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do que falso testemunho de conciencia
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'

Haroldo Ferreira, Médico Auxiliar do Centro de Saúde,
usou no último número do Jornal «Barriga-Verde», uma frase do

inolvidavel Cícero. para defender-se. ficando sem resposta a ver

dade propriamente dita, sôbre o seu comportamento político e os

seus gestos apaixonantes de querer galgar um poder à custa de

qualquer sacrifício, sob qualquer aspecto, não importando-se de

atingir até o terreno religioso de quem quer que seja. Se Cícero

ainda vivesse, não concordaria em hipótese alguma, de ser usada
uma sua expressão por um homem que outra coisa não tem feito

do que usar a mentira para combater a verdade, fazendo-se pas
sar por inocente .diante dos últimos acontecimentos. sangrentos
desenrolados em Canoinhas, colocando a lenha da intriga na fo- .

gueira política e arrastando toda uma cidade para os canais do

.dio e da maledicência. Como Vereador, tem se zangado com os

seus próprios colegas de partido e aliados, quando êstes não que
rem concordar com 'o' seu ponto de vista, por julgarem arbitrário,
abandona 'o "recinto da Câmara, com a sua habitual demagogia, E t tpara depois voltar, julgando-se único e absoluto, querendo ímpin- span OSO aumen O
gir a

_

sua razão 'absurda. 'd t -, t
-

Até pouco tempo eu tinha a idéa ingênua .de pensar que as ,arl as pos, ais
li comportamentó de um 'homem politico como Haroldo Ferreira, t I' áf·não atingisse extrema miséria d'alma e�não, quisesse arrastar seus e e egr leas
amigos ao mesmo flagelo. O testemunho de sua conciência diante

"do que tem feito e praticado, deve, ser dos mais graves - devem Em outro local deste jor
'valer portanto, as opiniões feitas a seu respeito, principalmente nal, publicamos a nova ta

entre quem conhece o seu comportamento político, o seu modo bela das tarifas .postais que
de agir e de pensar. -, passarão a vigorar do dia 1.

Haroldo Ferreira, por certo, não se lembra que a vida faz de maio em diante. A ex

.a sua análise todos os dias e 'a luta que empreendemos dentro cessiva majoração das tari
dela, é um movimento seletivo atravez da qual, observamos di- fas, automaticamente contri
versas sentenças que se evidenclam conforme o nosso modo de

proceder e de trabalhar, dentro dos variados setôrés da atividade buirá para o aumento do

llumana . O que terá êle conquistado de bom.e de bem para com- susto de vida, apertando ca

parar-se a Cícero ? Poderá responder a sua própria conciência
..
da vez mais o estomago do

que toda a intriga política de Canoinhas, tem nele o ponto de brasileiro. Custando á cor

apôio? As sentenças evidenciadas não foi êle quem as deu, para respondência agora treis ve-
a sua política estritamente pessoal? E se esse homem não conse- . "-.

guir o que pretende? Terá êle caracter suficiente para manter-se zes mais cara, nao sera com

calmo? Do modo como velll procedendo, creio que não. Será ca- O saldo do espantoso aumen

paz de levantar a mais vil calúnia para satisfazer os seus apeti- to que Juscelino Kubitcheck
tes políticos - a sua luta não vem sendo fei1jt obedecendo instru- conseguirá diminuir o deficit
ções partidárias e sim a sua luta pessoal para a satisfação da sua do Brasil. O' povo não vae

própria vaidade.
'

,
-

,

suportar o escorchante au-
Ele não respondeu ao artigo publicado atravez dêste

jor-I mento e muitos, muitos
nal - mas eu lhe respondo todos os itens do SeU artigo, com

.excessão do item em que menciona religião; porque considero ,brasileiros não poderão cor

este assunto inatacável e desconheço qualquer autoridade' que responder-se com os seus

possa aborda-lo com conhecimento de causa. Os caminhos 'que 'familiares dada a elevação
eonduzern a Deus, saiba Haroldo Ferreira, devem ser zelados e na tarifa de encomendas.
respeitados - Jesus não se comprometeu com os que combatessem

o seu nome, xcom os que humilhassem 'os outros, a pretexto de

glorifica-lo, mas sim afirmou que o menor gesto de bondade, dis
pensado eu{ seu nome, será sempre considerado, como oferenda

ae amor, endereçada à Ele próprio, não importando o caminho

relígíoso que transite a creatura humana.
'

" ARCA.

Aqui estão as iespostas para Haroldo Ferreira:-

1 - Conheça a-relação dos lavradores atendidos

Veja se são todos udenistas.

2 - O escândalo do Trigo Papel compete a Fiscalização
e a Coletoria - a ARCA não tomou conhecimento do escândalo,
nem tampouco as quotas 'dos Moinhos de Canoinhas foram preju
dicadas. .Se tens interesse pelo Município' que te acolheu, converse
eom o Fisca( Germano Amorim e com o Coletor Freitas - ambos

poderão fornecer informações exatas sôbre o caso - nã6 fique pa
rado querendo intrigar os lavradores associados da ARCA com a

Diretoria. A iniciativa particular tem feito tanto bem a Canoi

nhas - porque não usa a tua?

3 - Tantos anos morando em Canoinhas, poderás cha

mar o ex-Prefeito Herbert Ritzmann de apático? Não fez este,
homem dentro de um ano, o que ÍÍão fizestes em io z

:

Teste

munhe a tua conciência.

4 - A ausência' do Deputado Benedito Terézio de Car

valho Júnior no escândalo do trigo papel não é verdade. Desig
nada uma Comissão pela Assembléia, veio para Çanoinhas o ci

tado Deputado; quando outros como João Colodel e Paulo Preis

ficaram' em Mafra, fazendo demagogia - quando aqui chega
ram, não quiseram ouvir o Fiscal da Fazenda Germano Luiz

Amorim e ,a pedido dêste, ascederam, porque não queriam ouvir

a verdade sôbre o caso - os dois Deputados apenas queriam le

var um relatório feito a revelia dos fatos reais. O nobre Depu
tado Benedito Terézio não podia concordar porque se assim fi-

,

•
zesse, estaria contribuindo para a maior farça da demagogia barata.

5 - Silenciei-me, sim, Haroldo Ferreira no 'caso do trigo
papel porque' era, uma questão já entregue à uma Comissão de

Inquérito - competia à esta, se apurasse alguma anormalidade no

nosso Municlpío, tomar as providências necessárias.

6 - A lista foi trazida pelo Deputado Colodel, se não.
estou enganado - pergunte à êle quem forneceu - não teria sido

uma lista feita apenas para fins eleitorais? Você sabe a verdade.

Esclareça-a aos lavradores. Não tomei nem tomarei providências,
norque o assunto em nada prejudica a Associação Rural. Se,que-

Ano 10� - Canoinhas
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pela

Dando, uma colherinha de
mél a cada, funcionário atra
vez do novo aumento do

pessoal dos Correios e Telé
grafos, Juscelino Kubitcheck
aumentando como aumentou
as tarifas postais, dentro de

poucos meses, o aumento
concedido redundará em zero,
pois de 1. de maio em diante,
a indústria e o comércio
anunciam altas astronômicas,
estando toda a nação na ex

pectativa de dias tenebrosos

para o futuro. Durante a

demagógica campanha polí
tica que fez por todo o Bra

sil, o atualPresidente da Re

pública e seus aliados pro
meteram baratear o custo
de vida e facilitar as 'condi
ções econômicas do povo
brasileiro, Temos presente-

mrct�rcs:
FONE, 128

Numero 399

ELEITORES
de Palmital, Pinheiros
Vossas urnas vão
ser renovadas. dia
17 de

nicípio
inhas possa ser

acelerado.

