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Numero 443

Derrota dos que pretenderam incluir a Associa

ção Rural no caminho da demagogia e conFusão
\

.
.

diferença de 161 votos sobre' a de JlJlio Budant Junior _..:., Tumulto

de assuntos rurais, tudo fez para _transferir a eleição -
, ,

\

Venceu a chapa encabeçada por Alfredo Garcindo com

provocado pelo Prefeito' Haroldo Ferreira, que sem conhecimento

Salva de palmas que significavam vaias ao Pre-

f f I Ano 11'eito que outra coisa não' tem eito, senão po itica,
exclusivamente partidária .- Colodel veio, viu,

trabelhou e voltou derrotado -.- Outras notas

Foi aí então, que os associados resolveram trabalhar de-
· nodadamente para a vitória da chapa encabeçada por Alfredo
Garcindo, reconhecendo neste homem, zelador das coisas rurais
do Município de Canoinhas. Em duas safras de trigo, em que
tomou parte, sacrificou-se para atender a todos, sem olhar se

êste ou aquêle associado pertence a esta ou aquela agremiação
partidária. Enfrentando tôdas as dificuldades e o trabalho serra-

·
teiro dos que rio ouvido do associado diziam que a Associação
Rural era da UDN e só atendia udenistas.

A diretoria que findou o seu mandato no dia :31 de

março;' não. nutriu paixões partidárias, porém, se esteve depen
dente €l:e favor de qualquer partido. êste foi a UDN, que trouxe

para Canoínhas, a Patrulha Moto Mecanizada, sob a influência de
Aroldo Carneiro de Carvalho, que em Florianópolis, junto ao

Govêmo do Estado, tem se empenhado para manter a Associação
Rural digna de seus inúmeros associados.

Saiba o Prefeito Haroldo Ferreira e seus admínistradôres
de mesa de café, que dirigir um orgão como a Associação Rural
de Canoinhas, que conta com parcas verbas municipais e fede!
rais, forçosamente terá que chegar no fim do ano, com déficit,
cujo, não' é motivo para acusações injustas, sem conhecimento
previa de como. se mantém um orgão que vive e se agita, dentro
exclusivamente do que recebe dos governos.

Diante do que aconteceu na eleição de domingo, é o caso

de se perguntar ; esteve alguma vez na Associação Rural 0 Pre
feito Municipal e procurou saber quais as dificuldades da mesma?
Não. Nunca lá esteve. Somente no dia da eleição, associando-se
umas horas antes da eleição, trabalhando mêses a fio no interior
concitando os lavradôres que viessem votar no dia na sua chapa,
porque êle queria que a direção da Associação passasse a perten
cer a elementos que êle pudesse manobrar politicamente. Mas,
felizmente, foi derrotado. Recebeu em pleno rosto, o impacto
da derrota. Entre 322' associados que votaram, o seu candidato
forçado, teve àpenas 80 votos. Venceu Alfredo Garcindo com'

larga diferença, prova de reconhecimento dos lavradôres que não
se deixaram influenciar pela demagogia, e já conhecem quais são
as intenções daqueles que nunca trabalharam em prol do desen
volvimento agrícola do nosso Município.

. .'

Retiraram-se logo após os aliancistas, completamente der-
rotados. O seu líder Haroldo Ferreira, decepcionado, pois rnan
dára vir do interior, mais de 130 associados, e o' seu candidato
recolheu apenas 80 votos. Fizeram o sr. Julio Budant Júnior
passar .por uma decepção sêm necessidade. Coisas de Haroldo
Ferreira, Colodel, .etc. Que esta sirva de lição para futuras eleições.

Canoinhas, Santa Catarina, 6 de. Abril de 1957
._ •• __ ._;;_.J... ------------------
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CAIXA POSTAL, 2

mr�!m�s: ���lOS S����MM e ummo U�RLI��O u�r��lc: n��ss SmMf

Com uma chapa para o . Conselho de .Administração da
Associação Rural, encabeçada pelo sr. Julio Budant Júnior, ho
mem pacato, bom, que apezar de pertencer as hostes pessedístas,:
nunca se ouviu êle fazer política em via pública, os Alianctstas
de Canoinhas, o obrigaram a aceitar e ccncorrer à eleição: Até
aí, tudó certo.jpoís num regime' democrático, é preciso luta, con
currência para que tudo chegue a bom têrmo e satisfação geral.
Porém isso não aconteceu na eleição da Associação Rural de do

mingo passado. Fazendo a sua incrição como associado domingo
de manhã,' o Prefeito Haroldo Ferreira, encaminhou a eleição pa-

·

ra o terreno político, exclusivamente, procurando desde o início
da instalação da Assembléia, provocar tumulto e menosprezar o

trabalho daquêles que já. contribuiram e continúam contribuindo
para o desenvolvimento agrícola do nosso Município. Tendo o

Presidente concedido a palavra ao Prefeito, êste acusa a atual
Diretoria de irregularidades, tendo o -sr. Alfredo Garcindo reba
tido as acusações' injuriosas, iniciando daí, um rápido tumulto
entre os associados presentes, manife'stando-se contra o Prefeito
e apoiando a resposta do' Presidente da Associação Rural, 'porque
a intenção de Haroldo Ferreira era transferir a eleição,' porque
logo de início constatou que o ambiente não lhe era propício para

· vencer com a sua chapa.
Se cabe a um Prefeito Municipal zelar pelos ínterêsses

,

de seus muícipes, tem êle :todo o direito de verificar os orgãos
públicos municipais que lhe estão afetos por uma questão de lei
e de ordem. Não é crime. É um dever. O balanço e relatório
dà Associação Rural estavam desde domingo cedo em cima da
mesa, para que todos .pudessem ver e verificar antes das elei
ções. Se algum dos associados. quizesse se inteirar da situação Será certamente muito cum

financeira da Associação Rural, conforme os Estatutos da mesma, primentado por ocasião da pas
e durante a Assembléia levantar qualquer questão de ordem,' sagem do seu natalício.
tinha e tem direito, mas o Prefeito Haroldo Ferreira assim não \

Felicidades, são os votos
<,

do
procedeu. Dando crédito a boatos, sobe. no banco, altera a voz «Correio do Norte».
e grita, fazendo acusações não compatíveis com o procedimento
de um Prefeito Municipal, mas sim, de um homem que tem na

garganta o tumulto, a maledicência e na voz, a expressão parti
dária, ditatorial, e a prova disso está na maneira com que foi trata
do pelos seus munícipes presentes à Assembléia, recebendo estron
dosas salvas de palmas que significaram verdadeiras vaias a um "

. homem que não tem sabido se, conduzir como administrador
de seu povo.

FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

Modesto Zaniolo
Festeja seu natalício dia 12,

do corrente, o sr. Modesto Za
niolo, destacado e progressista.
industrial de-Canoinhas. Dire
ter-Presidente das Indústrias
Zaniolo, o seu trabalho e o seu

alto tirocínio industrial, tem co

locado o nosso Município num

excelente conceito perante as'

demais cidades industriais de
Santa Catarina.

É portanto, o sr. Modesto Za
niolo, um dos pulsos fortes do
desenvolvimento industrial e co-

· mercial de nossa comuna.

Moderna e bem

ganisada casa

roupas feitas

or

de

A nossa cidade conta com

mais uma casa de modas, rou-
,

pas feitas e armarinho. Trata
se da loja instalada no prédio
«Frederico Siems», de proprie
dade dos Irmãos Bora, conhe
cidos industriais e comerciantes
de nossa praça.

