
o aumento ,de impos�osl;
numa síntese pode-se dizer, foi mais de �Ooolo e siderando tambem o aumento do vestuário, apetrechos IItudo de urna vez, para cobrança a partir de janeiro para lavoura, etc. A vida normal de Canoinhas so-

de 1957. Aprovado pelos Vereadores' do PSD-PTB,' frerá um abalo tremendo. Atravessaremos urna crise ID

Haroldo Ferreira (que tambem manobra os Vereá- sem precedentes em nossa história. 'Enquanto isso, H

dores do PSD), lançou à rua seus 10 fiscais, que es- Haroldo Ferreira, sentado em seu gabinete, traduz ,�
tão de porta em porta deixando formulários para sua satisfação face as reclamações dos contribuintes.

'.

serem preenchidos, sem outras explicações, a não ser •

1,957 será de sacrifício, para os que contribuem
dizendo que terão que pagar novos tributos de ja- ,

"I

neiro de 1957, não importando-se com as graves para os cofres municipais. Compreendendo o gesto,

consequencias que o aumento dos impostos trará ao impensado do Prefeito do PTB,' o J�rnal "Barriga
desenvolvimento. do Município. Industriais, casas co-

Verde" está querendo justificar o absurdo aumento,

merciais e o pôvo em geral, estão alarmados, prin- falando que o "inolvidável" Haroldo Ferreira, pre

cipalmente com o imposto de indústria e profissões tende calçar as nossas principais artérias e colocar

e licença.' A repercussão do aumento dos impostos agua e esgotos e ...... notem bem os nossos leitores,

atravessou fronteiras _ os que estavam para vir este mesmo jornal que tantas vezes foi contra todo

montar indústrias em Canoinhas, desistiram. O povo.
e qualquer aumento. Corno as coisas mudaram. Por

em geral, de janeiro em diante, considerando todos que este jornal não apresenta agora, sugestões ao

os' aumentos sofridos em todas as proporções, ga-
Prefeito para diminuir as taxas do aumento, em vez

nhará apenas para a manutenção � para os impostos, _de elogiar deputado do PTB, deputado este comple-',
'

sem poder ampliar suas idéias, suas 'iniciativas.
tamente demagogo e sem nenhum serviço prestado
a Santa Catarina? Quanto será que o Deputado Co-'
lodel pagou pela reportagem? Ou o Barriga Verde
é agora propriedade do PTR? Os interesses do povo
canoinhense profundamente atingidos em todos os

fatôres, com o aumento dos impostos, não interessam
ao Barriga Verde. Prefere fazer propaganda de dís-

"

cursos de João
\Colodel, especialmente datilografados

'

pára o Barriga Verde, .. � ..

E' de Fechar .".

o comercio
Alimentação e vestuário desde janeiro do

corrente ano, sofreram um aumento verdadei
ramente espantoso. A vida em geral, tornou-se
insuportável. Estamos numa época em que a

desvalorização do cruzeiro se faz sentir, em

todos os setores comerciais. Canoinhas, ainda
com p�ucas possibilidades de independência
econômica, procura acelerar o seu progresso
atravéz a iniciativa particular, que agora se vê
tolhida .com o encarecimento do custo de, vida.
Apezar disso, capitalistas de outras cidades,
mais desenvolvidas industrialmente, cogitavam
montar em Canoinhas, pequenas indústrias e

casas comerciais com seção de atacado. Em

janeiro do corrente ano, estiveram aqui em

viagem de estudos, alguns homens de indústria,
estudando e colhendo dados para instalação
de seus negócios.

Haroldo Ferreira, Prefeito Municipal eleito sob
a legenda do PSD-PTB, assim que assumiu a direção
dn Município, baseado' na maioria que tem na Câ
mara de Vereadores, encaminhou urna dúzia de pro
jetos de leis, aumentando todos os impostos muni

cipais, de urna forma absurda e escorchante, que

•

O astronômico aumento dos impostos munici

pais que entrará em vigor em janeiro de 1957, es

palhou-se por todo o Município; Lavradores, comer
ciantes e proprietários de terras, têm vindo à cidade

procurando conhecer as bases do aumento. Quando
sabem, voltam para casa gesanimados, porque com

preendem que não poderão pagar os impostos, con-

UMA RODOVIA MAIS:
CALMON, ,CAÇADOR

Há muito se fazia sentir a necessidade de urna rodovia

ligando o- coração do Vale do Rio, do Peixe com a região do Pla
nalto Canoinhense; assim, nasceu a idéia da rodovia Caçador-
Calmon - Matos Costa. "

Em janeiro de 1956, quando o dr. Aroldo Carneiro de
Carvalho, Secretário da Viação e Obras Públicas, dentro do seu

programa de trabalho e com o dinamismo que lhe é peculiar,
viu aquêles ,serviços, observou que, naquela rodovia, estavam

concluídos, apenas, doze quilômetros.
Foi, então, -, verificada a necessidade urgente e inadiável,

devido aos reclamos daquelas, populações, de serem aumentadas
as dotações destinadas aquêles serviços e foram. desta forma,
assentadas previdências que possibilitassem a conclusão rápida da
obra em aprêço. '

Em 'consonância com a medida .assentada foram, de feve
reiro .a 30 de setembro do corrente ano, construidos os vinte

quilômetros que faltavam executar entre Caçador e Calmon, o que
dá aquele trecho de rodovia. as seguintes características técnicas:
32 Kms de extensão, 10 ms. de largura
e tudo sob as mais modernas condições
do rodoviarismo, executado debaixo da

superintendência do Engenheiro Louren
ço Faoro, operoso Chefe do Distrito do

Departamento de .Estradas de Rodagem
(DER-SC), sediado em Caçador.

Pôde, assim, a rodovia Caçador - Cal
mon ser inaugurada a 28 de outubro pp.

A cerimônia inaugural contou com a

. presença do Exmo. Senhor Heriberto
Hülse, Digníssimo Vice-Governador do

Estado, -renresentando o Excelentíssimo
Senhor Governador Jorge Lacerda, bem
como dos Senhores Doutores Aroldo
Carneiro de Carvalho, dinâmico e diligente Secretário de Estado
da Viação e Obras Públicas; Mário Orestes Brusa, Secretário da

Agricultura; Júlio Coelho de Souza, Diretor-Presidente das Centrais
Elétricas de Santa Catarina SIA (CELESC); José da CostaMoelImann,
Presidente do Conselho Rodoviário do Estadô; e, Heitor Ferrari,
Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SC).

