalmente as obras em cons

trução do Ginásio • Santa' Cruz e com uma dívida flutuante entre

Cr$ 260000,00 e 280.000,00, apela a Diretoria dai Asaocieção aos

Contribuintes que ainda não integraram a quota espontaneamente
'subscrita. Passamos abaixo a lista completa de todos os subscritorea,
pela' ordem decrescente da subscrição:

Subscreveram com Cr$ 50.000,00:
Francisco Nicolau Fuck, José Pereira do

Reunidas Irmãos Fernandes, Indústria Madeireira
e Emiliano Abrão Seleme.

Vale. Serrarias
Zaniolo S. A.

Subscreve;am com Cr$ 25.000,00:
Theodoro Humenhuek, Guilherme Grosskopp, Vitor Kumineck

� Otto Friedrich.
.

•

,

.
- , ,

/'

Subscreveram com ,Cr$ ,15.000,00:
Jacob Bernardo Fuck Jr.· e Bento de Lima & Irmãos.

Subscreveram com Cr$ 10.000,00:
• / Banco Iuco, Irineu Bornhausen, Paulo Fischer, Henrique

Neustaedter, Rodolfo Heogst, Guilherme Loeffler, =Luiza Krueger,
Klein & Cia. Artur Burgardt, João Abrão Seleme;: Ludovico Dom
broski. Vergilio Trevisani, Boleslau Wojiekowski, -, José Cruz Veiga,

• Henrique Schmidt, Jorge Stoeberl, Estetano W ruhlewski, Arnasires
\ Davet, Zimmer & Irmão. Irmãos Bartnick. Nicolau Burgardt, Carlos
Liller, Harry Schreiber Leopoldo Buba, Melchioros Ichorós, Anastácio
Buba, Tarciaio Schaefer. Jacôb. Michel e Ithass Seleme, Tufi Nader,
José Theodoro Kohler. Adauto N unes Allage, Juão Scheller, Basilio
Humenhuck, Alfredo Mayer & Filhos, Ney 'Pacheco Miranda Lima,
Francisco Artner, João Artuer, Leopoldo Correia, Octavio P. Tabalipa,
Alvaro Mallon, João Baptista da Silva, Francisco Wiltuschnig. Deme
trio Berbeki, Armelindo Thomazi, Narciso Buthes Sobrinho, Augusto
Haensch, Jovino Tabalipa, João Jantsh, Alvaro Soares Machado,
Banco Nacional do Comércio, Dr. Osvaldo de Oliveira e Industriá
União Madeireira.

Subscreveram com Cr$ 5.000,00:
João Seleme, Bernardo Wendt Jr , .rosé Lombardi, Sezefredo Olsen,
Adolfo Voigt, Alfredo Viertel, ato Meiners, Theodoro Boreck, João

Malinoski" Clemente Procopiak, Waldemar Kreis, Francisco Carvalho,
João Kumineck, Augusto Sabatke. Zacarias de Lima, Pedro Prim,
Hercilio Damaso Silveira e Pedro Hurneuhuck.

Subscreveu com Cr$ .3.000,00:
Arno Court Hoffmann.

Subscreveram com Cr$ 2.000,00: <'

. Agenor Gomes, Rubens Ribeiro da Silva, Augusto Langer,
Paalo Dutschek, Antonio Leandro Gonçalves p Sahd Seleme.

Subscreveram com Cr$ 1.000,00: ,

Osvaldo Trevisani, Vergi1io Trevisarii Filho, Eulindo Trevisani,
Estafano Bedritchuck, Francisco de Oliveira Probst, Guilherme Meiuers,
�ogodar Kuczynski e Evaldo Kreis,

Subscreverám com Cr$ 250,00:
Antenor -de Souza e Alfredo de Souza:

A Diretoria

. '

.
,

'fl( \

14 .. 7·1956

Aumento- das' Tarifas -da B. V. P. s. ·C.
Começou" ia vigorar' dia 9

I .

na economia de
Curitiba (Dcc.Correspondente)

.- Está em vigor desde o dia 9
a nova tabela da Rêde Viação
Paraná-Santa Catarina, com ta
xas elevadas' para as .passagens .

