
Constituição pata possibilitar a criação
- TRES BARRAS está em condições de ser
independente, Ano 11
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o partidarismo estreito e a politicagem de ...

senfreada não devem e não podern preju
dicar "a emancipação do tradicional Distrito.
Seria concretizado o ideal há anos acalentado

pelo patriotismo de Ciríaco F. de Souza e de
seus denodados companheiros, O Govêrno do

Estado e a UDN ao lado do progresso, contra
a mesquinha e, vesga, politicalha de aldeia

De há déz anos, aproximadamente, um homem de origem
humilde, eminentemente patriota, vem .acalentando o ideal de' ver
Três Barras, terra que adotou como sua, elevada a categoria de

Município, emancipada de Canoinhas. Trata-se do cidadão Ci
riaco Felicio de Souza, patrocinador da campanha emancipacío
nista e velho batalhador desse ideal. Não conseguiu o seu obje
tivo na primeira arrancada. Incompreendido, combatido às escon

didas, não desanimou, mas, ao contrário, perseverou, lutou com

tenacidade, até obter as primeiras vitórias neste último mês. Agora,
todos os tresbarrenses estão ao seu lado, Vultos da projeção de
Pedro Merhy Seleme, Ricardo de Oliveira, Boleslau Polanski, João
B. Pacheco, João Bedrichuk Sobrinho, Emiliano José Uba, Luiz
Eduardo Pinto, Abrão Bechara Selerne, Pedro Arbus dos Santos,
Alfredo Soares e outros, de igual coturno, que representam, igual
mente, à sociedade, o comércio, a industria, o operariado e os

lavradores do Distrito querido, estão empenhados na campanha
emancipacionista que só terminará com a VITÓRIA FINAL, quei
ram ou não queiram os politiqueiros profissionais que só conhe
cem a linguagem que fala aos seus interesses pessoais.

Havia um obstáculo legal à criação do novo município: a

Constituição Estadual exigia a população minima de 20.000 habi
tantes que' só o território do Distrito não' possue. Seria possivel
contornar-se tal exigência anexando-se a Três Barras parte do
território de Mafra, mas, como não se conhece o pensamento
da população de Bela Vista ii respeito, é de toda a conveniência

que ao invez de se cogitar da anexação de Bela Vista à nova

eomuna, modifique-se a Constituição Estadual reduzindo-se, o li

mite populacionaljninimo para 10.000 habitantes. Foi o que fize
ram os deputados integrantes da bancada governista à Assembléia

Legislativa, conforme transcrição que vai abaixo: -,

"Os deputados abaixo assinados. nos têrmos do
item I, do '§ l° do art. 208 da Gonstituição do Estado,
propõem à Assembléia Legislativa do Estado de San
ta Catarina a seguinte emenda substitutiva à Cons
tituição: seja o item I do ant , 96 da Constituição do
Estado dê Santa Catarina, redigido da seguinte ma

neira: "população minima de 10.000 habitantes".

Sala das sessões em 20 de junho de 1.955 as.) Mario O
restes Brusa, Lasrte Ramos Vieira, Mario Olinger, Antenor Ta

vares, João Caruso Mac Donald, Antonio Palma, Vicente João'

Schneider, Leopoldo Olavo Herig, Volney Colaço de Oliveira,
Francisco Canziani, Benedito Terézio de Carvalho Junior, José
"Waldomiro Silva, Paulo Tarso da Luz Fontes, Clodorico Moreira,
'Rubens Nazareno Neves, Geraldo Mariano Günther.

'

,

JUSTIFICAÇÃO - Exige, o espirita rnunicipalista que
ja e uma realidede no Brasil, uma revisão na dossa Constituição
Estadual, visando identificá-la com a realidade. A exigência de
20.000 habitantes, consignada errr nossa Constituição já não se a

dápta à progressiva decentralização administrativa que se está

praticando e dificulta a criação de novos municipios, o que vale

dizer novos. focos de irradiação do dinamismo e da capacidade de
trabalho das populações do interior. Somos testemunhas, todos nós,
do acêrto da criação de novos municípios, cujos resultados se fa
zem sentir em todos os setores, notadamente na balança do Estado,
onde novas fontes de prdução, estimuladas com a emancipação vem"
trazer ao Tesouro, do Estado novos suprimentos de rendas insuspei
tadas. Parece-nos, ainda, elemento secundário, na yida municipal,
número de sua população. A exigência quanto a renda minima

é, por si só, elemento acautelado r suficiente para evitar a criação
e instalação de municipios incapazes economicamente. Fixando-se,
como se propõe, em 10.000 o numero minimo de habitantes, ter
se-á dado um passo decisivo em socorro de prosperes distritos

do interior, que não conseguem a emancipação por uma questão
constitucional que não tem eco na realidade. Vemos, por exempio,
grandes distritos, que de longa data anseiam pela autonomia e

que, entretanto, apesar do interesse dos poderes responsáveis,
continuam subordinados a outros municipios, dos quais não se

podem separar sem sérios sacrifícios ao municipio desmembrado.
Devemos ter em mente, também, as dificuldades que tem o Pre
feito na administração de municipios de grandes áreas, dada a

natural complexidade da administração municipal, agravada pela
co-existência, no mesmo municipio, das mais variadas àtividades,

Cremos, por' isto mesmo, na boa vontade do Plenário desta Casa,
.no sentido da aprovação desta emenda, que julgamos oportuna e

'que é esperada por grande parte da população do interior do
Estado. Sala das Sessões, em 20 de junho de 1955".

A proposição visando a reforma da Constituição, brilhan-:
temente justificada e defendida no plenário, encontra-se em fase
final e será aprovada porque assim querem os VINTE deputados
que apoiam o Govêrno e constituem a MAIORIA dos represen
tantes do povo.

Depende, exclusivamente, da Camara de Vereadores de
Canoinhas ap!:ovar :1;l\ldicação à Assembléia Legislativa concordan-

(Continua em outro local)
,
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...., prometeram aos tres errenses apoiar a

_ criação do Município - Ele;tos ,tia\iram ao eleitorado, vergo-
.

nhesemente, fugindo a compromissos solenes.'
Generoso P�ohmann deu o último voto contra a emancipação
Triste espetáculo proporcionam

ao povo os homens públicos que
se negam a cumprir ',a palavra
solenemente empenhada, Pro
metedores vulgares e já com-

. pletamente desmoralizados, João
Colodel e Harodo Ferreira con

seguiram o apôio do eleitorado de
Ttês Barras prometendo apoiar
a criação do novo Município.
Hoje já eleitos, quando lhes

competia respeitar a vontade

popular, atender, aos reclamos
de toda a coletividade tresbar

rense, fogem. cinicamente, desa
vergonhadamente, e instruem
os vereadores do P�,-�fim de

que votem, como votaram; CON
TRA TR:E;S BARRAS, contra a

emancipação que prometeram.
Inominável atitude. Demons

tração de cinismo e de falta de
caráter. Eles não passam rnesmo
de demagogos baratos, sem apre
ço até pela sua honra pessoal.

João Goulart
bolallII _

comeu
O Sr. Jango Goulart, Vice

Presidente da República, Pre
sidente nato do Senado, Presi
dente do Diretório Nacional de

PTB, eventual substituto do Ex
mo. Sr. Presidente da República,
recebeu do Govêrno de Peron
UM MILHÃO DE PESOS AR
GENTINOS e SESSENTA MIL
DOLARES americanos como fi
nanciamento para a campanha
política. Esta a estarrecedora re

velação feita ao Brasil e ao mun

do pela Comissão' de Investi

gações de AtÍvidades do Go
vêrno de Peron, entidade oficial
do Govêrno Revolucionário Ar

gentino que divulgou tôda a

documentação que comprova a

imoralidade de que participou
o líder trabalhista.

