
Governador Jorge Lacerda viajará ao' Rio

alguns, dias afim tratar altos
O Governador se avistará com o Presidente

(

segunda feira; onde se demorará
,�

interesses de Santa Catarina.
Juscelino' e diversos Ministros

.
- -

. Gerente: ilHAS! SmM[

PAZ eHARMONIA
CARLOS SCHRÂMM

Nem sempre as nossas idéias e sentimentos traduzidos em

nossos escritos; encontram no seio do pôvo a receptividade que
esperamos; entretanto, quando verificamos que a opinião de nos

sa gente está conosco; isso nos conforta e anima sobremodo.

O nosso artigo de 18 de Fevereiro ultimo, como não

podia ser diferente, encontrou vivo interesse no pôvo, pelo me

nos em sua grande maioria. Leva-nos a esse julgamento, o ates
tado de inúmeras congratulações que recebemos através' de ma

nifestações Ressoais, como por correspondência.
. .

� ,

'"
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Esse fato, seima de tudo, vem demonstrar que o pôvo
de Canoinhas anceíâ pela PAZ E HARMONIA! E quando dIze
mos pôvo, situamos esse têrmo, acima dos proprios partidos po
liticos', que nesse caso desaparecem para que todos se identifi

quem no mesmo sentimento de "sineéra união. ''1
Aquele nosso' artigo não teve um alvo - mas sim um

ebjetivo comum! Se as entrelinhas permitiram insinuações, esse

1160 foi 0- nosso prGpGsito! As pessôas eítadass pelo elevado con

ceíto de'suas posições, serviram para que conseguíssemos desper
tàr maior interesse no eónsenço geral, Continuaremos a nossa

pregação e fféÍs ao, nosso' velho príncípío, agora com' mais éntu
zi'ásmo, porque sabemos que há nó pôvo de nossa terra um só'
sentímento, que é o' de promover o nosso progresso pelo traba
:mo pacíãco, respeito mútuo, amôr e paz. A lembrança dós nossos

entes queridos que repousam sob as tumbas bráncas, de' cuja al
vura emana paz, e sossêgo, embora recorde tremenda tragédia,
jamais deverá ser a verêda por onde rasteja o ódio, mas sim,
eenstítufr-se' numa éstràda ampla e têta, por onde se projeta o

atnôr e a compreensão dos homens de Canoinhas. Sómente dessa
fOrma, saberemos dignificar e glorificar a sua memória .. .!

Dentre os tantos que nos escreveram, destacamos ligeiras
linhas que recebemos do velho e querido amigo William Castel-

\ Iains, hoje gerente da importante firma Hermes Macedo de Blu
menaú. É ele filho desta terra e lã fóra, seu coração jamais dei
X'ou de puls&T pela sua cidade querida e pelo interêsse de suas

éousas. A lembrança desse velho companheiro dos- nossos' saudo
sos 18 anos, nos faz voltar as vistas para aquele tempo, quando
.sutra tragédia abalou os alicerces do' nosso progresso, pois su

eumbia pelas balas assassinas um ilustre magistrado catarinense,
Juiz de Direito da Comarca! Quant� custou para refazer o nosso

eonceíto 'de cidade pacífica .. ! Os homens responsáveis daquele
tempo, refreíaram seus ímpetos e a tempestade que parecia de
sabalar - amainou! Arriam-se as vélas e a nau canoinhense, len
tamente, começou a percorrer a sua róta num .mar cada vez mais
ealmo e sereno, até chegando aãS nossos dias, quando nóva tem

pestade encrespou as ondas, ameaçando sossobrar o barco. Pare-
'

te que o Divino Mestre, como na passagem do evangelho dormia
«I seu sôno tranquilo, enquanto os homens de pouca fé, l!!astados
tle seus princípios de amôr e paz, se agitavam! Esqueceram-se eles
tle tocar-LHE, mesmo de leve nos hombros, pedindo para que
-amaínasse a tempestade, afim de que a nau canoinhense-pudesse
seguir o seu caminho com PAZ E HARMONIA.!

Ano,..10, . Canoinhas

Proprietario: A. C. CARVAlHO
CAIXA POSTAL, 2

Grande parte da documenta
ção compunha-se de requeri
mentes de informações, já res

pondídos' pelos órgãos compe
tentes, os quais ofereceriam sub- ,

sídios para a denúncia que o

orador fizera, há tempos, sôbre
diversos êrros, omissões e irre

gularidades verificados em di
versos institutos.

Depois de' analisar, nos seus

aspectos gerais, o problema da
previdência social e assistencíá
rio, passou o aradar a reiterar
a série de denúncias que, por
diversas vezes, já o haviam le
vado à tribuna, dizendo, num

trecho de, seu discurso, que na
da menos do que 16.000 pessoas
haviam sido nomeadas para os

institutos em diversas gestões.
Nesse ponto, lamentou o sr.

Elias Adaime a permanente fal
ta de verba para a melhoria, de
benefícios aos pensionistas e

contribuintes obrigatórios dos

.
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. Diretores: CARlOS SCHRAMM' e OSVAlDO f. SOARfS
� ,
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FONE, 128, €IRCTJLA AOS SAB:kDOS

institutos, finando' verbas �o
faltavam pal'a & admissão de
protegidos e empistolad08.
MINlSTtRIO'OOTRÂBALud,

FEVDO DO PTB
Em aparte' ao' orador, Ó' re

presentânte cari6cll', sr, �d8utó
Cardal'oi declarou t}ue o'Minis
tério do Trabalho' éra um' ver
dadeiro feudo do PTB" e que a'

distribuição' dos lugares nos �n,
títutos se verificava de acõrdo
com a fidelidade ,partidária e

jarnai!l, na proporção do mére
cimento dos candidatos.

TrepI'ico'u d orador, par. 'fita'
mar que não faZia âcusações'
per.on-alistas ném visava' a esta'
ou aquela admitlisfraçãb. Reco
nhecía e ressalvava a boa in
tenção do fsr, João Goulart; em
bora faça .restríções a certas' no
meações feitas quando de sua

passagem pelo Ministério do
Trabalho.

O PSP NÃO FOI FAVORECIDO
O discurso do orador. ouvido

com grande interêsse pelo ple
'nárío, provocou debates que não
chegaram no entanto, a acalo
rar-se, Num trecho de sua ora

ção, foi o orador aparteado pelo
líder do Partido Social 'Progres
sista, sr. Arnaldo' Cerdeíra, que

Debates sôbre as organizaç'Õ8S ,previdenciárias,
16.000 'nomeaçõàs para os' tnstittito'S - Sabotagem sonÚ'á o trigO

PREVfOINCI'& SOCIA'L
Durante o «Grande' Expedien

te», .0 sr, tlias' Adaime (PTa
de Santa Catarina) que subiu à
tribuna sobraçando um.volumo
so pacote de }iVFOS e doeumen-.
tos, fêz um longo discurso sô
bre a' nossa organização ,presJ
denciária.

plantando em alta escala, não
enctmtram braços para o rápi
do desenvolvimento de suas ini
ciativas. Enquanto a indústria
mantem os seus operários, to
dos amparados pelas nossas leis,
os homens que ,trabalham na

lavoura, continuam desampara-
dos. Daí tem motivado e criado,

I
sérias dificuldades, permanecen
do no amâino. da terra, somen
te os que ali nasceram e ainda
conservam a vontade de viver
ao ar livre, longe dos complica
dos problemas das cidades: Po
dendo�.contar com um trator,
com uma máquina de colher ou
com lima de ,beneficiar o cereal,
o agricultor vae' ter coragem de

aumentar a sua produçãol por
que estará amparado atravéz de
um orgão que realmente pode
facilitar a' sua árdua tarefa agrí
cola. Está aí a Patrulh& de Tra
tores de Canoinhas. Constará de
10 tratores de pneus Allis-Chal
lmers, de 25 hp, 2 HD5 (estei
ra) além de ceifadeiras-atadei
ras elO' trilhadeiras"Vencedô
ras". Outros implementos estão

sendo embarcados. A Patrulha
terá como Chéfe em Canoinhas,
o Dr. Alaôr Motter, profundo
conhecedor da situação dos nos-

'

sos terrenos, pois já esteve tra-

Novos rumos à nossa agricultura
balhando no Centro de Trato
ristas junto a Escola "Vídal Ra
mos" em Marcilio Dias. Além
da instalação da Patrulha já
uma realidade, o Govêrno do
Estado atravez da Secretaria da'
Agricultura, como parte do Pla
no de Obras e Equipamentos,
notável feito deixado por Irineu
Bornhausen; construirá junto a

Patrulha, à "Casa' do Colono",
com um Agrônomo e um Vete
rinário a disposição dos lavra
dores, em cuja casa, terá de

tudo, inclUSIve Análises de ter
ras, que o lavradbr pó�at ne-
cessitar.

.

E tudo isso, deverlios ii
\
I:ti;;.

I neu Bornhausen - a Aroldo Càr
neiro de Carvalho qtle lotou
éanoinhos no Plano de Obras
e Equipamentos e fipalmente' a
Diretoria' da 'Associaçã0 Riiral�,
peÍÔ, seu trabalho re�lisa'do em

benefício e desenvolVImento da
nossa agricultur, atravez da
distribuição de sementes, tor
nandu Canoil'lhas capaCitada pa-'
ra pedir e exigir. '

'

Brevemente a Associação Ru
ral dará pormenores sobre o

horário da Patrulha, assiffi\como
do modo como atenderá os la
vradores .

.

declarou, pereritoriame.nte .,qu,
seu Partido e sua bancada IM!

pleitearam'favorel nos iOltitü
tos l.méia forárrf áten'dido',
neui mesmo quan�o o IÀPC
tinhà na suá direção' o ex-sena
dor Olavo de Oliveirâ. Adí�t,I
tou que, nessé senfido, itià' o
cupar ,. tiibuna, ,opoituiíam�ri

. te, firito pàta raÜ'f'i'cár s1)'8.áflr
matlva's, como p4rá deferidér li
gestão daquete seu' éorréligio
nArio ná refeti�'a _a'utárquf8� P��
o considera um grande aonu.
nístrador 6 um homem púbheó
com acentuado elpírito público.
A sessão foi levantada. _ is

15,30 horas.

