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13 anos
Sexta- feira dia 29, comemoramos o nosso 130 ani

versário de existência, num constante esfôrço de bem ser
vir ao nosso grande público em cêrca de 1.300 assinantes.
O que foram esses treze anos, só aqueles que conosco esti

veram é que bem podem avaliar. Treze anos de luta, treze
anos de glória, de trabalho, persistência, dedicação e amôr
a causa que abraçamos. Filiados à União Democrática Na

cional, com ela marchamos desde a primeira hora, mas nem

por isso, deixamos de destacar homens e empreendimentos
pertencentes a outras facções políticas.

Em cada e em todas as edições de nosso jornal,
nesses longos treze anos, fez-se sentir, esteve presente, com

toda a convicção, a nossa intenção de servir Canoinhas e

Santa Catarina. Nunca buscamos recompensa, contamos sim,
com o apôio dê um bom número de pessôas, entre as quais,
cumpre-nos destacar principalmente todos aqueles que nos

favoreceram com os seus anuncias e assinaturas. O nosso

jornal; tem sido em nossa cidade e em nosso Estado, um de
seus mais proeminentes pontos de referência, no que con

cerne a cultura, e a elevação de espírito com que sempre
se tem dirigido, lhe conquistou um lugar de ,destaque na

terra barriga verde.

Ao completarmos treze, anos de atividades, a .mercê
de enormes sacrificios de ordem material suportados, temos
no entretantoy a profunda satisfação moral de havermos

cumprido o nosso dever, de não termos faltado aos nossos

compromissos, de termos contribuido com a nossa parcela
de esforços para manter vivo e luminoso este facho espiri
tual que é o "CORREIO DO NOR,TE", glória da imprensa
catarinense, pioneiro do progresso de Canoinhas, exemplo de

equilibrio e critério, de honestidade e de idealismo puro.

Todas estas virtudes, nortearam o nosso jornal nes
tes treze anos de existência fecunda e promissôra. Vamos
continuar e continuaremos sempre. Hoje sob a nossa dire

ção e amanhã, talvez, sob a direção de outros. Mas, seja
como fôr, estaremos sempre na arena jornalística, lutando
pelos mesmos ideais, pelos mesmos objetivos sempre com a

esperança generalisada que instila em nosso ser, a convicção
de que os dias porvindouros não serão muito mais propícios
não só no que tange aos negócios de jornal, como tambem
nas condições que 'nos são impostas pelo desenvolvimento
natural das coisas.

Fazer jornalismo no interior do 'Brasil, com raras

exceções, onde tudo são impecilhos e a má fé e incompreen
são, é tarefa assaz dificil. Nem todos, podemos contentar.

Serviremos, como sempre o fizemos, a coletividade e, endi
ferentes à incompreensão e a ignorância e enquanto tiver-:
mos forças e ajuda de Deus, nada nos fará torcer o itine
rário que vimos palmilhando. É claro que não muitos sabem

perfeitamente que o nosso jornal já se transformou numa

bandeira de nobres ideais. Uma trincheira de combate em

favor dos interesses do pôvo, impondo-se a confiança geral.
Demonstramos repetidas vezes que sabemos defender o pôvo,
demonstramos tambem o modo e a maneira única de con

quistar a confiança e o respeito de todos. Se assim não fos

se, mesmo diante das dificuldades, não mais estariamos cir
culando. O apôio que temos recebido de nossos assinantes
e anunciantes, tem-nos servido de incentivo em todas as

ocasiões que nos achamos envolvidos nos problemas de
dificil solução.

Não podemos deixar nestes treze anos de luta, rJn
der nossa sincera homenagem a Arolde Carneiro de Carva

lho, fundador e .propríetárío deste jornal, organisador e um

dos primeiros Diretores que empunhou o facho da democra
cia em pról da liberdade. A Guilherme Varella, que esteve

por muito tempo na Direção, iluminando as páginas do
'''Correio do Norte" com a sua brilhante pena. Ao saudoso

Agenor Fábio Gomes, o homem que percorreu todo o Muni

cípio, angariando assinaturas e levando a notícia do lança
mento do jornal aos nossos homens do interior. A Osvaldo
Ferreira Soares, .Silvio Alfredo Mayer, Carlos Schramm e

Tufi Nader, ex-Diretores soldados construtores da nossa vi
tória da qual hoje desfrutamos

Finalmente, como um dos Diretores do jornal, cum

pre-me por urn dever de justiça e reconhecimento, destacar'
e ressaltar a colaboração de Douglas Benkendorf, chefe das

oficinas, distribuidor da matéria e ajustador perfeito e pra
tico das paginas e hábil tipógrafo; Ithass Seleme,' gerente,
está sempre ligado a tudo que se relaciona com o jornal.
Controla, a situação tinanceira e tem trabalhado no sentido
de dar publicidade e destaque a tudo relacionado com o

desenvolvimento do nosso Orgão. É um verdadeiro baluarte
,

na defesa dos nossos interesses comuns. A Rodolfo Salomon

competente impressor e auxiliar do serviço interno das o

ficinas; a Alcides Watzko - Ewaldo Grosskopf e Arnaldo Sa

lomon, nossa homenagem agradecida. Ao's meninos da entre

ga domiciliar, Silvio Kawa e Nereu Klock, nossos agradeci
mentos.