e .para os fretes. Em se tratando
de -urn aumento, por mais inc

portuno, não só em razão da

elevação dos preços, mas prin
cipalmente em virtude do pés
simo serviço que a ferrovia vem

oferecendo há muitos anos, I
a

notícia vem causando a pior das
repercussões em nossos meios
e principalmente, nas classes
'produtoras.
Colhendo opiniões sôbre o

aumento das tarifas ferroviáaias,
a' reportagem pôde constatar
até onde se fazem sentir os seus

reflexos, capazes de prejúdicar
a economia estadual, em todos
os setores'. ,

I Ainda dia 9 ouvimos-a pala
vra do sr Egorr Mueller, diretor
gerente da firma Irmãos Muel-
ler, há muitos anos e'stabelecida
à Rua Cândido de" Abreu, que
assim falou: - "Nossa' firma
depende diretamente do trans
porte Ierrovíárió; que usamos,'
constantemente a fim de aten-

'

der o vizinho Estado de Santa
Catarina Acredito que a nova'
majoração refletirá imediata
.mente no comércio e nas classes
trabalhadoras, provocando um

clima de contrariedade, que o

momento não comporta. pois o

País está necessitando, mais do

PERDEU�SE
quinta feira passada, dia 21,
no onibus do .trajeto 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
c

de rehave los.
:r

Gratifica-�e a quem entre-

gar nesta' Redação.

E·m CaJ).oinhas

FESTEIROS,)
Os Congregados Marianos

u

FESTEIRAS
'\
As Filhas de Maria

Canoc'nhaJ', Julh. de 1956 o Vigário: P. Frei Hilário Banse Ofm.

Repercussão
dois Estados

desastrosa
t

que nunca, de um clima de paz.
Desconhecemos ainda o "quan
tum" dêsse aumento, mas qual
quer que seja a sua base, com

ela teremos que concordar"

DESTINO AMARGO
Falando sobre o mesmo as

sunto, eis o que afirmou o Dr.
Rubens Requião, Consultor Ju
ridico da A ssociação Comercial
do Paraná: - "Vejo com amar

gura e pessimismo o destino da
economia .brasileira- Dificilmen
te nosso povo, pacificamente,
poderá' resistir 1'10 impacto dos
violentos aumentos do preço do'
serviço

-

público e dos impostos
que se' refletem diretamente na

elevação do custo de vida. Pes-

soalmente, considero que o aa

menta do salário mínimo será
de pronto cancelado, a não ser

que se contenha o aumento de
todas as utilidades. Paradoxal
mente, da vanguarda da majo-'
ração do custo de vida, encon

trarn-se os Órgãos do govêrno.
Cabe ao Presidente da Repú
blica - determinar a suspensão
imediata do aumento nos ser

viços públicos, especialmente nO

setor dos transportes, como é o

caso, agora, da Rêde Viação
Paraná Sta. Catarina, que a par
tir do dia 10, manterem novas

tarifas, sem que até o dia 9 ti
vesse comunicado àqueles que
a favorecem".

Embarque

Vmíg.. Tritícula Estadual
, \

Resolve a União, Catarinense de Estudantes
fazer coincidir

-'

Festa

o conclave tritícula
Estadual do Trigo

A Comissão Organizadora da
Conferência Tritículà, criada pe
la Mesa Redonda promovida pe
la UC.:E, em Florianópolis no

dia 12 de junho do corrente,
vem por intermédio desta co

municar que:

Após demorados estudos sô
bre o assunto, resolveu modifi
car a data e local do referido'
conclave, de maneira a fazer
coincidir com local e datá da
Festa do Trigo Estadual. Resol
veu ainda' modificar o título, de
Conferência para Congresso,
ampliando dest'arte, o poder das
deliberações de tal conclave'

Sabedores, que somos, que o

único interêsse dos componen\
tes da Mesa Redonda é a pro
dutívidáde de tal Congresso;
considerando, que as alterações
que sofreram as deliberações da
Mesa Redonda foram apenas de

com a

forma; considerando ainda, que
o espírito e intenção, daquela .

Mesa Redonda manifestados por
\ /

suas deliberações, permanece
ram intactos e inalterados.

"Vimos solicitar a a'qti''iecênda
dos que dela participaram, no

que se re-fere as modificações
que a Comissão houve por bem
deliberar. /

/

.._ Na certeza da, compreensão ti

confiança, que os componentes
da Mesa. Redonda deposítam
cesta Comissão, continuaremos

agindo no sentido de concreti
zarmos, da melhor maneira pos
sível, aquilo a que nos propu
semos, ou seja, a realização' do
Congresso Trrtícula Estadual.

i Comissão Organizadora:
Marcos G. Heusi Netto.
Haroldo' Bez Batti.