Do «O' DIA», 22-2-5"

ReForma
para

•

pior'

ALFREDO GARCINDO
PI:e.l!idente da A88.ociação Rural

Com a instalação da Patrulha
, Moto Mecanisada de' Canoínhas
ala Secretaria da Agricultura, em
.nossa cidade, localisada no pa
vilhão número 1 da Associação
Rural, é um acontecimento . al
tamente auspicioso para o Mu

aícípío de Canoinhas. Cabendo
à Associação Rural haver sido
a pioneira desse gigantesco mo

vimento para a sua instalação
em nossa cidade, estão todos os

seus associados. de
/

parabens.
Esse amparo a classe rural é
.üico para o reerguimento da
nossa lavoura afil!l de' que ela
tenha um ritmo de desenvolvi-

, ,

mento compativel com o seu
. crescimento e s'o1)retudo diante
do seu progresso havido nos

1Íi.ltimos anos.

O trabalho princÍpl:lÍ da Pa
tTuUía' é demonstrar ao agricul
tor as inúmeras 'vantagens da
lavoura motÓ:mecanisada. Antes
alo trator, a maneira usada: pa
ta incentivar Ó crescimento da'
produtividade agrícola no Bra:;
sil, não oferecia uma: assistência

,direta, capaz, de mostrar resuf'- A instalação da Patrulha vem

tados concretos. Apenas criava atender um justó reclamo dos

Glesequilíbr�os no fator produção 'I nossos lavradores. Vem mino
e para ser corrigidos, não eram rar a situação aflitiva dos que

encontrados, meios que dimi
nuíssem os elevados prejuizos.
O Brasil hoje já exporta cere-

.' ais graças a agricultura meca

nisada, onde repousa o desen
volvimento econômico e para
que esse desenvolvimento ,seja
levado para a frente, sem cau

sar' interrupção, é preciso con

tinuar dotando a agricultura de

máquinas e mais máquinas. Elas
constituem a única forma pela
qual poderem'os acelerar a pro
dução, única forma da amplia
ção de nossa capacidade para
importar e á'tacarmos com al

guma esperança de êxito o nos

so problema cambial. Para man�
termos a nossa atual taxa de
crescimento econômico, é pre
ciso que o aumento de nossa

produção agrícola seja capaz de
proporcionar um desenvolvi...
mento harmonioso da agricultu
ra COIri relação a indústri'a, o

que infelizmente, não se yerifi
c�: hoje no Brasil. E énquanto
isso não acontecer, terão os'Mu

rtiéípios que juntar suas ,cola
borações, seus pontos principais,
,agricultura e indústria.

'

..

Depois de anunciada com alar
de pelo Govêrno e pelo' PSD, a

projetada reforma conatitucional,
se não caiu em ponto morto, ea-.

trou, em recesso, momentâneamen-e
te deslocada . do primeiro plano
,pela guerra contra o major Velo
so e, no terreno estritamente po
lítico, por essa outra Operação bÉ
lica desenvolvida em tôroo dá
presidência da Câmara, mais am
bicionada do qU6 nunca. ,crepois
que os juristas do «retôrno» re

novaram, sôbre bases inéditas e

imprevisíveis, a doutrina dos im
pedimentos presidenciais:

�l'Ite� outros temas gozam._. de
natural primazia sôbre quaisquer
outros. como é fácil comprender.
Não surpreende, portanto, que a '

reforma, em, compasso de esper-a,
tenha 'recehido o clássico despa
cho de «aguarde oportunidade».
,Por outras palavras, aguarde ..

�nstalação da sessão legislativa or

dinâria, quando o casa da' presi
dênccia da Cíl'tnára, bem ou mal,
estará resolvido e quando ê pJ:O·
v�vel que a ofensiva contra o ma

ior Veloso" ó major Paulo Vitor
e o capitão Lameirão tenha per
mitido defiuir melhor as' p08sibi.
lidades de resistência dê8sel' ófi"
êiais.

A Nacio, entretanto, deve es-
'tar atenta, muito atentá, ao que
contra el&. se prepara. Não tenha
m08 dú",ida, com ef�ito, de' que
a reforma em projeto, 8Qb a en-

,

ganosã' aparêndia de' afendêr .os
'reclamos da opinião p6i)licâ, o

culta propósit.os> inteiramente con·

trá'ri�8 às mals fundadas exigências
da opinião nacional. Não o dize
mos apenas porq..re sua origem sej.
ia da8 mais 8u8peit8l, ma8 tam.
bem porque é exatamente o qUll
resulta do exame, do pouquílsimo

concJ'ué na úl'tiaiâ página

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c;. (Conclusão da última página)
., • Cf _

W .t "Teu Cineminha Sao Francisco
e, principalmente, tua' admirável
,13. I. C., é mais uma fiar, �muito
mi�osa, tão mimosa quanto ori
ginal, -da"dêdicação franciscana em
PJóÍ do bem de Cânoinha!! e de
seus pequeninos. Desacreditam-na,
porque a má ;o�tade dos inimigos
que o Diabo te arranjou não sofre
que sejam, iniciaJivas franciscanas.

'�l'>

Eis tudo; em poucas palavras.
,� E C0ll10 está o clima de Ca'noi-"
nhas, Deus meu; sem embargo das
horas agradáveis passadas com mi-
nha familial- ",.

'�
:/ p:' ir"'. :�. *:

O clima religioso perturbado por
incidentes. previstos, calculadoss ;

engendrados para Iançar .o Clero
Secular contra o Clero Regular.
.Neste ponto, 'preciso cdncõrdar
plenamente com' aquêles 'cidadãos
de, Canoinhas] '-não só revoltados, ,

mas pensantes; que repudiam, em

nome da própria dignidade humana, ,

de" estranhos "Desagravos" hoje
sairem impressos daquela mesma,
oficina gráfica, 'que ontem imjiri-

_ miu o pasquim aviltante contra a

'pessoa de frei Arnulfo; um dos
sacerdotes mais. -silenciosos e pa-
''''cientes,-que jamais 'passaram por"

.• s
Canoinhaa.,e agora de malas pron-

< tas com esta amargura rio coração,

�sem "Desagravo", o Vigário da

'lj\;Pàró<iJuÍa; a .mesma oficina gráfica
'i!qlle,' zombando de seus leitores
católicos, Íl�_o' sofreu gue seus ti
pos se maculassem: de tinta para
noticiar a chegada a Caaoinhas
do, novo 'Vig�,rio, a mais �lta aU

torigade" religiosa do ,Múnicípio,
porque representante direto de
Dopl Daniel. 'Todos oS comentários

que andam por aí, frei Eí�eári�,
são concordes em estranhar os

Agravos dêsse f�ntásticó' "clerica
lismo" canoinhense, mais 'um pro
duto 'á'� ódio qire até ao Altar já
penetrou, "protegendo" para en-

xovalhar!
"

,

'O" clima' político, 'horrlvel. cs.
noinhas perdeu seu equilíbrio na

tural. Já não é bom viver aqui.
Os líderes rÍatllràis da cidade es

queceram suas sérias' responsabili
dade!l\ e' se movimentam. parece,
para mergulhar està outrora feliz
cidade de Canoinhas no cáos da
agitação desvairada, na' virulência
da Juta fratricida, invocando em--

bora as mais nobres intenções, na
realidade inexistentes. Encontrei,
frei EI�eário; a cidade marcada

_ pelas lágrimas atranc�das com a

tragédia sofrida por, um prestantis
simo cidadão, inocente na morte,
justo na vida, legitima floração de
virtudes da nossa outrora pacífica
e

. compreensiva sociedade.
'

Conturbado 'está o, clima. Mas,
, meu irmão no sacerdócio, em que
pese à inócua agitação anti-fran-'
ciscana de um ou outro pobre de
espírito, Canoinhas agora tem ne

cessidade da nossa presença. Nossa
.

- _., , , �
.-

rmssao e e sera sempre a missao
.

de nossc Será(ico Pai São Fran
cisco: sofrer com a injustiça;�arros
tar a falsidade. não tolerar, vili
l'ê�diüs à 'Religião! Mas de' resto,
à· guisa de nosso Rei; Senhor e

Mestre,. maugrado .as 'suas invec-
'

tivas fortíssimas.contra os Fariseus,
copiar-lhe a linha-mestra de sua'
vida divina, a Doçura, que o mais

.
meigo dos Santos, .o de Assis, pe"
diu a Deus qu:_ lhe désse:

,"o.' Senhor, faze de mim- um instrumento da tua 'Paz:
OI}de há ódio, fáze que ,eu leve amé)r;
oxide há ofensa. faze que eu leve perdão;,
onde há &rro, faze que eu leve a yerdade;
onde 'há trevas, faze que eu l�ve á Luzl'"

Termipah�o, ft:_ei Elze�ri�': já te nós c.onfiàdás. Este é o' pedido de
m�nifestei minha admirlção pela irmão que, te ,fllço: defende a

..magnifica B. I:; C., C�mo .faste Religião" e defende-a com a pena
feliz, quase profético, na ideàliza· cintilante que,'Deus te deu, e de
'ção de seu lem,a: Chapéuzinho fende tudo o que com a Religião

,:.�Sermelbo, inocente, defrontand.o- se relaciüna. Como sabes, NESSE
''Se éom o Lobo. Cóm mais um- campo de batalha, é nosso dever
pouco, imagino" eu, 'terias sé)bre Á sacratí�simo sermos intransigentes
&-Ié traçado <> panQJ::ama ;itúal ae e implacáveis!

'

Canoinbas., Fé)ssem as árvores pi· ," €",

nheiros, o�Lobo seria' êsse' súbito Quantc;> ao que está sucedendo
"cleriqllismo" canoinhense, que é na minlla' terra; não duvides: não

das espécies mais venenôsas de há como um dia depois do outro!
. anti-Clericalismo, sé}lto agora em São Francisco ficará em Canoinhas,
·nQssa terra. Até quando? não haja dúvidasl Amanhã, have'l;á

sol outra vez.
'

-
�

As provações, atuais e as que Et pro m.e orabis:. Tuus ex,corde.'virão sabre os nossos padres aqui
,em Canoinhas, vamos, 'ace�tá-las, flreir;Au_r'é,lio Stulurem penitência ',sa,cerdo1:a}, l�vre e 0 ' ,

consciente, .dos nossos eFros diante . Canoinhas, 27 'de Fevereirü'
dE! Deus: e das almas imc:>rtais (a' d� 1956.

em
"i ...

existentes
'" Rio (8. L A.)"; De' �côrdo '

corri o serviço de Estatística
da Produção., db" Mipistério
fia ,Agricúltura, em;iJ�54. �e
,�stiam no Estado",'de Minas
Getais 17.540.500 'galinhas,
.)2.466.489, galos, 'frangos e

'frangas, 259.01,0 �perus, e

707.9S0,.;:pàtos.,
.

márrecos e

'gansos.
'

,

Gerais
o valor da produção era de

Cr$ 557.344.000,00 .para' os
primeiros; Cr$321.183,000,00
p. os segundos; 24.426.000,00
p. os terceIros e 2().177,oóo,00-
para: os últimos.