Encaminhamos os nossos lei
tores aos grandes jornais cario
cas, às revistas que publicam as

cópias fotostáticas dos docu
mentos que demonstram a grossa
indecência que envergonha todos
os brasileiros.

A Câmara dos Deputados,
tão logo tomou conhecimento
dos documentos divulgados em

primeira mão pela "Tribuna da

Imprensa", 'determinou 'a .. ins

tauração de inquérito parlamen
tar afim de apurar a grand�
"negociata", resquício do "mar
de lama" que ainda enxovalha
a nação. ' , "

·.pesu&

E Canoínhas, dolorosamente, es
tá entregue a esta gente e até
1960 pagará duras penas peio
lamentável equivoco de 3 de
outubro de 1955!

Colodel, acovardado, fugiu da
Assembléia Legislativa, requereu
licença para tratamento de saú

de, afim de não votar a lei que
receia seja apresentada criando
o Município de Três Barras.
Haroldo Ferreira negou-se a com

parecer a reuniões realizadas em

Três Barras pelos seus correli

gionários que pretendem a eman

cipação do Distrito e, por traz
dos bastidores, orienta os Ve
readores' do PTB e do PSD afim

. de que votem contra a criação
do novo Município.
Albino Budant faz parte da

camôrra que deseja apenas a

subserviência do eleitorado de
Três Barras, que aspira apenas
aos votos populares e se atira
contra uma aspiração justa qual
seja o anseio emancipacíonista.
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O PSD e o PTB querem man

ter o Distrito de Três Barras

escravizado, cheio de pêias, in

capaz de progredir. Adversários
do progresso, inimigos do de

senvolvimento, votam contra pe
la simples razão' de VOTAR
CONTRA, sem analisar os fatos,
sem argumentar, sem nenhuma
justificativa ou razão que não

seja o prejudicar, o fazer mal.

O povo de Três Barras anote,
devidamente, os fatos e, no mo

mento oportuno, marque a ferro

quente os traidores!

Deixaram os Vereadores do
PSD-?TB, de comparecer a duas
sessões da Câmara, sómente por
que a Comissão Pró Creação
do Município de Três Barras,
queria assistir os debates para
saber quais os motivos que im

pediam a licença.

Que vergonha! Que falta de
interêsse pelo povo,

633 mil cruzeiros para cada município brasileiro
Cotas liberadas pejo Tribunal 'Ipe Contas da União,

referentes a auxílios' aos municípios brasileiros

RIO, 17 (C. P.) � Em decla- rão receber a parte que lhes
ração à imprensa, o sr. Fran- cabe na distribuição dum bilião
cisco Burkinsky, presidente da e quatrocentos, e noventa e cin
Sociedade Amigos dos Munici- co milhões de cruzeiros, a ser

pios, informou que o Tribunal feita em duas mil trezentas .e
de Contas da União acaba de b
liberar as cotas devidas aos mu-

sessenta e quatro comunas ra:-

nicipios de todo o país, por força sileiras, ou seja, o que corres

do artigo quinze �a Constituição. ponde a seiscentos e trinta e três

Aprovado o processo e libe- mil cruzeiros para cada mu

rando, assim, o respectivo cre- nicípio.'
dito, já em setembro os muni- (Do «Correio do Povo» de

cipios dos Estad,.9s do Rio pode- I de Porto Alegre, 18-8-50.

Sempre a serviço do povo,
o Deputado Benedito Terézio

de Carvalho Júnior, dínâmícoe
operoso Prefeito que assinalou

a sua passagem pela Prefeitura

Municipal como o período áureo

da vida administrativa munici
pal, coadjuvado pelo vigôr e

pelo amor à causa pública que
caracterizam o nosso conterrâ
neo Aroldo Carneiro de Car

valho, ex-Presidente da Asso
ciassão Rural de Canoinhas e

Secretário da Viação e Obras
Públicas desde a administração
Irineu Bornhausen, está empe
nhado em conseguir a criação
de postos postais nos municípios
de Canoinhas e Papanduva em

..

·I'�.
' ......;.. 11

localidades do interior desser
vidas dêsse melhoramento, a sa

ber: Marcílio Dias, São João dos

Cavalheiros, Rio dos Poços, Pi
nheiros, Rio Novo e Rio Claro
em Canoinhas, Monte Castelo
e Pinhal em Papanduva.
I
O Dr. Aroldo Carvalho, em

recente viagem ao Rio encetou
as demarches visando a criação
dos citados postos postais, sen

do de prever-se a sua instala

ção até o fim do ano.

Pai e filho, sempre a serviço
do povo, não esquecem r

os pro
blemas que afligem as popula
ções rurais de Canoinhas e Pa

panduva.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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A conhecida Loja e Sapa
I[ taria "Mareis nesta Cídade.

§§§---��-------��--�---� Vende-se com a Sapataria
ou sómente a Loja:
Ver e .tratar com o Sr.

Amaro Martins, no local. tOM

I Na Oficina Confian�a
'você poderá adquirir a sua bicicicleta

BRISTOL ou MARATON

á vista ou a. prazo
Venha escolher sem mais demora
Rua Major Vieira (Edifício Adolfo Voigt)

C A N O I N H AS STA. CATARINA

TERRENOS NA PRAIA
Vendo ótimos lotes na praia de UBATUBA próximo de Sao
Francisco do Sul, com luz e água potável, lugar alto. com 20%

'

de entrada" e o restante em suaves prestações mensais.

Melhores informações com o encarregado e procurador de venda
senhorOlimpio Murar�, nesta cidade. 5

II,I
1'11[' MODERNISSIMO GABINETE DENTÁRIO PROPORCIO·

NANDO AO PÚBLICO TRATAMENTOS MAIS RÁPIDOS
I -

COM TODA A GARANTIA.
,

Pela manhã atende a qualquer hora e

à tarde exdusivamente (om hora marcada

DR.' ERWIN' SCHWARZ
CIRURGIAO DENTISTA

CONSULTÓRIO: RUA GETÚLIO VARGAS
.

'

ÊM FRENTE A AGÊNCIA '«FORD».
,�

.

.

Colchões de M�las
Grupos

Faces,.. Duas
Esto,Fados

A, . V 1ST A E A P R A Z O

Informações com

Alfredo Garcindo ou Walde��r K�üppel
,

v�·m=�Bm����BW�mm��--gm8M�-

A/quedes que fazem cálculos rápidos de muit.o.? 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

,

. STANDA.RT, DAS MELHORES MARCAS

I'
COFRES

ENCOURAÇ,ADOS
E DÊ 2 COMPARTIMENTOS

ARQUIVOS E FICHÁRIOS' SECURIT 3

Fa,ça uma visita e comprovará
a aHa qualidade de seus produ1os

�Ci1IIli·iibWm_Illl;lB:i&Il!I!li:l}Mill!lIlMIfIIlDII_&1'1 & '*WWi'IIf.'*éíj!'§JMl'Jllllja4 MM ...

V I D R A. ç A R I, A
VICTOR 'TOMASCHITZ

Rua Paula Pereira, 828. - Canóinhas
Em frente a firma IRMÃOS TREVISANI LTDA.

