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Comício da Frente DémocráticaDOIS PARTIDOS
DUAS DERROTAS

Escreveu Alfredo Garcíndo -, Vereador da UDN

Abalada a vida «;l� dois partidos - PSD e PTB

divididos na atual campanha política - O candidato
a Prefeito pelo PTB não goza da aimpatta dos

pessedistas - Derrota certa a :) de outubro

Na Conve�ão do PSD para escolha do candidato a Pre-· _A_n_o_1_O_-�_C_.n_o_in_h_._s 5_.n_t_._C_._t_.'_in_.�,_2_O_d_•._·_A�9_o'_to_d_._19_5_5 N_u_m_.r-;-o_3_6_4
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do PTB, impôs a sua candidatura como que afirmando queoutro'
•

não seda aceito nas hóstes petebístas. O PSD não teve indepen-

• ' .� • _

.

=-i
dência para agir nem indicar candidato próprio. O Presidente do

PTB sempre confessou sua intenção em querer concorrer às elei-

ções pat-a Prefeito nem que tivesse que enfrentar �odos os par-ti-

Idos politicas de Canoinhas. Afirmou Haroldo Ferreira querer con-

��:��;���it��OS�Ci��:t��� !�s�:Srtra:b���d!�!��r��r���oaF:����a�
outra coisa.não' tem feito, até o presente momento, a não ser

menospcesar o trabalho daqueles que vsrdadeíramente 'estão tra- Pm�li�I�li�: I. C,.. [ARV�H��aJ�at���sp��� �s:��!�:�a�:�;:baa�Or_��v;:�i��b��:tê�Oc�ao��;:���� CAIXA POSTAL, 2

Se Getulio Vargas sempre trabalhou procurando exaltar o petrío-

.�:��U�eSi���:is���e��s�:ra�mn;:::a���:ç��:s�haã�dl��C�,o :,r:;!� EstrondOSO éxito colheu a cara vana da
prometeram - nada realizaram em benefício de nssso progresso e
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M'" d C hnão sabem que patriotismo consiste, sôbretudo, no trabalho, na [' rente emocrática no UDICfPIO. e anoin as
iniciativa qUe'�_F.ossa trazer sadios empreendimentos, que deJ,non�-
�:: ;;;:br���iÕee:Çs:�;��sm��i��r=��oO�;i�Os: a�:n:',"o',"����;:;'�� Aplaudidos entusiásticamente em praça pública os candidatos
na mesma mesa. Ouve-se di", que o-candidate do PTB eleito, JORGE LACERDA - HERIBERTO HIJLSE E RENEAU CUBAS
�r�����i�a)=:��eU�aaq���::o����:��:l�� c:��Nêl: �-:b�;;�:: Colheu a Caravana da Frente nésta época em que se está as «Lauro Müller». O pôvo aguar-
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fao;���ap;o������S��s�e�oo et��ffi���i����í:'iOq�:n��r:ia;dau���::a p:� Hülse e outros brilhantes ora- MASO D�SILVEIRA. ram junto do' palanque para

Faculdade de Direito. A maioria doa pessedístas dissolveu-se diante �o���r���a�a�i�i��ir :�� ê:!� As 18 horas, a Comitiva com- ��:i���d::es:alavras dos gran--
dessa campanha explorada e que não surtirâ mais efeito no meio

peneira. O Pôvo já está sufi- posta dos srs. dr. Jorge Lacerda,
do eleitorado. O povo agora está interessado em votar em ho-

cientemente esclarecido e sabe- Heríberto Hülse, dr. Aroldo Car- Foi um espetáculomaravilhoso
meus que se apresentam a eles com serviços prestados à coleti-

rá julgar. neíro de Carvalho, Deputado e nunca visto em nossa cidade.
vidade - que souberam patrioticamente corresponder ao vot�ô re- EM MAJOR VIEIRA Federa! Antonio Konder Reis, Superou a tôd�s as perspectivas.eebido. A prova disso, tem os comícios da UDN. Nota-se rça e- Deputados Estaduais Paulo Bor-
nas pala�ras dos candidatos, por que estas traduzem realizações, Aguardava a caravana, gran- nhausen e Benedito Terézio de João Seleme, Presidente do

f:[:;ÇZ� .�o�:b�����t�r��a��: r�te�:��ds�� �u�a����h::�����em_ ��n�e�:ra eP���!:r�sa���J���; g��:�lhOFe���!�� :��;!:ane��, ����::�tiC�u;��fo�al,d:o�n::�
Praticamente pela ordem ....

das coisas pelo que se vê e jã v:itoriosos. Major Vieira, ten- Bastos, dr. Hélio Calado Caldeira, entusiásmo e serenidade soube
observa considerand� o «quantum» de realizações de nosso go- do a frente seu grande chefe Waldir Grizard, Theodosio Wan-

vêrno estadual e municipal a vitória está garantida. O povo -vo- AN.TONIO MARON B�CIL, deu derley e outros mais, chegaram ascender a chama cívica em to

tará certamente nos homens que realizaram _nos homens que Il2a1s um� demonstração de coe- a nossa cidade, onde foram re- dos os presentes, Saiu-se muito
trabalharam e que ainda continu�lI_1 se tnteressendc pelo nosso �:nt�a��?:;I:� ���:oand�o J�;n: c7bi�0� por amigos e ccrreli- bem, sendo muito aplaudido.
progresso, apontando para as prcxtrnas eleições, nomes que

re-l L d R C b
g gronanos.

presentam garantias para uma administração correta. PTB e eSD, acer a e eneau u as.

I E TRÊ: A _

Em seguida, discursaram Hé-

dois partidos aliados, mas desconfiando um do outro, represen- EM SALSEIRO:- Embo- � S.8 �RA�_- lia Caled o Caldeira e o Depu-
tarão após 3 de outubro, DUAS DERROTAS, apenas, , . ra dia de trabalho, mormente Realizou-se, na sede da Socie- tado Paulo Bornhausen, que

_� .
.

�� �-_ dade Operária, bem concorrido arrancaram aplausos entusiásti-
comício, onde Ialarâm os seguin- cos da enorme assistência. Falou
tes oradores: vereador Carlos depois, o doutor Arolde Carneiro
Schramm, Pedro Reitz, dr,

Aral-I
de Carvalho, que pronunciou

��t��i������;a�:�;, g:���:�� ������eeO�:�ã�'n�;sc�����asr��
Paulo Bornhansen, Heriberto fileiras em tôrno dos candidatos
Hülse, Reneau Cubas e Jorge da Frente Democrática.
Lacerda, ...

sendo todos muito
aplaudidos. '1) deputado Konder
Reis fez uma sucinta exposição
sôbre o seu trabalho no Rio de
Janeiro em pról da solução do
caso dos trabalhadores de Três
Barras, os quais até agora ser

viram de cobaias para certos

��!í���:a����r��s� d�ã�h:��:�
depois de 2 de fevereiro de 1956,
etc, etc. nem tão pouco de cons

trução de ponte sôbre o Rio
Negro por parte do Govêrno
Federal, quando todos nós sa

bemos que ela e da alçada dos
governos estaduais do- Paraná e

Santa Catarina.

Foi O maior já realizado em nossa cidade, quer pelo número ,de
assistentes, quer pela linguagem elevada e patriótica dos oradores,
quer pela atencão e simpatia com que tôdos. escutaram as palavras

'dos grandes tribunos, quer pelos aplausos expontâneos
e vibrantes com que tôdos apoiaram 'os discursos proferidos

b�lenle: .llH133 3HfMI '
FONE, 128 CIRCULA AOS SABADOS

JANIO
"AqUI está o homem, que Infunde terror aos

• mentirosos e leva a esperança aos desgraçados"
Jâmo Quadros aSSIm falou, re- «ASSim, despedi-me da minha

fer-indo-se a Juarez família apos ter me despedido
• «AqUI esta o homem que me do poder que o povo me �utor

S, PAULO, 3 (AG) _ Falando permite restituir tudo o que de gara. Esse m.esmo povo anommo

na cidade de Marília, em que vós recebi», declarou o sr. Jâ�io e ?esCOnhecldo, graças ao qual
tomaram parte também os srs. Quadros no inicio-de seu. dIS- fU.l veread�r, deputado, pre
JuarezTávora e Milton Campos, - curso nesta cidade. E aduzlU: - �����d� �:��s��:t:rn�i���'ac���
ri

-

I qualquer político já contraiu,

A revoluça.-Opelovoto Agora , deíxo o palácio. Sou sim

pIes cidadão a quem se provocaI
Comitê Interpartidá�io Pró General Juarez Tavora. e se insulta. Mas cidadão empe-

I
nhado na causa do Brasil quan-

VIMOS E OUVIMOS JUAREZ TAVORA do o sêu regime treme, Era cr'ian-
Em data de 15 do corrente, perto do mete- dia, uma comissão ça quando esse homem me che-

representativa do "Comitê Pró Ge-neral Juarez Távora", gava atravez de um murmurio:

composta dos Senhores Basílio Humenhuk, Sylvío Alfredo «Juarez», que enchia o Nordeste,
Mayer, José Stokler Pinto, Rubens Ribeiro da Silva e Rolf inflamando e comandando os

Walter, acompanhados do Soro Ithass Seleme, gerente do brasileiros. Teve todas as honras
jornal "Correio do Norte", _ dirigiu-se à vísinha cidade de que mereceu. Sabia-se que era

Porto União, onde estava se realizando grande comício, um capitão, décimo-quinto filho
orga-nizado para receber e ouvir os candtdetos à da família modesta, profunda-
presidência e vice-presidência da República. mente honesta, Ligava-se aos

humildes porque era humilde,Após rápida e feliz viagem, os componentes da comissão
tiveram o grato .ensejo de ouvir as vibrantes palavras dos

diversos oradores e, por fim, a felicidade de admirar e ouvir

esta figura insigne, este homem que saberá construir
um Brasil melhor, JUAREZ TAVORA.

