
Carlos Scbramm

Escre Ve-se o

,da história
capítulo.

ex-Lumber
último
da

em nosso Município
Estamos informados, de que a Chefia do Campo de Ins

trução Marechal Hermes acaba de receber o aviso de crédito da

importância de cêr�a de Cr-$ 7.900.000,00 proveniente de crédito

especial há mais de um ano aprovado, mas que vinha tendo sua

tramitação pelas diversas secções -do Govêrno Federal. O crédito

em referência é específico para pagamento de salários atrazados
.

dos antigos servidores da ex-Lumber. A importância anterior

mente recebida, foi insuficiente para a completa liquidação, de

modo a restar ainda saldo de 9 mêses de 1955, que em face do
crédito ora recebido serão definitivamente liquidados. E' sem

favor uma notícia auspiciosa para todos os servidores da ex

Lumber e de modo geral para os canoínhenses, pois que assim

se encerra o rozário de sofrimentos do p.ovo de Três Barras,
cujo drama compungiu quase o país inteiro.

A Cia. Lumber tão conhecida, desenvolveu sua atividade

neste município durante 40 anos, muito contribuindo para o

desenvolvimento da zona; embora de outra forma tenha também
contribuído para o empobrecimento de sua riqueza florestal, des

falcando em quatro. decênios, essa riqueza, em quase um milhão
e meio de - pinheiros, imbuias, cedros, etc., nada deixando após
êsses, 40 anos que justificasse essa devastação de nossa reserva

. florestal. Se compararmos, por exemplo, Rio Negrinho setor im

portante da industrialisação da madeira com Três Barras, outrora
séde da maior serraria da América Latina, chegamos a um re

sultado bastante desfavorável para esta última. Rio Negrinho,
não se limitou somente à indústria extrativa da madeira, foi

além, desenvolveu-a, promovendo a industsialisação da madeira
com o aproveitamento quase integraL Além do mais, fundou a

.cídade sob princípios de agrupamentos permanentes, venderido
lotes urbanos em condições mínimas a seus auxiliares' Luiz Olsen
e especialmente os irmãos Zipperer, tendo à frente a figura inte
ligente e empreendedora de Martim Zipperer, criaram o primeiro
povoado com visão patriótica e de futuro permanente. Logo a

princípio, dotaram a vila com luz elétrica. Criaram um corpo de
técnicos como também, acompanharam e acompanham a moder

nização industrial, introduzindo inovações, enquanto Três Barras,
jamais saiu de 1911. A despeito de s1,las potentes máquinas, a

Lurnber jamais mudou de orientação - plantou-se à margem
da estrada não tomando conhecimento da evolução. O povoado,
já decadente, não yia naquela grande in�ústria u�a. segurança
para o futuro. Afinal, durante 40 anos Tres Barras viveu exclu
sivamente da Lumber e é com saudade que relembramos aqueles
bons tempos e os velhos e queridos companheiros. Jamais po
demos esquecer que, se temos uma segurança hoje para os nossos

-dias vindouros, essa é uma decorrência da velha Lumber.

Agora quando vemos tudo harmonizado, justo que ex

ternemos nosso reconhecimento ao Exmo. Snr. Presidente da Re

pública, Dr. Juscelino Kubitscheck, que tão acertadamente soube
solucionar o caso da Lumber; ao DD. Ministro da Guerra, Gal.

Lott, cuja interferência foi oportuna e decisiva, como ainda, me
rece nossa' homenagem o ilustre Comandante da 5a. R. M. Gal.

Perdigão, que não medindo esforços permaneceu por muitos dias
na Capital da República, ativando e apressando o ato Governa
mental. Há ainda a destacar o nome do ilustre Chefe do Campo
de Instrução. Tte. CeI. Francisco José Ludolf Gomes, que sem

alarde e sem a preocupação de ouvir laudas ou hosanas, envidou
todos os esforços possíveis para a consecução dêsse feliz evento.

Também, sem qualquer moto político, justo que se faça referência
ao trabalho dos ilustres deputados federais, Drs. Leoberto Leal e
Antonio Carlos Konder Reis. Assim, depois da tempestade veio
a bonança e com ela a felicidade para aqueles que pagaram o

seu tributo ao sofrimento, e que, como nós outros, jamais esque
cerão aqueles que tanto contribuirem para o bem estar comum.
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a plantação de trigo pela Prefeitura
Vieram 500 sacas e a Prefeitura ainda não conseguiu vende-Ias todas _._ Ano

passado, o SET vendeu na Associação Rural 1.650 sacas de semente - Preyia-se I

para este ano' a venda de 2.000 sacas - Outras .norícias t

#t,

Está acontecendo justamente
o que prevíramos. A produção
de trigo no município de Ca

noinhas, infelizmente, êste ano,
vai sofrer um tremendo abalo.

Quando tudo parecia que os

lavradores estavam dispostos a

aumentar r! área de terra, plan
taram o suficiente para a ma

nutenção da família, deixando

pequena sobra para o comércio.

Ao mesmo tempo e ainda no

mesmo plano, tomando a si a

responsabilidade da venda de
sementes de trigo, fi Prefeitura

Municipal é a causadôra do fra
casso que se avisinha, no que
dis respeito ao aumento da pro
dução tritícola no município de
Canoinhas. O lavrador perdeu
o entusiasmo. De um lado, o

prêço da semente de Cr$ 570,00
a' saca, nem todos dispõem de
recursos para tal aquisição. Com
parando o prêço tabelado para
a venda da semente ao moinho
e adquirindo para o plantio por
um preço mais elevado, perdeu
o seu estímulo pelo plantio. De
urn outro lado, a Prefeitua me

tendo-se a vender um cereal

que não lhe. competia e nem

tendo prática nem instrucões Apara dá-las ao lavrador, porque,
geralmente, o adquirente de se

mentes, além destas, ainda ne

cessitava para as suas terras,
de adubos e .tratores para o

serviço de aração. Muitos e

.

muitos lavradores ainda estão
na suposição de que-adquirindo
sementes na Prefeitura,' não po
dem ir à Associação Rural alu

gar uma máquina ou pedir

Fôrça elétrica para Papanduva
Visitou-nos o Dr. Helio Piazo-

rellí, da· Seeretaría de Viação e

Obras Públicas do Estado, que
veio à Papanduva, passando por
Canoinhas, que entre outros

empreendimentos, está atual
mente fazendo os estudos para
a instalação de energia elétrica
em Papanduva, através de um

grupo Diesel elétrico de 50 KW.

A iniciativa surgiu do Dr.
Aroldo Carneiro de Carvalho,
que conhecendo as necessidades
do município de Papanduva,
vai agora dotá-lo de energia
elétrica que uma vez instalada,
trará enorme desenvolvimento
e corresponderá a todos os in
teresses da cidade.

Disse-nos ainda o Dr: Helio
Piazorelli, que o pOVC' de Pa
panduva recebeu a notícia com

tôda satisfação e alegria e que
o Sr. José Guimarães Ribas,
operoso Prefeito Municipal, es

tá à frente do movimento, con
vocando os s'e,u;;?1liunícipes para
um trabalho erri conjunto, afim

de que brevemente possa ser

instalado o grupo Diesel.
.

