
GOVERNO DE
EXPEDIENTES
Atrapalhado se encontra o sr. Presidente da República

com a grande brasa acesa nas suas mãos: o salário mínimo. Pu

xado de um lado pelos empregadores e por outro pelos empre

gados, sua Excia. não soube +ixar um salário que contente a to-.

dos. O que decretou, descontentou, pelo menos uma das partes
ou talvez, as duas. Não é possivel, está fora das contigências
humanas agradar a

J
todos. O salário saiu. Se não saisse, teríamos

a subversão da ordem que tanto se fala. Aliás, é esse o único

expediente que ocorreu ao
-

governo para combater o custo de

vida. Não o combaterá. Ao contrario, fará que aumente ainda

mais .. O governo federal, apesar do endosso e de' todo o esforço
do demagogo mirim do "Barriga Verde", que mais uma vez pro

vou que é mentiroso sem vergonha na cara, ao afirmar que o

Governo do Estado deve mais de dois milhões à Prefeitura, men

tira tão grossa que até o meu cão Perí mudou de cor.. O gover
no federal, com o apoio massiço, do PSD-PTB, que estão dando

uma "gloriosa" demonstração ao País de como se aniquila uma

Pátria, todos .esses "heróis" a começar com Nereu, Leal & Cia.

todos eles 'não foram capazes, nem o serão de promover o bara

teamento da vida. Todas as promessas que, nesse sentido se fi- i

zerem, e ainda estão sendo feitas, falharão. Não é com palavras
que se vence uma crise de tais proporções. Ainda quando a pro

dução fosse aumentada de modo que os mercados ficassem abun
dantemente providos de mercadoria, o custo da vida não baixa

ria pela razão de que' o domínio dos açambarcadores, dos tuba

rões nos mercados é cada vez mais extenso. Contra os tubarões
o g�verno, embora possa obter do' Congresso as leis de que ne

cessita para combate-los, nada fará, porque há, sempre, interesses

politicos a animá-los. O governo, enfraquecido por tantos motivos

conhecidos do povo, não tem forças para enfrentar a inflação.
Continua o sr. Presidente da -República a anunciar providências
decisivas para conter a elevação dos preços mas essas providen
cias ficarão nas palavras. Foi ao Panamá conversar com o Pre

sidente da América do Norte, como se não lhe fosse possivel,
por intermédio do Embaíxador do Brasil em Washington,
entrar em conversações corri o general Eisenhower. E preciso,
porém, mostrar a pujança do Brasil, que se gastem alguns mi

lhares de dólares nessa excursão. Porque é desta maneira que
se comprimem as despesas do Brasil e que se pratica o regime
das economias. O salário mínimo não irá trazer nenhuma van

tagem nem para os empregadores nem .pa ra os empregados. Ele

foi decretado, os gêneros de primeira necessidade, subindo, e a

penúria dos que vivem do seu trabalho, se fará sentir ainda com

mais rigor. Não somos contra a elevação dos salários. E urna

necessidade imperiosa, a que não podemos fugir. Somos, porém,
contra a incapacidade do governo que, ao cabo de seis meses de

exercício do poder, ainda não deu um passo acertado para tirar

o povo das aflições em que vive, mostrando-lhe, que se acha no

exercício da presidencía um homem que vela pela sua prosperi
dade e que protege contra os exploradores da miséria pública.
A elevação do salário mínimo dará por alguns dias aos empre

gados a ilusão de que melhoraram de sorte, mas ao cabo desses

dias a desilusão será torturante. Muitos. despedidos peles patrões,
se debaterão com a miséria nas suas formas mais duras. Que é

que fez o governo E o que é que pretende fazer para alcançar
o barateamento? Ninguém o sabe. Por isso é que nos tornamos

sempre mais pessimistas, por mais que o procuremos, não encon

tramos, nos atos do governo; um só que nos dê a esperança de

J que, em breve, chegarão ao fim os dias amargos e de que a ca-

restia da vida se está avizinhando do fim.'
.

Democrata

Benção do Papa
Santa Catarina

ao

Dr.
Governador de
Jorge Lacerda

Florianópolis -- Os padres
Alvino Braun e Alberto Braun,
recém-chegados de Roma, esti
veram no Palácio do Govêrno,
afim de entregar a mensagem
em que o Papa concede ao Che
fe do Executivo Catarinense a

bênção apostólica, pelos reIe-

vantes serviços prestados à Igre
ja, tornando-se credor da estima
e admiração dos católicos bra
sileiros. Em rápidas palavras, o

governador Jorge Lacerda ma

r.ifestou seu agradecimento pela
distinção com que foi honrado

pelo chefe da Igreja Católica.

