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ndera.ção
Governador
Viação. e

Lacerda, prestigia,
Obras - Públicas

Entre os homens públicos de Santa Catarina, ocupando
postos de mando na atual administração, avulta a personalidade
do Secretário da Viação e Obras Públicas, Dr. Aroldo Carneiro

de Carvalho.
'

Advogado de renome em Canoinhas, dono de cobiçada
clientela, industrial de múltiplos .afazeres, politico de prestígio em

todo o norte do Estado, 'tudo deixou para bem servir sua. gente
e sua terra.

Na batalha da redenção econômica, política e social co

mandada por lrineu Bornhausen, que encontrara esta unidade da

Federação esauecida, abondonada e danificada pelos interêsses

personalistas do pessedismo,' lutou na linha de frente, dando à

causa tôda a energia da sua mocidade.

'/

Chamado pelo grande Governador para a Pasta dos'<Ne
gOClOS da Viação e Obras Públicas, soube cumprir a missão, àque
la ocasião difícil, eis que as precárias estradas existentes deveriam
ser melhoradas, mas seu vasto conhecimento dos problemas rodo
viários situava-o à altura do cargo.

(:

Atuação) Proveitosa
Arolde Carneiro de Carvalho encontrou solução para os

casos mais prementes, equipando o Departamento de Estradas de

Rodagem com a mais moderna maquinária exigida pela técnica

dos nossos dias. Com. a ajuda valiosa daquele órgão, apesar dos

parcos recursos orçamentários, conseguiu manter, em bom estado
de conservação, as estradas do nosso sistema �odoviário.

Inspirado pela alta visão de lrineu Bornhausen, incentivou
a pavimentação, iniciando o calçamento das estradas "Florianópo
lis-Santo Amaro" e "Itajai':'Blumenau"; planejou a abertura de no

vas vias de comunicação: entre as quais sobressaem "Mafra-Rio

Negrinho", "Pôrto União-Caçador" e a imponente "Lauro MUller
Bom' Jardim", mais conhecida por Estrada do Rio do Rastro, que
por si' só, bastaria pára' imortalizar um govêrno.

Os, moradores de Massiambú, ainda hoje, recordam um

fato que bem demonstra o dinamismo, o zêlo e o carinho do
atual Secretário pará com a cousa pública, quando, naquela loca

lidade, pessoalmente dirigiu os trabalhos de levantamento do leito

daquele trêcho, intransitável há vários" mêses em consequência
das chuvas.

Durante sua gestão, inúmeras balsas foram substituídas

por pontes de. concreto armado, que ai estão a atestar a capaci
dade da administração barríga-verde.

Os convênios para execução de obras delegadas, assinados
com o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, não so

freram solução de continuidade, como é o caso da BR-59, trêcho
"Florianópolis-Tijucas", em obras no município de Biguaçú.

E, convem salientar, em nenhum dos serviços que deter

minou, há o cunho de regionalismo. Jamais procurou beneficiar

(CONTINÚA NA ÚLTIMA pAGINA)
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. Política partidária' prejudicando o desenvolvimento econômico de Três Barras - Na pri-
meira votação o Vereador que o povo .de Três Barras elegeu, I.peneroso Prohmann,

votou contra a emancipação -- Haroldo Ferreira mandou que Bráulio. Ribas requeresse
votação nominal para conhecer a sinceridade de Generoso Prohmann.

Política prejudicial aos interesses de Santa Catarina
. Dia 13 de agosto corrente, o

Vereador Alfredo Garcindo en

caminhou a Camara de Verea
dores o memorial e a exposi
ção de motivos que justificam
satisfatoriamente a pretensão do

próspero Distrito de Três Barras,
Justificando por todos os meios
e apresentando todos os argu
mentos por escrito, o mesmo

Vereador fez 'um apêlo a 'todos
0& seus colegas para que dei
xassem que o aludido mernortal
fosse encaminhado à Assembléia

Legislativa para estudos. Colo-

DE C
Na justificativa do pedido de

.força Iederàl.para as renovações
de Canoinhas, os partidos

.

der
rotados, PSD e PTB, pelos seus

delegados Orti Machado e João,
Colodel, disseram coisas engra
çadas'.
Alegaram eles, entre outros,

êstes tenebrosos motivos de

compressão, subôrno e esbode

gamento da Democracia, cuja
redação copiamos: «O próprio
Governador do Estado, surpre-

. endentemente, fez declarações
públicas, afirmando de que irá
tomar parte ativa -no pleito, em
favor da candidatura do snr.

Heriberto Hülse, atentando, des
ta forma, contra fundamentais

princípios democráticos e cons

titucionais da.República, ferindo
com êsse pronunciamento con

denável. a expectativa de uma

eleição regular, revelando, inclu
sive, o propósito de abusar do

poder que' lhe foi confiado pelo
povo».
Afora aquêle afirmando de

que irá toma� parte, na redação
inverídica e antigramatical, o ar
razoado é de se lhe tirar o chapéu. ,

'I>
O Governador não afirmou

que iria tomar parte ativa no

pleito.
'

Disse que apoiava o candida
to seu companheiro de chapa.
E apoiou mesmo, num gesto

digno, honroso e leal. Não fêz
:1

voto/Três Barras não
independênciasua

randa Lima - Alcides Woitexen
- Marcílío Müller - Braulio Ri
bas da Cruz e, Nazir Cordeiro
- Votaram a favor da Indica
ção os Vereadores - Alfredo
Garcindo - Silvio A. Mayer -'

Basilio Hurnenhuk - Otto: Frie
drich - Aziz José Seleme e Gil-
"ber to Ritzmann. Desempatou
contra a pretensão do Distrito
de

.

Três Barras Generoso A;
Prohmann. Deve-se notar que

\ este Vereador eleito por aquele
Distrito, onde nas eleições de

(Conclúe em outro local)

cada em! votação a parecer da
Comissão de Legislação e Jus
tiça que foi feito assinado pelo
Vereador Nazir Cordeiro, porém
feito por Ney Pacheco de Mi
randa Lima: à requerimento de
Braulio Ribas da Cruz (Haroldo
Ferreira pediu que ele reque
resse votação nominal para co

nhecer a sinceridade de Gene
rosa A. Prohmann) votaram con

tra a votação os Vereadores do
PSDxPTB -- assim discrimina
dos Professora Srta. Yolanda
Trevisani - Ney Pacheco de Mi-

IAR.··BICHO • • •

como outro partido que aban
donou o seu.

Não quebrou com isso nenhu
ma norma democrátíca., menos
feriu qualquer preceito consti
tucional.