Da Capital, a caravana acima, foi, via aérea, à Videira
de onde rumou para Caçador.

Nesta, cidade, aquelas ilustres figuras da Administração
Estadual, foram, no dia 27, alvos de simpática homenagem, cons

tante de um banquete, onde usaram da palavra, o Ilmo. Sr. Pre
feito de Caçador, .dr. Carlos da Costa Neves; o Exmo. Sr. Secre
tário da Viação é Obras Públicas, dr. Aroldo Carneiro de Carvalho;
e,;por fim, o Exmo. Sr. Vice-Governador do Estado.Tíeriberto Hülse.

:'
O ato inaugural teve lugar no domingo,' dia 28, às doze

horas, tendo, então, em Calmon, havido grandiosa churrascada,
na qual discursaram: o jornalista Ary Millis, de Pôrto União, o

. dr. Júlio Coelho de Souza, o Engenheiro Lourenço Faoro, o dr.
Aroldo Carneiro de Carvalho e o Exmo. Sr. Heriberto Hülse,
Vice-Governador � Estado, representando no ato o Excelentíssi
mo Senhor Governador Jorge Lacerda.

Deve-se, entretanto, ressaltar, a bem da verdade, que,
essa estrada. agora entregue ao tráfego, foi preconizada na pri
meira campanha, do sr. Irineu Bornhausen, à Governança do Es

tado, com o fito de ligar o ubérrimo Vale do Rio do Peixe, desde
;Volta-Grande,. a Pôrto União, no Planalto Canoinhense, e daí,
pela "Dona Francisca" com o Pôrto de São Francisco do Sul.

É, portanto, rodovia de transcendental importância para
a' economia catarinense, cujo início foi devido à ação do dr. Júlio
Coelho de Souza, quando, no Govêrno do Exmo, Sr. Irineu Bor

nhausen, esteve à testa da. Secretaria da Viação e Obras Públicas.

Dentro do programa que se traçou, à testa da Secretaria
da Viaç;ão e Obras Públicas, o dr. Aroldo Carneiro de Carvalho,
dinâmico titular daquela Secretaria de Estado, vem imprimindo
singular impulso ao setor rodoviário, visando dar à Santa Cata
riria melhores e filais modernas, rodovias.

s.
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PELEGADA
Tôda a imprensa escrita e fa

lada, noticiou, há dias, com

muito espalhafato, a entrega
feita ao General Lott, de urna

valiosíssima espada de ouro,'
mandada confeccionar especial
mente para ocasião e, para cu
jo pagamento, correram listas
de 'assinaturas entre as mais
destacadas rodas gregorianas.
Em meio a discurseiras e toques
de clarins, ao ecoar dos vivas
e das palmas dos seus turibu
lários, recebeu o Ministro "da
Guerra, aquela espada preciosa,
símbolo da gratidão' e do aprê
ço que lhe devotam. aqueles
que se beneficiaram dos acon

tecimentos de novembro de 55,
onde o General Lott teve o

principal papel. A par de mos

trar o reconhecimento dos pe
lêgos ao homem que lhes ga
rantiu a continuidade das nego
ciatas e das licenciosidades pra
ticadas desde os tempos, do ge
tulismo, serviu êste aconteci

mento, para mostrar ao povo
. brasileiro, até onde descem, na

escala do servilismo, aqueles
cujos olhos foram feitos para
vasculhar os subterrâneos dos

palácios presidenciais. Com essas

atitudes covardes da parte dos

políticos situacionistas, Lott, em
bora raciocine com lentidão, a

cabará por perceber que (essa
gente tôda enche-o de bajula
ções, simplesmente por temê-lo;
sentirá então, em seu espírito,
o desejo de desfechar novos

golpes, com os olhos fixos
.

na

tentadora possibilidade de vir
a ser efetivamente,' aquilo que,
veladamente há muito tempo
êle já é: o Ditador! E isto, para
êle não será difícil, estejamos
certos! (Será até mais fácil, àgo- '

ra que lhe substituiram a es-

"

Os canoinhenses aguardanj',
com impaciencia, o pronuncia- ii
mento da justiça, sobre est 'II.')tremendo. acontecimento, I

----�----------�--�------�------------�II

A ESPJ\DA
DE OURO

pada velha, já um tanto gasta,
por outra mais nova, mais afia
da e, "portanto, mais eficiente
para auxiliá-lo na. sua tarefa "de
rasgador de constituições.

Verdadeiramente, esta espada
não foi mais do que um pre
sente que lhe deram os bato
teiros do pano verde da política
nacional, ansiosos por ver os

olhos frios e felinos, iluminados
por um sorriso benevolente. Es-"
sa papagaiada desenrolada em

frente ao Ministério da Guerra,
foi algo assimparecido com urna

família numerosa cujos filhos
cotizaram-se para dar ao pai,
velho e enérgico, um presente
que lhe seja ao mesmo, tempo,
valioso corno recordação, e útil
corno ferramenta de uso diário:

A propósito, não 'teria sido mais
acertado que lhe tivéssem feito
êsse presente no "dia do papai"? ..

Manoel Bandeira

Excelentíssimo general
Henrique Duffles Teixeira Lott.
A espada de ouro, que por escate
os seus cupinchas lhe vão brindar
não vale nada (não leve a mal

que assim lhe fale) se comparada
com a velha espada
de aço forjada.'
Corno as' demais.

- Espadas estas

que a Pátria pobre de mãos ho
[nestas

dá aos seus soldados e generais.
Seu aço limpo vêm das raizes

Numero

I
I Dia 26, às 13 horas, em.

Florianópolis, o juri der·
Francisco de .Lirna, assa��r
sino de Adolar Wiese
Realizar-se-á dia 26, segundo

feira, em Florianópolis, o julgs-Pl
menta de Francisco / de Lima �.
que n.a tarde de 30 de �anei�1r'assassmou, ..em plena VIa - pu-]
blica,'o cidadão .Adolar Wíese l

batalhadoras da nossa história: .

aço, que fala dos que, felizes,
tombaram puros no chão da

.

[glória·
O ouro da outfa é ouro tirado
ouro raspado

I pelas,mãos sujas da peleg,a�a .111'do bolso gordo dos salafrários r'
do bolso raso dos operários
não vale nada!

É ouro sinistro,
ouro mareado:
Mancha o ministro, :
Mancha o soldado. I!