É meu companheiro de Redação, João Seleme, e

durante o pouco tempo que trabalhamos juntos, tem espar
·gido luz sobre as paginas do "Correio do Norte", com as

suas idéias e lúcidas iniciativas.

Sem a cooperação, esfôrço e bôa vontade de todos
estes companheiros, não seria possível estarmos hoje rece

bendo a satisfação de havermos cumprido com o nosso de
ver. Treze anos são decorridos, A vitoria que conquistamos
é de todos. Todos merecem as mesmas glórias, porque sem

eles não alcançaríamos a nossa méta final.
.

Registrando publicamente essa efeméride, fazemo-lo
como pretexto para agradecer aos n05SOS assinantes, colabo
radôres e leitôres, o apôio que têm dispensado ao "Correio
do Norte" e com o qual contamos que nunca nos falte. O
nosso muito obrigado a todos que têm colaborado conôsco.
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Numerá 545

Não
Falta
artigo
Perante o pôvo, já se tornou

bastante claro o jôgo do "Bar

riga Verde:', em querer justifi
car a má administração da Ali

ança Social Trabalhista, sob a

direção do atual. Prefeito Mu

nicipal. A ingenuidade torna-se

até motivo para piadas e ane

dótas. Procura convencer o pô
vo que o abandôno das estradas

municipais é a falta de paga
mento da quóta do artigo 20,
querendo mesmo afirmar que
desse pagamento depende o Mu

nicipio, é desculpa esfarrapada,
pobre de principias que conhe
cendo a verdade, numa cortina
de fumaça, pretende esconder
os êrros administrativos do Pre
feito.

Tem o Municipio de Canoí
nhas uma arrecadação de dez
milhões de cruzeiros. Tem, por
tanto, vida propria porque ar

recáda _de pesados tribútos ex-

e nem

O"Senador Irineu Bornhausen

apresentou em uma das últimas
sessões do senado Federal, opor
tuno projeto de- lei, assim redigido:
"O CONGRESSO NACIONAL

DECRETA:
Art. lO, - É incluida, na BR

2 a ligação Taió-BR2-Santa Cecí

lia, no estado de Santa Catarina.

Art. '2 o - O Orçamento Geral
da República, nos três exercícios
financeiros, susequentes à publica
ção desta lei, incluirá em favor
dest�\ obra rodoviária: no anexo 'do
Ministério da Viação e Obras PÚ

blicas, consignada ao Departamen
to Nacional de Estradas de Roda-

gem, a importancia de ,

Cr$ 20.000,00000. (vinte milhões
de cruzeiros), anualmente.

Art.3.0 - Esta lei entrará em

vigor na data de sua publicação,
revogadas as diposições em con

trário.

Sala das Sessões.

(a) Irineu Bornhausen, Senador.

Justificando essa proposição, o

representante de Santa Catarina
diz que "0 Congresso Nacional, em
.várias oportunidades tem delibera
do aprovar projetos de lei que
visam incluir; no Plano Rodoviário

Nacional, ligações que proporcio
nam melhor aproveitamento eco

nômico das estradas denominadas
BR. No caso citado, está a Lei
1.680. de 1,0 de outubro de 1.952

que incluiu na BR 14 o trecho
Monte Alegre - Uberlândia. Na
mesma situação, acha-se o projeto
de lei n, 2.439·A, de 1957, de
autoria do nobre Deputado Ron
don Pacheco, que estende até·
Almeida Campos a inclusão auto-
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convence a

da quóta do
traidos do pôvo, uma sôma que
só pela sua elevação diz tudo.

Quóta do artigo 20 é excesso

de arrecadação e geralmente to
dos os municipios brasileiros
recebem-na em parcelas. O atual
Prefeito Municipal pelas pro
curações que já passou aos seus

inumeros credôres, tem uma in
significancia à receber e além
disso, está recebendo mensal-

I mente na Çoletoria Estadual,
cincoenta mil cruzeiros. O fra
casso administrativo municipal,
é devido apenas a má aplicação
do dinheiro público. A fôlha de

pagamento da Prefeitura con

sôme quasi que um terço da ar
recadação. Tem funcionários de
sobra. Tem Zeladôres de estra
das que só aparecem e são co

nhecidos somente no fim de
cada mez quando vêm receber
os seus ordenados. O Municipio
há bem pouco tempo, pagou
CENTO E TRINTA MIL CRU
ZEIROS ao sr. João Seleme, por
ter o atual Prefeito, pretendido

anular um contrato que a Ca
mara havia aprovado. Um fun
cionário da Prefeitura elemento
fichado, frequentador das rodas
boêmias, admitido do atual Go
verno, sob o pretexto de per
tencer as hastes petebístas, além
de usar o nome do Prefeito de
Canoinhas, para emprestimos,
ainda deixou mais de quarenta
mil cruzeiros de vales à pagar.
E, é assim que está sendo gasta
arrecadação do Municipio. Sem
uma obra administrativa de.vul
to. O enorme recurso de que
dispõe o Municipio destinado à
execução de um plano extenso
de trabalho, vê-se completo des
nivel entre a excassêz e o vul
to das tarefas concluídas.