O General não prometeu pontes. Prometeu apenas, trabalhar
com afinco para tirar o país da derrocada em que está,

Contando para isso, com o epôlo decisivo de todos os, bons
brasileiros. De sua bôca só saíram verdades e. a grande

massa popular que atentamente o ouvia, vibrava de entu

etesmo, na plena certeza de ter enccntrado o candidato que,
eleito Presidente da República, saberá resolvér os �raves
problemas nos quais se debate a grande maioria dos brastl<>iros.

(D(l Comitê Pró General Juarez Tavonl de Canoinhas)

Esperava com os outros por um
melhor amanhã. Hoje é ele uma

legenda, Infunde terror aos men
tirosos e leva a esperança aos

desgraçados. Quando ncs-fnoví
mentos civicos o então tenente
e capitão apercebia-se que não
era possível corporificar os seus

ideais, afastava-se das honras
que lhe eram tributadas, não
participando de nenhum logro,
não se conspurcando e não se

f'nvolvendo em negocíatas. Per
manecia limpo, puro e austéro»,

Em Felipe Schmidt, Fartura,
Rio dos Poços, Bela Vista do
Toldo, a caravana realizou ligei
ros comícios, falando diversos
oradores,

Falaram, ainda, o Deputado
Antonio Konder Reis, Fernando
Ferreira Bastos, doutor Reneau
Cubas, Heriberto Hülse e, por
fim, Jorge Lacerda, cujo dís
curso, como dos demais, foi brí
lhantissimo e muito aplaudido,
Ouviam-se constantemente as

aclamações: «Já genhoul Já ga
nhou! Já ganhou!»

EM MARCIU6 DIAS:
Mais de quinhentas pessôas
aplaudiram com grande entu
siásmo os candidatos da Frente
Democrática, hipotecando irres
trita solidariedade.

Os cenoínhenses satisfeitos, vol
veram aos seus lares, demons
trando elevado espírito de civis
mo e educação. Aliás, o põvo
ordeiro e amante do progresso
de nossa terra, sabe que seu

bem estar só poderá continuar
se forem eleitos, em 3 de outu

bro, os candidatos:- GENERAL

JUAREZ TAVORA - JORGE
LACERDA - HERIBERTO HUL
SE e o nosso grande médico e

amigo, RENEAU CUBAS.

EM NOSSA CIDADE;
O Comiclo de encer

ram.ento. Já às 19 horas
estava repleta de assistentes as

ruas que circundam a Praça

A vitória dos candidatos da
Frente Democrática é causa cer

ta e Canoinhas contribuirá com

sua grande e esmagadora maio
Tia para essa grande vítóriall !

Ninguem mais dá ouvidos aos

que infelicitaram nosso Muni
cípio e o nosso Estado durante
20 anos, nem tão pouco, à-aque
lei> que estão mancomun&dos
com os comunistas,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ill O escrttôric de

IREPRESENTAÇÕES SUL BRASILEIRA
oferece a todos os comerciantes désta Praça e Cidades viI zinhas, ALUMINIO-po, atacado para pronta entrega, pelos

� menores prêços da pr�ça. 1

l::tem sem- compromisso e vejam as exposições a Rua �
ajor Vieira, 290-292. (Em frente ao Club Canoinhense) �
®®®�(i)®®��

ALFREDO GARCINDO-
Representações,Corretagem,Seguros,ContaProilria ,

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

MOINHOS PARA QUIRERA M,\NUAL E ELETRICO

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

Tem 8 vende em Felipe Schmidt, 5 alqueires de terra
de cultura, com casa de moradia, paiól e outras benfeitorias. No
mesmo terreno, tem uma organisada criação de abelhas com 40 caí
xas e uma força hídraulíca'para carregar bateria. Preço de ocasião.

105 alq. terra de cultura, no�es Barras. Preço de ocasião.

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

7 alqueires: de terra. 3 casas e paióis. Olaria completa.
Verdadeir�ade rural.

e datas defronte ii Granja da Alfredo Viertel.

5 Alqueires de terra de cultura - em FARTU�A
UMA CASA de mad�ua Curitibanos, 272

50 Alqueires (8racating�l) � em CAMPININHA

60 ALQUEIRES de terra d�. 2 casas para operáríos . 1
barracão para Moinho e Tafona, sendo 10 alqueires pare.errozeíra
35 Alqueires de terra d� • em' SEREIA (distante

apenas 10 kilómetros da Cidade)
4 alqueires de terra de pla�ma casa de madeira ÚOx13)..

com árvores frutíferas e diversas benfeitorias, em Barreiros, 17
quilómetros da cidade, com ponto de onibus e porta.

Maio alqueiro de terra n�!i do cortume do Schmitt,'
a 500 metros do,centro da cidade.

iju:mm::::::::::c:::m::::::::::::::::::m:::3I:m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::":
ii Dr. Aristides Diener
; CIRURGIÃO DENTISTA

11 Raios X - Polites Moveis e Fixas
ii Dentaduras Anatomi(as
ii Rua Vidal Ramos

ii CANOINHAS
- SANTA CATARINA

::::mm::::::::::::::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::mHm::::::::::::::::::::::
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AGRICULTOR!
Plante menor área e colha mais com

- SALITRE DO CHILE:

Sódico ou' Duplo "'Potássico

!
Sódico� 1�% de azoto

CONTÉM: Potásaieos 14-15% de azoto e 1O-1l% de potássio
e mais 32 elementos menores indispen
sáveis a saúde e produtividade das plantas.

Ano apõs ano, os fatos confirmam que o
SALITRE 00 CHILE

* Aumenta a produção e melhora a qualidade<,

.. Aumenta o número' de. brotos novos

.. Segura as floradas e os chumbtnhos
: Dá vigor e resistência às plantas contra o ataque de pragas'" Ajuda a corrigir a ecídês do solo

-

... Recupera a planta das secas prolongadas
SUA APLICAÇÃO É FACIL E ECONÔMICA
... Conserva o solo fresco e mais tempo úmido
.. Quando puro, antes da florada ou no perfilhamento
... No momento que a planta necessita: 1;3 no plantio e 2/3
em cobertura, em duas aplicações com 30 dias de intervalo

Solicite instruções meis detalhadas aos Agentc:. do
S.litrc no Paraná

Albano Boutin & Cia. Ltda.
FUNDADA EM 1897

Matriz
Av. Cepanema, 155/191

Cx. Postal, 332
Telegramas: «BOU"'!'IN»

CURITIBA

FiliaI
Av. Paraná s/n (saída p.lbiporã)
ex. Postal, 18 - Fone 1048

Telegramas: «BOUTIN»
LONDRINA

--------,--------------------------------�

Vende-se Utensílios
domésticos
Casa Erlita

Um caminhão Chevrolet 37
- em perfeito estado.
ESTUDA-SE TROCA,
Tratar nesta redação.

V. S. poderá comprar re

logios modernissimos
'

anéis e brincos de di-
versos modelos

Ma Relojoalia Sulssa
�e 6uil�erme J, A. �ouza

Rua Eugenio de Souza

o 'Inverno
vem ai. Compre já suas

Malhas de lã
Prefeitura Munidpal de Canoinhas � Aviso

De ordem do Sr. Prefeito Municipal, torno público
/J

-

C ..eu que durante o corrente mês de Agosto, se procede nésta
na l,.;-a.d.a. c;;..·..t:.t a. Tesouraria e nas Intendências de Três Barras, Paula Pe-

reira, Felipe Schmidt e Major Vícírs. a cobrança da TA
XA Di<; CONSEKVAÇAo DE ESTRADAS, cuja recáe
sobre todos proprietarios de terrenos rurais na base de

Cr$ 1,50 - Cr$ .1,20 e Cr$ 1,00 por alqueire de 24.200
mtrs. 2., com as exceções constantes da Lei.