Aquilo que ferir fundamen í

tais princípios demooráfícos e

constitucionais da República

JAIME ARRUDA RAMOS

hão passa de conversinha de
anjo de cara suja, para futuras
justificativas de "uma derrota que
veio maior do que se esperava.
A simples alegação, feita pe

los conspícuos delegados da 9Po-

(Continúa na última página)
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de suas prerrogativas amedron- foi o supra-sumo.
tadas, e no uso pleno de suas A Intensão mesmo, daqueles
faculdades mentais, o sr. João' democratas foi, porém, outra,
Colodel e Orty Machado, Força clara, evidente, indisfarcável, _

Federal para a eleição de Ca- a da ameaça. Ameaça a0S ad
noinhas. Mas pediram Fôrça versários por quem se diziam
encarnada na pessoa do grande ameaçados. Ameaça ao Juiz que
General Lott. não é muito de briga e que tre-
Não está ressaltadb, no pedi- metia ao ler o nome belicoso

do, que o subconcíente deles do trernebundo derruba, governo.
foi querrrfalou? Depois, para quem, no pedido,
Estavam com um olho na e- tanto gemeu democracia, liber

leição e outro no Lott, sua der- dade, tranquilidade e respeito
radeira esperança. à 'lei, citar Lott equivale a des
É que não desencarnsram, truir tais citações. Porque Lott

ainda, não obstante o pedido de não é exemplo de nada disso.
forças encarnadas... Lott significa força, tanque, in
Que tinha o Gal. Lott com conformação, golpe. Nunca res

mêdo dos requerentes? E com peito, legalidade, democracia.
a eleição de Canoinhas? Conseguida a,-iorça, não acon-

E com as forças que iríam teceu nada de novo, porém. As

àquele município, a ponto de eleições saíram, com Força.corno
ser obrigado] a encarná-las? (Continúa na última página)
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CORREIO DO NORTE
--------------------------------------------

PREC.ISA-SE
Um maquinista competente que seja tambem motorista

prático. É inutil apresentar-se não entendendo do ramo.

Informações nesta Redação ou

aos sábados e domingos à Praça Lauro Müller 171. 3

Caniinhões
....

a venda
,

Vendemos
1951,

,

dois caminhões Ford F-6 tipo 1950 e

em bom estado de conservação.

Preço de ocas�ão
Vêr e tratar com Abrahão Mussi & Cie.: �

Utensílios domésticos"
'

.....
'

-Casa

Caminhão Chevrolet 36
com máquina 3.8, em perfeito estado. Vende-se
ou troca-se por um maior ou ainda por -terreno.

Entender-se com o Sr. Rodolfo Bornholdt.
. ,

t Vende-se uma casa nova, com instalação completa, recém
construída, em terreno de 950 m2, no perimetro urbano,
prolongamento da Rua Major Vieira. Melhores informações

com o proprietário Sr. Aldo Pacheco do-s Reis 2x

Casa, Venda-"-

a

ALFREDO GARCINDO'
Representações,CQrretagem,Seguros,Conta Propria

) Tem para pronta entrega-:
MAQUINAS PARA DESCASCAR E DEBULHAR MILHO, TR1GO,
ARROZ E TODOS OS CEREAES; MOTORES A GAZOLINA E

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E E�ETRICO

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo 'Garcinq.o.
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, .-

1015 alq. terrade cultura, no Gavião, Tres Barras. Preço de ocasião.

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

6 datas defronte á Granja. da Alfredo Vierlel.

501 Alqueires (Bracatingal e Erval) em CAMPIr)lINHA

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.

18�8-1956

ESTATUTOS
do CentroEspírita "Dr. Leocádio José C,orrêa"

Art. 1 - O Centro Espirita "Dr. Leocádio José Corrêa",
fundado em 19 de Março de 1956 no lugar Cruzeiro de Papanduva,
sediado na vila de .Papanduva, município de mesmo nome, Estado
de Santa Catarina, terá seu domicílio 'e sêde, para execução do se-

guinte programa:
'I

§ 1. - O estudo do espiritismo e a propaganda de seus

ensinamentos doutrinários. por todos os meios que oferece e palavra
escrita e falada;

§ 2, - A prática da caridade moral e material por todos
os meios ao seu alcance;

Art. 2 - Para cumprimento do que dispõe o' § 1. do art.

anterior, o Centro, realizará treis sessões por semana e uma aos do
mingos, sendo esta para doutrinas às crianças e aquelas na seguinte
crdem: -....,

a) -' Doutrinárias, nos dias que a Diretoria determinar e

nos mesmos moldes da Federação Espirita Brasileira e Federação Es
pirita Catarinense, sendo' nelas estudadas a doutrina sob os seus as-

'

pectos filosóficos e moral, faz�ndo se o estudo, do pauto de vista
filosófico, pelo livr� dos Espiritos, completado por outras 'obras que
versem sôbre o assunto e do ponto de vista moral obras de "Allan
Kardec, J,. B .. Rostag e Antonio João";

b) - Práticas, para obtenção dos fenômenos; espiritas, vi-
.

sande sua aplicação a moral, segundo as normas da doutrina e para
instruções doutrinarias e morais d03 médiuns" tendo por base, o "Li- '.
vro dos Mediuns" e tambem pelas Elucidações. Evangélicas.

§ 1. - As sessões mencionadas na letra "a", serão fran

queadas ao público e as outras o ingresso, só será permitido a juizo
do Diretor, não devendo exceder de 12 as pessoas que nelas tomam

parte permanentemente;
§ 2. - O desenvolvimento das faculdades mediunicas, con-

,

sistirá- principalmente, no aprendizado, para os mediuns, da doutrina

em, geral e em particular no exercício da concentração. e da prece no

apuramento de sua aensibilidade. para efeito de perceber, pela sensa

ção que lhe produzam os fluidos perisperiticos do espirito que ele se

aproxima, de que ordem é este na aprendizagem da maneira porque
se deve comportar o seu próprio espirito durante ã manifestação, tu
do o mediante o estudo do. livro dos mediuns que poderá ser com

pletada por outras obras desse assunto, -estudo sem o qual, nenhum
medium deverá entregar-se a prática da mediunidade, sôbre tudo da
senambulica.

Vamos.
para a Lavoura
Responsabilidade de Alfredo Garcindo

Quando der Fenofiazirra,
cuidádo com a queratite
Já não é novidade para nin

guém que a fenotiazína é um gran
de vermifugo. Daí seu emprêgo
generalisado em todo o mundo, e

também no nosso país já vão os

criadores' se utilizando cada vez

mais do excelente medicamento.

Descobriu-se, no entanto, que a

fenotiazina pode causar queratites
(inflamação da córnea do olho)
em bezerros e porcos, có'� ceguei
ra consecutiva. Para isso aconse

lham os técnicos brasileiros que
observaram êsses casos, não dei
xar os bezerros expostos ao sol
intenso durante o dia imediato à
medicação pela .Ienotiaziua. Veri
ficaram aqueles técnicos que a

queratite (cegueira)' é devida a

uma íotoeensibilieação e pode ocor
rer nos bezerros, com mais pro
habilidade, 13 a 16 horas depois
da administração da droga.
Ao que nos consta, são pouco

comuns êases casos no Brasil, tal
vez devido a falta de registro da
sua ocorrência,' mas em

'

suinos,
já foram constatados diversos ca-

80S, de queratite dêsse tipo, pela
Seção de Parasitologia do Insti
tuto de Biologia Animal tio Mi
nistério da Agricultura. Os fenô
menos oculares apareceram mais
ou menos 12 horas após a medi
cação.

Para prevlDlf�. êsses acidentes
tão prejudiciais, que muitas ve

zes causam enormes perdas no

rebanho, é aconselhável prender
os suinos em ambiente sombra, 3
horas após a' administração da
fenotiazina, mantendo-os aí por
24 horas.

Em nosso Município, temos
constatado inúmeros casos dessa
natureza. A doença confunde-se
com a peste suina e, nem tudo
é peste suina ..•

,.'