Dr. Arolde Carneiro de Car
valho que tantos serviços tem

prestado a Canoinhas e outros

municípios, agora dedica sua

atenção ao de Papanduva. Cons
truiu a'pouco tempo uma ponte
sôbre o Rio Craveiro e além de
outros benefícios prestados a

aquele município, agora através
de sua Secretaria, vai instaiar
energia elétrica em Papanduva.
Ten.os algumas vezes focali

sado neste jornal, o' trabalho
incessante da Secretaria de

Viação e Obras Públicas sob a

direção do Dr. Aroldo Carvalho
e a mais recente iniciativa é. a
instalação de AGUA E ESGO-

I TOS na 'nossa cidade, que nos

veio ao conhecimento quando
de sua última visita à Canoinhas, .

porém . nesta mesma viagem,
I

trouxe em sua companhia o Dr.
Helio Piazorelli para os estudos
em Papanduva, e conversando
conosco, nada disse sôbre Pa-

panduva, gesto que bem o ca

racteriza como homem que tra
balha sem alarme e que mais
uma vez demonstra sua capa
cidade de .realízação e ação em

prol do desenvolvimento de
mais um município. O povo de

Papanduva está agora conven
cido que Dr. Aroldo Carvalho
tem o seu interesse acima de

qualquer favoritismo, de qual
quer partido político. Está cola
borando ativamente com o Pre
feito de Papanduva, dando-lhe
todo o apôio e assistência.

Congratulamo-nos com o no

bre povo de Papanduva, e seu

dinâmico Prefeito Sr. José Gui
marães Ribas, pelo trabalho que
o Secretário de Viação e Obras
Públicas, está desenvolvendo

para instalar energia elétrica
naquele novel município.

Café

Santa Tereza Especial
",

para o seu melhór paladar
'iI.� .�\

Municipal

ALFREDO GARCINDO, Presidente Associação Rural

enchente ameaça desalojar
todas as- famílias do Campo

d'Agua Verde
Repete-se na história de Canoinhas, o problema das fa- ,

mílias residentes no Campo de Agua Verde. As que moram na :'
parte mais baixa do Campo, se as chuvas continuarem, 'dentro
'de breves dias, serão obrigadas a abandonarem suas propriedades. ·n

. Colaborando na solução do problema da enchente, a Asso- .

dação Rural de Canoinhas, cedeu a Casa do Lavrador à algumas ,

famílias. minorando pelo menos, o sofrimento das crianças, que
diante de mais essa calamidade, estão sujeitas à epidemias. �

Compete agora ao Govêrno Municipal tomar as demais
providências no sentido de alojar outras famílias que estão tam
bém na írninêncía de serem atingidas pela enchente. No Govêrno
de Benedito Terezio de Carvalho Junior, por ocasião de enchentes. '!no mesmo local, foi solucionado o problema, conseguindo acomo-

'

dações para todos.

Nossos aplausos à Diretoria da Associação Rural
significativo gesto e louvável ínícíatíva,

.

Após guardar, o leito por vá- de cultura geral, foi durante o

rios mêses, vítima de pertinaz tempo que advogou em nossa

moléstia, veio a falecer domingo comuna, homem de pulso e de
passado nesta cidade, o brilhante

.

competência. Canoinhas, sem

e culto causídico, Dr. Mario dúvida alguma, perdeu um de
Amaral que por muito tempo, seus eficientes benfeitores, pois
atuou em nosso Forum, com os lúcidos de espírito, difícil
invulgar inteligência e capaci- mente podem ser igualados.
dade. Criminalista de renome �

nacional, profundo conhecedor "Correio do Norte'.' que sem

das nossas leis, sempre que es- pre -recebeu tôda a consideração
teve a serviço da justiça, de- do Dr. Mario Amaral, e algumas
monstrou sempre possuir capa- vezes, palavras de estímulo no

cidade: invulgar. Paulista de prosseguimento da árdua 'lida
naséimento, aqui radicou-se de jornalismo, embora tarê:ha-'
constituindo família. mente, envia à família enlutada,

votos de profundo pesar e sen

Dr. Mario Amaral ,;' portador, tidas .condolências.
� �

.

�.

instruções para o aumento de
sua produção: porque os vende
dores das sementes, funcionarios
da Prefeitura, não dispõem de
nenhum recurso, nem de ne

nhuma pratica rural.

Solicitou a Prefeitura Muni

cipal do Serviço de Expansão
do Trigo, a vinda de 500 sacas

de sementes. A Associação Rural
havia pedido ao mesmo Serviço
a remessa de 1.500. porque ela
tinha capacidade para tôda a

colocação do pedido. Das 500
recebidas, até ontem, o estoque
era de mais de 90 sacas.

.
Daí

se deduz que os lavradores êste

ano, não plantaram mais de 500
sacas de sementes selecionadas,
o que é de se lamentar, pois
quem tem acompanhado :o nosso

progresso tritícola, sabe perfei
tamente que a Prefeitura pre
judicou com, a sua desonesta

intromissão, uma das vitais ri

quezas do município, que' nos
anos anteriores sempre esteve
em 'evolução.

Dr. Mário

\ .'

Responsabilizo por êsse fracas
so, perante todos os lavradores
e perante as clsses econômicas,
6 Prefeito Haroldo Ferreira, que
sem noção alguma de respon-.
sabílidade e sem conhecimento'
de causa, intrometeu-se numa

função que não é a sua. Se
êle não pode dar.conta do cargo '

para o qual foi eleito, não deve, .

absolutamente, atrazar o' desen
volvimento de um [outro que é
a produção tritíeola do' nosso

munícípío«
A insignificante venda de se

mentes selecionadas, prova ainda
a derrota da Prefeitura. Que
pelo menos sirva a presente
situação de lição 8 quem não.
ente::_ldeFldb;"do assunto, preju
dicou o. desénvolvímento de Uma

riqueza que já estava se forta
lecendo em todos os, recantos
do mumcipio e servindo de
incentivo aos nossos vísínhos.

Que diante de tudo que acon

teceu, o
"
nosso lavrador ainda

possa colher para a sua ali
mentação.

Amaral'
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VENDE-SE
Um sobrado recem-construído à Rua Barão do

Rio Branco esquina CeI. Albuquerqe. Ótimo ponto
para qualquer ramo de negócio. Prêço a combinar.

Informações com o sr. Gustavo Maes, na Agên
cia dos Correios e Telégrafos.

Casa Langer
de Waltrido Langer
RUA PAULA' PEREIRA, 793 - CANOINHAS

Camisas - Gravatas - Meias - Lenços - Guarda-chuvas -
Sombrinhas - Perfumarias - Armarinhos - Miudezas -

Sementes de Hortaliças - Gêneros Alimentícios.
Anexo: BAR e SNOOKER
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� Dr Aristides Diener ae
� -

iii CIRURGIÃO DENTISTA ::" u� H

fi "Raios X - Pontes Moveis e Fixas i�H
""
"

ii, Dentaduras Anatomic8S
o

RH .

��i Rua Vida I Ramos :5
ii CANOINHAS - SAINT. CATARINA;
=====::::=::::;:::;::::::::::::::::::c:::::::::::::::::::::::II::::::::::-:r.::::::::::::::==�H

Colchões de. Molas
A VI,S"TA E

.. Cirupos Estofados
A PRAZO

, Informações com Waldemar Knüppel

.1

Terreno à Venda
Grande Oportunidade

Vende-se um terreno com a área de 85

�lqueires, sito em Rio Claro, neste munícípio.
�. '

"Ótimà terra de planta, com boa reserva de
pinheiros, imbuías 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
ri.o 5 - Caixa Postal, 12, em Rio do Sul.

ATENCÃO (ACADORES I. ,

a firma J. CÔRTE irá receber um sorti-.
mento de espingardas e munições de todos

os calibres :.Espingardas mochas e de, cão.
Fabricação espanhola, «LA SORDA». Ia

bricada com os afamados aços toledanos. Es
pingardas de fabricação nacional fogo cen-

trai e pica páu. Munlcões em geral para
armas de fogo, em breves dias em ex-

posição Das lojas
Â

J. CORTE
Rua Vidal Ramos, 701 - Caixa Postal, 76

CANOINHAS - STA. CATARINA

1

I Fa�a 'com urgenda seu título de eleitor!
I A Lei número 2.550 exige que todos os cidadãos obtenham

i . novos títulos eleitorais com fotggrafias, para poderem votar no

t' pleito>
nacional de 1958. Até ã�;presente momento, entretanto,

1
em Canoinhas. poucos foram 08 que requereram 0S seus novos

títulos. Deixando E,ara '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 novos títulos com a máxima urgência, tendo principal.