N,omeações no Govêrno
O Deputado Sr. Aurélio Via- O DASP não forneceu infor-

na fêz importante revelação ao mações sôhre as autarquias �e
publicar informação oferecida derais, Prefeitura do. Distrito
pelo DA SP a requerimento seu: Federal, para estatais, socieda
O sr Nereu Ramos, no seu curto des de �conomia mista e órgãos
govêrno de oitenta dias, nomeou similares pela razão de que não
nad'a, menos de 7.933 pessoas! lhe compete o registro dos atos

As nomeações feitas no pe- relacionados com o pessoal des-
ríodo de 11 de novembro de sas instituições.

'

1955 a 31 de janeiro de 1956,
estão assim relacionadas por
Ministérios: da Aeronáutica, 76,
da Agricultura, 419; da Educa

ção, 792; da Fazenda, 164.4; da

Guerra, 640; da Justiça, 685; da
Marinha, 166; das Relações Ex
teriores, 68;. da Saúde, 232; do
Trabalho, 950: da Viação, 2.211;
e o próprio DASP, 50. Esse to
tal de 7.933 dá a média de 100

(cem) .norneações por dia.

Nereu Ramos

Sim senhores, em oitenta dias
de govêrno. nada menos do que
7.933 nomeações. Dizem, porém,
por ali, que isto não é nada.

Segundo peritos no assunto, se- ,

rá êste o recorde batido pelo
atual Prefeito de C., porque as

"bichas" dos esperançosos pelas
promessas pré-eleitorais são e-

normes. "Si no é vera ....

" A

guardemos os acontecimentos.

Ano 11
,

Canoinhas, Santa Catarina, 21 de Julho de 1956
----------------------------------
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Demonstracão
11

(um general não é mais do que
um simples cidadão, sim senho

res!) eles estarão tirando de seu

govêrno toda, a autoridade e

sobretudo, toda a austeridade
para chefiar os negócios da

O govêrno jusceli
nista acaba de dar uma indis
cutível demonstração de debili

dade, ao propor a manutenção
do General Odílio Dennys por
mais 2 anos na ativa do Exér
cito. E explicamos melhor esta

nossa afirmação: fazerido isso,
Juscelino e Teixeira Lott estão
mostrando ao pôvo brasileiro,
de um modo mais claro\ possí
vel, os seus íntimos receios e apre
ensões diante dêste problema
que é a substituição, do Coman
dante da Primeira Região Mili

tar, General Denríys, que está
à beira da compulsória.

Num país onde se respeita a'Iei;
onde a constituição é um têxto

sagrado, obedecido e respeitado
cegamente, não chega nunca a

existir um tal problema, como

êste com que se defrontam a

gora o Snr. Juscelino Kubitschek
e seu inseparável guia, o Gene
ral Teixeira Lott. Em qualquer
outra nação o militar, por mais
ilustre que seja, por maior que
seja a lista de seus serviços
prestados à Pátria, chegado à i
dade regulamentar, é transferi
do para a reserva sem qualquer
discussão.

Mas; porque se faz êsse mo

vimento em defesa da perma
nência de Dennys na ativa? É
ele um "super general"? Um

gênio militar de capacidade ex

traordinária? Será êle um mili
tar de tão grandes-virtudes?

Não. Nada disso. O General

Dennys é apenas o "sócio" de
Teixeira Lott, Zenóbio, Nelson
de -Mello, Falconiére e outros
"azes" da novembrada. Teve par
te das mais salientes no movi
mento subversivo que derrubou
dois Presidentes' da República,
dois homens de bem, cuja boa
fé foi traída de maneira inso-
fismável.

.

Aléga o General Lott, em de
fesa de sua idéia de reter o Ge
neral Dennys na ativa, que es

ta atitude tem como objetivo,
"premiar" o dito militar pela
sua excelente folha corrida du
rante muitos anos de vida mi

litar. Além disso, aléga o Gene
ral Lott que não pode dispen
sar o Comandante da Zona Mi
litar Leste porque o considera

imprescindível.

Chegamos, então, à seguinte
conclusão: se o General Dennys
é de tal maneira imprescindível,
que estando à beira da compul
sória é retido na ativa para
continuar em suas funções, é
nêst� caso, muito natural que
não há, no seio do Exército,
outro General, com condições
técnicas' e morais para substi
tuí-lo à altura. O arcabouço do

regime está, então, alicerçado
exclusivamente na vida do Ge
neral Dennys! Um alicerce mui
to fraco para sustentar a estru
ra da administração nacional.
:8lf'se ele falecer? Que acontece

rá?' o. Brasil cairá na anarquia
e 'no caos?