Guido Warken.
",

"
.

.argentino
, ./

para
\
,

IMPUREZAS DO SANGUE

fMXIR Df RO�UfIRA
AUX", TRAT. smuspia 5 de.Agôstode1956

P R· o G R A MA: "

�

Tríduo preparatório de 2 a 5 de Agôsto
Quinta-feira, dia 2 de Agôsto: So,b o patrocinio de. Sto. António

Sext�.feira, dia 3' de Agôsto: S,ob O patrocinio do Sagro Coração de Jesus
Sábado, dia 4 de Agôs'to: Sob o patrocinio do ImacuHI�o Coração de Maria

DOMINGO, dia 5 de Agôsto
A's 6,30, 7,30 e 9 horas: Santas Missas com Comunhão dos fiéis

A's 10 hóras: Missa Festiva com sermão ao EvangPlho
./

Depois da última Santa Missa, Procissão

Em seguida Festa popular na praça da Festa, com churrasco,
assados, cucas, doces, leilão, e outras atrações'

,

Malhas de Lã
na

só

ead.a �I&titet
,--------------------------

t.r.-90\,
.

iJj�'
,

.

'1-f,:.,'.)tt

\. .

O Brasil·
BUENOS AIRES; 7 (UP)'

Soube-se hoje nos meios ImarÍ
tirnos dêste porto que- a partir'
de terça- feira próxima começará
o embarque. de trigo para o

Brasil, da cota de 800.00U tone
ladas da c6ta dêste ano. O em

barque será feito nos primeiros
dos sete navios do Lloy vBrasi->
letro que serão destinados para
êsse fim. enquanto os armadores

argentinos pp�'sis�irem em sua

negativa, de. aceitar o tipo de
câmbio oferecido pelo Banco do
Brasil ,para liquidar os fretes.

Delegado&' da Conferencia de

Navegação Brasil Rio' de La

Plata, da qual fazem parte todos
os armadores argentinos e uru

guai.os, trataram da quéstão de
fretes com representlintes do

B�nco do Brasil nos primeiros
dias des-ta semana, sem poder

A
,I

chegar a um acordo.

O!, embarques de trigo sôbre a

cota. deste ano estão atrasados'

em dois meses.

I

Artigos de qualidade
Casa Erlita,
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I Duas utilidades numa só peça' I
m .', m

,m Gabardine Renner m
m . m

, m
'

," Impermeabiliza�a contra' a chuva I
I Proteção eficiente contra o frio I I,
,m ---

FAÇA SUA ENCOMENDA com antecedência m
ti

"

para não ficar na falta, já na entrada do inverno, m
,

ae � ,

de uma peça indispen�ável no
-

seu guarda-roupa. eD
ae \ Veja o' novo mostruário RENNER de Gabardine en
ae e Casimira, e ficará deslumbrado. ) m
m m

; CASA PEREIRA, m
� - - W

,
m Rua Getulio Vargas ,882 W
m m

! Filial: Rua Paula Pereira 558 !
� - �
a���H���������������������a������aa�a�

,.
,

Vende,::se'� "-

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 manej�. �

Indícação do Atelier de Mecanografia
de ERNST REIMER
Técnico Mecanógrafo

Rua Vidal Ramos, 697 .-. Canoinhas'

Encarrega se de conser tos, reformas e limpeza de Máquinas de

Escrever, Somar, Caloulur. Registradoras, .etc,
'

Compra e venda de Máquinas novas, usadas e reformadas

ALFREDO GARCINDO
R�presentações,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 MANUAL E ELETRICO

ALojai J. Côrte'-
Rua Vidal Ramos, 701, - Fone 125 - Caixa Postai, 76

,

CANOINHAS - SANTA CATARINA

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

( SWEDEX e FILIZOLA

o

14-7-1956

Inverno está ai!
Previna-se e· compre seus

agasalhos, cobertores,
rou pa de baixo,

AP'ARELHO'

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."

{

na Casa

A conhecida Loja e Sapa
taria Mareis nesta Cidade.
Vende-se com a .Sapataría
QU sómente a Loja.
Ver e� tratar com o Sr.