Canoinhas é o unico Municipio
de Santa Catarina que quer go
vernar com a quóta do artigo
20. Mas tambem é um dos pou
cos Municipios que tem uma ar..,

recadação tão elevada Quóta
do artigo 20 é um dinheiro que

Conto na 2a página

justifica
de pagamento
20

Projeto Írineu Bornhausen:
inclusão na BR 2 a ligação TAIÓ-SANTA CECILIA

rizada pela citada Lei n. 1.680.
Em outros casos, o Departamento
Nacional de Estradas de Rodagem
tem, expontâneamente, providen
ciado a construção dessas ligações
rodoviárias de indiscutível impor
tância econômica, Assim aconteceu
com a ligàção Vacaria·BR 2, no

Estado do Rio Grande do Sul.
O problema dessas ligações é tão

importante que o departamento
de Estradas de Rodagem tem au

torização de fazê- Ias aplicando o

Fundo Rodoviario Nacional. des
de que não excedam a distância
de dez quilometros. Firmando nos

precedentes acima aludidos, sub
meto à apreciação da Casa o pre
sente projeto de lei, A ligação
Taió- BR-2-Santa Cecilia, de cêr
ca de sessenta quilometros. é do
mais alto interêsse econômico pa
ra o Estado de Santa Catarina e

para o país. Vencendo os' contra
fortes da Serra do Mar, essa li
gação virá permitir o: escoamento
para a produção agrícola de uma

vasta e rica região do meu Esta.
do. Grande produtora de gêneros
de subsistência, essa região poderá,
construida a estrada de Taió BR·2
Santa Cecilia, abastecer os gran
des centros de consumo do pais".
E, concluindo: "Assim, no Or

çamento de 1956, foi consignada
a dotação de Cr$ 4.000.00.00; no,
de 1958, C$r 1000'000.00; e no

de 1959 Cr$ 1.000.000,00 Infeliz
mente, todos essês recursos foram
incluidos nos.cbamsdos "Planos de
Economia". Nada foi realizado,
apesar dos esforços dos represen
tantes do Estado de Santa Cata
rina no Congresso Nacional. Os
habitantes da região, na maioria
agricultores q�e trabalham em pe-

quenas propriedades, têm como

grande aspiração a construção da
referida estrada, cujos meios o

presente projeto de lei visa pro
porcionar ao poder Executivo".

Inaugurado o primeiro
trecho asfáltico de
Blumenau a Gaspar
o primeiro trecho de pavi

mentação asfáltica, na estrada
Blumenau-Gaspar, iniciado no

Govêrno do saudoso Governador
Jorge Lacerda, e executado pelo
Departamento de Estradas de
Rodagem, foi inaugurado, dia
26 de maio, com a presença do
Governador Heriberto Hülse, do
Engenheiro Edmundo Regis Bit
tencourt, diretor do Departa
mento Nacional de Estradas de
Rodagem, do Secretário da Via
ção e Obras Públicas dr. Heitor
Ferrari, do "dr; Felix Schmie
glow, diretor do Departamento
Estadual de Estradas de Roda
gem e de outras altas autorida
des convidadas.'

O trecho a ser dado a públi
co é de 12 quilómetros e faz
parte- do programa rodoviário
do Gove!no Jorge Lacerda.

Após a inauguração, ó Go
vernador Heriberto Hülse foi
alvo, em Blumenau, de expres
siva homenagem das classes pro
dutoras do Vale do Itajaí, ho
menagem essa que foi um ban-

.

quete no Tabajára Tenis Clube
daquel-a cídade que foi precedi
do de um coquetel oferecido
pela firma Entuco, que executou
a obra .
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Dr. Arnoldo Peiter Filho
." ADVOGADO

CíVEL - COMÉRCIO - TRABALHO
Rua Major Vieira, 490 Canoinhas

Advocacia em geral, especialmente crime
.

Praça Dr. Oswaldo d'Oliveira n.O 550
CANOINHAS -- Santa Catarina

I
José Yvan da Costa

Bacharel em Direito

1

.

, CASA LANGEf\
Rua Paula Pereira, 793 Canoinhas

Camisas - Calças - Camisetas - Gravatas - Meias - TOlllhas
Lenços - Sombrinhas e Guarda Chuvas - Gaitas de Boca -

Isqueiros - Cuias e Bombas para chimarrão - Cintos - Car
teiras - Louças - Perfumarias

\
- Bijouterias Armarinhos -

Miudezas em geral - Sempre Sementes Frescas de Hortali
ças - Secos e Molhados - Anéxo: Bar e Snoocker.

30-5-1959

Instalada Loja Favorita

•

PASSA OND_E OUTROS

camioneta brasileira
com tração nas 4 rodas

MAIOR ESPAÇO ,

. I

MAIOR CONFÔRTO �'\
MAIOR UTILIDADE

< -'.'i .

Reune, em um só vetculo, a furgã(), o carro de passeio
e a utilidade do Jeep-Willys. Visite em nosso solõo

exposição o veículo ideal para o campo e a cidode._

'Basilio Humenhuk
',� & Cia. Ltda.

.' ,

-�.
'')li..

-

I

CONCESSIONÁRIO DA WILLYS.OVEf!,LANO'-.OO BRASILS.A.

I A Recem

Oferece: (antiga Loja das Novidades)

Cobertores de lã para casal Cr$ 350,00
. Cobertores de lã para solteiro 250,00
Calças, de brim para homens 165,00
'Calças plasticas para crianças 18,00
Meias para homens 18,00
Meias de Naylon para homens 135,00
Blusas de Malha para senhoras 49,00
Blusas de lã tamanho único 250,00
Meias rendadas americanas pI sras. 160,00
Roupas Feitas, Malhas e Bijouterias em geral

PREÇOS SEM. CONCU�R�NCIA
Faça uma visita a recem instalada

LOJA FAVORITA sem compromisso.