'i' mente em consideração que os requerimentos serão recebidos e

, despachados somente até Julho de 1958 .

• , Se nas próximas eleições apresentarmos um grande nú-
I mero de eleitores, colocaremos Canoinhas num exelente conceito1
l perante os demais Municípios brasileiros.
i1

1
i

!
.•.

d

Avante, pois, canoinhenses. Procurem o Cartório Eleitoral,
munidos de 3 fotografias, no prédio da Prefeitura Municipal
i- andar.

O título de eleitor é gratuito.

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou
.

Tupy
Um produto bom,

especial c canoinhense!

As melhores
malhas de Lã

ead-4 �t,�ita,
Um bom churrasco?
Vá saborea-lo

na churrascaria do

Consil
Próximo ao POSTO ESSa.

Assine! Leia! Divulgue!

Correio do Norte

Banjo
Vende-se um BANJO NOVO,

com estojo. Prêço de ocasião.

Tratar com o sr. Castro J. Pe
reira, à rua Getúlio Vargas, 882,
ou pelo telefone, 289., s.o,

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A preferida

Oficina

Relâmpago
Completa assistência para

b" . I do pequeno concerto
sua tCIC eta até a reforma geral

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifído- próprio

DATAS 'A VENDA
Vendem-se 40 datas na Estrada Marcílio Dias.

DATAS A PARTIR DE c.s 5.000,00:
Para venda global preço. rezoavel, a combinar.
T ratar na Casa Pereira, à rua Getúlio Vargas 882.

Pintar é conservar

Tintas para todos os fins
v. S. encontrará em grande escala

e aos melhores preços ne

CASA ESMALTE

os mais modernos conjuntos, blusas, casaquinhos, pulovers de

RENOVADORA
--- '.=-"-�-=================-

Oficina de reforma e uintura de bicicletas
Ciclista da cidade ou do interior: Quando precisar de
uma boa reforma em sua bicicleta, procure em

Canoinhas a Oficina RENOVADORA.
Serviços perfeitos com pinturas a eletricidade

RENOVADORA
Rua Paula Pereira, 741 (antiga Loja Mareis)

Proprietário: Amaro Martins dos Santos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA
COMPLETAM MAIS UM

NA TAL ICIO
HOJE: As .senhoras Dna.

Betty, esposa do Sr. José Alia
f?e; Dna. Matilde, esposa do
51'. Feres Mansur e Dna. Edel»
mira P Lacerda, mãe do sr.

Dr. f<ivadavia Ribas Corrêa;
OS srs. Ludovico'Pieczarka e

QlJrmano Hoepfner.
AMANHÃ: Os-srs. Jovino

Tabalipa, Miecislau Bojarski
li [oão Urbano Reinert; as

senhoras Dna. Frieda, con

sorte do sr. Guiltierme Tho
ma e Dila. Dalila, consorte
do sr. Romão Kawa; o me

nino [oão Urbano, filho do
sr João Reinert; as exmas,

srtas. [uraci.filha do sr, Paulo
. Soares e Aaaira, filha do sr.
Miguel Veiga; às meninas
Nilva, filha do sr. Dr. Nerv
Waltriclt e Marilsa� filha do
sr. Jahyr Damaso da Silveira.

SEGUNDA - FEiRA: Os
srs. Seleme Isaac Seleme e

Edmundo Hartmann; as me

ninas Verginia e Elisa, filhas
do 51. Frederico Werdan e

Judite, filha do sr. Antonio
da Silva,' a srta. Aracy; filha
do SY! Carlos Mülbauer.

� TERÇA"f'EIRA.' Os' srs.
Leopoldo WiJehl; Alcides Fer"

.

nandes Luiz,' Aloisio Wibbelt
e Lauro Olsen, residente em

Três Barras; as meninas Me
lânia, filha do sr. Iaroslato
Sidorak: e Edeltraudt, filha
do sr, Dietrictt Siems; o .já"
vem Ewaldo,' filho do sr.'
Martin Franz; o menino Mi
guel, filho do ·sr. Antonio f.
dos Santos; ti Srta. Agacir
[enzura.

.

QUARTA-Ft,IRA: Os me
ninas Nelson, filho do sr,

Bruno Wardenski e Jose
Cleones, filho do sr. Quintino
Furtado; as meninas Zilda,
{ilha do sr, Friedrich Brau
hardt; Amélia,' filha do sr.'

" José Cordeiro da Silva,' On»
.aina i fillia do sr,

..
Vitor T{J

� maschitz e Iêosi • .filhu do sr.
Evaldo Brand,' as e:imas. se
nhora� Dna. Frida, esposa

i do sr. Adolfo Voigt,' Dna. Ca;:
,

tarina, esposa do sr. Ber
nard Wendt Seg.; Dna. Edi;:
the, esposa do sr. João Scha;
deck e D1la. Irene, esposa do
Sr. Vicente Flauzino; as srtas'
Frida Müller e Cecilia, filha
do sr. Henrique Linemann.

QUINTA-FEIRA: Ojávem
Fabio, filho do sr. Jacob B.
fuck; oS garotos Joãozinho
, Pedrinho, filhos cio sr. De"

metrio Iêudey; a Srta. Sebas,
tiana, . filha do 'sr, Claudio
Lourenço de Lima; o menino
-Leomar, filho do Sr. Leonardo
Brey; os 51'S. Dr. Lauro Côrte
e Lauro Fernandes Luiz.

SEXTA-f'EIRA:. As exmas.
senhoras Dna. Nell», consorte
do sr. Lamariine Augusto �

Dna. Cecilia, consorte do sr.

João A. Brauhardt; os srs.

Nelson Hoetfner e Antonio
Machado de Souza; a _ srta. I

Carmrlina, filha do sr. No.
N. Pinto,' o [ouem . Otavio,
filho do $1'. Ernesto Herbst,

Aos aniversariantes os nos

sos votos de perenes felicida
des.

Senhores Agricultores:
A Trilhadeira TIGRE c�nhe-

vcíds triticultores e arrozeiristas
Canoinhenses, p r e m i a d a nas

grandes Exposições realizadas
no Rio Grande do Sul, não te
mendo concurrência, tem como

reprefentante para Canoinhas �ê
Municípios visinhos o Sr.. Wal
mor Astrogildo Furtado. 4x

Medidas 'para a

intensificação do novo
.

alistamento eleitoral
(conclusão da 6a. página)

diligenciem no sentido de que
os seus servidores procedam
com presteza ao novo alista
mento, e, como contribuição
indispensável, facilitando-lhes
um posto para fácil e imediata
obtenção de fotagrafâas;

1 '..

,',

.

b) que se intensifique, atrvés
da imprensa e po' rádio �'" pro
pagandâ ,'do novo" alistamento
dom especial menção às .sanções
constantes do

.

art. 3° da lei.
2 982 de 30 de, dezembro de
1956.

-

c). recomendar aos Tribunais
Regionais! Eleitorais que na for
ma desta Resolução, obtenham
no respectivo Estado e suas

autoridadps o máximo de cola
boração li fim de.que se alcance

? objetivo de que cogita a letra
á;
d) expedição de instruções

para o fim de realizar-sp a pro
paganda em benefício da inten-
sificação do alistamento;

,

e} mapifestar a confiariça ,do
Tribunal Sliperior Eleitoral na

tfetivação do novo alistamento
\em condições plenamente satis
fa tórias".

t Agradecimento e Missa 'de�.7.o Dia
Dr. Mário ·,Amaral

\

, As famílias Dr, Mário Amaral e Casamajou, vêm,
por êste intermedia,. formul�r seus agradecimentos ao'

Rvmo. Vigário da Paróquia, Frei HiláriQ Banse, Ofm., pelo
confôrto espiritual dado ao extinto quando enfêrmo e

, mesmo na hora da morte; ao Dr. Haroldo Ferreira pelo$
bons serviços medicos e atendimento, p a todos qt1e. en
viaram corôas, flores. telegramas .. e ,acompanharam o fé
retro até o Campo Santo.