.'

Ca b� a Minas GeraÍs o,

,primeiro lugar como produ:-
tor avíeola no país.

-

. Granse, caminhonete para Sebas:
tião Grein Costa; Francisco Becket
fi sua mulher, área 800 m2 e uma

casa de madeira para -Theodoro REQU�RIMENTOS DIV,ERSOS
Boreck: Isidoro Novak e sua mIJ. Lauriey Costa Penterv. Hequer

.

Iher 3 96-0 m2 e uma casa de.' cancelamento da licença para cons

madeira para josé do Nascime�ltõ;� I truir casa resi�tlnci.al na esqui�8
Gabriel Niedzelski e sua mulher" das ruas. Paula Per�lfa ,e Eug�mlO
área 438.50 m2_ para Pedro Neu- de Souza: Ubaldo Ricardo da Silva,
burger, inclusive. uma casa de excesso de 56 m2 que diz existir

madeirar.Agenor Pechéco, àutomô- em sua data urbana n.o'487: Jorge"
vel para. Tufi Nader; União Ca- Schwarz,' aforamento excesso exis-

. tarinense
.

Ltda� concessão linha tente em seu terreno urbano, fração
Serrá do Lu�indo á -Carioinhae. da data urbana' D. 487: Oscar de:

pafa Limdoaldü VoigtJdem onibus '(Jliveir� Negromonte, llforarrll_lQ,to ,

, para Landoaldo Voigt\;_ Miguel excessü exi8tente em sua data ur

Klempous, caminhão para Ciaudio bana.''''sita'' a rua 12 de Setembro:
Novak; Acacio Pereira e sua mu- Aldü Pacheco dos Reis, uma oer.
lher área 123.12 m2 para rOsca.:: tidãô de "que s�u imóvel não �está
Agostinho Werka; Ildefonso Finta. sujeito a recuo ouclesapropriação,'
bicicleta para Erbert A .. Jarschel; e o valür loc!ltivo pelo qual se

Amalia Stueber e Carlos S, Stueber acha lançado: Claudio Novak, dé-
. área 71.38 m2 para Acaciô Pereira; marcação de uma data: Miguel
Idem área 1.4-33 m2 para Frede-. '1{lempouB, .rilU,dança de côr de seu

ê

rico Sachweb;::"'Idem área 800 m2 caminhãD, Idem, excesso existente

para João Scheuer; [riem Idem em seu terreno: And"ré Rubel,
Dara páulo Scheuer; Pedro Glabas, subdiVisão �m datas, cancelamento
bicicleta para Francisco Erzioger; de área e 'fá'z doação de 192,89_
Amalia Stuebet e Carlos S, Stueber m2 parI;} aberturas de ru�.s: Casa
área 800' m2 ,paJ;a Edml,mdo d� Cria.nça'" de Canüinhas, área
Ranthum; Idem área 1.190,78 m� . "de 1'.600 m2, em doação, de acôr·'

para Irmãos Zugmaon; Idem área do com a8 leis em vigôr: Marmoá,.
1.600 m2 para Evaldo e Courado ria São Carlos Ltda.; alteração dfl

Larz�n; Waldir Baurn,iutn�r. b.i- capital: ,Alois Schiessl Filho. reti;
cicleta' pãra Constant,ino Vieirà; ficação nome: Evaldó Voigt. área
Pedrü Pscheuczuk. bicicleta' para devoluta C()uj, majs ou menos ,,3
Augusto CriQzcevski; Claydio No· alqneires à,,', 'margéos 'do rio Ca

vak e sua mulh�Í' área �90 m2, I noin�a8 -7 l(lte. subur ba.no n. 1�6,
pára Miguel Klempous; João,Ka-va '" pelo preço de, Cr$ 0.015: Walfndo
e "sua mulher, área 800 m2 par�a Schraffim: providências referentes
,Pedro Batista de Bar,ros; José dü aü lücal eúÍ que está sendo 'depo
Nascimento e Bua mulher. área 'sitado o' lixoiCcoletado na cidade,
3.960 m2 para Theodoro Schroeder; 'pediód6 �nedidas' de higiene, cons·

Theodoro Schroeder. caminhão 'tituido de 16" assinaturas;
,

para José do. Nasc1mento;, JoãQ,"
,

,.."

REQUERENDO CONTINUA-
Tomachitz e' sua, mulher, área - '

800 m2. para Alfredo'Streit; Julietá ÇAO BOLSAS OrE ESTUDOS: i,

Benkendürff; biciclita pará Jacob ,Luiz 'Niedzielski, lIercilio Con-

Graff; Miguel Suchara, bicicleta' ceição Souza. Agenot' Cortleiro da'

de Henrique' Gonçalves 'para seu Silva, Marcílio M. Kurolli, Irineu
da Silva Reinert. Moacir Ramos

nome; João Wunderlich, AUtornó·
de Paula, Hilário W. Bo�se, Arletevel para Hugo Schmidt; Frederico
Buenü Müller, FraDcisco"'MunhüzWi!helm Herbert Hans Sacbweck.

camióhão para seu nome, da {ir
de Souza e Olimpio,A. Schiv,inski.

ma Paul e Kumine�; Idem, au, ,Tüd�s os requerimentos foram(tomóvel para' A. Malon e Cio.; despachados favorllvelmente. ,REQUERENDO TRANSFE-, Rimou Se1éme, bicicleta para Eloi '

E CI DE DOMINIO 'UTIL .

Prefeitll·ra Municip,al de Cànoi-R· l'f . f\. ,': Krailing; Jovino Roesler re sua· '7

,nhas, 4 de fevereiro' de 1956.José dü Nascimento, caminhão mulher, área de 800 m2 para Raul

para Isidfro. Novak; Francisco· ,Roesler;, Severo Dil:lB Machado, MOAGJ R J.' LEMOS, Secretário

Prefeitura M<�nicipal .' .'

Requeriméntos despachados no periodq de.2 a 20 de janeiro de 1956

nútritivo
."

'do OVO

Motores CI Gasolina e- Oleo Diesel,'" qualquer capacidade
,

Dínamos de 6 volts e ê3fRADORE5 de c�rrente
, contínua e elternsde 'de' 110/220 volts

'Mli>tôres- Elétri�bs «A R NO» Monofásicos e TriFásicóli
;. ,

Chaves Estrêla Triângulo ii sêco e a ol�o
Fios' e cabos par. í��talaçõeã elêtrices em, geral

.,.,i. ./

Isolados é Nú, LâlT_lpadas Elétrica�
-

«GElO

Corrêias cJe Lona Plana em «V»
v: 5., enc�ntrará pelos melhores prêços

Di��a o SAPS

'

que o ôvo
é um alimento de alto valor
nutritivo, fato que lhe' vale a

inclusão entre os alimentos pro
tetores. A composição do ôvo
é .a seguinte: águas, proteínas,
gorduras, sais minerais evita'·
"minas, A água, todos "sabemos,
está presente em todos os ali
mentos" ou-, melhor, em toda
matéria viva ... A proporção' de.
água no 'ôvo é de 73%, Suas
proteínas principais (ovo-albu
miná na clara e ovo vitelina na

gema) são de alto valor : bíoló
giêb, de fácil digestibilidade. 0.'
ôvo possui 12'% de proteínas.
Sua gordura, na proporção de
11%, aproximadamente, está na

gema, representada principal-
-rnente pela lecitina, Suas."víta-

REQUERENDO .BAIXA DOS
IMPdsTOS DE:� �. . .

x Francisco Cardoso. carroçaj ,

Vi
torio Klein, bicicleta; AguineHi
Costa, bicicleta; João Fontana Jr.,"
caminhão Chevrolet; Jnão Ciesu-,
linski s- carroça e ferrarietOrlandos'
Buba, caminhóte Fargo; Eliseu
Barcelos, Quitanda: Romão Kawa,
autemovel: Estanislau Smeutkoski
moinho de cereais: Argemiro Pires
de Lima.tcarroça; Roealino Barbo-
8a,' caminhonete; Maria Tereza
Barbosa. bicicleta.

,REQUERENDO LICENÇA
PARA:

da

na l�ja -J. Côrte
praça

Germinia Ferreira Costa, cons

truir casa residencial;' Miguei Bay
estóbelecer·se com casa ,comercial
em Rio d'Areia; Timóteo Pinto de
Almeida" ,estabelecer,se �com casa

,comercial em Rio Pretinho; -B.tr
nardo Lüpke, estabelecer-se com

Açougue. fábrica de linguiça e de
banha e filial de Açougue;' Natálio"
.J'ires. estabelecer àe Gom Botequim
,Generos alimenticiós e bebidas em

Bonetes'; C(lrlos . Sachwek, cons

trui. um bál'racão de madeira 9.

rua 'Eugenio de
< Souza; Evaldp

Zipperer, estabelecer, se com casa

comercial em CoI. São Bernardo;
Alberto Dirschnabel. construir 30
metros de cerca e solicita. aliúha
mento: Estanislau KDorek. esta-

- belecer·se c-;)m O(icinâ consertos

dé bicicleta; Osvaldü Wolkan
,coóstruir a titulo precário. chur-"
rasGarià. em d�ta .�]fba!!.a, sita (la
Praça Lauro, Muller; Casa� da

Criança de Canoinhas. construir
40 m. de .cerca e alinhamento
co�p'etent�; José do Nascimento',
construir Cllsa rçsidenCial de ma.

, deira, 8 rua Ministro Vitor Konder;
Empresa Uni,ão CátarineDse Ltda.,

'

. suspender a�linha Pinheiros �/€a-'
noinhas, por-tempo indeterminado,
alegando movimento'pequEmo e que
onibus da linha Porto' União a

Mafra pa�sará pür aqiielà localida
de; Alvino F. G. Beulke; aumen
tar barracão; Leünidas Rubel,
construir uma ca�a de madeira: a
rua Ministro Vitór KO)Jder.