O Snr. Juscelino e seu gran
de ministro devem pensar um

momento antes de levar a efei
to esta medida. Legislando a

favor de um c simples cidadão

de Debilidade
Nação, porque estarão abrindo
um precedente de consequências
desagradáveis não só no seio
das Fôrças Armadas, corno em

todos os outros quadros da ad-'

ministração nacional.

Heriberto Hülse o homem!
\

�esolvido o desastroso e infantil recurso do PSD, contra a

diplomação do Governador Jorge Lacerda, o TRE, resolveu mandar
renovar as eleições das urnas eleitorais que foram anuladas.

, ,
Em nosso município serão renovadas as urnas de PALMITAL,

VALINHOS e PINHEIR,9S e no vizinho municipio de Papanduva
a do VIADUTO DO LEAO.

O resultado das três urnas, na última eleição suplementar,
foi em todas elas favorável ao candidato da Frente Democrática; o

ilustre JIlédico Dr. Reneau Cubas, embora, não fosse suficiente para
cobrir a diferença - perdeu no total por apenas, 59 votos.

Houve nesse lapso de tempo, em que o governo municipal
"está nas mãos da chamada "aliança", um grande desgaste dessa Igrei,
na opinião pública de Canoinhas, cujo desgaste se acentuará no correr

,
do tempo. "

/
Em seis mêses de adnlinistração nada foi feito de útil para

a coletividade.

O empreguismo então é assus
tador.

Quem vae hoje a Prefeitúra
tem que abrir caminho entre um
batalhão de empregados.
O Prefeito em sua campanha

prometeu emprego para todo o

.

mundo e agora tem que cumprir
as promessas.

, Diziam. que seu Dito tinha :3
jardineiros, hoje, quem vae às
nossas. praças, percebe que para
cada camélia há um jardineiro,
para evitar que ela caia do galho!
O povo muito cedo está se desi-
·ludil'l.do.

\
As nossas d'antes tão boas es- �

tradas estão em péssimo estado, r

não permitindo a vinda do ho
mem do interior]

Voltamos aos velhos tempos do
PSD que nada fez de útil para
Canoinhas.

.

Assim, o povo, nas eleições suplementares de 5 do agosto,
não terá mais dúvida, e escolherá como candidato certo ao Sr. HE
RIRERTO HÜLSE. que além de ser um grande industrial é um

cidadão afeito a grandes administrações, fato que demonstrou quando
esteve á frente da SecretarÍa da Fazenda, no admiravel Govêrno do'
Snr, IRINEU BORNHAUSEN.

O povo não se deichará mais iludir pelos falsos profetas]
Os dois candidatos não permitem confronto,

Enquanto o Snr. Heriberto Hülse, tem em sua vida um, acervo

de trabalho, de realizações notáveis. o que fez o Snr José de Miranda
Ramos? Nada] Foi Prefeito de Chapecó, cujo município administrou
tão mal _que chegou a comprometer as receitas futuras, deixando á
atual situação um sé�io problema administrativo.

Ele. ficará muito bem como deputado, onde não passa de um

bom mocinho' que tomou muita. agua da Gruta do Monge. lá da
velha LAPA, onde assistiu ás velhas e tradicionais "Congadas", mas,

administração, - não isso é algo muito diferente e que requer outro

h�mem que seja da fibra de HERIBERTO HÜLSE.

Educação
,

política
o Snr. Francisco Gallotti, can

didato derrotado ao govêrno de
Santa Catarina, já mandou três

telegramas malcriados ao gover
nador Jorge Lacerda, pelo úni
co motivo de ter perdido a elei

ção. O destinado, conservando
a sua habitual serenidade, limi
ta-se a não responder.
Transcrito de A MANCHETE

de 7/7/1956.

I Telegrama do

Coma ndante da
\

5.a Região' Militar .:
o General :'viário Perdigão,

comandante da 58. Região Mi
litar, com séde em Curitiba,
enviou ao governador Jorge La
cerda, o seguinte telegrama:
"Com o máximo prazer trans-

.

mito a V. Excia. as congratu
lações do Comando da 5a. Re-'

gião Militar pela justa solução
conferida pela Justiça Eleitoral'

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

' m

! í '
Gqbardine Rennerm

m Impermeabilizada contra a chuva m
m m

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

m
} CASA PEREIRA m'

m �
� I!# iII)I- m taria Mareis nesta Cidade.

ae Rua Getulio Vargas 882 m 'Vende-se com a Sapataria
m m ou sómente a Loja.

� Filial: Rua Paula Pereira 55� � I
Ver e tratar com o Sr.

� W Amaro Martins, no local. 3x
n�nn�n��nDD���nnn�nnnnnnaaan�nBnnDnann

\ Vende;:se
- MI

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

produção e satisfação no seu manejo.
'

Indicação do Atelier de Mecanografia
de ERNST'REIMER
Téeníco Mecanógrafo

Rua Vidal Ramos, 697 .-. Canoinhas

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

Escrever, Somar, Calcular, Registradoras, etc.