Nos meses seguintes, a cobrança será /acrescida de
multa prevista em Lei.

Canoinhas, Agosto de 1955
C. Pieczarka - Tesoureiro

Todos devem es-colber para Presidente da
República' o candidato de sUjl prJiferência
Assim tainbem todos devem 'preferir para concertos de sua

bicicleta uma Oficina onde o lema é: SERVIR MELHOR
PELO MENOR PR}ÇO; e lésta só poderá ser a

OFICINA CRUZEIRO
q_ue 'atende em. aluguél, concertos, I'e:formas e vendas de �

bicicletas e tudo que se referir ao ramo,
e ainda mais, atende a domicilio.

Está localizada ali junto co'" o edifício ADOLFO VOIGT
, '

Procure no seu fornecedor
o sabão Princeza, Lygia,

Borax ou Tupy
Um produto bom,

especial e "canoinhense!

IRMAOS AMIN·
III!I
IIII!I

I
lllIlI
li1

I
I 'Florianópolis - Santa

�.....lllIlIlII!ImBlllIlIlII!I�IllIlIIllIlI.IllIlIB.IllIlII.mllll!lmIll!lIll!lIll!lIlllllBIII!IIII!IIII!IIII!IIII!I�

Concessio-nários FORD
TEM PARA PRONTA ENTREGA:

(HASSIS -- (AMINHÃO (OM (ABINE AMERI(ANA:
F-800 - 192" - Molar 170 HP, - modelo 1954
F-600 - 172" • Molar 138 HP, • modelo 1954
F-500 - 154" - Molar 130 HP, - modelo 1954 -

F-350 - 130" - Molar 130 HP, - modelo 1954
F-100 - Pick-Up - 130 HP, - modelo 1954

Ford-Rhein (Alemão) - 173" - 110 HP, ': Com eixo
de força modelo 1954
Ford-Tharnes (Inglês) - modelo J954

Chassis para Onibus - Diesel - 189" - 95 H P, •

com eixo 'de força
-

\

(ARROS DE PASSAGEIROS:
Ford-Vendome (Francês) - 4 Portas - Motor V8

110 HP, Modelo 1954
Ford-Taunus (Alemão) - 2 Portas -' Motor 48 HP,

,

4 Cilindros" Modelo 1954 '

Ford Americano -- 4 Portas· Motor V8 - 115' HP,
Modelo 1953

SALA DE EXPOSiÇÃO
Aberta Dia e Noite

Rua Duarte Schutel n. 15 Telefones: 3605 - 3347
EOIFICIO FORD

Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\

Máquinas de Icostura

«SINGER»
Oferecemos para pronta entrega

Vendas á vista e agora tambem em! prestações
Outrossim, teremos em bréve os aparelhos II Z I G w Z AG" da "SINGER"
adaptáveis aos últimos modêlos das máquinas SINGER e que transforma a sua

máquina n'uma compléta Z I G - Z A G J com possibilidades para

101 pontos diferentes de costura,
com a enorme vantagem de preço.

Adquira, pois, uma S I N G E R, que sómente 'oferéce a vantagem
de ser transformada n'uma máquina Z I G - Z AG.

Praça do aparelho cêrca de Cr$ toOO,OO
INFOhMAÇOES DETALHADAS PRESTAM COM PRAZER

OS CONCESSIUNARIOS ., S I N G E R " EM CANOINHAS:

COMÉRCIO E INDÚSTRIA

H. J O RDAN S. A.
Rua Getulio Vargas, 562 - Telefone 152

C A N O I N H A S SANTA CATARINA

Importante - Aviso aos novos eleitores Vaca Leiteira

Pneus Goodyear
A VISTA E A PRAZO

Com prazer oferecemos para pronta entrega
os famosos pneus Goodyear

SEM CAMARAS DE AR

670 x 15 - Faixa Branca

E mais os seguintes:
4.50 x 21 -r- Lameiros e Lisos
5,50 x 17 -

600x 16 -

6.00 x 20 - A K S • de 6 lonas
6.50 x 16 _ Lameiros e Lisos
6.50 xIS - LAMEIROS
6.50 x 20 - A K S - de 6 Lonas
6.70 x 15 - Lameiros e Lisos
6.70 x II) - A W T - de 4 lonas - Faixa Branca

li �.�g � �� � ta:�if��a: Lisos 8, 10 e 12 lonas

i� �:�g � ;� = �aa����:n�e�iS�sL��O�08� :g.lZ��slonas
,':�:'.:� 8.25 x 20 - Bandeirantes e Lísos ê, 10 e 12 lonas

900 x 20 - Bandeirantes de 12 Lonas
10.00 x 20 - 14 Lonas - Papaleguas

Ü Of;:��:::�, :n�:, a '�A�;I�:n::Rc::t:�a de Fama

l:t�������l���:J :.1 ,

o Candidato Dr. Cubas, apoiado pela UDN, PDC e PRP
avisa a todos que se qualificaram no corrente ano, espe
cialmente aqueles que fizeram seus requerimentos no seu

Escritório Eleitoral que, conforme comunicação que obte
ve junto ao Juizo Eleitoral désta zona, o prazo para reti
rar os novos títulos terminará impreterivelmente, no pro
ximo dia 24 de agosto, ás 18 horas. Assim, convida a

todos os novos eleitores a procurarem os seus títulos na

quele prazo, no Forum, edifício da Prefeitura Municipal.

Vende-se uma, raça mestiça
holandêsa, primeira cria.

Informações com o senhor

Max Schumacher,
Canoinhas

VENDE-SE

II

Ano 10 - CANOINHAS - S. Catarina, 20 de Agosto de 1955 . N.364

metros balcão de imbuia
em 3 peças. Preço de oca

sião, para desocupar lugar.
Tratar nésta redação. 3x

Vende-se ou troca-se
Por um caminhão ou auto

móvel, um Bar e Restaurante

completo, para ser retirado
do local. 3

Melhores informações com

o sr. Ludovico Dambrovski.

CLUBE CANOINHENSE
Assembléia Geral Ordinária

De ordem do Sr. Presidente, tenho satisfação em convidar
os associados do Clube Cenoiobeuse para a Assembléia Geral Ordinária
a realizar-se dia 28 do corrente, domingo, às 14 horas na Séde Social
quando será eleita a nova Diretoria para a gestão 1955-56.

Caso não haja presenças suficientes. a Assembléia funcionará
30 minutos após a, hora marcada, com qualquer número de sócios.

A Diretoria esclarece, outrossim, que as chapas para a eleição
deverão ser apresentadas para registro com 8 dias de antecedência
com o devido "concordo" dos candidatos, de conformidade com os

Estatutos Sociais.

Clube Canoinhense - SAD! SELEME _ 1 e Secretário l x

DESAR VOR ADOS OS

ICOLIGADOS DO PSD-PTB
É sintomática a eueêncié de índiíereaçe. como também a do

entusiasmo dos candidatai coliga- seu mano .. ,

dos Gellotti-Míreuda Ram08, já
que estamos a menos de doiame.
ses das eleições de outubro.

o quê se verifica dêaeee fatos é
que os peaeedietae e trabalhista.
estão desarvorados, por ai.

Temo-los aqui, faze"dorodiobQ�
batendo PAPO DOS cafés Icrmari
do grupinhos nas calçadas. como

está acontecendo. principalmente,
com o candidato a Vicp., o IIr.

Miranda Ramos.

O outro, o er. Gallotti, êsee nem
rodinhas tem... Vive a vagar, a

passos largos, quase correndo, pelas
ruas da capital, fazendo dietrtbuí
ção daqueles eepelinhoe que os ga
rotos buscam com alegria e quando
08 conseguem saem a rir do doador ...

Ou, Nereu Ramos aioda,\nem
deu caral por aqui. Apresentou o

candidato, para Dão ferir a modés
tia do ar, Leoberto Leal e lá se

foi para as comodidades do Senado
Federal... Os outros, tambem fize
ram o mesmo, deixando o ex-

Senador Gallotti falando SÓZiDho,
pelas esquinas. O ar. Aderbal Ra
mos Silva Deputdo Federal. cujo
prestígio anunciam. não dá a roí
nima bola para os candidatos. Vive
a seu modo, coroa verdadeiro na

babo, tratando de seus interêasee ...

O ar. Celso Ramos, lugar-tenen
te do seu irmão Nereu. parece que
não acredita emteteiçõee ou então.
na vitoria de Gallotti. Dai a sua

Também com as manifestações
que Lacerda e Heriberto' vêm re

cebendo, por cude passam, não
pode haver esperanças ...

Pedras nos sapatos
dos pessedistas
Mais adesõesl I

São pedras nos sapatos doa
nossos adversários, as adesões
que, dia a dia, se anuncia à
Frente Democrática.