CURSO GRATUITO DE

TAQUIGRAFIt\
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 aproo
vados em exame final. Para maiores
informações escrever á Escola Mo
dêlo de Taquigrafia, Rua Barão
de Itapetininga, 275. ,9.0 andar,
sala 93, Caixa Postal, 8600, fone
36-7659 - São Paulo. (

Vend.e:...se
\ '.

duas casas situadas peito da
Tricolin, terreno de 20x40,
cercadas, com luz, etc.

Preço convidativo
,
Tratar I· com o proprietário
EUG;ENIO TEQDORO VICZ
Rua Marechal Floriano s/n
t

em frente ao Quartel. 2

Utensílios domésticos

Casa Erlita,

Dias comemorativos:
a)' - O Centro comemorará, em sessão especial os dias 25

de dezembro (descida do divino Mestre); 3 de outubro e 31 de março
(incarnação e, desiucarnação de AlIan Kardec e Dr. Leocádio José
Corrêa (da fundação do Centro);

Art. 3 - .Para a propaganda da doutrina, poderá o Centro
promover realizações de conferências públicas, sendo .exclusivamente
doutrinário os. temas de tais conferências; com abstenção de ataques
a quaisquer outras crenças.

Da Diretoria
O Centro será administrado por uma Diretoria, composta de

um Presidente e dois auxiliares, cujo mandado será de um ano e se

reunirá urna vêz por mês ordinariamente e tantas vêzes quantas neces

sárias, em caráter extraordinário, .sendo nas reuniões indispensavel a

presença do Diretor e seus auxiliares.
São atribuições' da Diretoria
§ 1. - Aprovar e pôr em exercício o regimento interno do

Centro e os regulamentosjjparciais que os diferentes serviços exigirem.
podendo revogá-los -ou substituí-los, como julgar convenientes;

§ 2. - Executar o programa social, cumprir oe estatutos e

resolver todos os assuntos em que êles forem omissos;
. § 3. - Representar o Centro, ativa e passivamente em jirizo

e fora dele e, em geral, nas suas relações com terceiros de conformi
dade com o que dispõe o Código Civil;

§ 4. - Cabe aos auxiliares, as anotações e escrituração, em
livro especial, de tôdas as receitas fornecidas e ordens de trabalho
efetuadas durante as sessões. !

\

Disposições gerais '

§ 1. - Todos os cargos de eleição do Centro será gratuito;
§ 2. - Os bens móveis e imóveis que o Centro possua, ou

venha a possuir. só poderão ser gravadas com hipctécas ou 'anticrese,
ou alienados, por deliberação da Diretoria;

§ 3. - O Presidente e auxiliares (que compõem a Diretoria)
do Centro não respondem subsidiariamente pelas obrigações expressas
ou intencionalmente contraidas em SéUB nomes, ou pelas obrigações
sociais (Código Civil - art 19. IV);·

'

§ 4, - Na hipótese de extinguir- se o Centro como pessôa
jurídica, por falta de Diretoria, ou sentença judiciária, o ,patrimônio
social, existente na data passará a' instituição de- caridade' que a Fe

deração Espírita Catarinense indicar, se nenhum tiver sido' designado
antes; .

i
Dada e passada nesta vila de Papanduva, aos 12 de Agôsto

de 1956 e que vai devidamente assinada e reconhecida as firmas do

,Presiden�e e seus .auxiliares:

João Pereira Filho -' Presidente
Alysandro Zerger' - Vice- Presidente

Josefa Medeiros - 1, Tezoureira
., Ana Pereira - 2. Tezoureira,

Maria Rosa de Matos - L Secretária
Maria, Cristina Vessoloski - 2. Secretária

PilllLllR
,I�III [DII

>lt.1l1
,;:

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMA,ÇOES,
COCE! �AS,
F"R I E I R A 5,
ESPINHAS; ETC.

conRA CASPA, '

aUEDA DOS CI·

8ELOS E DEMAIS

AfECCOES DO
.

COURO CA8nUDO. I
I
1;iIl'Ó'I'i'ICO:"<!'e{P 1(. "irr

�dR:�X,�iU�çirA-
\
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ANIVERSARIANTES DA 'SEMANA
COMPLETAM MAIS UM

NATAL/CIO:

uo)E;: As sras. dnas. Pnu»
lina, esposa do sr. Carlito
Crautchechen e' Divair,

.

espo ...

sa do sr. Max Wachtel Filho;
o sr. Nelson A. Coutinho; o
menino Irineu, filho· do sr.
Rodolfo Froehner, a srta. Ali
ce Helena Kretzer.
AMANHÃ ;z A sra. dna.

Norma, esposa do sr. Darcy
",)o Wiesei os meninos Jorge Ri

'cardo, filho do sr. Aluara
Mallon, Erminaldo, filho do
sr. Ludovico Pieczarka, Hilá
rio, filho do sr. Donato Haack
Jairo João, filho do sr. [oão
Taporóski, e Romeu, filho do
sr. Otto Hoepfner; o sr. Etni»
lia Guebert.

SEGUNDA FEIRA.:: Os
meninos Charles, filho do sr.

Eruino Wiese e [umar Auto
nio, . filho do sr. Antonio de
Barro\' as sras. dnas. Nazi
ra, esposa d,o sr.Tão Seleme,
Emilia, esposa do sr. Sico
Seemczuk e Luiea, esposa do
sr. Gebrael EI-Kouba; O jo
vem Jayme Buba, filho do sr.

Leopoldo Buba; o sr, Donato
Haak.

.

TERÇA fEIRA - O jovem..
Gervasio Priebe, filho do sr.

W illy Priebê; a sra. dna.

)

Odete, esposa do sr. Oady
Nader; o jovem Monir Cador,
� QUARTA FEIRA - O sr.

Antonio Leandro Gonçolaes:
a menina Nanci Terezinhu,
filha do sr. José Inácio dos
Santos.

QUINTA FEIRA - A me ...

nina Marinete, filha do sr.

Paulo Olsen, o sr. Waldemi
ro Küchler.
SEXTA FEIRA ... As sras.

dnas. Anita esposa do sr. Ser
gio Ganski e Olga Maria es ...

posa do sr. Mario Ferraresi,
a menina Eliane, filha do sr.

José Schmidt; Lidia, filha do
sr. Dionizio A. Orgekoski; o

jouem Anatar, tiibo do sr, Fe-
lix. Bialeski.

.

Aos anioersariantes nossos

parabens com votos de pere
nes felicidades.

Gente Nova
Está em festas o lar do

casal sr. José Pri1'1'� e Clara
S. Prim, com o nascimento
de uma galante menina, oco;'
rido a 9 do corrente, e que
na pia batismal receberá o

. nome de Eliane Regina Prim.
A nova canoinhense e seus

dignos pais, os cumprimen:
tos do ••Correio do Norte».

PROPRIEDADE A VENDA
situada no Alto das Palmeiras com 2 datas, luz instalada,

agua de primeira. Terreno todo arborizado.

Ver e tratar com o proprietário Sr. Francisco Langer.
') .