Agradecem 6m especial, também; ao Tte. Bom'val
Pereira da Silva, pelos relevantes serviços que prestou por ,

todo o tempc que durou a enfermidade do extinto, sempre
pronto e p,estativo, q;ue esteve, á tôdas as solicitações.

Outrossim, .convidam parentes e amigos pára assis'
tirem a missa de «Sétimo pia», a ser celebrada no dia
8 do corrente, ás 8 huras, na'Matrlz Cristo Rei. Por êste
ato de fé e bondade eristã antecipadamente agraqecem.

� � >�:,,#,:\�;,w,'
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A PED1DO

Recebemos e transcrevemos
cAos senhores do partido da

VON, da nossa querida cidade de
Canoinhas, agradecemos pela grano
de obra de levantamento da nossa

estrada, sita no Campo d'Agua
Verde, rua Princeza Izabel. Agora
pelo menos podemos passar com

o sapato sêco. Vv. Ss. são real
mente grandes homens que tra
balharam para o progresso da
nossa' querida cidade e nos tiraram
da miséria das enchentes.

Agora que a Prefeitura aumen

tou muito os, impostos, o que
será que vai .fazer em nosso be
nefício?

, (as) PESSOAL DO CAMPO

Canoinhas,. 5 de julho de 1957

V S QUER DAR UMA
• • LEMBRANÇA PER

PÉTUA A PESSOA DE SUA;
ESTIMA, PAI, MÃE, IRMÃOS,
NOIVA OU NOIVO?

Encomende-nos um

ACROSTICO
feito impresso

cartão devidamente adequado e

não se arrependerá.
Informações nesta Redação.

VENDE-SE
Uma bicicleta «MASTER» em

perfeito estado de conservação ..

Ver e tratar com Jair Müller,
a rua Mal. Floriano Peixoto,2:33

2x

Caminhão à Venda
Vende-se CHEVROLET 1942

em perfeito estado.

Informações da Oficina Silví-
no Fuck. 3x

Qualidade e preços em

malhas de' lã e algodão.

Cas�Erlita
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Senhores Agricultores
o Sr. Walmor AstrogildoFur

tado tem p;;ra a venda Tratores,
grades' de discas, arados de
discos, carretas, motores para
trilhadeiJ8s a 'gasolina.�quero
zene e a ()leo cru e a conhecida
mula mecênica individual, ser

vindo para pomares e para pe
quena área ao cult-i-vo: )�'

>
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A Maior Novidade da Praca
1

Já viram' a exposição de móveis de todos os

tipos e feitios de VOLKER VOLRATH, à rua Fe

lipe Sc:hmidt, perto do Hotel Scholze?
Tem em exposição para a venda os seguintes

tipos de móveis:
'

.'

'

Móveis de vime, O'rupos estofados; Col
chões de molas e Sofá-camas "CITY - TEX» i
e outros móveis avulsos de sua esmerada j

fabricação. I
Está vendendo móveis à vista e a prestações. �
Oferece tôdas ao garantias e presta qualquer i

assistência. \;
Visitem sua, exposição sem compromisso c' e I' ,I

Inteirem-se das inúmeras vantagens que 'a casa de 1
móveis VOLKER VOLLRATH está oferecendo aos I

seus freguêses_ 1
Não comprem móveis fora dá praça sem pri

meiro conhecerem os de sua fabricação. Dêem. valór
ao que é nosso, comprando o· que nós fabricamos e

por melhores prêços. ...

@@@®®®®®®®@®®®®@®®®®®®®®®®®®®®®®®®®®@®®®®®®®®®®®®® I
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iA NOTA PA'RO�aUJALI'l
�®®®®®®®®® Hesponaável: ,frei Elzeário Schmitt, ofm, ®�®®@®�� ;j

O Padre. - A revolta profundíssima que certos .casos
dolorosos levantam, merecem a exploração ignóbil. mas cornpreen-

,'

sível, dos inimigos da Religião, e também a publicidade escanda
losa dos "católicos" da peior espécie, como em nossa cidade temos

visto, sucessivamente.' -, .

. f �

Na sua obra de velhice, na melhor de suas obras nume-

rosas, "Horas de Paz", o romancista leviano" e cintilante que foi
Camilo Castelo Branco, tem uma página sôbre o Padre, aliás 12

páginas, condoreiras e brilhantíssimas, abrindo' o seu livro de
maior reflexão. e maior madureza intelectual. Dessas páginas de

unção, quereis conhecer uma?
-....._. �

"O Padre .. :_..Na larra não há palavra que mais de pronto
íncenda o espírito em pensamentos do, céu. Padre=--e- êsse minis
tério augusto, que nunca se mancha .das impurezas de quem mal
o exerce, nada tem com o homem, indigno dele, e parece refu
giar-se no seio de Deus. Que importam ainda êsses pregões de �.

guerra, que chamam a humanidade para um progresso indefínido?
O que progride é o crime, é a impunidade. O que progride é à

fome, é a desesperação. O que progride é o desengano das coisas,
dos indivíduos, dos sistemas, e até da significação das palavras,
que dantes eram a maneira de os homens se compreenderem. E,
por isso que o progresso do f!!al avança até onde lhe há mar

cado os horizontes a mão de 'Deus� o Padre, cada vez mais pe
queno na. presença dos regener�dores desa'creditados, exerce hoje
a missão divina, c'onferida a anjos de paz no centro de irmaQs'
em guerra. e no 'coração duma sociedade em agonias.' O ' emBai�
xador de Cristo não tem a recear-se das imprecações odiosas d'os
plirtjdários de ·Lúcifer. O caráter sagrado, que o faz invulnerável
no centro de seus inimigos, deve dar-'ll'l'e uma coragem sublime
um espírito de paci�ncia, uma resignaç&o de mártir. Essas. virtu�
der' são li garantia de todos os triunfos do espírito. Há outras

opostas, indignamente apelidadas virtudes, que precisam ser sal

picadas de sángue, e vitoriadas por hinos d.e lágrimas e gemidos,
. para constituirem a glório dos que não esperam outra fóra dêste'
que" pisam, junddo de cadáveres. São tantas e tão majestosas as

definições, os conceitos sublimes, dI) sacerdócio, qua'1to avalinada's
e lamentáveis as gratuitas indicações que desconsideram o clero

QOO tribunal da impiedade científioa dêstes nossos dias nebúlosos.
Não sabemos onde está a poesia e o sentim�nto dêste século, que
tanto Sé ensoberbece daqueles atributos nobres, Se crErem no

céu, nem no enlace do reino espiritual com 8il �ousas da ter'ra,
como pojem êstes idealistas sensuais despegar o pensamento do

que há de mais positivo, para o altearem -ao que há de mais su

blime na criação dum Padre!".

"

. .

EbITAL DO REGISTRO CIVIL
João Augusto Brauhardt, "Escrivão de Paz e Oficial

do Registro Civil do Distrito de Felipe $chmidt, Município
e Comarca de CanQinhas, Estado de' Sâhta, Catarina,' etc.

Faz saber que pretendem casar: Odalcy Juglari e

Terezinha de Jesus Bueno ds Rocha. Ele natural de 'Pi- ,

raquara, Paraná, nascido em 15 agosto de 1936, lavrador,' I"

solteird, domiciliado e res.idente neste Distrito:' Ela natural
deste Estado, nascida em Pacienci� no diÇl 13' de agosto
de 1938, doméstica, solteira, filha de, Alfredo Bueno da
Rocha e Amélia Bueno da ,Rocha, resid�ntes e domiciliados
em Campo das Moças, neste Distrito! ,/'.,. '" '

Apresentaram os documentos exigidos de acordo com a lei.