(Transcrito �11 "J!�mill �® Brasil"
I.

.

I

"
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ATENCAO
,

Aguardem para breve nossa

«FA H,R»,
I

-

SENHORES TRITICULTORES
,

para

dasnova importação
trrção animal

afamadas
trator.

ceifadeiras
ou a

Para melhores informações queiram dirigir-se a

,Comércio e Indústria Germano Stein SIA - Filial

Atenção Senhores Motoristas'
C I L I B I - concerta-se com rapidês na oficina

NIVALDO MORESCHI (Nêne)
Paula Pereira, (esquina Barão' do Rio Branco)Rua

� y

II

ln

"cr
J

�
�

,

Utensilios Domésticos

ERLITA
H ..

._ __.I'
CASA

I�

Sócio para Indústria
.

Indústria de móveis e esquadrias, em pleno fun-
,donamento, com bom stock de madeira, necessita de um

•
sócio com capital de Cr$ 50.000,00 a Cr$ 100.000,00 pa-
"a desenvolver seus negócios, dando preferência a mar

cíneiros para dirigir a parte técnica. Estuda-se também
ossibilidades de arrendamento.

Tratar com INDÚSTRIA ARTEMOVEls LTD!.
Três Barras. 4x

J� Côrte
Rua Vidal Ramos. 701 - Fone 125 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS - SANTA CATARI�A

Oferece:

GRUPOS DIESEL ELÉTRICOS
Motor /IMWM'I resfriado a ar ou água

Geradores IICARMO"

qualquer capacidade

com

á vista e 'em prestações mensaes

1

Acasalamento de suinos
Somente considerando, de mo-

. do objetivo, os pontos de vista
modernos e desistindo' do cos

tumeiro mas antiquado conser

vantismo, 'e que se pode racio-

nalízar a agricultura brasileira. Dando prosseguimento ao cam-

Muitos sitiantes e fazendeiros peouato da LM O, preliaram, do-

pouco afeitos à criação de suinos mingo no Estádio «Alinor Vieira

impacientam-se e acasalam cedo Côrte». a", esquadras do Botafogo
demais suas marrãs, com 5, 6 local e Ipirange. de Hio Negrinho
e 7 meses. E' vé�dade que nesta Os ipiranguistas chegaram em

idade já podem ser fecundados nossa cidade pela manhã. viajando -

mas uma gestação tão precoce em onibus especial. hospedando-
irá prejudicar seu desenvolvi- se no H, .tel Continental. Todos
mento e os leitões serão infe- muitoanimados, tendo como certa
riores. Frequentemente, não te- a vitória, dado o revés sofrido
rão bastante leite para nutrir a' pelo Butafogo.
prole, /' I

E' desejável que a marrã co-.
- A tarde com um 801 abrasador

mece a reproduzir tão cedo exigindo muito esforço dos 22 jo-
quanto possível. A idade em gadores, e com uma assistência

que pode ser feito O primeiro regular iniciou se o cotejo.
acasalamento varia de 8 a.12 Notou-se de pronto um ataque
meses, dependendo do desen- do time ipiranguista, sendo des-
volvimento relativo da raça. feito pela defesa botafoguense. No
Nas raças precoces, bem arimen- vo ataque e desta feita. travara
tadas, costuma-se fazê-Ic dos 8 se um duelo entre a defesa local
aos 10 meses e, nas raças me- e o ataque ipiranguiste. A defesa
dias e tardias (nacionais), dos do Botafogo foi o ponto alto da
11 aos 12 meses. As poucas partida. destacando se Lacavà, a

mestiças com 50% ou mais no gigantando-se cada vez mais, Bran-
.

sangue· estrangeiro podem ser co marcando firme (J centro-avante
cobertas, a partir do oitavo mês, Hermes e Mudo sempre atento
desde que bem desenvolvidas, no marcação. Enquanto o ataque
O mesmo pode-se dizer com mostrava aquém de suas possibi-
relação às raças pequenas, cha- lidades, havendo pouca infiltração:
madas caseiras, tais corno "Ta- a exemplo da defesa local, a vi-
tuzinho", "Carunchínho etc. sitante estava muito firme.

Aos 5 minutos iniciais houve
uma falta 'em favor do Botafogo,
nas mediações da grande área.
Lacava encarregado ,de cobrar,
desferiu violento chute, forçando
o arqueiro Nick, jogar o couro

para escanteio.

Arno cobrou com muita maestria
resultando num goal "olimpioo".,
Este tento animou os' botafoguen
ses. mas os comandados de Her
mes não desanimaram e atiravam
em busca de um empate. A reta

guarda sempre firme anulava to-
. das as suas pretensões. Ambas as

dianteiras mostravam-se confusas.
O quadro dOI ipiranguistaa força
vam jogo pela esquerda. onde
.Hermes se deslocava. tramando.
fintas com o ponteiro Três Barras.
Numa destas tramas o ponteiro

. canhoto desferiu, um petardo, for
'�çando o guarda vala Joãozinho

praticar bela defesa. As retaguar-
das constituiam o ponto alto da

partida. enquanto no ataque visi
tante faltava apoio. e na linha
local melhor coordenação.

O meia Uille abusava das jo-
gadas pessoal, prejudicando seus

companheiros, Arno abandonava
sua posição, facilitando Canhoto
armar jogadas.

Danga era o ponto alto da re

taguarda visitante, marcando bem,
o centro avante Dombroski. Nos
quinze minutos finais houve mais
entendimento entre os atacantes

locais, fazendo boas tramas. Aos
44 minutos do i- tempo, Lacava
serviu Moacir, êste passou por
dois adversários e de fora da área

Vamos
para .a lavou ra
ALFREDO GARCINDO

Carbúnculo sintomático
Os bezerros devem ser vaci

nados duas vezes contra o car

bvnculó síntornatíco (manquei
ra) antes dos oito meses idade.
Nem sempre se consegue uma

imunidade perfeita na primeira
injeção e, dêsse

, modo, 8 se":

gunda inoculação virá corrigir
qualquer falha, A vacina pode
rá, dessa forma, ser aplicada
'aos quatro e aos seis meses de
idade.

G UM LEMA QUE É TRADiÇÃO

As ROUPAS RENNER, pela qualidade. dos tecidos, dos
aviamentue e pela sua confecção esmerada - podem e

devem eer lavtdas periôdicamente,
- =-

RENNER
QUALIDADE E PREÇO JUSTO

Da -

roupa de passeio e trabalho ao, smokíng
RENNER SATISFAZ A TODAS EXIGENCIAS

PURA LÃ
CORTE SOB MEDIDA

FEITA PARA DURAR MUITO ...