Sociedade Bene·Fic�f)te! "Operária
ASSEMB�ÊIA GERAL E,iX.TRAOROINARIA
De ordem do Snr. Presidente: convido os senhores

associados quites com a tesouraria, a comparecerem na

assembléia geral extraordinária a ser realizada em data
de 26 de Agosto corrente, domingo, pelas dezeseis horas,
nos salões do Club Canoinhense, afim de deliberarem
sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
10. - Proposta da diretoria, para aumento de, jóia

e mensalidade.
20• - Autorização -. à' diretoria, para vender ou ar-'
rendar parte do patrimônio social.

. 30. - Diversos de interesse social.
\

. NOTA: De conformidade com os estatutos sociais, a as

sembléia funcionará trintaminutos mais tarde, -com
qualquer número de" presentes, caso não haja
quorum Ieg'aI na hora marcada. .

ROLF"WALTER - 10. secretário.

C L U B E (C A N O I N H E N 5 E
I CONVOCA.ÇÃO

De órdem do .Snr. Presidente, convido os Snrs. ,SOClOS
pata a Assembléia �ral Ordinária a realizar-se no próximo dia
26 do corrente- às l:.4·� horas' em sua séde .social, com a seguinte
órdem do dia:

- 10 - Eleição da nova Diretoria

NOTA:;_ Não havendo número legal, será feita nova copvccação
às 14,30 com qualquer número de sócios presentes.
Deverão ser apresentadas as chapas para concor-rer ao

pleito, com o "concordo" de todos os membros até o
'" dia 18 do corrente. .

JOSÉ ALLAGE - Secretário.
')'I'

o

.

�t !

__ o

A renova
.

No' d s urnas
O povo catarinense acaba de

dar mais uma prova de inteli

gência e díscerímento, elegendo
Heriberto Hülse para vice-go
vernador do estado.

Ficou definitivamente escla
recido um assunto que vinha
suscitando dúvidas e provocan
do discussões cujo resultado
alem de outras coisas, represen-
ta o' entêrro das aspirações ali
ancistas .ern Santa Catarina.

Aleguem o que alegarem, digam
o que quizerem, mas a verdade
é que=os eleitores das urnas de
5 de agosto último, souberam
manter bem viva a tradição po
lítica do povo barriga-verde; a

tradição de marcar a. todos os

seus pronunciamentos eleitorais
com o cunho da altivez e, do
bom senso-De nada valeram as

intrigas, OEi boatos maldosos, as

promessas mirabolantes e outras

"especialidades" ria propaganda
oposicionista; as vagas furiosas
da demagogia arrebentaram-se
inutilmente contra o rochedo fir
me da justiça feita pelo próprio
povo, atravez da única arma

que a democracia lhe põe nas

mãos; o voto secreto]

Esqueceram-se os nossos ad
versários que o povo catarinense
é altamente inteligente, e está
imune às sutilezas daqueles que
querem novamente o govêrno
estadual, para voltar às liberda
des de um regime que· outrora
os protegia e acobertaval

A eleição' de Heriberto Hülse,
alem de significar a consagra
ção de um verdadeiro patrióta,
serviu para mostrar à família \
Ramos, que em Santa Catarina

já não há mais vez para os opor
tunistas e irresponsáveis. A. pre-

Encaminhada ao �:

PreFeito um pedido
de informacões

,

sobre isenção de
impostos

Consta que no corrente ano

foram lançadas pelo. atual Pre
feito Monicipal, para pagamento
do impôsto de Indústria e Pro-.

fissão, industriais que gosam de

isenção, por serem as primeiras
instaladas no Município. Entre

e-las, temos a fábrica' de ·tubos
e manilhas de Werner Kellner,
Fábrica de Charutos de Alvino
Bollauf e outras.

� "

Outro requerimento
-

do ve

reador Alfredo Garcindo pedin
do equiparaçãos das insenções
de 5 'para 10 anos, foi na mes- .

ma data, encaminhada ao Pre
feito Municipal, para- informa

ções. No próximo número da
remos melhores detalhes à res

peito.

D _"

I S C O 5
sempre novidades

CASAERLITA

potência e a tirania em nosso

estado, são coisas que perten
cem ao passado e nunca mais,
voltarão, se Deus quizer.

/'

,
..

O povo já os conhece muito
bem e, atravez destes últimos
pleitos aqui realizados, lhes tem
dado aquilo que eles sempre
mereceram: o desprezo e_ a der:"
rota!

de artimanhas de toda espécie,
ele vem se mantendo nos ga
lhos mais altos da arvore da
administração nacional, embora
sabendo que quando de l� cair,
a sua figura se esborrachará no

chão duro do abandono e do
ostracismo.

Enquanto isso; com sua situa
ção já perfeitamente legalizada,
Heribeato arregaça as mangas
e torna as' últimas providências
para sentar-se ao lado de Jorge
'Lacerda, na boléia do carro go-
vernamental afim de dirigi-lo
a passo firme e ritmo aceleradJ,
pela estrada larga do progresso
e da civilização. I

O próprio Nereu já não es

conde sua decepção pelos reve

zes sofridos, recentemente, nas

urnas e nos tribunais, como que
a apressar-lhe o fim, agora que
ele já se encontra no entarde
cer de sua existência. A custa

ANO 11 - CA:NOINHAS - S. C�tariDa, 18 de Agosto de 1Y56 . N. 414

,'F'fY1'm�A* .��,

I i 'Cine Teatro, Vera Cruz
I A P.R E S E N TA:

HOJE • ás 20 horas • Impróprio até 14 anos

ALMA. DE PECADORÂ
com CLEO MOORE e HUGO HASS j/

Início do seriado c·CODIGO SECRETO'"

DOMINGO
I .

No fundo
ás 14 horas Censura Livre

do Mar Vermelho'
l Início do seriado ··CODIGO SECRETO",

DOMINGO
• �s 17 horas

_
Censura Livre

• as 20 horas
.

Impróprio até 14 anos

PARA TODO O SEMPRE
monumental produção em CINEMASCOP,E da Fex Film,

tendo corno principais astros

RicHARD TODD e -JEAN PETERS

2a. FEIRA • :ás 20 horas • REPRISE - Irrrpr, até 14 anos
I ------------

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

Quando a Mulher se Atreve
com JOHN WAYNE -_

___

o _-
,
__

5a. e 6a. FEIRA· às 20 horas > Improprio até 18 anos

RUMO AO INFERNO
com CHARLES McGRAW e MARIE WINDSON

Aguardem para BREVE o colossal filme

I
'-1iI1M__a*III1P!IIfllf ....._iIllIí"íim' IITfWJiliiií__6_.1!!lli�'

Salomé

m a

Cineminha "São �rancisco"
Amanhã, às 15 hs. e às 20,15 hs.

MAR CRUEL
com JACK BAWKINS e DONALD SINDEN

)
"VARIEDADES NA TELA". "ATUALIDADES FRANCESAS"

INÍCIO DO SERIADO DA UNIVERSAL

O MISTÉRIO DAS SEI.VAS
CM.. w

II II
inteiramente

Novas
novo

extremidades já dobradas
Cr$ 20,00,CAIXA

oferece

'confôrtoNova absorvêncie
',�

CASA

- Novo
SCHREIBER

-

na
T ';

... ..�
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PARA LIQUIDAR' SALDOS
,
,.