Candidato à Prefeito, pela
FRENTE DE�MOCRÁTICA
UDN 'PRP PDC e 'PSP

maio' pró
XImo. Votem em

RENEAL) CUBAS
para Prefeito, afim
de q ue o ritmo de

progresso do Mu

de Cano-

e

I

Reneau Cubas, terá agora a preferência dos
eleitores das urnas que vão ser renovadas- (Palmital,
Pinheiros e Valinhos) dia '17 de mala, porquejalêm
de ser o candidato necessário ao desenvolvimento do

Município, terá o apôio integral do Governador Jorge'
Lacerda, eleito pela mesma legenda parfidánia
(UDN.P�P.PDC e PSP).

Votem em Reneau Cubas para que Canoinhas
volte a ter dias melhores e continue na sua mar

cha, de progresso e evolução.

mente uma situação de fome
e de desespêro.' O povo já
está tomando conhecimento
que pagará um prêço astro
nômico pelo vestuário e ali
mentação. Lançando-se a lu
ta politica corn um trínomío

res conhecer quem é a firma Augustinho Marota & Cia., de Gua
ratínguetá, compareça à Coletoria Estadual e saiba a verdade se

é que já não a conheces.
'

Os outros itens já foram respondidos, Haroldo' Ferreira
no conteúdo do julgamento que faço sôbre as opiniões a seu res�
peito. Os dois cristãos novos no jornalismo local, estão respon
dendo ny·te mesmo -jornal, Convida-los para um ditado na Rádio,
não será, muita gabolice de sua parte? Quem lhe apresentou essa

sugestão . 'se não sua - poderá assistir? E o seu título não fica
ria nesse caso, em depreciação?

E, finalmente, Haroldo Ferreira, quando tiver um teste
munho mais honesto de sua conciência e as opiniões a seu res

peito não forem verdadeiras, volte a atacar. Estou e estarei sem
pre a sua disposição para rebater as suas mentiras.

para angariar votos, Jusce
lino Kubitcheck em poucos
meses de governo está tor
nando @ Brasil num país de
fome e de miséria. Enreda
do na trama imensa e ines
trocavel de sérios compro
missos assumidos com grupos
financeiros que custearam sua

campanha política, o recur
so agora é aumentar para
que os saldos disponíveis da
nação, possam correr .:para
os bolsos dos seus amigos
financistas. Não podemos,
evidentemente, orgulhar-nos
de uma democracía em tais
bases, A começar pela soma

astronômica gasta por oca-

Conclúé na última página
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J 156
uarez: o

haverá pacificação com

afastamento de Lott
Lou: o assunto s�. 'interessa ao Presidente e a mim

RI,), 17 (AG) - O general
Juarez Távora, candidato à pre
sidência- da República nas ulti
mas eleições, enviouà imprensa
local uma carta dizendo inicial-

- mente:

"Impossibilitado de 'faze-lo há
mais tempo por motivo de sau

de, venho agora, embora com

grande atraso, pedir-lhe a publi
cação de alguns necessários es

clarecimentos a margem dos se

güíntes fatos veicula dos pela im
prensa carioca, nos últimos 45
dias, e nos quais se envolve di
retamente o meu nome.

Depois passa a abordar o

ítem - "A Harmonização das

Fôrças Armadas e li perrnanen
cía do sr. General Teixeira Lott á
frente do Ministério da Guerra".

"Em .recente encontro 'que ti
ve com o general Teixeira Lótt
abordando o terna da necessária
harmonização de nossas Fôrças
Armadas, disse-lhe, com a leal
dade e a franqueza que. o mo

mento e o assunto impõem, con
siderar sua permanencia à frente
do Mínistérío da Guerra um dos
grandes empecilhos à desejave!
tentativa de alcançar aquela har
monização, em virtude de sua

atuação nos acontecimentos de
novembro de 1955".

Passa, a seguir, a abordar o

Valor comparativc do
alimentação

Rio (S.I A) - Segundo estu- ovos em uma refeição dispen
dos realizados por especíalislas sam a carne. <,

em nutrição, na Itália, um ôvo
equivale a 175 gramas de leite
e a 50 gramas de carne. Com
provam os estudos dêsses es

pecialistas o grande valôr da
inclusão do ôvo na alimentação
de qualquer povo.

Quando há escassez de carne,
por exemplo, o ôvo é o único
produto econômico capaz de
substituí-la com vantagens. Dois

ovo na

E' lógico que um perfeito re

gime alimentar exige a variabí
lidade dos alimentos. Com o ôvo,
porém, esta variabilidade é mí

nima, e isto significa que um

indivíduo pode alimentar-se de

ôvo, diàriamenfe, incluindo-o em
uma dasrefetções, qualquer que
seja, pela manhã, durante o al
moço ou no jantar.

Barbaquás coletivos e
•

armazéns para o mate

A agricultura requer estudos
talvez bem maiores do que qual
quer outro ramo do saber. No
entánto, a grande maioria dos
plantadores profissionais é com

pletamente impossibilitada de

adquirir conhecimentos necessá
rios. Além da teoría, é preciso
possuir bastante experiência e

Sociedade Beneficente Operária h����:, �a: ���a�mm���:d��s;�
C bl .,.

ou outro malôgro. Precisamos
oncorrência \ pú ice pois, ce muitos e muitos enge-

Arrendamento dos serviços de bar da Sociedade nheiros-agrônomos, bemprepa-
.

/ rados para que possam sempre
Pelo presente edital são convidados os interessados a orientar e auxiliar Oi lavradores.

apresentarem proposta para arrendamento dos serviços de bar Porém, são poucos os que estu
da -Socíedade, nas seguintes condições dam agronomia. Será por que

outras profissões são mais lu
crativas? Ou porque os que se

interessam pela lavoura são uma

parcela minguada?

Hoje fala-se muito em traba
lhos e trabalhadores mas, pou
.cos sã ... os que se dão ao tra
balho de melhorar as condições
de vida dos trabalhadores rurais.

Solertino

Rio (SIA) - Intenso trabalho
de assistência técnica vem sendo

promovido pelo Instituto Nacio
nal do Mate junto aos produto
res e industriais de erva-mate,
processando-se, igualmente, es

tudos para a construção de no

vos barbaquás coletivos e ar

mazéns para a estocagem do
"produto exportável.

O barbaquá que .há tempos
teve suas obras iniciadas, na lo
calidade de São João, município
de Prudentópolis, no Paraná, já
'se encontra em fase adiantada
d e edificação. Enquanto iS50,

uma cormssao de técnícds do
INM, juntamente com ervateíros
locais, estuda a construção de
dois barbaquás coletivos, em

Dourados, no Estado de Mato
Grosso, Em Pôrto Esperança,
também nesse Estado, está sendo
construido ainda um depósito
para a erva de exportação.
Por fim, vem a autarquia pro

movendo estudos para que se

estabeleça a mais conveniente
localização de barbaquás cole
tivos nos Estados de Santa Ca
tarina e do Rio Grande do Sul.
Tão logo se

f concIuam tais es

tudos, terão início as obras.

J) Envelope fechado, endereçado ao Snr. presidente da
sociedade e entregue até ás 18 horas do dia 15 de Maio próximo:

2) a proposta deverá conter os .seguíntes requisitos:
a) prova de que o Interessado e associado;
b) valôr de arrendamento QU aluguel qúe pretende pagar.
c) concordar quanto as despesas com luz e telefone, que

correrão por conta do arrendatário.

NOTA:- O contrato a ser firmado terá a duração de 12
meses, vencendo antes no caso de mudança do bar para a nova
séde social. As propostas só serão levadas em consideração com
a base mínima de Cr$ 800,00 (oitocentos cruzeiros) mensais.