Não compreendem os anti
lacerdistas que elementos pres
tigiosos do PSD e do PTB se

aliem, francamente, ao movi
mento de verdadeiro epôío aos

ilustres candidatos Jorge Lacer
da e Hertberto Hülse, isso por-

_.

��eerO�sg����!:sd��nft;O�:�!Od:.
Fada.

As candidaturas de Jorge La
cerda to de Hertberto Hülse -

pela Frente Democráti.ca, nín

guem mais terá poder de detê la,
ante o c9ntior,ente de adesões

Ccnclúe na sexta página

UM LEMA QUE É TRADiÇÃO
RENNER QUALIDADE E rRECO JUSTO

Da roupa de passeio e trabalho ao smoking
.RENNER. SA'fISFAZ A TODAS EXIGfNCIAS

PURA LÃ

CORTE SOB MEDIDA

FEITA PARA DURAR MUlTO ...

PORQUE TEM QUALIDADE EM TUDOI

5x

I

Dlllldicame!le

Revendedor REHNER
,

CASA PEREIRA

As ROUPU fl�H(R.�ell Qualidade
da� retidas, das a,lamentos e

peta SUl conrecç�o asmerada

podem e devem ser landas

Rua Getulio Vargas, 882

CANOINHAS Santa Catarina

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMA<;:OES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,

"'�I!-!I!!'!'!������I!I!'!!!IIIIII E S P I N H A S, ET C.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE (ANOINHAS
Balancete da De�pes/ Orçamentaria referente ao mês de Junho de 1955

Código \Local TfTULOS
/

DESPESA ORÇAMENTARIA
Anterior I Do mês I Tota-;--

2 94 7 Postos médicos municipais
2 94 B Aplicação da Taxa de Assistência Social 6228,00 770,00 6.998,00
3 EDUCAÇAO PúBLICA
3 O ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR ,3 03 Material de consumo
3 03 I Material didático em geral 30,00 30,00
3 03 2 Reparos de prédios escolares 6.600,50 - 1.020,00 7.620,50
3 04 Despesas diversas .t

3 04 I Aluguel de prédios escolares 73,80 300,00 373,80
S 04 2 ASSistência a alunos necessitados
3 3 ENSINO PRIMARIO, SECUNDARIO E

COMPLEMENTAR
3 30 Pessoal fixo
3 30 1 Vencimentos de professores de escolas isoladas, sen

do normalistas, padrão K a Cr$ 1.100,00; regente do
ensino primário ou ginasiano, padrão J' a l.000,00;
complementartetes, padrão H a 900,0('; não titulados

padt�o O 8700,00; com habilitação pado F. a 800,00
3 30 2 Vencrmentos de professores auxiliares, padrão B a

cr$ 600,00
3 30 3 Grat. aos professores efetivos que regerem os cu rsos

I desdobrados, correspondente à terça parte dos res

pectivos vencimentos
3 31 Pessoal varíavel
3 31 1 Substitutos de professores licenciados de acôrdo

com o art. 8°. da Lei n. 72,'de 19 de maio de 1950
SERVIÇOS DE INSPEÇÃO

Pessoal fixo
Inspetor Escolar - Padsão T
Despesas diversas
Viagens de interesse do serviço
SUBVENÇOES, CONTRIBUIÇOES E AUXILIOS

Despesas diversas
Ocntrlbuíçâo ao Estado, para manutenção dos cur
sos normais regionais anexos aos Grupos Escolares
"Almirante Barroso" e "General Osório"

3 B4 2 ��:::u�����s�rf.::x��als�n':: ����in�urp��r��nt:
do município

3 64 3 Bolsas escolares diversas
SAúDE PúBLICA

SUBVENÇOES, CONTRIBUIÇOES E AUXILIOS
Despesas diversas
Ao Centro de Saúde do Estado

SERVIÇOS DIVERSOS
Despesas diversas ;

Desobstrução de corregos e rios
Drenagem de terrenos alagadiços
Limpeza de valos, noeírcs e sargetas

FOMENTO
,

FOMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Pessoal variavel
Operários serviço fomento da produção vegetal
Matel'ial de consumo
Material serviço fomento da produção vegetal

FOMENTO DA PRODUÇÃO ANIMAL
Pessoal variaveI
Operários serviço fomento da produção animal
Material de consumo
Material serviço fomento da produção animal

SERVIÇOS INDUSTRIAIS
Serviços Urbanos
Despesas diversas
Para o Serviço de AgUa!
INDUSTRIAS FABRIS E MANUFATUREIRAS

Pessoal variavel -

Opera rios serviço extração de pedregulho
Operários serviço extração de pedras
Operários fábrica tubos de cimento

SERVIÇOS DIVERSOS
Pessoal fixo {

Zelador Cemiterio Municipal - Ref. 11-
Pessoal variavel
Zeladores de cemitérios
Material de consumo

Para o serviço de cemitérios
DtVIDA PUBLICA

- Fundada-Interna Amortização e Resgate -

Despesas diversas
Amortização e resgate da divida consolidada

- Juros-
Despesas diversas
Juros da divida consolidada

SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE

LOGRADOUROS PúBLICOS
Pessoal fixo
Tres Jardineiros - Ref. Xl
Pessoal variavel
OperárIos dos serviços de ruas das vilas de Três

Barr�,. Major Vi�ira e Paula Pereira e Flp. Schmit
Operanos do serviço de ruas, praças e jardins
Material de consumo
Para serviços de ruas, praças e jardins
D�esas diversas
Calçamento de ruas da cidade
Transporte de material para serviços de ruas, pra
ças e Jardins

8 14 3 Combustível para veiculas em serviço na cidade I;' vüas

3 6
3 60
3 60 I
3 64
3 64 I
3 B
3 B4
3 84 I

4
4 8
484
4841
49
4 94
4 94 1
4 94 2
4 94 3
5
5 I
5 II
5 II I
5 13
'5 13 1
5 2
5 21
5 21 I
5 23
5 23 1
6
6 3
6 34
6 3� I
6 4
641
641
641
6 41
69
690
6901
691
6. 91 I
6 93
, 93 I
7
7 3
7 34
·7 34 I
7 4
7 44
7 44
8
B I

B 10
8 10 I
8 II
B II I

8 II 2
8 13
8 13 I
8 14
8 14 I
8 14 2

129.496,00 2S.116,60 154.612,60

5.360,00 600,00 5.960,00

1,060,00 330,00 1.390,00

240,00 600,00 840,00

10.000,00 2.000,00 12.000,00

4.000,00 800,00 4.800,00

1.000,00

10.000,00
J6.000,00
4.342,40

1.098.00

330,00

6.586,40
14U,50

2.037.40

1.096,00

3.000,00

1.090,00

11.000,00 2.%06,00 13.200,00

17.033,80 9.960,00 26.993,80
58.357,00 58.357,00

63.251,30 63.251,30

141.925,50 103.082,50 245.008,00

1.171,00 1.171.00
2.478,40 2.478,40

200,00

80,00

39,00

r
600,00

250,00

1.200.co

11.098,00
16.000,00
4.342,40

7682,40
140,50

2.037,40

3.600,00

1.340,00

ONTEM< E HOJE
o sr. Carlos Gomes de Oli

veira, hoje senador que a UDN
elegeu ontem, não é responsevel
pelos seus atos. Ora, pode pare
cer que estamos sendo dema
siadamente injustos com s. excía.
Pode parecer mesmo que esta-
mos sendo tremendamente

adversários do ilustre senador.
Mas, estamos sendo coerentes
com o passado e o presente de
s. excte. Senão, vejamos: o ca

tarinense Gomes de Oliveira foi
levado para a Câmara Alta, nu

ma questão do! vida e morte,
para o sr. Nerêu Ramos, em 50.
Sim, questão de vida e morte,
reafirmamos nós.

Segundo ainda as razões do
senador, àquela época, de se

candidatar ao Senado, desísün
do, à última hora, de concorrer

para o cargo de Governador do
Estado, era preciso evitar que
fosse eleito o sr. Nereu Ramos.
E, não o foi. A UDN, com o

PTB, deitaram por terra o egoís
mo do velho caudilho cata ri-

Isso. ontem, não muito longe:
em 1950 ...

HOJE, o sr, Carlos Gomes de

Oliveira lá está, ao lado do seu
ex- adversário, que êle procurou
desprestigiar e, até, achincalhar.
HOJE, o sr. Carlos Gomes de
Oliveira, é o aliado, sorridente
e feliz, do sr. Nerêu Ramos,
HOJE, o sr. Carlos Gomes de
Oliveira, está formando aquela
ala que trabalha pela cendída,
ture do ar. Francisco Gellottí,
Hoje; o sr. Carlos Gemes de
Oliveira, depois de se declarar,
no Senado, que não era do PT8
de Getulio Vargas, naqueles dias
trágicos de há um ano, quando
o Presidente fôra levado ao sul
cídío. negando, como Pedro, o

seu próprio Chefe, que não meís
existia, está de mãos dadas coro

equêle que, em 1950, fõra levado
à Senatória pelos votos unâni
mes do PTB e PSD ...