.
."

.

Bicicletas das melhores marcas

Peças e accessórios
Vendas à'vista e a prazo

Sempre OFICINA RELAMPAGO
Rua Paula Pereira _- Edifício próprio

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

-,

Oficina

Relâmpago

A mais antiga
A mais sortida
A melhor
A pref�rjda

Completa essistêncis para
b· . I do pequeno concerto

sua ICle eta até 'a reforma geral ,

Vende':# se
Urna casa de madeira com 96 m2, galpão etc, com

a àrea de chão de 800 m2, 50 pés de frutas de ótimas

qualidades; situada à Rua Barão do Rio Branco, traversa
João da Cruz Krailing, pelo preço de Cr$ 150.000,00.

Tratar com o Sr. Alfredo Garcindo em Cànoinhas.

VENDE-SE
lRA lOR FORDSON MAJOR (DIESEL)

Em ótimo estado com pouco _ uso, com arado, grade e

cultivador. Preço de ocasião. Tratar com Dr. ERWIN

SCHWARZ (dentista) em frente a Agência Ford.

FICAM·

I

A VISO
Os herdeiros de José Gros

skopf tornam à avisar ao

publíco que, é expressamente
proibida a pratica de caça
e pesca, bem como o tran
'sito em seus terrenos situa,
dos em Agua Verde,' mar
geando a es trada geral em

ambos os lados. Deixam
claro que tomarão medidas
energicas com os contraven
tores do presente aviso den
tro das Leis do Pais. 1�

Canoinhas, Março de 1959.

Estolas de pele
CAS;4 ERLITA

--------------------
�

Procure no seu fornecedor

o sabão Princeza, Lygia,
Borax ou Tuov

Um produto bom,
especial e canoinhense!

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

versos modelos

Na Relojoaria Suissa
�e Guilh�rme J. A. Souza

Rua Eugenio de Souza
f

VEND-.,E-SE
Uma Espingarda, calibre 32,
Alemã legítima, em perfeito
estado de conservação.

Tratar com o sr. Clemente
Dambroski, à Rua Mare

, chal Deodoro, Canoinhas. 2x

Cyro Ehlke
ADVOGADO

Rua Major Vieira, 290

(em frente ao Clube,
Canoinhense)

Assine! Leial Divulgue 1

Correio do Norte

Casacos, casaquinhos,
blusas, pulovers

Cad,,, é.,tita,
" . .,;__
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Assoe. Rural de Canoinhas
. \_. .

..RELATORIO DO PRESIDENTE
(continuação do último numero)

v�rn�s federal, estadual e municipal.
Durante a minha administração realizamos duas Exposi

ções ;Agro-Avícola Industrial, cujas realizações pretendemos ilus
trar o Municipio de Canoinhas e demonstrar a força econômica

Agricola- Industrial e os costumes típicos da nossa gente.

A produçao de trigo, dado o seu enriquecimento, vem

sendo elogiada através da Imprensa de outros Municipios rece

bendo do Senhor João Cleofas ex Ministro da Agricultura. um voto

de louvôr pela transformação de nossas terras que eram julgadas
imprópias para o plantio de trigo. Isso dado o trabalho constan

te, persistente e organizado da Associação Rural, Patrulha Moto
Mecânisada do Govêrno do Estado e da Escola Prática de Agri
'cultura Vidal Ramos também do Govêrno do Estado que traba
lham em colaboração com a Associação. O.lavrador recebe toda
a assistencia principalmente quando dispõe de terras propriãs
para o uso de máquinas. Pensamos com isso senhores" lavradores
estarmos indo de encontro aos vossos interêsses e firmando o

conceito excelente que desfrutamos na Agricultura Catárinense.
Dado o vosso esforço e trabalho conseguimos destacar a Associa

çãos Rural de Canoinhas e eleva-la perante a Comunidade Na
cional. O nivel te conômlco que contribui para a segurança de mi
lhões de brasileiros deve a Agricultura Canoinhense uma enorme

parcela de cola boração. Está a Associação Rural fornecendo vali
osos elementos para esse progresso economico e dando real des

taque a Santa Catarina.
Senhores lavradores apesar de têrmos através de publi

cações e balanços demonstrado o poder do nosso patrirnonio .

no

encerrameoto de mais um ano de atividades o patrimonio da As

sociação Rural ultrapassa Cr$ 3000.000,00 (três milhões de cruzei

ros) esta importancia senhores associados, foi adquirida com cri
teriosa economia � contrôle dos nossos operosos auxiliares. O pa
trimonio diz respeito a máquinas Agrícolas, prédios, casas para
funcionarias, terreno e estoque de vacinas e produtos veterinario
em geral, inclusive máquinas de uso manual para pequenos la
vradores.