Canoinnhas, 12 de abril de 1956.

WIGANDO FISCHER - ;ecretário em exercício.

Ítem 2.° - Conclusões do in

quérito, administrativo instaura
do no Conselho Nacional de Pes

quisas. quando êle era chefe do
GAbinete Militar da Presidência
da República".

E finalmente, esclarece, no

ítem 3 0, o caso da "Exoneração
do Engenheiro Plinio Cantanhe
de da Presidência do Conselho
Nacional de Petroleo".

A reportagem de "O Globo"
procurou o General Teixeira Lott
titular da Guerra. Negou-se ter
minantemente a apreciar 0- con
teúdo da carta, acentuandoque
não fala publicamente sôbre_ as
suntos dessa natureza. O repor
ter procurou tirar do Ministro

algo que se relacionasse com o

pronunciamento do Gal. Juarez
Távora, mas não foi bem suce

dido. Só num ponto concordou
o Ministro da Guerra em falar:
sua permsnencia no pôstb, que
o candidato da Frente de Reno
vação Nacional julga impeditiva
da harmonia nas classes arma

das. Disse o General Teixeira
Lott:
- A minha permanência na

pasta da GUHra só interessa a

duas pessoas: o Presidente da
República e o próprio titular.
Não merece comentário, portanto
a .opíníão de terceiros. Não es-'
tau no Ministério por mera vai
dade ou por desejo de fazer mal
a quem quer que seja, cerno

alguns pensam.· Como militar,
cumpro o meu dever Se preva
lecesse o meu desejo, já teria
deixado o cargo.

Pergunt.ado qual o nove. pôs
to que seria atribuido ao gen.
Juarez Távora, o Ministro da
Guerra respondeu que o estado
de saúde daquele militar não é
bom, motivo -porque ainda não
.decidira qual a futura comissão
que terá.

Gravetinhos ...

Artigos de qualidade
Casa. ErlUa

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

mas se quizer ser bem servido, sirva-se da

R O D O-S'U L
SERVIMOS BEM PARA SERViR SEMPRE

-

\
.

Praper••se pará come

morar o meter Dia da
Cristandade, enccmen
dando, desde lá, sua

Ce.sICf de Natal. Pegue
-o sem s anttr, medlc.ite
pequenas prestações
mensais.

250�OOO,OO
.

...
[I, uma. geladeirano valor d.

30.000.00
Uma rádlo·al.trola

l
no valor d.

15.000,00
e dezenas de outro3 prêmios.
Carto.Potante Ferlero! n.e 197

---..........

E ainda candidate-se a ga
nhar r inteiramente gratis,
PRÊMIOS VALI050&

rua Cons. I..rispiniono, 37.9 - J.O ond.

Conjunto 302 - Telefone, 36-1736
("ixo Postol; 4229 -

I
São Paulo

Representante nesta Cidade

DARCY WIESE
......,..--------------------------------..,--�

O vemInverno
Previna-se e compre

agasalhos,
seus

cobe.rtores,
roupa ce baixo,

na Casa
'\

Erlite
....., ..

Um trator marca "COCKSHUTT" modo "20", com arado,
grade. polia, tomada de força etc., com pouco uso e em

ótimo ·estado. Prêço convidativo. Tratar com

Dr. ERWIN SCt:lWARZ em frente a Agência Ford.

I
Aqueles que fazem cálculos rápidos -de muitos algarismos

e apreciam à maciez na escrita, para suas

indústrias "e 'escritórios, a LOJA

J_ Côrte
Rua Vidal Ramos, 701 - Fone 125 - Caixa Postal, 7§ -r >;

Canoinhas Santa Catarina

OFERECE MÁQUINAS DE SOMAR E CALCULAR.

MÁQUINAS DE ESCREVER PORTATEIS E TAMANHO
STANDART, DAS MELHORES MARCAS

COFRES ENCOURAÇADOS E DE 2 COMPARTIMENTOS
ARQUIVOS E F(CHÁRIOS_�ECURIT 3

Paça uma vlsUa e comprovará
a alta qualidade de· seus produtos

PARA FERIDAS,
E. C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
fRIEIRAS,
E 5 P I N H A 5, ETC.

CONTRA CASPA, 'i

QUEDA DOS CA·

BElOS E DEMAIS ,

AHCCOES DO

COURO CABELUDO. \

H:lftjMJ.1
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Nem sequer ainda foram fixadas .as novas tabelas do salá-

,
, ,..::1'1 '" ii) í!I::. � rio mínin;o, ,já_ os contribu_intes dos Instituto� sofrerã� aumento

U.I \li' \I;;.::a.J � das contribuições compulsonas para a previdência social.
"-

Isso quer dizer que o próprio poder público, mais clara
mente o govêrno, que sancionou a lei do Congresso, vetando-a
apenas parcialmente, começou o confisco dk possível margem
que os assalariados teriam a seu favor, na fixação do novo salá
rio-base. Ontem, era a elevação apsurq,a das tarifas postais e te

legráficas. As cartas continuarão á chegar quando Deus quiser
e os telegramas serão, na forma do costume, submetidos ao en

viu pelo Correio comun. Mas os preços para a expedição dá cor

.respondência subiram em
-

proporções jamais vista. Os preços no
vos, altos e fortes, estãoCorrendo na frente do ganho de todos.
É um ciclo diabólico. Que encontra elementos dispostos a ampliá
lo e tornar mais vertiginosas as. voltas da espiral vulgarmente
chamada de inflacionária. O ilusório aumento de servidores dV1S
e militares da Un!ãó, à falta de corretivo mais adequado a alta
incenssante de- tudo, 'Breme as molas da espiral e deu o sinal de
partida para 'um sonfisco urgen-
tn e voraz da capacidade aqui- sobre a irnportâucin mensal efeti-
sitiva de todos.

'

vamente percebida, pel,Y begurado,DIA 3:. O exmo. snr. dr. a qualques título. nunca, porem,josé Pedro Mendes de Almei- - O prefeito do Distrito Fede- inferior ao salário mínimo local,
da, mui digno juiz de Direito ral mostra-se apreencivo em fa- até o máximo d- três vêzes o sa-
da nossa Comarca; os snrs. ce do aumento que precisa--dar lário mínimo de maior valor vi.
Saliba Nader, Nelson Bun- aos servidores municipais, Sabe gente no país, respeitadas as taxas
.nach; Manoel [ungles, Anta. que se o fi,;>r Das mesmas ba-

em vigorquando superiores a 7%.nio Grosskopt e Felix da Cos- ses que foram concedidas aos

ta Gomes; as exmas. sras. d. servidores federais, a receita da Temos, aí. um. novo anmeuto.

lsarina, esposa do sr. Aristi- Prefeiturra não chega. A popu- que será pago pelos empregadores
des. Guebert, d, Lenira.iespo, lação carioca passará a pagar e empregados. Porque a União,
sa do sr. Estanislau Schiuins- impostos unicamente para sus- mais uma vez, não cumprirá a

ki e d. Ezilda, esposa do sr. tentar "os seus funcionários. As lei e deixa."á de entrar com sua

João B, Pacheco; a senhj),l"-i..- funções que lhes cabem não parte. O, funcionários nas autar

nha Anna Zélia, filha dfJ sr. poderão ser desempenhadas por- quias poderão receber aumento de

'Odilon Dauet; o menino Val-_ flue não haverá recursos para vencimentos, entretanto.. à custa
Transcrito de "O Diário de

[rido, filho do sr. Ernesto material, serviços e encargos, da majoração de taxas que a lei
H b B· b d d t

. Notícias", Rio de Janeiro.er st. o ras e_eq�pamentos. oca a e e erminar.