"Rua Vidal Rarnos, 101
CANOINHAS

"'�
Fone 125

-\

SA�TA CATARIN 1\,

minas são �a "A" e a "DOI en

contradas na gema e
<

a 82 na

clara. Os sais minerais que pos
sui são o fósforo, o ferro. prin
cipal�ente na gema, e o cálcio,

.

embora em' pequena cota. O
ôvo não é, como já fói afirma
do, um alimento "Indigesto" e

, ,

Assine! Leia I Divulgtre]

Correio do ._Norte'
deve ser dado, sem iàcoveníente,
às crianças,' d�püls' de6 .

ou 18
mêses de idade. '

carroça para 'Leopoldo Dias Ma·,
chado.

.

r

CÓUTRa tctASPA, •

fiUfOA DOS CA·
,PARA FERIDAS,
E C Z E MAS',
I N F�AMAÇ,0 ES,

• ',,' .

.'\;
0"

C O C E I R A,S,
F R I E 1 R A ',5 ,

"$;'

E5PINH"AS, peco
�==================�i
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HOJE:..: "A Vva. sra, dna. Rosa
Ritzmann, residente 'em São
Bento do Sul; o jovem Gabriel,
filho do. sr. Jacob Seleme; os

srs.' Alfredo Trindade, Paulo
Grothe e Braz Vieira.

DIA 6:-
'

Os srs. Nicolau Hu
aeahuk,' e.o industrial Werner
Kelner; a menina Geni, filha dó
ir. José Inácio dos Santos; Ma
daOly, filha do sr. José T81�
cheski; ,_o jovem Sergio Trevi
sani, filho do sr. Virgilio Tre
visani; omenino Wilson Walter,
filho do sr, Gustavo Maes ..�,

"'",

Aos a'niversariantes. deseja-
Illos felicidades.

" !ii ,

'TIN:rX�, :VERNIZES, OLBOS, J3i, 'PINCEIS ..
,

j\ll�TrERIÁL�P PA�RA�( MA RCE'NEIROS.
,

':" 1 :

sãQ 'feitas na' Casa -Esmaltc ',. /
r- �,' -s-.... .... .....,."i"!-�

\t;

'. Nascirnentos .

� � A�

'Está em festas o lar dó casal
Edgard-Nílda Mayer, com o nas!::'
-címento de.uma robusta mení.

_
na, que na" pia' bastismal rece
berá o nome de Sonía Cristina.

Faleceu . Guilherme Marzzall

.� Existe uma antiga modinha bra
sileira que _., começa' assim; "VoU'
contá as maravÍa que eu vÍrno
outro dia quando fui lá"'na cida
de passiâ.i, Adespois eu fói leva
do ao tar chamado cinemá, Lá
num pano aparece uns boneco que

.

se mexe, e inté eu 11,[0 sei inspricá".
,

Modinha bonita, não àcham? Se
'a "dona _Musa" soprasse uma:
"inspiração", pegaria-, no violão
bem bão... e acrescentaria, deva
garzinho, este rabinho:

AMANH";:- Os srs. Willy Gor- x x X x - E ';'houvé�fita ,bunit; de ár-
zeltz,.e Saul Chuni Zugman; a regalá bs: tSio. - Creio, psxiu,
ra, dna. Aurora, esposa do sr.

Com o nascimento da primo- d 1 ."" d 1
geníta Rosa,ngela . Maria, ocorri- coma re "'e pOIS e so pros gran .,er

ffenrique Gonçalves Sob.; a me-
"

N- t .,. . '�, �"

do dia 25 p'p., está em,' festas
ao con em. pl'._os piqueno mre ca-

nina Maria Helena, filha doo sr. t
.

E '_.-
'

o Iar do casal Orlando e-Adelía or,ze ano., .oao me engano.,
Antonio Cubas., a sra, dná. Jo- '

, Quando os certais não admitem
sefa, esposa de=sr. Zefredo Mül- NascimE:n�o., _piás, a gurizada, çom curiosidade
ler; a sra. dna. -Celéstína P; x' x x x .;o- bem aguçada, lá está... , .

Kuhn; o menino Nereu, filho do Eliseu é o nome do robusto
sr. No(! !;T. Pinto.

�

,garoto que.ia 29 de Fevereiro

DIA 5:- O menino Carlos AI.
veio -enriquecer o' lar do Sr,

bertó, filho do sr. Syilvío A'. Miguel Andruchevicz e senhorai,
. .' Aos novoscanoínhenseà e 'seus "'-

Mayer. ,

'

.

.

'

)'
,

' paIst nossos cumprimentos.

Repercutiu dolorosamente em

nossa cidade, o infausto faleci
mento do benquisto cidadão Sr.
Guilherme Marzzal, proprietário
do Bar. e Restaurante, Guarany,
que veio a falecer dia 28 do p.
findo, 'apóz longa enfermidade.

Homem afeito ao trabalho, foi.
um' dos elementos de projeção
dor.progresso da .cidade.
gomem cumprido� dos' seus

deveres, soube sempre se im'"

pôr pelas suas" 'elevadas quali
dades de homEm ..bom e justo,
por isso que grande massa po
pular rendeu-lhe' as suas últi-,.
mas hom�agens por oc'asião de
seu sepultamento:
4Correi� "do Norte perdeu um

grande amigo, e apresenta à
Família suas sentidas condo-
lências.

' '

";,

,

-

t;' .,

f>. l"ámília enlutada,
, pesames.

, TOSS�S f !!flONOUlTES r

VIRHO [R[D�OUBU

turs1I 'Gràtuito de Taquigrafia
fi

A. ��c?lá Modêlo de, Tàq�3gr�
T� dlrlglda pelo Professor, SerglO
Olllaz" abriu matrículas ao novo

curso de taquigrafia' por', corres�
(,.ondência que'\terá ,a duraçã0 de
CInco 'mêses, ap6s o que sérãó"
Conferidos diplomas aos alunos
ap d

''<'

III
r.ova os. tm ex:me final. �ar�

E
alores mformaçoes escrever a

aScola' ModêlC) "'
de� TfguigraJia,

a
Ua Barãq, Itapet.ininga. 275, 9°.

plld<l;r, sala 93, Ca_.!xa Ppstal, 8600,
One 36.7659, SAO PAULO.

\(enUe:ser
, uma cSefrª fita, em ótimas

condiçõer;;, p;fra c ',desdobrar
c táboas/ Prê�o 'ãe, OÇásião'.

, /

Informações ne,st,a redação.

,

EWâldo 'Brand "

T�ês Barras - Santa t�t.rina
�,,' t-�r

"

Tem para 'prontª entrega:
�Telha's Francesas

.
_ Tijolos

, ,

Goivas

do;
-F. �t:_ ;:�� _

melhofes ,cqmp.ras

Modinha ...

J. 'W;l:orek
"J

Registro Ci v il
.Sebastião Grl"in''''Costa, Escri

..yão de Paz e-- Oficial do Regis
tro Civil de Major -Vieira, Mu
nicípio e Comarca de Canoinhas,
Estado de Santa Catarínã; etc>c

� �
-�

Faz 'saber' qUE; pretendem ca

sar: Valdemar Werner e Maria
Rósa Faifer.' Ele natural d�ste
Estado nascido em Mafra no dia
31 de maio de 1935, lavrador,
solteiro, Iilho legítimo de Leo
poldo Werner e de Dona Anna
Werner domiciliados � resíden
tes neste distrito. Ela natural
deste Estado nasçida neste dis
trito 'no dia 19 de novembro de
1937' doméstica, solteira, filha
de José Faifer, falecido � d�
Dona Alice Totquato domicilia�
dos e resid_entes neste distrito.

Apresentaram os documentos
exigidos pelo Código' Civil art
180. Si alguem tiver conhecimen�..._ . '-..,,_

t�., de existiralgurn impedimento
legal, acuse·o para fins de di
reito. E para constar e chegar
êste ao conhecitnento" de todos
lavrei o' presente 'que será afi
xado no, lugar costume e pubJi-,
cadó no 'jornl:tl "Correio �o
'Norte", da'cidade de Canoinhas;
Major, vieira, 25 de fevereiro
�E, 1956;

,

"

"Sebastião 'Grein Costa
'Oficial, db Registro Civil

VENDEM-SE,
Tratar com o propdetário à

Rua 3 de Maio 19, em frente ii
Cervejaria Loeffler. :fx

'.

Instrutivos, Biografias,' Ro-'
mances*,:·e'" Histórias,:.., acaba .

o

_, -." i
:7�r ,,"�e

"de receber' a.
"

Tenis Clube
. Canoinhas, 27 .�:fevereiro de

1.956.
ILmo. Snr.
Diretor do Correio' do Norte
Nesta '"

Presado Senhor:
.

.

�

Corriunico a v.s«. que em

Assembleia Geral Ordinâria.; dia
26 de fevereiro em sua "Sede So
cial. 'foi eleito o Conselho Delibe
rativo 'para o bienio de 1956·1958

composto dos, seguintes sacias a-

cionistas:
.

Para Presidente Herbert Ritzmano
Para Secretario Osvaldo F. Soares

'�. ..,,- 'YMEMBROS
r .

Henrique Luiz Zaguini., Nasie
Cordeiro, Dr. Hivadavia .. lJibas
Correia, Tuffy Nader.

Ato continuo. -ó Con�selhô- De
liberativo. empossado pela Assem

_ bleia, eleg�Q a Diretoria Executi
'va para o perrodo .de 1?56-1957,'
assim' constituida: i,

'

Presidente João Seleme
- Vice Dito

. Alcidio Zaniolo
lo, Secretario Jair Campos Côrte
20 Dito' ,gaul C. Zugmana
10 Tesoureiro Alberto RCasemaioa
20 Dito Naair Cord-eiro

_

Orador Carlos Schranim ,

Cons. Jurídico Dr. Saulo Carvalhe
"

,.cONSELHO FISCAL�
Dr Wigaudo Fischer. Dr Nerr
Waltrick. Osmar Nascimento. Re�
naldo Crestani. Tuffy Nader.

Gr{ltõ pelas atenções a serems»

dispensadas. firmo-me- mui ateu- .....

ciosamente,
'

Jair Campos Côrte
I°SecretarioDIA 7:- Os srs, Otávio Peche

belà,' residente em Papanduva
e José Bley Nascimento; a srha'
Isis Macta, filha do sr. Luiz E ...
Tack; a menina Sueli Selma,
filha do sr. Clementióó' Pteczar�
ka; o menino O�ma'r David, fi
�o sr. -Waldein�r C.- Stange.

DIA 8:- Os srs. Adauto Alla�
ge, Ilmo Acir Buss e José Bo
nifácio da Silva; <:) jovem Alceu'
Bedritchuk, filho do sr. Estefa
no Bredritchuk.