,

Com um quadro social de quase três mil, representa a

Associação Rural de Canoinhas uma Iorça viva no meio Agrícola
Pastoril de Santa Catarina. Os seis Nucleos Rurais localizados
nos Distritos subordinados a Associação estão entregues a funci
onarias especializados todos estagiários demais de seis meses no

escrltorio central da Associação Rural. Os Núcleos Rurais dispõe
de 'capacidade para orientar e instruir os senhores lavradores em

tudo que diz respeito a parte Agrícola-Pastoril, fornecendo ainda

instruções ministradas pela a Associação á aqueles que desejam
ingressar na árdua tarefa 'de plantar. \

Possui a Associação Rural um bem montado Posto .de
Cooperação Florestal em acôrdo com o SE rviço Florestal afim de
distribuir mudas de essencias florestais aclimatáveis a região.
Nestes 4 anos senhores associados distribuimos aos interessados

quinze mil entre as variedades: acácia mimosa, acacía negra, eu

caliptos, cedro, pinheiro do chile, casuarina, imbuia, mudas de
erva mate etc. As mudas foram distríbuidas em caixas e torrões
e na sua maioria, para o Município de' Canoínhas, Possuimos ins
talações apropriadas com a parelhos próprios para a fabricação de

embalagens. Temos empregado nestas instalações mais de cem
mil cruzeiros.

-,.-

A administração da Associação Rural tem-se feito sentir
em todos os recantos do Municipio, e algumas vezes prestamos
colaboração aos Municipios vizinhos e isso tem repercutido ex-:

celeoternente=no meio Agricola fora do nosso Estado. O resultado
de todo êsse trabalho é uma prova incontéste de amor a causa

pública e interesse pelo desenvolvimento de Santa Catarina.
.

A assistência e colaboração que temos ,recebido da Se-
cretaria da Agricultura, da Diretoria de' Produção Vegetal, da
Diretoria de Produção Animal e da Diretoria de Serviços Espe
ciais, muito nos tem auxiliado nesse mistér. Não podemos negar
senhores associados que essas repartições do Governo do Estado
foram nestes quatro anos. de / minha administração um alicerce
sólido da estrutura economica do progresso Agrícola de Canoi
nhas. Sempr-e que a elas me dirigi detalhando as nossas neces
sidades fui s.ernpre atendido com li melhor boa vontade. Os pro
blemas técnicos Ioram solucionados pelos engenheiros agrônomos
do Estado que dirigem as mencionadas, repartições. Sem eles não
teriamos chegado ao que chegamos e nem / feito o que fizemos
em pról da Agricultura de Canoinhas e Santa Catarina.

Cumpre me senhores associados destacar nesta oportuni
dade a cooperacão do Senhor Irineu Bornhausen quando gover
nador do Estado que no inicio do meu' prímeiro mandato, doou
a Associação Rural por intermedio da Fare sc arados, máquinas
agriçolas de pequeno porte, e colocou a nossa riisposicâo operá
rios pagos pejo Governo do Estado. Foi um grande bemfeitor da
Agricultura Canoinhense. Outro governador, senhores associados,
que ncs deu o seu apóio em todas as nossas necessidades foi o

-Dr, Jorge Lacerda quando Governador do Estado Em visita que

n?� fez conhecendo o nosso patrimônio sentiu a necessidade de
ajudar a Asscciação Rural de Canoinhas. E o Iêz. subvencionando
a 2a. Exposição Agro-Avícola Industrial'com trezentos mil cru-

(continúa no próximo número)

Cobertores,
pijamas peluclsdos M·

..

··d'-·u as e Enxertos
CASA ERLITA Mudas de parreiras de diversas e bôas qualidades.

I

Enxertos de Ameixas.i Maçãs, Peras; Pecegos do Natal, etc.

Viveiro em Rio dos Poços. 1x
I

.

. Tratar com LUIZ ZUCCO.·
OCORRtNCIAS

POLICIAIS
Carteira de Motorista - A

delegacia de Canolnhas, avisa
60S senhores interessados que a

a comissão encarregada estará
nesta- cidade a partir do dia 30
(sábado).

.

Foragido da Perritenciarda -'
Encontra-se foragido o senten
ciado Paulíno Ferreira dos San
tos de cor morena, cabelos pre
tos, de, barba e bigodes raspa
dos, com 1,60 de altura, corpo
"I',egular, .trazendo consigo uma

pequena pasta de couro, de rou

pa marron, camisa azul clara,
orelhas enormes, A' delegacia
de Canoinhas solicita informa
ções a .respetto.
Suicidio - Após ter sido de-

.

tido, afim de evitar que suicida
se no Rio Canoinhas, Otto Eick
enforcou-se, na cadeia desta ci
dade,

Agressão - Francisca Vergi
nía Vargas, queixou- se na De

legacia que fora agredida a so

cos e ponta pés, por Artur Bauer
Filho, no interior da boite."On
ly YSlU".
Vadiagem - Deu entrada:

nesta Delegacia Nelson Hume
nhuk vulgo caçapa, por encon-

.

trar-se na vadiagem ingerindo
bebidas alcoolicas.

•

Aga�'c3lhos para -Inverno

CaSa. Erlita

Atenção Srs.
.

)
Criadores I

'NãoJustifica
(conclusão da primeira pagina)

deve servir para programa ex

traordinário de trabalho-quan
do recebida, emprega-se então
num setor onde a urgencia não
estava previsda, nem a premen
te necessidade sé fazia sentir.É
um dinheiro que primeiro se re

cebe, para depois se fazer p)anos.
Não tem conta os manifestos,

.

as declarações individuais e co

letivas os abaixo assinados, de
moradôres de todas as partes.
do Municipio, reclamando o a:
bandôno das estradas' munici

pais e o descásso administrativo.
Está causando verdadeiro alár
me a indiferença com que são
tratados quando procuram o

Prefeito Municipal para reivin
dicarem aquilo a que têm di
reito em troca dos tributos que
pagam aos cofres municipais.
: E, assim está sendo dirigido
o Municipio de Canoínhas. Lu
zes que deviam brilhar confor=
me dizia o "Barriga Verde" estão
apontadas desde que o 'Prefeito
da UDN deixou a Prefeitura.