Visitando a nossa reportagem
as novas instalações, poude ob
servar a organização e o estoque,
sendo êste todo oriundo das me-,

· lhores casas de roupas feitas do
Rio, São Paulo e Pôrto Alegre.
-Vimos também grande varie
dade de roupas para crianças.

Agradecendo o convite, alme
jamos aos Irmãos Bora, votos

·
de crescent�s prosperidades.

aBarrasTres
Faça o que eu digo. mas não faça o que eu faço .. .!

Muito bem se aplica a quem se esconde sob o pseudô
nimo de "Joíco" (não confundir com Joío). Diz o articulista de

Barriga Verde que nós escondemos sob o pseudônimo de "Tres
barrense", como. quem critica êsse anonimato, mas, por sua vez,
usa do mesmo estratagema.

Conhecemos o estilo e· portanto a lavra. Esse brin9uedo
de cobra cega com venda de gaze é tão conhecido.

Afinal o -que diz o articulista? Nada!

E' louvável o esfôrço para desfazer aquilo que escrevemos

anteriormente, mas a verdade é incontestável. Tudo o que
.

dis

semos é verdade.

Reconhece até o Barriga Verde de que a UDN realisou
.

e fêz alguma cousa, quando diz que a estrada do Bugre foi feita
para tirar areia e' pedregulho para outros lugares.

.

Na Campininha foram feitos quantos reparos nas estradas,
entre êles boeíros, pontilhões, etc., e se a escola esteve alguns'
dias fechada isso foi devido à "mudança de professor.

Dois homens dignos mereceram citação naquele artigo do

Barriga Verde.. são êles Simão Pacheco e Otto Diener. O pri
meiro está aí para desmentir

.

que haja sido perseguido, ao con

trário sempre mereceu e merece a consideração dos homens da

UDN, pois que se trata de cidadão correto e trabalhador. par
ticulista de Barriga Verde, vê-se muito bem, não conhece in locó
nossas cousas, caso contrário saberia qqe .a UDI'J' fêz justamente
nos terrenos daquele ilustre cidadão, melhoramentos que até hoje
nenhum outro govêrno fêz. Otto Diener também aí está para
desmentir tudo o que foi dito pelo Barriga Verde, pois que' se
não fosse o govêrno de seu Dito o mesmo se veria em .grande
dificuldade para retirar as madeiras de sua serraria quando da'

época das grandes chuvas (2 anos), diversas' vezes lá esteve a

máquina, a ponto de outros insinuarem que houve _proteção. A'
tal estrada do quilômetro seis, por ser o "trecho mais impor
tante" do município, está hoje em petição de míséríavé uma ver

dadeira táboa de lavar roupa, além de buracos sem fim. Com a

palavra os condutores de ônibus e caminhões ... !

Ninguém nos tira o direito de sermos tresbarrenses e

muito menos de dizer a verdade! Bobagem foi aquela escrita

pelo Barriga Verde e o povo de Três Barras bem o sabe. Sa
bernos que aquilo que escrevemos, por ser verdade, não pode ser

do agrado de certa gente que vive num mundo fictício.

Tresbarrense

MUlta coisa ... em pouco' espaço
Ficou zangado o "Barriguinha" que mentalidade dessa gente. Esse Verde é homenzinho ruim, leiam

com a eleição da A�CA, só por- Redator ainda não entendeu que os liltimos números do seu jornal.
que um irmão do seu Redator, a exposição é Municipal? Que Até religião êle tem trazido � tôna,
foi derrotado. Ora, Ora. então ele homem para ter ódio no coração procurando atacar nosso Diretor.
não sabe que isso é o resultado êsse Albino Rudant. Até que ponto ,chegou a ira do
da má administração aliancista?

_ A eleição da ARCA mexeu homem, faltando com a decência

_ Meus leitores, está ou não com tanta gente ... o Prefeito no cristã.
, dia seguinte, mandou embora to- - O.�vi ontem urna con,s,ersaesta confirmada que a mentalida- �,'

de do Redator do "Barriga Verde" dos que esperavam na sala. Andou' no "P��Qla'�,l/'que (jf Prefeito Ha-

é obtusa? Onde se viu um jorna- o dia inteiro sem f�lar com nin-» "roldo É-�Frei-ra,. mandou um ofício

lista. principalmente de um lugar guém. O Albino esbravejava de ao ,-j)l)enquiste'" ci�adão Antonio

pequeno corno Canoinhas, atiçar' ódio, passando .a: Í:10it� em claro; Maro'n Bl'lliljl, dizendo que êle terá

o proprio Prefeito'contra uma As- 'e o mais engraçadô que o Haroldo que pagar.\'Inu. e Profissã;0' sôbre
sociação e sabendo que essa Asso- Ferreira esqueceu de crismar seus 800 mil cruzeiros, em represália
ciação é a ,casa dos lavradores? afilhados que passaram o domingo ao trabalho' eficiente que fez du

Foi pedido cem mil cruzeiros para inteiro esperando o padrinho na rante a eleição na, ARCA. Será

exposição e o Profeito vae dar, porta da igreja. Como é apaixo- .'
�erdade isso? Cuidado, muito oui

P9rque o dinheiro não é <iele nem nado político, êsse Prefeita Re- 'dado, seu Prefeito vingança oessa

do Barriga-Verde � é do pôvo e !' lâmpago.. · natureza, pode acabar mal: A,dmÍ
êsse pôvo quer que a exposição 2. 'Para que os leitores, vejam nistração não é isso. Mantenha:

seja realisada. Mas meu Deus, gu;a,pto o Redator do Barriga- (Continúa na 3" página)
. "'f""
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CORREIO DO NORTE
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VENTILADORES
PARA RESIDÊNCIAS E ESCRIT,ÓRIOS
GERMA'NO STEIN S_ A_

A�quira um bom ventilador e' 'não sinta mais <;alo r!

CLUB CANOINH'ENSE

A Diretoria do Club Canoinhense torna público que aceita
propostas para o arrendamento dos serviços de bar e copa, inclusive

.. residência do ecônomo, dentro das seguintes condições:

Envelope fechado, endereçado ao sr. Presidente, contendo
além da proposta: -

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

àeâ assinatura' de um contrato de arrendamento com êste Club.

OBSERVAÇÃO: - .As propostas deverão ser apresentadas
ao sr. Presidente até o dia 15 de abril próximo, às 20 horas, quando
serão abertas e [ulgadas na presença dos interessados.

Canoinhas, 15 de março de 1957

3x MILLES LUIZ Z<\NIOLO - Presidente
.r.-

OSVALDO .KOCH - Secretário

'EDITAL DE CONCORRÊNCIA
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CIRURGIÃO DENTISTA .1
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I Raios ,I ':�;..
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Pont�s Mov,e. is. e Fixa�/ II
� �

... , Dentaduras Anatomicas "H� Rua Vidal Ramos ii
i CANOINHAS 'i, �. .

SANT� CATARINA I
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A Fábrica Glória
� ,

Ofereee: ternos sob medidas - melhores
padrões - melhor corte - menores preços

e facilidades no pagamento,
Agente em Canoinhas:

.. /1Estefano 8edretchuk
Rua Paula Pereira 872

"

,

:.,_i;:'

Venda
<'

Vénde-se nesta cidade um descascador de arroz

com uma produção horaria de 200 quilos.
Maquínârio moderno. para fabrico de fubá, cangica,
fubá mimoso, quirera etc, ,�

4 motores Arno com 32 hp, instalados.