Porque tem QUALIDADE EM TUDO!

REVENDEDOR RENNER

CASA PEREIRA
Rua Getúlio Vargas. 882 - Canoinhas S. C.

v

Praça, Lauro Müller, ,203

I",

VINGOU-SE '0 BOlAFOGO
Botafogo 4 X Ipiranga (Rio Negrinho) 1

Escreveu SILVA DA ILHA

desferiu verdadeira bomba; II pe
lota chocou- se contra o travessão.
Pereira bem colocado. com 'um
senso de oportunismo colocou o

couro no canto esquerdo. deixando
Nick sem defesa; caía pela se

gunda vez a cidadela ipirenguista,
Com 2xO no marcador eucerrou

se o l° tempo, contagem justa.
uma vez que os botafoguenses
aproveitaram melhor as oportu
nidades surgidas.

No 2° tempo coube a Uille mo

vimentar a púgna. iodo a pelota
até a área adversária, sendo re

chassada: Joaquim serviu Sobra.
êste a Popo, que foi dominado
por Branco rebateu forte, indo
a �e oferecer a Gallotti: entregou
a Pereira, serviu Moacir fintou
dois adversários. sofreu falta pra
ticada por Barbosa. Mudo cobrou
esta se ofereceu a Pereira. entre-

'

gnu a .Dombroski, amorteceu no

peito e atirou forte e rasteiro.
vencendo pela 38 vez o arqueiro
Nicki, aos 4 minutos iniciais.

Com êste tento cresceram 08

bctafoguenses, enquanto que o

Ipiranga . estava completamente
desnorteado, Padeiro procurava
dar passes em profundidade" mas

sem resultado. Popa descendo bas
tante. Joaquim pouco alimentava
o ataque, criando dificuldades pa
ra Frédi. Num rechasso da defe
sa visitante, Hermes adiadtou 8'

pelota Branco atrapalhou-se, o ar

qneiro Joãozinho veio ao encalce,
oonfuediram se os dois.

�

aprovei
tando a oportunidade. Sava sem

dificuldade assinalava o tento de
honra pró Ipiranga. Com 3xl ia
se esgotando o tempo.

O time local a estas alturas jo
gava melhor, comandando bem as

'

ações. envolvendo sempre a defe
sa com tramas. aos 43 minutos
por inteamêdio de. Dombroski as
sinalava o 4° tento.

Neste tento o arqueiro Nicki
falhou lamentàvelmente, a bola
foi fraca e rasteira. Com êste ten

to encerrou-se o marcador, 4xl

pró Botafogo, estava vingado o

revés sofrido.

Quadros: Ipiranga: Nicki; Bar
bosa. Danga; Frêdi, Joaquim, Ca
nhoto; Padeiro, Popo, Hermes.
Sava e Três Barras.

Botafogo: Joãozinho; Branco,
Gino; Gallotti, Lacava, Mudo;
Pereira, Moacir. Dombroski, Uille
e Arno.

Juiz: José Bernardino Andrade:

Atuação regular - Deficiente no

10 tempo e regular no 20 tempo.

Tem bom gosto?
Tome 'Café S. Tereza

+.
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Casa Erlita.

Terreno nos subúrbios
Nas proximidades da ES

QUADhIAS, vende-se um

terreno com 12.000 m2. :_

Ver e tratar com o pro

prietário Sr. Fra
.•.,ncis.C;o Bor

ges de Lima no campo d'A-

gua Verde. x

Assine! Leia! Divulgue!
'/

Correio do Norte
E-__----------------------------lma------- ,

t Agradecimento '

A Família Machado, imensamente compungida .pela
perda irreparável-do seu pranteado e inesquecível,

Dorival Cubas /Machado,
'vem apresentar o seu profundo reconhecimento
ao Rvmo. Padre, devotados parentes e dedicados
pelo seu conforto e solidariedade naquela hora
tão dolorosa.

A todos sua eterna gratidão.
Rio d'Areia de Baixo, Novembro de 1956. I

w· A

o verão está. aí

,

Refrigeradores Frigidalre
os MELHORES

A vista e a pres�ações.
/

Modernos, tipo 1957.

Hormeçôes com Waldemar Hnüppel OU AllrBdo 6arcindo.

,

qualquer, que se]o a carga .."

qualquer que seja o estradal

"\_

úm pneu �' dois servkes,
-, • barras duras e robustas que mordem

o terreno pato máxima tração, nas
más estradas"

• nervuras centrais espessas ossequ
rem mínimo desgaste nas estradas

, pavimentadas.

para caminhões e caminhonetes,
que n.ao escolhem estradas.

Venho conhecer o extroordinório Pneu Ar e todo
o tiosso completo estoque de Pneus Firestone

paro todos os tipos de veículos, bem como uma

equipe especializado, à suo disposiçõo, poro servi.
lo com presteza e cortezia.

Pneus firestone
mÓJximo qeJiP,omertrage� por cr u z e lr o

I ERHY SELEME s FILHOS
TRÊS BARRAS - s. c.

Pneu Firestone A. T.

�

f7(�' P E l_ (J S
r(/>' ,

I,

Economico no asfalto ... Valenfe 'na lama
Um pneu -; Dois�s�e-rviços

ANIVERSARIANTES 8A SEMANA
ANIVERSARIAM-SE

Hoje: os srs. Eduardo Prust
Francisco Palatinski; Willy
Hauffe e Osvaldo Voigt; os,
meninos José, filho do sr. Ro::
dolto Wibbelt; Daniel, filho
do sr. Felix Bialeski e Anta
nio Dario, filho do sr. Darcilio
Hostin; o jovem Manoel Finta.

Amanhã: a senhorita Sibila
Bechel; Dona Maria, esposa

. do sr. João O. Oapski,' dna.
Adaira, esposa dó sr. Pedro
Silveira,' a menina Lúcia.filha
do sr. Iaroslau Sidorak; o sr.

Estanislaú Krisan.