Mas, homens como êste. têm
o seu destino certo e conhecido:
ficam, depois. falando sósinho,
como, aqui, acontece com deter
minados figurões que, ontem,
também não souberam ser coe

rentes e hoje, estão peles esqui
nas e pelas colunas dos jornais
de oposição, fugindo da própria
sornbre.; I

Alega. ainda. que o ecoador Caro
los Gomes de Oliveira, eleito pe
I' VDN e pelo PTB. uão curo

peiu os compromissos aeeumidoe
em 50 e. por ieeo, treneíormou.ee
num político Iôre do seu tempo, ..

A carta do IIr. Joíio Corres
Bittencourt, agora filiado à Frente
Democrârice. é longa e rt"giatra
razões de sua etitude frence e de
cid ida e resume tôda a ação ne

fasto do PTB. depois qur SI' filioa
ao PSD, de cujo partido �8t9 eec

do cauda ta rio ...

O ar. João Correa Biuencourt
é bem (, exemplo de um politico
dignu de imitação pois que se

manifesta, Das suas atitude... leais
e decididas. bomem iudepeudeute,
que possue o senso da reaponaebi
lida de e sabe usar a cobt'ça para
pensar na grandeza de sua terra.

E, então os seus porta vozes

saem a alardear, por ai, aquelas
excelências da sua campanha, ingênuos e atrevidos ...

que - dizem êles - vai de
vento em pôpa, por terras ce-

tarínenses ... E dizem, e bradam

P ERDEU _ S Ee gritam, que os seus candidatos
iniciaram a marcha para o Pa-
lácio ... E pens6m - eh! quanta
ilusão - que o povo vai na

conversa. Iludem-se. O povo ca

tarinense os conhece muito me

lhor do que julgam êles. êsees A quem achou é favo. entre

ingênuos e atrevidos... O povo I gar neste Redação, que será
não tem e não pode ter seude- bem grati.ficado.

Desligou-se do PTB e filiou

se, defini ti vamente, à

FRENTE DEMOCRATICA

Declara mais que estará sempre
com o sr. Iriueu Bomhauseu, cujo
govêrno benemêrtto, apoia e

aPlan_\
Para ele o PTB deixou de ser

de e, einde, que ecompsnba o dr. um partido para se transformar
Lerner Hodriguee. �erdadeiro lider num veiculo de empregos pera OB

dos trabalhadores DO sul do Estado, seus chefes e cbeletea ...

Ingênu.os e atr�vidos

4lo,00

O ar. João Corrêa Bittencourt,
influente e prestigioso prôcee po
litico em Lauro Müller. elemento
de proa que roi do PTB, acaba
de dirigir ao Diretorlc Estadual
em Florianópolis, longa carta des
lígaudo-ae, em definitivo, do Par
tido de Vargas.

Entre ae razões que alega aque
le ilustre lider doa classes traba
lhadoras. bá a ressaltar a seguinte:
a atitude desprezível dos deputa
dos do PTB, que, num gesto dea
deuhoao. discordaram em aprovar
o projeto que vinha beneficiar os

servidores do Estado. Trata-se. 00
ceec. da votação do requerimento
do PSD. ediaudo. para depois de
lo de outubro, a discussão do
Plano de Obras e Equipamentos.

des das oligarquias dos Ramos.
êsses que fizeram do Govêrno
de Santa Catarina, verdadeirn
feudo: O povo não os carregará
mais ás costas, fazendo que re

tornemos. porque o próprio pc
vo, que não esquece, tão fácil
mente, o que foi o Govêrno dos

Ramos, não se submeterá mais
aos caprichos dos que }nfelici
taram Santa Catarina"!,
Mas, que falem, sôzinhos, os

39,00

Os coligados da FALIDA
Aliança Social Trabalhista, que
já entevêm a derrota a 3 de
outubro, quando o povo sufra.
gará os nomes de Jorge Lacer
da e Henberto Hülse, consegran
do-lhes os nomes honrados, pre
tendem, ainda, 3 esta altura dos
acontecimentos, ludibriar a opi
nião pública.

Uma placa de Caminhão
28-31 .. 53. no trajéto de Mafra
a Canoinhas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Exposição Agro Pecuária em Rio do Têsto
No período de 2 a 7 de setembro, realiza-se em Rio do Testo,

urne greudioea exposição Agro Pecuária, onde serão expostos animais
de fina corrente de sangue, inclusive o poder industrial e de lactici

nios daquela próspera cidade. A Comissão está aceiteudc expositores
de outros Municípios. custando cada Stand Cr$ 200,00. Convem

lembrar que os criadores de Rio do Testo, tomaram parte na uoaea

Primeira Exposição realizada em 1953 e todos foram classificados.
obtendo prêmios e também compareceram às nossas festividades. per
manecendo em DOSSS cidade 3 dias.

A Comissão convida todos 08 criadores e industriais de Ce
Dninbas. Demais informações para inscrição serão prestadas por

Alfredo Garcindo - Presidente da Associação Rural de Canoíabee. 2

r=res Elétri(os Monolásj(OS � Trilásl(OS
I

.. _--

« A R NO»
Orgulho da indústria nacional

Chaves Estrêla Triângulo de 10· 30 - 60 empe res
a sêco IZ ii clee

Fios e Cabos para lnstelsçôes:- nús e isolados
Correias de Lona e em «V.

Balanças Automáticas SWEDEX e de
forma até 500 kllos

Plata-

à sua disposição na Casa

CÔRTE
Rua Vidal Ramos, 701

CANOINHAS
.

Fooe 125
SANTA CATARIN�

COUROS, DE CABRA
Compra-se qualquer quantidade

Paga-se
.

o melhor prêço da praça

LOJA RENNER

FosFato Escória de Thomás

Tem bom gosto?
Tome Café S. Tereza

o mais antigo, ativo, eficiente e econômico adubo fosfatado e cálcico
que o Brasil já conheceu e vem usando. ..

C'ONTÉM: 17/18% de fósforo solúvel em acido cítrico a 2% (método Wagner)
, 45/50% de cerere em forma de cal 'livre e combinada

iB/l0% de silicio e enxofre
'

2/5% de magnesio
4/5% d. manganês, cobalto, titãneo, vanédlo, cromo, etc.

'" NEUTRALIZA e corrige a ecidês das terras.
'" EQUILIBRA o metabolismo das plantes.

, '" ENRIQUECE ea terras do íôeícro, câlcío, etc.
'" REJUVENE§CE aa terras esgotadas.

'" É DE AÇAO BRANDA, por isto é inofensivo à terra .

.t.!
'" Seu efeito RESIDUAL forma as mesmas reservas na terra que obteriam com

II!- fortes estrumações. •

ii '.

��f��:s ot��::D���:iBm:n��s���if;��z:��t transforma-se FAVORAVELME�E. �
'"

�E��:lM d:s�:;��:� extraordinariamente os frutos uniformizando a maturidade ri

O ,FOStATO ESCORIA DE THOMAs, é um excelent••dubo que não sofre a Ü
menor intervenção de ácidos. Seu efeito é lento IZ duradouro, chegando ii iisurpreender até os mais descrentes. Quanto malor lôr o grau de .ACIDES, f:'raior será o seu result..do.

iiImportações Diretas - Estoque Permanente - 'Prêços AcceSSlvels a::

,�.•
n

Agentes exclusivos no Paraná e Santa Catarina

H
ii ALBANO BOUTIN.& ,elA. LTDA. �

ii MATRIZ FUNDADA EM 1B97 FILIAL . �
ii Av. Capanema, 155/191 , Av. Paraná s/n (saída para lbiporã) K
H Cagü:t�\�'A332 Fone l04toN5��x�losta't 18 ,H
�i:::::;::::=::::::::::::::::::::::::::=c::::::::::::::::::::::::::::::;:.:::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::.::::;:::m=::::::::::::::::::fi

AVISO
SALIM ZATTAR. proprietário

sde Fazenda Portão Azul, em Cem
pioinha, distrito de Três Barras.
avise que fica terminantemente

1-----,
prcibide a prática de ceçedea,

I
e transito em seus terrenos; bem

A rnets entlge Oficina
!

como não permitirá a pennaneucia
A mais sortlde � de porcos alheios, devendo estes,

I A melhor
R I

-. � ::�otsr�e��e��l:�:sp::��:t����:a���
� A preferida e ampago !5 findar- se este prazo. os porcos en-

�,

"'1-contradOS
serão recolhidos ao mau-

� C I t .

t'"
. gueirão da Fazenda. e dali s6 serão

� omp e a liSSIS encre para r�tIrados mediante pagamento de

b' . I do pequeno-concerte eétadie ou estrago que houverem
sua icrc eta ate 8 reforma geral ���sa!�t���ni�:e:os;:s:eco�����:

Péças e mais péças, da menor, ate a maior selam pes�oa8 ou enimeia, não
me reepouaebüízo.