Vende-se o referido maquinário instalado em prédio
de madeira, em terreno central ou vende-se tambem para
retirar o maquínáríô com ou sem os motores elétricos,

Tratar com Com. Ind, Fischer & Cia.
Caixa Postal 4: - CANOINHAS, SC. 2

Para seu Automovel ou Caminhão

Tintas s:». 1f7illiams
Re,vendedores autorizad�s

Casa ·Esmalte

. Colchões' de Molas - Duas Faées
EstoFadosGrupos

VISTAA A PRAZOE
Informações com Waldemar Knüppel

===:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11::0::::::::::::::::;:::::::::1:::::::::
=1

I

i5� "

a5 Seguros cf incêndio ii
jj Seguros cf acidentes pessoais 55
� Seguros c/ acidentes do trabalho �::' ..

r -

,!I BRASIL elA. DE SE(iUROS <iERAIS ii
" -

55 Tratar com BOGOOAR . ,/' 55
" . B
H :I
:: nas Lojas Unidas Limitada ::
:I ::

55 Canoinhas . Sta. Catarina 55
::

Rua Caetano Costa, 553 .:
u ,"
Q . .' ..-
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�""""",,""""_IIII"""""�

A mais antiga
.

A mais sortida
A melhor
A prelerlda

OfiCina �
Relâmpago

Completa. assistência para
b· . I t do pequeno. concerto

sua ICIC e a até a reforma g�ral

Bicicletas 'das mel hores marcas

Pecas e accessórios '

Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula' Pereira _- Edifício próprio

............1 .

TROCA-SE
Uma RADIOLA «PHILLIPS» ORIGINAL com 86

gravações .símples e 28 Long-Playng de 10 polegadas e

7 de 12 polegadas, por um terreno no perímetro urbano
bem localizado, sendo a Radiola automática para 12 dis

cos, com três rotações,' toca disco marca, WEBCOR.

Os interessados deverão procurar/{nformações de

negócio nesta Redação,

Terreno à Venda

(Grande Oportunidade
Vende-se um terreno com a área'de' �5

alqueires, sito em Rio Claro, neste município.
.

Ótima terra de planta, com boa reserva de

pinheiros. imbuias e demais madeiras de lei e bons
hervais. - Preço de Ocasião.

Tratar com o Snr. José Allage, Rua Coronel
Albuquerque n.? 839 - Canoinhas, ou com o Pro
curador Snr. Alberto Müller, Avenida 7 de Setembro
n.? 5 - Caixa Postal, 12, em Rio do Sul.

VENDEMOS
Uma casa residencial de madeira, à rua 'Paula Pereira
Uma casa residencial de madeira à rua Duque de Caxias
Uma data de esquina em frente à Associação Rural.

A Vista ou em Condições.

Informações: SCULTETUS & KLOCK LTDA.

Rua Vidal Ramos, esquina Barão do Rio Branco.

6.4·1957

AVISO,!
Paulo Soares proprietário de

uma chácara sita no bairro
Agua Verde, cuja chácara vizi
nha com o Sr. Alberto Bonassoli,
avisa que desta data em diante,
fica expressamente 'proibida a

entrada de pessoas estranhas
em qualquer lugar de sua pro
priedade e não se responsabiliza,
pelo que vier a acontecer .

Os que invadiram â sua cha
cara sem o seu consentimento,
estragaram tôda a plantação e

êle já tem conhecimento do
nome dos intrusos. motivo por
que, avisa pela Imprensa, para
que ninguém alegue ignorancia.

Canoinhas, 20 de março de
1957.

WAlM�R A�lR�mln� mRIAD�
Aceita:

Escritas
Comerciais e Industriais

Um bom (hurrasco?
Vá saboreá-lo

. na churrascaria do
c.

Consil
Próximo ao POSTO ESSO.

Atenção(
criadores de. aves
AfiQl de 'dar combate ao

surto de moléstias em nos

sas aves, Alfredo Garcindo
acaba de receber avisulfa e

outras drogas dos melhores
Laboratórios do Brasil.

Material Elétrico
Lâmpadas, Lustres

C(J,�(J, . �1j,lit(J,

",

s. Tereza Especial
o seu café /'

/
V. S. poderá comprar-re
logios moderníssiníôsê
anéis e brincos de, di

versos modelos

Na Relojoaria' Suissa
de Guilherme 3. A. Souza .

Rua Eugenio de Souza

Um lote com unia casa, de

7x8, construção nova no lo
teamento Jardim Esperança.

Dois ótimos lotes em frente
aos escritórios da União.

Tratar nos escritórios da
Indústria União Madeireira.

�

fLlXIB Df IOSUflB
AUX. TRAT. slFJUS

Utensilios domésticos (
,CasaErlita

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 



CORREIO DO NORTE,

) ,
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Pre os. mínimos. para o mate. exportavel
Ervas cencheedes e beneficiadas do Paraná e Santa Catarina para os novos mercados dos Estados

Unidos e Europa Resolução aprovada na primeira reunião dêste ano do INM
RIO, 28 (Asapress) - O Ins

tituto Nacional do Mate. na sua

p: imeira reunião deste ano,
cujos trabalhos se encerram 58-

bado último, nesta Capital, to

mou. inúmeras resoluções, entre
8S quais foi aprovada pela Jun
ta Deliberativa a que fixa os

preços mínimos para o mate ex

portavel e regula a época da co

lheita nos Estados do Rio G.

'do Sul, Paraná, Santa Catarina
e Mato Grosso.
Alias, o presidente da autar

quia ervateira já baixou os res

pectivos atos, nos quais está
recomendando que, para os dois

primeiros Estados, os maiores

produtores de erva' mate no

país, a colheita se faça no pe
riodo compreendido entre 1 de
maio e 15 de outubro. - Para

No Cineminha:'
AMA l'(HÃ, às 15 horas

o Céu está em toda parte
Uma História de Ternura com

ANN BLYTH e EDMUND GWENN.

AMANHÃ. às 20.15 horas

o Céu està em toda parte
SEGUNDA.FEIRA:

REAPRESENTAÇÃO

Santa Catarina ficou assen

tado que a colheita se pro
cesse de I dê maio a 30 de ou

tubro, enquanto que em Mato
Grosso, o periodo previsto será
de 1 de setembro a 30 de se

tembro seguinte.

Fixação dos Preços
Mínimos

Foram, igualmente, fixados os

prêços mínimos para o produto
exportável, a vigorar nas tansa

ções do corrente ano. - Assim

para a erva cancheada do Pa
raná' de Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, destinada ao

mercado argentino, foi estabe
lecído o, prêço mínimo por 100

quilos, FOB, de 24 dólares, es

tendendo-se a mesma base para
as vendas, com pagamento con

tra crédíto bancário irrevogável.
Para o Uruguai, os preços de
mate do Paraná e Santa Cata
rina, FOB, por 100 quilos, erva
beneficiada,. pagamento centra
crédito bancário irrevogável, sao
os seguintes: tipo Pu-3, 25 do- .

lares e 64 centavos. Pacotes
de meio quilo de qualquer tipo,

{ CAVALHEIRO!