DIA 9:-".0 sr. Ludovico Bora,
.

O sr. dr. Qrty Magalhães Ma
cha'do; a srta:Hildegard Thiem;, Doa. Thereza Thomâ"
Verbnica, filha do sr. Francisco
Jenzura; o sr. Watdemar Fr�ntz'.. � Veio a falecer dia 2 Q,Ô c-dr-
Flávio, filhb do sr. EIpidio Bor� rente a exma. sra, dna. The-reza

ges da Silva.
�.

s.
' Tpoma, esposa do, nossó velho

amigo e assinante, sr. Jorge
Thôm'a.

'

Alcidio ZanioIo, Agenor Vi!lira
Côrte, Reinaldo Crestani. "Jair C.
Côrte. Oldemar Mussi, Dr. Wi-
gando Fischer. Saul C. Zugmann.
Dr. Saulo Carvalho. Carlos

Schramm, Osvaldo Trevisani, O�7
"mar Nascimento .. João Seleme,
Harry Schreiber.' Alberto Raul

;Caiiamajou, Dr. Nery Waltrick,

'(

,M u rido Agrário _

,-_

Pr�oibiçãb .�
Recebemos do sf:x Agente do.... Devidõ'-os estragos, sofridos>

Instituto Nacional, do Mate, 3- em nossos terrenos em Rio�'
revistas "O Mundo Agrá�jo". d'Areia, fica terminantemente

"

Interessante para os senhores proibido a passagem' e, caçadas"
lavradores. para quem reC'0men- não) nos responsabilizando pelo
damos. ,qu� possa acontecer aos contr�-

\;'.entores deste aviso. 3x
Somos gratos pela oferta.

, " PrecHia
.,

Ostertag.
"Guilherme Frie?rich

, :�

·R·�NDAS.t"
de' linho, racine, ,güpüre '

.. e valencienas na -

I, �

CaSa Erli1a

Câmara Munici

par de Papanduva
------�----�' Of. Circo N. 1/56

I E� 9 doe ,fev�reiro 'de 1956
I Pr'eza:jo Senhor

- i<c

,

Tenho a grande honra
c

de co

muÍücar V. Excia. que, a '1 do
mês fluénte, foi eleitâ p0r una
nimidade e empossada, em ses

são sJIene, a mesa diretora des:
ta 'Câma�que ficou assim cO,ns-·_.;
tituida: ... �

Presiden te: José Zadorosny;
Vice-Presidente: Júlio ·Mendes,
de Souza; 10 'Sécretário: ,Jahyr
DamlÍ'so da Silveira;�2°'Secretá-
rio:ilJosé\Réva.�. )\

Aprese�to a V:Éxcia. os meus

protestos de elevada� estima e

distinta consideração.
<i';'� ."",:;.",

Jose Zadorosny
Presidente

,I����,���,����*�����'���"��'�OO'

I ; .

-'..
".

.

.' mjt�;�:" j
� n� CASA ESMALTE E '

���·����������·����Wê��,�����

Safra,.de arroz de

,quatro,. milhõês
ae ton'eladas

A� V7> I "S:�Q ,�' ,lei�:ód,�s�;;Jz,�re�a���raa�r:��
. Os àbaixo assinado

'.�

ro- ,d� 1955, foi eS,timada em 39 t9 862
. ,..: ..� ":�" p -

,..... toneladas,. contra 3,666838 em
.

pnetanos d,e terras sItuadas' -'1954, registrando, erri"'l conse�
em

v Parado" proibem termi- queneia, um aumentei de 5530'24

,

naritemente eaçádas e p,as- toneladas. O valor do p,wduto,
"sagem pelas mesmas,' em que fof de. Cr$ 15.396,878,000,00.
'i '''-._ d d

. .' em 1954, passou para Cr$ ..

VIrLUUe e gran es preJUlzos 18 32D 74'" ('00 00
�"

. d'"
, d

. '.
. .D. V,, "no ano passa o

causa os em cercas e ammaIS. marcando" igua·lme:lte um au-

,AIex Knopp, mento q_�, C.r$, 2,926_�67,000,OO.
AI'�:.l

"

.' Quanto a area cultIvada, os
treuo Pschel�t, dados acusam 2,425,277 hectares'

" Eduardo Pscheidt, _: em 1954 e 2.491.481 em,' 1955.

Ernesto Np.rnberg•. " De acordo cOm o Serviço' de
E!>tatís-Uca da Rroquçã,o, 'do Mi
râstério dê< Agricultura, os maio
res produtores de Slrroz do país
são os Estados de São Paulo --

1.100 5�2 }oneladàs; Rio Grande
do Sul - 85.8 675; Minas Gerais,
�681833; Goiás - 376 968; Ma
ranhão -:- 255,708; SaD.ta"''Cata-

,··Ca'sa... ··,E'·r'I'l-.,t�·" rina - 91.227: e Mato Gr@S'so-
.

.'
'La 87.768.

'

.... ,,' , \

. AG ·,Exmo. Snr.
Diretor do "Correio do
",

Canoinhas�

'. �.

<

.'

�

, Vaccls,� Leiteiras
Vendem�se duas vªcas

leiteiras, primeira' piaI"
'meio san9u� holar:-adê's.• �

T ratar com .-c'

'.

MAX SCHUMACHER

Assin�!",Leia 1, Divulgue!

Co'r:�etÓ do· Klorte'�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�a15�rda mantém Aróld(l�.�l�a·rn�jrp, d,e� CJir;yàlFt'O, ni:",,"'" "-'
__

'

��
__

_

_��
.J

��_�" '-"" t '} '_.>'
-

.,,':: .w'.', ',,'.

:"/Pa\�'tf1 '.' dá" '�Viaçãó�' e _"�Obt�,s ,:,�Públicas,' dada .a c· ,$ua,x:��i�oIiípetencia e-;'�grantle�,'tino
,���R��trail,v(i). :-- y��file2, g�> :,C�no�l1has 'iI,ue, honra' a:'�ernl' em que- pasceu
Da, A�iHj�,tta,ção" do, Exce- coqçreto"armado s/IH?'B�ned!to do Peix0. no Município de Con

�'le9tí�'simJ ,)SJJ:lhôr l'rineu Bor- no município de Indaiál .7- ;Ião . córdi�"em Volta Grande - ,,:Vão;"� nhaus�r1; à ,tes�ta�da' Coisa Pú-> 84,00 rn. largo 9;'20; ponte .de
\ 1,49,00 m largo 9,3ú. "p1;.) .. ponte

blica Cata:pineris�iii há um setor. concretqarrnado s/R.io do Peixe mixta .sôbre oj.Rio Catanduva
que tevejatuação' a�pja'i,e des:' tem Our:;,_no;;,Município c;,de .Ca- ,;ma Estrada Júa:çaba�_",<Çhape
tacada, já' pelQ's,�relevantes' ser-r pinzal s-" -Vão 165,00 m.: largo có. - Município ,tiê .Joíiça'bà;

,_o viços íncurqbídes pelo preclaro. 9,30; ponte de kconcreto armado ponte de concreto armado sôl)re
1
Chefe; do 'Exeêútivo cujo man-' s/Rio dooPeixe em "T.angrá �� 'o Rio do Peixe' em' Barrà1• Fria

,,':dato ora,s�, expira, já pelo es-; Vão 133,00 m. largo 9)0; ponte no Município de Capinzàl; ponte
": '>cl�reci?õ·é'à'pôio'.��, de��soll1b,ia-" ge .concreto armadú na ftetaKâe' �;mixta sôbre.o Ric(Chapecç'Gran-

da atüação do, seu' SeCfetárío Campinas Estrada de F'lorianóv , de ria Estrada Xanxe'rê Rincão,
"1\," da Viação, é 'Obras públicas, o -polis- Santo Amaro ,Vão 8,00 Torctdovno Município de:Xan...

cultõ "e .,dinâmi<r.b�6r:;, fAroldo:.... Iarg. 14�,OC "m ; ponte deconcre-. xérê ",
' Não'1?5,20 FIl Iarg" õ.oo

deCarvalho, gu�� sou- to armado" s/Rio Biguaç§' rio " in; p�,nte .de 'concI�to armado
,Ii', ,,81' '''4

'

.•

sobre o'Rio do 2eixé. em ,.,Caça:,
"" .,;

dor �Município de Caçador �

Vão 64,00' m Jarg 9:.'30" m; pon
te rnixta sôbre o Rió Càtelhanos
e a-Estrada Caçador - <';uritiba�
nos; ponte de concreto "a'rmado
sôbre o Rio Sã!! João na, Estra
da Canoinhas.j- +VIafra ,-r vs»,I

;33,00 m larg 8;3'0 m; \p-orite de
concreto sôbre=o Rio Tl:ômbudo
na Estrada da 'Barra dot'Trom-

.

budo - Taió Vão 27,2Q r;i1; po.n
te mixta sôbre o Rio Molha na

Estrada "Urussanga
.

- Orleães; r

ponte rnixta sôbre 0'\ Rio! Cubi- O dr. Aroldo Carneiro de Carvalho éculo na Estrada Tubarão-Criciu-. .'.

ma; ponte mixta sôbre .o Rio ce.do: de sua pasta; �endo' assu�ll�O a Secr�ta�!a da
.

Laranjeiras na Estrada Orleães- VIaçao.e Obras PublIcas em, momento de crrse s

Urubící. "'" quem' não+se recorda das chuvas ",·intermináveis de

> Quanto à Obras P�bIiéas o setembro�e outubro .de- 1954;'q,?-e,;,a.esbuiram literal •
.�., ""aspecto dá 'Administraçãó lrineu FmEmte' as" n�s�as ,estradas,'? -:- "J>llSCOU dados, ouviu

O Secret�ri�%�a Yiação mo'stra �:jDepút�4o ,Paulo Borrrhausen, Bornhausen, durante a".gestão··"entendidós� recondicionou mâquinas e adquiriu outras
nO�,niapa, hechd' dfl estirada de' Cal1:lpos::"Novos, "que, do Dr.�,Aroljo "Carneiro de,Car- arregimentou' homens e forfuou, equipes de rrabalho\., -

t d t'f" b "'- t"
'. valho-à frente da Secretna da I

,"

I
'

'I
"'." "�pj ,

d fi 'II' .'��.;.,;,. . pre en e re J,. l,car, ..
revemen e

. "

Viação e »Obras
, Públicas, é, ' para ançar-se a uta eI,ll re�lme .

e «,u -rime»
be com �ne;�ia'e clarividência

.