Compra e venda de Máquinas novas, usadas e' reformadas

ALFREDO GARCINDO
Representações,Corretagem,Seg li ros,Conta Prcprla

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 ELETRICOI Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcíndo:
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 Gaviã_o, 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 (Bracatingal e Erval) - em CAMPININHA
I

'\

Um motor Ford 29-A, retiftcado, servindo
;. -.

tambem pãra estacionário, tendo para
isso instalação completa

Datas-localizadas no melhor ponto da cidade.
Loteamento Stüber, próximo á Assoe, Rural.
mw**&,es, 5t e+± 4._.......,0&

A mais antiga
A mais sortida'
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago
Completa assistência para

SUA b· . I t do pequeno concerto
u lelc e a 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

M E c-ã N I C OSES P E C I A L I Z A O O 5
. P R E ç, O S M Ó O I C O S

Sempre OFICINA RELAMPAGO
,

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

"'HM iU "'7" ,...rp-_..IlIINBlIIEi1&gIilAIiI,_IIIII*&IDI-_i'II,&+1IIIIIli1lllllll "

.M

OTIMO NEGOCIO
Vende-se a Torrefação do Café Sta, Hele'na

\

Tratar condições com o proprietário sr. Guilherme Knüppel
em sua residência à Rua Roberto Ehlke s/n 1

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

mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

RODOSUL
SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMPRE

Está à' venda
A conhecida Loja e Sapa-

Um trator marca "COCKSHUTT" mod. "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.
'"

Aqueles que Fazem cálculos rápidos de muitos algarismos
e apreciam a maciez na escrita, para suas

indústrias e escritórios, a LOJA

J_ Côrte
Rua Vidal Ramos, 701 - Fone 125 - Caixa Postal, 76

Canoinhas Santa Catarina

OFERECE MAQUINAS DE SOMAR E CALCULAR,
MÁQUINAS DE ESCREVER PORTATEIS E TAMAL'jHO

STANDART, DAS MELHORES MARCAS
COFRES ENCOURAÇADOS E DE 2 COMPARTIMENTOS

ARQUIVOS E FICHÁRIOS SECURIT 3

Faça uma visita e comprovará
a alta quàUdade de seus produtos

w!li

\ APARELHO

para descarga
sanitq'ria

• 100% siiendosc

• 100% inexidével

ENGENHARIA E éOMÉRCIO
MATRIZ: RIO DE JANEIRO"
FILIAIS: SÃO PAULO· PORTO ALEGU

I AGENCIA: BELO HORIZONTE

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

Informações na Altaiataria Operário

Uma propriedade em Rio
d'Areia (Santa Emidía) ten

do, uma casa, .paiol, anexo

ferraria com ferramentas e

barracão, madeira serrada
para uma casa de 8x6, um
terreno de dois (2) alqueires.

, �.\
'"

- Vér e tratar condições com
o proprietário sr. José Aren

dartchuk, ou nesta redação.

Vende-se

CURSO GRATUITO DE

TAQUIGRAFIA
>

A Escola Modêlo de Taquigra
fia, dirigida pelo Professor Sérgio
Thomaz, abriu matriculas ao novo

curso de taquigrafia por 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 93, Caixa Postal, 8600, fone
36-7659 - São Paulo.

Tem bom gostO?
Tome Café S. Tereza

TOSSES 1 IRONQUITES J

ViftHO [REOSOUDO
(1IILVUilA)

CIRANDE TÔNICO

Procur-e no seu fornecedor
o sabão Princeta, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e c�noinhense!

2x

Assinel Leia 1 Divulgue!

Correio do Norte

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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DR. ERWIN SCHWARZ
CIRURGIAO DENTISTA

MODERNISSIMO GABINETE DENTÁRIO PROPORCIO
NANDO AO PÚBLICO TRATAl\1ENTOS MAIS R.(PIDOS

COM TODA A GARANTIA.

Pela manhã atende a qualquer hora e
I

à tarde exclusivamente com hora marcada
CONSULTÓRIO: RUA' GETÚLIO VARGAS. 898

.... EM FRENTE A AGÊNÇIA «FORD»,.

OS DRAMAS DO
,

'

.y

SALARIO MINI
A fixação dos novos níveis de

salários-mínimos está criando np
seio do proletariado o clima de

angustia,
.

que se esperava.