Antes de fazer suas compras de
_ \
vestuário para o inverno, faça
uma visita à CASA PEREIRA,
a Casa da Bôa Roupa, que -lhe
oferece: Meias, Camisas, Calças
e Casacos Sport, Sobretudos,
Pulovers, Blusões, Japonas e

Capas Impermeabilizadas, Origi
nai e Ideal .� Tudo de pura lã•.

CASA PEREIRA

.� .

A CASA DA BOA ROUPA

j If

..............................................................................

Associação Rural de Canoinhas
Ofício Circular N. 1

Canoinhas. 1 de abril de 1957
Presado Senhor.

Honra-me comunicar a V, Excia.
que, em Assembléia Geral, reali
sada 'dia 31 de março p . p., foi
eleita e empossada a Diretoria
desta Associação, para o

. biênio
d� 1947.1959. que ficou assim
Constituida:
CONSELHO DE ADMINIS·

TRAÇÃO: - Presidente Alfredo

Gar�indo (reeleito), Vice· Presiden
te Alvaro Mallonj 1. Secretário
João' Seleme: 2. Secretário Leo
poldo Falgatter; 1. 'Tesoureiro
Benedito Terezio Carvalho Netto,
2, Tesoureiro Henrique Bóra.
CONSELHO FISCAL: Dr.

Waldomiro Bubniak; Dr. Aristides
Diener e Siegfried Olsen.

Suplentes do Conselho Fiscal:'
Antonio Sconhetzki: Alfredo Paul
e Ludovico Dambroski (reeleito).
Valho·me do feliz ensejo para

apresenta'r a V. Excia. os meus

p,rotestos de. elevada estima e dis
huta consideração.
�lfredo Garcindo - Presidente

ROlaRY
.

CLUBE CANOINHAS
Caaoinhas. 27 de março de 1957

lImo. Sr.
Diretor do Correio do Norte

- Nesta

Prezado Senhor:

Pelo presente,' tenho o prazer
de levar ao seu .conheoimento que.
por indicação da comissão com

posta dos companheiros: Osvaldo
Segundo de Oliveira, João Seleme
e Osmar Nascimento, foi eleito o

novo Conselho Diretor do Rotary
Clube de Canoinhas, para o pe
ríodo de 1/7/57 a 30/6/58, e que
está assim constituído: Presidente
Rodolfo Scheide: Vice-Dito Her
bert Hitzmann; Secretário Saul
Chuny Zugman; Tesoureiro Be
nedito Therezio Carvalho Neto;
Diretores sem Pastà Milles Luiz
Zaniolo e João Pedrassani: Diretor
de Protocolo Osmar Nascimento.

Sem outro particular para o

momento, reitero meus protestos
de elevada estima e consideração.
subscrevendo-me.

'\.
_. Atenciosamente,

.

João Pedrassani - Secretário

I,';

���f:/

Getulio Vargas, 882

Quem ainda tiver semen
tes de trigo para vender
deve procurar a Associação
Afim de dar escoamento ao

saldo da nossa produção de se

mentes de trigo da safra de
1956, os lavradôres que ainda
tiverem em seus depósitos se

mentes em disponibilídade, de
vem apresentar-se à Associação
Rural de Canoinhas e dar o

número de quilos, afim de que
esta possa conseguir colocação
imediata.

o "Diário de Notícias" do
Rio, na primeira quinzena
de março, publicou assim
CANOINHAS - O muni

cípio de Canoinhas, €m Santa
Catarina, além de grande
produtor de mate, classifica
se atualmente como produ
tor de trigo, devendo a co

lheita do corrente tXI1 cicio
atingir trés milhões e seis
centos mil quilos. Calculam
os técnicos que, com a intro
dução de máquinas, a pro"
ducão desse cereal poderá
ser triplicada.

I

terão um acréscimo de 10% so

bre os prêços fixados, e os in
vólucros em sacos de, .papel,
décimos de barricas, continua
rão a ser faturados em pêso
bruto. Os quintos e oitavos de
barricas sofrerão um acréscimo
nos preços, de 5 ou 10%, res

pectivamente, em relação aos

precos acima.

Quanto ao produto proceden
te de Mato Grosso. ou do mu

nicípio de Fóz do Jguaçú, no

Paraná, o preço em qualquer
pôrto de embarque, por 100
buílos, FOB, de erva cancheada
será de 24 dolares, par a o mate
destinado à Argentina, bem as

sim para as transações com pa
gamento por crédito bancário
irrevogável no mercado do Uru
guoi. A erva beneficiada, ex

portável para o Chile, por 100
quilos, FOB, obedecerá esta ta
bela: - Tipos PC-! e PC-�,
32 dólares e 50 centavos;

PC-5, 27 dolares e 90 canta
vos, inclusive para' pagamento
em crédito bancário irrevogável.
Para o mate do tipo queima

do PP-}, pura folha, por 100
quilos, FOB, 34 dolares; Verde,
PZE pura folha, 32 dolares e

50 centavos,
.

As ervas cancheadas e bene
ficiadas do Paraná e Santa Cá
tarína para os novos mercados,
nos Estados Unidos e Europa,
por ) 00 quilos, FOB, terão por
base; queimado, pura folha, -

. )

PPE-2, 34 dolares; PPE-2, 10%
de ta linhos, 32 dólares .e 50
centavos; Verde, PZ-l, pura
folha, 31 dólares e 50 centavos;
PZ-2. com 10% de talhlnhos,
30 dolares e 50 centavos. Pre

ços para o mate em caixas de

madeira, de 50 libras 1íquidas.
As resoluções acentúam que

as transações anteriores à fixa
ção dos novos prêççs deverão
ser cumpridas nas bases em

que foram efetuadas.

Encerramento

Ao encerramento dos traba
lhos da Junta Deliberativa o

biologista Angelo Rocha Albano '

pronunciou breve conjerêncía,
tendo focalizado a importância
da colina, elemento contido em

alta percentagem no mate, subs
tância lipotropíca como solvente
do colesterol, um dos grandes
causadores da artérío-esclerose,

Em seguida, o representante
paranaense, sr. Ivan Amara].
falou em nome dos' participan
tes da Junta, passando então o

presidente da autarquia, sr. An
tonio da SOUZIl Artigas, a dirigir
breves palavras de agradeci
mento ao representantes da pro
dução, da indústria, que perící
param das atividades. E ressaltou
o espírito esclarecido dos refe
ridos' delegados na apreciação
dos diferentes assuntos aborda
dos, fator que muito contribuiu
para o êxito. alcançado na reu

nião.

Política. 'G.
J. WZOREK

Nos campos as notícias são
mais escassas do que nas cidades
e muita gente não está ao

.

pdr
.

do que vai por êste Brasil. En
tretanto. de vez em quando, al
guns lêem uma' ou outra coisa
nos [uornais. Em geral, nas ro

ças, entre outras coisas, lêem-se
também noticiários políticos, mas

os. camponêsee não se agitam por
causa da política; também não
são apolíticos. Acho que, na maio
ria, são políticos no verdadeiro
significado da palavea, pois o bom
político é todo aquêle que se in
teressa, que trabalha para o bem
coletivo. pelo bem da Pátria, que
cumpre fielmente !;Js seus deveres
de patrióta e brasileiro, embora
isso acarrete sacrifícios.