O Dr . Fernando Rodrigues Laureano, médico veteri
nário, comunica aos srs. criadores que está atendendo na

Associação Rural de Canoinhas, ou pelo telefone 232.
Atende à domicilio e tambem chamados do interior. so,

Uma vezporsemana
CACHIMBINHO /'

Amigos, bom dia. Como foi anunciado, deveria realizar
se sabado passado, no Clube Canoinhense, uma soirée, onde de-
veria ser escolhida a "MISS SIMPATIA_CANOINHENSE". Mas,
ficou sómente o proposito, pois, verdade seja dita, não existe em

Canoinhas espirita de cooperação por parte das srtas, que compõem
nossa sociedade, com raras exeções.

Compareceram à dita soirée, somente 8S srtas, Eneida Pa-
checo, Ione Ferreira, Beti Friedrich e Mara Prochmann. j

x X X
Ontem "aconteceu" o baile que vinha sendo anunciado:

comentario na proxima semana.

Da soirée de sabado, o que salvou-se, foi a piada de um
cidadão muito "inspirado" que declarou que se fizesse parte da
comissão julgadora, eleger.ia o Ciróca como Miss Simpátía. Com
esta até o Riba riu.

O Fordinho e o Flávio, esta dupla inseparavel, numa de.
suas excursões (!). deram uma encalhada, sendo necessário o au

- xilio de Paulo (o tal dos porcos), e este abismado, quando foi a

cordo, disse - Este Flávio "Enche", mas como sou. puxa, vou
socorre-los. Imaginem se, o Paulo não fosse -- que bronca.

X X X
O ecônomo do Clube Canoinhense, apresentou n'um dia

destes, um verdadeiro, "schow", com grandes atrações, bailarinas..
toureiros, cantores, ébrios comicos e bouxeadores.

X X X
Conforme declarações do Paraíba, foi eleito também, du

rante esta se,mana o "MISS LIMÃO" nome. do cabra, Milton Zaguini.
X X X

Neste concurso "sui - generís" - (o do Limão), alcançaram
classificação, os srs, Batata e Luis' Santos, que foram tambem
fortes candidatos.

X X X
O Schuster n", 3, gosta muito de "risota" de camarão.

X X X
Dia 21 de Julho, nova corrida. Vamos cuidar com o : .

senão a corrida não sai.
-

X X X

FILMES DA SEMANA
Marlnhelro da Agua Doce
Um Homem de Coragem
O Homem que Dcrmíu Demais
Os Grandes Filósofos
Amem ou Me Esqueçam

X X X
O Paraíba agradece os COntribuintes para as Irmãs do

Cristo Rey; aos seguintes:

(Chsrutínho)
Beti
Arfonso Koch
Tonico Bertão (
Oscar e Ciroca
Ico

-,

Dr. Promotor Público, Jayme Zaguini, Milton Zaguini,
Lauro Helmouth Goldbach, A. Calusso (viajante), Bubi Ratke,
Carlos Nunes Pires, Moacyr Lacerda Novak, José Silva, Thomaz
Lincoski, Vitor Borges, Yalú Ribeiro e J. Cascata (Rubens Stulzer).

X X X
Tive uma conversa com o "seu" Pires que já tinha, di

versas candidatas para a "Miss Simpatia", porém a dêle já escolheu ...

X X X
, Soube que está próxima a inauguração da nova sede da

"SABIA", e estarei lá para tomar uma Brahma por conta do Ba
tata e um churrasco por' conta do Luiz Santos (Dídi), Não con

f!;lodir com o Didí do Botafogo. !

----------------------------------�----,--- _.-----------------------------------------�----�-----------------------------------------------------

PA R A F E R I D A S"

E' C" Z E MAS,
INFLAMAÇOE5,
,COCEIRAS,

F R I E 1 R A 5,
ESPINHAS, ETC,'TóÍilICO "(ÁPILAR

i>Õ'R 'E)(C'ELt'Nc'rÀ

-,
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'ANIVERSARIANTES DA SEMANA
AN[VERSARIAM-SE

Hoje: a srta, [ulia Semp ..
,

kowski; o sr. Pedro Dam»
,
broski.
Amanhã: o menino Guida

filho do sr, Guilherme Prust;
a menina Adélia filha do sr,

João Tokarski; a srta. Geno ...

veva Krisan; o sr. Frederico
-wu«
Dia 1 de [unho: o menino

Sergio Arno filho do sr. Arno
C. Hoffmann, o jovem Hugo
Hotfmann; o sr. Horst Win
ter res. em Porto União,' as
sras. dnas. Maria de Lcurdes
csp, do sr, Bruno Hugo Colo ...

gel; Celi esp, do sr. [ohan
nes Rothert; Estefania esp.
do sr. Antonio Karoat e lu ...

dith psp. do sr. Wiegando
Knopp.

