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Faleceu Dr. Adolfo Konder
Fundador da União Democrática Nacional em Santa

Catarina _' Pioneiro da Campanha do Trigo
- Defensor intransigente dos direitos democráticos -

Luto em todo o .Es'tado :

- O seu desaparecimento
causou profunda consternação em todo o País

Faleceu na madrugada de 24 do corrente, na Capital
Federal onde residia desde 1930, o nosso eminente conterrâneo
e correligionário doe mais destacados, -dr. ADOLFO KONDER,
homem público de longa folha de serviços prestados à Santa
Catarina e- à União Democrática Nacional, cujos destinos

governou e cuja terra 'representou no Senado Federal e na

Câmara dos Deputados ..O ilustre catarinense e correligio
nário, nasceu na 'cidade de Itajaí, a 16 de fevereiro de 1884,
sendo filho de Marcos Konder e de Adelaide Flores Konder,
esta atualmente com 96 anos, residindo na Capital da Repú
blica. Bacharel em Ciencias Juridicas, após formado, voltou
à terra natal, onde se dedicou à advocacia e ao jornalismo,
dirigindo então, o jornal NOVIDADES, que na época era o

melhor do Estado.
Logo a seguir, ingressou na carreia diplomática,

sendo Secretário do Itamaratí e, em 1918, à convite do dr.
Hercilio Luz, então .Governador do Estado, ocupou a Secre
taria da Fazenda, cargo que ocupou com invulgar eficiencia,
dado as inumeras modificações que fez no serviços fazendários
do Estado, o qual cabe destacar a criação do Serviço de

Inspeção da Fazenda. Tal iniciativa inteligente, abriu-lhe
o caminho na carreira politica do seu Estado natal Da Se
taria da Fazenda saiu para a Câmara Federal, eleito Deputado,
sendo líder da bancada catarinense. Destacou-se e o seu

trabalho mereceu destaque especial, principalmente no projeto
da Estrada de Ferro Brasil-Bolivia, conquistando a simpatia
dos seus conten:aneos.

Eleito Governador do Estado em 1926, percorreu
todo o território catarinense,' sendo o primeiro Governador

que atingiu a fronteira com a Argentina, criando uma escola
em Barracão, para que os brasileiros daquele longínquo
rincão, aprendessem a língua pátria, uma vez que a maioria
falava o espanhol.

.

Durante o seu governo melhorou "'sensivelmente as

finanças do Estado - construiu obras de elevado 'alcance
social, destacando-se a Penitenciária do Estado _: o 20 Pa
vimento do Mercado Municipal de Florianópolis - o Tra

piche Municipal Mira-Mar e numerosa rede de grupos esco

lares. O seu Governo. sobressaiu-se tambem no setor rodoviário
sendo as estradas de Santa Catarina, consideradas as melhores
daquela época., Dado o seu espirita municipalista, realizou
o ]co Congresso Catarinense de Municípios e atendendo a

cultura do seu povo, promoveu tambem o 10 Congresso
Estadual de Professores.

Compreendendo que Rara um bom governo tem que
se amparar no desenvolvimento agrícola e sentindo que no

trigo estava o futuro economico do Estado, promoveu uma

intensa campanha em favor do plantio desse rico cereal.

Rádio-jornal e cartazes largaram suas. vozes por todos os

recantos do Estado; ultrapassando até fronteiras, falando da
necessidade de colhermos o nosso próprio trigo. Saiu-se
vitorioso 'dessa patriótica campanha. Se hoje plantamos e

colhemos trigo, devemos ao saudoso dr. Adolfo Ko�er.
Ao final do seu Governo, desimcompatibilizou-se

parà concorrer a Cadeira de Senador, por Santa Catarina,
afastando-se, todavia em face dos acontecimentos da revo

lução de 1930.
Em 1934 foi novamente eleito deputado federal à

Constituinte.
/ Com o advento da nova era democrática, em 1945,
fundou a União Democrática Nacional, para, ao lado de seus

antigos e novos companheiros de ideal politico, batalhar

pelos postulados da democracia, pregados pelo Brigàdeiro
Eduardo Gomes.

Jornalista militante que sempre foi, fundou em Flo-'

rianopolis o Diário da Tarde, orgão' que vem mantendo

ainda, aceso, o espirita do seu fundador.
Na Capital da República onde residia ultimamente,

fundou um escritório de advocacia, que passou a ser um'

verdadeiro Consulado, onde atendia a todos que a ele pro
curavam. Nunca deixou uma carta sem resposta e sempre
encontrava solução para tudo e todos.

Tão logo o Governador do 'Estado dr. Jorge Lacerda
'teve conhecimento da infáusta noticia decretou luto oficial

por 3 dias, determinando O transporte, em avião especial
da Varig, do corpo do saudoso catarinense.

O seu sepultamento foi feito no dia 25, as 10 horas
da manhã.

.'

Correio áo Norte que teve no dr. Adolfo Konder
um grande admirador sentiu verdadeiramente' a perda do

insigne jornalista. J
Perdeu a UDN um de seus valorosos companheiros

mais ainda" o Estado de Santa Catarina, que sempre teve

nele, na Capital Federal, um verdadeiro advogado e defensor
dos seus direitos junto ao Chefe do Poder Executivo da Nação.

:f. .. �I�
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Aroldo· Carneiro
ca.pacidade e

do Estado de
Irineu Bornhausen ao deixar

o Governo de Santa Catarina,
foi considerado o melhor admi
nistrador por todos que sem

paixões partidárias, olharam a

cima de tudo o progresso do
Estado. O mesmo vem aconte
cendo com Jorge Lacerda, que
continuando a obra do seu an

tecessor, vem com a sua inteli

gência e ampla visão �adminis
trativa, dando novos rumos ao

/estado industrial do Brasil.

Os exames para julgamentos
do povo catarinense, vem sendo
feitos, principalmente, atravez
do, progresso do setor rcdoviá
rio. Em ambos os governos, os

Departamentos de Estradas de

Rodagem, organisados e equipa
dos, podem oferecer e facilitar
a àdmínístração. Ambos os go
vêrnos receberam e continuam
recebendo a colaboração de

Aroldo Carneiro -de Carvalho,
Secretário da Viação e Obras
Públicas no governo de Irineu

Bornhausen e Jorge Lacerda. O
relevo administrativo da atual

situação do governo do Estado
de Santa Catarina, tem o apôio
na Secretaría da Viação e Obras
Públicas 'e ésta Secretaría tem
como chefe Aroldo Carneiro de
Carvalho. Sómente os dotados
de espirita negativista - daque
les 'que não tendo capacidade,
não distinguem merecimento em

ninguem. Os desprovidos de bom
Senso _ Os que criticam tudo
e todos, sabem que Aroldo .car
valho é o melhor Secretárío da

Viação que até hoje possuiu o
. Est'�do de Santa Catarina. Mas

, �nãó querem reconhecer porque
.�o' a1tol?ê'merecido reconhecimen-

, �,.

to ue o povo está-lhe tributan-

,,'it

dei CarvalhoI
-

acao
.1

Santa
do, causa ínvéja aos ociósos e

comodistas.

As novas estradas de roda

gem, os muitos quilómetros ma
cadamisados e as novas vias de
acesso que estão ligando uma

cidade a outra, tornando a ca

pital do Estado, mais próxima
da zona serrana, é a melhor res
posta aos seus adversários sem

nenhuma capacidade de trabalho.
.