Amaro Martins, no local. 4x

Erlifa

,1

\

,

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. Ix

2

Vende-se'
Uma propriedade em Rio

d'Areia (Santa Emídia) ten
do, uma casa, paiol, anexo

ferraria com ferramentas '�
barracão, madeira serrada

\ # ; ,

para uma casa de. 8x6, um

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

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

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.

Quer comprar um terreno ou casa? Procure Alfredo Garcindo.
Qúer 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.

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

6 datas defronte á Granja de Alfredo Viertel.,

50 Alqueires (B'racatingal e Erval) - em CAMPININHA

Um motor Ford 29-A, retiftcado, servindo
"

tambem para estacionário; .tendo para
isso instalação completa

Datas localizadas no melhor ponto da cidade.
Loteamento Stüber, próximo á Assoe. Rural.

A' mais antiga
A mais sortida
A melhor.
A preferida

Oficina

Relâmpago
Completa assistência para'

b· . I do pequeno concerto
sua ICIC ets até a ref�rma geral

Péças e mais péças, da menor, até a maior

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

MECÂN'ICOS ESPECIALIZADOS

PREÇOS MÓOICO,S

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

sr. João Seleme, junto à Casa Esmalte

"

• DeslorgD autornótilD

• 100% silencioso

• 100% inoxidável

\

para descarga
sanitária

ENGENHARIA E COMÉRCIO

MATRIZ: RIO DE JANEIRO

FILIAIS: SÃO PAULO· PORTO ALEGU
AGENCIA: BELO HORIZONTE

" ir

CURSO GRATUITO DE

TAQUIGRAFIA
I,

A Escola Modêlo d.� Taquigra
fia, dirigida pelo Profe;sor Sérgio
Thomaz, abriu matriculas ao novo

curso de taquigrafia por I corres

pondência 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 I 93, Caixa Postal. 8600, fone
36-7659 - São Paulo.

,

Tem bom gosto1
\ I"�

, I Tome Café S. Tereza
TOSSES l IRONQUITES 1

VINHO [REOSOUDO
(SlLVIIIIÁ)

GRANDE TÔNICO

.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense I

Assine! Leia 1 Divulgue!

Correio do Norte

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

.mes se quizer ser bem servido, sirva-se âa

RODOSUL
SERVIM'OS BEM PARA SERVIR SEMPRE

(

V. S. poderá comprar re
logios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

'Hã Relojoaria Suissa
�e Guilherme J. A. Souza

Rua Eug�nio de Souza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Quando a Fome 'do
"
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,!
f LOJAS UNIDAS LTDA.

Acaba de ser fundada e inaugurada nesta cidade, sucedeu
do a firma Empreza Industrial e Comercial Fuck Ltda., LOJAS
UNIDAS LTDA. localizada à rua' Caetano Costa - 553 -

e consti
tuida pelos sócios: Sahd Seleme - Bogodar Kuczinski - Jacob
Bernardo Fuck - Arno Curt Hoffmann - Ary Cornelsen - Tarcisio
Bonifacio Fuck e José Prim, todos com longa pratica e experien- .

cia no ramo comercial - industrial, motivo porque, não temos
dúvidas em afirmar, a nova firma irá atingir o objetivo a que
se propoz, contribuindo deste modo, para o enriquecimento da
vida comercial de. Canoinhas.

«Correio do Norte» envia aos componentes das Lojas
Unidas Ltda. votos de crescentes prosperidades e_ feliz exito.

I MAL ENCAMINHADA
Outro dià, um amigo perguntou-nos qual a significação das

! duas iletras .M e E apostas nas sôbrecartas. das, correspondências
�i aéreas. Como no momento estivéssemos com a memória um pouco

atrapalhada, como aconteceu com o Marechal Deodoro. DO famoso
caso da Côngrua, conforme nos conta Artur de Azevêdo, demos a

informação, que se tratava de correspondência em mala especial.
Serenada a memória, verificamos que não era isso que acon

tecia, porém correspondência Mal Encaminhada.
".

Em todo caso, não é só no DCT que andam as coisas mal
, encaminhadas.

.

Tivemos por, exemplo. o caso das Misses, que os jornais pu
blicaram, esclarecendo que a Miss Catarinense, era Gaucha, e que era

Catarinense a Miss Gaucha"
. .