BluSâS e

.. de

"

casaquinhos de lã com' 1 O ·

e 20·/.
desconto - CASA FISGHER

/

\

Pa�á os Allancistas
lerem

·

na cama·
RESULTADO DAS URNAS RENOVADAS

Eleições para Vice-Governador
HERIBERTO MIRANDA

160 13
114 103
96 6
61 65
71 8
187 24
129 32
119 42,
84 52

'..
92 92

103 3'9
7 27

PALMITOS (Maravilha)
PALHOÇA (Aririú)
ITAPIRANG!\ (8. Fé)
CAPINZAL
TANGARÁ
MONDAÍ (Descanso)
MONDAÍ (R. Famoso)
CUFITIBANOS (L. Régis)
PALMITAL (Canoinhas)

-

PINHEIROS (Canoinhas)
VALINHOS (Canoínhas)
PAPANDUVA

Os tempos mudam ..

para solteiros
"

com, ou

Salas

, .

sem moveis

para Escritório etc.

Aluga-se
. Situado no' coração da cidade: "

Prédio à Rua Getulio Vargas, 540

Quartos no 3. pavimento, com serviço de agua eWc.
Salas - nQ 1. Pavimento

-
I

Ver e tratar com o proprietário
JOAO SELEME

- Amanhã às 17 e às 20 horas no Cine. Teatr� Vera Cruz
lU o UU)IIIOI�

�OM DIP.�(!ONAl {JRRl:Oro�l((l
OtAlTAlIOUlOiDE

RICHARD TODD . JEAN PETERS �

,

.OtRECAoae ACOM.OOM.NAC.

'...
_ _

PROGRAMA lIVl!E •. �EfiRY KOSTER· • anAMP!AII1$Ao y

•

O Dr. José Pedro Mendes de
-

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

Faz saber a 'quem interessar
possa que ,procedeodo-se np Car
tório de Orfãos, desta Comarca o

inventário dos .bens deixados
-

por
Clarismundo Bueno de Lima, fi
cam os herdeiros Pedro Bueno de
Lima, Alois Bueno de Lima, Wanda
Bueno de Lima, Henrique Bueno
de Lima, Leonor Bueno de Lima
e Regina Bueno Lichinski, casada
com Antonio Lichinski. residentes
em lugar incerto e não sabido, 570.350,00
CITADOS. por- este Edital com .

o qrazo de trinta (30) dias, con- Ba lanço Geral encerrado' em
tados da primeira publicação para Prédio em Construção
dentro de cinco (5) dias, dizer Veículos a Motor
sobre as descrições de bens e valor Salas de Operação
a eles atribuidos e para ver seguir . Móveis e Utensílios
até a decisão final do referido in- Roupa de Cama e Mesa
ventário sób pena de revelia. Para Medicamentos
os. devidos fins mandou expedir o Caixa

-

presente Edital, que será afixado Titulas á Pagar
no lugar de costume e publicado ' �1;'atrimônio
uma vez no Diário Oficial do Es- �

tado e uma vez no Jornal local·
Correio do Norte Dado e passa
do nesta cidade de Canoinhas, aos
dez (10) dias do mês de agosto
de mil novecentos e cincoenta e

seis. Eu, (a) Rubens R. da Silva,
Escrivão o escrevi.

Registro Civi·l-
.João Augusto Brayhardt, Escri

vão de Paz e Oficial do Registro
Civil de Felipe Schmidt, Município
e Comarca de Canoinhas.
�Faz saber que pretendem casar:
Francisco Figura e Maria ranis
zervski. Ele, natural dêste Estado
nascido em Valinhos no dia 4 de
Junho de 1936, lavrador, solteiro,
domiciliado em Valinhos e resi
dente neste Distrito,: filho legitimo
de Leopoldino Figura e de Dona
Rosa Figura, domiciliados e resi
dentes em Valinhos, diste Dis-
trito.

'

Ela, natural do Paraná, nascida
em Paulo Frontim no dia 31 rle
Maio de 1937, doméstica, solteira,
domiciliada em Felipe Schmidt e

residente nesta Vila, filha legítima
de José Janiszervski e .de Dona
Helena Janiszervski domiciliados
e residentes em Felipe Schmidt.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código Civil artigo
180. Si alguem tiver conhecimento
de existir algum impedimento legal
acuse-o para fins de direito. E
para constar lavrei o presente que
será afixado no lugar de costume
e publicado no jornal "Correio do .

Norte", da cidade de Canoinhas.

Felipe Schmidt, 14-8-56

João Augusto Brauhardt
Oficial do Registro Civil.

Edital de Citação
'COrlJ' o prazo, de
trinta (30) dias

(a)José Pedro Mendes de Almeida
,

Juiz de Direito.

'lj;. �stá conforme o original. do que
dou fé. Data supra.

Rubens R. da Silva, .Escrivão .

Hospital Santa Cruz - Relatório da Diretoria
SENHORES ASSOCIADOS

De acordo com ás normas que vimos seguindo desde que
assumimos a direção do HOSPITAL SANTA CRUZ, temos a hon
ra e a satisfação de trazer ao conhecimento dos senhores ASSO
CIAD,OS, AUTORIDADES e o POVO em geral, da situação atual
em que se encontra este estabelecimento e o que foi realizado
no decorrer deste ano.

Os serviços transcorreram em ordern, nada se registrando
de anornal que mereça referência especial.

Como de costume, tanto o honrado corpo clínico, como as

piedosas Irmãs de Caridade 'e funcionários .em geral, desempenha
ram suas tarefas com assiduidade e dedicação, o que contribuiu
sem duvida para que esta Diretoria não tenha a anotar qualquer
irregularidade nos serviços médico, farmaceutico e hospitalar da
instituição, no presente relatório.

Dito isso, seja-nos permitido abordar desde logo, a prin
cipal preocupação desta Diretoria, que é, a continuação nas obras
do novo edifício do Hospital que vem sendo atacado lentamente
dada a escasses de recursos para sua conclusão.

Apesar das dificuldades, ás obras nunda foram totalmente
paralizadas, podendo agora apresentar aos senhores 'associados e

áo povo em geral a situação em que se encontram ás obras do
referido prédio: Um pavilhão como é de conhecimento de todos,
já foi inaugurado e está sendo ocupado convenientemente. Os
restantes 2. pavilhões, já estão cobertos, rebocados, com ás esqua
drias de ferro colocadas e toda a esquadria interna tambem co

locada, com serviços de água e esgôto concluidos e a instalação
elétrica feita, restando o acabamento em ladrilhos, azulejos e pin
tura, para podermos entregar completamente concluído. Convem
destacar que a construçãu total em forma de "U" mede de frente
54 metros, ..por 48 metros de fundo cada ala. No centro entre as

duas alas (fundo do prédio) foi construido a capela do HOSPITAL,
�

u,ma obra de proporções elevadas e que vem atendendo as suas

finalidades.
Convem esclarecer que enquanto a .Díretoría se preocupa

com o novo prédio, não tem deixado de manter sempre em con

dição de confôrto e conservação o edifício velho do Hospital, que,
conjuntamente com o novo pavilhão estão sendo ocupados por
enfermos .