Aroldo Carneiro de Carvalho
desde que. assumiu a pasta da
Viação, tem dado inúmeras pro
vas de 'equilíbrio - sensatez- ener

gia - iniciativa e dignidade e so

bretudo, amôr a causa pública.
Como

/prova disso, transcreve
mos manifestações de aprêço
que vem recebendo o atual Se
cretário da Viação, Aroldo Car
neiro de Carvalho, pelo expres
sivo e fecundo t�abalho que tem
realisado no setor rodoviário:

O dr. Oly Furtado, Presiden
te do Partidó Libertador, em

Lajes, acaba de dirigir" expres
sivo telegrama ao dr. Aroldo
Carneiro de Carvalho, Secretá
rio da Viação e Obras Públicas,

•

a servico
. 1

Catarina
exprimindo a sua satisfação e,
ao mesmo tempo, congratulan
do-se pelo expressivo e fecundo
trabalho que tem realizado no

setor rodoviário.

I O telegrama, em aprêço, é o

testemunho de pessôa altamen
te credenciada e que bem tra-
duz os efeitos da. ação profícua
que vem sendo desenvolvida no

Setor da 'Viação e Obras Públi
cas, pelo seu titular, dr. Aroldo
Carvalho, e que põe em relêvo
um importante campo da adrni
nistração pública estadual.

É-nos, pois, imensamente, gra
to registrar essa manifestação
de aplauso a um direto auxiliar
do 'Excelentissimo Senhor Go
vernador Jorge Lacerda.

Com o Secretário daViação
-

o Presidente da Federação
Nacional dos Motoristas
Tratando de assuntos relacio

'nados com o tráfego rodoviário,
em Santa Catarina, especialmen
te na região do Vale do Itajaí,

(conclúe na 3a página)

Vamos ajudar o Ginásio Santa Cruz

comparecendo à festa do dia 7 de outubro
A Comissão organisadôra da fes

ta pró conclusão das obras do mo

numental Ginásio Santa Cruz, tem
sido incansável no sentido de a

presentar ao povo de Canoinhas,
uma festa bem organisada em to
dos os seus setores, O que já foi

feito, traduz a vontade de todos
os elementos da Comissão. que
trabalham dia e noite, para que
Canoinhas tenha um Ginásio a

altura do desenvolvimento cultu
ral de seu povo. Todos conhecem
as inúmeras dificuldades que se

encontra para organisar festa de
qualquer natureza, principalmente
da espécie que anualmente se faz,
com duração de muitas horas. Ba
tendo de casa em casa, de porta
em porta, rifas, jogos e etc., tudo
com a única e exclusiva intenção
de arrecadar para beneficiar, é um

trabalho penoso e estafante e re

quer a perda de muitas e muitas
horas. Geralmente tôdas as Se
nhoras da Comissão. por exemplo;
tem também os seus lares parll
cuidar e suas obrigações domés
ticas por ocasião dessas festas, fi
cam abandonadas. E' preciso que
reconheçamos isso. Temos,' como

moradores' e canoinhenses, a obri-
t,gação, pelo menos, de compare-

cermos à festa, hipotecando nosso

apôio e solidariedade. Dia 7 de'
outubro deve ser um dia dedica
do exclusivamente ao Ginásio San
ta Cruz. Devemos levar nesse

dia, a nessa contribuição expon
tânea e generosa, para que o mais
cedo possível, possamos ver ter
minado o nosso Ginásio. O povo
da cidade e do interior não deve
faltar. Todos devem se unir sob
o lema "a união faz a fôrça", To
memos como exemplo, o Ginásio
de outras cidades com menores

,possibilidades que Canoinhas. Ma
fra e Porto União, cidades vizi
nhas, lá estão com seus estabele
cimentos de ensino secundário de
vidamente organisados e conclui
dos. Aulas diurnas e noturnas fun-
'cionando regularmente. E, pbrque
também 'Canoinhas com maior po
pulação e extensão territorial. tam
bém não pode igualar-se a MafI:a '

e Porto União? Falta-nos apenas,
mais um pouco de esfôrço e des
sa lição de abnegação que é o

trabalho da C rilissão. tomemos
;" .�

.

como' exemplo. Compareçamos à
festa de 7 de outubro ajudando
o término das obras do Ginásio
Santa Cruz.
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Motores a Gezollns; estacionários e rnixto de
Gazolina e Querozene, nas capacidades de

: 2 a 9· HP um cilindro quatro tempos, da
'afamada marca

I I 8 U G R E" utilizados para:

Bombas em geral - Geradores - conjuntos,
para carga de baterias - máquinas agrícolas

oferece a firma

f. J. Côrte
RUA VIDAL RAMOS, 701 _ CAIXA POSTAL, 76

C A N O I N H A S _._ SANTA CATARINA.

Râdios-:

revendedor autorizado

Casa
)�

E-rl.ita

. Trabalhos ràpidos e garantidos
CONSUL tORIO:

DR� ERWIN SCHWARZ

Clinica. Dentária Geral Raios X
A mais moderna aparelhagem dentária do

Estado a sertço do' pôvo de. Canoinhas

Atençã.o
�

para este ano concede ....se' um

desconto de ·30-1.

sôbre a tabéla em vigôr

I, _,_�U'"..
GdÚ io V"g",-298 Cem frenle ••géncia

for�ij .. � f"!W&1i!\l!!!IiiMMiMWfW__11J1lIIA'SI1'IlIlI1Iíi4BWIIiIl-lIIIIIilll-__IIl,__F!!'
"

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina
I ,

Relâmpa.go
Completa assistência � para.

b" "I do �equeno concerto
sua ICIC eta até � reforma geral..

-. 1°
,

." . \
.

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista. e a prazo

Sempre OFICINA iRE,LAMPAGO
Mudou-se, provisoriamerrte para o novo prédio do

sr, João Seleme, junto à Casa .Esmalfe

2

Encarrega. se de consertos, reformas e limpeza de Máquinas de
. Escrever, Somar, Ca lcular, Registradoras, etc.

Compra e venda de Máquinas novas, usadas e reformadas

o Melh.or'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

Casa Comercial em Três Barras,
sita em, Vila Nova. Otimo ponto
comercial, contém armazém e bôa
casa residencial. Preço de ocasião.

Tratar com o senhor

ANDRÉ BUSKEI
em Três Barras. Ix

Técnico Mecanógrafo
Rua Vidal Ramos, 697 .-. Canoinhas

IMPUREZAS DO SANGUE

Informações corn

AHredo Garcindo ou Waldemar Knüppel

>

UIXIR D� B06UflRA
AUX. TRAT. SIFILlS Colchões de Molas - Dua's Faces

Grupos EstoFados -

\

A VISTA E A PRAZODiscos
sempre novidades

CASA, ERLITA

Com uma máquina
\ "

\

, um pr.".r •

tar.fa d. c ••• rl

... "

.

����"
i

....provat.''(I,em vários poises; vltorio
IQ contra o tempo, o desgaste e OI

eboques , r�damada pelas donas de'

CaIQ, costureiras, modistas, alfaiates-

móqulna de costure cem por' cento pttrfe.,..
_gora é fabricada no Brasil para. que tOdos ..
lares brasileiros possuam a máquina que"�
forma em prazer a tarefa de coser" J

VIGORELlI possue um belo movei em ...,.
trabalhada, com cinco gavetas, cosendo para
frente e para traz, bordando, volante IDOdçe
para maior proteção.