DIA 4> OS 51'S. Ubaldo R. O govêrno federal abriu a ---/""--------------------
da Silva e [oseFreitas Filh-o; porteira. Os otimistas esperam -l-Ano 10 - CÁNOINHAS - S. Catarina. 28 de Abril de 1956 - N, 399
as exmas. sras. d. Maria, es» que' a Prefeitura sempre consi-

.

posa do sr. Paulo Voigt, d. ga arranjar-se e, ao menos, con

Maria Dolores, esposa do sr. clua as eternas obras dos esgotos
Carlos Negromonte e d, Tibur- nas praias, que são notórias, re
cia, esposa do sr. Dionisio A,· pulsivas, incompreensivelmente
Orgecoski; a srta. Leny Schi- demoradas. Mas, e as outras
vinski e o menino Walter, ti: Prefeituras? Os governos dos
lho do sr. Horst Winter. Estados? Como conseguirão

meios para elevar a pagas dos
...

servidores? A União tem poder PI'a Uni'a-o de Santo "OtODI'Oemissor. Estados e Municípios fi
não podem cunhar moeda.

Com a próxima decretação
do novo salário mínimo, ficarão
arrasadas essas administrações.
Terão de inventar recursos para
adaptar-se aos novos niveis de

paga.

Dr. José Pedro Mendes de Almeida
..

Aniurrsaria-se dia 3 de maio, quinta feira, o Exmo,
Dr. Jo.sé L'edro. Mendes de Almeida, inteligente e culto Jui�
';P Direito da Comarca. Desfrutando de grande estima fi.
imensa popularidade entre o povo do Município, o Dr. José
Pedro Mendes de Almeida, dado o modo com que executa
todas as questões de justiça, onde ela se fizer nccessdria
pora a completa harmonia das partes interessadas, tornou.
se em pouco tempo, digno e admirado por todos que com
ele tomam contato.

Correio do Norte, cumprimenta o nobre magistrado,
desejando-lhe inúmeras felicidades, em companhia de seus

(omiliares-

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
HOjE:. A '_Il�nina Elfi, fi:

lha do sr. Rupprecht Loeffler;
o sr. -Odiuol dos Santos; o

jovem Flavio Zippel, filho do-.
sr. Cet� Zitrpet; o menino
Nelson Adolar, filho do sr.

Adotar Stratmann, residente
em [oraguii do Sul; o jovem
Alfonso, filho do sr. Henrique
l,flalamaml.

AMANHÃ:- A sra. dua.
[ulia, esposa do sr. Eliseu
.Barcellos; o SI'. Darcy Wiese;
a srta. Maria Odete, filha do
SI'. Antonio /, dos Santos, re»
sidente em Pulador.

DIA 30:- A srta. Anete,
filha do sr, Oriomar Scheidt;
Ivete Mm'ilda, filha do sr. Vi.
cente Gapski; o sr. Raul ROBs.
ler; a sra dna. Elvira, espo»
sa do sr, [aão Hessei.

, DIA 1;: A sra. dna. Zilda;
esposa do sr, Dr. A'ivadavia
Ribas Corrêa; a menina Ma
rise Maria, fij}w do sr. Felix
Rudolf; o menino Osmar, fi:
lho do sr. Bernardo Wendf;
() menino. Altino, filho do sr.

Izidoro Kretzer; o menino
Osris Rene, filho do sr. Oady
Nader; a srta. Ursula, filha
do sr. Frederico Wetdan; o

j'ivem Pedro Frank, os srs.

filão Üreiner fi [unenol Ta,
l'ares; a sra. dIla. Herminia,
esposa do sr. Olto Hoepfner.
DIA 2: Os srs. Pedro Paulo

f"ernandls e Theodoro Tar
cheski; a menina Dóra Bea.
I! iz filha do ;'1'. Adolar Stroi:
mann; o menino Eloy, filho
do .sr. Paulo O/sen, residente
em Três Batras; a srta. Ze
>lilda Kosouski.

"Correio do Norte", cumpri-

I
menta a todos, augurando
felicidades.

l

Visita
Deu nos o prazer de sua visita

o Sr: João Ehrenfredo Olsen, in,
dustrial e lavrador residente eril
Rio Negrinho. InteressMdo no de
senvolvimento agricota do nosso

Municipio, o Sr. Olsen visitando
as dependencias da nossa Asaocia
ção Rural, Jeclarou ser uma das
primeiras do Estado em organiza
ção e patrimonio. O Sr. Olsen
tombem é PreRidente da Associa.
ção Rural e Vereador da UDN
em Rio Neg inho.

Tiremos o chapéu pro doctore
'(C0NCLUSÃO DA ÚLTIMA pAGINA)

Não sou Dr. Mas é com imenso prazer que venho convidar
'o ilustre Dr .•para uns ditados em Grego, Latim, Português, Francês
Ou Alemão. Não vejo nisto absolutam�nte nenhuma perversidade; bem
pelo contrário, _terá então o ilustre Dr. oportunidade "em dar expan.
são ao seu vastíssimo e profundíssimo cabedal científico. Não consi
dero este convite uma perversidade. De forma nenhuma, Perversida
de seria submeter essa sumidade a uma sabatina de'mentiras. Difi:
eiimente ficaria aprovado, No entanto, t'lmbem n;ste. como nos de
mais caso�, a lei faculta, ou melhor, deixa aberta uma pequena porta,
de maneiras que como professor indulgente, per�itiria umas ligeiras
colas, para livrá-lo de desagradáveis embaráços.

.

Não tenho ares de Dr. A Golias, porém, nunca lhe passou
pela mente, jamais sonhou que o pequeno Daví iria' passar-lhe tama
nha rasteira,

Nestes ditados o ilustre' Dr. teria oporfunidade para aprofun.
dae-se na especialidade em suas respectivas línguas. Interessante seria,
p.. ex. um ditado sobre o tratado de Hip6crates, �ai da Medecina,
cUJo crigina! é na língua grega, tratado intitulado: «Non lícet médico
Contra veritátem dúcere fadi6nes política" (Valho-me da versão latina.
Quisera muito apresentar o texto em caracteres gregos, infe!ismente
a �mpressol'a não os possue. Neste particular sugiro q�e, se um dia
o ,lustre sábio chegar a ser Prefeito de Canoinuas - Iuppiter, hoc
�vertel - se interesse tambem pela cultura e mande vir os tipos da
hngua grega que deverão ocupar lugar de destaque ao lado dos-livros
Invisiveis da Bibliotéca Municipal. Informações à respeito na ..Livraria

-

Globo ou na Editora Vozes.)
Ditado interessante seria tambem sobre o tema: «Raconter

cles mensonges est une inqignité pour Ies - hommes publics>. Ou ainda
I�bre «Die ungerechtigkeiten die durch Verleumdung vorkommen».
�eriam temas interessantíssimos. A sabatina difícil e que poderia
'carretar_lhe atrapalhados, deixaríamos de lado para não por em xeque
'SUa inabalável veracidade>.

Vale, sapientissimo Dodorl

Descanse sobre os seus 10uros1.

A m&joração das contribuições
para os Institutos é violenta. A
lei sancionada determina que
até a decretação da Lei Orgâ
nica da Previdência Social, a

contribuição tríplice para os Ins_�
titutos de Aposentadorias e Pen
sões será calculada na base 7%

.

CERTIFICADO DE RESERVISTA
Sebastião Peters, perdeu_

seu certificado, pede a quem
o achou entrega-lo nesta Re
dação ou em São João dos
Cavalheiros em qualquer Ca
sa Comercial, onde será bem
gratificado.