Felipe Schmidt" 19 de junho de 1957.
João Augusto Bra,uhardt, .!"pficial do Re'gistro CiviL

. .,�'.' -'"j"'/
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Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina S/A.

Em moeda corrente
Em depósito no Banco do Brasil
Em depósito à ordem da Sup. da

Moeda e do Crédito
Em outras espécies

B -'Realizável
Títulos e Valores Mobi,liário�:
Apólices e Obrigações Federais
inclusive as do valor nominal de
Cr$ 22.405.5QO,OO, depositadas no

Banco do Braeil S/A .. à ordem da
Superintendêucia da Moeda e do
Crédito, e as do valor nominal
de ·Cr$· 1.000.000.0,0. depositadas
no Tesouro Nacional, por fôrça
do Decreto- lei n. 9:602 de 16/8/946
Apólices Estaduais
Apôlicea Municipais
A.ções e .Debênturea
Empréstimos em C/Corrente
Emp?é"timos Hipotecários
Títulos Descontados
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Tesouro Nacional _. M. Fazenda
(Divisão Impôsto de Renda)
Capital a realizar
Banco do Brasil SIA - Depósito
Aumento de Capital
Outros Créditos
Imóveis
Outros valores

C - Imobilizado
58 Edifícios de uso do Banco
Móveis e Utensílios
Material de Expediente
Instalações
D - Resultados- Pendentes
Juros e descontos
Impostos
Despesas Gerais e Outras Contas
E - Contas de Compensação
Valores em garantia
Valores em custódia
Títulos a receber de C/Alheia
Outras contas

II Congresso Brasileiro
CONCLUSÃO

honra do 2° Congresso Ervateiro
, faz empenho de comparecer pes
soalmente ao mesmo; daí a trans
ferencia verificada a fim de

permitir que o sr. Mario Me

neghetti atenda compromissos
anteriormente assumidos.

Em vista disso, a inauguração
e benção do "Engenho Coope
ração", pertencente a Federação
das Cooperativas de produtores
de Mate "Paraná", que devia ser

realizada na ocasião .do CClO
gresso, foi igualmente transfe-
.rida para 9 dia 13. de julho.

Sabe-se que o governador

�

�" 't' '.i

6-7-1957

SÉDE ITAJAí SA N TA C ATA R I N A

174.432.369,20
107.911.075,40

45229.224,10
19.666.915,50 347.239.584,20

Fundado em 23 de Fevereiro de 1935

CAPITAL'E RESERVAS - Cr$ 191.000.000,00
1 ,Agências no Distrito Federal: Agências em São Paulo - (SP) Agência em Curitiba (PR) - Rua Monsenhor Celso, 50
Huâ ,Visconde de Inhauma. 134 C -' LOJA ... Rua São Bento, 341 Rua Marconi, 45 *Rua do Carmo, 66 Bairro do Brás - Bairro da Lapa - Bairro-da .Luz Agrncia em Florianópolis (SC) - Praça 15 de Novembro, 9

.

}
Matriz e Azêucias INCO - Direção Geral INCOGERAL - Rua Visconde de Iohauma RIOINCO - Rua do Carmo INCOCARMO - Rua

Errderêços Telegráficos: . São Bento BANCOINCO - Rua Marconi INCO�ARCONI - Bairro do Brás INCONORTE - Bairro da Lapa LAPAINCO - Bairro da
.

Luz INCOLUZ - Santos INCOSANTOS (ou INCOS),
Agencias no Estado de Santa Cat�rina - Araranguá, Blumeuau, Bom Retiro, Braço do Norte, Brusque, Caçador. Camboriú, Campos Novos, Capinzal, Canoinhas, Chapecô,
Concórdia, Crisciuma Curitibanos. Estreito, Gaspar. Guaramirim, Henrique Lage, Ibirama, Indaial, Itaiôpolis, Ituporanga, Jaraguá do Sul, Juaçeba, Joinville, Laguna, Lages,
Lauro Müller, Luiz Alves, Mafra, Orleans, Piratuha, Pôrto União, Rio do Sul, Rio Negrinho, Rodeio, Santo Amaro da Imperatriz, São Bento do Sul, São Carlos, São

Francisco do Sul, São Miguel d'Oeste, São Joaquim, Taiô, Tangará, Tijucas, Timbó, Tubarão, Urusseuga, Videira e Xanxerê,
Agencias no Estado do Paraná - Cambarâ, Clevelândia, Lapa, Maringâ, Palmas, Palmeira, Ponta Grossa e São Mateus do Sul.
Agencias no Estado de São Paulo - Botucatú, Campinas, Cruzeiro, Jabotícabal, Jacareí, Jaú, Lençóis Paulista, Lorena, Mogí das Cruzes, Mogí-Mirim, Paraguaçú

Paulista, Pinhal, Piracicaba, Presidente Prudente, Santa Cruz do Rio Pardo, Santo André, Santos, Sertãozinho e Taubaté.
Agencia no Estado do Rio de Janeiro - Barra Mansa.
Escritórios no Estado de Santa' Catarina - Biguaçú, São José e Urubici.
Escritórios no Estado de São Paulo - Alfredo' Guedes, Barrinha, Guararema., Guariba, Lutêcia, Monte Mór, Poá, Queluz, Rio das Pedras, Salesôpolis, Sousas, Tremembé

e Vila dos Lavradores.

BALANCETE EM 31 DE MAIO DE 1957 (Compreen...
dendo Matriz e Agências)

--------------------------------------�----

A T I V O II" P A S S I V O

=============================================�I�====�=========A - Disponível F - Não Exigivel
CAIXA

/

Itajaí, 12 de [unho de 1957 -- Genésio M. Lins, Diretor-Superintendente - Dr. Rodolfo Re'naux Bauer, Diretor-Gerente - Dr. Mário Miranda Lins, Diretor-Ad

junto - Oito Renaux, lrineu Bornhausen e Antônio Ramos, Diretores Serafim Franklin Pereira, Chefe da Contabilidade Geral· Reg. no CRC.SC N° 0.181

I
18.419.452,30
1.553 400,00
2.74�.537,30
5l.813.136,50

417.583.434,70
23.684769,00

1.488.093.163,50
1.771.249.234,20

76.29Q.725,.60
95.441,20

1.805.783,70
12.500.01J0,00

12.500.000,00
55.096.158.10 3.858907 .710,OU

56.583.415,50
3.018.816,00 3.993.041.46�,60

74.531.526,10

<'

248.978215,70
38.618.961. 70
.2.660.504.90

• 16250.466,00 306.508.148,3\.1

18.043.620,00
2.485.392.50

57.789.445.50 78.318.458,00

897.107.434,50
153.3�2 235,40

1.748.584.971,90
870.341.226,00 3669.365867,80

8.394..473.525.90

50.000.000,00
75.000.00,000

Capital
Aumento de Capital
Fundo de reserva legal
Fundo de previsão
Outras reservas

125.000.000,00
.