Tivemos
I tambem, recentemente, o caso da entrega do trigo

aos lavradores que foi uma luta "braba" entre a Prefeitura e a

Associação Rural, cada qual, reclamando o previlégio dessa entrega.
Não fugia 'deste ritmo, o famoso parecer do senhor Procurador da'
República dado ao. recurso do PSD contra a diplomação do senhor
Jorge Lacerda, quando dias antes, havia dado parecer contrário a um

recurso da VON em caso analogo, contra a diplomação de um Go
vernador lá do Norte.

! Enfim, mal ou bem encaminhadas, vamos trabalhar pela gran-
deza do nosso querido Brasa:

João Basilio de'<Oliveire
.'

,

Solucêo lamentavel
1

(Conclusão da primeira página)
ajudaria o progresso do Municipio, não procederia como vem

procedendo 'com os Iavradôres, Baseia-se exclusivamente Dr. Há
roldo Ferreira, em intrigas e "coisinhas" de seus correligionários.
Um homem que se ampara em "tics" dessa natureza, pode ser

con\id'erado anti-democrático. Sem base e sem nenhuma noção de
responsabilidade administrativa, já demonstrada nos poucos dias

que governa o Municipio, ainda a pouco telegráfa ao Diretor do
Serviço de Expansão do Trigo, dizendo que o SET de Canoinhas
estava vendendo trigo "fiado". Chamado para provar o conteúdo.
do seu telegrama pelo sr. Francisco Furtado - Fiscal do SET,

. após as explicações que recebeu nada poude dizer. Se de fato.
estivessem as sementes sendo vendidas conforme o Dr. Haroldo
supunha,' seria motivo para telegramas ao Diretor do SET? Não
deveria ele como Prefeito, como parte interessada no desenvol
vimento triticula do nosso Municipio, ficar calado? Após ,apurada
a responsabilidade, não lucraria o Municipio? Mas este homem
que sempre fOii\contrário ao nosso progresso, somente porque
foram os homens da UDN que sempre souberam conduzir tão
bem o nosso progresso, não quer se conformar com isso. Quer
ser manobrado pelos seus correligionários, acreditando 'e' fazendo
intrigas - quer continuar fazendo promessas - indo para a Jpre
feitura as 9 horas - saindo as 12 para almoçar e voltando as 16
horas. Assim será a sua administração de 4 anos. A Prefeitura foi
assaltada por uma onda de empreguismo. Os funcionários - ope
rários e Vereadôres, ainda não receberam os seus subsídios, mas
ele continua empregando jogadores de futebol - correligionários
é etc. Boa administraçãc. Solução lamentável, perante aos que
deram grande parte de seus, esforços para a nôssa emancipação
econômica.

ouro

.. , ,
a sêde da embicêo

1

com JAMES STEWART.

Technicolor da Universal I nternational

·1
E as sementes de trigo que a Prefeitura
ia receber para emprestar e disrri
buir, não 'chegaram Muitos lavradores na esperança

de receberem sementes por em

préstimo, ainda não plantaram -- Diáriamente na porta da Prefeitura exigem
que as promessas Iei'tas pelo atual Preteito Har'oldo Ferreira, sejam cumpridas
Durante a campanha po-. mentes a granel,

.

para todos do o nosso desenvolvimento
lítica aqui estiveram Dr. João os lavradôres do nosso Mu- tritícola. Eles, principalmente
Colodel - Dr. Carlos Gomes nicípio. Estamos em julho, eles,'. que nunca encetaram
de Oliveira - Dr. Leoberto último mês para o plantio campanha alguma que esti
Leal e muitos outros "Ali- das sementes, apenas "en- mulásse a nossa lavoura, elei
ancistas" prometendo' "mun- ganbelando" os interessados, to um Prefeito que antes
dos e fundos", inclusive se- jornal "Barriga Verde" vem nunca esteve à frente de

publicando telegramas e ra- nenhuma iniciativa de bem
diagramas, contendo mais para Canoinhas, arvora-se

promessas enganosas aos em benfeitor da agricultura,
nossos homens da lavoura. porém, amparando-se em vãs
Chegam a dizer que cada promessas e defendido por
lavrador receberá 5 e mais um jornal que outra coisa
sacas de sementes de trigo não fez, senão transcrever
emprestadas. Que falta de telegramas de Aliancistas
bom senso- e responsabilida-' residentes na Capital do País.
de. Aproveitam-se da opor- Até quando o nosso povo
tunidade e' com ,esses atos vae

' acreditar 'em homens

desonestos, estão prejudican- com essa mentalidade?