Lutando sem re com dificuldades, 'mas desejosos de poder
equipar o Hospital, a Diretoria tem adquirido ferramentas e mó
veis, renovando .0 seryiço de rouparia, ampliando a farmácia do
Hospital, adquiriu uma tenda de Oxigênio do tipo mais moderno
e enfim, procurando dentro das possibilidades preencher as faltas
que l3.e apresentam.

.

'

Pela demonstração abaixo da Receita e Despesa e BA
LANÇO GERAL, podem avaliar a proporção do desenvolvimento
do Hospital, que apesar dos poucos recursos, vem dia a dia au

mentando seu patrimonio.

de 1955RECEITA e DESPESA -

Pencionistas
Sala de Operacão
Subvenções
Mensalidades
Donativos
Medicamentos
Luz, Fôrça e Telefone
Gêneros Alimentícios
Ordenados
Fretes e Car-retos

DespesasG erais
Indingenles
Contas inçobraveis
Prédio em construção

Exercício
242.830;00
26.450,00
1li4.910,00
6.360,00
8.450,00

121.385,00
12.145,00

114.128,00
68.300,00
3.185,GO
22.461,00

129.096,00
62.500,00

- aplicado na construção nova 158.535,00
._-_ .. _-

570.350,00

31-12-1955

\

�2.025.000,00
125.000,00
319.000,00
360.000,00
25.000,00

402.443;70
954,00

l
;

68.213,50
3.189.18'4,20

--�----------------�

3.257}97,70

'_;;-:

3.257.397,70
\

Finalizando esta exposição, cumprimo o agradável dever
de externar os nossos cordiais agradecimentos a quantos nós
prestaram sua valiosa cooperação, para que pudessemos melhorar
nossos serviços afim de que o estabelecimento pudesse cumprir,
como devia, as sugs finalidades assistenciais.

.-\0 corpo clinico, Irmãs de Caridade, funcionários, autori
dades federais, estaduais e municipais, os nossos melhores agra
decimentos pela cooperação que nos prestaram, com aquela lou-
vável objetivo.. \Canoínhas se., 31 de Dezembro de 1955

]OAO SELEME -- :RresideI).te
DARCY WIEse - Tesoureiro ROLF),."WALTE.R - Secretário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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I Na Oficina Confianç'a
(

você poderá adquirir a sua bicicicleta

BRISTOL ou MARATON

á. vista ou a prazo
Venha escolher sem mais demora'f

;

Rua Major Vieira (Edifício Adolfo .Voígt)

ICANOINHAS - STA. CATARINA
,

•

'rERRENOS NA PRAIA
Vendo ótimos lotes na praia de UBATUBA próximo de São
Francisco do Sul, com luz e água potável, lugar alto, com 20%

\ de entrada, e o restante em suaves prestações mensais,

Melhores inforrnacões 'com o encarregado e procurador de venda
senhor OUmpio Murara, nesta cidade. 4

'i;

DR. ERWIN SCHWARZ
CIRURGIÃO DENTISTA

MODERNISSIMO GABINETE DENTÁRIO PROPORCIO·

NANDO AO PÚBLICO TRATAMENTOS MAIS RÁPIDOS
COM TODA A GARANTIA.

Pela m'anhã atende a' qualquer hora e

à tarde exclusivamente (pm.. hora marcada
CONSULTÓRIO: R U A G E T ú' L I o V A R G AS, 898

EM FRENTE A AGÊNCIA «FORD»,

·1

f _, Colchões de Molas - Duas Faces
G.rupos EstoFados

A . V 1ST A E A P R A Z·O
.

:;'.

,Intormações com

AUredo Garcindo ou Waldemar Knüppel

,

Aqueles que fazem cálculos rápidos de muitos algarismos
e apreciam a maciez na escrita,' para sues

indústrias �' escritórios, a LOJA

J_' Côrte
Rua Vidal Ramos, 701

CanoÍnhas
<Fone 125 - Caixa Postal, 76

Santa Catarina

OFEREf'E MAQUINAS DE SOMAR E CALCULAR,
MÁQUINAS DE ES.CREVER PÔRTATEIS E TAMANHO

STANDART, DAS MELHORES MARCAS
COFRES ENCOURAÇADOS E DE 2 COMPARTIMENTOS

ARQUIVOS E FICHÁRIOS SECURIT 3

Faça um.a visitá .� comprovará
a alta qualida.de de seus produtos

W" HMPilil!QMiME ...

'v 10 R A ç A R I A
VICTOR TOMASCHITZ

,
Rua" Paula Pereira, 828 - Canoinhas

Em frente la 'firma IRMÃOS TREVISANI LTDA.

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

Colocação de vidros em geral

WWss ri p ZLLL WiAgM

; ,

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

Compra e venda de Máquinas. novas, usadas e reformadas
l't' \

W

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
Aua Vidal Ramos, 697 ;-: Canoinhas

j

{

Aluga-se
uma sala grande, frente
para a rua, própria
para escritório,

Tratar com

LEbPOLDO 'BUBA
Rua Paula Pereira

V. S. poderá comprar re
logios moderníssimos

'

anéis e brincos de di
versos modelos

Na Relojoaria Suissa
de Guilnerme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Material Elétrico
Lâmpadas, Lustres

ea�a ��tit(J,

I'I

I Está à venda
A cçnhecida Loja e Sapa

� taria Mareis nesta Cidade.
Vende-se com a Sapataria
ou sómente a Loja.
Ver e tratar com o Sr.

Amaro Martins, no local. 9x
'8

.

mi" iMJCíSE!iAA
"

AssineI' Leia! Divulgue!

C,orreio do Norte

Procure 'no seu fornecedor
o sabão Prin'ceza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e canoinhense!

Tem bom gosto?
Tome Café S. Tereza

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 balcão de pinho 5,25xO,55
1 idem 2,50xO,55
1 idem 1,70xO,55
1 mesa de pinho 2,OOxO.90
1 prateleira 8,OOx3,50
I, idem 4,OOx3,50
Negocio urgente'. Tratar

com Waldemar Knüppel 5

TOSSES 1 I.IROItülllTES r

VIHHO [ft[OSOUBO
(SILVIIIIÂ)

9RANDE TONICO

;
c".

"

"18·8·1956

!.III111111_...__ell..III••tlll-II!gw;Il1I'I1ii!ll�I\D.4__lIlIlI••+tllltm a_

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina '

Relâmpago-
Completa assistência para

b" . I do pequeno concerto
sua iciclete até a reforma geral

Peças e mais péças, da menor, até a maior

V E N D E bicicletas novas ao melhor .orêço da praça

MECÂNICOS ESPECiALI;!:ADOS
PREÇOS MÓDI·COS

, '

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

sr. João Seleme, junto à Casa Esmalte

APARELHO

para de�carga
sa'iI,Uálria

• 100% inoxidével

\

ENGENHARIA' E COMÉRCIO

MATRIZ, RIO DE JANEIRO

FlUAIS, SÃO PAULO· PORTO A.LEGRI
AGENCIA: BELO HORIZONTE

••••••••••:•••RlIlJftll.QII••••m•••sa•••••II.a••••••••••n•••�.IIII•• II IJ•• II.II••••••• III•••••• IJ iil8.

:S
ItIl ••••••• JI •• lli11aQIII.IIII11I111:1ull •• III1••••••�•• II.gll.II!•••• 1Ii ••••O II•••••••••••••a.IIII ••:: .