Quadros, Molduras, Vidros, Espelhos, E�tampas, guarnições
para banheiro, etc... Pequenos concertos a domicilio.

,

Variado sortimento de artigos para .presentes.
Colocação de vidros em geral. ,..

au..w

o Melhor Amigo
Parll: P. desenyolv!mento dos seus negócios, é a sua máquina de
escritório. Sua boa conservação será gratííícada pelo equilíbrio da

produção e satisfação no seu manejo. ,

Indicação do Atelier de Mecanografia
de ERNST REIMER

......., Técnico Mecanógrafo
Rua Vidal Ramos, 6a7 :-: Canoinhas

.E(}carregá�se de consertos, reformas e limpeza de Máquinas de
I' Escrever, Somar, Calcular, Registradoras, etc.

Compra e venda de Máquinas novas, usadas e reformadas
�� w�

898

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

Tratar com

LEOPOLDO BUBA
Rua �Paula Pereira

Material Elétrico
Lâmpadas, Lustres

"

( {!4d.f1,' �ttit(J,.

(�t
.... _

Está à venda

i i§l1l4!§#4!!

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

versos modelos

Ha Relojoaria Susssa
�e GuilHerme J. A. Souza

Rua Eugenio de So-uza
-

Assine! .Leia l Divulgue!
Correio do Norte

,

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, lygia,

Borax �u Tupy
Um -produto bom,

especial e canoinhense
Í

. Tem 'bom gosto?
Tome Café Se Tereza'

Vende-se
Uma Desnatadeira marca

"Westfaler", com capacidade.
para 225 litros para força
motriz e manual é 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
1 idem 4,OOx3,5Q
Negocio urgente. Tratar

com Waldemar Knüppel 6

TOSSES f IRONQUlTES 1

V!fiRO [ftfOSOTADO
(SILVEIRA)

GRANDE TÔNIOO

m

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preFerida

Oficina

,Relâmpago
,

Completa assistência para

b" . I t do pequeno concerto
sua rcic 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

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

PREÇOS ..MÓDICOS

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

sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte

A P A 'R E'L H O
-, ,

para descarga
sanitária

e De'lurgo outomótico

Q 100% inoxidével

ENGENHARIA E COMÉRCIO '.

MATRIZ, RIO DE JANEIRO

FILIAIS, s.�o PAULO· PORTO ÁLEGIiI
AGENCIA, SELO HORIZONTE >.,

..

==:=::::::=::::�::::::::::.-::::::=::�:::::::=:::::=�:==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3 3
� �

�i Dr. Aristid.es Diene,r ii
ii

__

CIRURGIÃO DENTISTA i!
:: =:

ii Raios X - Pontes Moveis e fixas .
ii

;a
-

ii

'ii Dentaduras AnatomicClS
.

i�
�

�

:: . Aua Vidal Ramos ::
�

�

:: CANOINHAS SANTA CATARINA ::

:: ,_ .,..:5
�:::::::::::::::=:::::;:-::�:::::::::::�::::::::::::�:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::�::::::::

I

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

mas se quizer ser bem servido,' sirva-se da
,

. R O O'cO SUL
.

.

SERVIMOS BEM PARA SERVIR SEM·PRE

Uma casa com3datasVende-se no Bairro Tricolin

Preço acessivel
Tratar no Foto' Joã� Praça Lauro Müller, 514

Escola de Datilografia
/ICastelo Bran(o"

Registrada no Departamento de Educação de Santa Catarina sob nr. 2.484

Aulas diurnas e noturnas para ambos os sexos'
Rua Major Vieira, 407 - esquina Felipe Schmidt' (Prédio Pieczarka)

Canoinhas - Caixa Postal 43 - Fone 216 -'- S. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ATIVIDADES DO CLUBE
AGRICOLA 3 DE' MAIO

,

Realizou,-se dia 12 do corrente
a eleição .da nova diretoria que
regerá os destinos da sociedade
Agr icola 3 de Maio pelo per-iodo
de um ano. A nova diretoria con

ta com elementos de real valor
como o sr. Estefano Wrublevski
eleito por unanimidade presidente,
dos srs. Ludovico Bora, Sadi Se
leme, Ludovico Dambrovski e ou

tros destacados homens que farão
tudo para o pronto soerguimento
da sociedade.

.

A nova diretoria para muito
breve, em menos do três mêses

pretende iniciar a demolição e cons
trução do novo prédio. achando-se
em estudos a planta da nova edi
ficação.

A diretoria eleita acha-se assim
constituida:

Presidente de Honra: Valério
Wasinski; Presidente: Estefano
W rublevski; Vice- Presidente: Fran
cisco Komochena; 1°. Secnetário:

. Sadi Seleme: 2°. Secretário: João
Gapski; 1°. Tesoureiro: Ludovico
Bora; 20. Tesoureiro: F. Timóteo

Bojarslri; Oradores: Valdomiro
Bubniak, Michel N. Seleme. e

Carlos Schramm; Conselho Fiscal:
Dr ;Tarcisio Schaefer, [oão Belem
Fernandes, Romão Kawa: Suplen
tes: Vitor Kuminek, Pedro To

karskiBogodar Kuczynski: Biblio-
I tecários: Ludovico Dambrovski e

José Gapski Sobrinho.

. ,

Devo ressaltar' a presença do
Dr Reneau Cubas que prestigiou
a eleição da nova diretoria, con

tr ibuiudo com valioso donativo em

dinheiro Depois de eleita e em

I O sada a nova diretoria falaram
os oradores da mesma iniciando o

s�. Carlos Schramm rememorando
os bons tempos da antiga poloue
sa. Seguiu se o sr. Valdom'iro
Bubiniack dissertando das finali
dades da sociedade e incentivando
a modalidade antes usada, a imo

portaçâo e distribuição de semen

tes aos associados. Finalizou o sr,

Michel N. Seleme agradecendo-á
distinção com que foi honrado.

-------,-------------------

Utensílios domésticos

Casa Erlito_

\.

c0m Rita Haywardt

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE .11>- ás 20 horas Impróprio até 14 anos

o ULTIMO GUERREIRO
em Technicolor

com Chàrlton Heston, Jack Palance e Katy Jurado
COMO SEGtJNDO FILME

o FANTASMA DO-ESPAÇO
Cont. do seriado uCODIGO SECRETO"

DOM I N G O ás 14 horas Censura Livre

O ULTIMO GUERREIRO
Conto do seriado ··CODIGO SECRETO"

- ás 17 horas .Censura Livre
DOMINGO

_ ás 20 horas
-

Impróprio até 14 anos

O COLOSSAL FILME DA R.K.O.

o GRANDE REBELDE
.

Em maravilhoso Technicolor
com Richard Todd e Glynis'Johns

2a. FEIRA - ás 20 horas - R EPRISE - Impr. até 14 anos
\ ------------

3a. e 4.a. FEIRA • ás 20 horas...-" Impr6prio até 14 anos

UM DIA DE VIDA
5a. e 6a. FElRA - às 20 horas - Improprio até 14 anos

O REI DA CONFUSÃO
Em Technicolor, com Bob Rope e Arlene Dahl

PARA BREVE:

O MAIOR ESPETÁCULO DA TERRA-
de Cecil B. DeMille

SALOMÉ

Telefone �. P[L_O·S
Vende-se '. (!