N�gócio cf urgência
VENDE-SE uma carroça,

eixo 19, com duas grades,
um par de arriame, àrmação
para tolda completo, um ara

do e 3 animais.
Ver e tratar com o sr.

Miguel \Oliskovicz, no Arma
zem Sublime de. Tokarski
Cia. Ltda.

Dissemes, ontem. nestas colunas,
que é indiscutivel � inoportunida
de de qualquer exigência de novo

sacrifício dá bolsa do trabalhador
brasileiro, já atorme ntado por di
ficuldades trcmeudaa. Enquanto
isso, a União coutiuuará de fora.
Seu papel ef,rá o � baixar leis,
elevando as ooutribiíições e au

mentando o aíilhedismo nas re-

partições de linha em que se vão
convertendo as autarquias de pre
vidência social. Pegar a sua parte,
eis o que não íêz, não fará nunca.

Não tem o govêrno autoridade
para impôr aos segurados e seus

patrões aumento de tão grande
altura nas contribuições da pre-
vidência social, se não satisfaz ao

pagamento de seu débito com os
Institutos.

Eis porque o projeto Herbert
Levi, que acaba de ser apresen
tado à Câmara, precisa de ser

apoiado. Um representante de ca

da uma das classes contribuintes
na diretoria, g_ara que a direção
dos Institutos não continuem
alheia aos que o sustentam. Se o

govêrno não paga a sua parte,
não deve reservar, se à direção
exclusiva dos Institutos de previ
dência social. Ba8t� de demagogia.

Por solicitação da Senhora
Presidente da Pia União de San
to Antonio, venho convidar a

todos os beneficiados e associa
das da mesma, para fazerem a

sua Comunhão Pascoal, dia 10
de MaiP,-na Santa Mis_sa das 8
horás: Após a Santa Missa ha�

verá, distribuição de agasalhps
e pães.
Desde já agradeço o compá

recimento de todos.

MARINA BASTOS SCHAEFER
Secretária

Não deu confiança ...

Viajando de trem, conversei
com um homem simples que
tempos atrás morava ali, perto
e era operário. A conversa ia

animada, o homem abriu-se. Mas

enquanto falei como operário,
empreiteiro, etc. - tudo çorria
as mil maravilhas. Porem, quan
cio lhe diss.e que poderei .�xer

ceI' profissão que requer prepa
ros - o meu interlocutor imedia
tamente emudeceu. Não c]eu mais
confiança. Fiquei cismando, por
qge os pobre, os simples, os

operários, os lavradores têm tan

to medo ou acanhamento, por
que evitam até certo ponto o

contacto com a elite social? E

por que esta elite não é capaz
de atrai-los?

' ,

Enquanto isso - os explora
dores procuram, a qualquer pre
ço, agarrar-se aos operários.

I P, Modelo.

A FAMILIA DO SAUDOSO IFrancisco Nicolau' rock
Convida os piíf'entes e amigos para assistirem

a Missa que sénf celebrada no dia IOde Maio -na

IMatriz Cristo Rei as 7,ilO horas, pela passagem do
40 ano de falecimento.

Por mais este ato de religião e amizade, ,antecipadamente agradece.
.................................................

Dom Daniel Hostin
o novel Município de Pa

panduva, receberá nos dias
16-17 e' 18 de junho próxi
mo, a visita Pastoral do
Revdo. Dom Daniel Hostin,
Bispo da progressista cidade
de Lages.

Sua Excià. tl-evda. apro
veitará a ocasiã'o para .pro
ceder a Crisma no dia 17

(Domingo) do mesmo mês.

Para essas solenidades, o

Vigàrio da Paróquia de Pa

panduva, convida todos os

seus fiéis.
,

Discos voadores filmados
Classificados por. autori
dades militares como

"objetos de origem
desconhecida�'

HOLLYWOOD, 25 (UP)
Dois produtores independentes a

presentaram à .fmprensa um filme
mostrando "objetos voadores não

identificados". Esse filme, que é
composto, asseguraram os produ
tores de filmagens comunicadas
pelos serviços de pesquisa de Pen
tagQDO, é em cores e representa
objetos brilhantes no ,fundo azul
do cétil.

ii. filmagem principal, efetuarla-,-
por um fotografo da Marinha, dia
2 de julho de 1952 no desert� d",
Utah, representa uma formação

. de 7 a 16 pontos brancos dançan
do. no .céu. Uma outra filmagem
feita pelo diretor de' uma equipe
de "baseball" em Grea t Fal[s
(Montana), dia 15 de agosto de
1950, mostra dois "bjetos brancos
deslocando-se lateralmente, e con

servando entre si uma distancia
constante.
Em um outro caso, os objetos

parecem ter a forma de um pra
to virádo. O comentarista. do fil
me declarado que o Pentagono os

classificou como "objetos de ori
gem desconhecida".
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Caminh�o - á Venda
VENDE-SE um Caminhão' F O R D 41 em

perfeito funcionamento. Vêr e tratar com o

proprietário Sr. Claudio' No-vede,

AO
b �"""""QB"""""._""BEma �mg�

Comunico aos meus distintos clientes, que
a partir do dia l° de Maio, mudarei para Edifí
cio próprio à Rua Senador Felipe Schmidt, em
frente ao Edifício Mussi, a antiga Rádio Zipperer,
agor-a com a nova denominação

RegistróCivil
Sebastião Grein Costa,

Escrivão de Paz e Oficial
do Registo Civil de Major
Vieira, Município e Comarca
de Canoinhas Estado de Santá
Catarina, etc.

Faz saber que pretendem
casar: José Becker da Silva
e Edith Zimmerman. Ele, na
tural deste Estado nascido
neste distrito no dia 22 de

Agosto de 1935, lavrador,
solteiro, filho de Dionisio
Becker e .de Dona Jovelina
Becker da Silva falecida do
miciliados e residentes
neste distrito. Ela natural
deste" Estado, nascida em

Canoinhas no dia 3 de ou

tubro de 1935 doméstica sol
teira filha de Carlóta Zim
mermann domiciliados e

-

re

sidentes neste distrito.
,

Apresentaram os documen
tos exigidos pelo Código Ci
vil art. 180. Si alguem tiver.

conhecimento de existir al

gum impedimento legal, acu
se-o para fins 4e direito.

E para constar e. chegar
êste ao conhecimento 'de to
dos lavrei o presente que
será afixado no lugar de
.cos.tume e publicado no jor
nal «Correio do Norte, da
cidade de Canoinhas».

Major Vieira 20 de abril
de 1956

Sebastião Grein Costa
Oficial do Registro Civil

Proibição
Fica terminantemente proibi.

da a passagem e caçadas em

meus terrenos situados em Alto
da Forquilha. Não me respon
sabilizando pelo que possa acon

tecer aos transgressores do pre-
sente aviso. 2�

Estaníslau Guginski

E�ital de citação
com o prazo de trinta (30) dias

O Dr. J. Pedro Mendes de Al
meida. Juiz de Direito da Co
marca de Canoinhas, Estado
de Santa Catarina, na forma
da Lei, etc.

FAZ SABER a, qliem inte
ressar possa gue procedendo-se no

Cartório de Orfãos, desta Comar
ca o inventario' dos bens deixados
por TEREZA THOMA, ficam
os herdeiros - RODOLFO THO·
MA, HELENE THOMA EICK,
casada com Francisco Eick, CA
ROLlNA ZIEGELMAIER AX,
caindo com Joseí Ax, e XAVIER
ZIEGELMAIER, residentes em

lugar incerto e não sabido, CITA
DOS, por -este Edital com o pra
zo de trinta (30) dias, contados
da primeira publicação, para den
tro de cinco (5) dias, dizer sobre
as descrições de bens e valõ'r· a

eles atribuidos e para ver- sêguir
até a decisão final o referido in
ventaria sob ,pena de revelia. Para
os devidos fins mandou expedir
o presente Edital, que na forma
da Lei, será afixado no lugar de
costume e publicado uma vez DO

Diário Oficial do Estado e uma

vez no Jornal local "Correio do
Norte". DADO e passado nêsta
cidade de Canoinhas, aos vinte e

três dias ,do mês de .. abril de mil
novecentos e ciocoenta e seis. Eu,
(a) Rubens R. da Silva, Eserivão
o escrevi.