V E N D E blclcletes novas ao melhor preço da praça
® Cenoiubaa, L de agosto de 1955

MECÂNICOS ESPECIALIZADOS m
PREÇOS MÓDICOS �� •

'

(lí
� Sempre OFICINA RELAMPAGO m.� (AO LADO DO CORREIO) �
��.�:� Malhas de lã?

'1'1,' Abrahão Mussi & Cia. '11'1 só Fambra
! Oficina Mecânica i e Fambra so na

'!. Consêrtos em Geral _ Peças e Acess6rios ,L Casa Erlita
! H Soldas em geral - Pinturas de Carros H!

Iii Tôrno Mecânico e Ferraria

1"1· Atenção Lavradores

.I! Serviços dirigidos por -um técnico competente. !:.i A Associação Rural aca-
ba de receber sementes de

i�.��a MaIor
..

Vtetra 4_����o do Ed:�[cto Jfu��V/�:;=:;=::=:=:=::�
rc::macia OliveiraI'

Q I

Especialidad�s Farmeceutices
Perfumarias - Produtos de Beleza de Helena

Rublnstein, Margaret Duncan, Coty e outras

Artigos de Toucador etc.

Manipulação escrupulosa! Preços módicos!

Saudações tirolesas
Hoje, vou fazer uma serenata

I

-n a

arroz. Para os próximos
dias mudas de árvores fr'u

tfferas, mudas de batatf-
nhas e ramas de aipim.

Negócio de Ocasião
Vende. se 2 datas urbanas á Rua

Caetano Costa com uma casa de
morada com 114 m � e um bar
racão para Indústria com 144 ro2,
luz e força instalados, e mais de
pendenciee. 2x

Infoemecões nésta redação:

Datas à Venda
I'LANTA STUEBER

Nas proximidades da Associação Rural,
ESCRITURA IIIIIEDIATA

Informações: Dr. Scultetus e AJtr'edo Garcindo 2x

PREZADO AMIGO,

, Você, como eu, eS,tâ convencido de que eómeoté JUAREZ
TAVORA pode dar ao País, o govêrno de moralidade ..admi
nistrativa de que tanto necessitamos.

E' imperioso que você Coopere nesta campanha de alicia
mente e propaganda, que estamos realizando em todo o BRASIL.

i transmitindo a nossa mensagem de�é a cinco ou mais de seus amigos.
COM JUAREZ E PELO BRASIL!

(do Comitê de Canoinhas)

"São Paulo" Comp. l'faCional de Sego deVida
Tendo-se extraviado a apólice n. 142.991. emítide pela "SÃO

PAULO" Companhia Nacional de Seguros de Vida .. sôbre minha vidÍt,
e como não tenha sido feita transação de espécie alguma eêbre 'a
mesma, desde já declaro a referida apólice nula e sem valor algum,
em virtude da emissão de uma segunda via.

. "

Comprometo-me e restituí-Ia à Companliia se em qualquer tempo
fôr encontrada, assim como responeabíliao-me por qualquer reclamacãu
que sôbre a mesma advenha à Companhia.

Cencinhee, 30 de Junho de 1955
, � .

MAX ZIEMANN (Firma Reconhecida)

2x

Discos' "TELEFUNKEN"
A avelã preta marron

Urna porção de moedas I, ,

Dança das lanternas japonesas
Serenata em uma rua chinesa

Tirol, tú és minha alegria
O tirolês

A musica da Aldeia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Afencão Católicos
�

o PSD e o PTB, com Juscelino
e Jango, apoiados pelo comu

nismo de Luis Carlos Prestes
, IMPRENSA POPULAR, de 11 de egcsto corrente, em seu

número 1.577, dirigido por Pedro Motta Lima, publica à sua primei.
ra página, em negrito, com vistoso cliché de Luiz Carlos Prestes,
MANIFESTO ELEITORAL DO PARTIDO COMUNISTA DO
BRASIL, 'concitando seus adeptos. embora fora da lei, no Brasil, o
Partido Comunista, a votarem "em Juscelino Kubitschek e João Gou
lart, os quais. através de pronunciamentos públicos, já se declararam
dispostos a lutar contra o golpe. em defesa da Constituição e das li
berdades democráticas e pela melhoria das condições de-vida do pôvo".

Essas palavras estão à primeira página, daquele órgão comu-.
nista, que, mercê da liberalidade das autoridades, ainda se edita neste
Brasil, cujo Govêrno. pelos representantes do povo no Congresso.
considerou o Partido Comunista fora da lei, e que significa afirma"
que. qualquer manifestação a favor das idéias bolchevistas é contrária
às leis do pais e, assim, passíveis de repulsa pelo espírito essencial.
mente cristão e democrata do povo brasileiro.

Ressalta, então, dêsse ma�ifesto de Luis Carlos Prestes. que
os candidatos do PSD.PTB, estão apoiados pelos vermelhos, que de.
sejam dividir a familia brasileira. implantando o regime da foice e do
martelo e. o que é mais grave ainda. o divórcio, a destruição da fe
milia, contribuindo, assim, para que o Brasil 'se torne uma colônia
de escravos.

Por conseguinte, JUSCELINO E JANGO não podem merecer
c sufrágio de nenhum brasileiro' digno dêste Brasil que tem a Cons
tituição mais democrata do Mundo porque ainda permite que um

partido fora da lei mantenha órgão. veículo de suas idéia� criminrsas.
para menosprezo do regime em que o Brasil se orgulha de possuir.

VOTAR em Juscelino e Tango é votar em Luiz Carlos Prestes.
contra as franquias democráticas pelas quais sempre nos batemos e
DOS ·bateremos. derramando o próprio sangue. se preciso fôr 1

'

Inauguração do prédioda Escola
(Conclu�o da 8a página) Professôras, pais de alunos e do

fo�çada professôra regionalista f�svop:r� �e::,l, :a��r��eim:��
Maria Ecilda Gallotti. fôsse incrementada essa união

para maior êxito na sublime
cruzada de instrução e educa
ção das crianças de 'I'aunay, fu
turos construtores de nossa gran
de e incomparáv:l Pátria.
Agradeço, mais uma vez. a

maneira fidalga e amiga com

que.... fui re�ebido P?r todos e

renovo aqUI meus SInceros Pe-

�r���: :sa�r��v��o�:�:o�rSgat�
zação perfeita dos festejos e pela
harmonia, amizade e vontade
de trabalhar, que notei existir
entre tôdos os habitantes de
Taunay. .

I
Escreveu OSVALDO F. SOARES

o prédio recem construido,
tôdo pintado a óleo, com três
amplas salas de aulas, com óti
ma iluminação, satisfaz plena
mente às exigências pedagógicas
e higiênicas. Foi construido pelo
Estado, com a valiosa coopera
ção do Govêrno Municipal e do
pôvo da localidade. que contri
buiu generosamente com o pro.
duto de festas e doações de par-
tículeres.

.

Os alunos, de comportamento
exemplar, apresentaram, com

desembaraço, diversos números
de cantos e recitativos, sendo
muito aplaudidos pelos assis
tentes.

Finalizando 'a parte cívica,
dirigi algumas palavras aos alu
nos e a tôdos os presentes, di
zendo do empenho do Govêrno
Estadual e, também, dó Muni
cipal, em dotar de prédios con
fortáveis tôdea as nossas esco

las, propiciando assim ambíen-

��r:!��:á;:l��s��:. rp�lhor ren-

Lembrei as numerosas cons

truções de prédios escolares já
concluídos; o de Marcilio Dias,
Rio dos Poços, Campo d'Agua
Verde, e outros, e contei do re

. cebimento de verbas para cons

trução de lindos e confortáveis
prédícs de alvenaria, para fun
cionamento de estabelecimentos
de ensino, em Major Vieira,
Agua Verde, Felipe Schmidt e

Cidade de Canoinhas, e um de
madeira, em Xerqueade.
Prestei homenagem à grande

educadora Maria Paula Wetsphal
que há mais de 25 anos leciona
na Escola de Taunay, cercada
da admiração e simpatia das
crianças e adultos. elogiada sem

pre pelos Inspetores Escolares,
em suma, &a verdadeira S8-

cerdctíaa do e�ino primário.
Disse de minha satisfação em

constatar a harmonia e espírito
de cooperação entre as

Pedras nos sapatos I

dos pessedistas
Mais adesões!

(Conclusão da 3& página)
que, 8 todo instante. se têm
noticia. Por isso, ei-Ios vitorio
sos nessa campanha sem prece
dentes na história política de
Santa Catarina.