,

VIGORElLl é garantida por quli'll:e anos ...

dura uma eternidade I

'6)i"ribuidores no sul do Brasil:.
\'

cJf�&S ��
CURITIBA - PONTA' GROSSA - LONDRINA - MARINGÁ - BLUMENAU

Represent(;!nte local:

Basilio Humenhuk & (ia. Ltda.
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Municipal�a sita
o seu ponto
a Rua. Cel,
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de onibus palra
Albuquerque
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AO SENHO� ORLANDO OLSEN
A BIBLIOTECA AGRADECE

,,. :A Fábrica de Móveis "Max Olsen", da Fartura, na pessoa
�do Sr. Orlando Olsen, e Biblioteca Infantil agradece, efusivamente, a
,oferta de 24 cadeiras de imbuia, para servirem na A'rea Envidraçada
da BIC. A Biblioteça agradecendo ao sr. Orlando Olsen uma doação
de tão elevado valor, está- certa de interpretar a alvoroçada gratidão
de seu mundo leitor a quem, .com generosidade rara, e não menor

benemerência, veio apoiar eficazmente esta pequenina obra de cultura
em nossa cidade.

,

Um EpisódiO dO,Gontestado
Operação do Timbozinho

General ALFREDO NOGUEIRA JÚNIOR

CONTINUAÇÃO DO NÚMERO ANTERIOR
quase na Encruzilhada. O terceiro tomou o caminho da Fartura e

foi sair no da Paciência por onde seguiu até Barreiros. donde regressou
pela última. Eram giebas onde havia completa segurança, pois os fa
náticos que não qui�eram dedicar-se ao trabalho pacífico recuaram

para o vale do Timbozinho e para a serra do Rio da Areia. No dia
19 ocorreram êstes dois raides. A engenharia inflete pela linha férrea'
e vai reparando o que pode até a margem do Paciência, cuja ponte
Iôra comprometida crimiuosamsnte pelas chamas.

DO OESTE vem uma companhia de infantaria que percorre
a linha, a partir de Porto União, restabelecendo a comunicação tele
fônica e o material fixo, com certa morosidade. Setembrino, deixa Ca
noinhas numa lancha a gasolina, justamente a 22 e vai fixar o seu

Quartel General em Porto União, tendo ordenado antes a formação
da Coluna Sul, em Curitibanos CO[[l órdem para avançar até Perdizes
Grandes e preparar o ataque pelo vale do Santa Maria, contando (I

58° batalhão de Caçadores, o 51°, o 57° e a Cavalaria Paiva (aglo
merados de vários elementos de corpos montados vindos do Rio Gran
de e que já h�viam batido tôda a região entre o Peixe e o correntes,
Marombas Canoas). �

ESSA DECISÃO, quase deixando atrás' um imenso território
onde as hordas rapinantes campearam por quatro meses além, tinha,
perfeita coerência porque nele não se tinham assentado focos de fa
natismo e os piquetes predatórios haviam desaparecido, uns batidos
pelo 54,° de caçadores em Lajes e imediações, outros no passo dQ,
Marombas pelo chefe vaqueauo Chico Lino, dissolvendo se amedron-

/' tados os demais. Para quem desconhece o têrmo é bom deixar con

signado que os vaqueanos eram auxiliares civis esclarecedores e com

batentes ou, mesmo, tropeiros dos com boios.

FbI ANIMADO por tal segurança, e entender oportuno, que
Setembrino resolveu desfechar um ataque geral simultâneo, pelo Leste,
contra as concentaações do Rio da Areia; pelo Norte, flagelando, a
série de redutos do vale do Timbôziuho e; pelo Sul, incidindo sôbre
a principal cidadela que se localizava numa depressão alongada, por
onde jluia o aibeirão Santa Maria. As dificuldades encontradas seriam
representadas por imensa floresta milenar onde cada tronco ensejaria
fácil abrigo aos atacados, mesmo quando batidos na sucessão de en

contros. Contudo, a frente do Sul dispunha de uma rituação sobran
ceira ns planalto dos Perdizes, recoberto de campinas, onde assentou

um longo acampamento,
NAS OUTRAS FRENTES, Norte Leste, o êxito foi com

pleto, antecedendo-se, na primeira, de forma espetacular, amparado
pelr feliz concepção tática donde resultou a desorientação do inimigo
enganado e incapaz de perceber a tempo qual O ponto em que pode
ria oferecer oportuna 'e eficiente defesa. Vejamos essa operação, numa
idéia muito empalidecida pela deficiência de registros oficiais, sabendo
se que os boletins da Coluna do Norte, nõo apareceram jamais para
segrêdo o que sucedeu a 3 e 4 de Fevereiro, durante o impulso ver

tiginoso com que infletiu entre os grotões de serra que definiam a

margem esquerda do Timbõzinho acima, entre. chuvar,das e metralha.

CONTINÚA NO PRÓXIMO NÚMERO

Grassa a New Castle em Tijucas
Notícias' vindas de Tijucas, nes

te estado, confirmam que a ter

rível moléstia das aves conhecida
em nosso país como "New Castle"
está grassamdo naquela cidade.
tendo as autoridades tomados tô
das as providências para debelar
o mal.

Devem, pois, os avicultores de
Canoinhas ficarm acautelados, pois
a moléstia em referência é peri
gosíssima e de muito difícil extir

pação depois que se alastra entre
a çriação.
A Associão Rural de Canoinhas

acada de receber radiograma do
Sr. Secretário da Agricultura. pe
dindo que os avicultores comuni

quem imediatamente qualquer
surto da doença.

,

I,
Aviso aos amadores da

arta musical
A Diretória da Schola Canto

rum "Santa Cecilia", torna pú
blico que a partir do dia' 3 de
outubro (quarta feira) funcionarão
aulas noturnas de música vocal
teórica e prática, às pessoas inte
ressadas. As aulas funcionarão tô
das as quartas feiras no horário
das 20 horas e serão administra
das gratuitamente em sala . anexa

a atual Escola do Comércio em

baixo da BIC.
Pedro Reitz -.1° Secretário

CONCLUSÃO
pertence, obriga-me de escutar menos o coração do que os dita
mes da previdência: serei obrigado 'a restabelecer, para as crian
ças, a taxa de conservação, elevando- a, para os adultos, a dois
cruzeiros, por livro regrado. Eis os motivos:

A invasão avassalante que fizeram na BIC mais de duas
centenas de crianças leitoras, sábado passado (somando as retira-

AROLDO C. DE CARVALHO das 170' livros em duas horas), incluídos muitas de alfabetização

CONCLUSÃO rudimentar, ainda sem a educação suficiente, a maioria, para de-
fender a conservação de um livro, em que pese a tôdas as

referentes à reinvidicações do recomendações e à clareza do regulamento - tudo issc significa
Sindicato dos Motoristas, sedia- desgaste rapidíssimo do material, que será substituido pelo capi-
do na cidade de Rio do Sul, es- talzinho da taxa, reservando-se as verbas para' as novidades: ins-
teve na Secretarja da Viação e talações e livros.