Já exíguo é o número dos
trabalhadores convencidos das
virtudes de aumentos salariais.
O fato de que tais aumentos só

produzem momentâneos efeitos
favoráveis e, em seguida, deter
minam o maior encarecimento
das utilidades" já se tornou pos
tulado na bôca da gente hu
milde e até analfabeta, que ja
mais travou conhecimento cóm
ós tratadistas de economia. En
tretanto, além das perspectivas
desalentadoras, ainda n.a depen
dência do tempo para sua con

firmação. já no momento está
o operariado sofrendo o primei
ro resultado da «melhor-ia». com

a dispensa, em massa, de cente
nas o� milhares de companhei
ros, atirados à rua por patrões
que alegam li Impossibilidade de
fazer frente aos novos encargos
das fôlhas de pagamento do

-pessoal. Impossível investigar
até que ponto serão verdadeiras
essas alegações, gera-se para os

braços dispensados uma situa

ção sem remédio legal. Mas a

crise ainda se agrava pela cir
cunstância de os despedidos em

::I:::::::::::::::::::::::::::::::==::::�::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::=:::::::::;:::::::�:
•• io< MM
.11 j

,
iii.

•• .s

ij Dr.· Aristides Diener ii
R - �
:: ,CIRURGIAO DENTISTA

-

::
U<' 1111

111;. -. ...
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� Raios X - Pontes Moveis e Fixas. ii
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ii Dentaduras Anatomi(ôs i�
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LOTEAMENTO

Jardim Esperal)ça
de MILTON BUBA

Distanciado da Praça Lauro Müller 1.200 metros

DUma situação - A vista e prestações
Encarregado do Loteamento

LUDOVICO BORA

Vende-se um terreno em Presidente Pena, distante
20 klm. de Caçador, com 50 alqueires em bruto, sendo
20

-

para pasto e �o para cultura, com bastante lenha,
ficando distante da estação 1 Kilometro.

- Preço Cr$ 3.000,00 o alqueire.
Condições a' tratar com o proprietário Francisco

Schumann, e� Presidente' Pena, ou .corn o Sr. Marcos
Franz em 'Pedra Branca - Canoinhas. 3x

Discos 4S'1rotacões
,

-

-

'/ /

acaba de receber I
\ -

\
,

.,

Casa Erliia
.

,

I
-'

Registro Ci v iI
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: José dos Santos Júnior e

Maria de Lourdes Santos. Ele,
natural dêste Estado, nascido

I'
em Curitibanos;" no dia 4 de
Dezembro de 1932, lavrador, 'sol
teiro, domiciliado e residente
neste distrito, filho, legítimo de
Vicente T. dos Santos e de Do
na Júlia Junglesdos Santos, fa
lecida, domiciliado e residente
neste distrito. Ela, natural dêste
Estado, nascida neste distrito no

dia 18 de Setembro de 1939,
doméstica, solteira, domiciliada
e residente neste distrito, filha
legítima de Benedito S. dos San
tos e de Dona Maria Gonçalves
Santos domiciliados e residentess
neste distrito.

Apresentaram os documentos
exigirias pelo Código Civil art.
18U_ Si alguém tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, acuseêo para fins
de direito' Ià

E para constar e chegar êste
ao conhecimento de todos la
vrei .o presente que será afixado
no lugar de costume e publi
cado no jornal Correio do Norte
da Cidade de Canoinhas.

'

Major Vieira, 13 de Julho de
1956

I

Pedro Veiga Sobri.nho
Escr€'vente Jur. em exercício

vão baterem. depois, às portas
de outros estabelecimentos in
dusti iais ou comerciais, todos �

êles colocados dentro das mes

mas exigênéias de restrição-ide
gastos para a defesa dos seus

lucros ou mesmo da sua manu

tenção.
Notas esparsas já vão regis

trando casos dessa natureza, re
gistros, porém, feitos apenas com

referência a grandes pmprêsas,
onde o total dos atingidos pelas
dispensas causa espanto. Ficam
sem publicidade milhares de

procedimentos idênticos, verifi
cados em pequenos negócios,
cujos donos, para escapar à fa
lência, não vêem outro caminho
senão o de privar-se da colabo
ração de vários auxiliares.

Eis a paradoxal consequência
imediata de um «favor» desti-

/

nado a agravar, ainda mais,
depois, as condições de vida dos

operários poupados ao' sacrifício
total das dispensas em massa.