Segunda feira: dna. Irene,'
esposa do sr, Horst Winter,
<residente em Porto União; as
'srtas. Iris Stratmann, resi»
dente em Curitiba e Terezinha
Seleme, professora do .0. E.
Almirante Barroso. �'
Terça feira: os gemeos lzo»

lete Terezinlta e Jaime JOSé,
filhos do sr. Miguel Androc»
zeoecz; a exmd. vva. ' Vitoria
.Dleskooicz; a menina Ber»
nardete, filha do sr. Faustino

Scheuer, 1 esidenie Curitiba,'
o sr. Rodolfo Schaal.

Quarta feira: os srs. André
Lesnioski, Lauro Michel e

Joaquim Fernaanâes Luiz F".
o menino Francisco, filho do
sr. Estanislau Krisan.
Quinta feira: a sra. dona

Ziid, esposa do sr. Alfredo
(iorcindo; a srnha, Siomara
filha do sr. dr. Rivaddvia R.
Corrêa; o sr. Eveldsio«Vieira .

Sexta feira: o nosso par ..
ticular amigo" Frei André,
'atnalmente em Curitiba; ,a
srta. Ouita Federmann, dire»
tora do a. E. General Osório
de Três Banas; a, menina
Wilma Maria, filha do sr.

Eraldo Lessak, de Toldo.
-

Cumprimentamos a todos,
desejando perenes felicidades.

Nascimento
�

,

Victor Lui) é o nome do
robusto garoto que, a 19 do
corrente veio encher dr alegria
o lar do casal Victor Pereira,
residente em B. V. do Toldo.

Apresentamos nossas boas
vindas.' "'"

Ulhando da. •• Dorta
Amigo (?) Petronio!
Pelo meu fraco entender, o

presado amigo foi "pesado" pois,
escolheu uma fresta situada bem
defronte a uma fotografia pois,
em todas as cenas descritas, os
personagens são sempre o s

mesmos.

Será que acertei ou será que
não mudam os "habitues" do
"velho gigante da rua Rua Ma-

jor Vieira"? '"

Oinortep

Ministério da Guerra

âa, Região Militar

Atenção �lleservi8tas
o Exército e '8� Nação em Ar

IDOS. A segurança do país re{lousQ
na reserva .cousciente dos seus

deveres.

Comemorando o dia do Reser
vista. o Exército Nacional eoncla
ma à apresentação de L '8 1,6 de
Dezembro na Delegacia, de Hecru
tamento Militar, localizada na

Prefeitura Municipal, dos seguiu
.tes elementos da Reserva, resi
dentes no município/de Caucinhas;

'a) - Oficiais e aspirantes 8
'I • "

oficial R/2 que não se apresenta•.
ram no "Dia QO Reservista" de
1955 e que, tendo se apresentado,
tenham novas, declarações a fazer,
modificando as anteriores;

b) - Sub- tens., sargentos. e

cabos com' o curso de sargento,
da reserva remunerada ou não,
inclusive os oriundos das Polícias
Militares ou Corpos de Bombeiros,
desde a classe 19,12 a" 1936;

..

c} - Os' oficiais. aspirantes, "

deverão trazer suas cartas patentes,
carteira ee indentidade, ou' 'outro
documento comprovante; , ,

(i) - Sub- tens. sargentos., ea-'
bos com curso de sargento deverão

apresentar seus certificados de re
servista ou documento que com

prove sua situação;

e) - Esstão desobrigados de

apresentação todos os oabós e sol
dados reservistas. de, .qualquer ca
tegoria. que não' possuam curso
de Jargento·...

.. '

•

\
"

-J

I

,

'.

1,1
III
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agora, com mais facilidade' e economia, pelo sistema
da Loja das Novidades. Já recebeu as últimas

creações da moda para a presente- estação. '

visita ã LOJA DAS NOVIDADES

NO
Compre

Crediário

Faca
,

uma

�. , B
! -

a n a n es
ATACADO c.s 3,00 � VAREJO c.s 4,00

AR.MAZEM GABRI ÉL
de Gebraiél B. EI-Kouba Ix .

Três Barras Santa Catarina-:-.

::::::::::;::::::::::::::::=:::::==::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�::::
H H
- "

n Dr. Aristides Diener ii
h "

:: CIRURGIÃO DENTISTA 5:
- "
" -
- "

ii Raios X - Pontes. Moveis e Fixas' ii
" "
" "

ii Dentaduras Anatomicas ii
" "

� .11 ••

. i: Rua Vidal Ramos ::
- -
- "

ii CANOINHAS SANTA 'CATARINA i5
" . "
.. ,

" .' ..

::::::::::::::::::::::::::::::i::==::::::::::::::::::::::::::::::::::111::::::::::::::==::::::::::::
)

CLUB CANOINHENSE
Edital de � ConcorrênGi'�

Achando-se vencido c contrato de arrendamento existente
.entre êste Club e o arrendatário, a Diretoria torna público que
aceita propostas para novo arrendamento dos serviços de bar e

c6pa, inclusive residência, dentro da!> seguintes condições:
,"

. Envelope fechado, endereçado ao Sr. Presidente do Club,
contendo além da proposta: <'

I - Prova de que é associado quites;
II _;" Compromisso de que, caso ganhe a concorrência,

sujeitar-se-á à assinatura de um contrato de arrendamento com

a sociedade, dentro das bases, de contrato usuais nestes casos.
", I .

'.

OBSERVAÇÃO: -;- A' Diretoria comunica que não tomará
conhecimento de propostas com importância. inferior a Cr$ 4.000,00
(quatro mil cruzeiros) mensais.

, .

I:
O candidato vencedor obriga-se a adquirir o est6que do

atual ecônomo, mediante entendimentos com o mesmo,

As propostas deverão ser apresentadas ao sr. Presidente
até o dia 30 de novembro de 1956, às 20 horas, quando serão'
abertas e julgadas na presença dos interessados.

.

. ,

Canoinhas, 31 .de outubro de 1956

MILLES LUIZ ZANIOLO - Presidente

OSVALDO KO,CH - Secretário Ix
j

. IMPUREZAS DO SANGUE

(lRÉ.t/HERA BOA ROI)PA
, �q:

"'-r:-r ,11-

,

�!f nlXIR Df BO�UfIRA
I �?"l 'AUX. TRAT. SlfIUS\l_��,j

. ___

'I'· Atenção
A Fabrica Glória oferece ao povo de C�nolnhas

Roupas prontas e sob-medida Casemiras, Linhos, Tro
picais, das mais variadas côres e dos melhores padrões.

Agente para os municípios .de Çanoinhas e pa-Ip,anduva Estefano Bedritchtik - Rua Paula Pereira
N.o .872. 6x

nada
52

Primasia
I

lugar entre

10 Está oferecendo a

tOJA das NOVIDADES

lisonjeira: o

de
Brasil .em l.