Município'·dc� Biguaçu. Vão 48,06: também, C:everas expressivo. E ven�u b�ava�ent� a bataJ�a '

'1conduzir' a sua Se(.!retaria, coad- m.'laf.g '8;30 m.' (Estrada Fede� ---" �,
.'

, "" "'..
'"

..

Sena-o, ve.J·amosl." diversas, (incluindo-se,' aqui, <> Mas,' ao lado 1as pontes e daijuvando, honesla e lealmeI1te, ral); ponte "mista s/Rio JabGiá '

a ação do Governador do"Estádo. na Estr.,ada, Joa.çaba.Chapecó_'
. Edifício das Secretarías, as Ma- 'oJ)ras públicas_ edificadas em

. . De 1951 a 1954 foratil cons- ternidadelil ;"'Carmela Dutra" e todc:>s os quadrantes do nosso'Nomé:do"':,i-' em fu*eiados de M�njcípio. de' Jóaçaba; ponte, trúidas 8S seguintes óbras pú- de Itajaí), bem çomo o aumento'" Estado,!chá ainda, outro setor
1954,Rsempre se p"ortou à altu

mIxta SJRIO Correntes na Estra- bliç,as: ,36 grupo� escola�res, 20 e reforma. de l5"'ó.bras. divers..
a. s ';qúe"'," nà Secretaría dá Viação e.<

� I,.. '.�.'�."'.
-

da
..

de Gaçador-Curitíbanos: M. tl"" ..

"

ra ,do cargo que lh� fOI ,.ccn�la.. nicí.nio de, Caçador "Vão fiO,OO
. postos d}e saúde, 7 escol.as iso-. (nêste número'" a réforÍ'na e re- Obràs públicâ's. mereceu,'do seu

• do. Capaz. e PIoho,·_o .0[\ �lol-: m.fponte d.e concreto armado
ladas, 6" delegacias' e ca'deias modelação do nosso Teatro "Al- '�tual titUlar, espEcíal atenção:

do Car.neuo de· Carvalho. t:_m s/Rid""'A�gua 'Verde no Munici�'" públicas, 3 ,qúartéis dá. PolíCia,' varo dê Carvalho"). "�C,' Ó da'àber-iu'ra's.de novas e impor-

?esem,pe�hado a.·, sua Com.,.. >,..
Issao, pio ,.d.,.,.e.-Cano.inhas,' ponte"., mix,�t.a.

" 6"armazéns de trigo, ' 2 coleto- 'o;' tantes artérias de comunicações.
lt '. ,., , .. rias ,estaduais" 3 obras públicas E, além dêste acervo )nesti,;;:; ,�,��,'" ..,: 8 ura.

,"'" 4:
; s/Rio� Fortaleza na E},ü-rada SãQ diversas (inclue-se nêste número .

mável de obras, fica� em .cons--- .. Assim,. de-195l" a 1954 foram
A Secretaria da Viação e 0- '; çarlos - Itapíranga no Muni-

o ,'-!?alácio Residenc.iaI.da A'gro-""" trução:" 36 grupos .. escolares, ,8" " construidos )74 kms. de estra-
bras fúblicas teip, atualmente, 'dpio".â� Itapirangfl ;"Yão 20,00 inômicâ'), além de 7 reformas:- postos de saude, 9 escolas iSQ-, . dasr, eJ�êonstruidos 72 kms. Em
como 'subordinadas �a

. Diretoria m. la'rg". 5,0::>.'; ponte ,.mixta s/Rio . 'aumentos de diversas espéciés ladas, 6 d'e,lE;'ga,ciaª "e ca'deias 19p5",rforam coris.truidos�,97 kfIls.
de Viação. e -'Obras' Públicas, Macacos no Municipio de Itapi-' de próprios estadua.is. públi,cas, 2 armaze,ns de tpigo, I e reconstruidos",,1l6 kIDS.
dirigida p.elo. Pr«l!"", Walter F.

.

ranga; pon!e de.:madeira sôbre '. ".. ?,. :". ,_
.

,2 e�colas norm�is e 6 obras pú- . ten.'Piazza, 0;6Depáirtarne�to'de;",Es� Ó Rin'J30I)ito, riá Estrada, Mén" :4; Ja, erI?' �1955,:�, CO,!1tE(QP�Ç��J bli�as divetsas (aquí .:.:"dev� ��r 1 .

_ P,?r"0'Ltro.lado, �!l'!dal,.·a a

aoStradas-de Rb.d�gem'4ifigido:ptlo' daí ,j:;''' Itapirauga. Vão. 8,00.; d�" Admm!straçao do ExW?" SI,.
" a,s�Inaladà a. son��ru�ao d\) EdI. Ç�? .;d�; .....o,ver�Q s� p�e�d,:e� isEng ç'4.ntônio'Siquetra"ge'�Souza,., ponte �de rriadéira sÔbre o I\io ,Innep Bc:rnhauset; �9. �nelh�r fIclO das DIr,etOrI�s, comi: a sua ,)plet?dos ,p0s �ervIç,os a9�lO,

.. 8 Direto:r:ia ·de'1!;'._(0bras'i;:,l'üblicas' Mondaísinho, n'a �strada Mon- ,a�arelhamento .dos serv�ços pu- ;,estrutura prontll ..até o 4�, andar). t�at�vos_e trato.u's.e da su� reo�.
s�l:,l- 's- ,chefia' doj�,Eng.· O�to H. "daí -:;-" Itapir�mga", Vã0 16,00; bhcos estaduaIS, para melhor ' :';;�

, �,_.
'. gamzaçao' raSFon�l.: nosh mais

, Entres' e, a ��strada, de" F€rro ponte' mixt'a ,sôbte o Rio Dou: c;oriforto dos seus coestaduanos E' êste o testemunho inries· ,modernos morde,s�'7 'Nanto o; De·

Santa Catarina sob a direção rado, na estrada Mondaí- Ita-, ",e�' m�ior pró"gré�s?' do", Estado, trutítel d'� op�';tsidade da Ad-� pa�tamento de:'Es�rada� .?,e RO:d'6 ,Eng. Lu'iz�ilberto Nastari. piranga, Vão 27,30 m.; ponte ,de, \temos: çonstruçao de 32' gr�PQs '

ministra ã;; ue' sé"findâ é "da ',. çtagem. ,cl)r:nv,.a �lre10rI8 �e O

madeü'a sôbre o Rio Sta. Fé escolares, de 11 I>0l"tos dt::saude, ".
ç

,... q,.-: .... i_ '. bras. Publrc1!s, ttY-fram ,,;� sua

p�ríodo "gotl"rnamental, r1a estrada Mondaí _. Itapiran- de 3 delegaçias e cadeias "públi.. qual, fo� operoso,. probo e l;al estrutura e funci�namento eS'

.. que '�ra se fimfa, a pnodutivida- ga, Vão 6,00 .m; ponte mixta .. caS', de i armazem de trigo, de ,auxiliar q Dr:. ,.-Aroldo earneiro tudados pelo IDORT (InsUtuto
de da' Secretaria. da Viação,\' P. sô�te o Rfó, VãC�ria�o pa. Estra.; ;;.l�ginásio, de 5 'obras �pú6itsas de

",:�,
de Organização Racional do Tra-

0l:>ras Públicas !!iêançou éleva)" da Urubicí RiQ Rufino .;;.Vão,' balho). que já apresentou pro-
dos', índices, que,teIl) ,,,merecidô '9 1

... '4" '., '
'

.

J'ptos de reo.rganização de ambas
, 'f .-".

1
.

. 'ct' ',. ,90 m> 'arg:" ,00 m'; plJnte mix." . I're erenClas e oglO�as, ',' e, tecnlcos ta ". s?5?re o. Rio Piurrà na Estr,a-
'

as dependências. I

'e entidades.-que mantêm"cotltato da Bôcaina do Sul - Bom ,Re.Ycom o DOs'só �Estado.
,- r'"

-'.-, e��, ....:

"

, :Esse,alto índicE;' d�,prodútivida-
.

" de -:é devjdo à""ação invulgar dO'
.,Senhor Secretário da Viaçãp e

"i, Obras Pl,Íblicas, sec_!mdadb p�llJS
Din�tores, .a,cjmà: ref,eridos,'b, e:_"i '>"'?' -

-

� - �- ,

",,>mais pelo '€onsultor' Jurí,dico

;�" da S�cr;�a,f:ii� i gl�',l)$.Ngton ,Jo�é
�i ••Ch�rem, e pelo A:s�e�sqr Te,cr:Jl-
'co, Jo�él Pereira_c\'.lja, colaborà
ção tem· sido. d�� mais expres
sivas. '"

.

tiro, Vão lo,oo m. largo Q,OO m;.
ponte-mixta sÔt.>re o Rio C:erte'ira
na Estrada'Sã� Joaquim -,-"Bom
Jardim 9,00 � lárg, 5.00 fr_l;
ponte de C(':1creto armado sôpre
o

. Rio' In.íerninho na Estrada
� JoaçlÍba -:;:- LÇlges."Vão 11,00 m

lar&;\ 9,3o,"m;, ponte de m,adeira
sôbre bRio. Herval D'Oeste _;:;

Campos Novos no Município de
Campos 'Novos - Vão 14,70 m.
'" .

Ao findar a.A··sría gestão deixa
o Governador lrineu Bornhausen
no Setor ,da Viação e Obra's
póbITéãs, ainda, 12 pDntes, em
construção, senno 6 dp. cnncreto ,\".'_ � "

�rmado e 6 mixtas" que 880 Ils.f. eqUIpe que presta ineAtirtiávtds ;;el'viços gabinete ...""
.'

seguin!,:s:: pl,nte. d� c\�n;ret� ar�. d?' S.ecretár.ib .d;} Viaçãc P",reira ,(to à e<iquerdá):. assessor- ,\Est� .ra?�o dêste,.. ligeIrO, C�e
mad'f, sQ�r��,o Rt, ItaJa�.�A?u '.�,',� !líItecolco prl?Jeb,.ta <.I\',ao" �)ill'PtQ!i<:{ �r.