'

Obras Públicas, conferenciando � Além dos dois engraxates desonestos, há outros dilapida-longamente com o Senhor Dr.
Aroldo Carneiro de Carvalho, dores do acervo dessa tentativa de biblioteca que -é a BIC: penso

titular daquela Secretaría, o Se-. nas vinte e tantos álbuns ou historietas de grande formato, al

nhor Josué de Oliveira, Presi- gurnas de .alto preço, que sumiram da Biblioteca maugrado tôda

dente da Federação Nacional a vigilância e nunca mais voltarão, sem mencionar leitores "es

dos Condutores Autônomos de quecidos", grandes e pequenos, que, embora avisados pelo correio

Veículos Rodoviários, cuja séde, desprezado um regulamento existente e o prazo, ainda mais claro

é na Capital da República. assinalado na ficha de empréstimo, não devolvem os livros reti-
rados regularmente, prejudicando a Bibliotéca e prejudicando os

Foram ventiladcs, na ocasiao, outros leitores. AtÉ: nessas coisinhas a educação quer ensinar a
.

assuntos como continuação das todos que, mesmo no caso' duma bíblíotéca, não há só direitos ...
obras de pavimentação do tre-
cho Itajaí-Gaspar, retificação e

Entretanto, os verdadeiros, os grandes ladrões, são de

alargamento do trecho .Blume- outra espécie. A BIC tem leitores pequenos, meus conhecidos,

nau-Gaspar, estudos da retifi- que todo domingo, só em matínê, chegam a gastar 20, mesmo

cação do trecho Indaial-Subida 50 cruzeiros ... Mas ainda não receberam dinheiro para comprar a

e o início das obras de constru- flâmula da BIC - o que constituiria apreciável colaboração, e

ção do trecho BR2-Trombudo vêm buscar livros sem deixar ao menos sua esmolínha de um

Central (Rio do Sul). cruzeiro ... Essa dúzia de crianças, pelos seus pais está sendo ati-
rada na vaga bundagern rica desde os mais verdes anos, e injusto

Ao terminar a conferência o seria deixá-los jogar pelos cantos de suas casas os livros gratuitos,
Sr. Josué de Oliveira congra- devolvendo-os imprestáveis. Com mais lógica procedem os pais
tulou-se com o Senhor Secretá- ricos ge Canoinhas que, por motivos cuja análise resultaria em
rio da Viação e Obras Públicas, revelações vergonhosas, não deixam seus filhos pisar na Biblio
pelo atendimento da solicitação teca Infantil.
no sentido de sinalizar as pas- ,

Na Cidade do Bingo, onde só o que falta é a Roleta quesagens -de nível entre a Estrada
de Ferro Santa Catarina e a

nãc tardará" na Cidade das Orquestras forasteiras e dos Desfiles

Rodovia Estadual, cujo serviço de duvidosa Elegância, hão de também os leitores adultos com

está sendo efetuado pelos Dis- preender que, se uma vesperal de cinema vale 50 cruzeiros para

tritos do Departamento de Es- uma' criança, ,e se uma orquestra vale 30 mil cruzeiros para uma

tradas de Rodagem, sediados em noite, um bom livro talvez valha 2 cruzeiros!

Blumenau e Rio do Sul, chefia- À imitação daqueles meninos solícitos, 'que vieram cor-

'dos respectivamente, pelos En- rendo avisar-me do destelhamen to domingo passado, só o que pe
genheiros Egon Stein e Adayr ço aos leitores da BIC ê que me ajudem a defender SUA Biblío-
Marcolla. teca.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,

l

COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ,fTC.

.�
P� ,

�

____....h...(.�

.

.

Pillbtlll
,1�llllcaIR."', .

o POVO RECLAMA
o aumento escorchante dos impostos;
as multas- injustas aos comerciantes de Canoinhas;
o serviço .mal feito dos Engenheiros Fiscais da Prefeitura'

, \'
as ruas abandonadas, cheias de buracos e valetas;
o verdadeiro exército de zeladores das praças;
as estradas do interior' completamente abandonadas;
a Prefeitura com excésso de operários e funcionários;
a caminhonéte da Prefeitura transportando convidados
de casamentos e o seu motorista passaiando aos domin
gos e feriados com a gasolina do Município;
o Prefeito administrando somente "futebol";
o pagamento pela Prefeitura de Cr$ 150,000,00 devi
do a intransigência do. atual Prefeitu;
'o alargamento do perímetro urbano -. Alto das Palmei
ras e Campo d'Agua Verde (zona alagadiça);
pagamento pela publicação do" expediente da Prefeitu
ra sem concorrência pública; '.
Ney Pacheco Miranda Lima, ganhando na Prefeitura
e trabalhando na Cooperativa.

Até quando vamos viver nesta situação?

ladrões na

==== -

CONTRU CASPA, '.

OUEDA DOS CI

sues E DEMAIS

aHCcOES DO

COURO CABELUDO.

,.
o,

.' ....
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ATENÇÃO Cle'LISTAS
A Firma MERHY SKLEME & FILHOS, de Três
Barras, vae patrocinar urna sensacional corrida de
Bicicletas, entre Três Barras-Canoinhas E' vice versa,
cabendo ao 10. colocado urna linda Bicicleta Monark,

e prêmios menores ao 20• e ao colocados.
"',

Aguardem para breve maiores detalhes.
..

BICICLETAS MONARK,
..

por preços bara-

a) - Eleição do Diretor Gerente para exercer o' cargo até
.

o término do mandato, deixado vago ,com o falecimento do Sr. Emi.
'Hano Abrão Seleme.

.�

b) - Assuntos diversos de interêsse social,

I Canoinhas, 10 de setembro de 1956.
DR. OSVALDO SEGUNDO DE OLIVEIRA, Diretor Presidente.

tissimos a vista ou em suaves prestações, na casa

comercial de MERHY SELEl\1E & FILHOS

Três Barras, neste Município�
-MiAM

/

''''.....-

Cine
fiM iaaa.. '

Teatro Vera
APRESENTA:

HOJE - á� 20 horas • Impróprio até 14 anos
I

PROGRAMA DUPLO:

Cruz

o HOMEM QUE O MUNDO ESQUECE0
com o famoso astro PAUL MUNI. I

GOTA DE SANGUE
com Ralph Mesker e Elaine Stewart. .

Conto do seriado ��ConIGO SECRETO'"

DOMINGO ás 14 horas - Censura Livre

. >JEMBO,.o dominador das selvas
Um sensacional documentaria sobre animais selvagens,

filmado na Africa. 'EM TECHNICOIOR.
Conto do seriado �cCODIGO SECRETO'"

DOMINGO
- ás 17 horas

_ Cens,:ra. Liv�� i
I

_ ás 20 horas Irrrprôprjo ate 14 anos

O grande filme em CINEMASCOPE

'O G�NIO DA RIBALTA
com Richard Burton, Maggie Me. Namara - John Derek

e outros. Em super téchnícolor de luxo.

2�. FEIRA - ás20 horas - REPRISE - Impr, até 14 anos

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

O grande filme musical em TECHNICOLOR.
.

A Felicidade estava perto.
com Alan Young e Dinah Shore - Um !��me da Paramount

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

"

.

O SENSACI�NAL FILME: "-

MARCADO' PARA MORRER.
AGUARDEM para o. dia 7 o sensacional CINEMASCOPE

Tormento sob os mares
'-MP

,

a';'"

CA·NOINHAS FORÇA E LUZ S.A.
Assembléia Geral- Extraordinária

1a. CONVOCAÇAO .

Ficam convocados 08 senhores acionistas, nos termos do A(.
tigo 19 (los Estatutos Sociais. para se reunirem em Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar�se no dia 12 (doze) de outubro próximo, ás
14 (catorze) horas. na séde social, à rua Vidal Ramos n. 736, nésta
cida<;le, afim de deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:

oo�'oo
� , ..

r
Urna bela propriedade no Ha.rro T:dcolin.

Uma· casa de madeira em estado de nova com�
2.220 metros quadrados de terreno todo cercado

plantado com arvores frutíferas. Tem uma
•

fonte bem no fundo do terreno.
"�o

Otima of>ort,unidade .de negócio. Só à vista
>

Tratar no FOTO JOÃO

Registro Ci V iI
Jcão Augusto Brauhardt, Es

crivão de Paz e Oficial do Re':
gistro Civil de Felipe Schmidt,
Município e Comarca de Canoi
nhas .