As adesões de que temos no-'

tíctedo, são fatos concretos e de
elementos prestigiosos, que, no

interior do Estado, são verdadei
ra fôrça política.
Ontem, por exemplo, chega

ram mais as de dois pessedístae
srs. Adir Aquino Campos e José
Lino Frence, residentes no dis
trito de Vargedo, em Nova
Trento.

Em Barreiros, o sr. Cândido
Amaro Damásio, que ati: janeiro
integrou o PSD., já está inte
grado OI!. Frente Democrática e

trabalha, com entusiasmo, pela
vitória dos srs. Jorge Lacerda e

Heríberto Hülse.
_ Essas notícias são verdadeiras

;:�i:�:S .."" sJpatos dos pes-

ORA, SE SAO ...

A alma de fôda

cultura é a cultura
da própria alma
A Pia União das Filhas de

Marie, tem '). grato prazer de
comunicar que foi fundada, em
data de �8 de maio de 1955, a

"Biblioteca Mariana". As asso

ciadas sentír-se-ão honradas e

agradecidas, se puderem contar
em 'Suas estantes com um volu
.me, trazendo a sua dedicatória.

Atenciosamente
Salve Maria!

P/Presidente Iolanda Trevísent
'I'herezinha Seleme, Bibliotecária

I E tem mais, senhores .._
o Diretório do PTB de Concórdia com Jorge Lacerda
As adesões se avolumam, ca

da hora qu;' passa.
São expressivas manifestações

de solidariedade de próceres
politicas, que consultam os in
terêsses de suas respcrívos re

giões, que vêm reforçar 8 Fren
te Democrática. De vários mu

níctptos, chegam, dia a dia. meís
comunicações de solidaríedade
á causa de Jorge Lacerda e de
Heríberto Hülse

Jose Reali, líder verdadeiro dos
vérdadeíros trabalhistas daquele
municipio, que se manifesta, de
maneira eloquente, integrado
na Frente Democrática.

O telegama, nêsse sentido, foi
dirigido ao dr. José de Lerner
Rodrigues, e està vesado nos

seguintes têrmos:

"Lerner Rodrigues - Rua Bo,
caiuva 164 Fpolis -- De Con,
cor-dia - Levo seu conhecírneê,
to que os verdadeiros trabalhis
tas de Concórdia acabam de
hipotecar inteira sc.ltdaríededs
à candidatura de Jorge Lacerda,
visto consultar altos interesses
do povo. (a)'Josê Reali, presí.
dente do Diretoria Municipal do
PTS."

Do sul, do norte e do oeste
cetartnenses. (IS

.

candidatos da
Frente Democratíca estão re

cebendo telegramas de adesão.
Enderêço:

Iolanda Trevísaní

���o���:�....ào Rio Branco, 585
I &. tem mais ...

n Comissão:

'I'erezlnha Seleme
Rua Felipe Schmidt, 304

Canoinhas

Agora. é do diretoria do Par
tido Trabalhista Brasileiro de

Concordta, cujo presidente, E tem mais, senhores ...

Grande Festa Popular

FOTOGRAFIA DE 14-7-1955

Convite':Programa
Temos a subida honra e máximo prazer ,em convidar as excelentí/simas autoridades

civis, eclesiásticas e militares, os senhores pais dos ginasianos e o pôvo em geral, para com

partilharem das fesfividadeà, que se realizarão nos dias 3 e 4 de �etemyro �o corren�e. ano, .

no Morro da «SANTA CRUZ», no local em que está sendo construido o majestoso prédio do
Ginàsio M�:���:n�e��:t:Sr:o�i::·a comparência de tôdos, dada a nobre e elevada finalidad.e
que temos em vista, qual seja de instalar condignamente o Ginàsio «SANTA CRUZ», arrtecí-

pamos nossos melhores agradecimentos.
Canoinhas, 11 de agosto de 1955.

no

Morro da
Santa Cruz

em pról da

Construção do (jiná-'
5lo Masculino de

Canoinhas

OUo Friedrich
Dr. Joeê Pedro Mendes. de Almeida
Frei Arnulfo HofI'rogge
JOTge Weger •

Generoso Prohmann
Cei. Francieco R. Gomes
Benedito Terézio de Carvalho Je.
Dr. João Carloe Ramoe
Dr. Rcneau Cnhae
Dr. Haroldo Ferreira
Irmão Geraldo Luiz

_ Pruidenf� /l.r.rociação Pró Giná.rio
_ Juiz de Dini/o e Pruidenle da Comi.r.rão
___ Vigário da Paróquia
- Pd.rfor EMngllico
_ Pruidenü da Câmara Afunicipal
- Cmd/, do Campo fl/ililar </}farecl,al Jlermu'
- D�pulado E.rtaduol
- Promotor Pú.blico
- A/Mico .Chi!e do 5' Di"lrito Sanifárw
- :J/ldico da :J' Di.rfrita Sanitário
- Dirt{af do GiniÍ.r'a <.)àn{a Cru?:'

PROGRAMA:
I Churrasco suculento, bebidas, aviãosinho,

DiCl 3 _ Sábado bolão, tiro ao alvo, bingo, 'jogos diversos,
sanduiches e frios, sonhos e pasteis, doces,

A tarde e à noite galinhas e leitões, virado de feijão,
fogos e fogueira, etc, etc.

DIA 4 - DOMINGO:- As 10 horas - Missa Campal rezada por Frei
Arnulfo Hoffrogge. - Após a Santa Missa será continuado o programa

de Sábado, com atraentes surpresas.

A COMISSÃO 'agradece a colaboração do pôvo em geral e solicit� mais
um esforço para que em breve Canoinhas possa orgulhar-se de poseurr rrrn

GINASIO MASCULINO instalado em prêdio jdigno de. nossa CIDADE.

Comitê Interpartidário Pró General Juarez Tevore
O Comitê comunica que a partir de 22 de Agotso, segunda'
feira a Rádio Canoinhas ttde., ZYP·6, transmitirá programaS

à� 6 horas 1215 horas e às 18,45 horas, diariamente.
. I

I
'
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,
Para Pref�ito MunicipaJ de Canoinhas Um homemDIGNO - HONESTO E TRABALHADOR

RENEAU CUBAS
"PELOS LA.RES
e .1TaJ O <D-�§ �
ANIVERSAJ<IANTES DA SEMANA
Aníverseríam-ae hoje: jovem

Charles, filho sr. Ervino wtese;
doa. Nazira, esposa do sr. João
Seleme; srta. Ingrtd Eltsebeth
Freund; o jovem Jaime Buba,
estudante em Curitiba; o sr.

Donato Haack: menino Jurou
Antonio, filho do sr. Antonio
de Barros.

Amanhã: doa, Odete, esposa
do sr, Oady Nader; o jovem
Gervesío Priebe.

Segunda feira: o sr. Antonio
Leandro Goncetves: a menina
Nancy Therezinhe. filha do sr.

José Inácio dos Santos, Pulador

Terça feire: a menina Mert
nete. filha do �r. Paulo Olsen.

Quarta feira: doa. Anita, es

posa do sr. Sérgio Gapski; 8

menina Eliane, filha do sr. José
A. Schmitt; doa. Olga Maria,
esposa do sr. Mário Ferraresí.

Quinta feira: o mentno Luiz
Edmar, filho do sr. Bernardo
Wendt Segundo; o sr. Antonio
de Barros; sr. Jacó Seleme: as

meninas Tereztuhe. filha do sr.

Antonio da Silva e Edentr Te
reztnha filha sr. Nelson Schíssl.

Sexta feira: dna. Erna, esposa
do sr. Willy Gorseltz; o menino

Ovendt, filho do sr. Angelo At
bertt; o sr. Vitorino Ferreira.

Cumprimentamos a tôdos; de
sejando-lhes felicidades.

Reabilitou-se o BotaFogo ao -derrotar o

Corinto di! cidade de Caçador,
pela contagem de dois tentos a um

Depois de um revés sofrido em foaçabo, o quadro
de Acdcio Pereira, reabilitou-se, voltando a brilhar na tarde
de domingo âttímo, quando derrotou a representação do
Corinto E_ C, da Cidade de Caçador, pela aplrtad./l contã
...e-em d. 2 tentos a 1.

Devido O mdu tempo »reínante em nossa cidade, foi
pouco O número de assistentes que afluiu ao "Estadia AIu·
nicipal", afim de presenciar o cotejo "revanche" entre as

�quipes do Botatogo t:. C versus Corinto E. C.; campeão
da liga caçanjurense. Apezar da forte e constante chuva que
cata sobre o Estdaio, o jogo em si teve desenrolar mag,.,itl..:
co, cheio de emoções, agradando tl todos que tiveram o ,n

seja de oreeencia-Io. Embora o gramado tivesse impraticaoet
pa1'o pratica de futebol, em virtude das grandes poças
d'água que impedia a movimentação da traietâria da pelota,
as duas equiPu, mesmo com dificuldades de controlarem (J

maneiarem com a estem, puderam apresentar Imi futebol
prático e vistoso, quer pela dispOSição de. luta, quer pela
dícípíina dos atletas que reinou durante todo os noventa
minutos.