*

Dia 2: os SI s. Nei Cordeiro
e Bernardo Wendt 21).,' a sra.
d. Laurict esp. do sr. Jacob
Dranka; a menina Maria das
Graças filha do sr. Ioão Mo».
sés; os meninos Amauri filho
do sr, Antonio Tomporoski e
Anildo filho do sr, Paulo Zapp.
Dia .3: -as sras. dnas. Zélia

esp. dõ sr. Ivo Maier, res. em
/oinville e Noêmia esp. do sr.

[oão U. Reinert a srta. Ma
l ia Edy SálJalke; o sr. Ladis
lau Kno,:i::Yi;'as meninas Oli
via··M. d'('foWatima filha do sr.

Dereilio:tfostin e Edileté Ma"
ria de' ';'fiàtima filha do sr.

Ernestot-Saernõerg.
Dia .1;. a sra. dna. Maria

[oracy esp. do sr. Osorio
Bueno; a menina Beatriz I»
sabei filha do sr. Antonio
,Malon Becil; os srs. Antonio
Martins de Oliveira' e [osé
Daguiomar Wendt.

Dia 5.: os srs. Rupprecht
Loeffler e Walter Witt; a srta.
]sabei Sava; o menino Hilá
rio Rudey' filho do sr. Deme
tio Iêudey; as meninas Lidia
filha do sr. Vitor Tomaschitz;
Mari Stela filha do sr. Nar
ciso Bartnick e Dulcemar fi"
lha .do sr. Lidio João Fer-
reira.

'

Nossos parabens.

Nascimento
-Luiz Cezar, é o nome do
novo herdeiro do casal Nar
ciso e Adelina Bartnick nas
cido a 14 deste Inês.

"Correio do Norte" deseja
felicidades. .

Luiz Renato, é o nome do
robusto garoto que a 27 do
fluente veio enriquecer o lar
do casal Dna. Genoueoa - sr.

Luiz Packer.
Nossas congratulações.

. Ajustes de Núpciàs
Ajustaram nupcias dia 24,

em ,Major Vieira, os. jovens
Francisco filho do sr. Joséfat
fstanislau Krison' e dna.
Bronislava, com a srta.Maria
de Lourdes filha do sr. Antô.
nio e dna. Ana Kawa.

'

.- Contratou casamento em
Tres Barras, o sr. Antonio
Benedito Dalcomune, residen.
te em Campos Novos, com a'

srta. Amelia Stascovian, filha
fio sr. Ladislau Stascovian,
!unclOnario do Campo Militar
Mal. Hermes, residente em

Tres Barras.c

Parabens do "Correio do
Norte".

A gr ad ec irn e n tc
A iamilia de João Jantscli

agradece, sensibilisada as manifestações de pezar recebidas
por ocasião- de seu falecimento ocorrido dia 25 do corrente
e convida os parentes e amigos para assistirem à misssa de
7°. dia, que por intensão de sua alma será mandada celebrar
segunda-feira dia 10; de Jundo, na Igreja de Marcilio Dias,
às 7 horas.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa
damente agradecem.

FALECIMENTOS
Honório Tanus Spháir
Após longos padecimentos,

veio a falecer dia 24, o sr.

Honório Tanus Sphair, mem
bro de tradicional família cal

noinhense. Funcionário apo
sentado da Diretoria de Ter ..
ras e Colonização, guardava
o leito a muito tempo,' aco-

.

mitido) de uma. paralisia par"
dal .

O sr. Honório Tanas, dei.
xa viuua D. Geny e um filho
de nome Amaury.

JOAO JANTSCH
Acometido de atdque cardí

aco, veio a falecer dia 25 o

sr, João [antsch, comerciante, .

de Marcilio Dias.

Ex-vereador da UDN, ho»
mem honrado e prõbo, era.

em Marcilio Dias elemento de
grande preponderancia na vi
da econômica e politica do
MuniciPio de Canoinhas. O
seu passamento causou cons»

ternação geral em toda a

população, pois se extinguiu
uma figura de extraordinário
ualôr, pioneiro, do progresso
de Marcilio Dias.

Deixa o sr. João [antsch,
oiuoa D. Maria e filhos de
nomes: Guida, casado, resi»
dente em Marcitio Dias e AI.
fredo.. tombem - casado, resi ..
dente em Curitiba,
"Correio do Norte" embora

tardiamente.enoia as ramilias
enlutadas, 'Votos de profundo
pesar,

Monumental festa pro

movida pela Pia União
de Sto. Antonio em favor
da "Casa Dr. Rolando

Lourenço - Malu�ellil/
'

A Comissão diretora da "Pia
União de Santo Antonio", fará
realizar no dia 14 de junho p.
vindouro-uma mondmental festa
em louvôr a Santo Antonio e a

renda será aplícada na constru

ção da "Casa Dr. Rolando Lou

renço Malucelli", já iniciada e

carecendo de mais numerário

para o seu término. ,

,

Um vasto e bem organisado
programa foi elaborado, estando
garantido o sucesso-de festa.

Pediu-nos a Comissão que
fizessemos um apêlo aos n08SOS

anunciantes e assinantes afim
'de enviarem prendas, que po
derão vir aos cuidados desta

Redsção.. Tratando-se de festa
em benefício de uma "Casa de
Caridade" que .visa amparar cri
anças de nossa cidade, ,e de ini
ciativa do saudoso Dr. Malucellí,
estamos à disposição dos inte
ressados para prestar todos e

quaisquer informes a respeito.