-x-

Estão sendo expedidos novos

títulos eleitorais e acreditamso

Políticos
•

que todos do roça alistar-se-ão
novamente, pois êles sabem que
ser eleitor é um dever de cons

ciência, de patriotismo, de brasi
lidade - que ser eleitor também
é uma honra.

Temos fortes motivos' para crer

que os homens ilustres do campo

jamais consentirão que sejam ex

plorados seus nobres sentimentos

religiosos e patrióticos e, quando
vem o dia em que deverão de
verão depositar seus vôtos nas

urnas - saberão escolher porque
os roceiros, calma e consciente
mente, sabem observar as ativi
dades dos qte aspiram aos postos
públicos de responsabilidade,

Pelas obras conhecemos os ho
mens. Se as obras são bôas, de
dnzimos que seus autores também
o são. Se a vida cotidiada do

indivíduo na família ti na socie
dade é bôa, se êle é realmente
político, como deve ser - cons

ciente de seus deveres e respon

sabilidades - zelando pelo bem
público -- Babemos que êle me

rece'rá votos dos làvradoees. É
um fata consolador que os habi
tantes do Interior quando não

conhecem a vida particular dos
candiditos aos postos públicos,
procuram pessôas idôneas, escla
recidas, em geral cotólicos de fi.
bra e com bôa instrução, pedem
informações seguras a só depois
vão depositar seus vôtos tran-'
quilamente.

VENDE-SE e-:
Uma caminhonete Fordson retÜícada,

Preço de ocasião. "

, .'
\

Tratar com ':0 proprietário sr. Norberto Fiedler )

Rua Coronel Alburquerque; (.no, 19�. 4x

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANIVERSARIAM-SE:
BO1E: As senhoras Dna.

Joana, esposa do sr. Rodotto
Bayerl e Dna. Ema, esposa
do sr, Luiz E. Tack, os srs;
Tufti Kalil Strhair e. Seze-
fredo Vóegt; a menina Ma ...

. riee, filha do sr. Ludovico
Bárat. o sr. Djalma Benken-:
dorf, residente em Rio das
Pedras, Curitibanos.

AMANHÃ: OS srs. Germa
'no Weinfurter; Carlos Dolla:
Rufino Qrosskopf e Sylvi�
Arantes. .

SEGUNDA.f'EIRA: O sr,

Henrique Prelsoite; a menina
Lucia, filha do sr. Carlos
Mülbauer,' a Srta Ilse., filha
do sr: Ernesto Koch; o me»:
nino Lauro, filho do sr. La-

. dislau Dambroski; transcorre
jl,Oje o onomástico do Rev.
Pe. Frei Edesio Schelbauer,

, TERÇA:zFEíRA: Ô sr, E,
mi/ia Olsen; li menina Etel
vina Thereza, filha do sr.
Antonio I dos Santos; o me

nino Dionísio, filho do sr.
Francisco�WiJtuchnig.
QUARTA-FEIRA: O me"

nino Francisco Eloyr, filho'
do sr. Augusto Sabatke; a

senhora Dna. Maria, estrosa
do sr 1acob Seleme; () jóvem
Armim, filho do sr. Max
Schumacher; a menina Wan
da, filha do sr. José Wm
denski; o sr. Antonio, Koller.
QUINTA-FEIRA: A mé

nina Leir, filha' do sr. Leo-·
nardo Brey; a Srta. 'Odracir,
filha do sr. Ricardo de ali.,
veira; os meninos .Romão; fi-

,
lho do sr. !osé Wardenski e

Fernando, Juarez, filho do sr.

luZia _ Gonçalves Corrêa ro;;
O sr, Miguel Andruczevecz.
SEXTA"FEIRA:

.
A Srta.

Vitoria Seleme; os srs. Leo-,
poldo Mayer e Modesto Za
níolo; o menino Adi,�son, ti.
lho \ do sr, Landualdo Voigt;
a menina Lucia Maria, filha'
do sr .

� Waldomiro Medeiros.

Aos aniuersariantes nossos

parabéns e votos de felici
dades.

Geate nova
Esta em festas o lar do já

feliz casal Sr, Antonio e Da.
Ilda Cubas, com o nascimento
dum robusto garoto, ocorrido
dia 3 do corrente,

.

(I qual, na
pia batismal receberá o nome

de Luiz Antonio.
.

Ao nouo canoinhense ª,S
nossas boas-vindas.

Bodas de Praia
Completara dia 9 do cor,

rente 25 anos f de feliz ma,
trimônio, o casal Carlos Spies
e Dna. Adelia Schumacher
Spies, que festejarão a feliz
data, com bastante alegria e

satisfação, pois desfrutam no

seio da família canoinhense,
de um vasto círculo de ami-
zades,

.

O- casal aniversariante tem
a sua vida ligada ao pro
gresso de Canoinhas, .pois
além de comerciantes, é tam»
bem lavrador e criador, sendo
portanto, motivo de júbilo, a
comemoração de tão impor-
tante data.

'

O casal possui os seguintes
filhos: D. Aluina, casada com

o Sr. Heribert Maul e Carlos
S. Spies, solteiro; e ainda 2
netas, filhas do 'casal Alvina
-Heribert.

CÇJrrf'io do Norte' cumpri.
menta' o jeliz casal Carlos

. Spies, almejando:lhe votos.
de muitas felicidades.

í Registro (�i V iI
Maria Góss Glinski, Oficial

do Registro Civil do Distrito
de Paula Pereira, Comarca de
Canoinhas, Estado. de Santa Ca
tarina.

Faço ciente a quem interessar
possa que estão preparando-se
para casar em meu cartório,
Augustinhó BelIotto e There
zlnha Ferreira. Ele, solteiro, la

"7rador, natural de Boa Vista,
desta Comarca, onde nasceu a

14 de setembro de 1934, filho
de Amarieu Bellotto e de Joana
Wibbelt Rellotto, residentes nes

te Distrito. Ela, viuva, domés
tica, natural dêste Distrito, nas
cida 8 12 de janeiro de 1936,
filha de Joaquim Henrique Fer
reira, falecido, e de Catarina
de Souza, residente neste Dis
trito.

Quem souber de 'algum im
pedimento deve acusar na for
ma 'da Lei.

Paula Pereira, 25 de março
de 1957.

Maria Góss Glinski
Oficial do Registro Civil.

Documento
Encontra ...se em nossa re

dação, à disposição do seu

legítimo dono, um dQcu
mento passado pela Granja
Taunay Ltda., ao sr. Ferraz
Rodrigues. K

.

I

Experimente
Café MARLY/'O MELHO'R .

/
'

.

AV 15·0 X
Torno público que não

mais permitirei a passagem
e invasão de meus terrenos
sitos em Cachoeira.

São Sebastião dos Fer

reiras, 25 de Março de 1957.

(a) Alexandre Novak

"

�
MarlyCafé! Só

Junta de Alistamento
Militar de Canoinhas

EDITAL
Deverão comparecer na Junta

de Alistamento Militar de Canoi
nhas, com máxima urgencia, os

oidãos abaixo. afim' de tratarem
de seus interêseee militares.

Adão Corrêa. filho de José
Fernandes Corrêa; Calistr� Smen-

.

tcoski, filho de Francisco Sment
coski; Clemente Granza. filho de
Venceslau Graoza; Estevam Eu
clydes. filho de Eduardo Gonçalvee
de Freitas; João do Prado. filho
de Tereza do Prado; Orlando
Picharka, filho de João Picharca
e Osvaldo Oliveira Franco, filho
de Antonio Eusebio Franco.