Os visitantes inauguraram o marcador no íntcio da
segunda fase por intermédio do ponteiro esquerdo, Banana,
aproveitando um cochilo da defesa alvi-negra, abrindo o
marcador com um -petordo chute 1lO canto direito da meta
defendida por Acacso. Ap6s Isse tento, os visitantes recua

ram, afim de garantir O ptacarâ a seu favor. No entanto,
Atonsinho encarregado-de cobrar uma falta tora da grande
areo, sem barreira, estabeléce o empate no marcador. Com
empate na contenda, as duas equiPes lançaram-se a fundo
.querendo a qualquer preco uantajar-se "O marcador. Obser
VOU·Se lances emocionantes de ambas as trartes, estando as
duas defesas firmes e coisas nas acões. O1a passando
pela prova de fogo, impósta pelos atacantes contrarias, que
a todo custo desejavam a vitória. Ésta sorriu vara os locais,
quasi ao final do pretio, quando Perv, lançado nD taro, sa»

peranda seu marcador, fuzilou para goal, marcando o tento
que daria a vitória para o Botatogo. Com mais alguns lan
ces emocionantes, o iuis dd por terminado O match, com a

uantagem dos locais por dois tentos a um.

As duas equipu formaram com us seguintes consti
Ittipjes; Bototogo: Acácio, depois ledo; Atonsínture Bento.
Cino, depois Waldir, Vicente e Lacava; Fubá, depois Pery,
Atno, Nelson, Lolongue, depois Fuba e Simões.

.
Corinto: Vaca; Solla e Picoli; Moreno, Chríst e Lou.

rl1la depoisDlIbiuho; Nene, Pinicilina,'Ruy, Pascoal e Banana.
O trabalho do drbilAo, foi facilitado pela bôa condu.

ta disciplinar dos 22 jogadores.
INDlCE DISCIPLINAR

Ressaltamos lltste comlJHtario, grandes elogios aos
visitatrtes pç/a ma1leira cavalheiresca 6 esportiva, com que
se portaram durante a p,rmandncia entre n6s. Parabens
aos visitantes. Parabs"s aos diretores botafoguenses, em
manter relação e intercdmbio não só de futebol, como tam_
bem, a.mizade de alto r�ltvo com o pôvo daqu.ela progressi!ta
cidade do Oésle Catarille1lSe.

Defesa da Família
Fortalecimento dos Municípios

Reforma Administrativa
Petróleo para o Brasil
Participação nos Lucros

Direção dos Institutos pelos
Associados

Com Juarez e pelo Brasil
(do Comitê de Canoinhas)

A bem da
verdi/de
Em data

-

de 4 do corrente,
deparamos no jornal «Barriga
Verde», Quartel General dos
vermelhos, uma noticia sôbre o

comício da já vitoriosa UDN no

Distrito de Paula Pereira. O ar

ticulista diz que no mencionado
comício foi um grande fracasso,
que as pessoas existentes eram

do Estado do Paraná, sendo o

mesmo de poucos aplausoa, Ora
V. Excia. não está com a verde
de, pois o mesmo se realizou com
entusiásmo, sendo os oradores
muito aplaudidos inclusive o Dr.
Reneau Cubas, candidato da vi
tória, de maneiras que V. Excia.,
falando assim, distanciando-se
da verdade, vem prejudicando
os preceitos da doutrina Jorna
listica que deve representar a

realidade dos fatos. V. Excie,
por informações malévolas de

gente sem responsabilidade, vem
publicando em vosso jornal boa
tos sem precedentes, se V,Excia.
não estivesse na Caverna ento
cada como leão felino não ha
vias publicado semelhante men

tira. Mas como V. Excía. vive
rastejando como lesma na face
da terra, não comparecendo pes
soalmente em tais comícios tem
toda a razão para assim proce·
der com mentiras e calunias
como é de seu jecobtnísmo
assim pois fica esclarecido sôbre
II verdade dos fatos. Para que
o articulista não mais publique
c!1úsal tedencíosee cerno ver

dade, apesar de já lhe estar
cheirando o comando da derrota
a 3 de outubro que se evisínba.
ficam desde já sem respostas
as minhas aSsei tivas.

Paula Pereira, agosto de 1955.

âleixo Pazda Sobrinho

FESTA DE SANTO ANTONIO
1. A 13 DE JUNHO DE 1955

ENTRADAS
Ofertas na Trezena Cr$ 4 338.00
Avião 9_aD!,OO
Churrasco . 3_814.00
Bebidas' . 730.00
Listas de contribuições 2 569.00
Leilão 1.495,00
Assados 3852.(10
Quentão • 2.293,50
Café.doce etc 4 146,80
Bingo 545,00
Festeiros 900,00
Telegramas. 74.00

34.558,30
PAGAMENTOS

Casa Erlita ,.. 1.900,00
Casa Mayer 1.525,00
Fuck ... _ . , 300,00
Açougue 4.200,00
Foguetes . . 385,00
Fogos 300,00
Gráfica Santa Cruz 668,50
�orreio do Norte 35,00
Galbhas , , ••

Diversos conf. listas
Balanço I , , ,

Liquido total ,

100,00
1.767.00

23.377,80
34558.30

Cr$ 23,377,80
Pia União S, Antonio

A DIRETORIA

Auo 10 - f:ANOINHAS, - S. Catarina. 20 de Agosto de 1955· N. :\6�

da
Inauguração do
ESCOLA. DE

prédIO
TA.UNAY

Dando cumprimento a honro- to, a inauguração do novo pré.
se incumbêntia de representar dio da Escola Mixta Estadual
o Poder Executivo Municipal, de Taunay, atualmente sob a

ie��o m�e���e��t�fza�:n��l�s�;s�i orientação da competente e es

domingo último, dia 14 de agos- CONTINÚA NA 6B PÁ�INA
���®®®®®
� Cineminha- IISão Francisco"
� JENNIFER JONES em

I_HOR�RI�ANÇÃO DE 8ER�ADETTE

I
HOJE, ,. 8 boree.
AMANHÃ, às 2 horas e às 8 horas

_-

SEGUN DA· FElRA. às 8 horas
Nas duas sessões de domingo. 3° episódio de FLASH GORDON

SÁBADO PRÓXIMO. às 8 horas:

�
,

e DOMINGO üolcameute êe 3 borse:

� TA M BAÚ ou "Rosas do Céu, Milagres na Terra"
� UM DOCUMENTÁRIO LONGA i\'IETRAGEM. eôbre iUI beo

çãoe do Podre� Lima.

Domingo, dia 28: êe- 8 horas:

Maria PIERANGELI em

AMANHÃ É MUITO TARDE
Para 08 Pais e os Edu-edoree

Um filme delicadíssimo sôbre um assunto delicado.
Embora de censura .14 anos>, o Cineminha 66 admitirá

maiores de 18 aDOS I

���

(ine Teatro V--era Cruz
APRESENTA:

H o J E -: áa 20 horas - Impróprio até 14 anoa

EM PROGRAMA DUPLO

'NUNCA É TÁRDE
com Álan Ladd - Loreta Young - Susan Hayward f'

Barry Sullivan Enternecedora história de amor.

narrada entre suspiros e lágrimas

o DIABO A QUATRO
com os famosos Irmãos Marx

E O FINAL DO SERIADO "FAlCãO DA FLORESTA"
AMANHA ás 14 horas Censura Livre

O DIABO A QUATRO
E o final do Seriado .FALCAO DA FLORESTA.

AMANHA ás 11 horas Censura Livre

ATALHOS DO DESTINO
Uma história comovente como a própria vida.
real e humana até onde permitem os recursos de um ftlrn

Estrelando John Wa��a Reed e Charles Coburn

A M A N H Ã -. ás 20 horas - I�próprio até 14 an09

ATALHOS DO DESTINO
SEGUNDA FEIRA .. ás 20'"'i::�mpróprio até 14 anos

ATALHOS DO DESTINO
3a. e 4a. FEIRA - às 20 boras .. Impróprio até 18 anos

CORsARIO CHINÊS
com Jon Hall

E O MUNDO NÃO SOUBE
Um filme que expõe 9 problema do mundo: a escravidão

ou a liberdade
Baseado na obra do grande Cardeal Jean Van Leyden
PARA SABADO próximo: o grandioso filme deWalt Disney

BRANCA DE "ÉVE E OS SÉJ[ ANÕES

PARA BReVE: JARDIM DO rECADO em Cinem"cope

�___ I
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