José Pedro Mendes de Almeida

I Juiz de Direito

Esta, conforme o original do
que dou fé.

Canoiuhes, 23 de abril de 1956,

Rubens Ribeiro da Silva
Escrivão

Cerâmica Brand
Ewaldo Brand

T rês Barras - Santa Catarina

Tem para pronta entrega:
Telha� Francesas
Tijolos
Goivas

Preços convidativos

Técnicos estran

gel ros para re:
visar Os moinhos

de. trigo
Rio (S.I.A.) - o Serviço de

Expansão do Trigo, recebendo
a colaboração dos Sindicatos
da Indústria Moageira do Rio,
São Paulo, Rio Grande do Sul
e Santa Catarina, tomou provi
dências par a a revisão geral da
rêde de moinhos do país. Essa
tarefa será realizada Dor técrií
cos inglêses, argentinos e bra
sileiros, objetivando principal.
mente rever a capacidade de

moagem do parque industrial
brasileiro.

A medidà reveste-se de im

portância, tendo em vista o de
senvolvimento desproporcionado
dessa capacidade com relação às
necessidades de consumo.

Espera-se a conclusão dêsse
serviço até outubro dêste ano

e de seus resultados advirão
medidas saneadoras, de efeitos
benéficos já para a próxima safra.

Inspetoria de Veículos e

Trânsito Público
EDITAL

'DE' ordem do -Sr. Delegado
Auxiliar de Polícia, aviso aos
interessados, que as CARTEI
RAS DE MOTORISTAS dos
candidatos que fizeram exame

este ano, encontram-se na De

legacià de Policia, as quais po
derão SE'r entregues mediante a

devolução da licença previsória.
Canoinhas, (9 de Abril de

1956.
OSMÁRIO DAVET

Escrivão de Polícia-

IMPUREZAS DO SANGUf:

.� f�IXIR Df B06U�IRA
AUX_ TRAT. SÍFILIS

Cobertores de pura Lã
lã em fios

CASA ERLITA
V. S. poderá comprar re
lÓgios modernissimos
anéis e brincos de di

versos modelos

Na Relojoaria 1íiiiSa' �
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugénio de Souza

Vende-se
Vende-se uma casa de madei

ra, corro uma data, perto da

Esquadrias Santa Cruz (Gampo
da Agua Verde). A casa contem.
1(1 compartimentos, sendo: 8 em
baixo e 2 na parte de cima, e

ainda quarto de banho e.rancho,
Otimo ponto para comércio. Pre

ço 'o-s 45.000,00. Tratar com o

Sr. Juvenal Tavares no Centro
de Saúde.

Assinel Leia! Divulgue!

Correio do Norte

10 INTERESSE DO DEPU
TADO ANTONIO CARLOS
K� REIS PELO PESSOAL

. -,

_ DAS INCORPOR A-O-AS
O S·R.. ANTONIO CARLOS:'
(Para encaminhar a vota»

ção) (Sem revisão_do arador)
- Sr. Presidente, quando o no

bre Deputado Ruy Santos soli
cita o envio dêsse projeto à Co

missão'de Economia, devo cum

prir o dever de me manifestar
favorávelmente a essa providen
eia-e..._õ fsco, porque na men

sagem encaminhada pelo Sr.
Presidente Getúlio Vargas sôbre
a abertura de crédito de Cr$
57.210.090,20, há a inspirá-Ia e

a orientar lOS Srs. Deputados
uma Exposição' de m_otivos. do
Ministro da Fazenda que faz
referência à situação da Sou
thern Brazil Lumber Coloniza
tion Co., emprêza industrial si
tuada em, Santa Catarma e pa
ra a qual, diz o Sr. Ministro
da Fazenda de então, o Sr. Os
waldo Aranha, que havia .outra

mensagem abrindo crédito, para
fazer face às despesas com aque
la companhia.
Acontece, porém, que essa era

situação eu; 1954; atualmente,
a Lumber deve mais de Cr$
18.000.000,00 aos seus funcioná
rios e posso dizer a V. Ex·a que
já um funcionário daquela em-'

prêss morreu de fome por fal
ta de pagamento de vencírnen
tos atrazados,

PUBLICO

ELETRO RADIO
onde espero continuar rner'ecerrdo a preferência
sempre distinguida do pôvo canoinhense.

Canoinhas, abril de 1956

asso NELSON ZIPPERER

Mas o Senso ficou muito si
zudo e- não deu licença ...

Jotaves

Há necessidade, portanto, da
Casa reexaminar o assunto e

aumentar êsse crédito e se a

char não ser essa a solução,
encontrar outra afim de atender

__ aos funcionários daquele esta
belecimento que estão em gran
des, dificuldades.

o Sr. Leoberto Leal - De
vo esclarecer a Va. Exa que

na semana passada estive em

contato com todos os operários
da Lumber. DE' lá, trouxe os

últimos dados a respeito do as

sunto. Há tramitando já nesta
Casa projeto, para o qual re

queri urgência, assinado tom
bem pelo nobre Líder da Maio-

.

ria, que abre o crédito de Cr$
7500.000,00 para o pagamento
dos operários da Lumber, refe
rente ao ano passado. Os ele
mentos que, na semana passada,
trouxe levei 80 Sr. General Tei
xeira Lott. S. Exa prometeu
que encaminharia, nos próximos
dias, nova exposição de motivos

pedindo crédito e até um adían
tarhento no Tesouro, p"ra paga
mento não só dos atrazados,
como indenizar os operários que
forem despedidos, para que pos
sa m prestar os seus serviços
especializados em outras compa
nhias com proveito para toda
a economia nacional.

_

O SR ANTONIO CARLOS -

Vê a Casa que o assunto refe
rente às Emprêsas Incorporadas
não se limita a êsse crédito de

Cr$ 57.000000,00. Outros proje
tos abrindo créditos para paga
mento de compromissos assumi
dos pelas Emprêsas Incorporadas
tramitam nesta Casa. Assiste,
portanto, inteira razão ao nobre

Deputado Senhor Rui Santos,
quando solicita que o projéto /

I vá a Comissão de Economia,
para que se encontre uma solu

ção única para o problema das

Emprêsas Incorporadas. princi-
palmente para a parte referente
à Emprêsa Lumber, cujos fun
cionários estão cansados de pro
messas do Govêrno Federal e

sua situação é de miséria. (Mui»
to' bem,' muito bem).

Crack d-as financas com
/ ,

NOVA YORK, 23 <t:P) - Um dez anos
menino fie dez anos de Idade, Le- _

d dnny Hoss, 'ganhou" um prêmio de de I a e
cem mil dólares com uma

-,
assom· brosa demonstração de co-

nhecimento em matéria de alta
-

I finança. muito embora nunca em

Conto da Carochinha sua vida tivesse sido assinante.
ali. apenas lido o jornal de finanças
«Wall Streest Journal».