índice de
vida

,

países
encarecimento do

•

.mator

custo' de
RIO - (Via aérea) - A pro-

- pôsito de recentes dados. estatís
ticos da ONU, que nos colocam
na cabeça de uma lista de 52
países nos quais se tem processado
mais ràpidamente o aumento do
custo de vida, presta interessante
declarações, o sr. Antonio Osmar
Gomes da Confederação Nacional
- "Dentre 52 paises-, - oh-:

serva _:_ o Brasil é o. que apre
senta maior índice do', aumento
do custo de vida nos últimos
três anos. Acima de nós acham-.
se apenas duas ou três nações"
assim mesmo com uma diminuta
margem f'}e diferença.

Essa primasia, no caso não nos
. é de modo algum lisongeira. A
exaltação dos brios nacionais se

justifica quando nos vemos colo
cados em lugar de destaque em

prêlios de outra natureza. Nunca
porém, deste de sermos um país
de vida: a encarecer, dia ã dia.
sem sabermos encontrar meios a

dequados de evitar que êsse es

tado de coisa, continue, «u, pelo
!!lenos, a situação se estabilise.\
E, infelizmente um atestado de

incapacidade que damos aos ôlhos
do mundo, no confronto com'

aquela meia centena de outros

países da estatíetica da O l'lU".

REMÉDIOS ERRADOS,. /

CONTRAPRODUCENTES
Mostra a

. seguir o Sr. Osmar
Gomes que isto ocorre porque es

tamos querendo combater o mal
com medidas erradas. contrapro
ducentes.
- "Como é que alguém ou al

gum país - pergunta - poderá
jamais impedir que a vida enca

reça eumentando impostos aôbre ],
seja que fôr que constitua o que
se estende por bens de consumo i'

Como é que poderão baixar 08

preços das utilidades. se se ele
vam os tributos sôbre bens de

produção i'
Afinal de contas cOl:Qo' combater

a carestia generalizada, se Bd res
«tringe o crédito bancário, dando
estímulo à agiotagem �

Tampouco essa estabilização se

conseguirá. com a elevação das'
taxas sôbre os rendimentos: ou se

tridutaudo o. que arbitràriamente
se está chamando por aí a fora
de "lucros excessivos ou extraor-
dinários".

Pois bem. são essas justamente
'as medidas que no Britei! conti-

nuam a ser tomaas, sob o vão
pretexto de combater a inflação,
valorizar a moeda e deter o .eon

tínuo aumento do custo de vida.

Aí está em
�

cogitações o au

mento do impôsto de consumo,
>

Aí já está a elevação do impôsto
sôbre a. renda,
,

É que de tais medidas aimplis
tas como do aumento das taxas

sôbre ·os combustíveis,' lançam
mão os nossos estadistas como

sendo medidas de 8alv8,Çªo nacio
nal.

E conclui o líder do comêreio
báiano:

.

_., O resultado é êste - o Br��
si! batendo o record da vida cara,

nestes últimos tempos, no mundó
inteiro sendo que neste andar',
dentro em breve, atingiremos prrs
'porções astronômicas".

o seu rádio do futuro •••
estó aqui, HOJE!

1
Mod. BR 639- \. - 7 válvulas "Novai",

ô

ího magico, estágio
de rádle-frequêrícía, '6 faixãs de cridas ampltadas, alto-falan-
te Super M de 8" CQm tornada suplementar, � contróles de'
tonalidade Independentes, tomada e chave de "pick-up",
fUneiortamento em 90 até 220 volts AC. mostrador com pon-
teíros, Iuxuosa caixa de' madeira. Dimensões: 60x39x23 em.

PHILIPS �ccín
técnica ,

(

, �upóJt,
a nova

í!!l!lEl

III
'-,

I�
III
�L
m
m

Revende�ór A.utorlzado
III
III
flll
m
�I
·'1II!

LOJAS UNIDAS LTDA.
.

Rua Caetano Costa, 553
-, )

.

CANOINHAS - Sant� Catarina

'II!I'T.._·_I

;�� ._.

DP.TV·4 ó7·P

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEl'RAS,
ESPINHAS, ETC.
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CORREIO DO NORTE

VI O R A ç A/R IA'
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.
Colocação de vidros em geral

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

produção e satisfação D,O seu manejo.

Indicação do Atelier dê' Mecanografia
'" de ERNST REIMER

Técnico Mecanógrafo
Praça Lauro Müller, 132 ;-: Canoinhas

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

Com uma máquina
",

24-1'.1956, "]
Procure no seu forne(edó

. o sabão Princeza,

LYSi1',Borax ou Tupy "'.,
Um produto bO�1 i

i

especial e can�inhen�et

=

A mais antiga
A mais sortida
. \ A melhor

A preferida.

Oficina

Relâmpago

Completa assistência para
b· . I t do pequeno concerto

sua BCIC e a até a reforma geral

Bicicletas das melhores' marcas
Peças. e accessórios

Ven<J,as à vi.sta e a prazo

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

sr, João Seleme, junto à Casa Esmalte

" CJ� pr.x., ..

tar.·fa: d. c ••• r'

,/

�provat:CI em vórios poises; vitoria
la contra O tempo, o de'sgaste e OI

choquesj reclamada pelas donas d.

caSo, costureiras, modistas, alfaiates-

IIIIdqulna de costura cem por cento p�
ligara é fabricada no Brasil para que todos 011

lares brasileiros possuam a móquina 'que "'traaa
forma em prazer a tarefo de coser'"

VIGORElLI possue um belo movei ;;m _bule
-

trabalhada, com cinco gavetas, cosendo para
frente e para traz, bordando, volante naaclço
para maior proteção.

, .,

VIGORELLI é garantida por quinze onos, __

dura uma eternidade I

Oistribuidores no .ul do Brasil:

"

c3+�� ��
CURITIBA - PONTA GROSSA - LONDRINA - MARINGÁ.. - BLUMENAU

Represen'tante local:

Basilio Humenhuk & Cia.' Ltda:

I

,

Casa E 5 m a.1 t e

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

versos modelos

Na Relojoaria' Suissa
óe Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

Material Elétrico

Lâmpadas, Lustres

eatj4 g,t�it4
I

Rua Paula Pereira, 362
'Oferece:

TINTAS PARA AUTOMÓVEIS
TINTAS EM PÓ -

TINTAS A ÓLEO
ESMALTES "

ÓLEOS
\ AGUA RÁZ

CÓLA
PINCÉIS

FERRAMENTAS
GESSO P/PINTURA

PARAFUSOS

DOBRADiÇAS
FECHADURAS

PREGOS, ETC. ETC.