Tratar nesta Redação
Muita, COlsa ... 'em

pouco espaço...
o. "operoso" deputado Jo�o

Colodel, que andou' por aqui
em campanha política, requereu
licença à Assembléia Legislati
va, para tratamento de saúde,·
alegando 'sofrer da "amigdalite
crônica". Graças a esse, expe
diente fez a campanha ganhan
do Cr$ 27.000,00 por mês.iVer
dade que' isso não evitou a tre
menda derrota de 5 de agosto,
ultima pá de cal no tabú de

que a famigerada aliança é in
derrotável.

./
A Prefeitura- de Canoinhas,

entregue à insensatez e à irres

ponsabilidade, voltou a ser o

"paraiso do chimarrão" e do
futeból. Nin,guem quer nada
com nada. E' "bate-papo" nos

dois expedientes e devoção ao

"chimarrão" ...

.

Isénçãoe equiparação
dos impostos

/

de in
dústrias sem similares

no Município
Continúa em estudo na Câ

mara de Vereadores, já com

informação do Prefeito Munici

pal, a indicação do� Vereadores
da qDN sobre isenção e equi
parlição dos impostos das indus
trias sem similares no Município.
Após a conclusão dos estud,os,
daremos aos nossos leitores, os

resultados finais.

O Prefeito.Haroldo Ferreira

já providenciou a encomenda
de 3457 máquinas de costura

que chegarão à proxima sema

na e serão distribuidas a todas
as famílias amigas. O mesmo

trem especial, esperado na es

tação da "Xarqueada", deverá
trazer 3 456 sacas de sementes
de trigo, de alto poder germi
nativo, rigorosamente seleciona
das, a serem distribuidas, GRA·
TUITAMENTE, entre todos
os lavradores do município, Vi·
rão, tambem. tratores arados,
adubos e etc., tambem destina
dos a melhorar as condições de
vida dos homens do campo.

- Em dias da semana pas-
- sada, o Prefeito Haroldo Fer-
reira, acompanhado do sr, AI.
bino Budant e secundado pelos
seus dedicados amigos Honora
to Pecheco, José dos Anzóis e

Marcolino Trovoada, percorreu.
demoradamente, os bairros po·
bres da cidade, distribuindo,
GRATUITAMENTE. remé ..

dias. leite em pó, marmelada,
casas pré-fabr-icadas, aposenta
darias, etc.

A Aliança (PSD-PTB)
venceu o pl�ito de 5 de agosto
conseguindo, brilhantemente, a

eleição do sr. Miranda Ramos
que virá a CanoiQhas empos·
sar·se no cargo, de Vice· Presi·
dente d� Prefeitura Futeból
Clube ... ,',

(cacique)

§ ª���=.�����

O,

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
�lo sr. Henrique Waldmann,
o 51. Abdo Ossai]; as srtas .

Ana Dorothéa Olsen e Nelty
Greinert; a sra. dna. Valesca
esposa do S1', Constantino de
Paula Bueno.

.

QUINTA=FEIRA: A meni
na Siiuia.fl.ho do sr, Diriricli
Siems; a sra. dna. Murt« es

posa do sr, Roaolto Knop;
os jouens Arno Walter,' Ra:
chid Seleme e Acir Lemos
Sphair; a sra. tina. Sibila es

posa do sr. Eroino Wiese;
os srs. Theodoro Schroeaei
e Francisco Baiel; O -menino
Antonio Carias filho do sr.

Oriomar Schaidt.

S2XTA-FEIR4: O menino.
Wànderley, filho do sr, Ven
delino- Klock; a srta. 'Leonor
Seleme; os 51'S, l aquim Fel':
nondes Luiz e João Petchow;
as sras tina Maria esposa
do sr. João A1ülLf'Y !01'. e dna.
Hulda esposa do sr Carlos
Benkendort; a menina 'Maria
da Luz filha do sr. Melchi
oras jchoros; as sras tina.
Maria Isabel esposa do sr,

Arnaldo José Machado e dna.
Maria Euftenia, esposa do
sr. «Angelino Ferreira. "

Nossos cumprimentos.

HOIE: Os meninos Edmar
filho do sr. Bernardo WI?1ldt
20 e Vilson filho do sr. Afon
so Knot»; os srs. Antonio de
Barros, Jacob Seleme e Ro-:
dolto f'rantz,' as meninas Te:
rezinhu filha do sr. Antonio
da Silva e Regina filha do
sr. Pedro Paulo Kohler; o jo
vem [anil Cador.
AMANHÃ: As sras. dna.

Erna, esposa do sr. Willy GOl':
selte e dna. Elsa, esposa do
sr. Cvriaco f'. de Souza; o

sr. Vitorino Ferreira; o me"

nino Otiandi, fiilho lia :;;1'. An.
.

gelo Alberti.

SEGUNDA-rEIRA: O fo:
vem Wiegando Metger; a sra,

dna. Alda, esposa do sr, Theo
doro Schroeder; as srtas. Do
lores Werdan e Frida Bail;
O menino Wiegando"fiilho do
sr. Bruno Schroeder; a me:
nina Eulalia fiilha do sr. Pe
dro Tokarski.

T/:,RÇA-FEIRA: OS srs.

Oady 'Nader, Oswaldo Pio ...

trowski, Augustinho Kornats»
ki, Emilio Kiichler, João Ta:
poroski; ti sria. Tereza Bail;
a sra. dna. Hitda. esposa do
sr, Rodolfo Frank,' a menina
Marilde Bernardete fiilha do
Sr. Nasir Cordeiro; os meni
nos Boleslau, filho do sr. AI:
berto TfTarden-ki, Ernfridt,
fiilho do sr, Guilherme Mohr
e Felipe filho do sr Ladis
lau Dambroski; a sra. dna.
Cecilia esposa do sr, Miguel'
Veiga.
QUAf?TA=FEIRA-: Os me.

ninas Gustavo, filho do sr,

WiLly Priebe e Pedro,' filho

Nascimento
Está em festas o lar do ca

sal sr, juliano-dna. Angeli»
na Uíemit, com o nascimento
de uma robusta garota que
na pia batismal recebera. o

nome de Ângela Raquel.
Aos papais e a nova .ca

noinhense nossos votos de
felicidades.

&L ri ..-

t Agradecimento
A Família EMILIANO ABRÃO SELEME, com

pungida com seu súbito falecimento, por intermédio
«Correio do Norte», vem externar sua imorredoura
gratidão a tôdas as pessôas amigas que a auxiliaram'
e confoltaram no doloroso transe, bem como às que
enviaram corôas e flôres, e acompanharam o extinto
até sua última morada, no Cemitério Municipal.

A tôdos sua eterna gratidão.
Canoinhas, Agôsto de 1956.

m WkQRFi'MM IM

Cineminha "São Francisco"
Amanhã, às 15 horas e ......� 20,15 horas.

OCódigo doGuerreiro
com JAMES GRAIG e RITA MORENO

"ATUALIDADES FRANCESA"

"TORNAL NACIONAL"

2°. Episódio de "Mistério' das Selvas"
#Ai

PARA FERIDAS,
E Co. Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEI�AS,
IFRIEIRAS,
ll5PINHAS, ETC.

PillaLIIR
,1111"[011

"

';�

li.. ,

,

"--4il� JN'�:

co�mn CASPA, •

QUEDA DOS CA-
"
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CLUBE e'A N o I N H'E N 5 E I

NO':ÇA:-

- 10 - Eleição da nova Diretoria
•

De órdem
para a Assembléia
26 do corrente, às
órdem do dia:

CONVOCAÇÃO
d6 Snr. Presidente, convido os Snrs. sócios
Geral Ordinária a realizar-se no próximo dia
14 horas em sua séde social, com a seguinte

Não havendo número legal, será feita nova convocação
às 14,;3() com qualquer número de sócios presentes.
Deverão ser apresentadas as chapas para concorrer ao,

pleito, com o "concordo" de todos os membros até o

dia 18 do' corrente.