. O pequeno mago Iinancelro ga
nhou a suo fortuna transpondo
o último e mais complicado obs
taculo do programa de perguntas
e respostas «Grande Surpresa».
que é transmitido todas 89 se

manas pela NBC de Nova Iorque-,
O obstáculo capaz de derrubar
até O mais famoso financista con

sistia em dar treze respostas rela-.
tivas aos processos da bolsa. re

gulamentos federais e nomes

dia s rececentes operações daS

grandes corporações. No próximo
grande problema Lenny deverá
utilizar os seus pasmosos coube
cimentos para impedir que o go
vêrno leve Il «parte do leão» dos

seus cem mil . dólares. cobrando·
Ibe impostos que lhe deixarã?
apenas com trinta e três mil
dólares nos bolsoa.

O senhor X, acompanhado de
dom Entusiasmo, saiu para tra
var combate com dona Carestia,
favorecendo à senhora Alimen

tação.
O Entusiasmo disse: Eu sou

bom e justo, mas tenho um

companheiro chamado Senso da
Realidade e não posso menos-

prezá-lo.
Vamos entrar' nesta casa?

Pronto: O plantador, queira ven

der-me; em nome do combate
á carestra 60 quilos de feijão
por apenas 100 cruzeiros.

-Eu lhe venderei o feijão
por 100 cruzeiros - disse. o

plantador, se o senhor Senso
da Realidade o permitir.
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Armazem Sublime
Tokarski Cia. Ltda.

Avisa ao povo em geral que abriu suas portas,
atendendo com secos e molhados, fazendas, louças,
ferragens e com todos os produtos coloniais.

Vende a afamada farinha de trigo
JAP TOKARSKI

POR. ATACADO E A VAREJO.

RIJa Caetano Costa, 96 • Telefone 219
CANOINHAS

'

SANTA CATARINA.
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ii Dr.' Aristides Díemor i
ii, CIRURGIÃO DENTISTA - :1
H ::

:: Raios· X .. Pontes Moveis e Fixas' U
ii ::

ii Dentaduras")AnatomicBs n
ii

Rua Vidal Ramos ii
I �

r: CANOINHAS --SANTA CATARINA H
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ENGENHARIA E COM�RCIO

MATRIZ: RIO DE JANEIRO

FI.LIAIS: .SÃO PAULÇl • PORTO AlEGU
AGENCIA: BELO HORIZONTE

I··
DR. ERWIN SCHWARZ

Clinica Dentária Geral
RAIOS X - INFRA VERMELHO - ULTRA VIOLETA.
MODERNO E RÁPIDU -PROCESHO PARA TRATAMENTO
.

DE CANAIS. - PONTES MOVEIS E FIXAS.
CIRURGIA DENTÁRIA, ETC,

Atende exdusivamente' com hora marcada
RUA GETÚLIp yARGAS. 898

EM FRENTE A 'AGENCIA. «FORD».

..............................--------...........

o Melhor Amigo _ .

Para :

o desenvolvimento dos seus negócios. é a sua máquina de
escritório. Sua bôa conservação será gratificada pelo equilibrio da

produção e satisfação no seu manejo,

Indicação do Atelier de Mecanografia
de ERNST REIMER
Técnico Mecanógrafo

Rua Vidal Ramos, 697 .-. Canoinhas

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

Compra e venda de Mâquinas. novas, usadas e reformadas

\

Discurso do Deputado Paulo Konder
Bornhausen, por ocasião da instalação
dos trabalhos legislativos, em 15-4-56
O Poder Legislativo, no mo

mento da instalação dos traba
lhos da 2.a Sessão Ordinária da
3.a Legislatura, sente-se honra
do com a presença, nesta Casa,
do eminente Chefe do Poder
Executivo, que aqui comparece
no alto cumprimento de um de
ver constitucional, expresso no

inciso V do art. 52, da nossa

Lei Básica.

Na composição dos regimes
democráticos, governar sem co

bertura parlamentar, � todos
bem o sabemos - constitui
missão difícil, senão, 'por vêzes,
quase impraticável.
Realizem-na, entretanto,

-

em

defesa do bem público, os ad
ministradores que se afirmam
pelo claro espírito de liderança,
na honesta organização das

e�uipes.
Somos dos que entendem que

sem a harmonia dos poderes or

gânicos do Estado, jamais se

poderá realizar obra duradoura,

·Aproveitem ...

Pelo menor prêço da
Praça, a melhor Máquina
do Brasil.

PROCURE CERTIFICAR·SE
VISITANDO A

CASA PEREIRA
RUA GETULIO VARGAS, 882

Malhas de Lã
só 'na

na (!.ad-Q, �t,tit4
Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e cano'inhense!

Tem� bom gosto?
Tome Vafé l Tereza

I
na concretização dos legítimos
anseios coletivos.

Atravessamos uma conjuntura
mundial refletida nas mais remo-
tas comunidades, em que se

processa a socialização, tanto em

superfície como em profundí
dade.

O espírito político de nossa

época se condensa na "marcha
-das elites em direção às mesmas"
sob a pureza dos ideais crístãos..
para a conquista do bem-estar
material E da paz interior.

Na tábua dos valores políticos
já não existe lugar para festins
demagógicos.
A politização geral que se ope

ra na sociedade contemporânea,
tem como ponto de partida o

aprimoramento da análise e da
observação:
Não se conhecem, por exern

plo, campanhas verbalistas capa
zes de abalar as efetivas reali
zações, os 'empreendimentos ver
dadeiros.

Palavras de despeito, ou de
inveja, não destroem as estru
turas metálicas e o arrôjo do
concreto.

x x x

Saudando, em nome do Poder
Legisiativo, os eminentes Chefes
do Executivo e do Judiciário,
reafirmamos nossa grande con

fiança, nos destinos da terra

comum, onde o homem é uma

afirmação permanente de amor

ao trabalho, que, dia a'día, tanto
se dignifica.

E, no instante mesmo, em que
S. Excia., o Governador, -

comparece a êste recinto, para
apresentar à Assembléi� Men
sagem dando conta dOI negócios
públicos, com a indicação de
medidas necessárias aos ínterês
ses do Estado, é que desejamos
externar o propósito que nos

move de elevada e estreita co

laboração com os demais Pode.
res governamentais de Santa
Catarina.

� ..

A mais antiga
A mais sorride
A melhor
..-

A preferida

Oficina

Relâmpago
Completa
sua

assistência para

b· . I do. pequeno concerto
ICIC eta até 8 reforma geral

mais péças, da menor, até a" maior"Pêças e

V E N D E bicicletas novas ao melhor prêço da praça

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS

PREÇOS MÓDICOS'

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

sr. João Seleme, junto à Casa Esmalte
.........._ � � -

ALFREDO GARCINDO
Representações, Corretagem,Seguros,Conta Propria

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

MOINHOS PARA QUIRERA MANUAL E ELETRICO
�

Deseja vender o seu imóvel? Procure Alfredo Garcindo.
Quer comprar um terreno ou casa? 'Procure Alfredo Garcindo.
Quer adquirir terras de planta? Procure Alfredo Garcíndo. Se
encarrega junto ás Repartições de desembaraçar requerimentos,
petições e etc.

.

_

105 alq, terra de cultura, no Gavião, Tres Barras. Preço de ocasião.

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

7 alqueires de terra: 3 casas e paióis. Olaria completa.
Verdadeira propriedade rural.·

,

6 datas defronte á Granja de Alfredo Viertel.