Faz saber que pretendem ca

sar: José Eskudlark e Juventina
Rincon. Ele, natural dêste Esta
do nascido em Herval, n/Muni
cípio, no dia 12 de Agosto de

1925, Comerciário, solteiro, do
miciliado e residente em Mar
cílio Dias, filho de Boleslau
Eskudlark, falecido e de, Dona
Bronislava Dziecumi domicilia
da e residente em Marcílio Dias,
neste Município. Ela, natural
dêste Estado, nascida em Felipe
Schmidt no dia 13 de Maio de

1939, doméstica solteira, domi
ciliada em Felipe- Schmidt e re
sidente nesta Vila,' filha de An
tonio Rincon e de Dona Maria
Madalena Rincon domiciliados
e residentes em Felipe Schmidt.

Faz saber que pretendem 'ca

sar: Sylvino Perbani e Mal ga
rida Müller de Sousa. Ele, natu
ral do Rio 'Grande do Sul, nas
cido em Sananduva no dia 1 de
Abril de 1927, lavrador, solteiro
domiciliado e residente em Va-

'

linhos, filho\ de Mario Perboni
e de Dona Stella Balena, domi
ciliados e residentes em Sanan
duva, Est. Rio Grande do Sul.
Ela, natural dêste Estado, nas"

cida em, Antinha no dia 10 de
Dezembro de 1929, doméstica,

: solteira, dorrriciliada e residente
em Valinhos, filha de Jeremias
Alves de Sousa e de Dona Ce
cili� Müller de Sousa, domici
liados e residentes em

.
Carasi

nho, Est. do Paraná.

. Apresentaram os documentos

exigidos pelo Código Civil art.
. 180. Si alguém tiver conheci
mento de existir algum impe
dimento legal, acuse-o para fins.
de direito. E para constar e che

gar êste ao conhecimento de
todos lavrei' o presente que se

rá afixado no lugar de costume
e publicádo no Jornal "Correio
do Norte" da Cidade de Canoi-
nhas.

.

Felipe Schmidt, 1t3 .de Setem-
bro de 1956. -:

' '

.Ioão Augusto Brauhardt
Oficial do Registro Civil

Vamos parai a lavoura
ResDonsaoilidade de Alfredo Garcindd·

.,

Ainda s�brevive á velha
CALDA BORDALtSA
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Pelos Jares e Salões
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
COMPLETAM MAIS UM

NATALÍCIO
HOTE: Os srs. dr: Zacarias

Seleme e Eraldo Lessak; a
S1'a. Carmela, esposa do sr.

Aury Ferri Pedrassani, o sr.

Miguel A. de Paula.
.

AMANHÃ: As sras. dnas.
Elsa, esposa do sr. Bernardo
Metzger e Ana, esposa do sr.

Augusto Bess; 'o jovem Ni»
ualdo Todt; os srs. Rodolfo
Scheide e Julio Gonçaloes
Corrêa Filh9; o garoto Celso,
filho do sr: Elias Sloboda;
a srta. Olga (ireftin, .,

SEOUNDA"FEIRA dia 1:
Os garotos' Hamilton, filht'J.
do sr. Atahyde Allage e Luiz"
Cesar, filho do sr. [oão B.
Pacheco; as mehinas Ivone .

Augusta, filha do sr. Ernesto
Sukm» e Solustrina-tilha do:
sr, Tertuliano Leandro,' os

srs. Nelson Scheidemantel de
Porto União, Generoso de
Almeida Prohmann, Ladislau
Bianeck e Horst Bollmann,
a srta. MarJy Voigt; os jovens
Herbert Sachweh e Raimundo
Dombroski; .

a sria. Adelia
Greffin .

TERÇA,. FEIRA: a srta,
Tereza Tyszka,' as sras. dnas.
Hilda, esposa do sr, Antonio
Cubas e Irmgardt, esposa do
sr. Hugo Sabutke; o sr. J()�é
Grittens Sobrinho; os garotos
Renato filho do sr, Tarcisio
Schaefier e Alinor tilho da
Exma. Vva. Mercedes Corte;
a =menina Diloe filh.a do sr ..

Antonio da Rosa Menezes.

QUART-A-FEIRA: As sras.
dna«. Ter cia. esposa do sr,

dr. José de Oliveira e Helena;
esposa/do sr, Anastacio Buba;

\

se juota um pouco dâgua para
"apagá-Ia"). Num dos barris colo
ca-se o sulfato de cobre para dis
solver e no outro a cal para for

A calda bordalêsa. - que� é mar o "leite de cal". Têm-se, as.
ainda o fungicida mais indicado sim, as duas soluções concentradas
para combater várias doenças das (estoques) a 10%, com as quais
plantas - é preparada, geralmen- se, pode preparar atê mil litrc;:u{de
te. com um quilo de sulfato ·de calda.
cobre e um quilo ele cal virgem. Para fazer a calda bordalêsa a
dissolvidos separadamente em 50 1% basta tomar quantidades iguais
litros de água .. As dUBS : soluções de cada uma dessas soluções es.
assim obtidas são, a seguir, mis- toques e juntá-Ias, ao mesmo tem
turadas num terceiro vásilhamé, po, ao volume' de água necessário
resultando então a calda,bol'dalêsa

. para formàr; o total. de litros de
a 1% - destinada ao; uso ime�. caldas que se deseja prepárar. con
disto, não podendo ser guardada forme a demonstração abaixo:
para aplicação dias depois. Litros de Litros' de cada Litros de

NOM casos em que se tenham calda 1% 'uma solução água a

de fazer pulverizações seguidas, ti preparar estoque misturar
durante um certo número de diss, '200 20 12
ou repetidas com intervalos curtos, 100 10 20
é mais prático preparar previa- 50 5 40
mente soluções concentradas rle 25 2 5 80,

,sulfato de cobre e de leite de cal 15 1,5, 160
:._ chamadas "soluções estoques" Exemplo - Para preparai' (com
- que, guardadas separadamente as soluções estoques a 10%) 50
em tinas ou barris tapados, vão litros de calda bordalêsa a 1%.
sendo\ ga'ltas à medida qUe se ne- ba�ta colocar numa \tina ou barril
cessita\ Estas soluções, que se con· 40 litros dágua e juntar, ao mes
servaID por algum tempo sem se mó tempo, mexendo bem, 5 litros
alterarem, podem ter qualquer con- de cada uma das so!uçõea: de sul.
centração, coino a de 10%, por fato de cobre e de "leite de cal".
ex�mplo, que se prepara assim: Têm.se assim, com os 10 litros
- Tomam·se dois barris, com (5 mais 5) das duas soluções es-

100 litros dágua cada .um. Pesam· toques e com os 40 litros de água,
Se 10 quilos de sulfato de cobre os 50 litros de calda bordalêsa a

e 10 quilos de cal virgem (â qual 1%.
I

a Exma.. Vva. dna: Oennyl
Wunderlich; a menina Rozi
Terezinha, filha do sr. Osma,
rio Dauet; o garoto 01' lando
filho do sr. Rodolfo Froehner:
QUINTA:"EIRA: Os srs..

Werner Mohr, Francisco Za.
ziski e Eitrido Greffin; as
srtas. Francisca Cesconetto e

[acyra Terezinha Furtado' a
menina Eliana Tilha do 'sr.