JOSÉ ALLAGE - Secretário.

Lançado candidato em janei
ro de 1955, quase 10 meses an

tes das eleições presidenciais, o

Sr. Juscelino Kubitschek entu

siasmou-se com a possibilidade
de eleger-se presidente da re

pública, o que efetivamente a

conteceu. Dias depois de homo

logada a sua candidatura, viu-
\

Vende-se
9 alqueires de terreno de
criador, com bom lote de
erval. bastante lenha e ótima

aguada. Situado 3 quilóme
tros da Vila Major Vieira,
margem da estrada Rio Novo.

PREÇO DE OCASIÃO
Tra tar com o Senhor

AMARO MARTINS
em Canoinhas

NO
DAS

MONDO
COISAS

Quar.do eu era pia, o pro
fessor fincou me nos miolos uma

definição qUE rezava pela car-'
tilha da impossibilidade da sub
divisão real da molécula. Bem,

Hoje, na época do 'átomo, esta
teoria sofre o destino de tantas
outras que jazem pOI terra como
ferro velho debaixo do fole de
ferreiro e que de vez em quando
se aquece para limpá-lo da fer

rugem e fazer algum concêrto.

Nas roças também hà "teo
rias" novas e velhas e não coh
vém confundi-Ias com supersti
ções ridículas. Uma delas, "diz

que", quando se planta \0 trigo
Bum dia em que, simultanea
mente, brilham o sol e a lua >

haverá rnuito 'carvão (se a se

mente não fôr desinfetada antes
do plantio) Os plantadores espe
ram o pôr da lua ou semeiam
antes que ela nasce. Também
dizem que não convém plantar
no dia da lua nova ou cheia.

Alguns lavradores consultaram
com os agrônomos e obtiveram

respostas com parecer que a

posição da lua durante o plantio
não tem tanta influência sôbre

,

as plantas como os lavradores

supõem.
Tenho para mim que esta

influência existe. Mas, até onde
• la vai . não sei. Talvez mais
tarde surgirá alguma teoria à

respeito e depois sofrerá a mo

dificação radical - como acon·

tece no mundo das coisas.

J. Wzorek

IMPUREZAS DO SANGUE

n IXIR Df B06UflRA
AUX. TRAT. SIFILlS

Vende-se
duas casas situadas perto da

Tricolin, terreno de 20x40,
cercadas, com luz, etc.

Preço convidativo
Tratar com o proprietário
EUGENIO TEODORO vicz
Rua Marechal Floriano s/ri

em frente ao Quartel. 1

"Eu estava no Chile quando foi publicada no Brasil aquela
carta que comprometia o sr. Jango Goulart, às vésperas da última
eleição. Quando li a carta. tive a nítida impressão de que era falsa.

Comuniquei minha impressão a dois brasileiros que trabalhavam
comigo, ambos janguistas: e para minha surprêsa êles estavam muito
assustados, e me perguntaram com ausiedade: "você acha mesmo que
é falsa?"

\ É com sincera pena que devo dizer agora da sensacional re-
velação feita pela TRIBUNA. DA IMPRENSA a respeito de um

deputado brasileiro. o sr. Jango Goulart, que recebeu 1 milhão de
pesos argentinos e 60 mil dólares do govêrno perouista: ela me pa-'

.

rece verídica. Tem aquele "cheiro de verdade" que dificilmente engana.

E�evo minutos depois de circular a TRIBUNA DA IM·
PRENSA, e não conheço até o momento a repercussão dessa "bom
ba" autêntica, muito mais explosiva que aquela outra. atômica, que
a certa altura o ar. Perón anunciou. Imagino que- neste momento a

Câmara deve estar fervendo. não. imagino que tipo de defesa estará
fazendo o acusado através ide seus amigos e correligionários. O que
me dá pena é ver um político tão moço metido em enrascada tão

grave.
Porque não há man�ira de ajeitar. as coisasc-ou o sr, J'ango

prova de maneira absolutamente certa que a acusação é falsa ou êle
deve se dirnitir imediatamente da vice presidência da República e

da direção do Partido Trabalhista. Não sei em que artigo de que
\ Código está previsto o crime que êle praticou. Espero, entretanto, que
êle não tenha o mau gôst� de fazer qualquer chicana jurídica. A

questão é muito mais do que jurídica: é umà questão de vergonha
nacional. A única atitude a <tomar pelo sr. Jango é cassar a si mes

mo todos os direitos políticos e voltar para a estância da qual em

tão má hora o tirou seu falecido padrinho.
Se êle não o fizer por conta própria e não provar de maneira

a bsoluta sua inocência, que ninguém se iluda: o país' não sossegará
enquanto tiver na presidência do Senado e. ocasionalmente, no Ca
tete, um homem que "comeu bola" "de um ditador vizinho para in
fluir em uma eleição brasileira, Não há general L,;tt que tenha fôrça
para apadr inbâ-lo. não há "jeitinho" que possa salvá- lo, não há nada.
A vergonha é tão grande que até as vacas da estância de São Borja
hão de corar e chorar e mugir de tristeza por estarem comendo em

pasto brasileiro.

O general Perôn mal conseguia disfarçar sua arrogância e seu É grande o valor da batstã doce na alimentação dos ani-
desprêzo quando se referia ao Brasil. Baixemos a cabeça, êle tinha mais domésticos,.. que recebem com avidez não somente a batata,
razão: o Brasil que' êle conhecia e com que lidava era êsse Brasil como também a própria rama. Suá riqueza em matérias hidro-
vacum de jangos e luzardos, flores do varguismo fronteiriço, patriotas carbonadas, sob forma de açúcares e amido de fácil digestão,
de contrabando.

. .'. -,

torna a batata doce recomendavel para' a alimentação do gado
bovino, especialmente das vacas de lactação.Não é tempo de mostaar que há outro Brasil? Ou será que

não há?" E já foi tambem colocada entre os quatro principais ali-
mentos dos porcos, e dos mais faceis de serem obtidos na fazen
da: melhor que a 'batata doce, somente são indicados a mandioca
e o milho.

Ve-se pois, que a batata doce é um. alimento de vasta

aplicação nas fazendas, tanto servindo pará alimentação humana,
corno forragens nutritivas aos suínos e bovinos. Existem natural
mente, variedades mais índícadas para cada um -dos tipos de
alimentação,

,A
'

RUBEM BRAGA
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:: V, S. necessita para o conforto de seu lar ii
.. ..