, '

Canoinhas, 30 de março 1957�
Boneva! Pereira da Silva
2' Tn. Del. 14a. nn.

De tudo um pODe0
J Wzorek

1. Querem cortar vidraça direi
tinha sem diamante? Basta colo
ca-Ia sôbre a mesa, aquecer um

arame (de 1/2 polegada 'de gros
sura aproximadamente) ao ponto de
ficar vermelho, coloca lo sõbre '0
vidro e esperar um momento.
Sucesso garantido!

2 .Querem cola que resiste á
umidadef Deixem-na de môlho em

água' fria durante algumas horas.
Retirem e dissolvam em banho
maria (brando), em óleo de linhaça
(usem cola de marceneiro).

3' Não guardem arreÍamentoB'
nem outros objetos de couro em

lugares úmidos pois estragam-se
facilmente.

.

4' Gostam de mel P E um á Ii
meato saboroso e rico em subs
tancias de valor .. , Convem colocar
sempre as colmeias :de modo que
a frente (alvado) fique na direção

. <lo oriente para que os primeiros
raios solares animem os enxames

para o tra�!ilho...
.

A cêra ser& branquinha quando
cortada em finas lâminas e espos
ta ao Boi durante �lguns dias (
não a deixem no orvalho. na ga
rôa). Possuem muitos "Caixões"
com abelhas � Não usem caixotes
de querozene ou .gasolina. Expe
rimentem construir colmeias ame

ricaoas. Acham difícil? Basta lêr
a «Cartilha do Apiculto� Brasi
leiro», escrita pelo saudoso monje
Van Emelen O. S. B. e editada
pela «C��caras e Quintais».

5. Já experimentaram êste pro
cesso com os' cavalos negados?
Qu�ndo o "bicho" não quer pu_xar
o carro, engatem-no tão somente
pelo rabo e êle vai... E 'aguen
tará O· pêso. Mas cuidado t Sé
trabalhar assim durante aiguns'
dias ou semanas - o cavalo de

pois negará a valer: . ; e !:!_ão mais
rebentará um cabelo•.• Este mé.
todo só é aplicável quando 'há
extrema necessidade, quando o

carroceiro está em apuros.

6. Que,:em ter sempre infor
mações útéis e saber tudo õ que
vai pelo Município, Estado, 'Bra
sil � A!3sinem e leiam o "Correio
do �orte".

Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte
.

.
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Agradecimento do Pres�dente da Asso ..

. /

ciação Rural aos Presidentes dos Nucleos
..... j 1 'i"

RUr:c1is, suberdlnedes à' As.oçiação
Dado o resultado da eleição de domingo último, na Asso

ciação Rural, agradeço a minha reeleição aos srs.· Presidentes dos
Núcleos Rurais de Major Vieira, Felipe. Schmidt, Três Barras
Bela Vista do Toldo, Salseiro e Rid dos Pardos e aos' seus res�
pec�ivos associad?s lavradôres. O trabalho desenvolvido por An
tOnIO Maron Becíl, Odilon Daved, Pedro Allage Filho,

.

Agenor
Teixeira, Miguel Maron, Alfredo Bueno, Adão. 'I'iska, Augusto
Brauhardt, �rnesto Paul, Luiz Damaso da Silveira, Jose Protsek,
Felix da Costa Gomes, Presidentes e membros dos mencionados
Núcleos, que apezar do mau tempo compareceram, trazendo os

lavradores de suas Zonas. Trabalharam, empregando o máximo
de seus esforços, para que a chapa encabeçada com meu nome:
I;ludesse sair vitoriosa, com expressiva difere nça de votos.

'

.

É meu dever Mradecer também aos' meus leais compa-
nheíros de chapa como Alvaro Mallon, João Selerne, Leopoldo
Falgatter, Benedito Terezio de Carvalha.Netto, Henrique Bora,
Dr. Waldemiro Bubniak, Dr. Aristides Dieder, Siegfried Olsen,
Antonio Sconhetzkí, Alfredo Paul' e Ludovico Dambroski que
aceitando a indicação de seus nomes, trouxeram à vJta,çã�, seu;
amigos associados.

Ao Dr. Reneau Cubas, Germano Luiz Amorim, Modesto

Zaníolo, Carlos Sohramm, João Selerne, Waldemiro Bubníak, Lu
dovico Bora e João Olinger, incansáveis organizadôres da bôa
ordem. da votação, mesmo diante do que aconteceu pelos asso

ciados simpáticos à chapa adversária. Agradeço sinceramente
a colaboração.

Aos lavradôres do Alto das Palmeiras' e Piedade, ue,
atendendo ao apelo do Sub-Diretório .da UDN daqueles baí1.
contribuíram de maneira, decisiva para a minha vitória. Antonio
de Barros, Guilherme Watchel, Alfredo Paul, Antonio Sconhetzki,
Antonio Tomporoskí e muitos outros denodados companheiros, o

meu muito obrigado pele. trabalho de lavoura em lavoura, concítan
do a todos os lavradôres, a. votarem na chapa I?c,r mim encabeçada.

Aos meus amigo João. Arttner, Lf'andro Gonçalves Filho
e Pedro Merhy Seleme, por' terem "trabalhado e colocado seus

çaminhões para o transporte dos associados, facilitando deste mo

do, que a eleição se realizasse' com o makr número possível' de
votantes. A outros que com os seus próprios veiculos, enfren
tando o tempo chuvoso, trouxeram de suas zonas os lavradóres
para a Assembléia.

A Ithass Seleme e Waldemar Knüppel; um secretariando
os trabalhos e outro como ajudante, permaneceram junto à Pre

sidência, apoiando as minhas decisõe&. Controlaram o livro de

presença e fizeram a verificação de todos que se apresentaram
para votar. A ambos, msas agradecimentos sinceros.

A todos os tratoristas da Patrulha Moto Mecanizada com

séde na Associação Rural, pela eficiente cólaboração defuonstra
da e pela solidaritdade ao meu nome, perante os lavradôres.
São reconhecidos· os rapazes da Patrulha, pois êles conhecem as

dificuldades que eu e Aroldo Carvalho tivemos, para trazer a

Patrulha para Canoinhas. Agradecido a todos. .

E, finalmente, 8 todos os lavradôres associados do inte
rior e da cidade, e a outros que p'orventura tenha deix'ado de
mencionar os seus nomes. por não .me ocorrerno rnomerlto, agra
deço a confiança que em mim depositaram, reelegend'h-me para diri-_
gir os trabalhos r4rais da Associação para o periodó de 1957-195�.'·

Canoinhas, 6 de abril dé 1957.

(a) ALFREDO _GARCINDO
Presidente da Associação Rural

EM POUCO ESPAÇO
lá o que é "isso? Qúe intimidade
é essa do grande cat6Iicão?,

\ - Contam t�mbéIil que fez
ato de presença S. Excia. o De

putado inteligência, de situa'ção
�"reiigiosa" . mais complicada �inda.

cacique

MUITA. CÇ)ISA ...
(CONCLUSÃO)

.su� política. mas não -perseguindo
assim. Não queira ser um mau

líder, como está provando e pro
vou por ocasião da eleição da
ARCA.