4.000.000,00
57.000.000,00
5.000.000,00 191.000.000,00

G - Exigível
DEPÓSITOS

à vista e a curto prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias
em C/C Sem Limite
em CIC Limitadas
em C/C Populares
em C/C Sem Juros
em C/C de A viso
Outros depósitos

a prazo

de Poderes Públicos
de Autarquias

de diversos:

'_

237.449.349,20
111.440.276,00
676.839.753,40
103\047.065,50
691.347.872;50
27.348.577,20
62.003.438,10
86.662.538,10 1.996.138,870,00

1.770,30
8.650.000,00

162.954.499,00
99.591.374,60

400.000,00 271.597.643,90
2.267.736.513,90

a prazo fixo
de aviso prévio
Outros depósitos

\
OUTRAS RESPONSABI-

LIDADES

Títulos Redescontados
Obrigações diversas
Agências no País
Correspondentes no País
Correspondentes no Exterior
Ordens de pagamento e

outros créditos
Dividendos a pagar

Ii - Resultados Pendentes

Contas de resultados

I - Contas de "Compensação
Depositantes de valores em

garantia e em custodia
Deposit. de títulos em cobrança:
do País
do Exterior

Outras contas

fI ",

4.633.037,20
104.602.783,20

1.823.466179.40
103.516.836,40

13284,40

74,913.075,50
314.626,00

o

2.111.459.822,10 4379.196336,00

154·.911.322,10

1.050.439.669,90
.

,.

1.747735.772,00
-

849.199,90 1.748584.971,90
870.341.226,00 3 669.365.867,Ro

8394.473525,90

Obrigatório em Sete .Estados o Refinamento' de Sal com Iodo
. ]

10 miligramas para cada quilo ..
a proporção Providências visando exterminar com o Bócio

Porto Alegre, 25 (V.A ) - "A Catarina, Paraná e Espirita Sa'n- Essa é a ultima providencia
partir de IOde julho de 1957, to só poderão entregar a con- governamental, visando acabar
tôdas a refinarias ou moinhos sumo publico sal refinado ou com uma das doenças mais di
de sal situados nos Estados do moído, quando devidamente fundidas por esses brasis afora ..

Rio Grande do Sul, Mato Gros- iodado, na proporção de 10 mi-
.
O pior é que tal medida veio

so, Minas Gerais, Goiás, Santa ligramas de iodo metálico por atrazada, precisamente três anos

quilograma de sal". menos três dias, Lamentável é
.

constatar ainda que para a er-
É o que estsbelece o decreto

federal n. 39.814, de 17 de agos- radicação completa do que se

to de 1956, que "delimita as conhece comumente por "papei
áreas bocigenas do Brasil era" - problema de saúde públi
dispõe sôbre o uso do sal io- ca que nos vem dos tempos
daria", em razão no disposto na coloniais - tenham se passado
lei federal�1944, de 14 de agosto 3 anos de protelações e entraves

de 1953. burocratícos.

De acôrdo com dados cons

tantes da ultima pesquisa efe
tuada por uma comissão de
sanitaristas, verifica-se que a

.
íncidencia do bócio no Rio
Grande do Sul é de 19,5%.
O bócio é uma doença de

caráter degenerativo. No entan-,
to, sua cura, ou melhor, ii erra

dição completa da moléstia, em

ambito nacional, é facílima. Seu
custo baixissimo. Não obstante
seu combate adequado foi dado
início depois de decorridos tres
anos de fixação dos termos, em

lei, para a sua erradicação.

Moisés Lupion deverá conjzidar
os governadores de Santa Cata
rina, Rio Grande do Sul e Mato
Grosso para o importante con

clave. ervateíro, quando estarão
reunidos em Curitiba delegações
d e todos cs Estados produtores
de mate.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina 
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Cyro EhlkeDr.
ADVOGADO E CONTADOR

Inventários � Cobranças - Desquites _' Regularizações de

Terras _ Lei do Inquilinato - Direit.o de Estrangeiros -

Contratos e Distratos - Liquidações de Sociedades Comerciais .-

Causas Comerciais e' Fiscais de Impôsto de Renda,
Consumo. Lei do Sêlo Federal e Legislação '

Específica de Sociedades Anônimas.

EscrHório: Rua Major Vieira D. 292
CANOINHAS - Sta. Catarina

&AAL&Q44MJ *S Mi *4 r'l

Para seu Automovel ou C"minhão

�lllas sc.: �lJjams
Revendedores autorizados

malt
_ ÇW4Ek!L tI" M**# EM & ..

MAQUINAS DE COSTURA
DE PROCEDÊNCIA JAPOI'JÊSA DAS AFAMADAS

MARCAS «CROSLEY». «CROSLUX" E «MERC

surss-. COSTURA PARA FRENTE E PARA TRAZ,
BORDA SEM NECESSIDADE DE CHAPAS SUB
SELENTES. V. S. PODERÁ ADQUIRÍ-LAS JÁ
ACOPLADAS COM MOTORES ARNO OU WALITA

J- Côrte
RUA VIDAL RAMOS, 701 -' CAIXA POSTAL, 76

C A N O I N H A S -:- SANTA CATARINA

VENDA
2 alqueires situados nos fundos do Hospital Santa Cruz.

J. 1 alqueire e 8 litros em Piedade.
1 alqueire em Campo d'Agua Verde (para polreiro OU loleamelllO)
1 casa co}l1 terreno de 1.600 m2, situada em Agua Verde,

.

a 1 kilometro da cidade.
....

Ver e tratar com o proprietário.
FRANCISCO SCHUMOSKI, em Agua Verde. 1M

..

A Associação Rural tem à venda
Vacinas - «Sedooolo» para cólicas de animais; contra o

Carbúnculo Hemático; Hodhiavita; Penicilina; Zotbelooo
para cães; Zothelono para animais; Afisulía para aves;
Friolito para frieiras; Contra a raiva; Daqonam contra

doenças infecciosas dos pOl'COS, bezerros, ete.: Capastrol
para castração química de frangos; Cristal violeta; Anti
bacteriana porcina: Solubanegam contra diversos tipos de
doenças: cólera aviária; Soro anti ofídico; Kurus auxiliar
no tratamento das doenças.

Seis e Adubos - TM 3-3 para animais (fortificante
atntibiótico: Farinha de sangue para alimentação de ani
mais ,e aves: Farinha de carne e osso para alimentação
de animais e aves; Sais minerais; Rolo Star SIVAM para
alimentação de animais; Sal alimentar para animais; Adu
bos para horta (Cometa); Adubo para batatinha; Adubo
para trigo; Enxofre.

Insf'!flcidos - PÓ de gafanhoto; PÓ para imunizar se

mentes; Cupravit para pulverização das plantas contra

doenças e pragas; Sorfolex para imuinzar tomate; Clorite
para imunizar batatinhas; Biho tox; Mata moscas; Mata
formigas; Mata pulgas; Mata barata; Formicida granulada
para matar formigas; Arsênico branco em pó (Inseticida).

Sementes - de hortaliças de tôdas as espécies; de aveia.

Máquinas - Semeadeiras manu is; Carpideiras;' Arados;
Máquinas para matar Iormígae;

- Descascador de arroz ma

nual.

Ferramentas - Enxadas; Pás; Cortadeiras; Foices (para
cortar trigo); Machados.

2

a

AVISO AOS LAVRADORES
QUE TEM SEGURO

A Associação Rural de Canoí
nhas solicita o comparecímento
dos lavradores que efetuaram
seus seguros de acidentes de
trabalho afim de receberem os

respectivas cartões de identifi
cação da Cia. Atalaia, compa
nhia esta que tem responsabi
lidade do referido seguro.

Expediente de Associação Ru
ral: das 8 às 12 horas e das 14
às 18 horas.

AVISO
Comunico ao povo em geral,

que proibo caçadas e transito
de qualquer espécie em meus

terenos de ambos OS lados da
Estr. Dna. Francisca, km. 171/2
a 18V2 (entre Canoinhas e Mafra.

Aos infratores deste aviso,
autuarei de acôrdo com a lei;
os cães serão eliminados suma

riamente.
(a) FELISBERTO RUB

2x

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

versos' modelos

Na RelOjoaria Suissa
de Guilherme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza

81 C IC L ET A
Vende-se uma bicicleta

Orkan - Monark, em perfeito
estado, com 5 meses de uso.