5: uma ENCERADEIRA que Raspa, Lusfra e Encerá 1 ii
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ii Adquira ARNO simples e equipada li
�� com espalhador de cêra eletr6 automático H
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Qnem anuncia vendemais!

se o ex-governador mineiro a Contados os últimos votos, o

braços com várias dissidências Sr. Juscelino foi considerado
no seio do PSD, provocadas por ganhador do páreo eleitoral e
elementos que desejavam outro em seguida, guindado ao Cate
candidato, -sendo um dos mais te na garupa do "generalóte".
salientes, o nosso muito conhe-
cido Nereu Ramos. Aqueles que por ignorância

ou ingenuidade, lhe haviam con
E o que foi que se viu? fiado seus sufrágios, bem depres,
Juscelino defendeu sua candi-

sa aperceberam-se do enorme

engano cometido. A estas horas,datura com unhas e dentes, re- já. são muitos os que se arre.
cusando qualquer idéia de reti-

pendem amargamente de terem
rar o seu nome, trocando-o por se iludido com as palavras fá
outro que facilitasse ao partido ceis daquele homem que lhes
acordos de maior vantagem po- prometia um "govêrno de rigo
litica. Alegou, entre cutras coi- rosa poupança nos gastos".
sas, que era o "candidato natu-
ral do partido", e imediatamen- Deve ter sido uma decepção
te começou a bater pernas pelo amarga e chocante para tantos
Brasil a fóra, discursando no brasileiros de boa fé que o ele
mais perfeito estilo getulista, fa- geram, ver o atual Presidente
lando tudo sem dizer nada, mar- iniciar o "govêrno de rigorosa
telando os ouvidos do eleitora- poupança nos gastos", com uma

do com palavrório vazio e pro- festa onde, só no banquete, gas
messas mirabolantes. Afinal, é taram-se milhares de cruzeiros,

bom que se diga, que na vora-
E dessa maneira tem decorrido

gem daquela campanha gigan- I o governo juscelinista: festa pra

tesca, destinada mais a atordo- cá, banquete pra lá, viagens, pas
ar os eleitores 'do que própria- seios e, vez por outra, para dis

mente esclarece-los e orientá-los trair os otários que caíram no
" "conto da: eleição", um discur-Juscelino preferia sempre enve- }

redar pelos caminhos da dema- sozinho de 10 minutos na "Voz
do Brasil".gogia, evitando penetrar no mé-

rito das questões que focalizava E onde ficaram os 50 anos de
em suas arengas, uma vez que progresso num quinquenio admi-
suas. palavras sempre foram di- nistrativo?

-

rigidas aos eleitores que, para Sim meus amigos! Agora nós
dar preferência a um determi- sabemos porque é que não havia
nado candidato, contentam-se força no mundo, capaz de faze-
em ve-Io "falar bonito". lo desistir de sua vcandidatura!

Va1110$ para a lavoura
Responsabilidade de ALFREDO GARCINDO

Areas Destinadas ..a Suinos
São as .seguíntes as áreas destinadas aos suínos nas cons

truções usuais: - Porca criadeira (uma em cada báia), com leitões,
6 metros, quadrados; idem (duas. em cada' báia) por cabeça, [4
metros quadrados; capados (um em cada báía), 2 metros quadra
dos; idem em grupo por cabeça, 1,5 metros quadrados; leitões
(em grupo) conforme o tamanho por cabeça, 0,50 a 1,2 metros

quadrados.
_

'"

Tratando-se de raças pequenas como o Caruncho, Tatu
zinho e etc, essas áreas podem ser reduzidas a 2/3.

A BATATA DOCE

, O galpão de ordenha deve ser protegido.
Todo retiro deve incluir um galpão de ordenha, Este anexo,

deve ter piso duro e estar situado em lugar alto, para o fácil
escoamento das águas, o que é favorável à saúde dos animais e

a higiene do leite. O galpão de ordenha deve ser protegido dos
ventos dominantes t> do .pó por meio de quebra-ventos correta
mente dispostos, medida esta vantajosa sob todos os aspectos,
tanto a sande do leite como do próprio animal ordenhado.

/'

Producão de Guarafiá
,

RIO (BJI) - A produção -brasileira de guaraná, que era de
196.919 quilos em 1950. passou a 226.221 em 1951 e 249121 em 1953.
Em 1954 alcançou a maior quantidade' de quinquenio, ou sejam
276.452 quilos. O valor do produto obteve igualmente aumento pro
gressivo: em 1950 era de Cr$ 4.A09.989.00; em 1952 passou para Cr$
6.008.84200 e em 1954 atingiu Cr$ 16.398.98500. O guaraná provêm
do Amazonas, com fi contribuição de dois municípios: M uuês e Ps
rintins, -o primeiro com 270.687 e o segundo com 5.765 quilos., \
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�;j� NAO COtv'\PRE PNEUS DE "SEGUNDA LI,NHA" �';;�
� �

�:: para a sua gara ntia exija, os famosos Pneus ::� ou troca-se por um maior ou ainda por terreno.'

t:: GO'od_Y", 'a'r F1Iir"\ston".:i Entel')der-se c;om o Sr. R0991fo Bornholdt. 'I
�;;� � e � .. =s
��� �;;;�' Caminhões a', venda
��� ,

. símbolo de garantia maior' quilometragem por cruzeiro �,:;� �
v

�§� A �;;;� Vendemos dois caminhões Ford F ..6, tipo 1950

t E P A,R A UMA B O A C O M P R A· :i 195"1, em bom estado de conservação.
'{
..
�§'" procure a tradicional casa do' ramo' �,l� P d

- -

� ,. reço e ocasl�o

I: MERH,Y SELEME. & FILHOS � ·�._Ve_Ar_e_t_ra_ta_r_co_m_A_b_ra_hã_o_M_u_SS_i_&_C_ia_,�
� TR�S BA�RAS �
� ��(:)� Que poderá fornecer para pronta entrega, qualquer tipo de Pneu, nos mais lindos dese-

��� nhos para automóveis. como também os famosos faixa branca sem câmara de ar, e os �,:;�
�!\� ultra resistentes, A_ T_ e BANDEIRANTES, para Caminhões e �ibus, como sejam �;;;�
�

, �
�� PNEUS de 1a. LIN-HA �§�
�!$� 5,50 _ 6.70 - 710 - 760 x 15 - 4 e 6 lonas, Faixa Branca e Lameiros �;;;�
�!$� 4.50 _ 500 x 21 4 "(6 "- A. W. T. e Lameiros �;;;� ,I

��;� 600 _ 650 x 16 -, 4" 6 " A,W. T. e Lameiros \�;��
�§� 5.50 - 700 e 7.50 x 17 f5 "8 "

.

Lameiros e A. T. �*�
�§� 550 _ 600 x 18', 4 "6 " A. W. T. e Lameiros �>;�o; 475 500 x 19 4 "6 " A. -W. T. e Lameiros
�§� 6 50 � 20 6 "8 " A. W. T. e Lameiros �.;�
�� 700 x 20 8 _ 10" 12 " A. \\1. T. e Lameiros �§�
�� 750 x 20 8 10" 12 " A_ T. Bandeirante e Lameiros �>;�
�§� 825 x 20 10 "12 " A_ T_ " " Lameiros �*�
�(:)� 900 x 20 /--- 10 - 12 "14 " Á. TT_ X. K e Bandeirante �§�
:'t 1000 x 20 12 "14 " A_ _ X. K "Bandeirante �.'.
��l� 1.100 x 20 12 "14 " A_ T_ X. K. "Bandeirante :'� ,

�:: 1.100 x 22 12" 14 " Á_ T_ "Band�irante ::i Sociedade Beneficente Operária
�(:l� �(*� ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
��)� �;�� De ordem do Snr. Presidente, convido os senhores

�i�� �§� associados quites com a tesouraria, a comparecerem na
, li �:2� �';$ assembléia geral extraordinária a ser. realizada em data
h . ��� �;;;$ de- 26 de Agosto corrente, domingo, .pelas dezeseís horas,

�!$� �>;� nos salões do Club Canoinhense.; afim de deliberarem

�§� �>;� sobre a seguinte
'"

�. �
� .�
� �
� �
� �
�§� Concedemos descontos especiais, e fazemos vendas a prazo �§�

___ �: MERHY SELEME õ: ..FILHOS \ ::�
----�2� Três Barras - Santa CAtarina �(��
� 'M
�- '.

. ,
� � � � � � � � �. � � � � � �. � � � � � � � � �" � � � � � � � � � � � � � �
��������������������������������������

Quartos para solteiros
com, ou sem móveis

Salas para. Escritório 'etc.