--- Par� ser �q�ttido como pa
drinho de crisma da sua numerosa

cupinchar�da el.eitor�l. s. excia.,
o Prefeito, recebeu' o Sr. Bispo
pará uni almoço "íntimo". Sabe

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOE�,
C O ,c E I �. A S' ')
F R i E .1 R AS,
ESPINHAS, ETC.NUNCt=i EXISTiU IGU�l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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"r CASA

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

Borax ou Tupy
Um produto bom,/"

especial e canoinhense!

Agente da Cia. de Fósforos Ira:tí
P 1>- R A N Á '::x(,

Uma casa à rua Paula Pe

reira, própria para comércio.

Tratar no número 872 da
mesma rua. r 4

Caixa Postal, 33 - CANOINHAS Santa Catarina

AV I S O -D i s co s
, !

Todos os proprietários residentes em Rodeio Gran

de,' que não mais aceito criação éomo sejam animais ca

valar, muar; gados cabritos e porcos, em meus terrenos
.

porque estão me. dando prejuizos e também não posso
fazer plantação, e com é de Direito, peço a todos retira
rem suas criações,

.

dentro de 30 dias contados da data
do aviso. Se nesse prazo não forem retirados, mandarei
a lista dos infratores para o Exmo. Snr. Dr. Promotor

Público da Comarca de Itaiópolis.
Rodeio Grande, 28 de Março de 1957 V

(a) José Cruz Veiga

sempre novidades

CASAERLITA

VENDE-SE

Com uma máquIna

• II'" p,..z.r _

tarefa eI. c ••• rl

O', ,�.

.tprovai-a em v6rlos poIses,�rfo- '

aQ contra o tempo, o desgaste e OI

choques; r.c1amoda pelas .donas de
.

cosa, costur.lras, modistas, alfaiates-

..dqulna de costura eftm por cento ,..t__

.gora é fabricada no Brasil para que todo. _
lares brasileiros possuam a m6qulna que"'_'
formo em prazer a tarefa de coser".

VIGORELLI po.sue um belo movei em .......
. trabalhada, corri cinco gavetas, cosendo paIW
frente e para, traz, bordando" volante �
poro maior proteçao.

J VIGORELLI é garantida por qulaze nos _

dura uma eternlda�el

Oiltribuidor.. no .ul do 8ra,;l:

di�es ��
CURITIBA - PONTA GROSSA - LONDRINA - MARINGÁ - BLUMENAU

Representante local:

Basil,io Humenhuk & (ia. Ltda.
\.\

..

"

I'.

Embelez,e o seu Lar

COMPRANDO SUAS J

T I-N TA S 'N A

CASA ESMALTE
*�* E M 11 N T ÀSAM A I O R *iCiC

OUma Casa Residencial no Centro da Cidade
'"

VENDE-SE �
Acha-se à venda' ótima casa residencial, servindo também para

comércio, sita à rúa Paula Pereira, 391.
Tratar com o sr. BOLESLAU WOJCIECHOVSKI. nesta cidade.

Atenção cenelnhensesl
Façam com urgência seus novos títulos eleitorais,

cumprindo a Lei número 2.550.
A Lei número 2.550 exige que todos os cidadãos obtenham

novos títulos eleitorais com. fotografias, para poderem votar no

pleito nacional de 1958. Até o presente momento, entretanto,
em Canoinhas, poucos foram os que requereram os seus novos

títulos. Deixando para requererem na última hora, tornar-se-á
impossível às autoridades despacharem todos ao mesmo, tempo;
Por isso é necessário que todos os canoinhenses requeiram os

seus nOVÓB títulos com a máxima urgência, tendo principal.
mente em consideração que os requerimentos serão recebidos e

deapachados somente até Julho de 1958.

Se nas próximas eleições apresentarmos um grande nú
mero de eleitores, colocaremos Canoinbas num exelente conceito
perante os 'demais Municípios brasileiros.

Avante. pois. eanoinhenses. Procurem o Cartório, Eleitoral
munidos de 3 fotografias, no prédio da Prefeitura Municipal �
l° andar.

.

O título de eleitor é gratuito.

Refrigeradores Frigidaire
OS MELHORES' '.

A vista e a prestações.

II �.
- _.

, Modernos, tipo 1957.

�rmações com, Waldemar Hnüppel OU Alfredo· Garcindo.

ARTIGOS PARA' A PASCOA �

COELHOS, OVOS. ESTOJOS DE CHOCOLATE, CHOCOLA
TES "LACTA" e CARAMELOS 'FINOS, CASCAS PINTADAS

E BALAS PARA AS MESMAS, adquira na

Casa Langer
�===�.=U=A,=P=A=U=L=A=P=E=R=E=IR=A=;,,=79=3==C=A=N=O=I=N=H=A=S�===,! )&,--- Café �

Santa Tereza Especial W

para o seu melhor paladar

TOSSES r IRONQUITES r

VIUBO tRfOSOTlDD
(SILva .. ,,)

GRANDE TONIOO

�

Pintar é conservar
Tintas para todos os fins
v. S_" encontrará em grande escela

e aos melhores preços na

/" .

ESMAL·TE
.,

f" 4\\:"��'
IV
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OFERTA ESPECIAL PIA PAS'COA
...................................................................

Eis a oportunidade que Você esperava ••• Tecidos sõmente teddos .. �
. DE SEGUNDA À SÁBADO

Setim de Algodão
Cloquenil
Organdy Paramount metro 98,00 por apenas' 82,QO
Fustão de algodão (estampado) mtr. 58,00 por apenas 39,00

.

Sedas em geral: '30'/. de desconto /APROVEITE '

metro 115,00 por apenas 92,00'
,

metro 250,00 por apenas 198,00

(Nêo deixe de verificar tambem nossa magnifica exposição de
Chocolates para a Páscoa. Preços meis baratos - artigos melhores)

LOJAS UNIDAS LTDA.
Rua Caetano Cq,sta, 553 - Canoinhas - S. C.

I

LOJAS UNIDAS LTO'A.

��,===========&�==============�===============�

TALHERES,
INOXIDAVEIS

peças avulsas, faqueiros
HERCULES • ELMO - ZIVI

{Casa Erljia

'Cine Teatro Vera C,ruz \..APRESENTA: �
HOJE - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

TENTAÇÕES' DE ADÃO
Em technicolor • com Jane Powel, Edmund Purdon, Débbie

Reynolds e outros - Um musical com idéias novas

Conto da Serie Sombra d9 Terror

O OM I N G O ás 14 horas Censura Livre

TENTAÇÕES DE ADÃO
Continuação do Seriado Sombra do Terror

ás 17 horas - Censura Livre
DOMINGO - ás 20 hrs, - Impróprio até 14 anos

'R A P S Ó O I A EM TECHNICOLOR

cf Elizabeth Taylor. Vittorio Gaeaman, John Ericson e Luis
Calhem - A dramática história de uma mulher cujo amor

destruía os homens a quem amava ...