. Orestes Procopiak, o garoto
Carlos Norberto tilho do sr.
Horacio Costa,' a sra. dita.
Romilda, esposa do sr. Darci
Üuebert.
SEXTA-FErRA: As sras,

dnas. Maria, esposa do sr..
doão [anisch. e Vitoria espo,
sa do sr. Estanislau Semp,
komski; o sr. Migúel Floriano
Arnold; o garoto Auani, filho
do sr. Elpidio Borges da Silva;
o Jovem TiValfrido Tokarski.

,
Aos aniversariantes I(Cor"

reio do Norte" deseja . felici
dades.

Nascimento
Acha-se em festas o lar do

Sr. Sidney [ose Campos Corte
e: de D, lllona Hansen Corte,
atualmente residindo em Ti.
jucas, com o nascimento do
robusto garoto que na Pia
batismal recebeu a nome de

Jfão Carlos.
Ao Sr. Sidney Corte que

tambem é nosso assinante e

a sua Exma. esposa, Correio
do Norte almeja-lhes inume»
ros parabens com votos de
felicidades e agradece. a par:
ticipucâo, <li'

"Casamento
. Sabadg ultimo, na Capital
Paranaense, teve lugar o en
lace matrimonial da senho
rinha Nair Alves -âe Souza,
filha dileta .âa Exma. Sra.
Vva. Rita Cassia Alves, de

, Souza, com o nosso presado
.amigo e assinante Zulei V.
Cubas, filhó do casal Silvino
Cubas 'c D. Maria Lzabel de
Lima Cubas, residentes nesta
cidade.

..
Correio do N01te almeja

ao novo par, patos de -telici»
dades perenais I extensivos aos
seus .dignissimos genitores.

ENLACE
MAERSCHN.éR:KNÜppEL
Contrairam nupcias dia 27,

quinta- reira, a gentil srta.
.Nilda /vfagrschner, querida fi
lha do ca$al Oscar Henrique
Maerschner e Senhora, resi"
dentes em Valões., MunicíPio
de Porto União, com Sr. Wal
demqr Knüppet, filho do ca
sal Sr. Alfr�do KniíPpel e

Senhora, residentes nesta ci
dade.

I

A cer..imonia religiosa teve

llugar na Igreja Ev. Luterana
e a civil- na casa do Sr. Al,
fredo KnliPpel. Logo após os

'nubentes rumaram para a

residetlcia dos pais da Noiva,
acompanhados de uma gran-
de caravana de amigos, on.de
umabem organisada festinha,
encerrou com bastante alegria
e felecidad(s. a.5 festividades
do casamento. No dia se

ftuinte, o càsal em lua de
mel seguiu para'Curitiba.
Aos nubentes 8 Exmas. fa:

milias, enviamos
.

sinceras fe�
hcitações.
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CORREIO DO NORTE
-----------------------------------------

Comunicação' aos -senhores associados
A assembléia g�ral de 26 do mês corrente, autorizou a

majoração das taxas de mensalidades e [éía, como segue:
De 1. de setembro de. 1956 em diante: sócios existentes

mensalidade Cr$ 20,00; sócios admitidos jóia Cr$ 2(JO,00
e mensalidade Cr$ 30,00.

DE 1. de janeiro, de 1957 em diante: jóia Cr$ 500,00 e

mensalidades �omo acima, Cr$ 20,00 para os existentes
antes de 1. de setembro -e Cr$ ,30,00 para os' admitidos depois.

,

•

r A Diretoria solicita aos ex-associados, qU,e por uma razão"
", OJ1 outra se afastaram do quadro social, a regularizarem sua si- -

� tuação até 31 de dezembro; a partir de 1. de janeiro,' só poderão
ser readmitidos mediante autorização expressa da assernbléia.x

i .,

Quartos para solteiros

I

sem móveis

para Escritório etc.

Aluga-se
Situado no coração da cidade:

Prédio à Rua Getulio Vargas, 54::s

Quartos no 3. pavimento', com serviço de agua eWc.
.

Salas no 1. Pavirnento

com, ou

Salas
"

,

.

-

Ver e tratar com o proprietário
JOÃO SELEME

So�iedade Beneficente Operária
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
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 30 de Setembro vindouro, na séde social, com início

pelas quatorze horas, em primeira convocação,' afim de-
deliberarem sobre a seguinte

"

,y

ORDEM DO DIA:
-

10. - Discussão e aprovação de proposta ou pro-
postas, para compra ou arrendamento de bens da. Sociedade:

20. - Outros assuntos de interesse social.
"

'''�:í.;
.

NOTA: A assembléia funcionará em segunda convocação,
trinta mínutos+maíatarde, com qualquer número
de presentes, caso não haja presença legal na
hora marcada.

.

Canoinhas, 29 de Agosto de 1956

ROLF WALTER - 1°. secretário."

'. f

Canoinhas, 29 de Agostoide 1956
. ROLF WÀLTER - Secretário.

.

Sociedade
_ E�ital de

Beneficente
Concorrên�ia

O,perária
Pública

A diretoria da ,S,ociedade Beneficente Operária, devidam�nte
autorizada em assembléia geral' extraordinária, comunica a quem
interessar possa, que se achá em -concorrência pública, para. ar
rendamento ou alienação, parte do patrimônio social e constante
do seguinte:

.

I". - Uma sala, ·ainda em construção, tamanho 14,5 m. por
24.5 m. (medidas internas), fazendo frente para a Praça Lauro
Müller, um lado e fundos com a séde' social e outro lado com

o prédio em construção do Banco Nacional do Comércio S/A.,
constante de uma só' peça, com apenas 5 pilares de concreto
armado, mantendo um corredor de 1,5 in. de largura para com

o terreno do citado estabelecimento bancário, no estado em que
.

se encontra.
.

2°. - Um terreno, m'edindo 16,OOm. de frente por 80,00m.
de fundo, fazendo face para a Praça-Lauro Müller e fundos para a

rua CeI. Albuquerque, inclusive a sala descrita no item 1°.

Propostas de' compra ou de arrendamento, tanto do ter
reno com a sala respectiva como tambem sómente da sala, de
verão ser endereçadas'. à diretoria

\
da Sociedade Beneficente

Operária, Praça Lauro Müller, 'caixa postal 125, em Canoinhas,
neste Estado. em envelope fechado e rubricado, até a data de
30 de Setembro vindouro, as 14 horas, quando serão abertos por
ocasião da assembléia geral' dos associados, na séde social, para
fins de julgamento.

A diretoria comunica que o preço této, para venda do ter
reno e respectiva sala, deverá 'ser de quinhentos mil cruzeiros
e para arrendamento de apenas a sala, de duzentos e cinquenta
mil cruzeiros, para o prazo de vinte e cinco (25) anos. Propostas
com importância inferior não serão. apreciadas.

Canoinhas, 29 de Agosto de 1956

�:DR. MA�IO MUSSI ROLF WALTER
Presidentes ., :', Secretário

Alugà-se
uma sala grande, frente
para a rua, própria

para/escritório.
Tratar com
LEOPOLDO BUBA

Rua Paula Pereira .'

i

Procure no seu, fornecedor
o sabão' Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
c,

. Um produto bom,
especial e csnoinhense

Í

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

versos modelos

Na Relojoaria S�issa
de Guilherme J. A. Souza

.

Rua Eugenio de Souza

Vende-�e
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,

{>reço 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 8,00x3,50
1 idem

f

4,00x3,50
Negocio' urgente. Trata�

com Walà�rnar Knüppel .g

TOSSES 1 IflONQlIITES r.