Tratar com Francisco An
tonio de Lima, Hotel Ouro
Verde. o Ix

Experimente
Càfé MARlY
O MELHOR

Senhores Agricultores
. A Companhia' Brasilelra de

Adubos, dentro de suá linha de

Produtos, oferece aos Senhores

Agro-pecuaristas os' melhores
adubos existentes no País. Agri
cultor e pecuarista, tenha me

lhores resultados, duplicando
suas' lavouras e suas pastagens,
empregando o adubo, Agente
em Canoinhas, Sr. Walmor As-

trogildo Furtado. 3x

Lã em Fios
CASAERLITA

6-7:..1957

'Colaboração
J. WZOREK

Fa�ilia Ev.ergisto Nunes' hoje em Canoinhas é bem de
senvolvido e sempre' pode-E','
Vender e comprar de tudo.

Alguns anos atráz o mesmo

plantador, negociando sua cu

lheita numa vila do "interior
ouviu o dizer que cebola val

pouco porque cresce. por assim
dizer, sozinha no mato, sem C'l<

pinas, .. Pudera. Àpui há um»

confusão. A cebola que cresce

"sozinha" é plantada exclusiva
mente para obter sementes (para
iss plantam-se bulbos). Colhida
a semente - semeia-se em can-.

teiros bem estrumados, nos mê
ses de março e abril. Depois
de muitos cuidados. mudam-se
as plantinhas, uma por uma.

num lugar definitivo onde é

preciso fizer duas ou três capi
nas bem feitas.

Um dos mais antigos mora

dores de Rio d'Areia de Baixo

que contribuíram para o pro
gresso desta Iocalndade - é sem

dúvida o Sr. Evergisto Nunes,
homem honesto e patriota de
fibra, pai de numerosissima e

honrada família que desde lon
gos anos vem labutando para o

engrandecimento da nossa terra.
A lavoura, a criaçãe, a produção
de erva-mate tomaram impulso
graças ao seu labor. E não é
só. Como presidente do "Círculo
de Pais e Mestres" da nossa es

cola - êle demonstrou também
o interêsse pelo desenvolvimen
to cultural, revelando-se bom
administrador dos bens públicos.
Na organização das festas po
pulares, o pôvo local vê na

família Nunes verdadeiros co

laboradores sempre prontos ps
raauxiliar as obras sociais. E, se
hoje fazemos algum progresso,
devemo-lo também a êsses pa
trícios incansáveis, sempre ale

gres e dispostos a enfrentar as.
dificuldades da vida.

Perús
, Todos sabem que os perús
não se criam com facilidade.
Quando pequenos são gerálmen
te atacados por moléstia e pou-

� .,

cos com V108.
- .

Diz o Dr. Pedro Correia Neto

qUE "os peruzinhos se c�iam
100% se se. evitar que êles be
bam água até mais ou menos

dois mêses. Vivendo a vontade

poucos escapam, atacados por
uma coriza e febre. Mas. se

comerem cupim, 'a moléstia de

saparece e crescem com muita
robustez".

Os interessados na criação
destas aves poderiam experi
mentar pois os perús poderiam
proporcionar bons lucros se es

caparem da moléstia enquanto
pequenos.

Hoje tuáo mudou. Embora
ainda existem aqui ou acolá
cebolas sem colocação -,- tudo
é mais fácil pois o comércio de

Ontem � hoje ...

Era uma vez... perto de 30
anos atraz quando um lavrador
levou sementas de cebola para
vender em Cahoinhas. após ter

repetido não sei quantas vezes

que o produto destina-se a ser

revendido pelo comerciaute
e depois semeado em canteiros
- não achou freguês que lho

comprasse, e é claro retornou
COIr. as sementes para seus can

teiros. Semeou e plantou.
,Depois, o filho do mesmo

plantador mexeu e remexeu a

cidade sem poder vender as

cebolar feitas. Finalmente "sa

pecou-as" a 800 réis por aroba
mas à trôco de bananas. Eram
os tempos que só se negociava
"a trôco".

Embeleze seu Laro

CASA'EsMALTE
.

! ... - '�r

COMPRANDO SUAS
TIN,TAS NA

*lI-* E M' T I ti TAS
\�

A

Criada
em Sta. Catarina a

I Associação de Crédi
to Agrícola e Rural
Florianopolis. 27 (Do Corres

pondente) - Realizou-se sexta
feira à tarde. no Gabinete do

G�>vernador do Estado, a sole
nídape da assinatura do ato que
criou a Associação de

.

Crédito
.

Agrícola e Rural no Estado dd
Santa Catarina - "ACARESC".

O ato foi assinado pelo Go
vernadorr pelo Diretor Executivo
da Associação Brasileira de
Crédito _ Rural �ABCAR), pelo
Dr. Antonio Neia, representante
do Escritório Técnico de Agri'..
cultura (ETA), pelo Dr. Glauco
Olinger, Diretor Executivo do

Projeto 17, pelo Sr. Marl@"Úres
tes Bruza, Secretário d;!i' :Agri-:
cultura e pelo Dr. Clodorico
Moreira, Presidente da Federa
ção das Associações Rurais do
Estado, estando presentes, ainda
outras personalidades.

-

.

A Associação de Crédito Ru:
ral e Agrícola. do Estado de
Santa Catarina tem por finali
dade levar ao meio agrícola, ao

homem do campo os benefícios
do crédito rural supervisionado'
A cria da ACARESC veíô

preencher uma lacuna e as,;van
tagens de sua criação muitq, em
breve far-se-ão sentir, atrvés de
uma assistência mais direta ao

lavrador catarinense, com a fi
nalidade não só de desenvolver
a nossa agricultura mas também
de elevar onível do homem do

campo de Santa Catarina.

Terá lugar nos dias 13 e

14 de julho, em Curitiba,
sob a presidencia do Mi-
nistro da Agricultura
Curitiba, 26 (V A.) - Noticias

procedentes do Rio de Janeiro
informam que a pedido do
Mi-nistro Mario Meneghetti, ti
tular da pasta da Agricultura,
a Comissão Organizadora do 2°
Congresso Brasileiro de Coope
rativismo Ervateiro, que 'estava
marcado para os próximos dias
29 e 30 do corrente, nesta capi
tal, resolveu adiar a

. realização
do conclave para 13 e 14 de
julho vindouro.

O Ministro da Agricultura,
como um dos presidentes de

(Conclúe na 4a. página)

Congresso Brasi
leiro de (ooperativis'- -,

mo Ervateiro
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história- verídica
Uma Lei aprovada pela Câmara de Vereadores,

de autoria de um Vereador da UDN, concedeu um au

xílio de Cr$ 300,00 à Tobias Medeiros, pobre, sem re

cursos e sofrendo de uma ferida ulcerosa, crônica, em

um dos pés. Até aí, nada de mais, pois mantém a Pre
feitura uma verba para atender a indigentes.

Para que o povo de Canoinhas saiba quanto é
vingativo o atual Prefeito que está governando o Muni
cípio, atendendo exclusivamente os interesses do seu

partido - êste mesmo Prefeito que foi eleito com os

votos dos operários, que se diz protetor dos humildes,
NEGOU-SE a pagar os TREZENTOS CRUZEIROS a To
bias Medeiros, somente porque foi um Vereador da UDN.
que apresentou a indicação. Este mesmo homem bene
ficiado através de uma Lei aprovada pela 'Câmara, foi à
Prefeitura mais de 30 vezes e por fim, o Prefeito Ha
roldo Ferreira escondia-se para não vê-lo e manda o seu

tesoureiro dizer' que .a Prefeitura- não tem dinheiro. Cor
religionários seus, disseram pára Tobias Medeiros, que se

a 'indicação fosse apresentada por vereadores da Aliança,
então sim,. o Prefeito pagaria i�ediatamente.