DR. ' ERWIN SCHWARZ

Clinica Dentária Geral - Raios X
I

A mais moderna aparelhagem dentária do

Estado a serviço do pôvo de Canoinhas

r'

Atenção \

para este ano cõncede-se um

desconto de 2Q-/.
sôbre a tabéla em vigôr

Trabalhos ràpidos e garantidos
CONSUL TORIO:

Rua Getúlio Vargas, 898 (em frente a agência Ford
I

Colchões de Molas
Grupos

A VISTA

- Duas Facesi
EstoFados
E A ·PRAZO

Informações com Waldemar Knüppel

Casa e Terreno àVenda
Vende-se em Salseiro (Laranjeira) um terreno com 9 al-i

. dI'
I

queires e cu tura e 4 de herval, com uma casa de ma-:

de�ra e criação. Melhores informações cow �o .Senhor
FERNANDO FREIBERGER em 5�LSeIRO

. � j'I
, 1
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o FUN-CIONALISMO, ESTADUAL
Florianópolis, 20 O Governador encaminhou o-ntem fi Assembléia- Legis
lati va mensagem propondo novos padrões de vencimentos e salário para o

funcionalismo público do Estado, a partir de 1. de janeiro do ano vindouro.
,

�no 11 . CANOINHAS - S. Catarina, 24 de Novembro de 1956 - N. 426

, "

O DJ·a Nacl·onaJ de
.

.

Acão de Gracas
, � . �

em Canoihhas
A, solenidade imponente em nossa Igreja Matriz

quinta feira à noite
Alertada pelo toque dos tres zendo-se presente na pessoa das

grandes sinos já ao meio-dia, mais altas Autoridades Civis e

li população católica da cidade Militares, prestigie o TE DEUM
tez ato de presença maciça. à de elevado agradecimento que
oite, na -Matriz de Cristo-Rei. nos Templos se entoa nessa

fi. Cúria Diocesana, por telé- noite. Em-Cauoinhas, com des

grafo, concedera autorização file de entrada até os degraus

para a Missa Vespertina,' que do Altar, fizeram-se presentes

�ais se revestiu de brilho, por as Delegações Oficiais da nossa

fer a festa de Santa Cecília, Força Policial, do pinásio "San

�uando um dos maiores córos ta Cruz" do Colégio e Escola

nistos de Santa Catarina, que Normal "S: Coração de Jesus",
1. o de Canoinhas, celebrava a do Grupo Escolar "Almirante

lesta da Padroeira da Música. Barroso", todos com seu pró
prio Pavilhão Nacional, o Colé

Pouco a pouco, todos vão to-
gio e a Cruzada Infantil ainda

ando conhecimento de que é
com suas próprias Bandeíras

Brasil, .

no mundo inteiro, o
_

.

a Pátria aos pés de Deus.
aís que está Hderandó a carn- Após a entrada, começou a San
oanha, já agora de âmbito in- ta Missa, durante a qual o Côro
jernacional, para a celebração Misto "Santa Cecília" executou

�ada
vez mais universal do Dia alguns dos .seus mais expressi

e Ação de Graças, no que os vos motetes sacros. Ao Evan
ispos Brasileiros levaram o gelho. o sacerdote oficiante, Frei

. ;:tovêrno a instituir, por decreto Elzeário, falou sobre a signifi
I data significativa para todos cação daquele ato que, a mes

IS corações cristãos. Assim, de ma hora, congregava o Brasil.
no em ano, tanto na Capital Finda a Missa cantou-se o TE

federal, como nas Capitais dos DEUM, com que se encerroumais

f::ados, até as cidades do in- uma cerimônia, das muitas ines-

�'
° Govêmo Br.::, f:, MqUecív:em:os," Ig:;:aM.:�
Cine Teatro Vera Cruz

APRESENTA:
-.

HOJE • ás 20 horas Irnprôpnio até 14 anos

A FERA DO FORTE BRAVO
Grandioso filme de aventuras da Metro 'Goldwyn Mayer em

maravilhoso technicolor com WilIiaro Holden e Eleanor Parker

Conto da série c·Sinal do Cavalo Branco"

DOM I NG O ás 14 horas Censura Livre

A FERA DO, FORTE BRAVO
Conto da série ··Slnal do Cavalo Branco"

.

I
• ás 17 horas Censura Livre

DOM NGO
• ás 20 horas

-

Impróprio, até 14 anos

ROBERT TAYLOR e ELEANOR PARKER, no colossal
filme CINEMASCOPE da Metro Goldwyn Mayer

'SANGUE AVENTUREIRO
2a. FEIRA - ás 20 horas. REPRISE - Impr. até 14 anos

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

TEU NOME,' É PAIXÃO
com Dorothy Lamour, Robert Prestou e Paeston Foster

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

As Garotas da Ilha dos Prazeres
em helissimo technicolor

com Leo Genn, Don Taylor, Dorothy Bromiley e outros

Aguardem)" para breve o colossal filme da Paramount

, <�.J'anela Indiscreta

Crime crnél e covarde em Rio dos Pardos
Friamente assassinado o estimado cidadão Dorival Machado Morto
quando assentava bases para 'uma corrida de cavalos Repercutiu em

todo o Município a maneira em que foi cometido o crime --- O sangue
frio dos assassinos, causou indignação à população de Rio dos Pardos
Dorival Machado, nascido 'em

Canoinhas, filho de Augustinho
, Machado e de Dna. Emília Cubas

Machado, educou-se em Canoí

nhas, tendo frequentado o Gru

po Escolar Almirante Barroso,
concluindo o Curso Complemen
tar. Após, fixou definitivamente
sua residencia em Rio d'Areia
neste Município, onde passou a

ajudar seu pai na lavourá e in

dustria agrícola. Dotado de atra
ente personalidude-caracter fir
me e moral elevada, logo con

quistou integralmente a simpatia
do laborioso povo daquele pros
pero Distrito. Inteligente, por
ocasião da 2.a Guerra Mundial,
montou em sociedade com o

Sr. Antonio Moreschí, uma fa
brica de .cafeina, que funcionou
muito tempo, exportando o pre
cioso alcaloide. Terminada a

guerra, dado o baixo preço do

produto, viram-se na contigencia
de fechar a fábrica. Mas mesmo

assim, continuava sempre bata
lhando em pról do desénvolví+
mento da agrtcultura e criação.
Sabedores da capacidade de Do
rival Machado, a firma Bento
de Lima & Irmãos, o convidou

para dirigir uma serraria em

São Pascoal, Município de Porto

União. onde já desfrutava de
um grande circulo de amisades
e ocupava tambem naquela lo
calidade, (l espinhoso cargo de

Sub-Delegado de Policia. Serna-

nalmente vinha à Rio d'Areia
visitar os seus amigos e paren
tes, pois São Pascoal visinha
com o nosso Município.