�'Yaver
p, azza (��lJ:- m.en�ano sC?b�;,e a �ec�etaI1a elaestr!!P?�.As�yrra,,-..,RodeIO, �.or" �"i;'" ...t<;ld"o)" d'm�tc�r A,� ��� ,}és�or�" est, Q�o�o do. oo,s�? ,�)�çao � Obra.s PUb�lcas, PdU •

MunlclplO� .a�" Lnda!;�I',. - Y'V.a8",.' /9Ic.h)l'�" e'lCrlto.T; E;.'li'�:r� ""� " �s�J .h.�ç,e� � n��lt?r:J u'';'ld!cp,'l' ffaçao ·das "stJ,as subordmadas, tsl11,30 m la,rg.:Z,8,30 'T; pOl)tei��e"," -adv;?g�do ?e Te��ome, !ílJs ?�:tres 'a�xl�lal'e� w re c�Jo� ombros rante o �en('do 'governarnen
conçreto armado sobre o, RI0�'i recal"O eÚOl:me serVIço da Vlaçao e Obr s PublIcas que se encerra.

'Acrescente-se a todo êste eS'

-forço o reaparelhamento. d� ór�
gão . máximo do rodovIarlSm
catarinense êom' novas e poso
sántes máquinas para, a execu·

.

ção dos ''seus .setv.iços.
.

...
'

.

\ doAo lniciár ...se o· Gov,êrno
Dr. J�rg'e' r.:;�éerdà1, no qual, pe'
Iii suâ,�'àtuaçãb' destaéada e de·

.

moe{�!ic�.�cóDtinuará a''p�es���
·a ,sua ":leàl, honesta e dmarn

.

.

'
. Car'cola-buração, o Dr. Aroldo

O'eirü' .de ,Carvalho deve ter re�'
"

,. 'fv ',�. contr)',

. saltada"a sua magnhlca •

'buiçã6-"-à,'Administração do ,E"
celentíssimo,Senhor [dneU Bor'

No setor de Estradas. de Ro
dagem vale ressaltar que, de 195!
a 1954 ·fbram. construidas 30

pontes de concreto armado, 20

.,.",}pistas, 25 de tÍ1ad�ira e 2 de
ferro e, np ano de�1955 o foram
mais as seguintes; Ronte de con·

'�\ créto;;armadd' s/Rio' ·dús�('edros.

, ;�
.

:",:i "e ,f' ,"

,na Estrada 'Timbó, Rio d.o Testo
._ Município de�rTimbó, '>'vã�1
69,20 m. largo 9,70 m:; ponte de Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quer -concertar seu calçado
Especialidades�' Farmaceuficas '"

� por prêço módico e serviço
. P·erfumarias, • P.rodutos de Bele�a de Helená rápido, procure competente

, à RU;:l Vitor Konder emRubinstein; Margaret. Du"ncan, éoty e outras f' � d'

'Ma�iPul���ige::r::�������:;ç::C·módicosl I :;:�:s:;��:;;,�-_...._._-.---------,,------._,,-...... Pelo menor, prêço dá-
ALFREDO GARCINDO. Praça, a melhor Máquina

, , do Br�sil.
Repre,_sentações,Corretagem,Seguros,Co.ota Propria .,..

..��.•.�,

o
' .'1ici/ f/l81lejU···zo I' .. II -:

Ô TIIZPIlCOST(J/lA :

....... E POBORP/lOO
N ,UM PRAZEI( o-

I

lt')

�
..U
a:
O
�
_,.,

<
fo-c
ti)
-

>-

<

,
'

,60 ALQUEIRES de terra de cultura - 2 casas para' opesários ...,.1
barracão para Moinho-e Tafona, sendo 10 alqueíces para arrozeira

•

'35 Alqueires de terra de cultura, em SER�IA (distante
apenas 10 kilómetros da ,Cidade)

-

4 alqueires de terra de planta, com uma casa de madeira (10x13)
com árvores frutíferas e diversas benfeitorias, em' Barreiros, '

17

quilómetros da, cidade, com ponto de ónibus a porta.
@®®�®�®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®�®®®®®®®®®,
� , ®

I A mais :antiga.
".

Oficina .'�.
'

, �
@ A mais sortida � �
I � melho,r'

R 1- .' � Procure no seu ...hlrnecedor
'� A preferida ,e ampago I, o sabão 'Prjn�eza,��Lygia,®

CO,mpleta atssistência para .. _ i Bora� ou Tupy�'

b". . 'I' do pequeno concerto ! 'Um' produto
o

bom,
sua' 'ÇIC eta até 8 �reform8 geral � especial e'"canoinhepse I

� Péças e mais' péças, da menor, 'até a malor, m ,; J
'_

� V E N D E bicicletas novas ao melhor< prê�o da praJ' �

I® M E C A� N I C OSES P E C I A (. I Z À DOS m
PREÇOS MÓDI,COS �.

, l' A I
I S�f��e�Il�!��e ������r��? I

�.� ,

,sr. João Seleme, Junto a, Casa Esmalte �
" ®@®®®®®®�®�®�®®�®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®
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. Àrm-azem Sublime
li "TokarSki Cia. Lida. '

;;
I Avisa ao povo em geral que abriu suas portas,

=

-==

�

atendendo com secos e molhados, fazendas, louças, �
i ferragens, e com todos' os produtos, coloniais.

�I Vende a afamada farinha de trigo,
=

== JAP TGKAffSKl.d/ a
· !! POIt ATACADO E A VAREJO.

�,

'

==== Rua Caetano Costa, 96 - Telefone�219
-

,

Canoinhense!
� CANOINHAS SANTA CATARINA

_

Não"deixe de"'escutar o pro-

�llllijIIIIIIWllllllmI5!ml!lWlIÜIKlIIIII��III�mplmIIIIIWIIUIIIIIllmlllllllllllll�lIIlllllmlllllllllllllllll'IIIl1I1II�IIPllm!i111111111111111111111 I.
' '��:;n�o�:s,Bp�� .�á��T��!q��Jj,,'

,

",
-

q: , <L

do Rio de Janeiro. ' "M' Ih
" �

,

v ::=::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::0:::::::::m::::::::::::::::::::::::::::::::: "

'

0'- e' or �migo,
,

:: '" ::
'

E' ,ô �aior e mais bélo pro- 'Para o desenv()i;imento, dos seus -negõclos, é a sua máquina de

U Dr, A",' rI-s,tl-de"'s' 'DI-e'ne''r' , ;.:5.· grama 'espiritualista. Já foi con- escritório. Sua bôa conservação será gratificada pelo equilíbrio da:
.." siderado d,e utili�ade publica.

, produção e satisfação no seu manejo.
"ai••

"
.CIR'URG.IÃO DENTIST,A, ,.. ' ••:1. ' '

., ,

ai '

'ii
"Gloda"'g 'DeLiS nas alturas e l�qicaçãO d,o 'Atelier de Mecanografia-

R· X" P M'·· F' paz na terra aos homens de bôa
ii'\C aios �-, ontes;'f' Qyels e Ixas ii, v�ntade"� -, "

-: de ERNST; REIMER
=: �. ,. ::

.
Téeiiico Mecanógrafo

ii Dentaduras AnatomiciJs .

'3�," ii ""T L� '?
'

Rua Vidal Ra!!10s, 697 ;�:
\;"

U '
"

Rua' Vidal Ramos�. "

, li": ,e,� "oom gosto.' Encarrega·se de consertos, refo,rmas e limpeza dé Máquinas de

R' '. "

•• ", ! 'Escrever, Somar, Calcular, Registradoras; etc.

!t.Sf:�.���.�.�.: � :�:.�.�.�.�.�.:.AI,.�.�.�!.��.ji � ;T-ome Café S: Tereza '!!.aC_o_m_p••r_alÍIIIe v

..eD_d_a�d_eI.'M_áq_u_io_a_s_D_Q.v_as_, us_ad_8_s e._f_e..fo_rm_a_Q__a_s...................................... 11 aa CI. ••••••••••••••••••••• _.

-1' "

:i

-,

. ,
Tem para pronta enfrega-:

MAQuiNAS. P{\RA DESCASCAR.E DEBULHAR MILHQ, TRIGO, ,

ARROZ E TODOS OS CEREA ES; MOTORES A GAZOLINA E
. MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL ,E ELETRI.CO

- �-------

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo -Garcíndo.
Quer comprar um terreno' ou casa? Procure Alfredo Garcindo.

Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcindo. . Se

encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
.

petições é etc. _,'. '

.L.
105 alq, terra de cultura, no Gavião, Tres Barra<s. Preço de .ocasiao.

Uma casa de alvenaria com 2 datas, sita a Rua Barão do R. Branco.
�.

7 alqueires de terra, ;v.casas e paió,i.s. 91aria completa.
,

Verdadeira propriedade rural.
;., >ti" 'i

--_.... �

,6 datas defronte á Granja de Alfredo Viertel.

5 Alqueires de terra de cultura -

c

em FARTURA
, -

, ,

UMA CASA de madeira à Rua, Curitibanos, 272
50 Alqueires (Bracatingal e ErvalX •.iem CAMPI�INHA

PROCURE CERTIFICAR.SE
VrSi!fA�DO A

"

CASA PERE'IRA
RUA GETULIO VARGAS, 882

Músicàsl
...

Pecas para acordeon, piano
e

, violão, procure r

'na (!atJ.4' �Ij,lita,

,

v. S, poderá comprar re- ,

logios modernissimos
anéis, e brincos ,Q.e di

versos modelos

,Na Relojoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souz�

.'�

Barril de .chopp
Batatinhas :<,'

" ,

Will�Glah� e sua órq....

'�'!c�!�:;�!o:: . Br".il �ari,," Mascarenhas c: rêgfonaI
Ai! que -saudades da, Amélia A't If' A'I" '"N-

. r I
'

'. au o ves c acomp.ao posso VIV� sem e a "

,

�
"

,.

'Sabiá -

,�

Lua triste
' Syilvío Caldas com orq.

Djos verdes
La bien pagã "

,

Miguel de Molina com acomp .

esses discos p.
oderão ser ouvidos doming,o C"

.:

E 1-'no CINE !EAT�?< VE'RA 'CRUZ '
, 'asa r ·ata----e adquízidos- na �, ..." .,

fi

, �t

-:para' descarga",
sanitária

-
� ,

..
'

MONTANAS.A.
'E!'lGENHARIA E COMÉRCIO

"

MATRIZ: RIO DE JANEIRO
flUAIS, SÃO PAULO· PORTo'A�EGII

.

AGENCIA: BELO HORIZONTE

.........

,�' DR. ,ERW1N 'SCHWARZ""
\ Clínica Dentária Ger.a'l

'

RAIOS X INFRA�VERMEtHO - ULTRA. V�OLETÀ.
MODERNO E RÁPIDU PROCESSO PARA H}ATAMENTO

DE CANAIS. - PONTES -MOVEIS E FIXAS...