� � ,

ii Dr. Aristides ·Diener �i
:: CIRURGIÃO DENTISTA 55
"

"

"
-

-
-

ii Raios X - Pontes' Moveis e fixas �
� �
= .•

ii Dentaduras Anatomicas �i
"

-

ii Rua Vidal Ramos_ ii
"

-

:: CANOINHAS SANTA CATARINA !5
� �
:: all •• IIII.li::a.I5:.allI••••II.III••••••• e.I1•• 111.1I ••••••••• !I IlIJlIlIi••••m•• I..,.a••• III••• t5 U::
••••"••••u ..e••••••• 'UIiRII••U•••••GI••••• I!•••• II.II.,••• I:••••IIII.i!'I.lI.à••••• iIl.IltIl••�nr••••u•••••• II•• IIICSII•••n.

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

;� O D 0.5 U L
SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEMDRE

Ven Uma casa com3datas
/,e-se

no Bairro Tricolin

Preço ace,ssivel
•

Tratar no Foto João Praça Lauro Müller,5l4

"

Escola -de Datilografia "(astele BrancoU
Registrada' no Departamento de Educação de Santa Catarina sob nr, 2.484

I

AlJlas diurnas e noturnas para ambos os sexos'
.

Rua Major Vieira, 4.07 - esquina Felipe Schmidt (Prédio Pieclarkal
Canomhas - CaIxa Postal 43 p Fone 216 - S. Catarina
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A Comissão Pró Criação do Município
Vereador GENEROSO A. P,ROHMANN
do memorial que pede licença

A última votação será' dia 20�
GENEROSO A. PROHMANN,

fator político ,e

de Três Barras, espera que o seu

dê o' seu último voto a favor

para Três 1]arras tornar-se Município.
segunda feir��' Certamente, o Vereador
ocasião de votar nao levará

do Qis�rito. que
.'

o SIm,
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f AO SR. ESTEFANO'WRUBLESKI
A BIC AGRADECE

A Biblioteca Infantil de Canoinhas muito agradece
ao sr. Estefano Wrubleskí a oferta atenciosíssima de Cr$
1.000,00 para aquisição da obra "O Mundo da Criança",
em 15 volumes.

: I

4roldo c. de· Carvalho
(Conclusão da primeira página)

certas populações, tendo em vista, unicamente, retribuição, retifi
cação' eleitoral ou política. Atendeu sempre,' as regiões produtoras
do Estado, com o objetivo do bem comum.

Além de cuidar do melhor escoamento da produção, fator,
decisivo na economia catarinense, tem procurado melhorar as vias
de acesso ao interior da ilha, acelerando os trabalhos de retificação
e alargamento da estrada "Florianópolis-Canasvieiras'' e iniciando
os da estrada "F'lorianópolis-Base-Aérea"; Esta é a sua contribuição
para o incremento do turismo na Capital.

No setor de obras, públicas, onde também se, fez sentir a

� atuação do Dr. Aroldo Carneiro de Carvalho, bastará dizer que,
a época de sua gestão foi a mais rica em, construções na história
administrativa de Santa Catarina.

�.

Organização, Racional do Trabalho
Não 'esqueceu, outrossim, de reórganizar os serviços buro

cráticos dos órgãos subordinados à sua Pasta, contratando os co

nhecimentos especializados do Instituto' de Organizãção Racional
.� do Trabalho; órgão que modelou o De;partamento de Estradas de
1 Rodagem e a Diretoria de Obras Públicas em padrão de eficiência.

! Eis porque, a permanência do Dr. Aroldo Carneiro de
Carvalho na Sec'i-etaria da. Viação e Obras Públicas deve-se, me
nos à sua condição de secretário-geral da U. D. N., que ao reco

nhecimento dos, serviços prestados à coletividade.

Colaborando com o preclaro Governador Jorge Lacerda,
no intuito de atender as mais, sentidas reivindicações populares,
já deu início o atual govêrno, através a

_ Secretaria da Viação e

Obras "Públicas, a obras de relevante importância, quais sejam a

construção da estrada "BR-2, - Rio do Sul"; a retificação do
trecho "Caspar-Blumenau"; a construção da ponte de concreto
armado sobre o Rio Chapecó, 'em São Carlos; as obras de defesa
das margens do Rio Itajaí-Açu, em Blumenau e o .Ievantamento
aerofotogramétrico de todo o território do Estado.

Jorge Lacerda, alheio, por índole e sabedoria, às intrigas
dos pretensiosos, saberá conservar, entre os seus auxiliares diretos,
o ilustre Dr: Arolde Carneiro' de Carvalho, pois só devera governar
aqueles que sabem servir ao povo.

De mansinho .� ELE É �DO
BARULHOCONCLUSÃO

.sairíam sem Força. A derrota
dos suplicantes foi esmagadora.
Veio encarnada não no tre

mendo Gall. Lott, mas nos po
bres diabos que se ridiculariza-

Tendo requerido forças federais
para garantir o pleito em Canoi-

nhas, c -irriquieto Orty achava-se
.

no Palmital e. vendo o dia trans-

correr muito calmo, até monótono,
resolveu provocar um cabo 'elei-
toral da UDN, afim de agitar um
pouco o ambiente. Provavelmente
o Orty sentiu pena dos soldadi
nhos que estavam chateados de
não fazer nada, e começou o ba

rulho, para proporcionar-lhes algum
trabalho. Seria bacana se a arruaça

aumentasse, e os soldados, para
garantir a tranquilidade do local,
prendessem o homem que os ha
via requisitado ...
A estas horas, o Albino estaria

quebrando a cabeça para achar
uma explicação aos seus leitores ...

rarn.

Porque, com Foaça ou de man

sinho, foi de arrazar. ,

" A o sr. C olodel, agora, só resta
botar o retrato do General num
quadrinho e pendurá-lo à pa
rede, como santo \1de sua maior

devoção.
•

Não sei sa consola.
Mas define mentalidade.

E os visitantes, ao ve-Io, di
'rão emocionados:
- Sim, senhor, seu CoJode1...

:.vrINISTRINHO
, Da "Resistê�ia" de Florianó

polis de 13-8-56.

. .,i

na

o interesse
'f ._Mi§ ;,me

.
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DE CRIAR BICHO ...

CONCLUSÂO
siçao, que assinaram o pedido,
de que o Governador revelava
o propósito de abusar do po
""der, quer-nos parecer ingênua,
.se não fôsse beócia. \

Já devem, os que nos escu-:
tam, ter percebido, que a esta

altura, estamos revelando, tam
bém, o propósito de tachá-los,
justamente por isso, de ...grandes
advogados.
Advogados de, razões que con

vencem. De argumentos que
derrubam. De provas que es

magam. De citações que de
monstram•.

Pois não revelou, o Governa
dor, o propósito de abusar do

poder? ,

Se revelou, teje :prêso!
É da lei que êle ia ferir.
E .dos princípios constitucio

nais da República. E das nor

mas sacrossantas da Democracia,
tão amada, idolatrada, salve,
salve!

Tudo sem falar nos elemen
tos ·ae profissão ignorada que
lá aportaram para dizer, ouçam
todos, que a votação não seria
secreta ...