É curioso, a propósito, trazer
para aqui declarações feitas, de

Foi confirmada pelo gabinete
do ministro da Viação a notícia
de que se encontra em cogi
tação a venda da Fábric'a Na
cional de Motores a um grupo
de interessados na produção de
automóveis no Brasil. É estranho

que esta proposta tenha sido
feita e aprovada na Comissão
de Planejamento da Indústria
Automobilística, da qual é pre
sidente o sr. Lúcio Meira. Nem
mesmo quando essa Fábri�a tra
balhava defícitàríamente tal idé
ia foi sequer esboçada Agora,
sobretudo_} quando a FNM está

público, numa das estações de
televisão cariocas, por um dos'
integrantes do gabinete civil da
Presidência d a República; as

primeiras, sôbre salário-mínimo,
no sentido de que as divergências
e

-

as discussões suscitadas, estão
impedindo que. o presidente da

República firme uma opinião a

respeito do assunto; as últimas,
acêrca do encarecimento da vida
mesmo antes da decretação dos
novos níveis, coisa qne o telen
trevistado, pelos jeitos, achou
razoável, pois, como medida de

precaução, a seu ver, o comér
cio e a indústria' poderiam an

tecipar a elevação dos preços
das mercadorias ...

Essas declarações devem ter
refletido o pensamento gover

,

nam=ntal acêrca do grave pro
blema. No Catete, à vista dos
debates cá de fora, não se sabe

,que orientação tomar; e quanto
à elevação do custo da subsis
tência, mesmo antes da dos sa

lários, que coisa mais natural!. ...

Transcrito do Diário de Noticias

,do Rio de Janeiro

A VISTA

I

\

Proibicão
- , .

.

GUILHERME GROSSKOPF (WILLY), proprietário de
terreno situado em Rio d'Areia, em virtude d9S prejuízos
que vem tendo, torna público que é expressamente proi
bida. a entrada de pessôas, quer seja para caçar ou com

qualquer outra finalidade,. sem previa, autorização.
Aos que desrespeitarem o presente aviso, o mesmo não

se responsabiliza pelo que possa acontecer 4x

Quer o' Gevêrne Fé,deral vender a

Fábrica Nacional de Motores
-Exatamente na hora em que deixou de

.

O A R P R'E J U I Z O
sob um regime de sa-ldos é que
se quer entregá-Ia a um grupo
estrangeiro ou de «testas de Ier->
ro» de capitais estrangeiros, sem
qualquer exame maior sôbre as

suas conseqüências. ;'

Certamente' êste será o pri
meiro ato. Depois outras indús
trias nacionais, sob outros pre
textos serão transferidas ao ca

pital estrangeiro. A notícia, con
firmada pelo ministro da Víação
- que, entretanto; procurou se

eximir da culpa da !"ugestão'
feita pelo órgão que preside.

,

Colchões de 'Molas - Duas Faces
"

', Gru-po's EstoFados

Inforr.nações conn

AHredo Garcindo ou Waldernar Knüppel

E A

VIDRAÇARI�A
VICTOR TOMASCHITZ

Rua Paula Pereira, 828 - Canofnhas
Em frente 'a firma IRMÃOS TREVISAN! LTDA.

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

Colocação de vidros em geral

PRAZO

PARA FERiDAS,
ECZEMAS,
I N F L A M AÇ O E 5,
CCDCEIRAS,
F R I E I R A 5,

u._SPINHAS, ETC.
� \�

\
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f'PEUJS L4�E§ Recado ao Sr. Albino Budani
e
d D � �' _�, Úl��ÇO�-���;��d�e::Vi���:�� ��t����� Sa;taJ�:;:rin�a�e�: ��t�it�a���af�a��:irar:������:� i �. CHETE, na seção política, um 'tambem". '

A revista MANCHETE é or-:

tópico que focaliza o nosso fS- De maneira que, é conforta- gão altamente conceituado em
tado, e os mais recentes aconte- dor verificar-se que o govêrno todo país, e circula pelo Brasil
cimentos políticos desenrolados inteiro mostrando assim, a todos

"

dI' udenista de Santa Catarina, mes-em torno as e eíções catari-
os Brasileiros de que lado, aquimo criticado e injuriado pornenses.
em Santa Catarina está a razão;

semanários michos daquí e do
Como, no entanto, não tenho UM UDENISTAEstado, goza de um ótimo con-

certeza de que V. S. aceitará a

minha sugestão, tomo a liber
dade de transcrever o referido
escrito:

"FENÔMENO CATARINEN
SE, - A situação financeira de
Santa Catarina é muito boa,
obrigado. Se há dinheiro em

caixa? Claro; e bastante. La o

litro de leite custa somente
4 cruzeiros, mais barato do que
um sêlo postal. Se o Estado
precisa do govêrno federal? Ab
solutamente. Santa Catarina é
outro país. O Governador Jor
ge Lacerda derrotou fôrças po
derosas no estado mas não gos
ta de cultivar inimizades. É um

governador eufórico e otimista.
Se agora lhe roubassem o man
dato, está certo de que seria
novamente eleito, e por margem
ainda' mais folgada. No vasto
abismo brasileiro, há uma so

lução de continuidade: Santa

,SERAO DO MENINO' POBRE
AscANIO LOPES

Na sala pobre da casa da roca
'Papai lia os jornais atrasados.
Mamãe cerzia minhas meias rasgadas.
A luz fraca do lampião iluminava a mêsa
e deixava nas paredes um bordado de sombras.
Eu ficava a ler um livro de histórias impossiveis
--::- desde criança fascinou-me o malavilhoso.
As vézes, mamãe parava de costurar
- a vista estava cansada, a luz era fraca,
e passava de leue à mão pelos meus cabelos,
numa caricia muda e silenciosa.