5 Alqueires de terra de cultura - em FARTURA

50 Alqueires (Bracatingal e Erval) • em CAMPININHA

60 ALQUEIRES de terra de cultura -.2 casas para operários· 1
barracão para Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires para arrozeira

35 Alqueires de terra de cultura, - em SEREIA (distante
apenas 10 kilómetros da Ciclade)

23 alqueires de terra na lSerra do Lucindo, sendo 20 alqueires,
terra de planta e 3 alqueires de caíva, sgm benfeitorias.·

F a fi m � c i a O I i v 'e i ria I.Especiehdedes Fermsceuaces
Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena I

I
Rubinstein, Margaret Ouncan, Coty e outras

Artigos de Toucador etc. IManipulação escrupulose l Preços módicos!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SALVE, PRIMEIRO DE
trabalhadores que impulsionam o nosso. progresso na

MAIO'" Dia dedicado a todos os

v

"

trabalhadores do Brasil -

deFesa d a nossa segurança econômica.
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As novas 'tarifas posteis
.

)

�e telegráficas
RIO, 18 (G� � o "Diário Oficial" de hoje publica

as novas tarifas postais e telegráficas que deverão
-

entrar
em vigor a partir de primeiro de maio vindouro e que
são as seguintes:

20,00
1,00

30,00
1,50

Nova tarifa I2,50-
1,50

_4,00
5,00
6,00
4,00

Antiga_taxa
0,'60
0,30
0,20
1,20
1,50
1,�0

/"

Cartas simples
Cartões postais
Correspondência social -

Carta aérea (5 gramas)'
Carta ·expressa
Avisos de recebimentos
Reclamações ou pedidos de
informação para saber se

o objeto foi entregue ao

destinatário 1,50 5,00
Assinat. de caixa postal (anual) 95,00' 1.500,00
Teleg. urbano até 25 palavras 2,50 15,00
Carta telegráfica noturna até 25
palavras (regional) 9,00

Palavràs excedentes' 0,20

I Para os Estados 9,00
Palavras excedentes 0,30'-

(

Sociedade Operária.
Assembléia Geral Ordinária-. -:---

BeneFicente

Pelo' presente edital são convidados os senhores associados,
no gozo de seus direitos sociais, a comparecerem na assembléia geral
ordinária a ser realizada em-data de l° de Maio próximo, pelas 14
h-oras, na. séde social; afim de disporem sôbre a seguinte

ORDEM DO'DIA

Eleição para a diretoria e conselho, .com mandato até Maio de 1957.
NOTA: A assembléia funcionará com qualquer número de'

presente� caso' não haja número legal, 30 minutos depois do
prazo marcado.

'-

OBSERVAÇÃO:- As chapas, para concorrerem à 'eléição, de
verão conter o «le acôrdos dos candidatos e deverão ser apresen
tadas para fins de registro, até ás 18 horas do dia 24· de Abril corrente.

�WIGANDO FISCHER - secretário em exercício.

Comunicação do Deputado'
Beneditó T. de Carvalho Jr.
o Deputado Benedito Te

rézio de Carvalho Júriior,
comunica a todos os canoí

nhenses, que mudou sua re

sidência da Rua Nunes Pires

para a Avenida Hercílío Luz,
223, em Florianópolis, onde
continua a disposição' dos
seus amigos, correligionàrios
e o' povo em geral.

Drs. Abelardo de A.

Rupp e Fernando
Caldeira Bastos

Advogados da Viuva Adolar
Wiese, encontram-se em Cauoínhes
desde o dia 26 do corrente, Íll'
Drs. Abelardo de AssuDção RuIll>
e Fernando Caldeira Bastos. Am
bos os advogados vieram tomar
contacto com as circunatanciaa do
crime em que perdeu a vida o

DOSSO saudoso companheiro e ami
go Adolar Wiese. Estarão preseu
tes DO interrogatório e sumário'

.
de Francisco de Lima, matador'

. de Adolar Wiese. \
.

Espantoso aumento
.

.

jConclusão da 1'a página
siàode sua posse, pois até
faisão e cosinheiros ameri
canos mandou vir para O

Brasil, 'a custa aos dinheiros

públicos, Juscelino Kubi
tcheck está sendo o GO-,
V�RNO DECEPÇÃO.
Gastou Juscelino na sua

campanha política mais de
25 milhões -. o povo vae

pagar caro esse gasto su

pérfluo. O absurdo aumento
das tarifas postais é o pri
meiro. golpe- no sacrificado
brasileiro. Quando vamos

acertar colocando na cabeça
do Brasil, um homem patríó
ta e isento de frases dema
gógicas? Por enquanto, nós
da oposição, continuamos
dizendo-: O/POVO TEM O
GOV�RNO QQE MERECE.

TIREMOS O' CHAPEU
PRO DOClORE' PED�OevREITZ

Quóusque tandem. ó Doctor, abutere patientia mea?! (Cicero)
Por mais iõc�ivel que pareça, caí realmente no desagrado do

Doutorzinho. Ó me miseruml

Enquanto o bom vizinho, lá .do outro lado, hómem sério e

trahalhador, foi perdoa do, ,graças às mil desculpas que nunca pediu,
eu .cá, fiquei abandonado: O' me miseruml

O Doutorzinho admirou-se com a conduta pouco amável da
bondosa vizinhança. no entanto o bom vizinho ainda muito mais se

admirou quando o Dcutorzinho saiu com umas mentiras desse 'tama
nho, olvidando totalmente as..penduras. E aquelas pobres testemunhas
requisitadas à últimà hora, mais alguns cabelos que cairam na sopa
do Dr. Que indigestão!

Ó calâmitas calamitátuml.. Ó témpora, ó moresL Câmara
Municipalis Canoinhensis in his difficílibus tempóribus períbit. própter
cápnt eius quod ex inánitáte labórat! Ubinam géntium sumus!

(CONCLUE NA TERCEIRA PAGINA)

JCineminha "São Francisco"
AMANHÃ, às 15 horas e às 20,15 horas

O Cinema Francês Dum de seus filmes característicos:

A BELA PêRA
História, Diálogos e Direção de JEAN COCTEAU

com JEAN MARAIS (a fera); JOSETTE DAY (a bela)
Mais: Michel Auolair, Marcel André e Mila Parely.

8° Episódio da «CIDADE PERDIDA», Jornais,

--

,--------------....--------�,

Cine ,ITeatro Vera Cruz
APRESENTA:

HOJE - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

SENSACIONAL PRqGRAMA DUPLO:

A CAMINHO DAS ESTRELAS
em Côr • com WILLIAM LUNlJIGAN e outros

,ALIANÇA DE SANGUE
em: Teohnicolor - com GEORGE MONTGOMERY

Continuação-do sensacional seriado O Falcã.o Negro

DOMINGO ás 14 horas Censura Livre

ALIANÇA DE SANGUE em Technicolor

Continuação do sensacional seriado O Falcã.o Negro

ás 17 horas • 'Censura Irívre
DOMINGO· ás 20 horas. Impróprio .até 14 anos

ten�S�o�r�i�y!�gOD�� MARTE

IANSELMO DUARTE E ILKA SOARES

2a. FEIRA � ás 20 horas - REPRISE - ImpJ::'até 14 anos
-----

ás 14 horas - Censura Livre
TERÇA FEIRA. ás 28 horas _ Impróprio até 14 anos

O SENSACIONAL FILME DÃ PÁRAMOUNT'

o Carrasco dos Trópicos
em TECHNICOLOR

e] RONALD REAGAN, RHONDA FLEMING e ESTELITA

QUARTA �EIRA • ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

O CARRASCO -008- TRÓPICOS
em Technicolor

1
às 14 horas - Censura Livre

QUINTA FEIRA· às 20 horas _ Improprio até 14 anos

Um filme rodado nas mODtaDhas geladas do HIMALAIA

O· DEUS DA MORTE
,com REX REASON e LA�BENEDEK
SEXTA FEIRA· ás 20 horas· Impróprio até 14

O DEUS DA MORTE
anos

AGUARDEM para breve os grandiosos filmes da Paramount

A ,PRINCESA E O PLEBEU
Elefantesé No Caminho dos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