Tobias Medeiros não pode mais locomover-se. Não
pode mais ir à Prefeitura receber o auxílio que lhe foi
concedido pela Câmara. e que o Prefeito nega-se a pagar,
somente porque tem ódio da UDN. Parece até conto -de
fadas, mas é verdade. Não é uma história comum. Não
aconteceu em outra cidade do Brasil. Aconteceu em Ca
noinhas, . onde um, Prefeito que se diz eleito com os votos
dos humildes ê sob- a falsa capa de proteção aos operários,
os explorá dê uma .nisneira lamentável, dizendo pertencer
ao Partido Trabalhísta Brasileiro... '.

.

- � �

Quem melhor quiser inteirar-se da situação, Tobias
Medeiros. está provisoriamente morando em uma casinha
defronte a residência do Sr. Antonino Nicolazzi, à praça
Lauro Müger, em completa miséria e doente.

São Francisco
Amanhã, às 15 horas --

HOMEM SEM RUMO
Kirk DOUGLAS, Jeane CRAIN, Claire TREVOR

�M SESSÃO ÚNiCA" às 20,15 horas

MILAGR1�= DE·AMOR
F-fLME NACIONAL

com Fada SANTORO, . Paulo PORTO, ROSANGELA,
Dalva de OLIVEIRA, Castro VIANNA

Segunda-feira, às 20,15 hs.

Reapresentação de

Homem sem Rumo

Muita
•

coisa

. ,
;4 •.

em pouco espaço
O calçamento a játo levado a

efeito pelo "Prefeito Relâmpago"
vae bem adiantado... também
pudéra, muitos contribuintes já
pagaram suas prestações e estão
satisfeitíssimos com a "velocidade"
que o serviço está sendo feito ...

- Consta que o "Prefeito Re
lâmpago" anda muito nervoso.

Mandou chamar a toda pressa o

"grande" Deputado João Colodel
para ajuda-lo a resolver alguns
assuntos administrativos, mas Co
lodel que não é muito do trabalho,
chegou em Canoinhas e perguntou
ao Prefeito: O que é que há, vo
cê me. manda chamar com urgen
cia, me retira do meu comodismo
e chego aquí não vejo nada de
nove? Você tem que aprender a

resolver seus assuntos sósinho, se

não sabe administrar, a culpa não
é minha.

No dia seguinte, Colodel, em

barcou de regresso a Florianópolis
e o seu amigo Prefeito viu o seu

nervosismo aumentado, devido a

indiferença do Deputado do seu

partido. Que dupla o pôvo esco

lheu para representa- lo.

- O povo anda apreensivo onde
o "Prefeito Relâmpago" está guar
dando o dinheiro dos escorchantes
impostos já arrecadados, Será que
o jornal que o defende, saberá
responder? Aquele "relatoriozinho"
publicado não convenceu. Dois
anos são decorrídos, nem uma

ponte siquer foi feita, as ruas da -

cidade estão completamente aban
donadas e as estradas do interior
estão intransitáves, E' o que se

pode chamar de verdadeira "cala
midade pública" .

- Consta que foram nomeados
diversos fiscais de�estra:das muni
cipais que vêm a cidade, somente
no fim do mes para receber os

vencimentos. Se isso f8r verdade,
explica-se onde estão sendo .consu
midos os dinheiros da arrecadção
dos impostos. Tenho pená do povo
nobre e trabalhador que é .o povo
de Canoinbas s ,

em ter.um Prefeito
que 'a cigana enganou ...

- Domingo passado houve chur
rascada lá "pra bandas" de Major
Vieira, oferecida pela Prefeitura.
Além do churrasco, camionete e

caminhão com chapa branca con

sumiram muitos e muitos litros
de gasolina.com dinheiro do povo.
Até onde irá essa falta de res

peito aos interesses do povo? Se
nestes dois ultimos anos que fal
tam para completar a famigerada
adminitração "Aliancísta", essa

onda de gastos superfluos conti
nua r, o município acabará faIído.

Medidas para
sificaçâc do novo

alistamento eleitoral
aprovada pelo TSE

cacique

a inten=

Indicação
deral, e ainda em alguns, para
governador e vice.governador;
I

Considerando que as autori
dades públicas e os serviços
administrativos do Estado têm
ou devem ter o máximo inte
rêsse em que os seus funicu
náríos, ou os servidores civis'
e militares, estejam em condi

ções de exercer nos momentos

próprios o seu direito de voto

e, também. de se encontrarem
em situação de não contravirem
o disposto no art. 38 §. 1° in-
vocadó ; .

-

Sugiro que êste Tribunal Su- i

perior adote, na interêsse pú
blico, ,as seguintes providências:

a) solicitar às altas autoridades
civis e militares; que através
dos seus órgãos' competentes,
Conclúe na terceira página,

,

O T.S.E., na sua reunião de
anteontem, aprovou li seguinte
indicação: "Considerando que o

alistamento é obrigatório (art.
133 da Constituição);

�

Considerando que o leitor
que deixar de votar sem causa

justificada, incorrerá em multa,
e sem a prova de que votou na

última eleição, não praticará
vários atos da vida civil, como

se enumera no art. 38 § 1 ° e

alínea da Lei n? 2.550;
Considerando que em 31 de

dezembro de 1957 perderão va

lidade os, títulos do antigo alis
tamento feito" na vigência do
Código Eleitoral;

.

Considerando que em o ano

próximo, se realizarão em todo
o território nacional eleições
para a renovação de um têrço
do Senado, para a Câmara Fe-

'I-Clllllllillllll•n-e-'-T-e-a-t-ro-.-V-e-ra-C-.rlli!lluil�._,-'IAPRESENTA:
HOJE - ás 20 horas - Impróprio até 14 anos

MONTANA TERRA DO ÓDIO
com Barbara Stanwyck e Rorrald Reagan

Sensacional filme faroeste

e início do seriado·TERROR nos MARES

DOM I N G O ás 14 horas Censura Livre

MONTÂNA TERRA DO ÓDIO
e início do seriado Terror dos Mares

ás 17 horas -
I ,. Ór 18DOMINGO - ás 20 hrs, _ mproprio ate anos

E G í P C oo
com Jean Simrr.ons, Victor Mature, Gene Tierney e

Edmund Purdom
Todo o esplendor do Egito num filme sensacional,

[Um dos grandes. filmes em cinemaScope da Fox.
-----

2á. FEIRA - ás 2Ô horas • REPRISE - Irnpr, até 18 anos,
-----

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

UM CRIME IMAGINA�IO
cf Jorge Místral, Gloria Marín, Abel Salazar e Martha Roth

Um filme selecionado do cinema mexicano.
___-- '.' to

5a. e 68. FEIRA - ás 20 horas - .Irnpr', at.é 14" anos

PECADO E REDE��AO
com Robert Taylor, Janet Leigt e George Raft

Sensacional drama da Me-tro,
' .

I
.\a

AGUARDEM -

Rio 40 Gráus - Príncipe Pirata
Paixão e Carne - Museu de Cêra

le .-pa_"

a

Julbo - ês de aniversário das LOJAS UNIDAS ,LTOA.
Em do .enocomemoração as Unidas beneficiam

Descontos incriveis -

sua freguezia com

10 a 50-I. --

Zefir 10,80 ESTAMPADOS 25,00
Tricoline 12,80 FAILLE 45,00
Tobf.alco'11,50 'Lãs salpicadas (1,40) 145,00
Ta:f�tá (90) 35,00

., 't
Cretone Est. (1,40)' 55,00

Acolchoados' casal 258,00' " Cobertores criança 23,00
Chapéus 128,00 1). Bonés 65,00

Venha�

�':i'

Eis algumas ofertas:

Calças malha cr-iança 6,00
senhoras 12,00

.

Camisetas homem 14,00
Calças brim 90,00
Camisas seda '110,00

Sombrinhas 122,00

« «

novidades em BLUSAS para
•

mela estação .
- Ru\� �Cáetano Costa, 553 - (ANOINHAS, .S. C.

-,
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