<CIRURG,IA DENTÁ-R IA, ETC.

Atende � exclusivamente com hora, marcada
RUÁ GETÚLIO VÁRGAS. 898

.

,�-_
A .; ', k

EM FRENTE A AGENCIA «FORD»,
,

'

Uma cas�� de madeira de primeira, em perfeito �staâo,
medindo 7x19, -com [anelas- de vidros eportas rêforçadas.
Tratar com

_
ALFREDO GAfl.CINDO#ou na Redação do

COHREIO DO NORTE. Negócio Urgente.s
;;/

-

r"
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N:tLONS
Descontos

, ,

LIZOS E
de 20 a

ANO 10 - CANOINHAS - S. Catarina, 3 de Março de 11J56·· N. 391

·RESPONDENDO
·

AO FREI ELZEARIO
Meu· irmão..

. Se não tivera já passado a di
reção do "Guia Serrano", viria a

resposta a tua "carta .aberta" pe
las colunas da "Revista da' Im-

_ prensa catarinense", Neste inter
regno onde me encontro, entre a

direção de um jornal, que já en

treguei, e a outra, uma Editôra,
com revistas, jornais, manufatura
.de livros, que ainda não dirijo,
valho-me da amizade, antiga e

preciosa, ,do sr. Ithass Seleme,
'editor do "Correio do Nórte",
para a acolhida de algumas linhas, .

escritas nesta outrora cidade feliz
de Canoinhas. E se procuro a re

dação do "Correio". é com ressal
va à linha política' do jornal e com

ressalva aos ccnceitos anti·católi-'
cos que nele por acaso já se ha

jam publicado.
Li, reli e meditei tua Carta,

que é bem a história "sofrida"
duma grande obra, a B. I. C., da
qual os frutos vão para os jovens
canoinhenses de hoje' e de amanhã,
e os espinhos correm todos para
mortificar teus ideais. Há coisa
pior, porém. Esta obstiiiã'da e vi
sível resistência a uma obra' que
recomenda e enaltece Canoinhas
aí fora, em Curitiba, São Paulo,
Rio, e mesmo no exterior, é-des
graçadamente tomada de posição
de um estranho "clericarismo" in
dígena; e muito botocudo, contra
os Franciscanos. Um anti-cleric�l

. qualquer pode,
.

com suas ferinas
e maçônicas artimanhas, maltra
tar-nos, tirar o chão debaixo de
nossos pés, mas não nos arranca

nem nossa Regra de 700 anos,
nem a amplidão dos nossos hori
zontes. Não fomos feitos para fi-

carmos confinados entre as pare
des dum planalto que é mero aci
dente geográfico. Nosso mundo é,
por nossa Regra e pela bitola uni
versal da nassa Igreja, o mundo
inteiro! Temos a rins forrar aque
las palavras do Será fico Pai: "Se
não forem bem recebidos, f'Q
jam para outra terra, para aí
fazerem penitência:, com a gra
ça de Deus".

.
Mas a obra dos Franciscanos

em Canoinhas é imperecível, em

que pese aos erros inúmeros nos-.

sos, que ainda estamos longe do

que deveriamos ser! Fomos nós
que construimos a primeira Cape-

.

la da nascente povoação, a pri
meira Escola Primária, o primeiro
Colégio de grau complementar, a

primeira Matriz, e fomos sempre
os catalizadores das aspirações co

letivas em tôrno de todos os em

preendimentos para o bem-estar
dá. população, nas pegadas de frei

Rogério e de frei Menandro. Ho-
..

I t
"

)e, assun me reve as e, e em pa-
ga do que deve Canoinhas aos

Franciscanos, torpedeiam nossa,

colaboração, que foi a primeira,
ao Asilá que o Dr. Malucelli pre
tendia levantar; e negam, acirra
damente, por seus atos. que tenhas
direito de inventar alguma coisa

para fazer o bem ao mund� estu
dantil de Canoinhas. E a fatuida
de dêsses coveiros de Canoinhas
chega ao ridículo - como sa bes - de
querer substituir "a saia marron
pela saia preta", interferindo
assim, não apenas no govêrno in
terno dumà Diocese. mas nos pró
prios acordos estabelecidos entre
a 'Ordem Franciscana e a Santa Sé.

(Conclue na 2a. página)

..................� I..�....

t Agradecimento
A Família de

Guilherme Marzall
agradece sensibHizada a todos que a conforta
ram no doloroso transe por que passou, e que

.

ainda acompanharam o extinto até a sua úl
tima morada.

A todos suá .eterna gratidão.

durante

que se conhece a respeito do es

pírito' em que foi concedida a a

pregoada reforma.

O que a consiência nacional
pleiteia e reclama é uma série de

providências e medida!') capazes
de permitirem a realização hones
ta e digna do processo democrá
tico, em. tôda sua pureza, no pais,
acabando de vez com a poseibili
dade da instalação no poder, de

oligarquias que reduzam às 'pro
porções dos seus mesquinhos e,

por 'vêzes, sórdidos interêsses, 0_

exercício da .admirristração e do
govêrno, tanto na União, quanto
nos Estados.

ESTAMPADOS
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-

-

� Tinias Sherwin Williams II
"

-

"
-

H PARA PINTURA DE AUTOMÓVEIS CAMINHÕES - ETC. i�
-: =
-

"

"
D

II. FITAS PROTETORAS, prêco de tabela li
-

-

-
"

�� na CASA- -ESMALTE ii
-

-

-
-

H ','

RUM pAULA PEREIRA, 362. ii
®:::::::::::::::::::::::: ::=:::::=�:===:=:;=== :::::======::::: :==:::;==:;::::=�;:: ;:::::::::::::I� :::::::::II:::::::::::::::::::::::::::::::::®

REFORMA ...

Conclusão da primeira página
." .

o que � consiência nacional re
clama -é o clima de moralidade;
não só na adminiatreção, como

tambem na política, a fim de que
os problemas nacionais sejam en

frentados e resolvidos - e não
perturbados e agravados, como

ora acontece, com frequência ......

pelos poderes políticos e os órgãos
_ da administração.

Não é possível que o país se

mantenha atrelado a um govêroo
unipessoal e sem contrôles. pois
que o sistema de freios e contrape- \

sos não tem funcionado, falhando \

lamentâvelmente, nos momentos
cruciais em que se ioga a sorte

do regime. Não' é possível que
um grupo de políticos destituídos
de espírito público e de senso \

moral consiga desvirtuar as leis
e o regime, para assegurar o do
míüio fraudulento da. situação,
eternizando-se no poder e abusan
do dos seus mandatos, para im
pôr à Nação o que a sua consiên
cia repele. inequívocamente.

Êsse div6rcio entre a Nação e

seus representantes, mal
-

disfarça
do por atos de pura demagogia
que suscitam o aplauso de algu
mas classes diretamente interessa
dás, o que é muito diferente, precisa
encontrar Das leis institucionais o

corretivo adequado, Longe . de se

orientar nesse sentido. a reforma
que o govêrno prepara segue ru

mo diametralmente oposto, com

o objetivo inadmigsive] de confe
rir mais. poderes alquem os possui
em exesso e de tornar inamovível
e esmagador l nas Câmaras. o do
mínio Ja facção majoritária, que
conseguiu essa posição pela habil
exploração dos legados testamen
tários da ditadura.

As fôrças democráticas de re

sistência ao abastardamento do

regime precisam estar atentâs ao

desenvolvimento da manobra re

formista. que envolve - esta sim
- um audacioso atentado contra'

os quadros constitucionaia vigen-
te�. '/

Do "Diário, de Notícias" 24/2/56

,

corrente
. �

rn-es, ·na

, ,
.�

,--...---------------------�

Cine Teatro Vera Cruz
APRESENTA

HOJE - as 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

.... EM PROGRAMA DUPLO

QUASE H E Ro, I da MetrOo"Goldwin Mayer, cl
.

o incomparável Red Skelton

MULHER SEM AMO�e

Continuação da Série �Capitão VID'EO

DOM I N G O ás 14 horas Censura Livre

QUASE HERÓI'
com Red Skelton

'

Continuação da Série Capitão VIDEO

ás 17 horas - Censura Livre
DOMINGe -

ás 20,15 horas - Impróprio até 14 anos

o PIRATA SANGRENTO
em maravilhoso technicolor, com Burt Lsncaster

2a. FEIRA - ás 20,15 horas - REPRISE - Irnpr, até 14 anos

3a. e 4a. FEIRA' � às 20,15 horas - Impróprio até, 14 anos

UM FILME SENSACIONAL de Ceci! B. De Mille

C L�'E O pS' A T R A
com os famosos astros

Claudette Colbert Warren William -
- Henry Wi!coi:on

5a. e 6a. ,FEIRA - às 20,15 horas ., Irnpropcio até 14 anos
_,. .

G A R O E N I A ,A Z U L

I UM FILME POLICIAL da Warner Bross, com

,
Anne Baxter - Richard Conte - Ann Sothern

'-_.sga ,ZlISS

®®®®®®®®®fiJ®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@;®®®®®®®®®®®®®®®®®
®. . ®
® ®

� Sirva-se melhor .. , servindo-se da I
® �

@ .e

I R () D () SUL' i
@ @
® ®
® Filiais em Canoinhas, Rio Negro..Mafra, Curitibanos, ®

@)®o'dJ' �Lajes, Curitiba, São Paulo e Rio e aneiro ®

I .REDESPACHOS PARA TODO O BRASIL m
� SERVIMOS BEM PARA SERViR SEMPRE �
® '. . ®
®

- . .

\ .®
®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@;®®®®®®®®®®®®®®®®®®®�®®®®®®

Cinemínha sAo FRANCISCO
. -......

'
'

AMANHÃ, às 15 horas

Um Westero da Allied Artists, com

JOHN.NY MACK BROWN

.: BALAS REDENTORAS
e Desenhos da Castle Films.

AMANHÃ, às 20,15 horas

NA FRANÇA ,OCUPADA DE 1944

Márt,ires .

da' Traição
Mark STEVEI'lS, Alex NICOL, Robert DOUGLAS,
Don TAYLOR, Joyce HOLDEN e Gig YOUNG.

Variedades da' Tela. Atualidades Francesas .

com

------------�IJá. está. ao dispo_r do público a

ACiÊNCIA lOIÉRICA "PREFERIDA"
. instal�da à RUA PAULA PEREIRA,

ao lado da Caixa Econômica Federal

a sua revista
e a sua sorte na PREFERIDAx

.
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