-

Quando mamãe morreu

o serão ficou triste, a sala vazia.
Papai [a não lia os jornais
f' ficaua a olhar-nos silencioso.
A luz ao lampião ticou mais fraca
e havia muito mais sombras pelas paredes.
E, dentro de nós, uma sombra infinitamente maior ...

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
COMPLETAM MAIS UM NA

TALÍCIO:
HOJE: - A exma. sra. dna, Ana,

esposa do sr. Georg Wegger, Pas
tor Lutherano; a srta, Hilda, filha
do sr. - Walfrido Gonçalves; o sr.

Luiz Flores; o menino Roberto,
filho do sr. João A. Brauhardt,

AMANHÃ: - Os meninos Helcio
Heras, filho do sr. Brasil Fagundes
e Teófilo, filho do sr. Antonio
Sconhetzki; os srs. Ja:cob TremeI
e Rodolfo Bolauf; as srtas, Maria
Werdan e Maria C. Pereira.

SEGUNDA-FEIRA: . As sras.

doas. Rosa, esposa do sr. Ithass
Seleme, Gerente desta folha e

Ana, esposa do sr. Afonso Kohler;
,

os jovens Alirio Dias e Jair Mül�er;
as srtas, Cléa Denise Lernke e

Nancy Barcellos; o menino Argos,
filho do sr, Vergilio Trevisani; o

sr, José Pacheco de 'Miranda.

TERÇA-FEIRA: - O jovem Bo
nifacio r Galloti; a sra. dna. Maria
esposa do sr. Norberto Fiedler;
o jornalista sr. Albino R. Budant;
as srtas, Maria Nilsa de Lima e

Suely Terezinha Metzger;
-

Çl sr.
Ludovico Dambroski.

QUARTA-FEIRA: - Os jovens
Rubens Stulzer, Glau ia Wagner
e José Hermes Dambroski, a sra.

dna, Lêda, esposa do sr. João D.
Wendt; a srta. Leonilda Bolauf.

OUINTA-FEIRA: - a exma.

Vv;' sra. dna. Marta Wordell; o

sr. Rogerio Marques; a menina
Maria da Luz, filha do sr. Felix"
da Costa Gomes; o menino Anas
tacio, filho do sr. Anastacio Buba;
o jovem Moacir Lemos Sphair;
a sra. dna, Ana, esposa do sr.

Nicolau Burgardt.
SEXTA-FEIRA: \

- O menino
Ersides, filho do sr. Tacob Tremel:
os srs Aristides Guebert e Augusto
Wendler; a sra. dna. Nereida, es

posa do sr. Jair Côrte; os jovens
Rodolfo Ziemann, João Algacyr
Fontana e Francisco de Souza; a

menina Ivete, filha do sr. Ludo
vico Bóra; o menino Bernardino.
filho do sr. João Tokarski; a srta,
Flóra Lefchacki.

Aos aniversariantes nossos pa
rabens e votos de felicidades.

Falecimento
Faleceu repentinamente dia 19

do corrente, 0- nosso prezado amigo
sr. EduarClo Schumann, antigo in
dustrial em Bela Vista do Toldo,
atualmente residindo em Canoinhas
em companhia de sua família.

Nossos pêsames.

Ministério da Agricultura
S. F.• Acôrdo Florestal com o Estado de Sta, Catarina

RURAL DE

Aviso'
De ordem do Sr. EXECUTOR DO ACÔRDO, torno público

que é expressamente proibida a invasão de animais no CAMPO
FLORESTAL, anexo a Associação Rural de Canoinhas. O Campo
vem sendo prejudicado no andamento de seus trabalhos, quer seja
nas sementeiras, ripado e viveiro permanente pelo desleixo dos pro
prietários dos animais. Avisamos que os futuros danos seráo cobrados
por intermédio das autoridades competentes.

Canoinhas, ,18 de Julho de 1956.

WALMOR ASTROGILDO ÉURTADO
"

ASSOCIAÇÃO CANOINHAS
j

Respondendo pelo Enc. do Campo.