2a. FEIRA • ás 20 horas - REPRISE - Impr, até 14 anos

3a. e 4a. FEIRA # ás 20 horas - Impr, até 14 anos

DESEJOS PROIBIDOS
Charles Boyer. Danielle Darrieux e Vittorio de 'Sica
"A mulher que fui, foz a desgraça da mulher que sou"

5a. e 6a. FEIRA - ás 2õi:ras - Impr, até 14 anos

FACIL DE AMAR EM TECHNICOLOR

cf Esther Williams, Van Johnson e Tony Martin
.. ..

de Inverno: 20 horas in'ício das sessões

Tremeu
a terra dia 25 p. p,.
Revelou o Observatório Na

cional que os sismógrafos regis
traram terremoto. dia 25 de

março nesta capital.
A vibração sísmica atingiu o

Rio de Janeiro às 18h 19m. De

pois de três minutos de vibra
ções moderadas seguiu-se uma

fase com maior intensidade que
durou cêrca de seis minutos.
continuando com menor inten
sidade tornou-se moderado após
23 minutos'

A perturbação terminou às
19 horas e 27 minutos.'

o Fumo e o

cencer de pulmão
Washington. 23 (U. P.) -

Em estudo dado ontem à publi
cidade, sete cientistas declara
ram que tôdas as provas obtidas
indicam que o hábito de fumar
é um "fator causativo" de au

mento da incidência do câncer
no pulmão.

Locomovei à Venda
Vende-se um locomóvel

de 24 H. P., para serraria
ou moinho, em perfeito es

tado de conservação. yréço
de' ocasião, -/'

Os interessados' deverão
se dirigir diretamente com

o proprietário sr. André Ma

tioski, residente em Monte
Castelo - Papanduva. .3x

Rádios,

Telefunken
revendedores autorizados

CASA ERLITA

A NOTA PAROQUIAL
.--

A carta de despedida de S. Excia. Revma •

Dom Daniel Hostin, O.F.M.

Aos nossos amados Diocesanos de Canoin has
Ao regressar, hoje, à Séde do Bispado, após mês e meio

de excursão pastoral, não. podemos deixar de agradecer de todo

o coração, aos nossos amados Diocesanos de Canoinhas, as mui

tas atenções e demonstrações de respeito que nos dispensaram,
e as carinhosas homenagens que nos prestaram.

.

Encontramos, aqui, para imenso consôlo nosso, obras

grandiosas, surgidas após a nossa última vísjta pastoral. Com a

Paróquia de Canoinhas nos congratulamos, sinceramente, por tudo
o que os Padres Franciscanos, filhos como Nós, do Seráfico São
Francisco de Assis, aqui vêm realizando de útil, construtor e pa

triôtíco, tanto na cidade como nas viagens estafantes pelo inte

rior. por estradas e em condições muitas vezes inclementes, na

salvação das almas. Atestam-no realizações presentes, como a

Capela Magnífica de Nossa Senhora de Fátima; a já iniciada Ca

pelinha da Santa Cruz, que é a Relíquia mais venerável e histó

rica da cidade; o Cinema Paroquial, êsse de finalidades morali

zantes que saltam à vista; a projetada construção do novo Salão

Paroquial para as nossas }Associações Religiósas - obra de ne- I

cessidade urgentíssima, que o Revrno. Padre Vigário, credor de

muitos méritos já um ano após sua vinda a Canoinhas, com a

compreensão e o auxílio generoso dos Paroquianos, levará a têr
mo feliz. mui certos estamos.

.

A Igreja ·Católica, ativamente 'interessada .em todos os

setores que afetam a vida moral e espiritual do homem, se faz

presente nas iniciativas que visam a elevação do homem brasi

leiro, hoje como nunca ameaçado por correntes baixas de tôda

e-spécie. É a razão por que mais um sacerdote brasileiro, como

tantos outros, se abalançou a uma' obra de coragem, particular-o-,
mente teimosa em pequena cidade do ínterior : à margem de.
suas atividades sacerdotais precípuas, fêz da Biblioteca Infantil
de Canoinhas o quartel- general dum cometimento cem .por cento

patriótico, merecedor do mais concreto estímulo e apôio, confor
me verificamos em visita inesquecível que àquela instituição fize
mos, e a qual Nos impressionou do modo mais vivo possível,
Por esta razão, recomendamos, vivamente, li todo o digno Ma

gístésío de Canoinhas esta obra de cultura, preciosíssima auxi

liar do Ensino e da Educação, como ainda êste ano se verá,
através de mais uma iniciativa: o concurso para _

"O Melhor

Companheiro». Mas recomendamos a BIC, de modo especial, ao

amparo, ao carinho e ao prestígio dos Poderes Públicos, tanto

Legislativos como Executivos; pois .esta obra, com sua desenvol
vida Secção para Adultos, pela natureza mesma de seus intuitos,
seu sucesso inegável depois de meio an.o de funcionamento ape

nas, e, não em último lugar, pelas suas mimosas instalações,
'significa orgulho, não sàmente para o Município, comprovando o

gráu de cultura duma cidade pequena, mas para todo o nosso

querido Estado natal de Santa Catarina, o qual, como: a totalidade

dos outros Estados, ainda é muito pobre em instituições dessa

envergadura. Apoiamos plenamente, abençoamos J'! recomenda

mos, cem ardor. a Biblioteca Infantil de Canoinhas, que já agora
não é obra individual de um dos nossos sacerdotes, mas é patri-,
rnônio legítimo da riqueza .de Canoinhas

E que diremos, mais, do invejável Catecismo Parcquial,
e da sobremaneira comovente Missa das Crianças. aos domingos,
quando a vasta Igreja Matriz, das maiores' da Diocese, se torna

pequena para conter tão maciço número de pequenos católicos?

Tudo são obras que atestam. aos olhos mesmo dos obcecados. 0_

mérito' ímpar dos nossos Padres da Paróquia. Que diremos. mais,
do brilhantíssimo Côro Misto «Santa Cecília», outro orgulho -da

Canoinbas católica, e, sem favor, o melhor Côro que conhecemos

no Bispado?
,

Tudo isso, e tudo o mais, feito sem compensações mate-

riais, traz a marca duma operosidade que Nos conso'la e Nos

alegra. Por isso, novamente. abençoamos estas obras, assim como

os nossos dedidados Padres, as Exrnas. Autoridades, as dignas
Famílias Católicas da vasta Paróquia de Canoinhas, que espiri
tualmente se beneficia. E .qutzéramos que esta bênção atingisse,
primordialmente também as comunidades Religiósas da Paróquia;
os Revmos. Irmãos Maristas, educadores de vocação e-méritos

universais, com seu novo e soberbo Ginásio, alfôbre de esperan

ça para a Canoinhas cristã e, o Brasil melhor ; as comunidades

religiosas da Reverendas Irmãs, com' tôdas as suas quatro desi

gnações, e que nesta Paróq.uia abençoada se dedicam aos miste

res de seu Instituto: a educacão da infância e da mocidade fernini

Da, o carinho aos doentes, o decôro ·do Lugar Santo, a instrução
religiosa e cívica da mocidade pelas vilas do interior da Paró

quia; atingisse, também com predileção, as denodadas Associações
Religiosas da Matriz, sem excetuar uma só. Por fim. a nossa

bênção, também larga, ao povo católico de Três Barras, com seu

incansável vigário, e com sua nova igreja.
Deus guarde a Paróquia da Santa" Cruz de Canoinhas.
Deus guarde as obras paroquiais que aqui se realizam.
Deus guarde na Fé verdadeira, na fidelidade à Igreja e

ao Papa a êste Povo fiel e piedoso.
.

,

Canoinhas, 4 de, abril de 1957.

t Daniel Hostin O. F. M. - Bispo Diocesano

(Refugo) Casa Fischer (

,
'
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