<'

Amanhã: a sra. Vva. Helena
Bastos; as sras. dna. Irmengarda
esposa do sr. Oswaldo Soares;
Rosinha esposa do' sr. Zeno C.
Zippel e Francisca esposa do sr.

Narciso Leonardo Ruthes; o me

nino Aleixo filho do sr. José War
denski; o garoto Mario Rudey; o

sr. Miguel Lefchacki.

Segunda. feira: os srs. Ciro O.
Bastos Altamiro R. da Silva; e CeI.
Severo de Almeida de Papanduva ..

Pelos Lares e Salões

Aniversariantes da Semana
Hoje: o sr. Wilson Wendt;' a

menina Rosely Maria filha do sr.

Odival R. dos Santos; o jovem
Aleixo Tchaikà.

Terça-feira: o garoto Helmar fi
lho ido sr. João A.Seleme; ossrs.

Aleixo Brenny e Arnaldo José
Machado; a sr ta. Babete Wegger
irmã do sr. Pastor Lutherano; dna.
Laurecy esposa do sr. Carlos Dolla:
a garota Edite filha do sr. Dioni
zio Andromico Orgecoski.
Ouarta-feira: as sras. dna. Ve

ronica esposa do sr Miguel Les
sak e Alvarioa esposa do sr. Braz
Vieira; a,garota Edite filha do sr.

Miguel Lessak o sr. Carlos Koehler.

Ouinta·feira: a srta Maria Sil
via- Stoeberl; o sr. Elias Seleme

_ Netto e sua esposa dna. Nelli re

sidentes em Caçador; o sr. Leocadio
Pacheco; as garotas Madalena filha
do sr. Henrique Gonçalves Sobo,
residente em Rio Negro e Erica
filha do sr. facob Scheuer; os ga
rotosWerner filho do sr. Rupprecht
Loefler e Alfredo filho do sr, Al
fredo Garcindo.

...

Sexta-feira: os srs. José João
Muziol [or .. R�dolfo Wibbelt e

Sérgio Gapski; a garota [ulia fi
lha do sr. José Inacio dos Santos;
o jovem José Bonifácio Furtado;
os garotos Paulo Henrique filho
do sr Ilmo Buss, Elias filho do
sr, Ántonio Sconhetzk i e Fernando
filho do sr. Elias Seleme Netto;
as sras. dna. Elisa esposa do sr.

\

Paulo Dehner e
\ Adelia esposa do

sr. Orlanrlo Nacimento; a. srta.
Terezinha de Jesus Furtado.

.,f

Nossos cumprimentos.

Gente Nova
Beatriz é o nome da rob sta

garota que a 6 do corrente veio
enriquecer o lar do distinto casal
Matilde-Eugenio Teodorovicz.

A nova canoinhense nossos vo

tos de boas-vindas
'

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas Impróprio até 14 anos

A BARBADA DO BIRUTA
em cores naturais, com os incomparáveis
DEAN MARTlN e JERRY LEWIS

CONTo DO SERIADO Mistérios d'a Africa ".

o OM I N G O ás 14 horas Censura Livre

A BARBADA DO BIRUTA
em cores naturais

CONTo DO SERIADO Mistérios da Africa

ás 17 horas • Censura Livre
DOMINGO -

ás 20 horas. Impróprio até 14 anos

A Grande Noite de, Casanova
A MELHOR COMEDIA DO ANO

em maravilhoso technicolor. com os famosos astros

BOB ROPE e JOAN FONTAINE

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

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

DESERTO SANGRENTO
Movirnentadissimo filme de guerra, desenrolado na cidade de
EI Alamein, na Argélia. norte da Africa, onde na segunda
guerra mundial. teve início a famosa Campanha dos Ratos

do Deserto, do Marechal ROMMELL

5a. e 6a. FEIRA - às 20 horas - Improprio até 14 anos

OS MISTERIOS DE MARROCOS
em tecbnicolor com JOAN FONTAINE e JACK PALANCE

Aguar,dem para bréve o maior sucesso do ano

A UM PASSO DA ETERNIDADE
com BVRT LANCASTER. DEBORAH KERR. MONTGO·
MERY CLIFT, FRANK SINATRA e DONNA REED

�------------------------,
Vende-se uma casa de comércio

no melhor ponto da Cidade
Informações na 'Altaiatari� Operário 3x
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