.Aluga-se
Situado no coração da cidade:

Prédio à Rua Getulio Vargas, 54ii

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

sempre novidades

CASAERLITA

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,

,

Ver e tratar com o proprietário
JOÃO SELEME

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.

25-8-1956

eM ui

Utensílios domésticos
/.

1\ ,"

.Casa

Casa "-

a Venda
Vende-se uma casa nova, com instalação completa, recém
construida, em terreno de 950 m2, no perimetro urbano,
prolongamento da' Rua Major Vieira. Melhores informacões
com' o proprietário Sr. Aldo Pacheco' dos Reis

o

Ix

-

Caminhão Vbevrolet 36
com máquina 381 em

- perfeito estado. Vende-se

Motores a Gasbíina e Oleo Diesel, qualquer capacidade
Dínamos de 6 volts e GERADORES de corrente

contínua e alternada de 110/220 volts
Motores Elétricos «A R NO» Monofásicos e Trifásicos,

Chaves Estrêla Triângulo a -sêco e- a oleo
c

Fios e cabos para instalações elétricas em 9e_r;al
Isolados e Nú, Lâmpadas Elétricas ..GElO

Correias de Lona Plana em «V» ,

v. S. .encontrará pelos melhores prêços da praça

na loja J_ Côrte 4
Rua Vidal Ramos, 701

CANOJNHAS
Fóne 125

SANTA CATAR.,IN �

ORDEM DO DIA:
'

10. - Proposta da diretoria,· para aumento de jóia
e mensalidade. i

2°. !. Autorização à diretoria, para' vender ou ar

rendar parte do patrimônio social.
3°. - Diversos de interesse sócial.

NOTA: De conformidade com os estatutos sociais, a as

sembléia funcionará trinta minutos mais tarde com,

qualquer número de presentes, caso não haja
quorum legal na hora marcada.

ROLF WALTER -,. 10. secretário.

o inteiramente novo
1/MO D E S SI/oferece

Novas extremidades já dobradas - Nova absorvência - Novo confôrto
CA IXA .c-s '20,00 na CASA SCH R E I B E R,

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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s TISFACAO
)

aos me ... s correligionários e
.

amigos.
Cumpro o dever de participar àos meus amigos e corre

ligionários que RENUNCIEI à ,PRESIDÊNCIA DO DIRETORIO
MUNICIPAL DA ÚNIÃO DEMOCRATICA NACIONAL, em 26
de julho próximo passado.

Corrr=a deliberação que tomei, renunciando à Presidência
do Diretório, não afeta os meus ideais políticos, porquanto julgo
me agora mais fortalecido, rnais entusiasmado e mais protegido
sob a gloriosa bandeira da União Democrática Nacional, onde
permanecerei lutando ombro a ombro com os meus amigos

/
e

verdadeiros UDENISTAS, visando acima de qualquerj.outra pre
tensão, a grandeza de Canoirihas e a tranquilidade de sua gente.
Dando esta satisfação acs meus amigos e correligionários, evitarei
que correntes contrárias venham explorar o ocorrido, corn inten
ções de íncornpatibilisar-me com aquales que milito há mais de
trinta anos sob a mesma bandeira democrática.

I

Motivos de ordem político-partidária municipal, contrários
em princípio corn-va 'minha orientação, culminaram com o meu

pedido de RENUNCIA, porém, continuará a sua marcha vitoriosa
o glorioso partido do "BRIGADEIRO". J

-

\
...._

Estarei sempre vigilante ao lado dos meus valorosos ami-
gos e correligionários, G!'1 VER-DADEIROS UDENISTAS, aqueles
que, como eu, nunca tiveram pretensões outras, sinão a prospe
ridade deste Município e a união partidária em tôrno de urna só
causa: A MAIOR GRANDEZA DO MUNICIPIO DE CANOINHAS.
Nesta oportunidade quero render minha justa e sincera hornena
gern ao maior Govêrno que Santa Catarina teve, na INATA CAVEL
figura de IRINEU BORNHAUSEN, e hoje, no eminente e digno
Governador Dr JORGE LACERDA. .

Minha homenagem ao honrado e honesto Prefeito que
Canoinhas teve na pessôa de BENEDITO TERÉZIO DE CAR VA
LHO JR, e no seu continuador o dinâmtco e honrado cidadão
de Canoinhas. HERBERT RITZY.IANN. Minha especial homenagem
ao mais querido canoinhense, .Dr. AROLDO CARNEIRO DE
CARVALHO, que tem sabido engrandecer seu Município no ce

nário estadual e nacional, Com sua visão administrativa atravéz
da Secretaria de Viação e Obras Públicas. Igual homenagem ao

Dr. PAULO KONDER BORNHAUSEN, Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado, um dos mais jovens' Deputados de Santa
Catar-ina, que vem se',.impondo ao conceito dos brasileiros, pelo
seu dedicado arnôr à causa pública. Minha dedicada homenagem'
a todos os Secrt)tários de Estado e autoridades constituidas que
sempre me distinguiram com especial consideração. E, aos meus
CORRELIGIONARIOS e AMIÇ-OS DE CANOINHAS. esta ho-r menagem toda especial que parte de um coração sincero e de

l
um ideal partidário INATACA VEI..., tendo sempre propugnado
pelo bem estar de todos e pela união partidária, recebendo e

. distribuindo determinações que visavam acima de tudo O BEM
DA CSLETIVIDADE. O meu maior atestado de conduta social
e política que posso apresentar aos meus amigos de Canoinhas,·
são os 40 anos vividos ininterruptamente nesta formosa e' pros
pera cidade, no seio deste povo amigo e acolhedor. ,f

Recebam todos as minhas saudações udenistas

(as). JOÃO SELEM E.

Escritório de 'Contabilidade

"I\JORTE CATARINENSE"
\

.Contabtlidada, Representações, Seguros em Geral
Escritas fiscais e regulartes - Organização e registro de fir
mas.- Declaraçõestdo Impôsto de Renda - Requerimenos etc.

Rua Major Vieira, 407 (esquina Felipe Schmidt)
'CANOINHAS - Caixa Postal, 43 - Fone, 216 - S. CATARINA

PR 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. 2

.\
\

o gesto da Alpargatas Roda
ciati va da Professôra Srta.

'"
".

recebe agradecimento do Sr.
Diretor das grandes 'fábricas
Temos o prazer de transcre-.

ver abaixo, uma carta recebida
do sr. Martin Zipperer, Diretor
das Indústrias Cimo de Rio Ne

grinho e primo do saudoso Ro
dolfo Zipperer, a quem' o Go
vêrno de Benedito Terézio de
Carvalho Júnior muito deve,
pelo seu trabalho em pról do
desenvolvimento do nosso Mu

nicipio, principalmente no· setor

da erva-mate, e corno preito de

gratidão a Escola Municipal de

Campo d'Agua Verde, recebeu
o seu nome.

É o seguinte o texto da carta:

Rio Negrinho, 1}-S-1956.
Ao Correio do Norte
CANOINHAS

Presado Senhor Redator.
No seu conceituado .jornal n.

413 p.p., encontrei um noticiário
sobre o "Gesto Humanitário da
São Paulo Alpargatas S, A",
oferecendo á Escola "Rodolfo

Zipperer" Alpargatas Roda.