VIUO [RfOSOT ano
(SILVEIRA)

GRANDE TÔNICO

CURSO GRATUITO DE

TAQUIGRAFIA
, A Escola Modêlo de Taqnigra
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 Itapetiuinga, 275, 9.° andar,
sala 93, Caixa Postal, 8600, Ionê
36-7659 _! São Paulo,

l.ltenstltos domésticos

CasaErlita

Tem bom gosto?
. Tome flafé S. Tereza
'i '"

�.

I
29-9-1956

SEU CARRO VALÊ MUITO HOJE, CONsERve-o....

Auto BOJer Limitada
Rua Santa Catarina, 920 (fundos) - Telefone 1201

M A F R A I 5tft. Catarina

Especializada unic;:amente em serviços da

PINTURAS - tSTOFAME�TOS - LATARIA
COLOCAÇÃO DE CANALETAS E VIDROS

CONFECÇÃO DE TOlbAS JEEP E FORD 2�
. Emborracbamento completo para o seu antomovel ou caminhão'

ENCARREGA-SE DOS SERVIÇOS DE CROMAGEM
O estofamento completo para o seu antomovel em .14 horas'

Serviços sob orçamento I-----------------------------------------

(
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Um maquinista competente que entenda de mecânica e

um motorista. É inutil apresentar-se não.entendendo do ramo.

Informações nesta Redação ou

aos sábados e domingos à Praça Lauto Müller 171. 6
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Moradores de Rio Novo de Cima, Rio Novo de Baixo, In
vernada dos Cochos, Rio Claro. Lageado Lizo, Paiol Velho e imediações.

O Expresso Ouro Verde\ tem o prazer de tornar público que
está funcionando a linha de onibus entre Rio Novo de Cima e a ci-
'dade de Canoiohas, pàssando às aegundas, quartas e sextas-feiras pelas
localidades de Rio Novo de Baixo, Cochos e Major Vieira é terças;"
quintas e sábados pelas localidades de Lageado Lizo, Rio Claro. Paiol
Velho e Maior Vieira. Certo de contar com a' preferência popular,
antecipa agradecimentos. 2x

Terras venda
..

Um terreno com a área de 160 alqueires, situado em Campo
do Bueno, a 40 klm. desta cidade. Vende-se com ou sem madeira.

E um terreno em Bela Vista do Toldo, 17 klm. desta cidade
com a área' de 100 alqueires.

.

Os interessados deverão dirigir-se ao sr. JOÃO CORREA
SOBRINHO, Bar Sta. Terezinha, nesta cidade.

VIDRAÇARIA;"
VICTOR TOMASCHITZ

,

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

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

Variado sortimento de artigos para presentes.
'. .' eo.16çação de vidros em geral

'.; Escritório de Contabilidade
'''NGRTE CATARIN ENSE"

Contabilidade, Representações, Seguros em Qer;�1
Escritas fiscais e regulares - Organização e registr;o" df�j�f
mas - Declarações da Impôsto de Renda -'Requerimêno'8':�;c.

F'·;
,

:Rua Major Vieira, 407 (esquina Felipe Sc_hmidt)
CANOINHAS Caixa Postal, 43 - Fone, 216, � S. CATARINA

'"
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RESOLVE O SEU PROBLEMA

Peça uma demonstração sem compromisso na

Comércio' e In.dústria Germano Stein SIA

A m'áquina. popular de lavar
por apena.s CrS750,OO

roupa,

- Filial
Ano 11 - CANOINHAS - S. Catarina, 29 de Setembro de lY56 . N. 419

Condenado a 22, erros de pnseo
o bárbaro matador de A. Dreweck
Ainda está bem vivo na me

mória do pôvo desta zona, O·

bárbaro assassinato de que foi
vitima um cidadão trabalhador
e honesto, ocorrido na estrada
de Papanduva 'Canoinh�as, ha
quasi um ano" passado. Todos
aquêles que cô1\heciam Antonio
Dreweck, sabiam de suas virtu- ,

des, tanto como cidadão sobre
módo respeitavel, como de exem
plar .chefe de família, 'por isso
'que seu trucidamento provocou
na população de Canoinhas e

Papanduva, uma verdadeira re

volta, e, se conhecida fôsse na

quele dia a identidade do im
piedoso matádor, por certo difícil
teria sido conter a ira popular,
a qual seria levada ao paroxis
mo de consequencias írnprevísí.
veis. Somente, depois de muitos
dias, é que vieram confirmar-se
as suspeitas e foi prêso JOA
QUIM GONÇALVES DOS SAN
TOS, vulgo Joaquim Fernandes,
° qual, na polícia, relatou todos
os pormenores de seu hediondo
crime. Matára p a r a roubar ... !
Matou fria e calculàdamente
porque sabia que Antonio Dre
weck levava consigo certa quan
tia de dinheiro, se não nos en-

, ganamos, era cerca de 40 contos. '

Lá na estrada de Papanduva
ficou estirado o corno inanimado
de Antonio Dreweek, enquanto
Joaquim Fernandes, se dirigia
em sua montaria para Major
Vieira: onde no jôgo de 7 baiano,
disputou com o dinheiro que
foi o móvel dessa tragédia que
abalou toda uma vasta zona do
norte catarinense. Não lhe tre
meram as mãos quando jogava
os adas e não sentia remorso
de ter matadorpm seu semelhan
te! Não lhe importou o fato de
ter roubado ,do convívio de 5
inocentes crianças, o seu querido
paisinho! Que lhe importava uma

viuva a mais .. ,! Aquela que an

ciosa .esperava a volta do espôso
idolatrado, recebeu no dia se

guinte, como uma punhalada, a

·notícia do seu assassinato.

Criada a Comarca de Itaiópolis

para lá foram remetidos os autos
do processo e 'com ele o acusado
confesso! Passadas duas sema

nas, o ilustre magistrado a quem
cabe distribuir a justiça naquela
Comarca. o M. M. Juiz Dr, Rey.
naldo Rodrigues Alves, uma das
justas -esperanças da nova gera
ção jurídida de Santa Catarina,
compreendeu a necessidade do
rápido julgamento de Joaquim
Fernandes.' A consciência pre
domina naqueles que exercem

a função judicante, por isso que
sua tarefa não é uma indiferente
aplicação de preceitos. mas óbra
prática e humana de composição,
e, harmonia. A vida exterior lhe
apresenta os dados e é no recesso

de sua vida interior, isto é, na

consciência, que êle ,busca as

soluções oriundas da lei. Assim. '

harmonizando o código da lei,
com o código de sua consciên
cia. o ilustre e culto Juiz de
Direito da Comarca de Itaiópolis,
lavrou a sentença que é de 22
anos de reclusão.

Geralmente, culpa-se o .anal
.fabetismo da incidência do cri
me, no entanto, no caso presente,
o criminôso é perfeitamente al
fabetisado, tendo sido até pro
fessor no interior, demonstrando
ser dotado de bastante inteli
gência.
Nesta oportunidade, justo que,

façamos um reparo sobre o cos

tume de nossa gente, especial
mente do interior, em andar
constantemente armado, e, mes
mo das autoridades que com a

maior facilidade fornecem porte
de armas e seus registros. Há
anos passados, havia uma lei
que proibia o uso de armas de

fogo, sendo que naquele tempo
diminuiu o índice de erirninali
dade. "O uso do cachimbo deixa
a bôca torta ...

"

Se de um lado há a lamentar
uma viúva com 5 filhinhos. há
que considerar com o mesmo

sentimento, (J fato do criminoso
deixar ao desamparo esposa e

6 filhinhos. O crime jamais com
pensou e a justiça é inflexível.