Que gente, meu Deus, essa de

profissão ignorada, que foi men
tir em Canoínhas, à boca da

urna, boatejando que o voto já
não mais é Secreto.

Perigou, lá em Canoinhas, o

próprio sistema eleitoral... Não
fosse a vigilância dos advoga
dos da oposição, lá se teria ido,
de águas abaixo, a única coisa

que se salvou da revolução de

trinta, de que até hoje sinto
remorsos.

Bom, mesmo, é o pedido fi
nal, imposto pelo arrazoado, o

da' Fôrça Federal, encarnada
,na pessoa do grande General

. Henrique Teixeira Lott.

Não é razão de fôlego, jurí
dica, democrática, republicana,
eleitoral?

A Fôrça Federal pedida tinha
de ser a encarnada na pessoa
do grande General Henrique
Teixeira Lott, que outra não
servia. Só a encarnada no gran
de Lott.

Essa gente, quando puxa, pu
xa com vontade. Puxa de jeito.
Puxa de dia. Puxa de noite.
Puxa antes e puxa depois das

refeições.
Puxa fora de hora. Mas, puxa
Queda até puxar o grande..

o imenso, o gordo, General Lott
para Çanoinhas.

- Mas não puxou.

Puxou apenas urna derrota,
com puxada e tudo.

Disse-nos, agorinha, um cabo
clo de Caçador, que conosco

assistia o recebimento dos re
sultados:
- Essa foi de criar bicho:

E não foi?

Que telegrafem ao General
Lott os resultados, como consolo

ou r�,curso.
Porque, com Lott ou sem

Lott, foi de criar bicho!
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E�MILIANO
Faleceu repentinamente sexta

feira, dia 17 do corrente, o es

timado cidadão Sr. Emiliano
A brão Seleme,' próspero comer

ciante e alto exportador de er
va mate em nosso Municipio.
Diretor proprietário da Canoi
nhas Força e Luz S. A. - ex

Agente da Ford ·Company por
muitos anos - foi tambem Cor
respondente do Banco do Brasil
S. A., quando ainda, não se acha-
-va instalada a atual Agência.
Bastante relacionado e conheci
do nos Estados do Paraná e San

tia Catarina dado os negócios
vultuosos e sua inatacável ho
ne-stidade no comércio de erva

mate, 'õ Sr. Emiliano A Seleme
na nussa cidade, era tambem o

Procurador da progressista fir
ma Carlos Hoepcke S. A.

o

em

elegeu!
conta

IM

ABRAo SELEME
Deixa o extinto Viúva D. Pau

lina K. Seleme e os seguintes
filhos: Rosa - Zacarias. Advoga
do em Curitiba - Vitória, pro
fessora em Joinville - Anne -

Zaiden, Quimico Industrial, re
sidente em Curitiba -' Lourdes
- Paula - Edeltraud - Esmeral
da - Emiliano A. Seleme Filho

'

e Sandra.

Seu sepultarÍlentó realizou-se
hoje, ás 10 horas da manhã,
'acompanhado por um grande
número de pessôas, próva de

que em vida, soube grangear a
estima e a consideração dos ver
dadeiros canoínhenses,

A' Família enlutada, aqui con
signamos os sentidos pêsames
do «Correio do Norte».

.'

Exposição Mugicipal de Suinos
, Realizar-se-á nos dias 22 e 23 de

setembro p. vindouro, na didade
de Concordia, neste Estado, a 2�

EXPOSIÇÃO MUNICIPAL DE
SUINOS. Os interessados poderão
adquirir naquela ocasião, magnifi
cos exemplares das raças Landra
de - Duroc - Tersey • Ampshire
- Berkshire - Poland China - Wes
sex Sudeblack - Piau e Caruncho.
Sendo Concordia o centro da sui
nocultura no Brasil, os Criadores
do nosso Municipio, não devem
deixar de assistir à exposição .

Agradecemos sensibilisados ��
convite 'que recebemos., ',J.

ANIMAIS VELHOS
Estando a Defesa Sanitária A

nimal com dificuldades para fa
bricar vacinas contra a RAIVA,
devido a falta de animais 'para a

extração .do soro, apela para os

criadores do nosso Municipio no

sentido de venderem os cavalos,
jumentos e ásnos, imprestáveis pa
ra o serviço. A Defesa está pa
gando por cada wbimal Cr$ 25\),00,
posto Canoinhas.

Melhores 'informações poderão
ser adquiridas! com Alfredo Gar
cindo Presidente da Associação
Run�l de Canoiuhas.

Por causa
[Concl. da=prirneira página)
1954, recebeu votação cerrada,
foi contra a independência tão

bem justificada no memorial e

indicação. Verdadeira decepção
sofreu o pôvo de Três Barras
atravez do seu representante na

Câmara de Vereadores, Todos
os Vereadores do PSD-PTB vo

taram acuados pelos seus "che-
,

fes" vingativos e máus, Já su

biram as escadarias da Câmara,
'instruidos para derrotarem os

interesses primordiais do Dis
trito de Três Barras. Para eles,
não importam quais sejam os

interesses do pôvo - importam
sim, destruir o desenvolvimento
do progresso de um pôvo que
quer emancipar-se - que tem

competência para dírigir seu

destino.

O que causa revolta é que.
esses Vereadores que sabem

.quanto o pôvo de Três Barra!'>

tem sido duramente castigado,
e sofrido,' já com o' abandono
por parte dos 'Poderes Federais
-e quando se apresenta uma opor
tunidade, aproveitam-se da maio
ria que tem, para esmagar o

pôvo que com seu vóto, per
mitiu que eles tomassem assen

to à Câmara de Vereadores .

I
'

Fizeram ouvido de mercador

quando o Vereador Alfredo Gar
cindo, autor da indicação, su

geriu finalmente, que pelo me

nos, o memorial fosse encami
nhado a Assembléia para que
de Florianópolis, os Deputados
opinassem a respeito. De forma

de um voto ...
alguma - em nenhuma justifica- �

tiva apresentada, quizeram ou
vir os reclamos do povo de Três
Barras. A exclusiva intenção foi
destruir - esmagar. Causou pro
funda e amarga decepção, por >

fim, o vóto de desempate do
Vereador que representava na

Câmara de Vereadores, o povo
de Três Barras. Nem siquer,
apresentou uma contra-indica

ção. Desinteresse total pelo Dis
trito em que reside e que o

elegeu.
Tome' conhecimento todo o

povo do Município de Canoi
nhas dessa pclítíca do PSD- PTB.

'

O jornal Barriga Verde está su

plicando união entre todos, para
que possamos tornar Canoinhas,
uma grande cidade. Este mesmo

jo-rnal que foi positivamente con

tra a iniciativa da Comissão Pró

Creação do Municipio de Três

Barras, apunhála e quer rece

ber carinhos .... a paz é um gran
de bem, mas não a paz com o

mal.
.

Se a pretensão de Três
Barras não satisfaz as exigên
cias da Lei Orgânica, haveria

algum impecilho da' Câmara de
Vereadores encaminhar a As
sembléia o memorial? Outros
Distritos com menores possibi
lidades que Três Barras; não es

.tão também pleiteando a eman

cipação? Na mesma época e com

menores recursos?

Na próxima semana daremos
o resultado da última votação
a efetuar-se segunda-feira sôbre
a mesma índíçâção.
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