Emocionado tomei noticia que
a Prefeitura Municipal de Ca
noinhas deu o nome de meu

primo 'Rodolfo Zipperer i:t uma

Escola. Não tinha \ conhecimento
disto.

Soube que Rodolfo Zipperer
tinha sido um grande batalha
dor da lavoura e produção de
Herva Mate no seu municipio,
e -que assim perpetuando o seu

nome em uma Escola, se mos

trou grato a um esforçado.

Nós, eu e meu irmão, que
como o primo Rodolfo, descen

demos do tronco Zipperer, cujo
chefe Antonio Zipperer, emigrou
com os seus filhos, entre os quais
José meu pai e Carlos o pai de
Rodolfo, em São Bento no ano

atravéz da ini
Licéa Koh�er,

,

Martin Zipperer,
de Móveis Cimo

de 1873 onde eram os pioneiros
entre ás cinco primeiras famílias.

Em separado estou mandando
5 livros "SÃO BENTO NO PAS
SADO" e desejo oferecer um

deles a ésta Redação, e os ou

tros <1 exemplares à Escola Ro
dolfo Zipperer, sendo um para
6 Biblioteca e os outros 3 a se

rem entregues aos 3 mais esfor
çados alunos desta Escola
Assim estes alunos conhece

rão os esforços que (JS pais e

antepassados do seu, patrono ti-

veram que pa�sar· ao desbravar
estas terras.

Tenho certesa que esta Reda
.ção atenderá ao meu pedido,
fazendo a entrega dos referidos
volumes para o fim a que se

destinam.

Grato de antemão.

Atenciosamante

MARTIN ZIPPERER.

Ficamos gratos pela gentil
oferta.

Notícias Rodoviárias
Foram iniciadas pontes de

concreto armado sobre os rios
da Lança e Negrinho, na estra
da Mafra - Rio Negrinho,
- Será iniciada nos próximos

dias a construção de moderna

ponte sobre o Rio Bonito, na

estrada estadual Canoinhas - Ma

jor Vieira..

- Prosseguem em ritmo ace

lerado as obras de construção
da nova rodovia Mafra - Rio

Negrinho, devendo ser imedia
tamente atacado o trecho Rio

Negrinho - Lençol, enquanto se

concluem os estudos necessários
ao início dos serviços entre Len

çol e Pirabeiraba. A Secretaría
da Viação e Obras Públicas es

tá cumprindo, integralmente, o

Plano de Obras e Equipamentos.
- O Dr. Arolde Carvalho,

operoso titular da Secretaria-da

Viação, inspecionou, à semana

passada, as obras de alargamen
to da estra a Gaspar-Blumenau,
visitando, mbem, o trecho Blu
menau-Rio do Testo que está
sendo totalmente reconstruido.

- Até dezembro de 1957 o

Govêrno do Dr. Jorge Lacerda

entregará ao tráfego 100 quilo
metros de estradas estaduais
asfaltadas.

Está para ser fund�da 'em Canoinhas a Sociedade gue
se dedicará à sublime arte da música e do canto polifônico sacro

e profano e para tanto a diretoria provisória Schola Cantorum
"Santa Cecilia" .distribui o seguinte convite:

CONVITE
A diretoria provisória da Schola Cantorum "Santa Ce

cilia" tem a satisfação de convidar a todas as pessoas que de
sejam tomar parte na referida Schola de músicos e cantores para
comparecerem à Assembléia Geral Extraordinária em gue serão

lidos, discutidos e all,[ovados os Estatutos definitivos dà Socie
dade e lógo após eleita a Diretoria. E'sta Assembléia reunir-se-á
ás 14 horas, domingo próximo dia 26 de agosto, nos Estudios
da Rádio Canoinhas.

'

.. 'GiM."
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Reforma da Constituiçãó
(CONCLUSÃO DA PRIMEIRA pAGINA)

do com a criação do novo Municipio. Os seis vereadores da UDN,
em perfeita consonancia com o Govêrno do Estado e com o Di
retório ""Regional da UDN, darão o seu apoio ao desmembramento
pretendido, tendo-se como certo o voto, do Vereador Generoso
de Almeida Prohmann qt]e muito embora pertencente a outro

quadro politico não poderá, de maneira alguma, voltar 8e contra a

população que o elegeu.
C�ilOinh8s- desmembrado o Distrito de Três Barras com a

criação do novo �unici�io, só colherá vantagens e benefícios por isso

que sofrerá senaivel r. 'ôução no seu território,· reduzindo os problemas
administrativos e permitindo à administração dedicar maior atenção
ao Distrito da Séd,; r a Major Vieira, a Felipe Schmirlt e a Paula
Pereira. O decréscimo de receita municipal será insignificante e co

berto pelo acréscimo que se verifica normalmente. Vejamos o exempio
de Blumenau e de Joiúvile, hoje com pequena extensão territorial por
fôrça dos sucessivos desmembramentos que sofreram e que progredi
ram à olhos vistos propiciando, tambem, o desenvolvimento dos an

tigos Distritos elevados à comuna.

Três Barras, com administração própria, deixará de' ser a
.

terra esquecida. Receberá, anualmente, do Govêrno Federal, por fôrça
do que dispõem a Constituição da República, urna quota parte do

Imposto de Renda, cêrca de QUINHENTOS MIL CRUZElROS

que por si só representam à dobro do que a administração municipal
de Canoinhas gasta anualmente no território do Distrito. E I:Ilél11 da

quota do Imposto de Renda haverá o Fundo Rodoviário Nacional,
outra contribuição do Guverno da União; haverá a quota parte paga

pelo Governo do Estado (30% sobre a diferença de arrecadação alí
verificada entre as exatorias estaduais e a nova Municipalidade ), Tais
recursos oriundos de fora. sornados aos impostos que !1 população de
Três Barras pagará diretamente à_Prefeitura, chegarão, aproximada�:.
mente. à casa dos DOIS MILHOES DE CRUZEIROS por anq. a'
ser empregada em obras e realizações em favor da gente tresbarrense.

Só os politiqueiros vêsgos não constatam essa realidade e ae

atiram .à fllina inglória de obstar. de impedir, de-dificultar. () progresso
e o desevolzâmento da nossa região. O, tresbarrenses estejam atentos '

a observá-los afim de indentificarem quais os seus verdadeiros amigos.
O Governador Jorge Lacerda, o Vice-Governador Her iberto

Hülse e o nosso conterrâneo o Dr, Aroldo Carneiro de Carvatho. Se
cretário da Viação e Obras Públicas, estão decididamente ao lado de

Três Barras e empregarão todos os seus esforços não só visando a

criação do novo Município mas também auxiliando-o. com dedicação
e entusiasmo, depois de eleva rio a comuna.

O ideal acalentado por Ciríaco Felicio de Souza e abraçado
pelo que Três Barras tem de mais representativo será mater ializado,
será REALIDADE, porque assim o quer tôda a gente tresbarrense,

"Correio do__Norte" abraçou a causa de Três Barras e aqui
estará, vigilante. profligaudo e causticando. se necessário, os inimigos
do bem estar coletivo, os profissionais da intriga e do insulto, os

demagogos baratos que têm as visceras no crânio e o cérebro na

barriga.
"

\

de cost u ra da
da América

malar fábrica
do Sul, é

a máquina
de máquinas

vendida à vista e
.

mensais,

em suaves prestações
excl usividade, pela:com

(J
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