Cineminha «São Francisco»
"-

Amanhã, às 15 horas e às 20,15 horas

NA ACADEMIA
com DONALD O'CONNOR e LORI NELSON

e "FRANCIS", o Burro Alfabetizado do Exército Americano.

"Variedades na Tela"
"Atualidades Francesas"

,7°. \Episódio do MISTÉRIO DAS SELVAS
=- •
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DIA DO
Mais uma' vez vai se come

morar em todo o país, o dia

consagrado em tôda a América,
a confraternisação das classes
dos víajantes-praclstas e repre
sentantes comerciais. Reuniões
vão ser realisadas em' muitas
cidades do. Brasil, onde serão
reafirmados os ideais de con

graçamento e união, assim corno

a disposição de continuar lutan
do pelas reinvidicações dos via

jantes.
O trabalho do viajante que é

de interesse nacional, serena

mente com a consciência da sua

responsabilidade e com os olhos
voltados para a produção das
suas empregadoras, o viajante
é o alicerce mais sólido do co

mércio e da indústria. As ho

menagens que lhe serão presta
das dia 1 de outubro, ainda não
são suficientes para honrá -Io

condignamente.
Canoinhas também não vai

ficar alheia ao dia do viajante.
Sob a responsabilidade do Sr.

Olímpio Murara, foi organisado
um jantar de confraternisação
no Elite Tênis, Clube e às 16 ho
ras do mesmo dia, os viajantes
pracistas e representantes co

mercíais homenagearão as me

mórias dos. saudosos pracistas
ADOLAR WIESE e ANTONIO

BOQAS DE PRATA

Casal Waldemiro Carvalho
Dia 12 de setembro foi festivo'

para o casal Sr. Waldemiro Car
valho e sua Exma. Espôsa Sra.
Maria Ribas Carvalho, que COIro

pletaram 25 anos de união per
feita e compreensível. A vida
é uma contínua sucessão deobs
táculos que devem ser traspostos
com espírito sereno, e ânimo
resoluto. Seja qual fôr o campo
de atividades, ali estarão os tro

peços e as escarpas intimidando
os fracos e desafiando os fortes.
Cada dia nos traz novos proble
mas e novas ameaças. Mas, vi
ver é lutar. Nesta luta necessi
tamos sempre de quem nos a

nime, nos incentive e nos dê

coragem. O casal Waldemiro
Carvalho completou 25 anos de
!Casados. Juntos enfrentaram tô
das as borrascas e tôdas as di
ficuldades que se apresentaram
diante deles. Casaram-se - vie
ram 05 filhos e todos foram
criados e educados sob a ins

piração de um amor fecundo e

sadio.

O casal Waldemiro Carvalho
ao completar 25 anos de con

vívio estão ao seu lado 5 filhos,
sendo 3 homens e 2 mulheres
- uma filha está casada com

o sr. Odemira de França. Tele
grafista da RVPSC, e para maior
felicidade do aniversartante uma
neta veio para solidificar cada
vez mais, o élo de união.

\'
O sr. Waldemiro Carvalho é

Agente da Estação de Marcílio
Dias e tem 34 anos de serviços
prestados ao progresso ferroviá
rio da RVPSC.

Correio do Norte especial
mente convidado, deseja ao ca

sal amigo votos de felicidades

perenes.

• r"

VIAJANTE
DREWECK, levando até os seus

túmulos, duas coroas.

Correio do Norte que sempre
esteve ao lado dos heróis anô
nimos do progresso comercial

de Canoinhas, se fará represen
tar pelo seu Diretor, também
representante comercial Alfredo
Garcíndo, nas manifestações
de regosijo ao DIA DO VIA-
JANTE.

-

Crimee�Canoinhas
Em circunstâncias ainda não bem esclarecidas, se

gunda feira dia 24 do corrente, na calçada do, Bar e Pen
são Caxias à rua Paula Pereira, o Sr. Hercilio Massanei
ro num rápido encontro que teve com o Sr. Paulo Nunes,
ambos do interior do nos::;o Município, desfechou-lhe cinco
tiros de revolver. O Sr. Paulo Nunes, teve morte instan
tânea, não podendo esboçar um gesto siquer 'de defesa.

Verdadeiramente ainda não se conhece os motivos
principais do hediondo crime, comentando-se apenas que
um irmão de Paulo Nunes, mêses atraz, feriu a faca, um

irmão de Hercilio Massaneiro. Seja como fôr um crime
não. justifica outro, pois aí estão as nossas autoridades
constituidas para fazer a justiça prevalecer.

Solicitamos do Sr. Delegado de Polícia, providên
cias enérgicas no sentido de encetar uma campanha de
desarmamento na cidade e no interior, afim de evitar que
outros crimes sejam perpetrados e evitar que Canoinhas
ingresse num máu: conceito perante as demais .cidades
'civilizadas. Ao Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito e aos seus

auxiliares diretos, bem como aos Srs. Advogados € Escri
vães, mais presteza .nos procéssos crimes havidos rio nos

so Município. A demora com que os processos tem sido
levados a Juri, são os principais argumentos dos criminosos.

Fazemos este apêlo, visando apenas que a tranqui':"
lidade e a ordem das famílias canoinhenses, não sejam
afetadas. Canoinhas é uma das principais cidades de San
ta Catarina. Cidade civilisada, ,mas que à' vista dos que
nos visitam, '. e vêm homens com revolveres aparecendo
nas barras dos paletós, levam para fóra, péssima -ímpres
são de nossa cultura e desenvolvimento.

Que o nósso apêlo seja atendido em benefício de todos.

Ladrões, na BIC
FREI ELZEÁRIO SCHMITT, OFM.

Movimento "de comoção despertou, entre bom. número de

pequenos .leitores, o roubo de livros a que se aventuraram dois
meninões engraxates, na tarde de sexta-feira, dia 21. Na confusão
da presença de outros meninos, e vendo-me ocupado, surripiaram
duma estante da varanda envidraçada, uns dez pequenos volumes
duma coleção infantil de Portugal, e na mesma hora puseram-se
a vendê-los nas/ ruas, declarando 'às pessoas assustadas com o

carimbo 'e a etiqueta da BIC: "O frei mandou vender .. ,!"

No mesmo instante, procurei alertar a Polícia, com resul
tados que até hoje ignoro; mandei meninos atrás, com dinheiro,
com ordem de resgatar todos os livros 'que os 'ladrões mirins
porventura ainda pos>i.uissem.' Mas êstes, quando encontrados, já
haviam mudado de roupa (tudo isso está nos gibis) e vendido
todo o "estoque". (As pessoas que porventura, de boa fé, tiverem
comprado o que aos ladrões não pertencia, estão convidadas a

devolver os livros, restituindo-lhes a Biblioteca o que pelos mes

mos pAgaram. Advirto que o carimbo - o escudo oval da BIC -

é indelével). Os ladrõezinhos são conhecidos de todos os engraxates
e de muitos cidadãos; duvido, porém, que alguma coisa lhes acon

teça. "São menores"! E o problema tio nosso menor abandonado,
por ora, só deu assunto para "mesas redondas" de rádio.

Com as correrias que ninguém contou, com afadigamentos
e sacrifícios que posso qualificar de pesados sem exagerar, amea
lhei uns parcos dinheiros públicos e o auxílio de alguns amigos,
para abrir e sustentar a BIC, incluído nessas fadigas todo o mo

vimento que ela- registra. E a defesa do patrimônio que .ali, dia

por dia, se acumula, e se acumula unicamente para o' 15em duma
juventude nem, sempre compreensiva e zelosa do tesouro <Íü,t�he

Corrtiriúa na terceira página .,
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