Na Oficina Confiança
você poderá adquirir a sua bicicicleta

BRISTOL ou MARATON

6. vist'a OU a prazo
Venha escolher sem mais demora

Rua Major Vieira (Edifício Adolfo Voigt)
CA N O I N H AS STA. CATARINA

"

Oração do Papa ao

receber a tripulação
do "Duque de Caxias"
CIDADE DO VATICANO -

Ao receber, os guardas-marinha
.do navio escola brasileiro "Du
que de Caxias", o Papa Pio XIl
proferiu longo discurso, duran
te o qual disse entre outras coi
sas � "No célebre Duque de
Caxias tendes o ídeat de um

grande brasileiro, sinceramente
católico, que, como poucos, sou
be na paz e na guerra honrar
e servir li Pátria, combater pe
la sua integridade e defesa, tra
balhar pela sua unidade civil e

paz religiosa, manter alto o seu

prestígio, promover o' se� ver

dadsíro progresso, Grande ide
al e grande lição".
De pois de referir- se aos riscos

da vida do marinheiro e das
tentações que o mundo oferece
a todos os cristãos, disse: "Não
vos esqueçais de que sois ma

rinheiros do Brasil, a maior na

ção católica da América. Onde
quer que navegais e aportais,
levais convosco a sua honra
também".

"A vossa, presença, amados
filhos, afiança-nos que não es

quecereis nunca os vossos de
veres de bravos marinheiros e

vale'hlés católicos, e como: vos

sabeis aguentar magnificamen-,
te nos vastos oceanos, sabereis
vencer também o mar do mun

do, sem perder nunca a rota

que leva ao pôrto da melhor

pátria, que é a eterna, São ês
tes os votos que paternalmente
formulamos".

"

"Com êles, a todos e a cada
,

um, damos com o maior afeto

paternal a bênção apostólica, que
estendemos a quantos tendes no ,

pensamento; em primeiro lugar
a vossos pais e mães que, sa

bendo de Vossa vinda a Roma,
estão talvez neste momento so

nhando convosco e vendo-vos
em espírito aos pés do Papa.

.

/ A êles, pois, a nossa bênção mui-
o

to especial, como penhor das
melhores graças do Céu".

revendedor atrtorjzado

CAsA ERLITA

Rádios

Tel'efunken

., ;
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"A Etern idade"Um Passo da
Drama intenso e audacioso

Jamaia o cinema captou com

tanta franqueza um terna de rea

lismo tão extraordinário COIDO o

do filme da CI,lumbia Pictures
baseado no audacio romance de
James Jones "A UM PASSO DA
ETERNIDADE", que o CINE
VERA CRUZ exibirá dia 29 de
Julho próximo entrante. COIP um

elenco notável, no qual estão in
cluidos os numes de .Burt Lances-

ter, Deborah Kerr, Montgomery
Clift, Frank Sinatra ,e Don�'a Reed,
o Melhor Filme do Ano .

o Melhor Hietôria
o Melhor Direção
o Melhor Atriz Coadjuvante
o Melhor Ator Coadjuvante
o Melhor Som
o Melhor Montagem
o Melhor F(lto�rafia
o Premio Critica Americana
o Prêmio Critica Extrangeira

Grande Baile Caipira
A Sociedade Esportiva Erval tem a satisfação de convidar

seus associados, bem como os do Club Canoinheuse, Sociedade Be
neficente Operária e' Sociedade .de Tiro Canoinhas para o baile cai

pira que fará realizar no próximo dia 28 no salão Bechel,
As mesas acham-se a venda desde já e poderão ser adquiri

das com o Sr, Alfonso Koch (Koziobo).
CILAS L. ZIEMANN - Secretário.

,

Cineminha Francisco»
Amanhã, ás 15 horas e ás 20,15 horas_

JAMES CRAIG e BARBARA PEYTON

em

I,OS Tambores Rufam
'-

ao Amanhecer"

,IRADIO FILMSSUPERCINECOLOR da ,R�O

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

NO REINO ·DA TRAiÇÃO
em Technicolor com ROBERT STARCK e URSULA THIESS

CONTo DO SERIADO Mistérios da Africa

ás 14 horas Censura 'LivreDOMINGO

NO REINO DA TRAiÇÃO
CONT." DO SERIADO Mistérios da Afrlea

---_---

ás 17 horas - Feasura Livre
DOMINGO -

ás 20 horas -.,Impróprio até 14 anos

LUTA POR' UM TRONO
em Technicolor com

DAVID NIVEN e MARGARET LEIGTON

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

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

Gigplô e Gigolete
com TERENCE NORGAN e PLINE JOHAN

5a. e 6a. FEIRA - às 20 horáa > Improprio até 18 anos

A. Grandiosa Produção, Italiana

A VOZ DA CARNE
com �LEONORA ROSSI DRAGO e AMADEO NAZZARI

PARA DOMINGO 29 DE JULHO

A UM PASSO DA ETERNIDADE
'I------------------�I--_'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 