Domingo, dia 18 do corrente
havia corrida de cavalos em Rio
dos Pardos, distrito de Felipe
Schmidt neste Município. Dorí-

. val Machado aficionado desse

esporte, tendo que trazer a sua

espôsa no médico na segunda
feira, aproveitou vir domingo
de São Pascoal e ao mesmo

tempo assistir as corridas. E as

sim o fez. Trouxe em sua com

panhia, alem 'de sua família, o

Inspetor de I Quarteirão de São
Pascoal, Sr. João Vieira. Estan
do Rio dos Pardos localisado a

poucos quílometros de R i o
d'Areia, Dorival Machado parou
o seu caminhão em Rio dos
Pardos tendo se dirigido em

companhia de João Vieira, para
o local das corridas.

Lá chegando, entabolou con

versação com os seus amigos
sobre o desenrolar das corridas.
Terminando a que ele estava

assistindo, procurou entender-se
com os patrocinadores, deter
minando novas bases para outras
corridas. Foi então que os per
versos indivíduos Joaquim Ri
beiro - Miguel Ribeiro e João
Francisco Ribeiro, residentes em

Rio dos Pardos, deram início a

provocações, dizendo que eram

homens para apostar qualquer
coisa e enfrentar qualquer si

tuação. Advertidos por Dorival
-

Machado que disse-lhes não tra
tar-se de discussões nem de

-,

brigas. e sim apenas acertar
entendimentos para futuras cor

ridas, surge inesperadamente
Miguél Ribeiro de punha! na

mão para agredi-lo. Revidado o

golpe por Dorival Machado
avança tambem João Francisco
Ribeiro irmão de Miguél, com

uma faca para com seu irmão

esfaquear Doríval. Este conse

gue após muito esforço, livrar '

se de ambos, e afastá-los do
intento. Já estava tudo calmo,
quando já montado 8 cavalo,
Joaquim Ribeiro, tio de Miguéi
e João Ribeiro,. com novas pro
vocações e, dizendo que a dis-
"cussão não ficava sem respos�a
- salta do cavalo e avança para
Doríval procurando agredi-lo
com o cabo do chicóte - Dorí
vai revida e nesse momento, o

covarde Miguél Ribeiro, apro-

FALECIMENTO

Francisco Rocha Pires
Faleceu repentinamente dia

18, erri São João dos Cavalhei
ros o nosso estimado amigo e

assinante, Francisco Rocha Pires,
comerciante estabelecido desde
a muito, onde gosava de grande
estima e admiração do povo
daquele Distrito. Seu falecimen
to causou profunda consternação
tarnbern em Canoinhas, onde
contava com numero de amigos.
Francisco Rocha Pires deixa

viuva D. Jose-fina, 3 filhas ca

sadas e 1 filho.

«Correio do Norte» embora
tardiamente, envia a família en

lutada, sedtidos pesames.

I

Rádios

Telefunken
revendedores autorizados

CASA ERLITA ASSOCiaçÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE CANOINHAS
CONVITE

Tenho a grata satisfação de convidar os associados
désta nóvel entidade de classe, às Autoridades em geral,
às Imprensas falada e escrita, aos comerciantes e indus

triais deste Município, para o áto inaugural de nossa séde

social, sita à Rua Vidal Ramos, Edifício Força e Luz, se

gundo pavimento, para às 10 horas do dia 25 do corrente.

Contando com a presença de todos os associedos

e demais convidados, em nome da Diretoria desde já
agradeço.

Associação Comercial e Industrial-de Canoínhas.

MILLES LUIZ ZANIOLO Secretário.

.'

Cartões
para formatura

para natal
lmp. Ouro Verde Lida.

'.

veita a ocasião e o apunhá-la
pelas costas. Deu a prímeíra

.

punhalada e em seguida outra,
deixando desta ultima, o punhal
cravado sobre o pulmão de Do
rival. 'Trava-se então uma lufa
corporal entre os 3 assainos e

o João Vieira, 'amigo de Dorival,
que enfrentando os treis, con

segue' ainda tomar asfaças dos
irmãos Miguél e Francisco. Es
tes desarmados, abandonam a

luta, deixando Dorival já morto
e João Vieira, com escoriações.

Dorival Machado e João Viei

ra, estavam desarmados e em

mangas de' camisa, o que bem
demonstra as bóas intenções de

que ambos estavam possuídos.
Em seguida, foram tomadas

as providências para a remoção
do corpo para Rio d'Areia onde

, residem os pais de Dorival As
autoridades policiais de Felipe
Schmidt entraram em ação para
a t:aptura dos criminosos. Na
mesma noite, foi preso em Va
Iões Joaquim Ribeiro e no dia

seguinte, a tarde, o Capitão Le

andro, Delegado de Polida, agin
do e tomando urgentemente to

das as providências, consegue
prender em Rio dos Pardos, os
dois' irmãos Miguél e Francisco.
Estão todos presos para em bre
ve serem julgados. A justiça
não há de falhar, castigandojse
veramente estes bárbaros cri
minosos.

O sepultamento de Dorival
Machadei efetuou-se' segunda
feira, dia 19 às 16 horas, no

Cemitério de Rio d'Areia, com

grande acompanhamento. Este
Jornal e o Diretorio da UDN
de Canoinhas, se fizeram repre
sentar pelos Srs. Dr. Reneau
Cubas e Alfredo Garcindo.

Deixa viúva e 6 filhos me

nores.

A familia enlutada, apresen
tamos nossas sinceras condo
lências.

Casá àVenda
Vende-se -ou troca-se uma casa

de material.iprópria para comér-:

cio, à Rua Vidal Ramos, (Bar
Marabá). Ver e tratar com o Sr.
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