(j)articipação
Esther Dorothea

com prazer participa
aos parentes e amigos de
seus pais Violeta-Douglas
Benkendorf que, na manhã
do dia 28, a cegonha. lhe
trouxe um irmãozinho que
tem o nome de Fernando.

Canoinhas, Maio de 1!!!9.

t

Luvas de Malhas
Casa Erlita

Curso de formação de Sargentos Combatentes - AVISO
o Gomando da Terceira Companhia Isolada da Policia

Mititár, sediada nesta cidade, à Rua Vidal Ramos, publica -

para
conhecimento público, que conforme determinação do Comando
Geral da Policia Militar do Estado de Santa Catarina, acha-se
aberta até o dia 15 de Junho p. vindouro, as inscrições para o

Curso de Formação de Sargentos Combatentes desta Policia Mi
litar, cuja inscrição obedecerá o seguinte expediente:

Idade: de 17 á 30 anos

Atestado de Conduta Civil
Atestado de vacina Anti-Variolica
,Certificado de -Reservista de 1 a, 2a ou 3a Categoria.
Para os hão reservistas: Atestado de Alistamento Militar .

Qualquer outro esdarecimento a respeito poderá ser con-

seguido no Quartel da Terceira Companhia Isolàda da Policia
Militar do ,Estado, caIr. séde nesta cidade.

CLIN.ICA DE OLHOS
DR .., SZYMANSK,

ESPECIALISTA EJ.v1 CIRURGIA OCULAR

ATENDERA EM

CANOINHAS
do dià 3 até o dia 13 de Junho
MODERNA CIRURGIA DOS OLHOS

TRATAMENTOS - EXAME DE REFRAÇãO· OC.DLOS
. Consultas: anexo do cODsultorio Dr. Cubas

'e

\,
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Agradecimento Missae Convite
Viuva Paulina Glaba Leandro, Filha, Genro Nazir Cor

deiro e familia do falecido

LAURENTINO LEANDRO CORDEIRO
vem por meio deste jornal agradecer aos médicos Dr. Oswaldo
Segundo de Oliveira, Dr. Mario Mussi e Dr. Haroldo Ferreira
este em particular pela assistencia permanente e suas palavras
de conforto moral a beira do tumulo, agradecimento esse exten
sivo à todos que de qualquer forma deram sua ajuda.

Convidam tambem seus Parentes e povo em geral, para
assistirem à Missa de'7o. dia. que mandam celebrar dia 10. de
Junho ás 8 horas na Capela de Anta Gorda, Distrito de Paula
Pereira.

Por mais este ato de fé e caridade antecipadamente agradecem.

Gine Teatro Vera Cruz'
APRESENTA:

HOJE • ás 20 horas • Impróprio até 14 ano.

O Garoto e o Vagabundo
Cf Pablito Calvo ,e Antonio Vico

"Eí-Io de volta (marcelino), em outro sucesso do Novo
Idolo Mundial"

conto do seriado: - PRISIONEIRO DA' SELVA

AGUARDEM: A Casa dos Homens Marcados,
.

Nora (casa de bonecas), Sangue de
Barbaro, As Girls - etc•••

DOMINGO -' ás 14 horas - Proibido para menores de 5 anos

O GAROTO E O VAGABUNDO
conto do seriado: - PRISIONEIRO DA SELVA

DOMINGO :: �� h��::•. - Proib. até 14 anos

O PODER DO ÓDIO
- em Superscope -

cf John Payne, Arlene Dahl e Ronda Fleming
"Escravisados pela ambição e pelo. luxo, corrompiam-se

até o .ultimo degrá�decência humana",

28. Feira - ás 20 horas. REPRISE - Imp, até 14 anos

58. e 4a. Feira _. ás 20 horas • Impr, até 14 anos

APÓS A TORMENTA
c] Marga Lopes, Lilia Prado e Ramn Gay
"A história de, um homem que se apaixonou

pela espôsa do próprio Irmão".

5.a e 6.a Feira • às 20 horas > Impr, até 14 anos

o AMERICANO TRANQUI'LO
cf Audie Murphy, Michael Redgrave, Claude

Dauphin, Georgia Moll
.

"Por onde ele passava, a violência explodia! No entanto,
era bom, ingênuo, tranquilo! Baseado na famosa obra de

Graham Greene.

CLUB . CANOINHENSE
AVISO

A Diretoria do Club Canoinhense torna público que por
motivos diversos, resolveu não mais, levar a sorteio o Jipe mar

ca Willys, tipo 1958, e - Ir,6is os prêmios constantes da rifa que
estava sendo vendida em beneficio da Sociedade, sorteio êste

que seria realizado pela Loteria Federal de São João, ou seja no

próximo mês de junho. ,
.

Sendo assim, solicita-se às pessoas que adquiriram bilhe
tes da referida rifa a fineza de procurarem os vendedores res

pectivos a fim de receberem, em devolução, o valor corrE'sp:mdente,
dentro do prazo imporrogável de trinta dias, a partir desta data,
findo o qual a Sociedade não se responsabilizará por aquela de'

volução.
Canoinhas, 14 de l{laio de 1959.

Dr. Saule Carvàlho - Presidente.

Nelson A. Cer'l1i Secretário.

"< 'ltt-
'
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